


   شكن زلف يار زـــــيست جــــــــــن شهر ولوله در  
    خم ابروى دوست آفاق نيست جز فتنه در  

    
  
  

  

پاسخى به شبهات واكاذيب 
ائآت دربارۀ ديانت بهائى كه در وافتر

جام روزنامۀ  ايّام ٢٩ويژه نامۀ شمارۀ 
منتشرشده  ٦/٦/١٣٨٦خ مورّ  جم
 ۀنام فصلاين پاسخ جوابى به . است

نيز، كه  ١٧شمارۀ  مطالعات تاريخى
ويژه حدود دو ماه بعد از آن، با عنوان 

، وعينًا به همان سبك و نامۀ بهائيّت
و  روش و مطالب و مقاالت مشابه
تكرارى، و بعضًا از نويسندگانى 

 مطالعات و ۀمؤّسسمشابه، توسط 
منتشر شد، هاى سياسى  پژوهش

  .محسوب مى گردد
  

ازسايت هاى ياد شده در فوق وهمه 
ى جوانان و نويسندگان عزيزى كه 

درتهيه ونشر اين جوابيّه يارى و 
همكارى نموده اند صميمانه 

  .سپاسگزاريم
 

ات نقطه چاپ وتوزيع توسط انتشار
  نظر

اين جوابيّه را مى توان در 
https://velvelehdarshahr.org 

اگر   .مالحظه و دان لود نمود
 ىدسترس تيسا نيبه ا دينتوانست

با آدرس  ديتوان ى، مديداشته باش
info@velvelehdarshahr.org 

 تياز سا ىو فهرست ديارتباط برقرار کن
 افتيمرتبط را در ىنترنتيها و منابع ا

  .ديکن

سال، ديانت بهائى از نهضتى ١٥٠در کمى بيش از
در ميان  گمنام در خاورميانه به دوميّن دين گسترده

دينى که بيش . تبديل گشته استاديان مستّقل دنيا 
قوم، نژاد و قبايل گوناگون را در بر گرفته،  ٢،١٠٠از

در واقع ازمتنّوع ترين و گسترده ترين جمعيّت هاى 
. باشد زمين مى ى شرى در روى کرهب ى سازمان يافته

ى براى رقيبى جديد و جدّ  ه وحدت و اتّحادشنظريّ 
ينده آه ها راجع به سرشت و سرنوشت ديگر نظريّ 

با وجود آنكه زادگاه ديانت بهائى ايران  .استانسان 
بوده است وبهائيان اين كشور را عزيز مى دارند و 

آينده اش را بس درخشان مى دانند، ولى هميشه 
درمعرض حمالت و آزار و اذيّت شديد دراين خاك 

اتّهامات واكاذيب وارده توسط جام . پاك بوده اند
جم عليه اين آيين وپيروانش ازجمله تازه ترين نمونه 

ها ازحمالت مزبورمى باشد كه اين مجموعه درپاسخ 
  .به آن تهيه وتقديم شده است

    
زه ها براى اّطالع بيشترازمنشاء، تاريخ، تعاليم وآمو
 نياوكتب و آثار مقّدسه ديانت بهائى ازجمله به 

  :منابع مراجعه فرمائيد
https://www.aeenebahai.org 
https://www.noghtenazar.org 
https://www.newnegah.org 
www.ketabkhaneyebahai.org 
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 سرسخن

سال است كه  ١٥٠نازنين، در ايران عزيز بيش از هموطنان محبوب و  
اديان آسمانى واقع شده  ۀنداى الهى حضرت بهاءاهلل بلند و ظهور موعود هم

 ملى و سازمان هاى محلى و دول و دانشمندان ملل و بزرگان و انظار است و
نفر  ٣٠٠،٠٠٠ از شيدر حال حاضر ب. جلب نموده است به خود جهانى را

مليون نفر در دنيا، از همه ممالك و نژادها و فرهنگ ها و  ٧از  شيب و اناير در
ند و كشورها، به آن ايمان آورده ا ۀهم زبان ها و مذاهب و اديان مختلف،در

مرحوم دكتر . نفرخون پاك خود را در راه آن نثار نموده اند ٢٠،٠٠٠بيش از 
: مى نويسد چنين» ىئبها« د معين در فرهنگ مشهور خود، در ذيل لغتمحمّ 

: بر دو پايه استوار است ئىنظم بها. مؤسس آيين، بهاءاهلل و جانشينان اويند... «
و اجتماعى و اصول يا نظم  مبادى نيز به تعاليم روحانى. مبادى و احكام

ترك تقاليد و : تعاليم روحانى و اجتماعى عبارتست از. ادارى تقسيم مى شود
احتياج به فيض الهى، ضرورت دين،  ،تحّرى حقيقت، اعتقاد به الوهيت

مبادى ادارى عبارت . وحدت اديان، صلح عمومى، تساوى حقوق زن و مرد
ى بين المللى و بيت العدل است از اصول تشكيالت محافل روحانى، شورا

  . »اعظم
ايران،  ،زادگاه آن نامهربان در و تى بى انصافبا اين وجود، اقليّ  اما  

 قتل وانواع تبعيد و حبس و ت واذيّ  و هنوزهمچون يك قرن ونيم گذشته، به آزار
نيزمردگان بهائى  و ت هاى اجتماعى بهائيان، كه حتى شامل كودكانمحروميّ 

آنان مى  كهاينها بدترآن ۀازهم. برايشان مى شود، مشغولندتخريب مقا طريق از
 ءتهمت وافترا بهائى واشاع دروغ و كوشند با چاپ ونشرمطالب توهين آميز ضد

 اينترنت و مطبوعات و تلويزيون و راديو و دركتب ورسانه هاى عمومى اعم از
اشتن را از د ديگرى، هموطنان عزيز ۀوسيل هر پيام هاى كوتاه تلفن همراه و

وحتى احساسات  دارند،دين بهائى وپيروان آن باز  ۀاطالعات صحيح دربار
  .بهائى برانگيزند ۀمنفى وخصمانه اى راعليه جامع

سه  اين دو ت چنان مصّرند كه حتى دراين نيّ  نامهربانان بى انصاف بر اين
 تقليد در بعضى مراجع فتاوى پخش وسيع و علنى به انتشار سال اخير به طور

معاشرت با ايشان  و آمد رفت و لزوم اجتناب از وص نجس بودن بهائيان وخص
ت محكوم به نجاست است، بهائيّ «: پرداخته اند، فتوا هائى همچون نيز
؛ »نمى باشد جايز نيز دعوت آنها به مساجد با آنان جايز نيست و شرتمعا

اس ت محكوم به نجاست هستند ودرصورت تمهمه پيروان فرقه گمراه بهائيّ «
آنها با چيزى مراعات مسائل طهارت دررابطه انها، نسبت به امورى كه مشروط 

با « ؛»معامله با بهائى مطلقًا جايز نيست«؛ »به طهارت است واجب است
؛ »آنان جايز نيست اختيار ن درآقرار دادن قر بهائيان بايد معامله نجاست كرد و

 و معامله آنها الزم است؛ پرهيز از حربى هستند و حكم كافر اين فرقه در« و
اين قبيل اقدامات  مسير تازه ترين دست گلى كه در »ازدواج با آنها جايز نيست

 در را عزيز انآبروى اير حيثيت و الهى به آب داده اند و ضد بشرى و ضد
جهانيان لكه داركرده اند و حتى به اين واسطه قلوب هم  و محضرخداوند
و  بعضًا فاميل همسايگان و همكاران و وستان وكه د مسلمان را نيز ميهنان عزيز

 غير ۀويژه نام هستند، آزرده اند، انتشار ءخويشاوندان دور و نزديك اهل بها
 ٦/٦/١٣٨٦مورخ  جم، جام ۀام روزنامايّ  ٢٩ ۀصفحه اى شمار ٦٤متعارف 

وطن فروش جلوه دهند،  و اسالم ضد است كه درآن سعى كرده اند بهائيان را
بدون  و ت اسالم را رسمًامسلمين حقانيّ  خود ها كسانى كه جزدرحالى كه تن

اينها درحالى است  ۀب آنكه هموتعجّ . هيچ مصلحتى قبول دارند، بهائيانند
برنامه هاى اوايل آبان ماه  زكه به گفته سيماى جمهورى اسالمى دريكى ا

 تهسايت ضد اسالم در اينترنت مشغول به كارند و به نوش ١٠،٠٠٠، ١٣٨٤
 عهيعنوان کتاب در مخالفت با مذهب ش ٥،٠٠٠، ١ىاسالم ىجمهور هنامروز

 خيکتب در تار نيدرصد ا ٧٥شبهه تا کنون چاپ شده و ٨،٠٠٠ هبا ارائ
  .نوشته شده اند ىانقالب اسالم ىروزياسالم، تنها پس از پ هسال ١٤٠٠
نيز، به فاصلۀ هاى سياسى  پژوهش مطالعات و ۀمؤّسس و از عجايب آنكه  

خود  ١٧شمارۀ  مطالعات تاريخى ۀنام فصلدو ماه ازانتشار ايّام مزبور، حدود 

را با عنوان ويژه نامۀ بهائيّت به ديانت مقّدس بهائى اختصاص داده، وعجيب 
ترآنكه عينًا به همان سبك وروش و مطالب جام جميان، مقاالت مشابه 

رداخته ساخته و پ صفحه ٣٠١در  —بعضًا از نويسندگانى مشابه  —تكرارى 
و عجيب ترازآن نيز اينكه به نظرمى رسد سردبيرفصل نامه آقاى بهبودى . است

و دوستانشان، به علّت انتشار ايّام دو ماه قبل ازويژه نامه شان، ازآقاى بيژن 
 ١٤مقّدم مديرمسئول ويژه نامۀ ايّام وجام جميان، رودست خورده اند وزحمات 

ادعا كرده اند اولين مجموعه مقاالت  ماهۀ ايشان در تهيه فصل نامۀ مزبور كه
چه كه با وجود ويژه نامۀ ايّام،  ٢.دربارۀ ديانت بهائى است، بربادرفته است

مؤسسۀ مطالعات و پژوهش هاى سياسى، اولين » ويژه نامۀ بهائيّت«ديگر 
مجموعه مقاالت محسوب نمى شودـــ به خصوص كه تعداد مقاالت جام 

اما عجيب تر از همۀ عجايب فوق . نيزمى باشد جميان بيشترازفصل نامۀ مزبور
 ما براى بررسى پرونده«: آنكه جناب بهبودى درمصاحبۀ مزبور فرموده اند

ت دو شماره را در نظر گرفتيم كه فصلنامه هفدهم مطالعات تاريخى، بهائيّ 
براى انتشار شماره دوم آن اقداماتى را . اين مجموعه است اولين شماره از
 ١٨البته فصلنامه . يمه امقاالت آن را تهيه كرد درصد از ٥٠ انجام داديم و

ت اختصاص يّ ئبه پرونده بها مطالعات تاريخى كه بعدًا منتشر خواهد شد
ت يّ ئپرونده بها نخواهد داشت بلكه ما منتظر بازخوردهاى انتشار شماره اول

يكى از  البته. هاى بعدى لحاظ بكنيم  هستيم تا بتوانيم تبعات آن را در شماره

هاى ما اين است كه در صورتى كه حجم مقاالت باال بود آن را به  برنامه
» بازخوردهاى«البته ايشان نفرموده اند كه منتظر . ».كتاب منتشر كنيم صورت

اگر منظورشان ازجانب بهائيان است، بايد . مزبور از جانب چه كسانى هستند
ند كه ويژه نامه پشت ويژه خدمتشان عرض نمود بهائيان قربان ايشان هم مى رو

چه كه حضرت بهاءاهلل فرموده اند دينشان را گاهى به . نامه چاپ مى كنند
دست دوستانشان و گاهى به دست مخالفينشان ترويج خواهند فرمود، و از 
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چيزها به ضد خود شناخته مى (» تعرف االشياء باضدادها«: قديم نيزگفته اند

شود كه بهائيان گاهى به كتب ومقاالت جهت اّطالع ايشان عرض مى ). شوند
رّديّه نويسان عليه دين بهائى جواب داده و گاه جواب نمى دهند، اما در هر 
دو حال تقاضا آنكه ايشان به عكس العمل بهائيان ناظرنباشند و به خدمات 

به هرحال چون مطالب هردو ويژه نامه . فرهنگى وتحقيقى خود ادامه دهند
فصل « حاضر به ايّام جام جميان، پاسخ به دوستان تكرارى است، جوابيّۀ

نيز محسوب مى گردد ولذا جناب بهبودى و دوستانشان خوشحال باشند » نامه
كه زحمات ايشان نيز به هدر نرفته است وذكرخيرشان نزد اهل بهاء وجهانيان 

  .خواهد بود
جام  ۀاين اولين بارنيست كه روزنام بارى پس ازاين اشاره بايد گفت  

از  سيماى جمهورى اسالمى ايران و و جم، كه صاحب امتيازش سازمان صدا
 پيروان آن منتشر س بهائى وحاميانش مى باشند، مطالبى عليه ديانت مقدّ 

اين  مى سازد آنكه، موارد قبلى متمايز از ولى آنچه اين مورد را. ٣ساخته است
، وآنچه را وبه قول معروف به سيم آخرزده ذاشتهجام جم سنگ تمام گ بار

د تكرارى دريك شماره مقاالت متعدّ  درچنته داشته روكرده وضمن انتشار
مخالفين ورّديّه  ۀحقايقى را دربار روزنامه، دسته گل هائى به آب داده و

 نموده است كه اگرخود اقدامات وسيعشان آشكار نويسان عليه دين بهائى و
ويا حداقل  ٤مى نمودبه جمع آورى نسخه هاى آن  ممتوجه بود، فورًا اقدا

فى الحقيقه اين اقدام كه  .زمان يكى يكى منتشرمى كرد مقاالت رابه مرور
 برابر روى استيصال در از عجوالنه و عكس العملى ناشيانه و ترس و ۀنشان

س بهائى و رشد نسبت به ديانت مقدّ  هموطنان عزيز ازدياد روزافزون كنجكاوى
اقدامات  شكست ايشان از ضعف و ۀاندرجهان، ونيزنش هم ايران و آن هم در
 براى اخيرشان ۀسال ٣٠سيستماتيك  ۀخصمان

بهائى مى باشد، مصداقى  ۀنابودى جامع
آورده است  به وجودا ن مجيد رآقر آيه از بارز

روزى كه (» يوم تبلى السرائر«: كه مى فرمايد
 . )پنهانى ها آشكارشود

 »ظاهر، عنوان باطن است،«كه  ازآنجا  
راى ويژه نامه انتخاب شده گوياى نامى كه ب

شكست مزبوراست، چه كه به نظرمى رسد 
 دين بهائى منتشر عليه خود قبلى مقاالت جام جم درويژه نامه ها و آنچه را كه

لذا . برآورده سازد را ات اونيّ  كه مقصود و »آن گونه نبوده است«نموده، 
آن «بهائى را واقعًا  را بكند تا دين ديگرتمام سعى خود بارِ  اينخواسته است 
 هم به خاطر اما اين بار. يك سره سازد را معرفى نمايد وكار »گونه كه هست

دست خود  دورى باطل، خود با در ت آنگونه كه هست،بهائيّ » تكرارى بودن«
وبه  »ت آن گونه نيست كه جام جم نوشته استبهائيّ «اثبات كرده است كه 

يخِربوَن بيوَتُهم «: شده كه مى فرمايدقران  ۀشريف ۀاين وسيله مصداق اين آي
  . )خانه هاى خودرابه دست خودخراب مى كنند( ٥»ِبأيديِهم

يكى اين : نشان بزند دو جم اين بارمى خواست با يك تير جام مطالب  
گمراهى برهاند وامام  شعبان ازضاللت و ١٥ايران را به مناسبت  ت عزيزكه ملّ 
جوانان تحصيل «ديگرآن كه ). ٣ص( دنساز »شرمنده« خدا را نزد )ع(زمان 

يك  ۀى حقيقت با حوصله ودقت ويژتحرّ «را به  »تكرده ومنصف بهائيّ 
 ۀويژه نام پاياِن  تا آغاز از« ۀمطالع فقًط با ، آن هم صرفا و»حقيقت ۀپژوهند

درك مند ايران  آشنا و فرزندان درد جام جم كه حاصل تالش بخشى از
ت دست گل هائى كه فانه به علّ ما متأسّ ا). ١ص( است، فراخواند »اسالمى
 را سال به آب داده اند، هم امام زمان ع ٣٠وامثال آن دراين  جام جم
به افزايش ايرانيان  نتوانسته اند تعداد روهم  ساخته اند و »رمندهش«نزدخدا 

 از،بعضًا مؤمن شده اند عالقمند و عزيزى را كه نسبت به دين بهائى كنجكاو و
بهائى را  »منصف جوانان تحصيل كرده و« ، و نه توانسته اندبرهانند ضاللت

، ازقول ٣ ۀدرصفح جام جم اول را خود لت موردعّ  .گمراه سازند
اى  هفته اعمال ما ۀبه حسب روايت، نام«: نقل كرده »يرانقالبرهبركب«

تابع  مى رود، ولكن مى ترسم ما كه ادعا داريم) عج( دوبار پيش امام زمان
من خوف دارم كه كارى ...باهلل پيش خدا شرمنده شود هستيم نعوذ اين بزرگوار

 وقلب  زبان و گوش و چشم و...پيش خدا شرمنده بشود بكنيم كه امام زمان ع

دوستان امام زمان  ساير شما و من و نكند از خدا. دارد) ناظر( چيزما رقيب همه
 از .افسردگى امام زمان ع باشد موجب كه بشود ع يك وقت چيزى صادر
مى خواهيد پاسدارى شما دردفتر پاسداران  اگر. خودتان پاسدارى كنيد
همه  جام جميان كه امام زمان را آيا طبق اعتقاد خود. »صدراسالم ثبت شود

 ۀآن حضرت نبودند كه قبل ازهمه ويژه نام مى دانند، اين خود حاضر جا
حب قلب دروغ است، ديدند؟ آيا صا و ءتحريف وافترا ايشان را كه سراسر

 »افسردگى شرمندگى و«ترسى درجام جميان وجود دارد كه  خدا صاف و
اكاذيب مذكور، به  تحريفات و دروغ ها و ايشان را دردرگاه الهى، به خاطر

  .ان شاءاهلل كه باشد تا برجبران مافات قيام كند ببيند؟ چشم ِسرّ 
 اما. ردبه قدرى واضح است كه احتياج به بيان ندا مورد دوم نيز تعلّ   

 پير بهائيان جوان و كه بر با بى حيائى تمام مظالمى را چون جام جم وامثال او
 موجود سيما نيز صدا و مطبوعات و درآرشيو شده و وارد حتى اطفال صغير و

 است ناديده مى گيرند وآن را نوعى مظلوم نمائى به حساب مى آورند
 از يشان مى شودرو شان ساخت كه چطور نشان خاطر بايد اقل، حد)٦٠ص(

بسيارى  ى ازحق رفتن به دانشگاه واستخدام شغلى وجوانان بهائى كه حتّ 
زندان  آنها در از نفر بيش از آن، ده ها دينى محرومند و و حقوق اجتماعى

نفرشان طعم زندان چشيده اند  هاى جمهورى اسالمى شهيد گشته اند وصدها
هايشان،  هم سلولى ان ومذهبى همبند سياسى و مختلفوازگروه ها واحزاب 

آن هم به  »ى حقيقت،تحرّ «شاهد مظالم وارده برآنان بوده اند، تقاضاى 
رويشان مى  ناديده مى گيرند، چطور نيز سبك جام جم، بنمايند؟ اگراينها را

 هات آقاى عبداهلل شهبازى ووقتى دفعات قبل پاسخ ترّ  شود ازجوانانى كه
به دفترروزنامه شان آوردند،  — ام راايّ ۀ امپاسخ ويژه ن همين بار و — ديگران را

مطبوعات  ن وآبرخالف قانون انصاف وقر
آيا وقت آن ! سبحان اهلل. نپذيرفتند آنها از

نيست كه امثال جام جم ازفرمايش 
ال «: حضرت صادق ع كه فرموده اند

 ند؟، عبرت گير٦»ايمان لمن ال حياء له
آيا جام جم نبايدعبرت بگيرد كه به 

رغم مظالم  ودش چگونه علىشهادت خ
ت هاى مذكور، جوانان بهائى ومحروميّ 

شوند؟ ازقضا يكى ازدسته گل هاى به  »منصف تحصيلكرده و«توانسته اند
جام جم نيز همين اعتراف به تحصيلكرده ومنصف بودن  ۀآب داده شد

  .جوانان بهائى مى باشد
ها، به جاى  تمحروميّ  و باليا بودن در جوانان بهائى درعين محاط آرى  

 به مراتب »شهامتى«با  يا الابالى شوند، آنكه زانوى غم بغل گيرند وافسرده و
آنها توقع داشته ايد، به شهادت خودتان  از سرسخن خود بيش ازآنچه كه در

بهاء  رتتحت تعاليم حض تا معارف الهى پرداختند دانائى و و به تحصيل علم
فرموده اند وكسب  )بوب ترين چيزهامح( »أَحب االشياء« اهلل كه انصاف را

تحصيلكرده، تا حتى  هم دانا و واجب دانسته اند، هم منصف شوند و علم را
جام جميان . اخالق ايشان شهادت دهند معرفت و جام جميان نيزبرعلم و

 خداوندبدانند كه امرى است خصوصى بين  بايد »ى حقيقتتحرّ «درخصوص
يهدى من «: ن كريمآقر ۀست، وبه فرموداوست كه مالك قلب ها . اى هربنده و

هركسى  اوست كه با. )هدايت مى كندهرآن كس را كه مى خواهد( »يشاء
. اوست كه هرنفسى را به سوى او راهى است. دارد ارتباطى منحصربه فرد

دوست دارد ومخصوص هدايت همگان مربيان آسمانيش را  اوست كه كل را
فردى  هر و امرى است كه دراختيارايمان به ا عشق و. فرستاده ومى فرستد

 نه مى توان به زور و دينى را تحميل كرد و و نه به كسى مى توان عقيده. است
قل يا َايَها «: قران مجيد مى فرمايد. عقيده اى را ازفردى گرفت اجبار ايمان و

َضّل َفانّما يهَتدى ِلنفِسه َومن  هَتدىفَمن ِا. النّاُس َقدجائُكُم الَحق ِمن َربّكم
 اى مردم همانا آمد: اى محمد بگو( ٧».فانّما يِضل عليها َوما َانا َعليُكم ِبَوكيٍل 

پس كسى كه هدايت يافت پس جز اين نيست كه . پروردگارتان را حق از شما
گمراه شد پس جزاين نيست كه گمراه مى  هركه هدايت يافت براى خودش و

 . )من وكيل شما نيستم و. برخود شود

ى همۀ اديان آسمانى و نفوسقانون طالئ

آنچه برخود نمى «: انسانى اين است كه

 ».پسندى برديگران مپسند



 
 ٥   ولوله درشهر

 
جوانان بهائى  ايران و ت عزيزم ملّ جاى آنكه جام جميان وكيل وقيّ به  پس  

 اين جهان فانى باقى است، به جبران مافات ۀروز عمردو گردند، بايد تا
خيلى مايلند كه  تحريف حقايق بردارند، و اگر و تزويز دروغ و دست از پردازند و

بگشايند،  انائيبه ايران و عزيز تتحقيق را به روى ملّ  و بهائى پژوهىابواب 
بهتراست به جاى دست زدن به چنين اقداماتى كه به قول رهبركبيرانقالب 

 امام زمان ع را هم ناراحت مى كند، همراه با همدستان مذكورشان در خدا و
 حبس و و تعقيب ايران خود بدون ترس از ت عزيزاجازه دهند كه ملّ  ٨ويژه نامه
كتب «عين  و اصل و نمايند معاشرتبا ايشان  هائيان،نجس دانستن بو  زندان
العات صحيح و و اطّ  را به دست آورند تا هركس خود حقايق» بهائى وآثار

دريابد،  و به دست آورد »همان گونه كه هست«درست راجع به آئين بهائى را 
  ».آن گونه كه جام جم القاء مى نمايد«ونه 

نى دريافته اند كه ايما تاريخى وانسانى و ۀايران به تجرب ملت عزيز ديگر  
احكام ثانوى است كه  و رغم اين كه معترفند اين فروع على چرا بى انصافان،

فهم  نه اصول اديان الهى كه تحقيقى است، حق ادراك و و تقليدى است
به اين  كرده اند، و را به خود منحصر بهائى اصالت آئين جديد حقيقت و

ت يا بطالن آئين وانائى درك حقانيّ توهين نموده اند كه ت به آنها تلقين و يلهوس
هستند تا اينان كتب بهائى را  دراين مورد ولىّ  و مندارند و نيازمند قيّ  را جديد

چنان كه اين  .به آنان معرفى نمايند »آن گونه كه نيست« ت رابخوانند و بهائيّ 
: دين بهائى چنين آمده است هرّديّه هاى اخيرشان علي يكى از مضمون در

ص مجتهدين متخّص  بروند با بايديان ئبها«
ت نمايند و يّ ئتبليغ به بها صحبت كنند و آنها را

امر  ۀمجتهدين دربار بروند نزد عوام مسلمان بايد
افراد  بهايى تقليد كنند، چون عوام مسلمين،

تحصيلى شان مجال  هساده اى هستند كه رشت
دينى را به آنها نمى  مسائلدر  و تعّمق صتخّص 
 ايران ت عزيزتجارب تلخ ملّ يكى از ٩».دهد

 ۀصريح نصوص خالف بر قرنها همين است كه
كه  مى شود و به ايشان تلقين شده ن مجيد،آقر

كلمات  و به فهم آيات چون عوام اند، خود قادر
ايمان الهى  كسب هدايت و كتب آسمانى و

 علماى تقليد از براى آن نيازمند نيستند، و
 ايمان و و فهم و درك حال آنكه. مذهبى هستند
صفاى  خلوص قلب و به تقوى و هدايت، منوط

 جهت عمل به موجب تعاليم كوشش در باطن و
نه به وسايل ثانوى  وصاياى انبياء الهى است و و

ن مى آچنانكه قر. ظاهرى ودانستن عربى وامثال آن سواد ظاهره همچون علم و
جهت، يكى  به اين. )هدايت است براى باتقوايان( »هدى للمتقين«: فرمايد

پيش ازپيش پاى  نيم بيش ازيك قرن و بهاءاهلل و ازسد هائى كه حضرت باب
با . تقليد بود درخصوص فهمى مزمن برداشتند، همين توّهم وكج بندگان حق

دين  اينكه اجداد و تقليد آباء و پرهيز از و »ى حقيقتتحرّ «اعالن حكم 
زخرف عباد مدهيد م ىگوش به حرف ها«: كه فرمودند نيست، تأكيد موروثى
فهمند  ىشود زيرا که نم ىعوام حّجت نم ىگويند کتاب و آيات از برا ىکه م

. کنند، با اينکه اين قرآن حّجت است برمشرق و مغرب عالم ىو احصاء نم
شد؟ از اين  ىمردم نبود چگونه حّجت بر کّل واقع م ادراک آن در اگر قّوه

ت و الزم نه زيرا که عرفان او اعظم مکلّف نيس ىهم نفس ههيّ قرار، بر معرفت ال
اين سخن به  ،ىبار. ازعرفان کتاب اوست و عوام استعداد ادراک آن ندارند

 مردم را شود که ىغرور گفته م کبر و ىهمه از رو. غايت لغو و غير مقبول است
نزد  ينکهبا ا. دور کنند و زمام آنها را محکم حفظ نمايند ىاله ىاز رياض رضا

 اند به غايت مقبول تر و که از حّق اعراض نموده ايشان ىعلما از اين عوام حّق 
 ىه و درک بيانات حمامات معنويه هيچ دخلو فهم کلمات الهيّ . پسنديده ترند
قلب و تزکيه نفوس و فراغت روح  ىاين منوط به صفا. ندارد ىبه علم ظاهر

 ١٠.»است
سايراديان آسمانى  ازپيروان آيا اينان همين استدالل فوق را !اهلل ُسبحان  
بايد رّديّه هاى آنان راعليه  اى درك اسالمرب مى پذيرند كه مسلمين عزيز موجود

نفوس  اديان آسمانى و ۀاسالم بخوانند؟ حتمًا نه، چه كه قانون طالئى هم
ازرّديّه » .مپسند راننمى پسندى برديگ آنچه برخود«: انسانى اين است كه

دل بى سواد و ابوذر چوپان و مؤمنين  ادهنويسان بايد پرسيد، بالل حبشى س
ه رفتند و اسالم و رسالت حضرت ص مكّ اّوليه اسالم نزد كدام مجتهد متخّص 

 خلوص فطرت وصفاى باطن و و را پذيرفتند؟ آيا قلب پاك) ص( دمحمّ 
ن آقر آشكاركرد؟ نبرايشا كه حقيقت را اشتياقشان نبود تشنگى و كنجكاوى و

 سال پيش نمى پذيرد ١٤٠٠ را مانند غافالن ان امروزنامهربان ۀبهان نيز مجيد
نا ئ ِانّا َوَجْدنا آبا« :ين بهائى چنين جبهه مى گيرنديبرابرآ كه به زبان حال در

 به درستى كه ما يافتيم پدرانمان را بر ( ١١»...َو ِانّا َعلى آثاِرِهْم ُمْقَتُدونَ  ةٍ َعلى ُام
َو يُقوُلوَن «: و نيز) شان اقتدا كنندگانيمطريقه اى و به درستى كه ما بر اثرهاى اي

 ِٔو مى گويند آيا ما ترك كنندگانيم الهانمان ( ١٢»نّا َلتاِرُكوا آِلَهِتنا ِلشاِعٍر َمْجُنوٍن أ
ت بود علّ  نكه به همي بيادآورند خوب است معاصرين. )را براى شاعرى ديوانه

ُفَقهاء خاَتم الْ  مرحوِم شيخ مرتضى انصارى، كه عالم بزرگ اسالم،
برخالف نامهربانان زمان خود  والُمْجَتِهدين، كه همزمان حضرت بهاءاهلل بود و

وقتى بعضى شاگردانش از او درباره ظهور حضرت  فكرمى كرد، امروز نيز و
كنند، زيرا چنين امورى  قپرسيدند، به آنها گفت خود بايد تحقي باب و بهاءاهلل

كه بعضى از  بود متقيانه او فانه ومنص همين رفتار دراثر .از اصول دين است
سال  ١٣٥حضرت بهاءاهلل  .ى ايمان آوردندئبه امر بها كرده شاگردان او تحقيق

 قبل در لوح خطاب به ناصرالدين شاه قاجارـــ كه متمنّى است هموطنان عزيز
 او ۀـــ دربار دمطالعه فرماين آن را حتمًا

علمائى كه «: چنين شهادت داده اند
ازكأس انقطاع آشاميده  فى الحقيقه

اند، ابدًا متعّرض اين عبد نشده اند، 
چنانچه مرحوم شيخ مرتضى َاعلى اهلل ُ 
َمقاَمه َوَاسَكَنُه فى ِظّل ِقباب ِِعنايِته 

ت مى ف درعراق اظهار محبّ ام توقّ درايّ 
دين (دراين امر  اهللفرمودند وبغير ما َاِذَن 

 ».تكلم ننمودند )جديدالهى
كتب  تا حال، اگر عزيز هموطنان  
عليه دين بهائى را  مزبور يّۀات ردونشريّ 

مطالعه نكرده باشند، اّما حتمًا عناوين 
را  »ءبها باب و ۀفتن«نادرستى همچون 

دبيرستان  در مدارس و »تاريخ«درس  در
هاى ايران زمان پهلوى وجمهورى 

 اخير ۀدارند، وويژه نام به ياد اسالمى،
حال درد دل وسؤال  .حال مالحظه فرموده اند تا احتماالً  نيز جام جم را
 شده اند خواهران بهائى ايشان اين است كه آيا هيچ وقت كنجكاو برادران و

ت نامهربان مات اقليّ توهّ  تلقينات و كه حقيقت حال چگونه است؟ آيا هنوز
 وصاياى حضرت اميرع مگراصول اساسى اسالم عزيز و قضاوت است؟ مالك

و  علماى وسيع النظر افتخار و استناد مورد شرحقوق ببه مالك اشتردرخصوص 
آيا وقت آن نرسيده است كه ايشان، كه هم به  ١٣روشنفكران مسلمان نيست؟

ن پر ن اند وهم به انتساب به فرهنگ وتمدّ س اسالم مزيّ ايمان به آئين مقدّ 
انسانى خود را  م، سرنوشت معنوى ووقيّ  بدون واسطه شكوه ايران مفتخر، خود

ين بهائى يآ ۀكه ابدًا مايل به كنجكاوى ايشان دربار نىست نامهربانااز د
 خودشان پرور مهر اين دين جديد كه از خاك ۀنيستند، رها سازند و دربار

خودشان حقيقت  و پژوهش نمايند منصفانه وبى طرفانه تحقيق و آشكارگشته،
 تشخيص دهند؟  »فتنه« و »دروغ« را از

اهل بهاء در برابر مظالم مزبور، بر طبق  هعكس العمل و وظيف بارى،  
حضرت بهاءاهلل، صبر و استقامت و  هتعاليم و تأكيدات و هدايات صريح

گاهى پاسخ كتبى مقتضى به  نيز بت و دعا در عوض مقابله به مثل ومحّ 
بوده است؛ به طورى كه صريحًا، حضرت عبدالبهاء  اكاذيب مزبور هامات واتّ 

زنهار زنهار از اينكه نفسى از « :فرمايند منصوص آن حضرت مى ينِ جانش
اگر زهر دهند شهد « :نيز ١٤».ولو دشمن خونخوار باشد ديگرى انتقام كشد

اگر  ،اگر اهانت كنند اعانت نماييد ،اگر شمشير زنند شكر و شير بخشيد ،دهيد

عكس العمل و وظيفه اهل بهاء در برابر مظالم 

مزبور، بر طبق تعاليم و تأكيدات و هدايات 

صريحه حضرت بهاءاهلل، صبر و استقامت و 

مّحبت و دعا در عوض مقابله به مثل و نيز گاهى 

ى مقتضى به اتّهامات و اكاذيب مزبور پاسخ كتب

بوده است؛ به طورى كه صريحًا، حضرت 

 منصوص آن حضرت مى 
ِ
عبدالبهاء جانشين

زنهار زنهار از اينكه نفسى از ديگرى «: فرمايند

 ».انتقام كشد ولو دشمن خونخوار باشد



 
 ٦   ولوله درشهر

 
 اخالقدر نهايِت مهربانى قيام نماييد و به . لعنت نمايند رحمت جوييد

 ١٥».ركيكى در حّقشان زبان نياالييد هنيد و ابدًا به كلمرحمانى معامله ك
شما مى دانيد اين عبد « :ونيزدرخصوص رّديّه ها عليه دين بهائى، مى فرمايند

منكرين و راّدين اول منادى ... اينگونه كلمات رّديّه را سبب اعالء مى دانم
شرق و  ى ازبسيار مهمّ  نفوسقريب مالحظه خواهيد نمود كه  عن... حق هستند

چه كه عظمت امر  نوشته و نعره زنان فرياد كنند غرب صحائف عظيمه بر ردّ 
آنچه بيشتر ظاهر شود مغرضين و منكرين و راّدين عظيم تر و كثير تر گردد، و كل 

شما دعا نماييد كه خدا از اين قبيل راّدين بسيار  .كلمةاهلل است سبب اعالء
  ١٦».خيلى مفيد است هچه ك خلق فرمايد

 هوشيار است، براى اين كه هر فيدم  
منصفى با خواندن همين رّديّه ها به كذب 

 فكرش قلب و آگاه مى گردد و دروغ آنها و
 بهائى را از تا حقيقت امر مى شود كنجكاو
به همين جهت . آن دريابد كتب خود آثار و

است كه حضرت بهاءاهلل، شارع دين 
بهائى، شرط درك درستى وحقيقت 

تا بر « :اند ودهن بيان فرمآئينشان راچني
كذب قبل آگاهى نيابى، بر صدق اين يوم 

به اين خاطر است  ١٧».بديع گواهى ندهى
ت نامهربان كه، تا هموطنان عزيز، اين اقليّ 

دروغ  ۀبى انصاف را نشناسند و ابرهاى تير
ريا ى آنان را از برابر  تهمت و و افترا و

ت مدعاى ديدگان خود نزدايند، بر حقانيّ 
ى آسمانى در دوِر ، مربّ ءاهللرت بهاحض

خاك،آگاهى نخواهند يافت و خورشيِد حقيقِت ۀ دركر جديِد زندگانى بشر
مدت هاست كه ضرورت . فرمود نخواهند طالع ازاين افِق بديع را مالحظه

رغم  ايرانى نيزــ على عزيز چنين اقدامى توسط بعضى ازمنصفين روشنفكر
 .ديگر ـــ احساس شده است عضىب برانگيز تعجب و سكوت طوالنى قابل تأّمل
دين جديدالهى مى نويسند،  ۀصاحب زمانى، دربار چنانكه دكتر ناصرالدين

تاكنون هرگز به درستى، بى طرفانه، انگيزه كاوانه و جامعه شناسانه مورد «
  ١٨.»بررسى عميق قرار نگرفته است

 و ىان بابيخ اديبارۀ علت پرداختنش به تار در رگ تاكسندۀ كتاب ينو و  
انجام  ىا قابل مالحظه ىكار علم چيه بًايتقر نهيزم نيدر ا«: ديگو ىم ىبهائ

را  رانيمعاصر ا خيكه تار دميرس جهينت نيمن در مطالعاتم به ا. نشده است
. درك كرد ىبه درست توان ىنم ىاجتماع-ىمذهب انيجر نيبدون پرداختن به ا

 ١٩».بپردازم شتريب مان ىاجتماع خيتار كيرجنبه تا نيبود كه بر آن شدم به ا نيا
شادى  و شريك غم خاك عزيز و هموطنان بهائى شما، كه دراين آب ما  
ديده ايم ومى بينيم كه  يقين داريم وبه چشم خود عميقًا بوده ايم، هم

نموده اند، و به اكاذيب  مبرور را شروع الحمدهلل آن عزيزان اين امر
حال مى خواهند بدانند حقيقت  ند وبيش پى برده ا ين كم ومفترّ 

وارده بر  ۀسال ١٦٤رغم مظالم  كه على سرفرازى چنين آيين مقاوم و
آن ازطرف گروهى ازسياسيون وعلماى دينى وامثال جام جم، 

ه شده اند متوجّ دقيقًا ايشان . هنوزدرآسمان جهان مى درخشد، چيست
ايران، با ى درئت مخالفين دين بهابه همين خاطر است كه اقليّ که 

ّسِد راه  تاپا افتاده اند  همگى به دست و تشديد اقدامات خود،
ى را براى چند صباحى ئهموطنان عزيز شوند تا الهى بودن امر بها

پنهان دارند، و آن را توطئه اى سياسى عليه  از ايشان مستورو ديگر
 شده، با رفت كنجكاو اسالم جلوه دهند، تا مبادا ايرانيان عزيز ايران و

كتب  و آثار خود سرچشمه اصل و بهائيان و مطالعه خود آمد با و
آن را دريابند و به آن  پردازند و به جستجوى حقيقت بهائى،وحيانى 

 كهف امان آيين تازه در و به سعادت حقيقى رسند و اقبال نمايند
 از و قبل زندگى وحيات جديد همه اديان آسمانى گردند و يزدان وارد

 . يابند باز رحمانيش در بهار بديع ز راجمله اسالم عزي

ى اقليتّ  مظالمى كه از بهائيان با تمام كه پيداست ناگفته همچنين  
مى رود،  ايشان رفته و امثال جام جم وهمدستانش بر بى انصاف، و نامهربان
نمى نويسند،  و هموطنان عزيزشان ننوشته و آن را ابدًا به پاى اسالم نه تنها

 از نيز مشتاقند و هربالئى را به جان مسير اين در مى گردند و بلكه فداى ايشان
 خواهران بهائى خود والطاف متقابلى كه نسبت به برادران و دوستى و تمحبّ 
اين خصوص  دارند ممنونند، و آنچه در سراسرايران، بل جهان، داشته و در

همين به . مى نمايند توان درطبق اخالص، تقديم آنان نموده و حد دارند در
 رسايتقبل د جهت بوده است كه اين مجموعه نيز، عالوه برمطالبى كه از

 بهائى موجود منابع ديگر و پيام دوست راديو در نيز اينترنت و هاى بهائى در
تحريفات جام جم  و پاسخ به اكاذيب در است،

يا ادامه اى باشد  شروع و تقديم مى شود، تا
اين . محبوب براى تحقيق بيشترهموطنان عزيزو

 جوانان با«همان  مجموعه توسط شمارى از
 ۀاشار ردمو »منصف بهائى ۀشهامت تحصيلكرد

جام جم، خطاب به هموطنان عزيزشان ـــ ونه جام 
پس زده و رد كرده  جميان كه جواب ايشان را

 درآن ازآنان دعوت شده اند ـــ تهيه شده است و
تا خود به چشم خود، ونه به چشم ديگران، 

 . فرمايند قضاوت تحقيق نمايند وببينند و
پيام  مناسب است درانتها قسمتى از چه  

 ٢٦مركزجهانى بهائى، بيت العدل اعظم، مورخ 
ايران را كه  ، خطاب به بهائيان٢٠٠٣نوامبر

 دارد نيز اشاره دلنشينى به آن هموطنان نازنين
ت شريف ملّ  زيب اين شوق نامه سازيم تا همه

 را يزدست هم ايران عز در عقيده، دست و مذهب هردين و ايران با
 هكه براستى مصداق آي اين آشنايان و همسايگان«: مى فرمايند. سرفرازسازيم

ٌة يدُعوَن ِاَلى الَخير« و تأسف شاهدند كه دوستانى كه بيگناهى اند با خشم »ُام 
گونه حفاظت و حمايت قانونى مورد  بدون هيچ شان در نظر ايشان محرز است

شما به شهامت و  حتى بيش از خود دايشان شاي. هجوم قرار گرفته اند ُبهتان و
نجابتى كه در خالل اين تضييقات از خود نشان داده ايد واقف و بتدريج به 

مى سازند  ت و آزار شما حرمت اسالم را آلودهصفات واقعى كسانى كه با اذيّ 
محروميد اما در  هنوز از آزادى اگر چه شما حبيبان معنوى. پى برده و مى برند

ايران كسب  هت خود را بعنوان عضو شريف جامعو موقعيّ  مقامآستانه آنيد كه 
نماييد و بالمآل اهل آن ديار خدماتى را كه يد قدرت پروردگار براى آن پاك 
انديشان جهت عّزت و منقبت كشور مقّدس ايران مقّدر فرموده غنيمت خواهند 

  ».شمرد
 خوش باد جانتان

هر هوشيار منصفى با خواندن همين رّديّه ها 

د و قلب و به كذب و دروغ آنها آگاه مى گرد

فكرش كنجكاو مى شود تا حقيقت امر بهائى 

به همين . را از آثار و كتب خود آن دريابد

جهت است كه حضرت بهاءاهلل، شارع دين 

بهائى، شرط درك درستى وحقيقت آئينشان 

تا بر كذب قبل «: راچنين بيان فرموده اند

آگاهى نيابى، بر صدق اين يوم بديع گواهى 

 ».ندهى
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  سندى براى ايران عزيز 

   ٢٠٠٣نوامبر  ٢٦ ان ايران،پيام بيت العدل اعظم الهى خطاب به بهائي
  : ايران مالحظه فرمايند سياران و ياوران حضرت رحمن در كشور مقدّ 

  دوستان محبوب  اى
عبدالبهاء رساله اى  بيش از يكصد و بيست و پنج سال پيش حضرت  

ى ئجديدالبنيان بها ۀاز آنجا كه جامع. خطاب به ملّت ايران صادر فرمودند
نام  آن سامان بود صاحب آن كالم آسمانى از ذكر بات بى امان درگرفتار تعّص 

 مالً مبارك خويش بر آن صحيفه يزدانى امتناع ورزيد اما پيام هيكل اطهر كا
زمان  حضرتش با مهرى بيكران نسبت به وطنى كه از. روشن بود صريح و

ديدارش محروم مانده بود با لحنى پرشور از مردم  صباوت به علّت تبعيد از
روزگاران خوش پيشين را بخاطر آرند، زمانى كه  ت نمود كه خّرمايران درخواس

بود و منبع  لهمركز علوم و فنون جلي« و» مملكت ايران به منزله قلب عالم«
ميثاق  طلعت» هميده انسانيّ ح صنايع و بدايع عظيمه و معدن فضائل و خصائل

ميدان  ت عظيم را دعوت فرمود كه بپاخيزند و سمند هّمت دروّراث آن مدنيّ 
  . برانند و استيفاى ميراث مرغوب كهن نمايند غيرت
د را كه تجدّ  ۀآن رساله گرانبها حضرت عبدالبهاء بابصيرتى كامل مسأل در  

است مطرح فرمود  ذهنى مردمان جهان بخصوص ملل مسلمان ۀامروزه نيز مشغل
و خصائص اين انقالب فرهنگى از جمله حكومت مردم  دو مفهوم تجدّ 

تعليم و تربيت عمومى، رعايت حقوق بشر،  ت قانون،اكميّ ح ساالرى،
ترويج علوم وفنون و  بردبارى بين اهِل اديان، همزيستى و صادى،پيشرفت اقت

صنايع مفيده و تأمين رفاه اجتماعى را با دّقت و صراحت تشريح نمود و بعد 
خاطر نشان ساخت كه » هاسباب تمدنيّ «و » هجسمانيّ  ۀامور ظاهر«ازبررسى 

 لعكسبا. نظور مباركش تقليد كوركورانه ازتمدن مغرب زمين نبوده و نيستم
مستغرق در بحر نفس و هوى و  آن بدر المع با بيانى قاطع جوامع اروپا را

اين بينش سرانجامى جز  گرفتار در دام بينشى ماده گرا خواند و انذار فرمود كه
  : اشتفرجامى از پى نداشته و نخواهد د ناكامى و ثمرى جز نا

ن حقيقى اخالقى ن صورى بدون تمدّ دهيد كه اين تمدّ  انصاف حال
وسيله اجتالب مرضات الهى است و يا  سبب آسايش و راحت عمومى و

  سعادت است؟  ت و مدّمر اركان آسايش وب بنيان انسانيّ خود مخرّ 

 ۀفرمود كه در بررسى مسأل مباركه توصيه ۀبه خوانندگان آن رسال حضرتش  
اصلى پيشرفت  جوهر كالم مبارك آنكه عامل. به باطن امور باشند رناظد تجدّ 
عقل و دانش بوده  ۀمقبل ۀالن انسانى در طى قرون و اعصار قواى فعّ تمدّ 

اشاره  طلبه نيز به همين مَمدنيّ  ۀمباركه يعنى رسال ۀوهست و عنوان آن صحيف
ه در الت تاريخى و چهيكل مبارك چه در ضمن بررسى حوادث و تحوّ  .دارد

قرآن مجيد مخاطبانش را تشويق فرمود كه در خصوص  تبيين فقراتى از آيات
  : عموم بشر است تأمل نمايند كبرى كه سبب ترقى حقيقى ۀآن عطيّ 

بصيرت مالحظه نماييد كه اين آثار و افكار و معارف و فنون و  ۀديد به
و عه كل از فيوضات عقل متنوّ  ۀصنايع و بدايع مختلف ِحَكم و علوم و
كه در اين بحر بى پايان بيشتر تعّمق  هر طايفه و قبيله اى .دانش است

سعادت هر ملّتى در آن است  و عّزت. نمودند از ساير قبائل و ملل پيشترند
  . كه از افق معارف چون شمس مشرق گردند

در پيشرفت تمّدن  ه تجليلى است از نقش خالقه عقل و دانشمدنيّ  ۀرسال  
ات علمى و صنعتى را به عنوان يكى هاء ترقيّ حضرت عبدالب. انسانى

ص فرمود و خوانندگان آن ه ممتاز و مشخّ ربّانيّ  ۀازمهمترين فيوضات اين لطيف
نتايج و فوايدى كه اقتباس معارف و فنون  ۀتشويق نمود كه دربار ِسفر جليل را

حضرتش  .عالم نصيب ملّت ايران خواهد كرد تأمل كنند مفيده از ساير نقاط
اكتشافات سودمند منبعث از خرد انسان است و  فرمود كه تحقيقات و تأكيد

كردن اين قّوه كاشفه خالف عقل و  فرهنگى و ملّى براى محدود ايجاد موانع
است و اقتباس و  بشرافراد  پيشرفتها و توفيقات حاصله متعلّق به تمامى .منطق

از قلّت استعداد و استفاده از آنها نه از قدر و منزلِت ُمقتِبس مى كاهد ونه 
  . ت او حكايت داردظرفيّ 

ننمود بلكه توجه خوانندگان  مبارك تنها به شرح نكات فوق اكتفا هيكل  
را به آن قواى روحانى كه بايد بينش انسان را هدايت و داللت كند معطوف 

سرشت انسان  ۀه اى درباربه نقد عقايد واهيّ  حضرتش با بيانى دقيق. ساخت
به اينكه  ارهبا اش. بود پرداخت نياورده ثمرى جز خسران به بار كه در ساير بالد

طبيعى انسان مانع ارتكاب اعمال  بعضى نفوس چنان گمان كنند كه ناموس«
ر گرديد كه در حقيقت متذكّ  »ه استه و صوريّ قبيحه و ضابط كماالت معنويّ 

ل تعليم بدين منوا ارتفاع مقام و ترّقى هر نفسى منوط به تعليم و تربيت است و
. الزم شمرد و پيشرفت جامعه بشرو تربيت را بعنوان قانونى ضرورى براى ترّقى 

است كه عامل اصلى در تهذيب اخالق نه  شواهد بيشمارى گواه اين حقيقت
ه در روح انسان است و در اثر تعاليم آن بلكه تأثير ظهور مظاهر الهيّ  خرد فطرى

د كه با كفايت و آگاهى منابع مادى و عالم توان آن يافته ان ه اهلمشارق قدسيّ 
را در خدمت رفاه و بهبود نوع بشر به كار  علمى تفنون حاصله از اختراعا

د را ه هستند كه درهر عهد و عصرى معنى و مفهوم تجدّ الهيّ  ۀسمظاهر مقدّ . برند
يان حقيقى نوع ايشانند كه مربّ  .ص مى فرمايندات آن را مشخّ تعيين و مقتضيّ 

  : انسانند
ه حاصل زيرا متدينين حقيقى را بر صدق از فيوضات اديان الهيّ  كليه وايدف

عظمى و وفاى به  ت و عفت و عصمت كبرى و رأفت و رحمتت و حسنيّ طويّ 
ن و مرّوت ئوت حقوق و انفاق و عدالت در جميع شعهد و ميثاق و حريّ 

وسخاوت و شجاعت و سعى و اقدام در نفع جمهور بندگان الهى بارى به 
ت است داللت مى كه شمع روشن جهان مدنيّ  هانسانيّ ۀ ع شيم مرضيّ جمي
  . نمايد

تشخيص و تجويز  دو حوادث عصر حاضر بطور شگفت انگيزى مؤيّ  وقايع
حضرت عبدالبهاء بوده است و اين امر ما را بر آن داشت كه در سطور 

حقايقى كه . به اختصار مرورى بر پيام نافذ طلعت ميثاق نماييم فوق
ت كنونى به وديعه گذاشت هم بر موقعيّ  مباركهۀ در آن رسال حضرتش

پيروان  ۀت را در جامعاين موقعيّ  افكند و هم تأثيرات ىملّت ايران پرتو م
  . نمايد جمال اقدس ابهى در آن كشور نيك اختر مشّخص مى

امور آن كشور خواست كه  مولى الورى از مردم ايران و اولياِء حضرت  
ل اساسى تغيير و تحوّ  مه بپرهيزند،د، از تقليد نفوس متوهّ ديده بصيرت بگشاين

بزرگوارى و عّزت  به فكر در طرز تفّكر و رفتار فردى و اجتماعى را الزم شمرند،
اهلل  به خشية مّسكخود بين ملل و طوايف عالم باشند و با وجدانى آگاه و ت

را دست به دست هم داده احتياجات مملكت را دريابند و منافع شخصى 
اما آن عزيزان بخوبى مستحضرند كه نصايح آن . عاّمه نمايند فداى مصالح

كشور ايران كه در دام استبداد فرسوده . اعتنايى روبرو شد موالى توانا با بى
بود بيش از پيش در مرداب  تارلياقتش اسير و گرف زمامداران بى ۀقاجار و پنج

وه خوارش بر سر بهره گيرى سياستمداران فاسد رش .فرو رفت نادانى و انحطاط



 
 ٩   ولوله درشهر

 
ورشكستگى بود به رقابت با يكديگر  ۀاز ثروت رو به زوال كشورى كه درآستان

ران برخى از بزرگترين رهبران و متفكّ  ملّتى كه در گذشته ايام .ادامه دادند
ين رومى و درتاريخ فرهنگ و تمّدن جهان چون كورش و داريوش، جالل الدّ 

رياى رازى را در دامان خود پرورده بود قربانى سينا و زك حافظ شيرازى، ابن
و مغرضى شد كه تأمين و تداوم حقوق و  اقدامات طبقه روحانيون جاهل

ى و را از آنچه نشانى از ترقّ  امتيازات خود را در اين مى ديد كه خلق ناتوان
  . اندازد هراسد داشت به تجدّ 

تفاده از عجب نيست كه مردى سپاهى و طالب نام و نشان با اس پس  
را به دست گرفت و  هرج و مرج ناشى از جنگ جهانى اول زمام قدرت

نجات  در نظر او و جانشينش. حكومتى مبتنى بر استبداد نظامى تشكيل داد
ن منظم براى اشاعه تمدّ  ىيايران از آالم بيشمارش منوط به اجراى برنامه ها

يس مدارس و ى براى پيشبرد هدف مزبور به تأسدولت جديد ملّ . بود غرب
ز مشروعات اجتماعى واستخدام كارمندان كارآزموده و تشكيل ارتشى مجهّ 

منابع  سرمايه گذارى خارجى را به عنوان وسيله اى براى توسعه. اقدام نمود
زنان را از قيود شديدى كه مانع پيشرفتشان . ى تشويق و ترويج كردچشمگير ملّ 

ب علوم و حرف و فنون بخشيد و امكاناتى جهت تحصيل و كس رهايى بود
گاه صاحب قدرت و اختيارات  هر چند مجلس هيچ .براى آنها فراهم آورد

پشتوانه حقيقى براى حكومتى بر اساس  اميد آن بود كه روزى االزمه نشد امّ 
  . رضايت و انتخاب ملّت گردد

با استفاده از منابع . ر نشدمؤثّ  كه اين اقدامات درِد جامعه را درمانى اسفا  
آمد اما از آنجا كه نظام  ، ثروتى سرشار به ميزانى وراى تصّور به دستنفتى

اين ثروت تمّول  موجود بر اساس عدالت فردى و اجتماعى استوار نبود نتيجه
مردم  تى خودخواه و مزيت طلب شد حال آنكه اوضاع عامهمفرط براى اقليّ 

نمادهاى اى پر شكوه تجديد شد و  خاطرات گذشته. فقط اندكى بهبود يافت
 ۀاى را بپوشاند كه پاي نفيس فرهنگى به جلوه در آمد تا ابتذال عميق جامعه
دراين جامعه هرگونه  .اخالقيش بر شنزار حرص و جاه طلبى استوار گرديده بود

قانونى  بدون هيچ گونه نظارت كهاعتراضى با سركوبى شديد نيروى امنيتى 
  . عمل مى نمود مواجه مى شد

مستبد را برچيدند و  ى مردم ايران بساط آن حكومتشمس ١٣٥٧سال  در  
انقالبشان  .آن را به همراه دعاوى پوچ كاذبش به وادى فراموشى سپردند

ا نيروى محركه اش آرمانهاى اسالم د امّ دستاورد اتحاد گروههاى متعدّ 
مسئولين و اولياى انقالب به مردم وعده دادند كه به جاى لّذت جويى .بود
نابرابرى هاى شديد طبقاتى و . و نجابت معمول خواهد شد ارگسيخته وق انعن

توانگر با توّسل به روح دوستى و برادرى التيام  اختالف فاحش ميان فقير و
پروردگار به آن اقليم پر انوار ارزانى  منابع طبيعى كه دست. خواهد يافت

ن ساخت راهمفرموده متعلّق به جميع مردم ايران بوده وجهت ايجاد كار و ف
جمهورى  قانون اساسى. امكانات تحصيل براى همگان صرف خواهد شد

اسالمى ايران كه مّدعى تساوى حقوق همه مردم آن كشور است وضع گرديد و 
رشد كه حكومت با وجدانى بيدار بكوشد تا ارزشهاى روحانى را با اصول مقرّ 

  . ساالرى پيوند دهد آزادى و مردم
ديد كه اكثر مردم ايران  ج سال بايدپس از گذشت قريب بيست و پن حال  

فرياد نارضايتى  امروز. ق وعده هاى انقالب سخن مى گويندبه چه سان از تحقّ 
سوءرفتار با  دسيسه هاى سياسى، و خشم جوانان و اعتراض عليه شيوع فساد،

از هر  شرزنان و سركوب كردِن انديشه و انديشمندان و عدم رعايت حقوق ب
ت قرآن ل است كه استناد به مرجعيّ شايان تأمّ . ى رسدايران به گوش م گوشه

سياستهايى كه به چنين اوضاعى انجاميده چه تأثيرى بر  مجيد براى توجيه
  . ه ملّت مى گذاردافكار و روحيّ 

ت ايران نه در تقليد كوركورانه از فرهنگ سقيم غرب است ونه بحران مدنيّ  حل
اين بحران، نجل  ۀرا در آستان راه نجات. ت قرون وسطىدر بازگشت به جاهليّ 

همان سرزمين كه امروز جز در موطن مقّدس خويش در جميع قاّرات  بزرگوار
چه خوش  .فرمودعالم مورد تعظيم وتكريم است با كالمى نافذ و رسا بيان 

 نمونه اى از تقدير .»ما گرد جهان مى گرديم دوست در خانه و«گفته شاعر كه 
حضرت بهاءاهلل را مى توان در مراسمى ديد كه در  و تكريم مردم جهان از مقام

برزيل به مناسبت  ميالدى در جلسه رسمى پارلمان ١٩٩٢مى سال  ٢٩روز 

 ينياز مقام بنيانگذار آ نصدمين سال صعود آن حضرت منعقد شد و ضمن آ
پيروانش به نوع بشر ارزانى  ۀبهايى و تعاليم مباركه اش و خدماتى كه جامع

در آن روز سخنگوى مجلس و نمايندگان جميع احزاب . ديدتجليل گر داشته
بعد از ديگرى آن مظهر ظهور الهى را در بيانات خويش  به پا خاستند و يكى

آثار دينى كه تا كنون به  ۀمجموع رينعظيمت« ۀستودند و حضرتش را آفرينند
براى جميع نوع «خواندند و پيام مباركش را پيامى» يك فرد تأليف شده قلم
  . توصيف نمودند »ت نژادى، مذهبى و ملّىتفاوتهاى بى اهميّ  وراى بشر

نفوذ و تأثيرات ظهورش  پاسخ موطن و زادگاه آن وجود مقّدس كه اما  
است؟ از اوائل  چنان عّزت و منقبتى براى نام ايران به ارمغان آورده چه بوده

آنكه  قرن سيزدهم هجرى كه جمال مبارك به قيادت امر الهى قيام فرمود با
بال  رسخاوت و حكمت و بصيرت خداداديش زبانزد خاص و عام بود آماج تي

نياكان و پيشينيان شما نداى يار مهربان را لبيك گفتند . دام جفا گرديد و گرفتار
موالى عليم شريك و  بى پايان معّزز گشتند كه در ابتالئات آن و بدين عّزت
پيوسته به امر  ل شما عزيزان نيزپر افتخار تا به حا ۀاز آن گذشت. سهيم شوند

نفحات  خود را در سبيل انتشار مالجمال كردگار وفادار مانده ايد و جان و 
تى جديد پيامى را كه عامل ايجاد مدنيّ . ين يزدان ايثار نموده ايديمشكبار آ

وفرهنگى بديع در جامعه بشرى است به دورترين نقاط جهان رسانيده ايد، 
معرض بهتان و گرفتار آزار اهل عدوان و تحقير و توهين خود  حال آنكه در وطن
ى در ايران از ئبها ۀمى توان گفت كه هر خانواد جرأت هب. مخالفان بوده ايد

  . سهمى داشته است و صدمات بى امان تاين تضييقا
ترديد يكى از شديدترين لطمات وارده برپيكر امر الهى تهمت و افتراء  بى  

مردم ايران مى  ۀز جانب نفوسى بوده است كه عامّ نسبت به امرجمال ابهى ا
. آورند مرجع تقليد در امور روحانى و اخالقى روى بايست به آنان به عنوان

از مساجد  مبيش از يكصد و پنجاه سال است كه هر وسيله ارتباط جمعى، اع
ى انتشارات علمى را براى ومنابر، مطبوعات و جرايد، راديو و تلويزيون، حتّ 

ه ى به كار گرفته اند صرفًا به اين منظور كه در بين عامّ ئين بهايآ حقيقتتحريف 
ى ئبها ۀو مخالفت و بيزارى نسبت به جامع تحقير مردم حس خصومت و

و از گفتن هيچ دروغى  دندنكر تهمتى ابا معاندين از ذكر هيچ. بوجود آورند
تى فرصت و موقعيّ عزيزان مظلوم  در اين ساليان دراز هرگز به آن .دريغ نورزيدند

حقايق دسايسى را كه جهت  داده نشد كه به دفاع از خود بپا خيزند و با بيان
  . مسموم ساختن اذهان ملّت طرح كرده و مى كنند بر مال سازند

يكى . عناد را روشن مى سازد ت اينيك نمونه از اين مفتريات ماهيّ  ذكر  
متوالى پيروان  ل هاىاز برجسته ترين توفيقات بى شمار امر الهى آنكه نس

در ظّل تعاليم مباركه حضرتش به واالترين مدارج اخالقى  ىجمال ابه
. ستعا را حاجتى به برهان نياين ادّ  .خويش نائل گشته اند ۀدرحيات روزمر

ه مردم و دول و ى در سراسر جهان در ميان عامّ ئبها ۀت واعتبارى كه جامعحيثيّ 
است صادق بر اين ُمَدعا و صدها هزار بدست آورده شاهدى  دوائر بين المللى

دارند  از نزديك با خلق و خوى اهل بهاء آشنايى نفر از هموطنان عزيزتان كه
عنان  ايران به ِصرِف كينه اى ربا وجود اين، دشمنان شما د .نيز بر اين گواهند

 ذكر اين اّت . آن مظلومان نسبت دادند گسيخته هر فتنه و فساد و خطايى را به
ن وقاحت يافته صرفًا مبيّ  كه امر مبارك در آن اشتهار در جوامع آزادىهامات 

  . ذهن مفتريان است
ى صورت ئبها ۀكردن جامع نام مى كه براى بدتهاى منّظ اليّ بر فعّ  عالوه  

گرفت سياستهايى نيز اتخاذ گرديد تا نفوس منصف و مطلعى را كه مايل بودند 
د به هراس انداخته و از اين امر باز الهى در آن سامان برخيزن به اعانت ياران

براى جامعه  ناكانصاف شما را در انظار عام عواملى خطر ستمكاران بى. دارند
ى خوانده به زعم خويش غير ئمددتان آمد بها جلوه دادند و هر كه را كه به

و تحريف حقايق را تا بدانجا  قابل اعتمادش شمردند و دامنه جعل اكاذيب
نيز از حاميان  رت تمام بعضى از مخالفان امر الهى راگستردند كه با جسا

از نخست وزيران كشوركه  كىآيا مّدعى نشدند كه ي. مخفى آن قلمداد نمودند
ى طرد شده بود و ئبها ۀپدرش به سبب دخالت در امور سياسى و حزبى از جامع

عث ل و بابه هر وسيله اى متوسّ  ىئخود نيز براى اثبات عدم وابستگى به امر بها
  ى بود؟ ئاى ايران گرديد بهامشاكل عديده براى احبّ 
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اكتفا نكردند بلكه از بدو ظهور  جبّار به ايراد تهمت و بهتان سركوبگران  
در سالهاى . فرصتى يافتند به قلع و قمع جامعه اسم اعظم پرداختند هر گاه

ال از شريف ترين زنان و مردانى را كه يد قدرت و مرحمت جم اخير نيز عّده اى
و ايمان سقايت فرموده  تپرورده و به ماِء َمعيِن استقام قدم در بوستان امر اعظم

در زندانهاى  كه درنظر خردمندان به درهمى نمى ارزد ىيبود به بهانه ها
آزردند و پس از محاكمه هاى  ساختند، با شكنجه هاى شديد مخوف مسجون

اراذل و اوباشى كه  مددتصنّعى و نمايشى به قتل رساندند و اموالشان را به 
محافل روحانى راكه نمونه . بردند جمحافظ منافع آن ستمگران هستند به تارا

 ت امور جامعه در آن سرزمين بودسات انتخابى براى تمشيّ سّ ؤهاى بارز م
بعضى از اعضايش را ربودند و نشانى از آن  مستبدانه منحل نمودند،

از كودكان كه يتيم شدند، چه بسيار  چه بسيار. بجا نگذاشتند برگزيدگاِن جامعه
و معيشت خويش را نقش بر آب ديدند،  يلىهاى تحص از جوانان كه برنامه

شده و از حقوق تقاعدشان، پاداش  چه بسيار از سالمندان كه بى خانمان
از گلستانهاى جاويد  حتى برخى. عمرى كار و كوشش صادقانه، محروم گشتند

نگهدارى شده  هايت زيبايى و حسن ترتيب از آنهاى را كه ساليان دراز در نئبها
 كردند و چه بسيار پدران و مادرانى كه مجبور شدند رانوي بود بطرزى قبيح

فرزندانشان را در قطعه زمين بائرى كه جهت تدفين  ۀاجساد متالشى شد
  . واگذار شده بود دفن نمايند اموات به آنان

ادبى نسبت به يكى  ۀاسائ ينشما آماده اند كه با مالحظه كمتر دشمنان  
رسانند، و در اين امر  از اماكن مقّدسه اسالم بانگ اعتراض خود را به آسمان

ند، اما هر هتك حرمتى را نسبت به اماكن مقدّ  در كشور  ىئبهاۀسالبته ُمِحق
يان ئبها مگر بيت مبارك حضرت اعلى در شيراز زيارتگاه .ايران روا مى دانند
عّمال دولت با خاك يكسان نشد و به نشان  ء و به دستعالم به دستور علما

كسانى كه  ۀبهاءاهلل دربار اهانت هموار نگشت؟ حضرت ۀنهايت درج
قسم به «:دستشان به اين مظالم و اعمال شرارت بار آلوده است ميفرمايند

  » .تامواج بحر بيان كه دين از آن نفوس بيزار بوده و هس
شمار . بيدادگرى نيستيد شما قربانىدنياى پر آشوب امروز تنها  در  

سازمان هاى  هر ساله دفاتر. ستمديدگان جهان سر به هزاران هزار مى زند
حقوق بشر مملو از تقاضاهاى جوامع مختلف براى رسيدگى به مظالم وارده 

 :به فرموده حضرت بهاءاهلل. است تهاى دينى، قومى، ملّى و اجتماعىبراقليّ 
ستم عالم و امم را احاطه  ۀتير نين انصاف مرتفع دودعدل بلند و ح ۀامروزنال«

آنچه مخصوصًا سبب تشويش خاطر بعضى ازناظران آگاه و تيز بين  ».نموده
مراتب بيش  شده اين است كه صدمات روحى و روانى ناشى از ظلم و ستم به

اينگونه  نِ به نظر ايشان هدف عامال .است از لطمات جسمانى و ماّدى آن
حيثيتش را از بين  ه فرد قربانى راتضعيف كنند،ييقات آنكه روحيّ ات و تضتعديّ 

بدين ترتيب خود را مجاز  و ببرند، حقوق فردى و اجتماعى او را سلب نمايند
چنين  ۀادامۀ در نتيج. دانند كه كمترين مالحظه اى نسبت به او روا ندارند

 ۀد، ازروحيّ شرايطى چه بسا قربانيانى كه اعتماد به نفسشان را از دست دادن
ابتكار كه خصيصه طبيعت انسانى است عارى گشتند، عزم و اراده خود را 

دست حاكمانشان شدند و چه بسا افرادى چنان به آن وضع  ۀبازيچ باختند و
مناسب خود نيز همان رفتار ظالمانه را نسبت به  خو گرفتند كه در فرصت

  . ديگران روا داشتند
شما عزيزان را از  انند چه نيرويىدند كه بداهل بصيرت مترّص  حال  

 اينگونه فرسودگى روحانى محفوظ داشته است و با استفاضه از چه منبع
الهامى توانسته ايد قلوبتان را از نفرت و كينه پاك و منّزه سازيد و با آنان كه 

جاودانه  تحبّ برشما ستم روا داشته اند با بزرگوارى و عطوفت رفتار نماييد و م
ل بالياى ال تحصى شده ايد حفظ ه سرزمينى كه در آن متحمّ خود رانسبت ب

كنيد چگونه است كه بعداز يك قرن و نيم مقاومت در مقابل تضييقات متتابعه 
ى هنوز شما ئبها ۀريشه كن ساختن جامع و على رغم برنامه هاى منّظم جهت

اخالقى با عّزت و  و روحانىۀ در مساعى خويش براى رسيدن به اهداف عاليّ 
بهاءاهلل جوابگوى  فتخار ثابت قدم مانده ايد؟ اين بيان منيع مبارك حضرتا

  : هاست آن پرسش

ِلُحبِّ اهلل در قلوب ظاهر  نارى مخمود مشاهده مى شود مگر نارى كه هر
مگر اشجار  َارياِح قاصفه براندازد هر شجر محكمى را .و مشتعل است

لهى كه در وسط بستان الهى را و هر سراجى خاموش مگر سراج امر ا
  . و منير است ارياح بر نورش بيفزايد و اطفاء او را نيابد عالم روشن

يان ايران خواهد داد ئروحانى بها كه تاريخ به جويندگان رمز قواى پاسخى  
بستان الهى و صنع چنين  دست باغبان آن ۀپرورد اين است كه شما عزيزان،

  :يزدانى هستيد ۀكلمات خّالق

بيگانگان يكديگر را  يگانگى بلند شد به چشم ۀدپر اى دوستان سرا
  .سارمبينيد همه باِر يك داريد و برگ يك شاخ

ت نور است درهر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر كاشانه محبّ 
  .النه نمايد

 ۀباگر انسان به قدر ومقام خود عارف شود جز اخالق حسنه و اعمال طيّ 
  .ه از او ظاهر نشودمرضيّ  ۀراضيّ 

د كل اليوم به اسبابى تمّسك نمايند كه سبب اصالح عالم و دانايى باي
  .امم است

  .از براى ذكر خير است او را به گفتار زشت مياالييد نلسا

  .واحد بوده و هست ُاناث و ذكور عنداهلل

 يك ذّره اى از عصمت اعظم از هزار سال عبادت و درياى معرفت
  .است

  .و از عبادت محسوب داشتيم كل را به صنعت و اقتراف امر نموديم

  .خلق ناناعظم است از براى راحت و اطمي امانت باب

انسان را ازخاك به افالك رساند و از . دانايى سبب علّو و سّمو است
كوثر  .اوست نجات دهنده و حيات بخشنده. تاريكى به روشنايى كشاند

  . منزله بخشد ۀباقى عطا كند و مائد

عبدالبهاء كه  حضرتۀ اين نصيحت مشفقاناين آيات مباركه در  جوهر  
جامِع جميِع  ى يعنىئبها« :همه از كودكى با آن پرورش يافته ايد نهفته است

  » .كماالِت انسانى
خود  از كه در سالهاى اخير بينى و چاره جويى و كاردانى و ابتكارى واقع  

ر در سراس يان و تحسين ديگرانئبظهور رسانيده ايد سبب تسكين قلوب بها
ك به امر الهى از هنگامى كه فرزندانتان به علّت تمسّ . جهان گشته است

كالسهاى درسى در منازل خود اهتمام  مدارس اخراج شدند به تشكيل
اگر چه اين . بنيان نهاديد علمى آزاد را ۀسدر سطح دانشگاهى مؤسّ . دورزيدي

ز فيض رحمانه ا بى ى كه هنوزئاقدام جوابگوى احتياجات هزاران جوان بها
تحصيل در ايران محرومند نيست اما مايه افتخار است كه 

سه در از فارغ التحصيالن آن مؤسّ  امروز بعضى
 خود هعاليّ تحصيالت  ۀدانشگاههاى معتبر جهان به ادام

شما نه تنها هيچ يك از  ۀبه يمن تبّرعات فداكاران. مشغولند
 جهت بلكه مخارج الزم نيازمند نمانده ياران در آن ديار

بلى،در شرايطى . تهاى آن جامعه نيز تأمين شده استاليّ فعّ 
 ۀى ايران مستغرق در بحر آثار مباركئبها ۀچنين دشوار جامع

خويش  ۀروحانيّ  ياته با شور وهيجان به حيات و ترقّ الهيّ 
ادامه مى دهد و اين شوق و شور فقط مى تواند ثمر ِمَحن و 

  . اشدى بباليا در سبيل اله
در طول بيش از يك قرن  فداكارى و استقامت شما عزيزان ۀروحيّ  ثمرات  

امروزهيچ نقطه اى در . نه تنها در ايران بلكه در سراسر عالم مشهود بوده است
اى عزيز ايران در جهت نشر تعاليم الهى و احبّ  ۀجهان نيست كه از خدمات اليق

البته حاصله  تتوفيقا. سات امرى سهمى وافر نبرده باشدتأسيس وتحكيم مؤسّ 
علمى  ۀكمتر رشت ى نيست چنانكهئبها ۀمحدود به عرصه حيات روحانى جامع

بخصوص جوانان  يان ايرانىئيا هنرى و يا صنعتى را مى توان نام برد كه بها
كه به كّرات مورد تأكيد حضرت عبدالبهاء  درآن به كسب اعلى مراتب كمال

در مّدتى كوتاه به  دتوانهيچ جامعه اى نمى  .ق نشده باشندقرار گرفته موفّ 
چنين قّوه واستعدادى دست يابد و ظهور اين كماالت و فضائل را نمى توان 

 ۀى ايرانى ثمرئحيات و خدمات مهاجران بها .بشرى دانست ۀصرفًا مرهون اراد

تباهى كه طبقات حاكمه مى بزرگترين اش

توانند مرتكب شوند اين است كه تصّور 

كنند با قدرتى كه براى خود غصب كرده 

اند مى توانند ّسد و مانعى براى قواى 

 .مستمر تغيير و تحّوالت تاريخى باشند
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ارج مينهد، و در دامان اين فرهنگ است  فرهنگى است كه تعليم و تربيت را

ت در موطن خويش با عشق و محبّ  انايشعزيزان و نسلهاى قبل از  كه اين
  . پرورش يافته اند

مّدعا مى دانند كه  انصاف آن ياران را شاهد صادقى بر اين صاحبان  
توفيقات شما  ايمان به خدا و اعتقاد به حقيقِت تجّدد با يكديگر سازگارند و

 انشانى از اين است كه فى الحقيقه علم و دين دو نظام دانايى مستقل امّ 
اين حقايق بر بسيارى از آشنايان  .يكديگرند و محّرك پيشرفت تمّدن مكّمِل 

اين آشنايان و همسايگان كه براستى . نيز روشن شده و مى شود مسلمان شما
ٌة يدُعوَنِاَلى الَخير« ۀمصداق آي اند با خشم و تأسف شاهدند كه دوستانى » ُام
حفاظت و حمايت  گونه شان در نظرايشان محرز است بدون هيچ كه بيگناهى

شايد حتى بيش از خود شما  ايشان. اند قانونى مورد ُبهتان و هجوم قرار گرفته
به شهامت و نجابتى كه در خالل اين تضييقات ازخود نشان داده ايد واقف و 

اسالم را آلوده  ت و آزار شما حرمتبتدريج به صفات واقعى كسانى كه با اذيّ 
چه شما حبيبان معنوى هنوز از آزادى  اگر. مى سازند پى برده و مى برند

ت خود را بعنوان عضو شريف موقعيّ  كه مقام و نيدا در آستانه آمحروميد امّ 
خدماتى را كه يد قدرت  ايران كسب نماييد و بالمآل اهل آن ديار ۀجامع

پروردگار براى آن پاك انديشان جهت عّزت و منقبت كشور مقّدس ايران مقّدر 
  . شمرد دفرموده غنيمت خواهن

مرتكب شوند اين است  اشتباهى كه طبقات حاكمه مى توانند بزرگترين  
ّسد و مانعى  كه تصّور كنند با قدرتى كه براى خود غصب كرده اند مى توانند

امروز چه در ايران وچه در . براى قواى مستمر تغيير و تحّوالت تاريخى باشند
نه . ستت در جريان اديگر نقاط جهان سيل اين تحّوالت با سرعت و قدر

وجودش رامى توان انكار كرد و نه مسيرش را منحرف نمود و نه از شّدت و 
  . ديوار مى گذرد و به درون خانه راه مى يابد از در و. قدرتش كاست

و امراء از بدو ظهوربه مخالفت با امر حضرت  ءاصلى اين كه علما دليل  
بديع مبتنى بر  س جامعه اىبهاءاهلل قيام نمودند آن بود كه حضرتش را مؤسّ 

نمى  برابرى و عدالت اجتماعى مى ديدند كه در آن، جا و مقامى براى خود
ه متواليّ  بالياى واين بيم و هراس از آن زمان تا كنون انگيزه بروز شدائد . يافتند

ت و وفا بوده و هيچ شخص منصفى انكار نخواهد بر آن سالكان سبيل محبّ 
تى خّالق و نمونه اى از تمّدن ى اقليّ ئبها ۀلم جامععلى رغم اين مظا كرد كه
آهنين آن جمال مبين براى  ۀمورد نظرحضرت بهاءاهلل و نشانه اى از اراد ۀآيند
در مهد امراهلل  اسم اعظم دگانشما ستاين. ق مقصد اعالى خويش استتحقّ 

 ى نثار جان به ثبوتخود و با از خود گذشتگى و حتّ  ۀبا خدمات صادقان
ه ايد كه براستى آرزومند پيشرفت و ترّقى كشور ايرانيد، ايرانى كه رسانيد

  : آن چنين مى فرمايد ۀدربار حضرت عبدالبهاء

قريب آفتاب عالم باال  عن. ايران از پرتِو َمِه آسمان روشن ومنيرگرديد افق
جميع جهان پرتو اندازد و  چنان بدرخشد كه آن اقليم، اوِج َاثير گردد و به

خيره و حيران  پيشينيان دوباره چنان ظهور نمايد كه ديده ها ۀعّزِت ابدي
  . گردد

انوار گردد اين خاك، تابناك شود و اين كشور، منّور گردد و اين  مركزِ  ايران
محرِم آرزو و آمال و اين بى  بى نام و نشان، شهيِر آفاق شود و اين محروم،

  . زگرددبهره و نصيب، فيض موفور يابد و امتياز جويد و سرفرا

باِسالِن ميدان خدمت و وفا را در  منّوره، آن ۀمشتاقان در َاعتاِب مقّدس اين
بسر آيد و عظمت و جالِل  تضييقات ۀشب تير .خويش ياد مى كنند ۀقلبيّ  ۀادعيّ 

نموده ايد با سرور و  بنياِن َقوى اَالركانى را كه با جانبازى و فداكارى بنا
  . مباهات مشاهده خواهيد كرد

  اعظم العدل بيت

  

  

  

 موطن محبوب

  )١١(طنزنويس مشهوربهائى، آهنگ بديع، سال ششم، شمارۀ  و غالمرضا روحانى،شاعر

  
  
 ى موطن محبوب من اى كشورايرانا

 هم منشاء علم وادب وفضل وكمالى
 اى مكتب فردوسى وسعدى كه به هرقرن

 ت باب فصاحتا انورى مفتوح شد از
 الهى اسرار تو اردر طبلۀ عّط 

 اماق تو درميكدۀ حافظ وخيّ عشّ 
 تو گلشن رازستى وچون شيخ شبستر

 اش هنرمند تونقش استنقّ  ازپنجۀ
 عرش است،عجب نيست زينت اگر فرش تو

 ارى ومعمارى استخر ومداينحجّ 
 كاين كاخ زداراست بدين پايه مجللّ 

 گونه جهانگير آوازۀ حسنت بود آن
 چند نه تنها كنم ازحّب وطن فخر هر

 ما اهل زمينيم وزمين هم وطن ماست
 هرچند كه عشق همه عالم به سرماست
 ليكن به تو اى كشور ايران بودم چشم

 وقلبم به تو مشتاقتو موطن محبوبى 
 لمىاز ساحل رود ارس ومنزل سَ 

 اى مشرق اميد همه مردم گيتى
 ويران شدى ازظلم ولى ازتو عيان گشت
 حق ساخت تو را ايمن ازاهريمن وآرى
 هم بارگه عشقى وهم مقتل عّشاق

 قطر ازاقطار تو صد جنّت موعود هر
 تابيده ازآفاق تو بس مهرسعادت

 مدرانظار اعاظ بسيار عظيمى و
 در عرش ملك گوش فرا داده به سويت

 تبريز مرغ دل من مى پرد ازشوق ز
 

 اى كعبۀ مقصودمن اى مهد دليران 
 عرفان حكمت و و هنر و هم مركزشعر
 برخاست اساتيد سخندان تو صدها ز

 ت حكمت يونانا بوعلى منسوخ شد از
 درمخزن اسرار تو گنجينۀ رحمان
 از ساغر عشقت همه سرمست وغزلخوان

 رازت شده بس مرغ خوش الحانه از بدمس
 و ديوار صفاهان در بر آثــــار هنـــــــر

 كرمان قاليچۀ قالى و منزلت از
 صاحب هنران را كند انگشت به دندان

 آن قصر ز كسرى به فلك برشده ايوان و
 كاندر ره اوصاف تو عقلم شده حيران
 بل فخـــــــر بود دوستــى عالم امكان

 جز تودۀ انسانابناء وطن نيست ب
 بل فخـــــــر بود دوستــى عالم امكان
 تا خاك تورا كحل بصر سازم ودرمان
 تو كعبۀ مقصودى وجانم به تو قربان
 بوسم به ادب خاك تو تا ساحل عمان
 كز پرتو خورشيد تو روشن شده كيهان
 آن گنج عدالت كه نهان بود به ويران
 آواره شود اهــــــــرمـن ازدرگه يزدان

 هاست به خاك تو نثار ره جانانجان
 قطعه ز گلزارتوصد روضۀ رضوان هر

 جوشيده به ظلمات تو بس چشمۀ حيوان
 مجد وعظمت سوده به كيوان خاكت سرِ 

 خراسان تا كى شنود صوت رجالت ز
 زمانى سوى طهران گاهى سوى شيراز و

  
 جان به رهت داد عجب نيست روحانى اگر

 



 
 ١٢   ولوله درشهر

 

  ىزيست ىسال بهائ ٣٠ جۀينت

 ىعلما ىآشكارشد، بعض رانيازا ىبهائ انتيكه د شيپ ميقرن ون كياز شيازب
سال  ٣٠بخصوص در. بردن آن نمودند نيدرازب ىباتفاق حكومت سع ىمذهب
اما ازآنجا كه . ديگرد ديشده ومنظم تشد ىزيبرنامه ر ىروند به شكل نيراياخ

دهد،  ىم جهيبرعكس نت ىآسمان انيت با اد، مخالفىطبق سنت اله
نشد، بلكه  ىبهائ نيرفتن آئ نيازب اي فياقدامات مزبورنه تنها باعث تضع

آنچه . ديآن گرد به زيهموطنان عز و انيجهان شتريب توجه و ريچشمگ باعث رشد
 العدل اعظم، در تيب ،ىبهائ ىجهان مركز رياخ اميپ ديفرمائ ىمالحظه م ريز در
  . باشد ىمخصوص  نيا
  
  ٢٠٠٧دسامبر  ٥
  نديحضرت بهاءاهلل در مهد امر اهلل مالحظه فرما روانيپ

  محبوب، دوستان
 نانيبال با اطم  در مقابل طوفان زانيسال گذشته، شما عز ىس ىّ ط در  
است  ىسعادت و فالح ۀمبّشر دور« ىمصائب و ابتالئات نيچن نکهياز ا ىقلب

 ىستادگياستقامت و ا »قّدر فرمودهم ىعالم انسان ىبرا ىزداني تيّ که مش
وارده بر  مظلم و ست ىکه همواره محّرک اصل ىو دولت ىنيمراجع د.  ديا نموده
آنها .  کنند ىشما را انکار م ىاند همچنان حقوق خداداد بوده اکانتانيشما و ن

شما و اعتقاداتتان منتشر  ۀکه در بار يىها به تهمت يىشما را از پاسخگو
اند و  کرده جادياز وحشت و ارعاب ا ىحال جوّ  نينموده و در عمنع  سازند ىم

 ديبه شّدت تهد ندينما اميق دگانيد ستماز شما  تيبه حما لنديرا که ما ىکسان
شما  ىو خواهران و برادران بهائ ىالملل نيب  ۀمّدت، جامع نيا ىّ در ط.  کنند ىم

 انيرانياّما اکنون ا  .اند مشغول بوده زانيدر سراسر جهان، به دفاع از شما عز
از هر گروه و طبقه، چه در وطن و چه در خارج، در دفاع  زيپرور و منصف ن عدل

به  لندياز آنان ما ىاز شما مظلومان لب به اعتراض گشوده و تعداد روزافزون
  .برند ىامر مبارک پ قتيحق

،  و محلّه، مدرسه و دانشگاه ىبزرگ و کوچک کشور، در کو ىدر شهرها  
 ىا ندهيزندان تعداد فزا ىها در سلول ىو حتّ  ىو دفاتر دولت ىّسسات تجاردر مؤ
 ن،يمسئوالن مدارس، معلّم.  اند گذاشته شيشما قدم به پ رخواهانياز خ
 ىکه نسبت به کودکان بهائ ىآور انزجار خود را از رفتار شرم نيو والد نيمحّصل

مأموران  ىقانون ريرود غاز و گانياند، دوستان و همسا نشان داده شود ىاعمال م
ها به طور  و کادر دانشگاه انياند، دانشجو نموده ىريبه منازل احبّا جلوگ ىدولت
از  انيبهائ ۀعادالن ريغ تيّ مخالفت خود را با محروم ىخصوص اي ىعلن

 ىها نسبت به تالش ىکارکنان ادارات دولت د،ان اظهار داشته هيعال التيتحص
نگاران  اند، روزنامه توّجه نشان داده ىهمدرد احقاق حقوق خود با ىشما برا

وضع شما منتشر سازند ابراز تأّسف  ۀرا در بار قيحقا توانند ىنم نکهياز ا
که از  لنديما زين ريضم روشن ونيکه روحان افتي توان ىم يىها اند و نشانه نموده

  .رفع ظلم و ستم شود ماش
ارد، روشنفکران عمل وجود د ىنقاط جهان، هر جا که آزاد ريسا در  

ِاعمال شده  رانيا انيکه نسبت به بهائ ىو خشم خود را از رفتار ىنگران ىرانيا
شرح  ىرانيا ىگروه ىها رسانه ند،ينما ىو م  مکّررًا ابراز نموده شود ىو م

 انيرانيا ۀهم ىحقوق مدن نيو خواهان تأم کنند ىمصائب شما را بازگو م
 ،ىخارج با همدرد ميمق انيرانيا از ىشمار ىتعداد ب نيهستند، و همچن
 ىبخش زندگ که الهام ىاصول ۀدر بار لنديو ما نديستا ىشهامت شما را م

  .نديکسب نما ىشتريشماست اّطالعات ب
در داخل و خارج از کشور و  رانيا ىمدن ۀجامع ىها سازمان اکنون  
 رًا،يخچنانکه ا.  اند وستهيبه جمع مدافعان شما پ زين ىاسياز احزاب س ىتعداد
 رانيا انيبهائ تيّ آزار و اذ ۀخود را در بار ىرسمًا نگران ىاسياحزاب س ىبعض

 تيّ اقلّ  کي نوانرا به ع ىبهائ انتيد تيّ مورد رسم کياعالم نمودند و در 
 انياز طرف بهائ ىندگيبه نما ىبهائ ىالملل نيب ۀجامع.  خواستار شدند ىمذهب

ها اعالم نموده  سازمان نياز ا ىخود را به بعض ىسراسر جهان مراتب قدردان
  .است
طوفان امتحان و افتتان .  است ىحاضره مشحون از مقّدرات اله اميّ ا  

نور  تواند ىو تار باشد نم رهيسحاب هرچند ت ىاست، ول انيهمچنان در جر
است که  ستهيتحّوالت خجسته، شا نيدر قبال ا.  ساطعه در افق را پنهان دارد

 استيو با اجتناب از مداخله در س نانيتقامت و اطمبه کمال اس زانيشما عز
 شبرديخود در پ زيوطنان عز با هم ىهمکار ىرا برا ىهر فرصت ،ىحزب

و  دياست مغتنم شمار زتانيو سعادت وطن عز ىکه موجب ترقّ  يىها آرمان
تا  ميشما ملتمسانه به دعا مشغول اديبه  ايعل ۀکه در اعتاب مقّدس ديمطمئن باش

  .گردد هيّ اله يۀالنها داتييشما مشمول تأ ۀانخالص ىمساع
  



 
 ١٣   ولوله درشهر

 

   قتيحق ىدر خصوص تحرّ 

  انيروزنامه جام جم درباره بهائ امه ايّ نام ژهيبه و ىنگاه
  جوان  .ا

 ىهمکار اميّ نامه ا ژهيو هيکه در تهّ  ىافراد ريمحترم روزنامه جام جم و سا ريسردب
  نموده اند، 

از  ىموج دينموده بود هيّ که شما ته ىشصت و چهار صفحه ا مجموعه  
سالهاست  رانيمردم ا .آغاز نموده است رانيمردم ا نيمباحثات و گفتگو را در ب

 ىروش کسان .محرومند ىبهائ انتيدر خصوص د حيصح ىالع رسانکه از اطّ 
له أکه مس دبو نيزمام رسانه ها و انتشارات را در دست داشتند ا نياز ا شيکه پ
رفته رفته  نييآ نيبماند و کوچک جلوه کند تا اتا حد ممکن مسکوت  انيبهائ

و شصت سال  کصدياز  شيکه ب استيس نيا .محو شود رانياز اذهان مردم ا
 نييرشد و گسترش آ ريمختلف دنبال شد تنها توانست س ىتوسط حکومتها

نتوانست  وجه چيبهاما . ديکند نما ىاندک رانيس ارا در کشور مقدّ  ىبهائ
 . باز دارد قتيحق ىرا از جستجو ىرانيه مند جوانان ااذهان کنجکاو و عالق

 نيبه ا ىرانيجوانان ا ىابيو دست ىگسترش روزافزون وسائل ارتباط جمع با  
که  ىفراوان ىتهايّ و محدود ديرغم سانسور شد ىعل ىالع رساناطّ  ىابزارها

رفته رفته بر عظمت  انيرانيا دي، نسل جدشودى اعمال م ليوسا نيهنوز هم بر ا
 ىدر تمام نرشد و نمو کرده و اکنو نشانيکه در دل سرزم ىنييو شکوه آ
 قتيقه حقيبا سا ىرانيجوان ا. برند ىم ىاست، پ افتهيجهان انتشار  ىکشورها

که بر چشم و دهان و گوش و  ىرهائيرغم همه بندها و زنج ىخود، عل ىجوئ
 ىب همه نيو از ا ديجوى م قتينور حق ىبه سو ىاش زده اند، راه شهياند

. تنگ آمده استه ب فراگرفتهرا  رامونشيو شقاوت که جامعه پ ىرگيو ت ىعدالت
 ميکه در تعال قتيبارقه آفتاب حق »که منع عشق کنند ىانيعبرغم مدّ «

از جوانان  ىجانبخش حضرت بهاءاهلل آشکار است، قلب من و تعداد روزافزون
 دايسانسور پ نيسهمگ روايکه در د ىرا روشن نموده و از هر روزنه ا ىرانيا

 ىپر واضح است که پافشار .ميهست انيمحبوب جهان اديشود، بدنبال نام و 
 اقيسرکوب و سانسور تنها شوق و اشت استينادان بر ادامه س نيبلجوجانه متعّص 

آنان که  ديتعارف، ام ىرا دامن زده، و ب قتيتشنگان راه حق و حق
  . ل ساخته استمبدّ  سيأندند به پرورا ىم اليرا در خ ىبهائ نيياضمحالل آ

که با انتشار  دنديکوش وسانهأيم نييآ نيدو سال گذشته، دشمنان ا در  
االنتشار، و چند برنامه  ريکث ىت در روزنامه هاآو افترائ بيپراکنده اکاذ

، در ندينما ىسانسور و سرکوب را دنبال م استيحال که س ني، در عىوئيراد
 جاديا ىو مانع سد ىبهائ انتيبه د ىرانيوانان اه روز افزون ما جمقابل توجّ 

محکوم به شکست  زين استيس نيگذشت زمان ثابت نمود که ا ىول .ندينما
  . نمود ىشهسواران و جانبازان ترکتاز دانيتوان در م ىنم ىچوب ىاست و با اسب

و  بيخود و خلق اکاذ ىهايهمه امکانات و توانائ جيبود که با بس نيا  
سانسور  استيبر س ىبار بکل ني، ااميّ نامه ا ژهيکرانه در قالب وت مبتآافترائ
اعتبار ساخته  ىسابق را ب نيمذبوحانه معاند ىمهر باطل زده و کوششها شيخو

 ىليخود دل دياقدام جد نيا. را آغاز نمودند انيدر مبارزه با بهائ ديجد ىو فصل
آنان در محافل  .پروردگار است نييباطل دشمنان آ ىها هيّ فرض واضح بر ردّ 

بدعت است و بدعت با سکوت در  کي تيّ بهائ :گفتند که ىم نيخود چن
 ىها و خطبه ها اعالم م ىبارها در سخنران زيو ن. خواهد رفت نيمقابل آن از ب
از کشور  گانگانيو حال که دست ب ندهست گانگانيعامل ب انينمودند که بهائ

 .خواهند رفت نياز ب زينان نخود دست نشاندگان آه ب قطع شده، خود ىاسالم
 ژهيو نيرا آشکار ساخت و انتشار ا ىبهائ نيياما گذشت زمان کذب مخالفان آ

آن در  گانيو پخش را رانيو گسترده در سراسر ا عيوس نيچن ىنامه در سطح
که بطالن آن ادعا ها اکنون بر  دهدى م نشاناماکن و ادارات مختلف 

 پس از صد و شصت سال توطئه سکوت، .ثابت شده است زيآنها ن ندگانيگو
و بالنده در  ايپر شور و با نشاط، پو ،ىگسترده در پهنه جهان ،ىنيد ىجامعه ا

  . مقابل چشمان آنان قد بر افراشته است

محترم، در سرآغاز سخن خود، ما جوانان را مورد خطاب قرار  ريسردب  
راه و رسم  ايآ ميپرس ىاز شما م. نموده است قتيحق ىداده و دعوت به تحرّ 

در مقابل انتشار  دينبا ايآ ؟رفتن است ىطرفه به قاض کي قتيحق ىتحرّ 
قانون  ايبه طرف مقابل داد؟ آ ىت فرصت پاسخگوئآهامات و افترائاتّ 
که جوانان  ديلعدهد؟ شما خود مّط  ىنم انيبهائ به را ىحقّ  نيچن طبوعاتم
 قي، از طرکنندى از مکه چشم ب ىاز زمان ىبهائ ريو غ ىاعم از بهائ ىرانيا

ى م ىالعاتبمباران اطّ  ديو مطبوعات و کتب و جرا ونيزيو تلو ويمدارس و راد
هرکس . گردد ىمبه آنها ارائه  نيد نيحق و آخر نيو اسالم بعنوان تنها د شوند

از همان ابتدا  ديعا نمامدّ  نيمنصفانه در باره ا ىو بررس قيکه بخواهد تحق
حال چگونه ما را دعوت به  نيبا ا. شودى مزبانش بسته و قلمش شکسته 

 ىکه حرفها نستيا قتيحق ىمنظورتان از تحرّ  ايآ ؟دينمائ ىم قتيحق ىتحرّ 
و بطالن آن در عمل بر ما آشکار  ميو خوانده ا ميا دهيشما را که هزاران بار شن
   ؟ميو باور کن ميو بشنو ميشده است، باز هم بخوان

 ىفرزندان خود را به تحرّ  ىاز کودک انيمحترم، بهائ ريسردب جناب  
کنند که تورات و  ىم قيآنان فرزندان خود را تشو. دهند ىم ميتعل قتيحق
آموزند  ىآنان به فرزندان خود م. رندين را با عالقه بخوانند و فرا گآو قر ليانج
از فرزندان  کي چيه .رفتيرا پذ ع آنو تتبّ  قيبا تحق ديو با ستين ىارث نيکه د
 ىبهائ انتياست، حکم ارتداد در د رفتهيخود را به اجبار نپذ نيد انيبهائ

مرتد به  دينما ارياخت ىگريد نيبخواهد د ىبهائ ىوجود ندارد و اگر فرد
بلکه در  ستين نيتنها در انتخاب د قتيحق ىالبته تحرّ . ديآ ىحساب نم

ورت با و مطالعه و مش ىبا بررس و ندينما قتيحق ىتحرّ  ديموارد افراد با ىتمام
از  ىبعنوان حسن ختام قسمت. برند ىپ ىهر مطلب قتيبه حق گريکدي

را  قتيحق ىخطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در خصوص تحرّ 
   ١:ميسازيمقال م نيا بيز

بايد نفوس از  ىيعن )حقيقت است ىاول اساس بهاء اهلل تحرّ (   
زيرا * ند س گرده و مقدّ که از آباء و اجداد موروث مانده منزّ  ىتقاليد

 ىدارند مسيحيان تقاليد ىدارند زردشتيان تقاليد ىموسويان تقاليد
کند  دارد گمان مى ىتقاليد ىهر ملت* دارند  ىدارند بودائيها تقاليد

مثًالموسويان * حق است و تقاليد ديگران باطل  دشکه تقاليد خو
ما * گمان ميکنند تقاليد خودشان حق است و تقاليد سائرين باطل 

واهيم بفهميم کدام يک صحيح است جميع تقاليد که خ مى
ک داشته باشيم مانع است که تمسّ  ىتقاليده اگر ب* صحيح نيست 

چون  ىدمثًال شخص يهو* نمائيم  ىتقاليد ديگران را درست تحرّ 
موسويان است ممکن نيست بفهمد ديگران حق  تقاليده ک بمعتقد و متمسّ 

حقيقت بکند و شايد حق با ديگران  ىتحرّ پس بايد تقاليد را بريزد و * هستند 
گويد  مى ىمجوس*.... پس تا ترک تقاليد نشود حقيقت جلوه ننمايد * باشد 

 گويد مى ىم بوذگويد من حقّ  مى ىم مسيحگويد من حقّ  مى ىم يهودمن حقّ 
ب ترک تعّص  ىپس بايد موسو* شود حق ظاهر شود  م چگونه مىمن حقّ 

قسم نشود  ب بکند تا اينترک تعّص  ىذب بکند بوترک تعّص  ىبکند مسيح
شخص کامل عاقل که طالب علم است * ممکن نيست حقيقت ظاهر شود 

علم مطلوب اوست هر کس بيان کند، نور محبوب اوست در هر زجاج 
ر اعظم فيض بخش نيّ * هر زمين که برويد  دربدرخشد، گل محبوب اوست 

شت بلکه بايد عاشق ب دانبايد تعّص * طالع شود  ىاست از هر مطلع ىاله
خواه از  ىدطالع شود خواه از مطلع محمّ  ىآفتاب بود خواه از مطلع موسو

پس حقيقت مقصود انسان است از هرکس * آفتاب آفتابست  ىمطلع عيسو
شود نتيجه  نتيجه اين بحث چه مى*  قتحقي ىاينست مسئله تحرّ * بشنود 
 ىتند نه بهيچ ملّ که جميع ملل عالم بايد آنچه شنيده اند بگذار اينست

است آن  را که متنفرّ  ىتشايد آن ملّ *  متنفرّ  ىتک باشند و نه از هيچ ملّ متمسّ 
که آنها را ترک کرد نه  ىک باطل باشد وقتکه بآن متمسّ  ىتحق باشد و آن ملّ 

کند و عاقبت  حقيقت مى ىوقت تحرّ  آن متنفرّ  را ىتک نه ملّ را متمسّ  ىتملّ 
است اختالف در تقاليد است  ىيک ىديان الهنمايد که حقيقت ا مالحظه مى

اين يک اساس * شوند  فق مىشود که جميع بشر متّ  حقيقت سبب مى ىتحرّ 
 *از اساس بهاء اهلل است 



 
 ١٤   ولوله درشهر

 

  وامگذار به خود را خدايا ما

  حامد

 به سينه زده اند و ايّام سنگ حضرت قائم ع را ٣ ۀصفح جام جميان تا  
يقى آن قعّشاق ح از را خود ربوده اند وامثال انجمن حّجتيّه گوى سبقت  از

امام زمان به خاطرآن «حضرت خوانده، اّدعا نموده اند كه نبايدكارى كنند كه 
  )٣ص( ».شرمنده شود پيش خدا

آن  ضدّ  ايّام بر ۀبا تهيّ  عمل مى نمودند و اّما اى كاش به گفته هاى خود  
كرده اند حضرت  رالبتّه ايشان فك .نمى نمودند نشر ءافترا حضرت اكاذيب و

مطالب عليه ايشان  لذا نشر ايشان نيستند و حضرت بهاءاهلل موعود باب و
همين صورت هم،  حال آنكه حتّى در .است خدمت به حضرت قائم موعود

اسالم  همان صدر ت آن هم اين است كه ازعلّ  .احساس شرمندگى كنند بايد
به  .خون كردند ال خوداعم را با اقوال و ئمه اطهارأامثال جام جميان قلوب 

دين شده اند، درحالى كه  گرفتند كه سبب تفرقه در ئمه نازنين ايرادأدشمنان 
 .آنان به اولياى حّق ظلم نمودند عى دوستى آنان بودند، بيش ازكه مدّ  خود

حّق شيعيانشان به  جمله در ناراحت كردند كه از را وجود به حّدى آن جواهر
  .چنين كلماتى نطق فرمودند

چهار كتب معتبر نزد شيعيان است،  كه يكى از اصول كافىدركتاب   
 )َثالثًا( النّاُس ُكلُهْم َبهأِمُ «: ، امام باقر ع چنين مى فرمايند٣٤٠ص ،٣ درجلد

مردم همگى (» )َثالَث َمّراٍت ( الْمؤِمنيَن، َواْلمؤِمُن َغريٌب اال َقليٌل ِمَن 
 جز — سپس مى فرمود مى كرد، تكرار جمله را سه بار اين — چهارپايانند
 و. )اين جمله را هم سه بارمى فرمود — مؤمن غريب است و مؤمنين؛ اندكى از

مؤمن  مرد زن مؤمن از«: امام صادق ع درباره مؤمنين شيعه مى فرمايند نيز
كدام يك ازشما كبريت . است از كبريت احمر مرد مؤمن كميابتر است و كميابتر
 همان جا توضيح مى دهد كه در جم اصول كافى درمتر ١»را ديده ايد؟ احمر

 در نيز و. تشبيه مى كنند )اكسير( زبان عرب چيز كمياب را به كبريت احمر
ميان شما سه تن مؤمن پيدا مى  من در هان به خدا اگر«: همان جا مى فرمايند

كردم كه حديث مرا نگه دارند وفاش نكنند، روا نمى دانستم هيچ حديثى را 
  ».نهان دارماز آنها 
  :صيرفى گويد سدير

به خدا كه خانه نشستن : عرض كردم خدمت امام صادق ع رسيدم و
براى بسيارى : چرا اى سدير؟ عرض كردم: براى شما روانيست، فرمود

اميرالمؤمنين ع به  به خدا كه اگر .ياورانى كه دارى دوستان و شيعيان و
 و ابوبكرۀ قبيل(عدى دوست مى داشت، تيم و و ياور شما شيعه و ۀانداز
 )وحّقش را غصب نمى نمودند( نسبت به او طمع نمى كردند) عمر

اى سدير، : فرمود .)خود كتاب اصول كافى است توضيحات پرانتزها از(
هزار؟ عرض  صد: فرمود. هزار صد: فكرمى كنى چه اندازه باشند؟ گفتم
 آرى و: دويست هزار؟ عرض كردم: كردم آرى، بلكه دويست هزار، فرمود

سپس  سخن گفتن با من سكوت كرد و بلكه نصف دنيا، حضرت از
سپس . آرى: برايت آسانست كه همراه ما تا ينبع بيائى؟ گفتم: فرمود
زين كنند، من پيشى گرفتم واالغ را سوار  استرى را فرمود االغ و دستور

: اى سدير، مى خواهى االغ را به من دهى؟ گفتم: شدم، حضرت فرمود
االغ براى من رهوارتر است، من پياده : شريفتراست، فرمود و ترزيبا استر

راه افتاديم تا وقت نماز  من سوار استر و شدم، حضرت سواراالغ شد و
اين زمين شوره زار : پياده شويم نماز بخوانيم، سپس فرمود: فرمود ،رسيد

آن روا نيست، پس به راه افتاديم تا به زمين خاك سرخى  در است ونماز
: فرمود حضرت به سوى جوانى كه بزغاله مى چرانيد نگريست و .يمرسيد

اين بزغاله ها مى بودند، خانه  ۀشيعيانم به شمار به خدا اگر اى سدير
چون ازنماز . خوانديم نماز آن گاه پياده شديم و. نشستن برايم روا نبود

  ٢.شمردم، هفده رأس بودند فارغ شديم به سوى بزغاله ها نگريستم و

قربانت، چه اندازه : ع عرض كردم به امام باقر: ان بن اعين گويدحمر و
خوردن گوسفندى شركت كنيم آن را تمام  ما شيعه كم هستيم، اگردر

 انصار اين به تو نگويم؟ مهاجرين و از خبرى شگفت تر: نكنيم، فرمود
با انگشت اشاره  — بيرون رفتند مگر) حقيقت ايمان از پيغمبر پس از(

: عرض كردم: حمران گويد). مقداد وابوذر سلمان و( ،سه تن — كرد
ار را ابا اليقظان عمّ  خدا رحمت كند: چگونه بود؟ فرمود ارقربانت، عمّ 

شهادت  چيزى بهتر از: من با خودگفتم. كه بيعت كرد وشهيد كشته شد
حضرت به من ). ارهم مثل آن سه تن نباشد؟پس چرا عمّ ( نيست

ارهم مانند آن سه تن و فكر مى كنى عمّ مثل اينكه ت: فرمود نگريست و
امام كاظم ع  وباالخره از). كه مثل آنها باشد( است، هيهات، هيهات

چنين نيست كه هركه به واليت ما معتقد شد مؤمن «: نقل شده است
وحضرت صادق ع  ٣».داده شده اند باشد، بلكه آنها همدم مؤمنين قرار

 »،هَبعَد النّبى اّال َثالَثة أو َسبع ارتّد النّاُس «: دربيانى ديگرمى فرمايند
شدند مگر سه يا  يعنى مردم پس ازوفات حضرت رسول اكرم ص مرتدّ 

  .هفت نفر

ايّام  وعودى كه جام جميان عليه حضرتشانحضرت باب، همان قائم م و  
 ۀعروج شجر از فرقان بعد ظهور چنانچه در«: انتشارمى دهند، مى فرمايند

حال  است و ت ثابت نماند اّال آنچه ظاهرس هويّ ايمان به آن نف حقيقت در
كه مى بينى كه كّل مؤمن اند  امروز... آنكه كل به اعمال قرآن عمل مى كردند

پرورش  به اميرالمؤمنين به واسطه آنست كه خالف نديده دردون محبّت او
كه درحديث  'ثالثه'اسالم مى بودند همان  همين نفوس، صدر ننموده واّال اگر

  ٤»...شده مى ديدىموضوع 
آنچه امثال جام جميان كرده اند، معنى اين بيان  با احاديث فوق و  

االسالم بدأ غريبأ وسيعود « روشن مى شود كه فرمودند، حضرت محّمد ص نيز
 آغاز بزودى مانند شد و اسالم غريب آغاز(» غريبأ كما بدأ غريبأ؛ فطوبى للغرباء

محزون ساختن رسول خدا  ر اسالم وآرى تفرقه د. )خواهدگشت غريب بر خود،
اسالم به آن مبتالست،  آخر اّول و وائمه اطهارسابقه بيش از هزار ساله دارد و

فرق اسالمى و نيز فرق خاّص در شيعه توسط خود  ۀبه طورى كه كتابها دربار
اى كاش جام جميان براى تنبّه در موارد فوق  ٥.علماى اسالم نوشته شده است

يند وبه درگاه الهى تضّرع و زارى نمايند تا حقيقت آن را ذيل تفّكر نما و
، ٢٩-٣٢؛ سوره روم، آيات ١٥٩-١٦٥ازجمله درسوره انعام، آيات  .بفهمند

َقْوُلُه  فرقه شدن مسلمين، ٧٣در ) ص(وحديث پيش بينى حضرت رسول 
بزودى ( »لنّاٍر ِاّالواِحَدةٌ ا ىَسَتْفِرُق ُامتى َعلى َثْالَث َو َسْبعيَن ِفْرَقٍة ُكلِّها ف« :اْلَعزيز

آنها جز يكى در نار جهنّم  خواهند شد كه كلّ  ميفرقه تقس ٧٣ّمت من به اُ 
يا  شرمنده باشند وجدانًا قضاوت كنند كه آيا بايد بعد .كنند رتفكّ ) هستند
  .نباشند
را شرمنده احساس نخواهندكرد، اّما رنگ  جام جميان خود البتّه  

مى  ٣٢ــ ٣١ ۀآي محّمد، ۀسور در .است ى ديگرچيز حاكى از »ايّامشان«
ذين فى قلوبهم مرض ان لن يخرج اهلل أضغانهم ولونشاء م حسب الّ أ«: فرمايد

» الريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول واهلل يعلم اعمالكم
درونى آنها را آشكار  ۀدلهايشان مرض دارند پندارند كه خدا كين آيا آنانكه در(
از سيماى  تو آشكارمى كرديم تا اگر ما مى خواستيم حقيقت را بر مى سازد ون

لحن گفتارشان باطنشان رابشناسى وخدا همه اعمال شما رامى  از ظاهر و
  ).داند

َاَلْم يأِن ِللذيَن « .فرمايند رجام جم راقسم مى دهد تا دوباره تفكّ  برادران  
ِر اهللِ َو ما َنَزَل ِمْن الْحّق َو ال يكوُنوا كالذيَن اُوُتوا آَمُنوا َاْن َتْخَشَع ُقلوُبُهْم ِلِذكْ 

  ٦».ِمْنُهْم فاِسقُونَ  َكثيرٌ اْلِكتاَب ِمْن َقبُْل َفطاَل َعَليِهُم اَالَمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َو 
ِن ِاْفَترى َعَلى اهللِ « ٧:مجيد در سوره هود مى فرمايد قرآن   َو َمْن َاْظَلُم ِمم
اولَِٔك يْعَرضُوَن َعلى َربِِّهْم َو يُقوُل اَالْشهاُد هُوالِء الذيَن َكَذُبوا َعلى َربِِّهْم  َكِذبًا

وَن َعْن َسبيِل اهللِ َو يبُْغوَنها ِعَوجًا َو ُهْم  ذيَن يُصدَاال َلْعَنُة اهللِ َعَلى الّظاِلميَن ال
ِجزيَن ِفى اَالْرِض َو ما كاَن َلُهْم ِمْن اولَِٔك َلْم يُكوُنوا ُمعْ . ِباالِخَرِة ُهْم كاِفُرونَ 

ْمَع َو ما كاُنوا  ُدوِن اهللِ ِمْن اولياَء يضاَعُف َلُهُم اْلَعذاُب ما كاُنوا يْسَتطيُعوَن الس
ال َجَرَم َانُهْم . اولَِٔك الذيَن َخِسُروا َانُْفَسُهْم َو َضل َعنُهم ما كاُنوا يْفَترُونَ  .ونَ يْبِصرُ 

، مى فرمايند، ١٠٠ودرسوره آل عمران،آيه . »َرِة ُهُم اَالْخَسُرونَ ِفى االٓخِ 



 
 ١٥   ولوله درشهر

 
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر «

خودجام  ۀانتخاب يكى از دو حالت فوق بسته به اراد.»مفلحونواولئك هم ال
  .جميان است

  .نگذارد خواهيم ما و احدى ازجهانيان را به حال خود ازخدا  



 
 ١٦   ولوله درشهر

 

مختصرى ازتاريخ ديانت بابى و بهائى 

 ن آ رشد و

  ىبهائ انتيتازه به د ىنگاه كتاب  از

  
وبهائى تحريفات زياد  نقل وقايع تاريخ اديان بابى ام درآنجا كه ايّ  از  

 :نموده، الزم است مختصرى ازتاريخ مزبور تقديم هموطنان عزيزگردد
ل انواع بال و ا فداكارى و تحمّ پيامبران و پيروان جانفشان آنان ب ۀهم  
كودكى به سر  ۀانسانى را كه در مرحل ۀو تبعيد و شكنجه و شهادت جامع زندان
اى و شهرى و كشورى  حاد مادى و معنوى خانوادگى و قبيلهمراحل اتّ  برد در مى

حاد اتّ  ۀبلوغ خود كه مرحل ۀيكى پس از ديگرى پيشبردند تا براى ورود به مرحل
اس و مهم است اين مرحله به قدرى حسّ . آماده گردد لمللى استا بين جهانى و

دارد كه مستلزم ظهور دو ديانت پى  و به چنان قواى روحانى شديدى احتياج
يهودى و مسيحى و زرتشتى  اديان قبل چون ۀسمتون مقدّ  ۀكه در هم در پى بود

ك آن دو نزدي ۀفاصل و گرديده ذكر و اسالمى به اشاره يا به صراحت تاريخ آنها
اديان قبل براى  بعضى از القاب و اصطالحاتى كه. مورد تأكيد قرار گرفته است

ايليا،  از بودند براى ظهور اول عبارت است مان به كار بردهدو موعود آخرالزّ 
هوشيدر، يحيى، مهدى، يا قائم، وبراى ظهور دوم عبارت است از 

پنجم، مسيح، يا  وداىالجنود، سيوشانس، شاه بهرام، كريشنا، ميترا، ب رّب 
  . رجعت حسينى

در  کهد بود د على محمّ سيّ  س از دو موعود كل ادياننام اولين نفس مقدّ   
 متولد در شهر شيراز) ميالدى ١٨١٩(هجرى قمرى  ١٢٣٥م سال اول محرّ 

، يعنى )ميالدى ١٨٤٤(هجرى قمرى  ١٢٦٠سالگى در سال  ٢٥در . شدند
آن بشارت داده شده بود، در شهر شيراز قبل به  ۀسدر كتب مقدّ  همان سالى كه

ل اوّ  ۀدر مرحل. پيامبران، آغاز فرمودند ۀرا، مانند هم اظهار امر تدريجى خود
ه و بعدها در مجلس سپس درهمان اوايل در شهر مكّ . خود را باب ناميدند

تبريز  دشاه قاجار، دروليعهد محمّ  ين ميرزا،علماى اسالم در حضور ناصرالدّ 
كه در ماكو به وحى الهى از  در كتاب بيان فارسى و را اعالن،ت خود قائميّ 

شده است رسالت و تعاليم مستقل خود را بيان فرمودند و  قلم ايشان نازل
ت قائم موعود نبوده بلكه ظهور ت، بابيّ اعالم نمودند كه منظورشان ازبابيّ 

ين مايشان بوده است، يعنى دوّ  اى براى ظهور بعد از مهايشان باب و مقدّ 
حضرت باب امر  ظهور اديان، حضرت بهاءاهلل، كه در سال نهم ۀموعود هم

  . اظهار فرمودند خود را
: فرمايند امر خود چنين مى علل تدريجى بودن اظهار ۀخود ايشان دربار  

مسلمين  در حّق  نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر رحمت خود را«
ل خلق است و مظهر مى كه اوّ مقا. واسع فرموده تا آنكه آنها را نجات دهد

 ١».د ظاهر فرمودت قائم آل محمّ ى انا اهلل چگونه خود را به اسم بابيّ انّ  ۀظهورآي
 دانستم از اين جهت امر به كتمان اين خلق را مى چون حدّ «: فرمايند و نيز مى

كه المثل بوده و ) ص(اهلل  رسول اين همان خلقند كه در حّق . اسم نموده بودم
گويند ما آنها نيستيم عمل آنها دليل بر كذب  ه لمجنون و اگر مىانّ  هست گفتند
   ٢».قول آنهاست

ب و علماى متعّص  ايشان به مدت شش سال پياپى توسط گروهى از  
زندان قرار  و و تبعيد و ضرب و جرح انواع آزار مورد جاهل امراى ظالم و مردم
 سالگى در شهر ٣١هجرى قمرى در  ١٢٦٦شعبان سال  ٢٨گرفتند تا اينكه در 

 كرده ايشان را همراه با يكى از پيروانشان كه تقاضا. تبريز به شهادت رسيدند
و در حضور  تبريز به تير بستند ۀهمراه ايشان به شهادت برسد در سربازخان بود

در اين شش . از مردم آن شهر با شليك صدها گلوله شهيد نمودند هزاران نفر
نيز به انواع شكنجه و زندان و تبعيد و شهادت ايشان  سال و پس از آن پيروان

ت آنان دشمن به شجاعت و مظلوميّ  و دچار شدند، به طورى كه دوست
مردم ايران بودند چند  در ميان اين افراد كه از طبقات مختلف. اعتراف كردند

 ايمان و كه صد نفر از علما و فضال و فقهاى با تقوى و درستكار نيز بودند
. آيد ت ظهور حضرت باب به شمار مىجمله داليل حقانيّ  از ايشان شهادت
د د يحيى دارابى، فرزند آقا سيّ به جناب آقا سيّ  ءاست از ميان اين علما كافى

اشاره كنيم كه مقامش از نظر تقوى و علم به قدرى بلند و مورد  جعفر كشفى،
حضرت در زمان ظهور  ايران د شاه قاجار، پادشاهبودكه محمّ  احترام و اعتماد

 حضرت باب به شيراز ۀخود براى تحقيق دربارۀ باب، او را به عنوان نمايند
هزار حديث  اى عميق و سى فلسفه احاطه قرآن و علم و او كه بر حقايق. فرستاد

ت علمى خود باب را به قوّ ۀ از حفظ داشت و رفته بود تا به حساب خود فتن
آميز  اعجاز تكيفيّ  ۀهدنى آن حضرت و مشاعلم لدّ  ۀخاموش سازد، با مشاهد

پيدا  و ايمانى به حضرت باب كوثر از قلم ايشان، چنان عشق ۀنزول تفسير سور
ديانت جديد قيام كرد و عاقبت  و به تبليغ دشاه برنگشتكرد كه ديگر نزد محمّ 

هجرى قمرى، ده روز قبل از شهادت مواليش، در نيريز  ١٢٦٦شعبان  ١٨در
  . به شهادت رسيد

باب و پيروانشان و نيز  ل باليا و شهادت حضرتمت و تحمّ ا استقاامّ   
. نيست ت اين ظهورتنها داليل حقانيّ  وارسته ايمان و شهادت صدها عالم

كه به دو زبان فارسى و عربى در  ت ايشان آيات الهى استدليل اصلى حقانيّ 
روحانى و تفسير  سرعت و بدون تأمل در موضوعات مختلف دينى و نهايت
شد، درحالى كه ايشان  اسالمى از قلم ايشان جارى مى ى و احاديثقرآن آيات

ايشان تنها در سه سال اول . بودند تحصيل علوم دينى و مادى نفرموده
 .نازل فرمودند ظهورشان بيش از پانصد هزار آيه

ايرانى و فارسى زبان  ۀسال ٢٥اينكه يك جوان تاجر 
 در مدتى كوتاه بدون تحصيالت علوم دينى و عربى

چندين برابر قرآن مجيد آيات به دو زبان فارسى و 
داليلى است كه ثابت  عربى نازل كند ازمهمترين

. كند اين آيات به وحى الهى نازل شده است مى
هاى  توان تفاسير بعضى از سوره اين آثار مىۀ ازجمل

بقره، يوسف،كوثر، والعصر و  ۀقرآن مجيد مانند سور
ديگرى  قلم ايشان آثاربه عالوه از . غيره را نام برد
 كه بيانگر استقالل ديانت بابى از نازل شده است

ديانت اسالم است، از جمله بيان فارسى، بيان 
 ۀه، رسالذهبيّ  ۀپنج شأن، رسال االسماء، كتاب عربى،

حاجى ميرزا  و دشاهه، توقيعاتى خطاب به محمّ عدليّ 
آغاسى، توقيعاتى خطاب به بسيارى از علماى 

  . ايران و غيره شهرهاى مختلف
كه  معنوى ايشان است ۀدليل ديگر، نفوذ و غلب  

لى عظيم در كشور ايران به وجود  تى تحوّ در اندك مدّ 
دهها هزار نفر به  تى كوتاهآورد، به طورى كه در مدّ 

ى مادّ  و آداب و زندگى ديانت ايشان مؤمن شدند و تغييراتى شگرف در اخالق
ديانت بابى  د آوردند، چنانكه بسيارى افرادت ايران به وجوو معنوى خود و ملّ 

 ۀو مردان و حذف طبق زنان حقوق ى چون تساوىت تعاليم مترقّ به علّ  را،
 وويليه، مثالً . اند خواهى ايران دانسته دتجدّ  علماى دينى، آغاز نهضت

نظر «: نويسد دركتابى به نام ايران مى م دارالفنونمهندس فرانسوى و معلّ 
د شخصى به نام سيّ  ١٨٤٤در  ايران كامًال موافق است، زيراى خداوند با ترقّ 

ى ايران نازل ترقّ  دستورات جديدى براى و دباب ظهور نمود و قوانينمحمّ  على
 ل به نمايندگان خارجى مقيمب شورش نموده با توسّ كرد، ولى علماء متعّص 

 ىورهمچنين دالرام مشه ٣»نمايد كه باب را اعدام وادار كردند ايران شاه را
 ىراهگشا تواند ىم ىفلسف قالبان کيبعنوان  ىمذهب ليرفرم اص« :سدينو ىم
از . باشد ىاجتماع قيالت عمدر راه دامن زدن به تحوّ  جناح جامعه نيشروتريپ
عصر  آغاز ىرا بدرست در قرن شانزدهم ميبرآمدن پرتستانتس دگاهيد نيا

به، جنبش سراپا جن نينموده اند و درست از هم ىابيارز ىاروپائ ىروشنگر
قرار دهد که اروپا  ىالتهمان تحوّ  ريسدر م را رانيا توانستيم ىباب ىمذهب

   ٤».پشت سرگذارده است
ميالدى، در نهايت  در آن زمان، يعنى اواسط قرن نوزدهم ايران  
در آن  حضرت عبدالبهاء، ۀبه فرمود. برد ماندگى و انحطاط به سر مى عقب

جلسه ى رسمِى دفتر نمايندگان فدرال براى يادبود صدمين 
 . ١٣٧١ارديبهشت، برزيل. سال صعود حضرت بهاءاهلل



 
 ١٧   ولوله درشهر

 
بنياد بر  و فارسيان را جوالنگاه ترك و تاجيك ك بود وافق ايران بسيار تاري«ام ايّ 

رعايا و  بدبختىبات و خرافات و فقر و نادانى و تعّص  ٥».باد و بنيان ويران
ى بود كه نه از چشم مستشرقين دور سلطنت به حدّ  استبداد و غفلت دستگاه
در چنين اوضاعى هدف  .نويسندگان ايرانى و فكران ماند و نه از چشم روشن

خرافات و تقاليد پوسيده را از  ظهور حضرت باب آن بود كه آن نادانى و از
كه به مراتب عظيمتر  ديگرى وربردارد و افكار و قلوب انسانها را براى ظه ميان

ر بود جهان رابه دوران بلوغ و از ظهور بابى و ظهورات قبل از آن بود و مقدّ 
 ب احكام و تعاليمىبنابراين حضرت با. صلح و وحدت برساند آماده سازد

قوانين و  تى طوالنى قابل اجرا باشد، بلكه عمدًانازل نفرمودند كه براى مدّ 
تقاليد و  فقط از بين بردن از آنها هدفوضع فرمودند كه  احكامى شديد

آن احكام را  ۀبراى ظهور موعود بود، و اجراى هم و آماده كردن مردم خرافات
از جمله در اين باره . ز خود فرمودندا موكول به تأييد و تصويب ظهور بعد

 آنكه قصد شده كه اطاعت در بيان هيچ حرفى نازل نشده مگر«: فرمايند مى
   ٦».بيان قبل از ظهورخود او بوده منزل را كه اهلل يظهره كنند من

 بقيةذكر آن موعود منتظر كه  چنان به عالوه، ايشان در تمام آثار خود به  
يا بهاءاهلل  )ظاهر خواهد كرد يعنى كسى كه خدا او را(اهلل   يْظِهُرهُ  اهلل يا َمن 

 نگذاشتند، گونه شك وشبهه اى باقى ناميدند پرداختندكه جاى هيچ مى
و  عصردر هيچ « اين خصوص فرمودند، در چنانكه حضرت بهاءاهلل بعدها

به همين  ٧».عهدى ظهورقبل به اين تفصيل و تصريح ظهور بعد را ذكر ننموده
ظهور  يحًا اعالن فرمودند كه چون ظهور موعود در سال نهم ازترتيب صر

خواهد شد ذكرى از جانشينى و  هجرى قمرى، واقع ١٢٦٩ايشان، يعنى سال 
خواستند به محض ظهور موعود  و از پيروان خود ،٨نخواهند فرمود وصايت

ۀ تابه واسط نمايند اش قيام بدون چون و چرا به او ايمان آورند و به يارى
 به وجهان زمين تأسيس يابد در ملكوت خدا دستورات او، و تعاليم يات وهدا

ت ن و مدنيّ تمدّ « و استقرار »وحدت عالم انسانى« و »عصرطالئى بلوغ«
، ٣ ، از واحد١٣ ، بابفارسى بيانكتاب  در چنانكه. خود وارد شود »الهِى 

از ۀ را قطع )نيانهمۀزمي( كلِّما َعَلى االرض آخر،...من يظهره اهلل« :مى فرمايند
 ُمْقَتِدرأ ٕانُّه كاَن عّالمأ .خواهد فرمود )عظيم ترين بهشت(اعظم  ِ◌  رضوان
   ».َقديرأ

است وصريحأ به نام  جمله آيات فراوانى كه گوياى حقايق فوق از  
اهلل  يظهره بهاَء من ان «: چنين است دارد، ظهور او اشاره و تاريخ اهلل يظهره من

ى تقضى اصبر حتّ « ١٠» التّسع انتم كّل خير ٍُتدركون سنةِ  و فى« ٩»فوَق كل بهاء
ِ◌التّسع  سنةفى  و« ١١»عينعن البيان تسعه فاذا قل فتبارك اهلل احسن المبد

به نظمى كه حضرت  بيان فارسى ى دركتابحتّ  و» .بلقاءاهلل ُتْرَزقون أنتم
ه توسط شد داده مژده وحدت عالم انسانى قتحقّ  براى) من يظهره اهلل( بهاءاهلل
 :چنين اشاره مى فرمايند فرمود، خواهند تأسيس و تشريع حضرت باب، و انبياء

خوشابه حال كسى كه نظم ( »َويْشُكُر َربهُ  اءاهللبه طوبى ِلَمن يْنُظُر ٕالى َنْظمِ «
  . )نمايد شكر را خود پروردگار و ببيند را بهاءاهلل
 ن ميرزا حسينعلى بودنامشا س از دو موعود كل اديانمين نفس مقدّ دوّ  اما  

در شهرطهران ) ميالدى ١٨١٧(هجرى قمرى  ١٢٣٣م سال م محرّ و در دوّ 
 معروف به ميرزا بزرگ نورى از رجال دولت ايشان ميرزا عباس پدر. د شدندمتولّ 

ايشان يكى از  ۀخانواد. داشت وزارت مقام بود و در دربار فتحعلى شاه
بود و نسب ايشان به حضرت محترمترين خاندانهاى مازندران  مهمترين و

سالگى به حضرت باب  ٢٧ايشان در سن  .رسيد ابراهيم و يزدگرد سوم مى
خود به حضرت  قبل از اظهار امر طور كه حضرت مسيح همان — گرويدند

فداكارى و  ديانت بابى با نهايت ۀنه سال ۀدر دور و — يحيى بن زكريا گرويدند
ان حضرت باب قيام نمودند و در شجاعت به تبليغ اين دين و كمك به پيرو

با آنكه كسى از  نه سال اين در. راه مورد ضرب و حبس و تبعيد قرار گرفتند اين
در زندان و  ايشان آگاه نبود عمًال در غياب حضرت باب كه دائمًا مقام حقيقى

  . بودند يار و ياور بابيان بردند تبعيد به سر مى
چند نفر بابى كه از  ب،اواخر هشتمين سال از ظهور حضرت با در  

 ينت غمگين و ناراحت شده بودند و ناصرالدّ باب به شدّ  شهادت حضرت
او  بدون مشورت، دانستند و پيروانشان مى ل شهادت حضرت بابئوشاه را مس

 واقعى استفاده نكرده هاى قرار دادند، اما چون از گلوله را مورد سوء قصد

اين  اامّ  كشته نشد، در اين ماجرا ين شاهناصرالدّ  گرچه .ق نشدندبودند موفّ 
ودر همين جريان  پيش گسترش يابد، واقعه سبب شدكه كشتار بابيان بيش از

طهران زندانى  چال در زندان سياه ت چهار ماهبود كه حضرت بهاءاهلل مدّ 
. نازل شد چال بود كه براى اولين بار وحى الهى بر ايشان در همين سياه. شدند
 شان در اين ماجرا به اثبات رسيد از زندان گناهى بىپس از اين كه  انايش

كردند كه با  او فكر مى آزاد، ولى به بغداد تبعيد شدند، زيرا شاه و اطرافيان
. اما چنين نشد، ديانت جديد خاموش خواهد شد ۀايشان از ايران شعل خروج

بغداد  در هجرى قمرى كه ١٢٧٩تا  ١٢٦٩حضرت بهاءاهلل درمدت سالهاى 
و از تعاليم  را كه پريشان و سرگردان بابى ۀبه تدريج جامع داشتنداقامت 

روحى جديد  و تربيت فرمودند حضرت باب غافل و روگردان شده بودند مجددًا
ين شاه و يعنى ناصرالدّ (ايران و عثمانى وقتى پادشاهان. در كالبد آنان دميدند

 ۀبغداد نتيج به هاءاهلله شدند كه تبعيد حضرت بمتوجّ ) سلطان عبدالعزيز
تصميم  موردنظر آنان را به بار نياورده است و ديانت بابى رو به پيشرفت است،

 گرفتند حضرت بهاءاهلل را به محل دورترى از ايران تبعيد كنند و اين بار ايشان
بغداد مقام  از حضرت بهاء اهلل هنگام خروج. را به شهر استانبول فرستادند

اديان علنًا  ۀديانت بابى و هم اهلل و موعود رهيظه را به عنوان من حقيقى خود
 تاكثريّ  خاكى، ۀاعالم فرمودند وبه تدريج، تا پايان زندگى ايشان در اين كر

  . ديانت بهائى ايمان آوردند فاق بابيان بهقريب به اتّ 
 ه افرادتوجّ  ديانت بهائى و افزون حضرت بهاءاهلل و ت شهرت روزعلّ  به  

مختلف به اين  فه و عرفا و رجال سياسى و طبفاتو فالس ءبسيارى از علما
و از  ادرنه از اسالمبول به ايران و عثمانى حضرت بهاءاهلل را ديانت، دولتهاى

 بود نىبدآب و هواترين نقاط تحت حكومت عثما و كه دورترين اادرنه به عكّ 
 ساختند تا به خيال خود از رشد تبعيد كردند و در آن شهر به زندان ابد محكوم

و روز به روز بر  امربهائى جلوگيرى و آن را نابود كنند، اما برعكس نتيجه گرفتند
حضرت بهاءاهلل در مدت چهل . ت ديانت بهائى افزوده شدمحبوبيّ  شهرت و

بدون  العاده، فوق هاى ل بالها و سختىتحمّ  با و سال تبعيد و زندان
اب به پادشاهان از جمله خط آثارفراوانى، ه،برخوردارى از تحصيالت عاليّ 

متفكران و بزرگان جهان، و  و كشورها، رؤساى اديان مختلف، دانشمندان
حدود يكصد جلد  بسيارى از افراد عادى نازل فرمودند كه تعداد آنها به

 كتاب مستطاب اقدس،: ازبعضى از مهمترين اين آثار عبارتند . رسد مى
 ،ر آن نازل شده استالكتاب دور بهائى، كه بيشتر احكام ديانت بهائى د ام

قبل، به خصوص قرآن  ۀمستطاب ايقان، كه در تفسير آيات كتب مقدس كتاب
الواح  .ت ظهور جديد نازل شده استجليل، و اثبات حقانيّ  مجيد و انجيل

ين شاه، ناصرالدّ  ملهبزرگ آن زمان، ازج دى خطاب به پادشاهانمتعدّ 
م تزار نيكالى دوّ  فرانسه،امپراطور  مناپلئون سوّ  سلطان عثمانى، عبدالعزيز
پاپ پى نهم، كه  و انگلستان ۀويكتورياملك ويلهلم اول امپراطور آلمان، روسيه،
مطلع فرموده و آنان را به عدل و  از ظهور جديد الهى اين الواح آنان را ۀدر هم

مكنونه كه مخزن  كلمات .اند وحدت دعوت كرده صلح و انصاف و برقرارى
وادى،  و آثار ديگرى مانند هفت ،ى ديانت بهائى استو عرفان تعاليم اخالقى

و  بشارات، اشراقات، وادى، جواهراالسرار، لوح خطاب به شيخ نجفى، چهار
  . دهها لوح و اثر ديگر كه الحمدهلل در دسترس عموم قرار دارد

عهدى مشهور است،  خود، كه به كتاب ۀنام تبهاءاهلل در وصيّ  حضرت  
مظلوم از  مقصود اين«: فرمايند چنين بيان مى هدف اصلى از ظهور خود را

بوده  نات اخماد نار ضغينه و بغضاحمل شدايد و باليا و انزال آيات و اظهار بيّ 
 حقيقى فائز يشر گردد و به آسافاق منوّ اهل عالم به نور اتّ  ۀكه شايد آفاق افئد

واهر جالله از براى ظهور ج حق جلّ «: فرمايند و در بيانى ديگر مى ١٢».گردد
اهلل آنكه مذاهب مختلفه و  اهلل و مذهب اليوم دين. معانى ازمعدن انسانى آمده

اين اصول و قوانين و راههاى . ننمايند ت بغضاسبب و علّ  سبل متعدده را
نظر  اختالفات اين واحد ُمشرق و شرقو از مَ  محكم متين از مطلع واحد ظاهر

ت را اهل بهاء، كمر همّ اى . و اعصاربوده و قرون به مصالح وقت و زمان
عالم مرتفع شود و  محكم نماييد كه شايد جدال و نزاع مذهبى از بين اهل

   ١٣».)بندگانش وا به خاطرعشق به خد( محو گردد حبًا هلل و لعباده
جهانى بهائى، در بيان ۀ ترين مرجع جامع اعظم، عالى العدل بيت  
وقتى «:فرمايند مى چنين رسيدن به آن،ۀ نحو و فوقۀ ت اهداف عاليّ اهميّ 



 
 ١٨   ولوله درشهر

 
 به پيام خود را به عالم اعالم فرمودند كامالً  حضرت بهاءاهلل در قرن نوزدهم

و  و اساسى براى حصول صلح لين قدم ضرورىص كردند كه اوّ وضوح مشخّ 
مردم را  ا تا اين زمان شما اكثرامّ ... حاد استعبارت از اتّ  انسانى المترقى ع

متفاوت و متضاد هستند، يعنى آنها به  ظرىن  نقطه كنيد كه داراى مشاهده مى
در  و كنند غير قابل حصول نگاه مى  حاد به عنوان هدفى غايى و تقريبًااتّ 

 اگر آنها. زندسا متمركز مى بشر امراض نوع ساير بدايت امر نظر را بر مداواى
صرفًا عالئم  كه ساير امراض دانستند  فقط بر اين موضوع واقف بودند، مى

 و اساسى يعنى اختالف وافتراق وارض جانبى اين بيمارى عمدهمختلف و ع
   ١٤».ندا

اكتفا نفرمودند، بلكه  بهاءاهلل فقط به تعيين اهداف ضرورى حضرت  
الزم و  ۀرا كه وسيل اديان آسمانى نظم بديع جهانى لين بار در تاريخبراى اوّ 

تنها  يعنى نه. ق تدريجى اين اهداف است ايجاد فرمودندكافى براى تحقّ 
 ١٨٧٣كه در سال  ،اصول و احكام اين نظم را در كتاب مستطاب اقدس

ند، ه او در ساير آثار خود بيان فرمود ،ا نازل شده استعكّ  در زندان دىميال
العدل اعظم، به عنوان مرجع عالى  نام بيت بلكه تأسيس مركزى جهانى را به
 ات زمان،مقتضيّ  قوانين الزم بر طبق ل وضعئواين نظم كه در دور بهائى مس

انجام اقدامات ضرورى  و حفظ وحدت جامعه و جلوگيرى از انشعاب در آن،
فرزند  همچنين. نده ابينى فرمود ق اهداف ديانت الهى است، پيشجهت تحقّ 
ق به عنوان حضرت عبدالبهاء، را به طور رسمى و مكتوب و موثّ  ارشد خود،

تعاليم  تبيين و تشريح ۀوظيف جانشين ومركز عهد و ميثاق خود تعيين فرمودند و
حفظ  حرافو ان بهائى را از انشعاب ۀايشان سپردند تا جامع الهى را به

  . فرمايند
 روحشان به عالم باال وصعود وفات حضرت بهاءاهلل اين ترتيب بعد از به  

عبدالبهاء  ا، حضرتدر عكّ ) ميالدى١٨٩٢( هجرى قمرى ١٣٠٩در سال 
بودند  ايشان پسر ارشد حضرت بهاءاهلل. گرفتند بهائى را به عهدهۀ هدايت جامع

 ١٢٦٠االولى  كه در همان شب اظهار امر حضرت باب در پنجم جمادى
و مشكالت پدر  دوران كودكى در باليا از. درطهران به دنيا آمدند رىهجرى قم

ايشان از طهران به بغداد و  و همراه با بودند سهيم بزرگوار خود شريك و
 .و همواره به خدمت ايشان مشغول بودند شدند ا تبعيدو عكّ  استانبول و ادرنه

 ۀنام تمندرجات كتاب عهدى كه وصيّ  پس از صعود حضرت بهاءاهلل، بر طبق
آثار حضرت بهاءاهلل را به  تبيين و تشريح ۀايشان است، حضرت عبدالبهاء وظيف

فرمودند  بهائى را بيان و مبادى ديانت د خود اصولعهده گرفتند و در آثار متعدّ 
بعضى از  .و به سؤاالت بهائيان در مورد معانى آيات الهى پاسخ دادند

ايشان  از قلم افراد در پاسخ كه شمارى بى مهمترين آثار ايشان، عالوه بر الواح
ايشان است و درآن  ۀنام تكه وصيّ  الواح وصايا: صادر شده است، عبارتند از

 ۀنو ربّانىاند و شوقى  ودهفرم تشريح العدل اعظم را چگونگى تأسيس بيت
 ۀاند؛ رسال ن آيات الهى تعيين نمودهرا به عنوان مرجع بهائيان و مبيّ  ارشد خود

سبب آبادانى و  و آنچه را داده قرار ايران را مورد خطاب هلكه در آن ا ه،مدنيّ 
كه در آن بهائيان  ه،سياسيّ  ۀاند؛ رسال است به آنان گوشزد فرموده پيشرفت ايران

 علماى اند و نتايج منفى دخالت داشته حذر داخله در امور سياسى برازم را
آن تاريخ  راح كه دشخصى سيّ  ۀاند؛ مقال دينى در امورسياسى را بيان فرموده

 ۀاند؛ خطابات كه مجموع نگاشته پيشرفت ديانت بابى را تحليلى ظهور و
 سفرهاى در ضمن و غيره ها دانشگاهها و كليساها و كنيسه نطقهاى ايشان در

و در  است، ١٩١٣تا  ١٩١١در بين سالهاى  شان به اروپا و امريكا و مصر
اديان  تقانيّ اعالن و ح را ضمن اين خطابات تعاليم اساسى ديانت بهائى

  . آثار ديگر و بسيارى اند؛ س اسالم را اثبات فرمودهالهى ازجمله ديانت مقدّ 
به سر برده بودند، در  زندان و سالگى در تبعيد ٩عبدالبهاء كه از  حضرت  
حزب جوان ترک در  ميالدى به دنبال انقالب ١٩٠٨سالگى در سال  ٦٤سن 

سفرهاى تاريخى خود را  ١٩١٠عثمانى از زندان رهايى يافتند و در سال کشور 
عمومى و مالقاتهاى  هاى و در سخنرانى فرمودند امريكا آغاز و به مصر و اروپا

و بزرگان شرق و غرب ديانت بهائى را به  رينبسيارى ازمتفكّ  با ودخ خصوصى
سوز را به آنان اخطار  جنگ خانمان نزديكى وقوع يك آنان معرفى فرموده،

دوران جنگ جهانى  در. ميالدى به حيفا بازگشتند ١٩١٣و در سال  كردند

دادند و  فلسطين ارائه آن، خدمات گرانقدرى به مردم ساكن از قبل زين ل واوّ 
  . ى عالم خاكى را ترك فرمودندميالد ١٩٢١در سال 

ارشد  ۀنام الواح وصايا، نو خويش، به ۀنام تعبدالبهاء در وصيّ  حضرت  
امراهلل به جانشينى خود  ولىّ  و اهلل آيات نربانى را به عنوان مبيّ  خود به نام شوقى

 ١٢٧٦مطابق ( ميالدى ١٨٩٧در سال  ربّانىحضرت شوقى . تعيين فرمودند
و  بهاءمادرشان دختر حضرت عبدال .د شدندمتولّ ا در عكّ ) هجرى شمسى

 دوران از همان حضرت عبدالبهاء. بودند حضرت باب از بستگان پدرشان
و ايشان را براى تحصيل ابتدا به  نظر داشتند كودكى تربيت ايشان را تحت

ا تحصيالت انگلستان فرستادند، امّ  در بيروت و بعد به دانشگاه آكسفورد
مجبور  اءحضرت عبدالبه درگذشت چون بعد از اتمام ماندايشان در آكسفورد ن

كه فقط  شدند تحصيالت خود را رها كرده، به فلسطين برگردند و در حالى
 امراهلل بر طبق حضرت ولىّ . سال داشتند واليت امر بهائى را به عهده گيرند ٢٤

ر مندرجات الواح وصايا به تأسيس نظم ادارى بهائى قيام فرمودند، يعنى دستو
بهائى در  ۀجامع ۀادار لئوسكه م(ى را ى و بعد ملّ محافل روحانى محلّ  انتخاب

 ترويج ۀكه وظيف(صادر فرمودند، اياديان امراهلل را ) هستند ىى و ملّ سطوح محلّ 
د تعيين فرمودند، در آثار متعدّ ) را به عهده دارند و حفظ و صيانت امر الهى

مات ًال تشريح فرمودند، و مقدّ فّص نظم را م خود اصول و اهداف و روشهاى اين
فراهم  مرجع عالم بهائى است ترين عالى كه العدل اعظم الهى را تأسيس بيت

هجرى  ١٣٣٦ميالدى مطابق با ١٩٥٧اينكه ايشان در سال  پس از. نمودند
 شان اياديان امراهلل طبق هدايات حضرت شمسى به عالم باال صعود فرمودند،

العدل اعظم  بيت تا زمان تأسيس بهائى را ۀجامع ۀرنوشته هايشان،ادا و درآثار
به مدت شش سال به عهده ) هجرى شمسى ١٣٤٢(ميالدى  ١٩٦٣در سال
 اديان، سّكان ِديانت بهائى را تاريخ سابقه در وبى به شكلى معجزآسا و گرفتند

توان  امراهلل مى  ازمهمترين آثار حضرت ولىّ  .به دست بيت العدل اعظم سپردند
كه تاريخ تحليلى ديانت بهائى از آغاز تا  قرن بديع: ذيل اشاره كرد دبه موار

ديانت بهائى به زبان  ۀاز آثار مبارك بسيارى ۀقرن اول بهائى است؛ ترجم ايانپ
بهائى را در آن بيان فرموده و آن را  انگليسى؛ دور بهائى كه اصول ديانت

ر مورد نظم بديع ديگر د اند، و بسيارى توقيعات خود ناميده ۀنام توصيّ 
ت مدنيّ  دتولّ  اد،الميع  قد ظهر يوم نظم بديع جهانى، هدف از جمله جهانى،

  ... .جهانى، و
هجرى شمسى با انتخاباتى  ١٣٤٢سال  در العدل اعظم، كه بيت اكنون  

 درالواح ط بهائيان عالم به روشى كه حضرت عبدالبهاءدموكراتيك توسّ 
جهانى  ۀتنها هدايت جامع خاب شد، نهوصاياى خود تعيين فرموده بودند انت

 مىو سياسى و عل و رهبران دينى با مردم و جوامع دارد بلكه را در دست بهائى
المللى ارتباط برقرار  ى و بيندولتى و ملّ  سازمانهاى دولتى و غير جهان و

تالشهاى جهانى را  و حضرت بهاءاهلل را به ايشان ارائه دهد نمايد تا تعاليم مى
  . ت عالم انسانى ازبحرانهاى موجود حمايت و هدايت نمايدبراى نجا

اين ديانت  گذرد، ين بهائى مىيآ سالى كه از آغاز ١٦٠مدت حدود  در  
ه و يافته است و تعاليم و بنيانگذاران آن مورد توجّ  وسيع انتشارى در عالم

به عنوان . چه بهائى و چه غيربهائى، قرار گرفته اند تحسين اهل انصاف،
اى بود كه به ديانت بهائى  لين ملكهرومانى كه اوّ  پيشين ۀه، مارى ملكنمون

حضرت بهاءاهلل يا پسر ارشدش حضرت  هرگاه نام«: نويسد ايمان آورد مى
مشويد، بلكه به نوشتجات آنها  عبدالبهاء به چشم شما خورد از آنها روگردان

چنان كه در هم انگيزشان تو محبّ  بخش ت نماييد و بگذاريد بيانات روحدقّ 
   ١٥».در قلب شما نيز نفوذ نمايد نموده قلب من نفوذ

ديانت بهائى بدون ترديد دينى «:نويسد مى بى، مورخ مشهور، توين آرنولد  
دين ديگرى  ت و به هيچ وجه ازاست مستقل در رديف اسالم و مسيحيّ 

   ١٦»منشعب نشده است
عالم انسانى  بخش  تتسليّ  تايمان به بهائيّ «: مهاتما گاندى ۀگفت به  
   ١٧»است
فراوانى به ديانت بهائى داشت، ۀ شهير روسى كه عالق ۀنويسند تولستوى،  
من تعاليم ديگرى را ، نهضتى بسيار عميق«: گويد چنين مى ديانت اين ۀدربار

   ١٨».شناسم به اين عمق نمى



 
 ١٩   ولوله درشهر

 
عبدالبهاء در نيويورك  بعد از مالقات با حضرت اديسون توماس  
اختراعاتى را  ين شخص بزرگوار به من فهماند كه تماممالقات ا« :نويسد مى

ى عبدالبهاء در جهان و به منظور پيشرفت وترقّ  ت وجودام به علّ  كه من كرده
   ١٩».سريع ديانت بهائى بوده است

ف وقتى به حضورحضرت عبدالبهاء مشرّ «: نويسد خليل جبران مى جبران  
كه از  شخصى را ديدم ام در زندگى شدم احساس كردم كه براى نخستين بار

   ٢٠».نمود ى مىالقدس تجلّ  روح وجودش
برزيل، يعنى مجلس  قانونگذارى كشور مجمع ترين عالى باالخره و  

 ، به مناسبت صدمين سال صعود حضرت١٩٩٢مى  ٢٨نمايندگان، در 
بهائى و  ۀاى مخصوص براى تجليل از حضرت بهاءاهلل و جامع بهاءاهلل جلسه
و نمايندگان جميع احزاب به پا خاستند و  رگزار كردت ببشريّ  خدماتشان به
بهاءاهلل را در بيانات خويش ستودند و حضرتش را  ديگرى حضرت يكى بعد از

دينى كه تاكنون از قلم شخصى واحد صادر  ترين مجموعه آثار عظيم« ۀآفرينند
 جميع نوع بشر وراى تفاوتهاى براى«خواندند و پيام مباركش را پيامى » شده
   ٢١.توصيف كردند» ىت نژادى، مذهبى و ملّ اهميّ  بى

كه زادگاه آئين بهائى  فانه درايران،يق فوق، متأسّ احق رغم على اّما،  
ناديده گرفتند يا با آن به مخالفت  يا ديانت بهائى را انديشمندان، اكثر است،

مانى نيز منصفانه به اين الزّ  دكتر ناصرالدين صاحب كه برخاستند، چنان
 درستى،تاكنون هرگز به «مزبور در ايران  دهد كه پيام الهى ادت مىحقيقت شه

مورد بررسى عميق قرار نگرفته  شناسانه  كاوانه و جامعه طرفانه، انگيزه بى
حقيقت جوئى، براى آگاهى  منطق و و حال آنكه به حكم انصاف ٢٢».است

و تهمت ها  ۀبا ناديده گرفتن هم بايد يك يك افراد از حقيقت اين دين،
و آثار بهائى  خود كتب به نويسند، و مى آتى كه مخالفين عليه آن نوشتهئافترا

قضاوت  آنۀ ودربار ببينند، — ديگران نه و — وبه چشم خود مراجعه كنند
ۀ مصداق آي مى روند، مزبور امروز منصفانه به دنبال حقيقت آنانى كه .نمايند
ةٌ َولَْتُكْن ِمنُْكْم « :مايدفر كه مى آل عمران قران كريم اند ۀسور ١٠٠ۀ شريف ُام 

 الُْمنَْكر َِو أولَِٔك ُهمُ  يْدُعوَن ٕاَلى اْلَخير ِ َو يأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو ينْهوَن َعنِ 
و بايد با شند از شما جمعى كه بخوانند به سوى خوبى وامركنند ( »اْلُمْفِلحون

جات يافتگان بدى، وآن گروه رستگار و ن زشتى و به خوبى ونهى كنند از
  . )هستند
اين  در مزبور عزيز» مفلحون«براى آنكه  اين فصل، پايان در  

 وطن عزيزمان آشكار آئين جديدى كه ازۀ توسع و ميزان رشد س،باكشورمقدّ 
 و» افالك پرصداست، ه هفت گنبدزين قّص « كه بدانند و شوند، آشنا گشته،
كه  »كوته نظرانى«ۀ لسا ١٦٣ ۀمخالفت هاى ظالمان طوفان آسمانيش باۀ شعل

گرفته اند، نه تنها خاموش شدنى  »مختصر« و چيز نا آن را ٢٣عامدًا و عالمًا
تقديم،  امروز تا آغاز هايى از زبانه مى كشد، نمونه بيشتر نيست، بلكه و نبوده

  . به فصل پنجم موكول مى شود وتوضيحات تكميلى
و  و كشور ايرانحضرت باب نداى امرالهى در د ۀنگاهى كلى، در دور در  

 ۀدر دور ،نيز رسيد كشور ديگر ١٠حضرت بهاءاهلل به  ۀدر دور ،عراق بلند شد
را  و غرب عالم نداى الهى ديگر نيز از شرق كشور ٢٠حضرت عبدالبهاء 

بابيان را  دتعدا. كشورهاى جهان اين ندا بلند است ۀدر هم و امروز، شنيدند
و آزار و سركوب  ت قتل عامما به علّ اند، ا نفر بيان كرده صدهزار ١٨٤٧درسال 
ميالدى اين  ١٨٥٠ ۀدر اواسط ده بابى پس از شهادت حضرت بابۀ جامع

ميالدى مجددًا  ١٨٨٠حضرت بهاءاهلل، در سال ۀ دردور. تعداد به نصف رسيد
شده بودند فقط در ايران  ائىاتفاق آنان به اكثريت قريب به تعداد بابيانى كه

ميليونى آن روز ايران  ٨تا  ٥جمعيت  ديد كه با توجه بهبه صد هزار نفر بالغ گر
به عالوه نبايد  ٢٤.اند بوده توان گفت يك تا دو درصد جمعيت ايران بهائى مى

و تبعيد و  ت وزندانفراموش كرد كه اين پيشرفت چشمگير تحت فشار آزار و اذيّ 
نفر  هزار ٤٠٠تعداد بهائيان جهان به  ١٩٦٣تا سال . بود دهشهادت حاصل ش

 ١٩٩١نفر و در سال  ٣،٥٠٠،٠٠٠اين تعداد به  ١٩٨٥بود، در سال  رسيده
ميليون نفر و اينك به حدود  ٦به  ٢٠٠١نفر و در سال  ٥،٤٠٠،٠٠٠به

آ  ت كل دنيا در آغازبا در نظر گرفتن اينكه جمعيّ  ٢٥رسيده است ٧،٦٦٦،٠٠٠
برابر آن  ٦ميليارد نفر بوده و امروز  ١/١حدود  بابى وبهائى يند شدن شكار

برابر شدن  ٦بهائى نسبت به  ۀكّمى جامع شود كه رشد زمان است، مشاهده مى

 به تصريح. خود شده استۀ لياوّ  برابرجمعيت ١١جمعيت دنيا، حدودًا 
ت از نظر بهائى بعد از مسيحيّ  بريتانيكا وسعت انتشار ديانت المعارف ةدائر
مالربنيز در كتاب انسان و ميشل . بيشتر از ساير اديان بوده است غرافيايىج

به  ٤٠٩- ٤٠٨ اديان، نقش دين در زندگى فردى و اجتماعى در صفحات
 ت اين آمارهااهميّ . كند وسريع ِديانت بهائى اشاره مى» گسترش تند«

 رقهت عدم وجود فدر اديان ديگر آن است كه به علّ  درمقايسه با آمارهاى مشابه
واحد است، حال آنكه  ۀبه يك جامعبهائى اين آمار تمامًا مربوط ۀ در جامع

 و ها فرقه ازاديان ديگرمربوط به شمار ِ مجموعى از آمارهاى مشابه هريك
  . مى باشد مختلف هريك ازآنها جوامع
بهائى  ۀجغرافيايى، چون جامع تعداد نفرات و پراكندگى ۀاز جنب گذشته  

وط به اين آمار مرب شود، معموالً  طبق نظامى انتخاباتى و مشورتى اداره مى
 آشنايى با براى(گردد بهائى ذكر مى ۀنظم هم،به عنوان شاخصهاى رشد جامع

 راجعهبه فصل هفتم م اصطالحات معمول ِذيل درسيستم نظم ادارى بهائى،
باشد،آمارمقايسه اى  به جهت آنكه براى هموطنان عزيز،محسوس تر).فرماييد

تا  ال تقديم مى گرددزمان ح تاحدود ١٣٥٧انقالب اسالمى سال  آغاز از زير
ميزان  و ديدگان عزيزشان قرارگيرد برابر در همچون روز حقايقى كه عرض شد

روشن  شان، نفرازهموطنان بهائى ٣٠٠٠٠٠جهانى آئين بيش ازۀ وتوسع رشد
رغم  على» به،طيّ ۀ شجر«اين  بدانندكه ٢٦ن مجيدآقر ۀكل به فرمود و گردد

وشاخه اش درآسمان جهان  است »اصلش ثابت« برآن، طوفان هاى وارده
  . نمايد بشرى مىۀ تقديم جامع الهى ميوه هايش راۀ به اراد و شده پديدار
انقالب اسالمى تعداد نقاطى كه بهائيان در آن ساكن  درآغاز  
تعداد  ،رسيده است ١٢٧٣٨١به  ٢٠٠١بوده و در سال  ٨٣٠٠٠اند بوده

تعداد  ،رسيده است ٢١١٢به  ١٦٤٠بومى از  قبائل گروههاى قومى و نژادها و
 ،رسيده است ٨٠٢به  ٦٨٥ شده از زبانهايى كه كتب بهائى به آن ترجمه

 ۀاكنون در هم، رسيده است ١٨٢به  ١٣٠ى از ملّ  وحانىتعداد محافل ر
در ( اند قارات عالم معابد بهائى كه به مشرق االذكار معروفند ساخته شده

 ساموآ، پاناما، ده آمريكا،حكشورهاى آلمان، استراليا، اوگاندا، اياالت متّ 
و دهها قطعه زمين در نقاط مختلف جهان به اين ) هندوستان و اخيرًا در شيلى

مطبوعاتى بهائى در عالم  ۀسمؤسّ  ٣٣هم اكنون  ،شده است خريدارى ظورمن
سرزمين غيرمستقل و  ٤٦كشور مستقل و  ١٩٠در  بهائيان ،ايجاد شده است

 ۀدهها سايت اينترنتى و فرستند چنينو هم ،بخشهاى ماوراى بحار ساكنند
و  ند،فى امر بهائى مشغولمعرّ  راديويى و تلويزيونى بهائى ايجاد شده است كه به

مختلف امر بهائى  مناسبتهاى هاى غيربهائى است كه به اين به غير از فرستنده
  . كنند فى مىرا معرّ 
ند و برد تبعيد به سر مى بهاءاهلل در دورانى كه در زندان و حضرت  

 و بودند باليا و مظالم وصدمات پيروانشان در كشور ايران دچار انواع
س را گلگون نمود، پيروزى شان اين خاك مقدّ  عّشاق از نفر ٢٠٠٠٠خون

 يْظَهُر ِمن َلْو يْسُتروَن النّوَر ِفى الَبرِّ ِانهُ «: را چنين بشارت دادند نهائى امر خود
ند كه ا امروز نيز بهائيان مطمئن ٢٧»ُمْحيى اْلعاَلمينْ◌ُقْطِب الَْبْحِر َو يُقوُل ِانّى 

پيروزى و پيشرفت آئين الهى خواهد  هر مصيبت و بال و بحرانى نهايتًا باعث
كردن نور الهى  كس قادر به خاموش شد، زيرا به شهادت قرآن مجيد هيچ

َان يِتم نوَرُه َولو َكِرَه  نوَراهللِ ِبَاْفواِهِهْم َو يأَبياهللُ ِاّال  ِفئوايريدوَن َاْن يْط «: نيست
   ٢٨.»الكاِفرون



 
 ٢٠   ولوله درشهر

 

 افالك پر زين قصه هفت گنبد

  صداست 

  حامد

 جناب پروفسور« ».رؤياى يك پروفسوربهائى«: ام است كهايّ  ٦١ ۀدرصفح 
 ت درمغرب زمين است درسالهاى بهائيّ » عقل كل« استنودكاب كه يكى از

 نى كرده كه درسالمقاله اى نگاشته پيش بي) سال قبل ٦٠بيش از(١٣٢٥
درآن  ت عالم راوآنگاه وضعيّ  ميالدى جهان به تسخير بهائيان درمى آيد٢٠٠١

خوابهاى خوش زيرمتأسفانه : پيشگوييها وبهتربگوييم. سال ترسيم كرده است
ق نشده، سهل است مى گذرد هيچ كدام محقّ  ٢٠٠١سال ازسال٦تاكنون كه 

كه يكى ازمهمترين آنها  دليل دارديك  و وقوع يافته واين امرهزار كه ضدآن نيز
ق به هيچ تغييرى درجهان نشده بلكه اين است كه مسلك حضرات نه تنها موفّ 

 ت نشده وحكم قاچاق راقادر به گرفتن رسميّ  نيز هنوز درخاستگاه اصلى خود
پيش  .تصحّ  تا است زنده مانده باشد كه بعيد .جناب پروفسور خود. دارد
باتوجه  ه ببيند ولى به همكيشان محترم وى،عالنيّ  دوچشم، خود رابا هاى بينى

ايرانى را  به قاچاقى بودن اين مسلك درزادگاه خود بايد ضرب المثل مشهور
 .مع االسف .رابچسب، اسب سوارى پيشكش )زين(قاچ زمين :گفت كه
امنى براى حضرات بوده، اخيرًا  ۀكه درطول دهها سال گذشته الن اسرائيل نيز

 امن شده و الى ازسوى شيرمردان حزب اهلل لبنان شديدًا ناموشكهاى ارس با
را ازآنجا يكسره به ينگى دنيا  نيست كه ناچار شوند جل وپالس خود بعيد

پس از اين مقدمه،  امايّ  مۀويژه نا» .اى بسا آرزو كه خاك شده. منتقل كنند
  . خود ارائه مى نمايد ۀوودكاب رابه سليق جناب ۀخالصه اى ازمقال

ارائه نمى  بودن، مأخذ ِ مقاله را »دقيق وعالمانه«مّدعِى  ام ِه چرا ايّ اينك  
ت ملّ  م وولىّ قينش، كه قيّ مقاالت ِ محقّ  دهد به اين خاطراست كه مثل ساير

تحقيق نمايند وآنچه خودمى  ايران شده اند تا به جاى ايشان بخوانند و
مزبور رابه شش صفحه اى  ۀمايل نيست كسى اصل مقال خواهند القاء كنند،

بهائيان ايران، منتشره درسال  ۀجامع اخبارامرى ۀ، مندرج درنشريA4قطع 
الهى  ۀف آن بخواند وخود با نقشهجرى شمسى با اصل كلمات مؤلّ  ١٣٢٨

. قضاوت كند براى دوران جديدزندگى بشرآشنا شود وآن رابفهمد و به فكرخود
ام ايّ  در مذكور اربا اين حال تاهمين حّد هم مفيداست چه كه ازهمين مقد

  . نيزمعلوم مى شودكه تعاليم بهائى چه آينده اى رابراى بشرمى خواهد
 مزبور ۀمقال ۀمحترم ازروى غفلت توجه نكرده كه همين خالص ۀنويسند  

ام شده است كه به دروغ بهائيان را سياسى ايّ ۀ صفح ٦٤به تنهائى پاسخ تمام 
 ايران ت عزيزچه كه ملّ  .موده استفى ناسالم معرّ  ضدايران و استعمار و ۀوساخت

 بات خانمانسوزتعّص  وقتى چنين طرحى رابراى نجات عالم ازجنگ وجدال و
يك خانواده  وحدت جهانى و صلح و ايجاد نابرابرى هاى گوناگون و رفع و

 ى جديدآسمانى اين عصر، حضرت بهاءاهللط مربّ بشرى كه توسّ  ۀشدن جامع
ام را ايّ  ۀصفح ٦٤بين تهمت هاى  ض آشكارتناق ارائه شده، مى بينند، فورًا

ه بود جام جم متوجّ  اگر ت است كهبه اين علّ . مى يابند در با طرح الهى مزبور
دين ۀ حقايق عالي ۀايران دربار ت عزيزناخودآگاه چه خدمتى به آگاهى ملّ 

الهى  ۀاراد اما دربرابر. بهائى نموده، فورًا نسخه هاى آن راجمع آورى مى كرد
الهى، هم  ۀحضرت بهاءاهلل فرموده اند امرشان رابه اراد .توانند بكنندچه مى 

  . مخالفانشان پيش مى برند ۀتوسط پيروانشان وهم به واسط
هم  ام جمع نبوده كه هم دراصل مقاله وايّ  ۀازاين گذشته، حواس نويسند  
 و »فرض كنيم« و »م نمائيممجسّ « ام، عباراتايّ  ايشان در نقل خود در
ميالدى به  ٢٠٠١سال ۀهم دربار طرح، و خود ۀبار در هم »نيم،ركتصوّ «

ق تحقّ « ف بهائى مزبورمؤلّ  وجود خواسته تلقين نمايد منظور با اين .كاررفته
وحدت عالم انسانى  حضرت بهاءاهلل براى صلح جهانى و ۀنقش »وعملى شدن

 اشاره كرده خود ۀبهائى درمقال ۀحال آنكه نويسند. بوده است ٢٠٠١درسال
دنياى آينده ارائه  امربهائى از با توصيفى كه حضرت ولىّ  كه طرح مزبور را

توضيحات  ام كارى به سايرايّ  ۀاما نويسند ١.فرموده اند، مجسم نموده است
صلح  و مراحلى كه براى رسيدن به وحدت ۀامراهلل، ازجمله دربار حضرت ولىّ 
الهى مى  ديدج ظهور ت بات ضديّ به نيّ  نداردوفقط ٢است، جهانى الزم

چنين طرح و نظمى بوده  رؤياى و كه بهائيان درخواب القاء كند خواهد
ۀ ، صفحآرامش براى جهان پرآشوبكتاب  كاپ در همين جناب وود. وهستند
اين امرنمى تواند دريك «: چنين نوشته اند ق طرح مزبورتحقّ  ۀ، دربار١٦١

نسانى ازبطن ق يابد، ولى طاليع وحدت عالم الحظه يا طى ده سال تحقّ 
تالش  اتمام آن بايد هدف و اكمال و مى شود، لكن زمان رفته رفته ظاهر

چنين است كه جام جم همه چيزرا تحريف  ».ت طى قرن هاى آينده باشدبشريّ 
   .مى كند

رغم اينكه  ه كنيم علىها، جالب است توجّ  اين ۀرغم هم اما حتى على  
ايشان  ۀزمان نوشتن مقال ولى از بوده، »فرض كرده«را  ٢٠٠١ نويسنده، سال

 ق نهائى طرح مزبورمات زيادى براى تحقّ مقدّ ) سال ٦٥حدود (تا آن سال 
. بهائى انجام شده است ۀجامع بشرى دركل و ۀدرميقات خود، توسط جامع

را تا آن سال مهم، برگزارى سه  مات مزبوراوج مقدّ  شايد
» سران سياسى،«جهانى ۀ كنفرانس بزرگ بى سابق

درسال  »،NGO سازمان هاى« و »ساى اديان،رؤ«
حد درنيويورك دانست كه توسط سازمان ملل متّ  ٢٠٠٠

كه  بين المللى بهائى خواسته شد ۀبرگزارگرديد وازجامع
 ام هيچاما امثال ايّ . رياست مشترك آنها رابه عهده گيرد

جريان چنين وقايع  ايران در ت عزيزگاه مايل نيستند ملّ 
آيا جالب وتأمل برانگيز نيست كه درآن .ى قرارگيرندمهمّ 

جوامع مدنى  دينى و سه كنفرانس، نمايندگان سياسى و
ه هايى مجزا، نمائى ه وبيانيّ سراسرجهان، طى اعالميّ 

جناب  ۀمقال در ازهمان طرح حضرت بهاءاهلل، مذكور
ارائه  كاپ را، براى عملى كردن آن تصويب و وود

ريف ايران جام جم مى ترسدكه به ملت ش ٣.كردند
برگزارى كنفرانس  در بگويدكه سازمان ملل چه نقشى را

بين المللى بهائى درخواست  ۀجامع از هاى مذكور
نمى  بگويد، ديگر آرى مى ترسد چون اگرآن را ٤.نمود
ق به نه تنها موفّ «بهائى  ۀبه تمسخر بنويسد كه جامع تواند

 هيچ تغييرى درجهان نشده بلكه درخاستگاه اصلى خود
حكم قاچاق  ت نشده وقادر به گرفتن رسميّ  هنوز نيز

درقسمت هاى ديگرهمين مجموعه مى خوانيد » .دارد
 دارد ارزشى جهانيان چه مقام و بهائى درنزد ۀكه جامع

بهائى در  ۀالمللى جامع تهاى بيناليّ فعّ « ۀجمله درمقال از(
 .)درهمين مجموعه »وحدت و رفاه عالم انسانى ۀزمين

 نفوذ مثال جام جم به مقام عظيم ودرحقيقت حسادت ا
دنيا است كه  بهائى در ۀت هاى جامعموفقيّ  معنوى و

اين مقام را  داشته تا ايشان رابه نوشتن چنين مقاالتى وا
اشتباهى كه مخالفين اديان . پوشيده بدارند و مستور

آن خود  ۀآسمانى هميشه مرتكب شده اند وبه واسط
م نموده اند، ازمواهب الهى محرو وبعضى نفوس را

همين است كه متكبرانه فكرمى كنند اين ايشان هستند 
ت ت بدهند، حال آنكه رسميّ به اديان الهى رسميّ  كه بايد
بدنيست جام . خدامى دهد، نه مخالفين آن اديان را

نوشتن ترّهات  خدا و برابر در غرور و رجميان، به جاى تكبّ 
 و ه شوندسى فرمايند تابلكه متنبّ برر ازاين نظر وتحريفات، كمى تاريخ اديان را

الهى بجا  حسد، شكر بشناسند وبه جاى شكوه وفرياد وناله و را حّد بشرى خود
فرستاده  بموقع خود كل اديان را آورندكه به وعده اش عمل فرموده وموعود

  . است
تا  ام عرض شودايّ  اما چندكلمه هم راجع به ديگرعبارات تمسخرآميز  

بهائى  ۀبه تمسخر، نويسند. به بى انصافى آنان پى برند بيشتر هموطنان عزيز
ت هاى بهائيّ  »عقل كل« كاب كه يكى از دوجناب پروفسور استنو«مقاله را 

در مشرق االذکار  ىتسونام انيقربان ىمراسم دعا برا
 )٢٠٠٥ژانويۀ(١٣٨٣ماه ىد. اياسترال, ىدنيس

, زنان در سازمان ملل متحد ىالملل نيمراسم روز ب
دراين مراسم خانم ).٢٠٠٥مارس ٤(١٣٨٣اسفند١٤
 ىالملل نيب ىجامعه  ىاصل ى ندهينما, دوگال ىبان
, زنان شرفتيو پ ىترق ىدفترآن برا سيو رئ) BIC(ىبهائ
در باره وضعيت زنان  NGO ى تهيکم سينوان رئبه ع

  صحبت کرد
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ايشان رامى شناخت  حال آنكه اگر. معرفى مى كند »درمغرب زمين است،

جهت . مفتضح نمى نمود هموطنان عزيز نزد را خود نمى كرد و چنين تمسخر
كاپ آمريكائى اى هستند كه  كه جناب وود ن عزيزعرض مى شودالع سرورااطّ 

نقش  ۀدربار تعاليم آن بهترين تحليل ها را پرتو به دين بهائى ايمان آورده، در
آرامش «ازجمله آثارايشان . ن وفرهنگ بشرى ارائه داده اندبناى تمدّ  اديان در

ايران  در و كراست كه به فارسى هم ترجمه شدهفوق الذّ  »براى جهان پرآشوب
ت اسالم ونقش آن دربناى تمدن حقانيّ  ۀدراين كتاب دربار ٥.موجوداست نيز

اما اعجاب انگيزتر، آنكه كتاب . فصلى جداگانه ارائه فرموده اند بشرى نيز
ازقلم  دارند كه بهتراست شرح آن را اسالم عزيز ۀبار در كم نظيرى نيز خاّص 

- ٢٢٩:صص» اوند دو كعبه،خد«استاد ناصرالدين صاحب زمانى در كتاب 
در كتابخانه  ١٣٤٦ماه پيش از سفرم به ُبسُتن، در فروردين  ٥« :بخوانيم ٢٢٦

امريكايى برخوردم كه  ۀبه كتاب كوچكى از يك نويسند مسجد زيباى واشنگتن
سهم «كاب  كتاب نوشته استن وود .از جهاتى چند داراى گيرايى خاص بود

، )Islamic contribution to civilization( نام دارد »اسالم در تمدن جهان
كه در كمال اختصار، ليكن  ى رودم و يكى از كم نظيرترين كتابهايى به شمار

ن اسالمى براى تاريخ و ت تمدّ اهميّ  ۀو جامع، دربار با رسايى و ديدى وسيع
گاهى دارد، تا آغربى، تا آنجا كه نويسنده  ۀ، به يك زبان زندانىفرهنگ انس

زمانى از  شايان ذكراست كه آقاى دكتر صاحب ».يافته استكنون تدوين 
عقيده دينى جناب وودكاب اطالع نداشته اند تا مبادا خداى ناكرده به خاطر 
. اين شهادتشان مورد مالمت و بى مهرى جام جميان بى انصاف قرار گيرند

به وجهى دليل بطالن تهمت ها  حال آيا آنچه درفوق مالحظه فرموديد، خود
 ٢٢ در صفحات ت وامريكا واسرائيلبهائيّ  قسمت يست كه نامهربانان درئى ن

  ام القاء كرده اند؟ ايّ  ٣٣تا 
 ۀروز ٣٣جام جم راجع به جنگ  ۀالف هاى غافالنه وكودكان ۀاما دربار  

براى اهل بها كه مداخله اى  حزب اهلل لبنان نيزكه معلوم نيست چرا اسرائيل و
وحدت جهان  و دعرض كرد بهائيان به فكرصلحنجويند نوشته، باي دراين امور
 ۀبراى قربانيان هم. ى ونژادى موجودنه نزاع هاى گوناگون مذهبى وملّ  هستند و

دست به دعا هستند كه اين نزاع هاى بيهوده  اين جنگ ها اشك مى ريزند و
سشان اجراى تعاليم آئين مقدّ  با ابالغ و دعا سعى مى كنند عالوه بر. تمام شود
بات اين تعّص  ه راه حل هاى حضرت بهاءاهلل براى نجات ازمتوجّ  ن راجهانيا

درگهشان ملكوت  نيستند و »سجل وپال«دراين راه فكر . وجنگ ها سازند
نيستند، چه  »شان خاك شدن آرزوهاى«نگران  »ينگى دنيا؛«نه  ابهى است و

 مآرزو نمى انگارند بلكه محتو »الهى را براى وحدت وصلح جهانى ۀنقش«كه 
سال نشان داده اند، تا پاى  ١٦٤اين راه نيز چنانكه  در قطعى مى دانند و و

   ».سرخم مى سالمت، شكند اگرسبوئى«جان ايستاده اند، كه 
 ۀروشن شدن حقيقت فوق، مالحظ و جهت استحضارهموطنان عزيز  

 ١٧بيت العدل اعظم الهى، مورخ  پيام مركزجهانى بهائى، ۀقسمتى از ترجم
يان سراسر عالم، كه درآن اشاره اى نيز به ئخطاب به بها، ٢٠٠٦آگست 
  : مى فرمايند. شده، گوياست مزبور ۀروز٣٣جنگ 

دوستان عزيز و محبوب، بحران يك ماهه اى كه زندگى در اين منطقه را 
شديدًا به خطر انداخته بود و تهديدى محرز براى حفاظت مركز جهانى 

الهى در ظرف چند روز  امر مبارك محسوب مى شد به لطف و مرحمت
قربانيان بى گناه هر دو سوى اين مخاصمه را در . گذشته فرو نشست

درگاه  از خود به ياد آريم و تسلّى قلوب محزون آنان را نۀصميماۀ ادعيّ 
  ... الهى مسئلت نمائيم

برگرفت تنها جديدترين  در اغتشاش اخير كه بار ديگر ارض اقدس را
رى است كه اوضاع بى ثباتى را كه ديرى واقعه در سلسله آشوبهاى مكرّ 

است بر خاورميانه حكمفرماست نمايان مى سازد و تنها يكى از مصائب 
براى . ت را متزلزل ساخته استبى شمار و فزاينده اى است كه عالم بشريّ 

الهى در مرحله ۀ جمال اقدس ابهى كه به ديدگاه شفابخش نقش نپيروا
اين سرزمين انبياى الهى را  كه متناوبًا هايى آرامى ى فعلى آن واقفند نا

آور و فى الحقيقه  تحت تاثير قرار مى دهد مى تواند بيش از هر چيز ياد
پس . انگيزه اى براى انجام مجهودات و ايفاى وظايف فورى ايشان باشد

ق وعود شكوهمند الهى قيام نماييد با تمام قوا و با اطمينان كامل به تحقّ 
  .... دارد چ مشكلى شما را از خدمت بازو اجازه ندهيد كه هي

است كه  اخبارامرى اتهمچنين خواندن مطلب زيرنيزكه ازهمان نشريّ   
آنها استفاده كرده وبال استثنا تحريفشان نموده، خالى  از جام جم به وفور
، ١٠-١١ ۀ، بهمن واسفند، شمار١٣٣٠دراخبار امرى سال . ازلطف نيست

   :،چنين نوشته است١٥ص

  :٢٥٠ ۀامرى امريكا، شمار اخبار زترجمه ا

منطبعه ممفز، مورخه پنجم  شمشير مطبوعاتۀ لى درجريدمفّص  ۀمقال
 چاپ شده است وينك فلد ستون به قلم دكتر دو در ١٩٥١اكتوبر

فلسطين بود كه با  دكتروينك فلد عضو كميسيون مسيحيان امريكا و(
 مأمور سازشهر كانه جناب كشيش پاتز ازهيئت اعزامى تحت رياست عاليّ 

درآنجا  و قلم دكتروينك فلد استبه  مقاله مذكوره .)فلسطين گرديد
شروع . اطمينان عموم مى باشند و اعالن مى كند كه بهائيان محل اعتماد

اين مقاله درجواب سؤالى است كه كشيش شهرممفز ازيك جريده نگار 
ن آئين پيروا« :يهودى درحيفا مى نمايد وبه اين نحو پاسخ مى شنود

ومنّزه ازبغض وكين مى باشند وحيفا  فوق العاده نجيب هستند ئىبها
مطالعات من به  ۀدكتر ويتك فلد مى گويد نتيج ».راشهر مقدس مى دانند

اعتماد  يهود اطمينان و اينجا رسيد كه فريقين متخاصمين يعنى اعراب و
دقانه ات صابه اهل بهاء دارند زيرا آنها اهل فساد نيستند بلكه منويّ 

نامبرده معلوم شده كه درجنگ  دارند وهمين طور به دكتر هانهوخيرخوا
هم عرب وهم يهود اگر برخورد به يك نفر بهائى مى نمودند  ١٩٤٨هاى 

معرفى  را بهائى خود فرد و
 در مى نمود اجازه ورود

مى دادند وخوش  خود ۀمنطق
آمد مى گفتند چه كه زخم 
هاى بيماران فريقين را به 

 هربانى تيمار وكمال م
دراين . مى كردند تارىپرس

ه اى آنكه شمّ  از مقاله بعد
مى نويسد  )بهائى( ازتاريخ امر

ازتعاليم روحانى بهائى هم 
 ت ايران رابارى ملّ . مى نگارد
كه حضرت بهاءاهلل  مژده باد

الهى اين دنيا ۀ به ِصرف ِ اراد
 و فرمود را گلستان خواهند

ق متحقّ  را نوع بشر حاداتّ 
ازآن عزيزان . ساخت اهندخو

 ۀبياني ايدكهدعوت مى نم
جهانى بهائى، بيت  مركز

العدل اعظم راتحت عنوان 
كه  »صلح جهانى ۀوعد«

 درسايت هاى بهائى نيز
 و است مالحظه موجود

 با مطالعه فرمايند تا بيشتر
محبوبشان براى  طرح موعود
. آشنا شوند جهان فردا
اين بيان  مزبور ۀدرآخربياني
است  هاءاهلل مذكورحضرت ب

اين نزاع «: كه مى فرمايند
هاى بيهوده وجنگ هاى 

صلح  و مهلك ازميان برخيزد
 ».دق يابتحقّ  اكبر

دوگال در حال صحبت کردن در کنفرانس ىخانم بان
 ريت١. صلح در سازمان ملل متحد ىبرا انياالد نيتعاون ب

 ).٢٠٠٥جون٢٢(١٣٨٤

دوگال در حال صحبت کردن در کنفرانس ىخانم بان
 ريت١. در سازمان ملل متحد صلح ىبرا انياالد نيتعاون ب

 ).٢٠٠٥جون٢٢(١٣٨٤
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علل ترس ونگرانى رّديّه نويسان 

س سياسى ومذهبى عليه ديانت مقدّ 

  بهائى

  ىبهائ انتيتازه به د ىنگاه كتاب  از

نه تنها . س بهائى استقدّ رشد ديانت م نگرانى از تمام نماى ترس و ۀآين امايّ 
زمان  در چنين نگرانى وترسى را ،مرحوم آيت اهلل بروجردى ازجمله ،ءعلما

 نگران از« ۀازجمله مقال ام،ايّ  ٥٤ تا ٥٠به صص  رجوع شود( پهلوى داشتند
جمهورى اسالمى،  نيزهم اكنون در ، بلكه اخالف آنان)٥٠ۀصفح ،»نفوذ
، چنين دارند دست در نيز بى رامذه قدرت سياسى و رغم اينكه تمام على

 اگرچه ظاهرًا براى. لمس مى كنند احساس و خود روح ترسى را درجان و
گاه سعى  و مى شوند، ل به تهمت هاى سياسى شده وتوجيه اين ترس متوسّ 

 مسخره كنند جلوه دهند و بى مقدار ذليل و و خوار بهائى راۀ مى كنند جامع
بيت  ۀت مطلب اين است كه به فرمود، ولى حقيق)اميّ  ٦١و٦٠صفحات مثل(

و  ءاين كه علما«، دليل اصلى )٢٠٠٣نوامبر ٢٦درپيام منيع ( اعظم العدل
قيام نمودند آن بود كه  ظهور به مخالفت با امر حضرت بهاءاهلل امراء از بدو

اى بديع مبتنى بر برابرى و عدالت اجتماعى مى  س جامعهحضرتش را مؤسّ 
و هراس از آن  اين بيم .نمى يافتند امى براى خودجا و مق ديدند كه در آن،

ت و ه بر آن سالكان سبيل محبّ متواليّ  و بالياى شدائد كنون انگيزه بروز تا زمان
على رغم اين مظالم  كرد كه وفا بوده و هيچ شخص منصفى انكار نخواهد

 بهاءاهلل ضرتح نظر مورد ۀى خّالق و نمونه اى از تمّدن آيندى اقليتّ ائبه ۀجامع
ق مقصد اعالى خويش آهنين آن جمال مبين براى تحقّ  ۀاراد و نشانه اى از

   ».است
 دارائى هاى افراد و اموال و ۀهمراه غارت ومصادر سال پيش به ٣٠  

سات اوراق مؤسّ  ات وآرشيو ونشريّ  و وآثار تشكيالت بهائى، كتب جامعه و
بتدريج گروه . برده شد بهائيان كتابخانه ها ومنازل و دفاتر ادارى بهائى نيز از

 مزبور شدند وبه جان آثار اجير نيز خ رسمى آماتورق ومورّ هايى به اصطالح محقّ 
 براى حبس چه به دست خواهندآورد كه توجيهى باشد ببينند تا تادنداف

مشاغل  اخراجشان از اموال ايشان و ۀقتل بهائيان وغارت ومصادر وشكنجه و
ت هاى مظالم ومحروميّ  وخالصه سايردانشگاه ها  دولتى و غير و دولتى

 مدركى دالّ  هرچه گشتند اما. انقالب اسالمى از آنان پس اجتماعى وارده بر
 ديگر براى منظورهائى ازطرفى نيز .نيافتند فروشى بهائيان طنو خيانت و بر

امام نيز، ضمن  ايران، دانشجويان خط نسبت به كل هموطنان عزيز
 جاسوسى عليه ۀبه اصطالح الن اسناد ه ازشان، مدركى قابل توجّ  جستجوهاى

رخ داد،  قان آماتوردرعوض آنچه براى اين محقّ . بهائى نجستند ۀجامع
آن بود كه حداقل  ۀبهائى وجامع جهانى امر اللج شكوه و و عظمت ۀمشاهد

 ات بهائى كه همراه بامداركنشريّ  آن را در انعكاس مى توانستند گوشه هائى از
كسانى كه نداى  .نبود شان نتيجه چيزى جزوحشت .ببينند عكس بود و

 ۀكودكان عاىفكرمى كردند ادّ  دست كم گرفته بودند و حضرت بهاءاهلل را
جمهورى اسالمى،مبنى  تا زمان قاجار از ساننوي رّديّه قين ومحقّ  خين ومورّ 

سالطين  و اميركبير ين شاه وبهائيان به دست ناصرالدّ  قمع بابيان و و برقلع
باره ديدند كه نه  به يك واقعى بوده، ى وديگران، جدّ  و آيات عظام وعثمانى 

قمع آن كوشيده اند، نتيجه برعكس شده  و تنها چنان نبوده، بلكه هرچه برقلع
بكنند،  جميان را حس وجام وحشت آنان براى آن كه هموطنان عزيز .است

بخواهند  رسمى آن قين اجيرجام جم ومحقّ  جمله از كه از ازآنها مى خواهد
پيام  ،ترانه اميد ،اخبارامرى ،آهنگ بديع ات بهائىتمام صدها نسخه نشريّ 

  . ايشان گذارند دراختيار ، رابدون كم وكاست...بهائى

ت است كه جام جم هموطنان عزيز خواهند ديد كه به همين علّ  وقت آن  
 در كه گزيده هائى تحريف شده ازآن را ات بودهبراى پنهان داشتن آن نشريّ 

ت است كه جام به همين علّ . ام گنجانده استايّ  ۀويژه نام البالى مقاالت
معنوى  نفوذ ت هاست كه براى مخفى كردن عظمت وايشان مدّ  جميان وامثال

ايران را  ت عزيزافتاده، مى خواهندملّ  پا امربهائى، به دست و تماعىاج و
راعليه آن  بتوانند بعضى بهائى نگهدارند تا دربى خبرى نسبى ازعظمت امر

 دوگل آل تهمت ناشى ازغرور وحسد، آبرا دروغ و و ءبا افترا تحريك نمايند و
. فرونشانند را وحشت خود بگيرند و آن ازا ر خود ماهى مقاصد نمايند تاشايد

يت هاى موفقّ  اقدامات و آشنائى هموطنان عزيز، گوشه اى از منظوربراى نبه اي
كه  دنيا، سراسر در اقتصادى اجتماعى و ۀهاى توسع زمينه در بهائى را ۀجامع

 است، تقديم مى كند تا جان و جديد ظهور الهى اين ۀخالق ۀناشى ازقو
ديانتى است  كه اينهمه،آثار ببالند خود بر ومحظوظ گردد و روحشان ازآن شاد

ات درهمان نشريّ  اين قبيل اخبار ازجمله( برخاسته است ايشان عزيز كشور از كه
  ). با عكس وتفصيالت آمده است عالم بهائى ۀلمجّ  و كرفوق الذّ 

 ۀبهائى در زمينۀ جامع المللى بين هاى تاليّ فعّ 

  رفاه عالم انسانى  وحدت و

بهائيان براى برقرارى وحدت  كه ذكر شد، يكى از اقدامات گونه همان  
بهائيان به بيان اين  اامّ . كر استالذّ  اساسى فوق تعاليم عالم انسانى ترويج

عالم تالش  در نقاط مختلف بلكه براى اجراى آنها اند، فا نكردهاصول اكت
  . اند اى مبذول داشته العاده فوق

حضرت . ايران آغاز شد همان اوايل ظهور جديد اين اقدامات در از  
و حضرت عبدالبهاء نيز در آثارى  در آثارى مثل لوح سلطان و لوح دنيا، بهاءاهلل

اهل ايران را به اصالح امور معنوى و  هاسيّ سي ۀه و رسالمدنيّ  ۀمانند رسال
در پاسخ  ئيانفرمودند و بها تشويق و راهنمايى فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى

مانند  در جهت انجام اين اصالحات، به آن، اقدامات فراوانى را
و بيمارستان و غيره به سبك جديد، انجام  حمام و ساختن مدرسه

ب زحمات در اثر نادانى و تعّص  بسيارى از اين فانهمتأسّ . دادند
ل رهبران دينى و مملكتى به هدر رفت، امابه هر حال تحوّ 

 به ازجمله مراجعه شود دراين مورد( عميقى در ايران به وجود آورد
ن بهائيان وايرا كتاب و، قرن انوار بيت العدل اعظم باعنوانۀ بياني
  ). همايون.ب از ،آينده
ارسال الواحى  اهلل باالمللى، حضرت بهاء سطح بين در  

و  خطاب به پادشاهان و سران عالم آنان را به تأسيس صلح
عظيم براى حصول وحدت نوع انسان  تشكيل مجامع

خود با  حضرت عبدالبهاء نيز عالوه بر مكاتبات .فراخواندند
مثل مكاتبه با سازمان مركزى صلح پايدار در ( المللى مجامع بين

هاى غربى با تعداد بسيارى از  ين، درسفرهاى خود به سرزم)ههال
ايشان در . برقرار نمودند ر ارتباطصاحبان انديشه و تفكّ 

 ات مختلف با ايشان به عمل آوردند هدفهايى كه نشريّ  مصاحبه
خود از مسافرت به كشور آمريكا را شركت در كنفرانس صلح ليك 

 )LAKE MOHONK PEACE CONFERENCE(موهونك 
  . نمودند ن آن عنواندهندگا  دعوت سازمان به

امراهلل   حضرت ولىّ  ديانت بهائى در زمان ۀبا توسع همزمان  
 ۀو جامع گيرى نمودند شكل به المللى شروع هاى بين سازمان
ى و ها و خدمات خود را در سطوح محلّ  تاليّ فعّ  ۀنيز دامن بهائى

توان  اوج اين ارتباط را مى ۀنقط .المللى گسترش داد ى و بينملّ 
سازمان ملل  و بعدها با للم ۀبهائى با جامع ۀرى جامعدر همكا

ذيًال به ارتباط . حد و سازمانهاى وابسته به آن مشاهده نمودمتّ 
هاى انجام  هايى از همكارى بهائى با اين سازمانها و نمونهۀ جامع

 ۀهايى از اقدامات جامع نمونه شده اشاره خواهد شد و سپس

عکس بناى يادبود صلح بهائى در ريو دو ژانيرو 
بر باالى آن قرار دارد و  اسم اعظم که نشان بهائي

صفي ازجوانان درپلكان مشاهده مي شوند كه به 
كنفرانس محيط زيست وتوسعۀ سازمان مناسبت 

درحال حمل خاك كشورها براي ملل متحد 
. پركردن بناي مزبور مي باشند

  ) ۱۹۹۲جون۱۴(۱۳۷۱خرداد۲۴



 
 ٢٣   ولوله درشهر

 
رفاه عالم انسانى  پيشرفت و ظور بهبود وى به منى و محلّ بهائى در سطوح ملّ 
  . ارائه خواهد گرديد

  حد ملل و سازمان ملل متّ  ۀجامع با ارتباط

المللى در ژنو  دفترى بين بهائى با تأسيس ۀميالدى جامع ١٩٢٦سال  در  
المللى برقرار  نهاد بين ملل بود، مركزى براى ايجاد ارتباط با اين ۀجامع كه مقرّ 
ت آن را به رسميّ  ات رسمى خوددر نشريّ  اين دفتر با چاپ نامملل  ۀجامع. نمود

ملل عمل ۀ در جامع بهائياناين دفتر به عنوان زيربنايى براى مشاركت  .شناخت
  . نمود مى

بهائى ارتباط نزديكى با آن ۀ حد جامعآغاز پيدايش سازمان ملل متّ  از  
زمان ملل ميالدى منشورسا ١٩٤٥هنگامى كه در سال . برقرار نموده است

در  .حد در سانفرانسيسكو امضاء گرديد، نمايندگان بهائيان نيز حضور داشتندمتّ 
 اينتسليم » تعهدات و حقوق بشر«بهائى با عنوان  ۀاعالمي ١٩٤٨سال 

بهائى را به عنوان يك سازمان  ۀدر سال بعد سازمان ملل جامع و سازمان گرديد
 THE» المللى بهائى بين ۀجامع«با عنوان  المللى دولتى بين غير

BAHA'INTERNATIONAL COMMUNITY  ّ١.ت شناختبه رسمي 
بهائى باشور  ۀت گسترده و چشمگير جامعاليّ فعّ  پس از دريافت اين اعتبارنامه،

بهائى در  ۀتوانايى جامع. فراوان در اين سازمان آغاز گرديد رارتو ح
 خدمات بشر ۀگروه كثيرى از مردان و زنان داوطلب براى ارائ سازماندهى

مساعدى براى  ۀاجتماعى و اقتصادى زمين هاى گوناگون دوستانه در زمينه
 هعالوه بر اين از آنجا ك. ساخت المللى فراهم همكارى با اين سازمان بين

ه دورهستند، مورد اعتماد و توجّ  سياسى به ها و مشاجرات بندى دسته بهائيان از
 ۀبه مرور زمان براى هم .قرار گرفتندالمللى  اندركاران سازمانهاى بين تمام دست

خود در  خواهد از حسن شهرت بهائى نمى ۀاين افراد آشكار شد كه جامع
ت در اليّ و فعّ  مشاركتبلكه اين  جهت نيل به اهداف خويش استفاده كند،

  . باشد به عموم نوع بشر مى اجتماعى تنها در جهت خدمت خدمات
بود كه در سطح جهانى افكار  اى امهها عبارت از برن تاليّ از اين فعّ  يكى  

حد مساعد نموده وآنان را به حمايت از عمومى را براى پذيرش سازمان ملل متّ 
 )UNITEDNATION ASSOCIATONS(حد انجمنهاى ملى ملل متّ 

 ۀت كميتبهائى به عضويّ  ۀيك نمايند ١٩٦٨همچنين در سال  ٢.ترغيب نمود
نتخاب شد و بعدًا مقام رئيس و حد ادولتى ملل متّ  غير سازمانهاى ئىاجرا

بهائى در  ۀجامع ١٩٧٠به عالوه، در سال  ٣.نائب رئيس آن كميته را احرازكرد
به مقام عضو مشاور ) ECOSOC(حد ملل متّ  شوراى اقتصادى و اجتماعى

حد محيط زيست ملل متّ  ۀبرنام ۀرسمًا عضو وابست ١٩٧٤در سال  .يافت ارتقاء
)UNEP ( يونيسف  مشاور صندوق كودكان، عضو ١٩٧٦شد و در سال
)UNICEF (عضو مشاور صندوق سازمان ملل  به عنوان ١٩٨٩در سال . گرديد

اى نيز  االنههمكارى فعّ . برگزيده شد) UNIFEM(حد در مورد پيشرفت زنان متّ 
در چهار  ٤.آغاز گرديد ١٩٨٩در سال ) WHO(بهداشت ى با سازمان جهان

به سمت دبير  المللى بهائى بين ۀئمى جامعداۀ پايانى قرن بيستم، نمايند الس
 كنفرانس سازمانهاى غير دولتى كه هيأت مركزى تنظيم امور آنها در سازمان

  . حد است برگزيده شدملل متّ 
منعقده از سوى سازمان ملل  بهائى در كنفرانسهاى ۀبر اين، جامع عالوه  

. اشته استد الدر مواضيع مختلف اقتصادى و اجتماعى و تربيتى، شركت فعّ 
 بهائى در اين كنفرانسها عبارت از طيف وسيعى از ساكنان ۀنمايندگان جامع

ال خود در مباحثات و كشورهاى مختلف عالم بودند كه با مشاركت فعّ 
بشرى را به خود مبتال نموده بود مطرح  ۀى كه جامعمهمّ  سخنرانيها، مسائل

كنفرانس آموزش و پرورش  :كنفرانسها عبارتند از هايى از اين نمونه. كردند مى
ۀ كنفرانس سران دربار ،)١٩٩٠(درتايلند ) با همكارى يونسكو(براى همه 

حد در متّ  للسازمان م ، كنفرانس محيط زيست)١٩٩٠(كودكان در نيويورك 
كنفرانس  ،)١٩٩٣(، كنفرانس جهانى حقوق بشر در وين )١٩٩٢(ريودوژانيرو 

 پيشرفت ۀانس سران جهان درباركنفر ،)١٩٩٤(المللى جمعيت در قاهره  بين
كنفرانس  ،٥)١٩٩٥(، كنفرانس زنان درپكن )١٩٩٥(اجتماعى در كپنهاگ 

در  پارلمان اديان جهان ،)١٩٩٨(اديان جهان در لندن  ۀگفتگوى توسع
دوربان  پرستى در ، و كنفرانس جهانى مقابله با نژاد)١٩٩٩(آفريقاى جنوبى 

)٢٠٠١ .(  
هاى اجتماعى  ارتباط بين جنبه رانسها با بيانبهائى در اين كنف سخنرانان  

بشرى و راه حل  انسانى، ابعاد جديدى از مشكالت جوامع ۀو روحانى جامع
اعضاى  اعتماد. آنها را با استفاده از تعاليم حضرت بهاءاهلل مطرح نمودند

 بهائى به دگانبهائى سبب گرديد كه از نماين ۀدولتى به جامع سازمانهاى غير
ه، به نطق و خطابه ه يا بيانيّ ت گردد كه به جاى تسليم اعالميّ دفعات دعو

مشكالت و  بهائى از بكارگيرى تعاليم بهائى جهت حلّ  ۀجامع ۀتجرب .بپردازند
خاكى سبب شد كه اين  ۀاين كر وکنار  مختلف و متنوع در گوشه مسائل جوامع

ته تر درخصوص مسائل مربوط به پيشرفت و توسعه داش جامعه دركى عميق
اى واحد و در عين  در تاريخ، جامعه لين بارشايد بتوان گفت كه براى اوّ . باشد

ر از تمامى اقوام و نژادهاى بشرى باهماهنگى و اتحاد نسبت به ثبت حال متكثّ 
نموده و به نتايج جالب  اقدام جوامع ۀتوسع ۀو ارزيابى تجارب خود در زمين

قادر  بهائى را ۀاى جامعتجارب غنى، اعض ناي. هى دست يافته استتوجّ 
هايى كه در  و سخنرانى و مشاورات مذاكرات ال درساخته است كه به نحوى فعّ 

گردد شركت داشته  تشكيل مى المللى حد و ساير سازمانهاى بينملل متّ  سازمان
  . باشد

نفر از بهائيان از چهل  ٢٥٠توان به حضور بيش از عنوان نمونه مى به  
پيشرفت اجتماعى دركپنهاگ در سال  ۀدربار انكشور در كنفرانس سران جه

بيش  ١٩٩٥همچنين در كنفرانس زنان در پكن در سال . اشاره نمود ١٩٩٥
 سيستوان به تأ همچنين مى. نفر از بهائيان سراسر عالم حضور داشتند ٥٠٠از

ى و مشاركت محفل روحانى ملّ  ٥٢ترقى و پيشرفت زنان توسط  دفاترى براى
در  ۀبهائى در كنفرانسها و جلسات بحث و مذاكر ن و مردانتعداد كثيرى از زنا

ى برگزيده شدن نمايندگان بهائى براى تصدّ  المللى و ى و بينى و ملّ سطوح محلّ 
اى كه  غيردولتى از جمله كميته هاى اصلى سازمانهاى ى در كميتهسمتهاى مهمّ 

اره كند اش خدمت مى به صندوق توسعه و گسترش امور زنان در سازمان ملل
  . نمود

نمايندگان بهائى  ۀدانت مجّ اليّ بافعّ  ٢٠٠٠تها در سال اليّ اوج اين فعّ  ۀنقط  
لين اوّ . قابل مشاهده است )پايان قرن بيستم(هزاره  ۀگان در كنفرانسهاى سه

عنان دبير  به دعوت كوفى ٢٠٠٠مى سال  ٢٦تا  ٢٢سرى از اين جلسات از 
 دگانرديد كه در آن نماينحد در نيويورك تشكيل گسازمان ملل متّ  كلّ 

 ٢٠٠٠اوت سال  ٣١تا  ٢٨سپس از . هزارسازمان غيردولتى حضور داشتند
دبيركل . حد اجتماع نمودنددينى در مركز سازمان ملل متّ  رهبران اكثر جوامع

بهائيان بود كه در يكى از جلسات عمومى آن  ۀنمايند المللى بهائى بين ۀجامع
سران حكومتهاى  عاى براى اجتما مهمقدّ  عاين دو اجتما. اجتماع سخن راند

نفر از سران ممالك و  ١٤٩بود كه در آن ٢٠٠٠سپتامبر سال  ٨تا  ٦جهان از 
كنفرانس نيز  در اين. رؤساى دولتها گرد هم آمدند و به مشورت پرداختند

 المللى بهائى به عنوان سخنگوى مجمع سازمانهاى بين ۀجامع ۀنمايند
بهائى  ۀجامع ۀاالنفعّ  اركتاز طريق مش. انى پرداختغيردولتى به ايراد سخنر

شود تا تأثير عميقى در جهت گرفتن  هاى جهانى، كوشش مى كنفرانس در اين
  . افكار جهانيان درطريق وحدت و صلح گذاشته شود

  المللى  بين هاى  هبيانيّ 

ه خطاب به يّ بهائى در مقاطع مختلف تاريخى ازطريق صدور بيان ۀجامع  
المللى و حكومتها و ساير رهبران فكرى ودينى جهان تأثير وسيع  بين سازمانهاى

 ۀدر اين كر گيرى و ايجاد دركى جديد نسبت به زندگى انسان و عميق در شكل
 نهادهاى واين سازمانها  ۀهمچنين اين جامعه از هم. خاكى گذاشته است

حاد كند تا با كسب ديدى جديد نسبت به جهان، در جهت اتّ  بشرى دعوت مى
 ۀبه عنوان نمونه بر طبق گزارش چهارسال. گامهاى اساسى بردارند با يكديگر

المللى بهائى در  بين ۀحد، جامعاجتماعى سازمان ملل متّ  شوراى اقتصادى و
تحت نظر  جلسه ١٥٠در بيش از  ١٩٩٧دسامبر  تا ١٩٩٤ژانويه  ۀفاصل
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ع متنوع در خصوص مواضي هبيانيّ  ٨٠سازمان ملل شركت نموده و بيش از 
  ٦.صادر نموده است

بهائى خطاب  ۀازطرف جامع» صلح جهانى ۀوعد« ۀبيانيّ  ١٩٨٥سال  در  
اختيار سران  هاى فراوانى از آن در به عموم اهل عالم انتشار يافت و نسخه

زمانى  ه، دراين بيانيّ . حكومتها و صاحبان انديشه در سراسر جهان قرار گرفت
 كنح جهانى را بعيد و حتى غيرممكه بسيارى از افراد بشر حصول صل

از تاريخ بشرى نه  اى با بيانى قاطع تأكيد نمود كه چنين مرحله دانستند، مى
رايج  ه مباحث جديدى در بحثدر اين بيانيّ . تنها ممكن، بلكه قطعى است

ران صلح جهانى مطرح گرديد كه تا آن زمان در مباحثات سران جهان و متفكّ 
ضمن . نمود بازو افق جديدى را بر افكار انسانى  وسياستمداران وجود نداشت

اعتقاد رايج بشر در مورد  هاى مثبت نزديكى وقوع صلح جهانى، نشانهه ارائ
ق يك اصول الزم براى تحقّ  ،انسانى مورد انكار قرار گرفت تنازع بقا در عالم

عالم انسانى به عنوان زير بناى صلح و  صلح پايدار، مانند درك وحدت
بشر، و غيره ارائه  قحقو نظم در عالم، معيارهاى جهانى براىعدالت و 

. گشت معرفى بهائى به عنوان الگويى براى وحدت در كثرت ۀو جامع ،گرديد
حد و متّ  ملل بهائى در مذاكرات با سازمان ۀه اكنون در دستور كار جامعيّ اين بيان

  . سازمانهاى تابعه قرار دارد
سالگرد تأسيس سازمان  ت پنجاهمينبه مناسب ١٩٩٥در اكتبر  همچنين  

كه  »نقطه عطفى براى جميع ملل عالم«اى تحت عنوان  هحد بيانيّ ملل متّ 
كرد و حاوى پيشنهادهايى براى  مشكالت و نقائص سازمان ملل را بيان مى

سازمان ملل، ازجمله اصالح ساختار آن، افزايش قدرت اجرايى آن و  پيشرفت
 ۀهاى جامع بعضى از توصيه. ه و منتشر گرديدبود تهيّ  كشورها در آن رىبراب

ت، انتصاب حداقل الزامات براى عضويّ  افزايش سطح: بهائى عبارت بود از
ترتيبات مالى  ۀتحقيق دربار مرزها و مناطق مرزى، ۀكميسيونى براى مطالع

 انامك ۀدربار د نسبت به يك زبان و خط مشترك عمومى، تحقيقجديد، تعهّ 
 تأسيس نيرويم در اعمال حق وتو، تهانى، محدوديّ يك واحد پول رايج ج

ت اقدامات المللى، تقويّ  دادگاه بين خصوص نظامى، گسترش اختيارات
 ۀدر نمايندگى ملل عضو و توسع افزايش شركت زنان مربوط به حقوق بشر،

  . اخالقى در مدارس جهان هاى تحصيلى براى تربيت برنامه
ى را خطاب به بسيار مهمّ يّۀ بيانالعدل اعظم  نيز بيت ٢٠٠٢آوريل  در  

بين  اختالفات ت آنان را در رفعليّ ئورهبران دينى جهان صادر فرمود كه مس
مذاهب مختلف و كمك به برقرارى صلح جهانى به ايشان گوشزد  پيروان
اعتمادى مردم به  آنان را از خطرات بنيادگرايى مذهبى و نيز بى كرد، مى
و ايشان را  داشت، ادى آنان به دين برحذر مىاعتق دينى و درنتيجه بى برانره

االديان  هاى بين اديان الهى و انجام همكارى ه به اساس و حقيقتبه توجّ 
  . نمود دعوت مى

هاى مختلف ياد  ه در زمينهبيانيّ  توان از صدها بر موارد فوق، مى عالوه  
يط زيست مح) ٢  ترقى زنان، )١: مهم قرار دارند ۀكرد كه عمدتًا در چهار زمين

عالئق اصلى ۀ دهند اين چهار زمينه نشان. صلح) ٤  حقوق بشر،) ٣  و توسعه،
  . هستند ىالملل بهائى در برقرارى ارتباط با سازمانهاى بين ۀجامع

پيشرفت  هاى رفاه اجتماعى و از برنامه هايى نمونه

  بهائى  ۀاقتصادى جامع

 ه در سطح كار عالىّ اف ۀسخنرانى در جهت اشاع ه وبيانيّ  هتنها به ارائ  
االنه و ى اكتفا نكرده است، بلكه با مشاركت فعّ ى و محلّ المللى و ملّ  بين

رى براى بهبود شرايط هاى مؤثّ  هزاران هزار نفر، عمًال برنامه دهى سازمان
  . طراحى و اجرا كرده است زمينۀ زندگى نوع بشر در كر

ن جوامع بهائى در ليپيدايش اوّ  كه قبًال اشاره شد، از آغاز طور همان  
اقداماتى جهت  داد ت و شرايط بهائيان اجازه مىايران، هرجا كه جمعيّ  كشور

روستاها  هاى بسيارى از شهرها و  نمونه. شد بهبود اوضاع زندگى مردم انجام مى
 ايران در عهد رماندگى و فقر حاكم ب توان ارائه داد كه در شرايط عقب را مى

ام حب مدرسه براى پسران و دختران، حمّ بهائى صا ۀقاجار، توسط جامع
رسانى گشته  ه و پيكهاى نامهو بيمارستان، صندوق خيريّ  بهداشتى، درمانگاه

سات اين مؤسّ  ۀدشمنان آئين بهائى مانع توسع گير هرچند حمالت پى. بودند
بهائى در سراسر جهان  عگسترش جوام ولى با در كشور ايران گشت، ةالمنفع عام

  . گرفت اى اقدام و عمل در مقابل بهائيان قرارميدان وسيعى بر
ها درنقاط مختلف جهان سبب اليتّ افزون به اين خدمات و فعّ  روز نياز  

كه اين  از جوامع بهائى جهان خواسته شود ١٩٨٣گرديد كه در اكتبر سال 
 در مركز جهانى. گيرى نمايند م پىهاى رفاه اجتماعى را به طور منّظ  برنامه

و رفاه اجتماعى تأسيس شد كه  رى براى پيشرفت اقتصادىبهائى نيز دفت
اين خدمات و  ٧.ها گردد و آموزش و تداركات اين برنامه هماهنگى دار هدهع
هر دين و آئينى در  افراد بشرى را از ۀشود و هم ها فقط شامل بهائيان نمىاليتّ فعّ 

   ٨:كرد بندى هاى ذيل طبقه توان در گروه ها را مى اين پروژه. گيرد بر مى
هاى سوادآموزى بهائى عالوه بر ترويج كسب مهارتهاى  پروژه: سوادآموزى  

. سازى روحانى افراد و اجتماع را در نظر دارد توانمند خواندن و نوشتن،
 سوادآموزى ۀپروژ. ق در اين زمينه استموفّ  اى اى در گويان نمونه پروژه

و در  يشنداخالقى بيند كندتا به مسائل به جوانان كمك مى »بربالهاى كلمات«
آموزگار داوطلب  ٣٠٠٠اين پروژه بيش از. هاى خدماتى مشاركت كننداليتّ فعّ 

در مناطق شهرى و روستايى موردآموزش قرار  جوان را ١٠٠٠٠تربيت كرده و 
  . داده است

كالسهاى  ۀمركزهاى آموزشى بهائى در محدود: رسمى مدارس  
 ۀدر حالى كه هم. ت دارنداليّ فعّ  خصوصى تا مدارس سطوح ابتدايى و متوسطه

مخصوص بر خدمت به  كنند و تأكيد آنها هدف پيشرفت تحصيلى را دنبال مى
كوشند تا  مى و تعاليم روحانى دارند، هركدام ارزشهاى اخالقى ۀاجتماع بر پاي

بهائى ۀ ا، جامعبراى نمونه در كلمبيّ . پاسخ دهند خود به نياز خاص اجتماع
اديان و مذاهبى كه امكان دستيابى به سيستم  تمام براى دختران و پسران

  . كند كالسهاى خصوصى رايگان ارائه مى پرورش دولتى را ندارند آموزش و
ط هاى تحصيلى مدارسى است كه توسّ  برنامه ۀاخالقى پاي آموزش  

هايى تنظيم شده است كه تأثيرشان به  عالوه برنامه به. شوند بهائيان اداره مى

و“ Forever in Bloom”کتاب ميتقد
. جمهور هند سيبه رئ ىبهائ گريد ىها هيانيب

 ١٨( ١٣٧٩ ريت ٢٨نو، هند،  ىدهل
 ).٢٠٠٠ىجوال

: ىبهائ ىازمركزجهان ىرومان ۀيربلندپايدارسفيد
 ىودومهمان، درمقّر اصل كاياستو انايمار ايوالر
آبان ١٩. ليفا،اسرائيح. العدل اعظم  تيب

 )٢٠٠٦نوامبر ١٠(١٣٨٥

و  کازاشليفرانسه، ژان مۀيربلندپايسفداريد
. ىبهائ ىقنسول لوآن فورجرون از مرکز جهان

العدل اعظم گرفته  تيعکس در مقّر ب نيا
 فا،يح. شده است

 )٢٠٠٦نوامبر١٠(١٣٨٥آبان١٩.لياسرائ
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شاهين «براى نمونه اقدام آموزشى  .يابد ى گسترش مىاجتماع وسيعتر

طه تا در مدارس متوسّ  دهد به جوانان آموزش مى در آفريقاى جنوبى »سلطنتى
موضوعاتى چون  آموزان در گفتگوهايى پيرامون برگزار كنند تا دانش سهايىكال

  . و محيط زيست شركت كنند خدمات اجتماعى، آگاهى جهانى ايدز،
هاى  اعتقاد به وحدت و يگانگى در شمار زيادى از پروژه :باتتعّص  رفع  

براى نمونه در . كند ى مىطبقاتى يا فرهنگى تجلّ  بات نژادى،مبارزه با تعّص 
اقدامات جمعى و اشتراكى ميان  جوانان با هدف پيشبرد گروهى از كوزوو
 اين. كردند» جهانى ديدگاه ۀمركز توسع«طلبان قومى اقدام به تأسيس   هتجزيّ 

در پيشبرد صلح و تعليم  هاى عمومى مركز كه به آموزش استفاده از رسانه
ق شده است تا حمايت بسيارى از سازمانهاى موفّ ، پردازد  وتربيت اخالقى مى

  . جمله يونيسف را جلب كند صاحب نفوذ از
دار آن هستند تالش  اى كه بهائيان عهده در هر پروژه: زنان پيشرفت  
تهاى اليّ فعّ  ۀمساوى و با مزاياى يكسان در هم در شرايط شود مردان و زنان مى

اجتماعى و فرهنگى  اقتصادى، دولتى، ادارى، انسانى، از جمله علمى،
 دزنان و ايجا بات عليهبراى رفع تعّص  اى هاى ويژه برنامه. مشاركت كنند

 مكانيزمى براى حفظ منافع آنان و تأمين آموزش و پرورش الزم براى رسيدن
 ۀسمؤسّ «براى نمونه . ه شده استشان در اجتماع تهيّ  جايگاه حقيقى آنان به
اى براى زنان  هاى آموزشى شش ماهه برنامه» روستايى بارلى زنان ۀتوسع

سطح آگاهى  دنآموزش مهارتهاى عملى را با باال بر كند كه روستايى ارائه مى
ناسب رفتار باتوجه به اين نكته كه تغيير م. دهد ت روحانى پيوند مىو ظرفيّ 

ت برخوردار است، اندازه از اهميّ  مادران و فرزندان به همان پدران، همسران،
روستاهاى خود از طريق برپايى  سه كار خود را پس از بازگشت زنان بهاين مؤسّ 

  . بخشد تداوم مى انكنفرانسها و انجمنهايى در روستاهاى آن
ى با طور كلّ  هاى بهائى به محيط زيست پروژه ۀدرزمين: زيست محيط  

براى نمونه در فيجى دانش سنتى،  .كنند ه به نيازهاى هر اجتماع عمل مىتوجّ 
ريزى  اجتماعات برنامه محيطى،  تكنيكهاى ابتكارى علمى، آموزشهاى زيست

 غهاىابتكار با«اى با نام دوام در پروژه اى و اقدامات درآمدزاى با مشاوره
مرجانى  ى بتوانند منابعيگيران محلّ با هم به كار بسته شدند تا ماه» مرجانى

ت اين پروژه باعث شد تا يكى از سازمانهاى موفقيّ . خود را محافظت كنند
ت دارد از اين پروژه اليّ كه در سرتاسر اقيانوس آرام جنوبى فعّ  المللى بين

  . الگوبردارى كند
كوشند تا در حالى كه به  بهائى مى ۀكشاورزى جامع هاى پروژه: كشاورزى  
 هى خاّص ابعاد اجتماعى توسعه نيز توجّ  گذارند و به ش سنتى احترام مىدان

با اين . بهبود توليد عرضه كنند در مسير دارند، پيشرفتهاى علم و تكنولوژى را
. خواهد بود عىاجتماۀ اى براى توسع شيوه ۀروش توليدات كشاورزى به منزل

اين پروژه با . كرد اشارهباغ همگانى در مغولستان  ۀتوان به پروژ براى نمونه مى
 كند و اهل محل كمك مى ۀپرداختن به كاشت سبزيجات به بهبود تغذي

 تأثير مهمتر اين پروژه باال بردن توانايى انجام. افزايد همچنين به درآمد آنها مى
  . تهاى مشورت استموقعيّ  وردنتهاى جمعى از طريق فراهم آاليّ فعّ 

بهداشت به شكلهاى گوناگون  ۀبهائيان در زمين اقدامات: بهداشت  
هاى رايگان عمومى  داروخانه كلينيكها، كه از جمله احداث پذيرد  صورت مى

برخى از كشورها  .شود دندانپزشكى را شامل مى و و كمپهاى پزشكى
» جوامع مددكاران بهداشت«اى از  اند تا از شبكه ه كردههايى تهيّ  برنامه

بيش  اى در اوگاندا نام برد كه در آن وژهتوان از پر براى نمونه مى. ندحمايت كن
سازى را در  ق شدند سطح پوشش مصونديده موفّ   از يكصد مددكار دوره

ان ه آموزش مربيّ تالشهاى اخير بيشتر متوجّ . گسترش دهند مناطق تعيين شده
 ىروستاها با گروههاى كوچك در مسير بكارگير بهداشت خانواده است كه در

  . كنند در خانه همكارى مى رى از بيماريهار پيشگيراهكارهاى مؤثّ 
بينى،  خوش موضوعاتى چون يگانگى انسانها،: هاى گروهى و رسانه هنر  
بسيارى از  ۀدرستكارى، ادب ومهربانى و هماهنگى نژادى پاي خواهى، خير

تئاتر «براى نمونه . كنند استفاده مى ها هايى است كه از هنر و رسانه برنامه
تهاى روحانى را تا اين كيفيّ  كوشد حده مىيويورك اياالت متّ در شهر ن» كودكان

در . بكار گيرد در ميان كودكان نژادهاى متخلف اين شهر هنرى در نمايشهاى
 عين حال يك راديوى بهائى در آمريكاى التين نقش رسانه را در غناى

هايى كه ارزشهاى  اين راديو از طريق برنامه. گذارد فرهنگى به نمايش مى
دهند و بر موسيقى و هنر و فرهنگ بومى تأكيد دارند  پرورش مى قى رااخال

  . دهد خدمات اجتماعى را ترويج مى آموزش و پرورش، توسعه و
اى به نسبت  با ساختار برنامه بهائى ۀسازمان توسع ٤٠بيش از  اكنون هم  

ت اليّ جهان فعّ  هى در نقاط مختلفپيچيده و شعاع تأثيرگذارى قابل توجّ 
پنج به  در ادامه. اى از مراحل رشد و توسعه هستند ند و هركدام در مرحلهكن مى

  :شود نمونه از آنها اشاره مى

  نور  دانشگاه

در  ميالدى درسانتاكروز ١٩٨٥نور در سال  دانشگاه  
امروز اين دانشگاه در ميان . بوليوى گشايش يافت

 .خصوصى اين كشور قرار دارد هاى معتبرترين دانشگاه
 رشته در مقطع كارشناسى، يازده رشته در مقطع سيزده

صى از جمله تخّص  ۀدور كارشناسى ارشد و شانزده
دانشگاه  اين شجوىخدمات ارائه شده به هزاران دان

   ٩.است

   فوندائيك

تأسيس  اميالدى در كلمبيّ  ١٩٧٤در سال  فوندائيك  
يكى . دو عامل اصلى محرك تأسيس اين سازمان بود. شد

مردم در مسير توسعه وجود  دم برداشتناينكه براى ق
ق داشته سات و ساختارهايى كه حقيقتًا به مردم تعلّ مؤسّ 
ديگر اينكه اگر مردم بخواهند  ضرورى است و باشند
الزم را ديده  هاى آموزش بايدت توسعه را بپذيرند ليّ ئومس

 براى به عمل درآوردن اين دو اصل فوندائيك. باشند
چارچوبى  يح تأسيس كرد،صح ۀتوسع دانشگاهى براى

. درآيند توانند به عمل كه در آن فرايندهاى يادگيرى مى
هاى  اين فرايندها عبارت بودند از جستجوى سيستم

سيستمهاى بادوام آموزش و  جايگزين توليد، تأسيس
  ١٠.ىهاى اقتصاد محلّ  ت پايهرسمى و تقويّ  پرورش

عصر جديد  ۀتوسع مؤسّس   

در سال  »New Era«عصر جديد يا  ۀتوسع ۀمؤسس  
پيدايش  ۀانگيز. در پنجگينى در هند تأسيس شد ١٩٨٧
آيد كه  باور بود كه توسعة بادوام وقتى به وجود مى آن اين

مسائل زندگى  ۀدربار گيرى افراد و جوامع توانايى تصميم
خود را دارا باشند و اين متعاقبًا در اقدامات ۀ روزمر

اى  هاى يكساله و دوساله دوره سهؤسّ اين م. كند نمود پيدا مى وسعهت كوچك
اى  يك آموزش شغلى يا حرفه: شود از چهاربخش تشكيل مى كند كه ارائه مى

اخالقى و روحانى، يك بخش خدماتى كه بر  براى امرار معاش، يك بخش
جامعه تأكيد دارد و يك بخش فرهنگى  استفاده از مهارتهاى فراگرفته در بهبود

يگانگى در عين گوناگونى  فرهنگى و احترام به تهويّ  بر ايجاد يك حّس  كه
   ١١.تأكيد دارد) وحدت دركثرت(

  بديع  بنياد

بنياد يك سازمان غيرانتفاعى  اين. تأسيس شد ١٩٩٠بديع در سال  بنياد  
سازمانهاى مشابه براى  اين بنياد با همكارى. دولتى در ماكائو است و غير
نيروى  ۀتوسع هايى را براى ىاستراتژ ،هاى آموزش و پرورش در چين برنامه

 اقتيل ى زهيجا افتيدر حال در ىبهائ ىندگينما أتيه
هو  تويآموزش و پرورش ت ريدانشگاه نور از وز ِى رهبر ىبرا

 ).٢٠٠٠جون٣٠(١٣٧٩ ريت ١٠.ليالپاز، برز ال،يدو و

 در حال, ِسفيوني يِى اجرا ريگرانت، مد مزيج ىآقا
 ى ندهياز نما» فردا از آِن کودکان است«کتاب  افتيدر

» ١٩٩٢ىو فوروم جهان نيكنفرانس سران زم«در ىبهائ
 .ليبرز رو،يودوژانيدر ر



 
 ٢٦   ولوله درشهر

 
 .بندد ىكند و به كار م مواد درسى و روشهاى تدريس خلق مى ۀانسانى و تهيّ 
 ٢٦٠ملل در ماكائو است كه بيش از  ۀهاى اصلى اين بنياد مدرس يكى از پروژه

  ١٢.ابتدايى و متوسطه دارد در مقاطع آموز دانش

   ١٣مازتال بنياد

به  ١٩٩٥دارد در سال  زامبيا ردمبنياد كه اختصاص به پيشرفت م اين  
اين بنياد در .گردد بازمى ١٩٨٣تهاى اين بنياد به سال اليّ فعّ . ثبت رسيد

ورى آفنۀ خدماتى در زمين — هاى آموزشى خود كوشيد تا برنامه ۀتالشهاى اوليّ 
 و ندرستىت هنرها و صنايع دستى، توليد مواد غذايى، دارى، روستايى، مزرعه

تهاى اين بنياد اليّ ديگر فعّ  ۀيك جنب. رتهاى عملى ارائه دهدبهداشت و ساير مها
ه بهداشت عمومى، سوادآموزى و تعليم و تربيت روحانى و اخالقى توجّ  به

   ١٤.دارد
در سطح جهان،  خود ۀتوسع بهائى به موازات ۀشود كه جامع مى مالحظه  

افراد  ۀمرفاه هق المللى براى تحقّ  ى و بينى، ملّ خدمات خود را در سطوح محلّ 
 ۀهم گيرد كه اين اقدامات از اين بينش سرچشمه مى. بشر گسترش داده است

 ۀفرمود بهزيرا  اهالى اين وطن واحدند، انسانها ۀعالم يك وطن است و هم
   ١٥».اَالرض اهل آن َعَلى عالم يك وطن محسوب است و َمن« :بهاءاهللت حضر



 
 ٢٧   ولوله درشهر

 

  فرقه نيست دين است و

  حامد

اها اشاره كرده كه استعمارفرقه هاى قاديانى ديگرج و ٤جام جم درص  
 درمقاالت ديگر. كند وبهائى وبابى راساخته است تا دراسالم تفرقه ايجاد

 كه ديانت بابى وبهائى موجب تفرقه دراسالم عزيز عه گفته شدودرهمين مجم
پيش چنين كرده وبه تفرقه  ١٤٠٠نيستند، بلكه خودمسلمانان ازهمان  نبوده و

  . اندادامه داده 
عرض شود كه ازجهتى مى توان  اّما راجع به فرقه سازى مختصرًا بايد  

دين اسالم دراين چهارده قرن قائل  دوتقسيم بندى براى ِفَرق ِ به وجودآمده در
دستۀ  حنفى،مالكى،حنبلى،شافعى و: ى، مثلت سنّ اّول ازگروه اكثريّ  دستۀ.شد

... ه،يّ لياسماع ه،راونديّ  ه،هاشميّ  ه،ت شيعه،مثل كيسانيّ دوم ازگروه اقليّ 
ازجملۀ . يين اشاره نمودتوان به دو گروه اصوليين واخبار ىدرتقسيمى ديگر، م

ه ازفرق ِشيعۀ دوازده امامى است كه تأثيرات ه يا به قولى كشفيّ ، شيخيّ اخباريين
شيخ احمد احسائى وسيّد  .روحانى جديدى درايران وعراق وهند ايجاد نمود

ه بودند كه با تأكيد برخلوص وتقوى و با ذاراصلى شيخيّ كاظم رشتى دوبنيانگ
ى وگمانى احاديث قرانى وعدم اعتماد به قياسات ظنّ  تمركز صرف بر آيات و

ازجمله  ايمانى جديد وجالبى رسيدند و معمول آن زمان، به نتايج معنوى و
شاگردان  از دهند و شارتتوانستند نزديكى ظهور موعود اسالم را تشخيص و ب

  .را درک ودر راهش جان نثار كردند ىباب ديجد انتيا بودند كه دنهآ
ى آسمانى مستقل ط مربّ را كه توسّ  »دين« جام جميان البد فرق بين  

ت از سوى خداى واحد به بشريّ  اّمت جديد وحيانى و كتاب وصاحب شرع و
وابسته به آن ايجاد مى گردد،  يك دين و كه درظلّ  »فرقه« ارائه مى گردد، با

شريف (طبق تحقيقى. كر آنس اسالم وِفَرق ِ فوق الذّ دانند؛ مثل دين مقدّ  مى
با (قاديانى آنها فرقۀ كه ازجملۀ اسالم به وجودآمد فرقه در ٤٨٠، )يحيى االمين
) عايىبدون چنان ادّ (ابىوفرقۀ وهّ ) اسالم ِت درظلّ ت ومسيحيّ ادعاى مهدويّ 

 رفع انحرافات موجود عىكتب خودشان صرفأ مدّ  و مى باشند، كه طبق آثار
مورد بابى  اّما دو بازگرداندن آن به سرچشمۀ پاكش مى باشند، و دراسالم عزيز

شان  وحيانى عاى صريح مذكور دركتب وآثارادّ  وبهائى طبق توضيحات فوق و
عالمه سيّد محّمد . كه اينك دردسترس همگان است، دين اند وفرقه نيستند

ه ترجمه ب( سدينوى اسالم م عهيام شنيز در کتاب خود بن يىطباطبا نيحس
از لحاظ  همو بهائى هم از لحاظ اصول و  ىمذاهب باب) ىسيمضمون از انگل

آنهارا شعب اسالم  توانى فروع با اسالم تفاوت دارند و لذا نم
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76(  
اديان بابى  عقيدۀ خود مى توانندبه اين جهت، اگرچه جام جميان طبق   

رسمأ  كتبأ و دو اّما منطقأ نمى توانند منكر شوند كه هر وبهائى را باطل شمارند،
مى دانند كه هر پيامبرى كه ظاهر يشان ا .و فرقه نيستندد عى اندكه دين هستنمدّ 

آخرين دين است وموعودشان نيز  انشد، پيروان آيين قبل به بهانۀ اين كه دينش
كردند  ز ظهور، همان دين وآيين سابق را تكرار خواهد كرد، اورا ردّ پس ا

مورد ظهور جديد اين عصر نيز چنين شد، حال آنكه  در. وعذاب دادند
حضرت رسول اكرم با ظهور خود در عالم، خاتم وپايان بخش دوره اى چند 

يكى  — بودند )نبى( كه خبردهنده — هىهزار ساله بودند كه درآن انبياء ال
الهى آشكار  »نبأ عظيم«پس از ديگرى، خبر از دورۀ جديدى دادند كه 

ق خواهد يافت، وبه همين جهت در زيارت تحقّ  ءات انبياخواهد شد ونبوّ 
الخاتم لما سبق والفاتح « مطلقۀ امير مؤمنان،آمده است كه حضرت رسول،

وآغازى  ان آسمانى قبل ازخودشان،مربيّ  براىپايان ( هستند بوده و »لما استقبل
  . )ان آسمانى آيندهبراى مربيّ 

ايّام ذكرشان آمده  ٤ومربيان آسمانى كه درص ءدرحين ظهورهمان انبيا  
عايشان تكذيب است، همين ايرادات به آنها گرفته شده وآنها را به خاطر ادّ 

حضرت بهاءاهلل دربياناتى لطيف كه درهر كلمۀ آن . كرده و مجرم دانسته اند

لوح خطاب به در  ردقين ومنصفين گشوده اند، دراين مومتّ  ابواب معانى بروجه
  :مى فرمايند، َقُوُله الَْلطيُف اْلَعزيزُ  ناپلئون سوم

اَالمُر فى كلِّ يوٍم َبل فى ُكلِّ ساَعٍة ِالى َان َاخَرُجونا ِمَن  ِاشَتد َعَلينا َقدِ 
جِن اَالعَظم  جِن و َادَخلُونا ِفى السِّ ِاذا قيَل ِبَاى . ينِبُظلِم ُمب )عّكا(السِّ

ُدوا الّدينَ  ُهَو الُمختاُر  ديمُ َلو كاَن القَ . ُجرٍم ُحِبُسوا قاُلوا ِانُهم َاراُدوا َان يَجدِّ
َبيُنوا يا َقوُم َلَعمرى  ِعنَدُكم، ِلَم َتَركُتم ما ُشِرَع ِفى التوراِت و اِالنجيِل؟

د َسَبَقنى فى ذلك قَ ِان كاَن هذا ُجرمى . َليَس َلُكُم اليوَم ِمن َمحيصٍ 
و  .الَكليمُ  بِلهِ و ِمن قَ  ))ع(حضرت مسيح(ُل اهللِ و ِمن َقبِلِه الروُح محّمد َرسوُ 

ُل هذا  ِان كاَن َذنبى ِاعالَء َكِلَمِة اهللِ و ِاظهاَر َامِرِه َفَانا اّول الُمذِنبيَن، ال ُاَبدِّ
موات واَالَرضينَ  نَب ِبَمَلكوِت ُملِك الس الذ ... ما َازداَد الَبالُء زاَد الَبهاُء ُكل
َلو . َلى ِمن ُجنُوِد الغاِفلينَ َوَرَد عَ  افى ُحبِّ اهللِ َو َامِرِه ِبَحيُث ما َمَنَعنى م

حاِب و داعيًا ِاَلى اهللِ فى َاطباِق الُتراِب يِجدُوَننى راِكبًا عَ  يسَتُروَننى َلى الس
فى ُحبِِّه و  ى َسبيِل اهللِ و َاشتاُق الَبالياف ِانّى َفَديُت ِبَنفسى. الُمقَتِدرالَقديرِ 

َمَلها َاَحٌد ِمَن الّتى ما حَ  فيِه ِمَن الَبالياِء◌ُ  َاَناِر ضأِِه يشَهُد بذِلَك ما 
   .العاَلمينَ 

  :نيز در لوح خطاب به پاپ ُپِل نهم مى فرمايند و

  ناَن فى َسبيِل َجَسدى يشتاُق الص ليَب و َرأسى ينَتِظُر السِّ
َر العاَلَم عِن الِعصياِن ال   رحمِن ِليَطهِّ

  : ونيزمى فرمايند

ريم، از به علماء از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقّص 
رُوُح ما ِسواُه ِفداه چه  )حضرت باب(نقطۀ اّولى 

 )گلولۀ سربى(تقصيرى ظاهر كه هدِف ِرصاصش 
بيين روح ر، از خاتم النّ نقطۀ اّولى مقّص . نموديد

ه الفداء چه تقصيرى باهر كه بر قتلش العالمين ل
خاَتُم النّبيين مقّصر، از  .مجلس شورا ترتيب داديد

هويدا كه صليبش  ءحضرت مسيح چه تقصير و افترا
حضرت مسيح به َزعِم باطل شما كاذب، از  .زديد

حضرت كليم چه كذبى و افترايى آشكار كه بر كذبش 
ذب و حضرت كليم به زعم باطل شما كا. گواهى داديد

مقّصر، از حضرت خليل چه تقصيرى هويدا كه در 
اگر بگوييد ما آن نفوس نيستيم، مى . داختيدآتشش ان

ن اقوال و افعال شما همان گوييم اقوال شما هما
   ١.افعال

عايشان خطاب به مالحظه فرماييد كه براى اثبات مدّ  و  
 سال دردورۀ بابى و ٤٩سالطين وامرايى كه ايشان را به مدت 

در لوح . چه مى فرمايند زجر كردند، حبس و ئى تبعيد وبها
، خطاب به عالى پاشا وزير عثمانى مى »رئيس«معروف به 

  :فرمايند

از (ن نمايند و اين غالم اينكه مجلسى معيّ  الزم بود.. .
تعابيرى كه در مورد خودشان به عنوان بنده وغالم 

و با علماى عصر مجتمع شوند  )خداوند به كار مى برند
معلوم شود جرم اين عباد چه بوده و حال امر از اين 
مقامات گذشته و تو به قول خود مأمورى كه ما را به 

يك مطلب  .)استمنظور عكّ ( نمايى ساخرب بالد حب
خواهش دارم كه اگر بتوانى به حضرت سلطان معروض 
. دارى كه ده دقيقه اين غالم با ايشان مالقات نمايد

 انند و دليل بر صدق قول حّق آنچه را كه حّجت مى د
اگر ِمْن ِعند اهلل ِاتيان شد اين  .مى شمرند، بخواهند

عهد نمود كه اين كلمه را  .بگذارند خودمظلومان را رها نمايند و به حال 
 و حال آنكه شأن حّق . ابالغ نمايد و جواب بفرستد، خبرى از او نشد

ى اطاعت او نيست كه به نزد احدى حاضر شود، چه كه جميع از برا
ولكن نظر به اين اطفال صغير و جمعى از ِنساء كه همه از . خلق شده اند

عکسهايى از کنفرانس بين االديان که در مسجد 
, مسلمانان, مرکزى ليسبون با حضوِر دااليى الما

بوداييان و بهائيان تشکيل , هندوان, يهوديان, مسيحيان
شهريور ٢٨. پرتغال, ليسبون. شد

 ).٢٠٠٧سپتامبر١٩(١٣٨٦

از جمله , گرانيدال و دنلسون مان ىعکس دسته جمع
در مقر  ىشام افتيدر ض, ىبهائ ى ندهينما کي

جمهور ماندال رهبران  سيرئ. جمهور سيرئ ِى رسم
. مذاکره به شام دعوت کرده است ىرا برا ىنيد
 ١٣٧٨خرداد ٢٢.ىجنوب ىقايافر, تاون پيک

 ).١٩٩٩جون ١٢(
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اين امر را قبول نموديم و مع ذلك اثرى به  .يار و ديار، دور مانده اند

جميع آنچه در دست دارى و به آن ... اگر ملتفت مى شدى...ظهور نرسيد
 )اعكّ (ن اعظم مى گذاشتى و در يكى از ُغَرِف مخروبۀ اين سج مسرورى

از خدا بخواه به حّد ِ بلوغ برسى تا به حسن و قبح . ساكن مى شدى
المُ وال. اعمال و افعال ملتفت شوى َبَع الُْهدى سَعلى َمِن ات.  

  :ين شاه مى فرمايندو در لوح خطاب به ناصرالدّ 

اى كاش رأى جهان آراى پادشاهى بر آن قرار مى گرفت كه اين عبد با 
ت و مى شد و در حضور حضرت سلطان اتيان حجّ  جتمععلماى عصر م
اين عبد حاضر و از حق آمل كه چنين مجلسى فراهم . برهان مى نمود

آيد تا حقيقت امر در ساحت حضرت سلطان واضح و الئح گردد و بعد، 
  .و َانا حاِضٌر ِتْلقاَء َسريِر َسْلَطَنِتَك َفاْحُكم لى اْو َعَلىّ  ِبيِدكَ اَالْمُر 

ين شاه ازعلماى زمان خواست لوح بود كه ناصرالدّ  نيارسال هم ىدر پ و  
تا جواب لوح حضرت بهاءاهلل را بدهند، اّما احدى از ايشان نتوانست وبه بهانۀ 

ين شاه را از دستان وى دارند، اينكه حضرتشان قصد گرفتن سلطنت ناصرالدّ 
   .شد ءلمااز ع شاهپرداختند، كه اين خود باعث دلخورى  و تكفير به تعذير

بهائى ستيزان همچون ايّام نوشتند كه اديان  دراوايل انقالب اسالمى نيز  
. بابى وبهائى دوفرقه اند كه استعماربراى تفرقه دراسالم آنها راساخته است

ى بهائيان ايران كه پس ازفاصله اى اندك، جميعًا درآن ايّام محفل روحانى ملّ 
دين است وفرقه «را  انشند وعنوشهيد گرديدند، پاسخى به شبهۀ فوق نوشت

 ابد نهادند وآن رابه خون خويش امضاء نمودند تا اين كه سندشان تا »نيست
 .درج آن سند به پايان مى بريم اين مقال را با .باقى ماند

  ستياست و فرقه ن نيد

ه وتنظيم تهيّ  عه،مقاالت و رسائل در مباحث متنوّ  داودى، على مراد دكتر
  مسوّ  جل وحيدرأفتى،

را چنان  انتيبتواند د دينداند، با انياد ۀرا از جمل ىامر بهائ ىکس اگر  
بشناسد که  ىرا به صورت ىامر بهائ ايامر از آن برکنار ماند،  نيکند که ا فيتعر

به  انيبهائ رايز ست،يدو ممکن ن نياز ا کدام چيو ه د،ينتوان نام نيآن را د
وانند، مبدأ جهان و حافظ و مدبّر خ ىوجود خدا قائلند، خدا را حّق مطلق م

رسد و نام  ىاو به عالم خلق م دگانيدانند، کالم حّق را که به زبان برگز ىآن م
تام دارند،  نيقي ىشمارند، به عالم روحان ىم نيصدق مب رديگ ىکتاب خدا م

 ىخرواُ  اتينفس معتقدند، ح ىبه بقا رند،يپذ ىتعلّق روح را به قالب انسان م
دانند، نماز  ىکنند، ثواب و عقاب را معتبر م ىم قيتصد دانيجاو ىرا در سرا

 ىم تروند، زکو ىبه حّج م رند،يگ ىخوانند، روزه م ىگذارند، دعا م ىم
از عبادات و مناسک  ىا شناسند، خالصه مجموعه ىدهند حالل و حرام م

  .است نيد ىپس امر بهائ... دارند
خوانند، و  ىباطل م نيا در گريحّق و بعض د نيرا د انياز اد :ىبعض  

هر . رديپذ ىمختلف در حال حاضر تفاوت م انيالبتّه حّق و باطل از لحاظ اد
خواند،  ىرا باطل م گريد انياز اد ىداند و بعض ىخود را حّق م نيد ىامتّ 

اّما آنچه . رديگ ىسابق نشان از بطالن م نيالحّق از جانب اتباع د نيخاّصه د
را باطل شمارد به سبب  گريد نيولو د ىنيهر د نکهيمسلّم است ا انيم نيدر ا
 ىاگر کسان زيرا ن ىامر بهائ پس. کند ىاز آن نم نيسلب عنوان د ،بطالن نيا
  . بدانند نيد ديباطل بخوانند معذلک با نيد

مجمع  بيبه تصو ١٩٤٨دسامبر  ٢٠ خيحقوق بشر در تار ىجهان يّۀاعالم  
 کيجهان هر ىکشورها ۀآن پس هماز ) ١(سازمان ملل متّحد رسيد  ىعموم

فّعال و  ىها تيّ از ممالک جمع ىارينمودند و در بس بيجداگانه آن را تصو
 شانيرانديو روشنفکران و خ سندگانيبا مشارکت دانشمندان و نو ىمؤثّر و مهمّ 

شد،  لياصول در برابر عوامل معارض تشک نياصول آن و دفاع از ا جيترو ىبرا
قرار  هيّ در مقامات عال نکيکه ا ىچند از کسان ىتن زياز جمله در کشور ما ن

  : است نيچن هياعالم نيا ١٨ ۀمادّ  .راه بذل هّمت فرموند نيدارند در ا

 ىحّق شامل آزاد نيا. فکر و وجدان و مذهب دارد ىحّق آزاد ىهرکس
و مذهب و  دهيدر اظهار عق ىآزاد نيو همچن دهيعق ايمذهب  رييدر تغ

بطور  ايبطور اجتماع و علنًا  ايآن منفردًا  ىاجرا اي ميتعل ۀليبوس مانيا
  .ستا ىمراسم و آداب مذهب ىاجرا نيو همچن ىخصوص

که در  ىحقوق مدن ىالملل نيب ثاقيدر م شتريب لياصل به تفص نيهم  
رسيد و به صورت قانون در آمد گفته و  رانيملّت ا بيبه تصو رياخ ىسالها
نکند و حال آنکه به حکم  نيتوانست چن ىچگونه م رانيملّت ا. شد رفتهيپذ
  :ىرا روا نشمارد بقوله تعال نيخود ملزم بود که اکراه در د نيمب نيد

) بقره ۀ، سور٢٥٦ يۀآ( »ىّ الّرشد من الغ نيّ قد تب نيالدّ  ىال اکراه ف«
اصول را قبول کرد و صّحت آنها را مسلّم شمرد، و  نيت املّ  نيا ىبار
خود مختار  نياهل مملکت را در انتخاب د ۀبود که هم ىبدان معن نيا

اهل مملکت را در  ۀمذهب بدانان داد، هم رييحّق تغ ىساخت و حتّ 
اهل  ۀخود و اظهار و ابالغ آنها آزاد نهاد، هم ىمذهب ديعقا ميتعل

به طور  اي ىو اجتماع ىبه نحو علن ىمراسم مذهب ىمملکت را در اجرا
 انيو در م ىمملکت نيپس در چن. مجاز دانست ىو انفراد ىخصوص

آن  ىو اظهار و ابالغ و اجرا شيخو نيد اريدر اخت زين انيبهائ ىملّت نيچن
  . آزادند

بلکه  ننديب ىنگران نم ثيح نيهرگز خود را از ا انيرو بهائ نيهم از  
که  ىاز سخنان ىرا برخ نانياطم نيا. ابندي ىم نانيخوردار از اطم بر وستهيپ

کوشند تا  ىم انيبهائ. زند ىرانند بر هم نم ىزبان م بر انًاياز مردم اح ىبعض
اصل مطلب در هر باب آشنا سازند، از فکرشان رفع  امعدود را ب ۀعدّ  نيا

اعتراف  ىزبانشان را با صداقت دمساز کنند، از انصافشان برا ند،ياشتباه نما
 دانند که ىم کيرانند ن ىبر قلم ستم م ىکه گاه نانيا. رنديمدد گ قتيبه حق
 هباطل انياد ليآن را از قب ىاست، ولو کسان نياست، و چون د نيد ىامر بهائ

را از  ىآزاد نيتوان ا ىاعتراف به حقوق بشر نم نيبدانند، آزاد است، در ع
 ۀبر مجموع نيکنند، از اطالق عنوان د ىرو تجاهل م نياز هم. آن باز گرفت
نهند، و البتّه  ىم نيد نينام فرقه بر ا ىگاه زند،يپره ىجمات م نيمعتقدات ا

 ىم نياگر چن رايدانند، ز ىنم ىمستقلّ  نيمنظور از فرقه را مذهب متفرع از د
 نيمذاهب آن د ريمثل سا ريو ناگز. آنرا فرع اسالم بنگارند ستيبا ىپنداشتند م

فرقه را آنگاه که بر اهل  ۀکلم ىپس گوئ. برخوردار شمارند ىاز حّق آزاد نيمب
که  ننديب ىاّما آشکارا م رنديگ ىم ىاسيحزب س ىند به معنکن ىاطالق م بهاء

مناسبت ندارد، بلکه اجتناب از  ىاسيمرام با حزب س نياصول و فروع ا
 فيتحر نيسبب ا نيبه هم. رود ىآنان بشمار م ىجزء لوازم خّط مش استيس

که  نديگو ىسرانجام م. تابند ىبر م ىزود از آن رو اريو بس ابندي ىنم ديرا مف
جاسوس و خائن و  ىتو نه مذهب و نه فرقه اند، بلکه مش نينه د نانيا

 نيآورده اند، و با چند ناسزا از ا ديرا پد ىو جمع وستهيمزدورند، که به هم پ
اثبات  ىبرا ىکه چون کسان داستيو پ. آرند ىم ىشرط ستم را به جا ليقب

رانند،  ىد بر زبان مگذرانن ىو برهان نخواهند البتّه هرچه از دل م نهيّ قولشان ب
 تيدر غا يىو افترا ستيمقبول ن ايمعقول  انشانيدانند که ب ىم کيو اّال ن

از تمام طبقات در اطراف  ىريتوان گفت که جمع کث ىچگونه م. وضوح است
و در  رندينظرًا بپذ ىو اخالق ىرا در امور روحان ىديو اکناف عالم اصول و عقا

 ىدّقت از مناه تياصول با نها نيّسک به احفظ تم ىبندند و برا عمل به کار
 مانيو ا نياجتناب ورزند و به فرائض عمل کنند و سر و جان در راه د

به قصد  ىدر مکان اي ىچند از آنان در زمان ىتن نکهيا ىتنها برا فشانند،يب
 ءپروا لب به افترا ىب نگونهيجمع معدود که ا نيا. پردازند ىبه جاسوس ىخاص

و  انيشوايپ ىمملکت، و برخالف رأ نيرغم اکثر افراد ابه  ند،يگشا ىم
 روانيشمارند که پ ىرا تنها بدان سبب روا م داديهمه ب نيملّت، ا دگانيبرگز
آن به  ىو اظهار و ابالغ و اجرا نيرا از حّق مسلّم خود در انتخاب آن د ىنيد

  . حقوق بشر باز دارند ىجهان يّۀحکم اعالم
نهند دعا  ىبر هم م دهيد قتيدر برابر حق نهنگويکه بد ىحّق کسان در  

حقائق  بانيکه اعتراف اهل انصاف پشت ميدان ىم نيمب نيقيو به  ميکن ىم
  .احوال است عيامور در جم
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  تالش بى ثمر

  حامد

ايّام دربارۀ تالش هاى بى پايان مرحوم بروجردى عليه  ٥١-٥٠درصفحۀ  
اقدامات ايشان دستور يكى از. س بهائى وجامعۀ آن آمده استديانت مقدّ 

به شكلى جديدكه رّديّه اى نيزعليه امربابى  ،١٣جلد بحاراالنواره وچاپ تهيّ 
 درسايت نقطه نظر. ط مرحوم دوانى انجام شدوبهائى باشد، بوده است كه توسّ 

  .بود خواهد مقاله اى دراين باره منتشرشده است كه براى جام جميان نيزمفيد
 تياز زبان مرحوم على دوانى در سا دمهدى موعوچگونگى چاپ كتاب   

  :ليآمده است، به شرح ذ ،ىدوان ىاز زبان مرحوم عل وزيشبستان ن

كيد آيت اهلل أبه سفارش و ت مهدى موعودكتاب : مرحوم دوانى: تمهدويّ 
استاد على دوانى . بروجردى براى مقابله با بهائيان به چاپ رسيد

در گفت گوى با خبرگزارى تى قبل از وفات ت مدّ مهدويّ  زهپژوهشگر حو
بعد : گفت مهدى موعودپيرامون چگونگى ترجمه و چاپ كتاب  شبستان

حاج : آيت اهلل بروجردى به من فرمودند وحيد بهبهانىاز چاپ كتاب 
ت كرد تا خانه اش را شيخ محّمد حسين شريعتمدار سيستانى وصيّ 

برسانند و  االنوار را ترجمه و به چاپ ربحا ١٣بفروشند و با ثلث آن جلد
هر جا كه بهائيان از آن سرقت كرده و به نفع خود مصادره كرده اند 

تى ترجمه كتاب را با پس از مدّ : وى در ادامه افزود. ص كنندمشخّ 
مه مجلسى دور مانده بود در نيمه شعبان توضيحاتى كه گاه از نظر عّال 

 و خود براى مسافرت به ردمبه خدمت آيت اهلل بروجردى ب ١٣٣٩سال 
دوانى خاطر . پس از بازگشت ايشان مرحوم شده بود. خارج از كشور رفتم

مى گفت از آن وقت كه  فرزند بزرگوار آيت اهلل بروجردى: نشان كرد
ترجمه اين كتاب به دست ايشان رسيد، دايم مشغول مطالعه آن بودند و 

. سر قرار مى دادند ىاشك مى ريختند و چون قرآن آن را در جايى باال
د على دوانى در ادامه ضمن اشاره به دستاويز قرار دادن بعضى استا

دات جديد چاپ قديم در مجلّ (بحاراالنوار  ١٣مطالب و احاديث جلد 
ط توسّ ) بحار االنوار قرار دارد ٥٣تا ٥١اين دسته از احاديث در جلدهاى 

 مهعّال : عده اى، به دليل وجود احاديث ضعيف و يا ناصحيح گفت
كتاب بحار االنوار كوشيده است تا همه احاديثى كه مجلسى در تدوين 

وجود داشته را جمع آورى كند و خود بعضى از اين  در موضوعات خاّص 
ه را به ص و بقيّ بيان، ايضاء، توضيح مشخّ : احاديث را با عباراتى چون

آيندگان واگذار كرده تا رطب و يابس را از هم تفكيك كنند و احاديث را 
مهدى بسيارى از اين قبيل احاديث در كتاب . دجرح و تعديل نماين

تشريح شد و يا به ضعيف بودن سند بعضى احاديث يا راويان آن  موعود
براى اينكه اين قبيل احاديث : وى در پايان گفت. اشاره شده است

موعودى كه جهان در انتظار ضعيف دست آويز بدخواهان نشود، كتاب 
تى ديگر چاپ است و تا مدّ صفحه  ٤٠٠را نوشتم كه در حدود  اوست

در اين كتاب حشو و زوايدى كه در كتاب . چهارم آن منتشر خواهد شد
آن را قبول نداشته،  مه مجلسى هم يقينًاوجود داشته و عّال  مهدى موعود

با اين كتاب ديگر كسى نمى تواند به دنبال بهانه . تنقيح شده است
  .باشد، مگر اينكه معاند باشد

مزبور كه ازبيش  مهدى موعودفوق دوباره به ياد كتاب  مطالب خواندن با  
سال پيش تا حال آن را داشته ام افتادم، وبراى آنكه شما نيز به طور  ٣٥از 

دين جديد بهائى آشنا شويد، مطالبى  ومحتوايش دربارۀ آن مختصربا
 نى ديدشمنان جدّ  مرحوم آيت اهلل بروجردى كه از. مختصرتقديم مى گردد

آنها ۀ اقدامات زيادى عليه آن نموده است كه ازجمل ١ى بودوجامعۀ بهائ
است كه  ١٣٣٤سخنرانى ها ى آقاى فلسفى عليه دين بهائى درراديو درسال

هنگى وى وتصويب محّمد رضا شاه پهلوى انجام شد و آبه دستور وبا هم
موجب  چهشورش مزبوراگر. ٢منجربه شورش عليه بهائيان درهمۀ كشور گرديد

ت الهى همين مخالفت ها سبب ى براى بهائيان شد، اّما طبق سنّ بالياى زياد

ه آيين جديد بيشترمتوجّ  بزرگان دنيا را اعالن وانتشار بيشترآن درجهان گرديد و
به طورى كه بنده خود ازيكى از هموطنان  .الهى نمود ونتيجۀ معكوس بخشيد

ى زد كه عمومى فرياد م ىعزيزكه ازنتايج آن عصبانى بود شنيدم كه درجمع
  .خود بهائى ها به فلسفى پول داده بودند كه از راديو دينشان را تبليغ كند

مرحوم آيت اهلل بروجردى، چنانكه مرحوم دوانى درفوق  ديگر اقدامات از  
مهدى موعود مذكور است كه آن نيز نتيجۀ  گفته است، دستور نوشتن كتاب

به  ،آنرا به دست آوردها مى كند چنانكه از هموطنان عزيز تمنّ  عكس بخشيده،
چرا  نده شوت قرار دهند تا متوجّ دقّ  را مورد آن چشم انصاف صفحه به صفحۀ

 سال است كه امثال اين نفوس عليه ديانت بهائى مى نويسند، وچرا على ١٦٣
ت هاى اجتماعى كه اين دهها رّديّه وكشتار وحبس وتبعيد ومحروميّ  رغم همۀ

امعۀ بيش ازهفت مليونى فعلى آن اين آيين وج دارد، هنوز هم ادامه
  .درسراسردنيا، نه تنها محو ونابود نشده بلكه دائمأ رو به رشد است

 از دات كتاب بزرگ ِبحاراالنوارحقيقت يكى ازمجلّ  در مزبور كتاب  
بشارات درباره حضرت مهدى  و مرحوم مجلسى است كه اختصاص به اخبار

ازآنجا كه اين كتاب . ٣ده استه نوشته شدرعهد صفويّ  يا قائم موعود دارد و
احاديثى است كه با  نى وآمثل سايركتب دربارۀ حضرت مهدى پر از آيات قر

به دين بهائى  باعث ايمان مسلمين عزيز دارد و بابى وبهائى مطابقت ردو ظهو
بهائيان شده است ـ ثانوى به اين خاطر  وسايل ثانويۀ تحكيم ايمان خود از نيز و

وتعاليم خودآن است  نات وآثارت دين جديد آيات وبيّ كه دليل اصلى حقانيّ 
مى  ومونه چيزى ديگر ــ آقاى دوانى در صفحه نود وپنج ونود وشش چاپ س

  :نويسد

ولى تنها ترجمه .جلدسيزدهم بحاراالنوارسه ترجمه ديگرهم شده است...
مرحوم شيخ محّمدحسن ارومى دو سه بارچاپ سنگى وحروفى شده 

 تقابل فهم عموم اس ى ساده وتاحدّ  نويسى آن،هرچند سبك نثر. است
مطالب را  زوائد و وحشو د بوده سلسله سند را نقل كند،ولى چون مقيّ 

تقريبأ مورد استفاده  چاپ هاى آن، ه به شيوۀباتوجّ  درترجمه هم بياورد،
مردم امروزكه اصوالٔ حوصلۀمطالعه اين گونه كتاب هاى مغلق وقديمى را 

پاورقى الزم  هرگونه توضيح و به عالوه چون فاقد. ندارند قرار نمى گرفت
 است، لذا قسمت هايى ازبعضى روايات آن مورد دستبرد وسوء استفادۀ

 ازآن به نفع منظور استفاده را حداكثر و ارگرفتهفرقه بابى وبهائى وازلى قر
نموده وبدان وسيله بسيارى از مردم ساده لوح وبى اّطالع  خود سوء

به طورى كه اّطالع داريم بسيارى ازخريداران آن  .دراگمراه ساخته ان
سابق سيزدهم  فرقه بهائى ترجمۀ .فرقه بهائى مى باشند ترجمه نيز

بانشان دادن  خودمى برند و ليغىرا به محافل تب) هچاپ اسالميّ (بحار
دل  ساده مواردى كه قبالٔ تعيين نموده وبراى به دام انداختن افراد

 ماده ساخته اند، نخست آنها را درعقيدۀآ ه واردومسلمانان بى اّطالع تاز
متزلزل وگيج مى كنند، آنگاه رفته رفته بيچاره فريب خورده  سابق خود

ى حقيقت وگفتگوى تحرّ « كنيرنگ بهائيّت كه ماس رابه دام افسون و
اين جهات موجب شدكه هنگام . به آن زده اند، مى اندازند» مذهبى
ربه نويسنده، نظربه لزوم ترجمۀ ديگرى سيزدهم بحا جلد ترجمۀ پيشنهاد

اصوالٔ نويسنده . سابق راجبران نمايد،پذيرفتم كه بتواند نواقص ترجمۀ
كه  جهانكتابى دراخبارمربوط به مهدى موعود بود مدتها پيش درصدد

والدت وغيبت وظهور، ودولت  و چهارده معصوم عليهم السالم به وجود
يوا بنويسيم، وتمام احاديث جهانى او، بشارت داده اند به فارسى ش

ررمربوط به اين قسمت را به سبك مخصوص صحيح والزم وغيرمكّ 
 داده، قرار دسته بندى كنم، ومخصوصأ رواياتى راكه فرقۀ بهائى دستاويز

اّطالع فريب آن را خورده اند، درآن بياورم،  براثركمى يابيچاره ها
بيگانه بيش  دهم، تا ايادى بحث وبررسى قرار مورد وسپس هريك را

اينكه تمام .....ازپيش اذهان ساده لوحان وعوام كاالنعام را مشوب نسازد
تبليغاتى خود وگمراه ساختن مردم  استفاده رواياتى كه بهائيان مورد

 باب ترجمه نموديم، و چند ودر رمكرّ  قرارداده اند، همه را حتّى به طور
ا مبادا حذف آن نكرديم، ت اين مورد، مالحظه سنگين شدن كتاب را در

  ٤.آنها گردد موجب دستاويز



 
 ٣٠   ولوله درشهر

 
لحن  به شرح ذيل به مطالب وزفوق، نگاهى مختصر ه به مواردتوجّ  با  

 ايشان نيز ى ترجمۀمرحوم دوانى نشان خواهد دادكه حتّ  از ترجمۀ كتاب مزبور
بهائى به عنوان دينى آسمانى  حقيقت امر و حقيقت نشده، مانع از آشكارى

اقدامات عليه آن برعكس  امم بوده، پا برجاست و ن وكه موعود جميع اديا
  ٥.اش شده است جهانى رشدموجب 

اذعان ضمنى به اين كه متن اصلى عربى كتاب وترجمه هاى قبلى آن -١
حاكى از اين است كه  موجب ايمان بعضى مسلمانان عزيزشده است، خود

سيارى داردكه با دين بهائى مطابق است، وايمان ب آيات واحاديثى وجود
ى شهيد استقامت ايشان وحتّ  سال و ١٦٣ازايشان وعلماى اسالم دراين 

عاست، راه آيينشان، شاهدى براين مدّ  در شدن هزاران نفرشان يدوزندانى وتبع
وآن طور كه مرحوم دوانى نوشته است، ايشان استغفراهلل مسلمانان ساده لوح 

ست كه نسخه هاى قديم قين ابه اين جهات برمحقّ  .وعوام كاالنعام نبوده اند
 ارسىاعم ازاصل يا ترجمه هاى ف وجديدبحاراالنوار ونيز سايركتب مشابه را،

امثال مرحوم دوانى برهمگان آشكار  با يكديگر مقايسه نمايند تا كارهاى آن،
  ٦.گردد
ازآنجا كه دركتب احاديث اسالمى بشارات صريحى كه مطابق با اديان  -٢

جمله براى  از پهلوى سعى نموده اند ، دردورۀبابى وبهائى است، وجود دارد
مسكوت يا مستورداشتن حقايق مسطور در آنها، نسخه هاى قديمى را كه به 

 ١٣ دمثل بحار جل و به فارسى ترجمه كنند ،ايران موجود بوده زبان عربى در
تعديل  با جرح و آن را به كلى ازهيأت اصليش خارج نموده، مرحوم مجلسى،

تبصره وپاورقى وتوجيهات خنك ومضحك  ودن دهها صفحهافز دلبخواهى و
اين  به اين جهت مقايسۀ .تبديل به رّديّه عليه دين بهائى سازند وغير علمى،

 موجودترجمه ها با نسخ اصلى قديمى عربى كه دركتابخانه هاى معروف 
  .قين منصف روشن خواهد ساختاست، حقايق زيادى را براى محقّ 

كه ١٠٨٤و ٩٠٨هها مورد، رجوع شود به پاورقى صص عنوان نمونه اى ازد به
د لنا من آذربايجان ماال يقوم لها ال بّ «درآن سعى بى فايده نموده تا حديث 

را كه اشاره به تبعيد وحبس وشهادت حضرت باب در  )ع(ازامام باقر »...شىء
دوانى به  رحومودرهمين صفحه است كه م .آذربايجان دارد، تخطئه نمايد

 اشاره كرده و كتب مشابه نيز ديگر و خه هاى كتاب بحاراالنواراختالف نس
متناقض  اختالف مزبوربراى توجيهات خود به صورت گزينشى و عنداللزوم از

  ، ٤٨٢ ، ٤٨٥ ، ٩٢٦ ، ١٠١١: ويا رجوع شود به صص .استفاده كرده است
احاديث  ، كه درآنها،سعى ناموفق نموده تا١٠٧٤ ، ١٦٩ ، ٢٩٩  ، ٣١٦
قائم را اين طور جلوه  طتوسّ  احكام جديد امر و دين و ر آوردن كتاب وداّل ب

 ن وهمان دين اسالم خاص محّمدى وآدهد كه منظور از همۀآنها كتاب قر
ى اگر صريح عبارات احاديث مزبور را هم حال آنكه حتّ  .احكام آن مى باشد

 م بيايدهزار سال موعود اسال ناديده بگيريم، منطقى نيست كه پس از بيش از
  .همان احكام را تكرار كند باره ود و
عليه دين بهائى  مهدى موعودكل منابعى كه مرحوم دوانى درپاورقى هاى  -٣

  .نوشته است، ازرّديّه هايى است كه عناوين آنها درهمان جا موجود است
ت دين بابى آقاى دوانى گاهى كه ازفرط وضوح تطابق احاديث با حقانيّ -٤

بهائى  به دين وجامعۀ ،عفت كالم را از دست داده ،هوبهائى عصبانى شد
ناخواسته به مناسبتى جامعۀ  ٧٤٢نيز درص ٧.نموده است فحاشى توهين و

درصفحۀ  شد چنانكه ذكر ذكرمى كند ونيز منكر فحشا و دچار اسالمى را
وازاين هم باالتر چنانكه  .بعضى ازايشان را عوام كاالنعام مى نامد وششنود

گرفته وبراى آن كه  آمد، به مرحوم مجلسى هم به مناسبتى ايراددرذيل خواهد 
 ى ازمشكالت حاصله ازحقايق مندرج دركتب قديميتِر حديث فارغ گردد،بكلّ 

  .صفحه اى فوق را نوشت ٤٠٠كتاب 
همه گونه اخبارصحيح وسقيم، « آنكه مى نويسد مرحوم مجلسى نكتۀ مهمّ  -٥

اّما ازعجايب اين است كه گاهى . ٨را جمع آورى كرده است »ضعيف ومعتبر
قبول واقع مى شود،  براى اثبات امرى غيرواقعى همين احاديث ضعيف مورد

ت اديان بابى وبهائى است، با ولى احاديث قويتر ومعتبرترى كه ُمثِبت ِ حقانيّ 
ازجمله، روايت بسيارضعيفى است كه  .مى گردد توجيهات عجيب وغريب ردّ 

آورده شده كه ميزان  )ع(د براى امام حسن عسكرى فرزن بارۀ وجود ازيك زن در
فرقه پس ازوفات  ١٤شيعيان به حدود ضعف آن به حّدى است كه نفس ِ تفرقۀ

نيازى براى  و مى برد رسؤالشديدأ زي اعتبارآن را به خودى خود امام يازدهم
بحث درعلم حديث باقى نمى  تقسيمات مورد بررسى نوع روايت مزبورازنظر

 از مزبور فرزند نيزحديث وجود حسب تقسيمات مزبور چه بر اگر — گذارد
  ٩.اعتبارساقط است درجۀ

اختالف وتناقض بين احاديث مذكوراست به  تر،وجودنكتۀ به مراتب مهمّ -٦
ديگران وهم آقاى دوانى بارها مجبور به توضيحات  طورى كه هم مجلسى و

آنكه ازعجيب ترين تناقض ها  ١٠.آنها شده اند غير مقنع دربارۀ
 عى ديدن امام غايب شود،، نوشته شده هركس مدّ ٨-١٧،سطر٦٨٨درص

 ٢٤و٢٣دوباب  ٧١٩-٨٤٣است، اّما درصص زننده ءدروغگو وافترا
تناقض هاى  از ١١».كسانى كه آن حضرت راديده اند«اختصاص يافته به 

،متناقض ١٨٢؛ص١پاورقى ،١٨٨؛ص١،پاورقى ٧٥٤ص: ديگر عبارتند از
كودكى (١٧سطر ،٧٣٩و٧٥٤ و ،٧٥٢و٧٥١، ص ٢١٣؛ص٦٩٢است با ص 
 چگونگى بارۀتناقض دارد؛ باب اّول در ٢٠٦بامطالب ص) امام غايب

داراى تناقض دراسامى وتاريخ ومطالب است؛  والدت امام غايب، كالً 
 وص ٦٨١پاورقى ص  ٧٧٨-٧٨٠درمقايسه باصص ٧٦٨پاورقى ص

احاديثى  ذكر ٤٩١درص ،٧٨٦- ٧٨٨تناقض دارد با صص ٧٨٤وص١١٣٠
ال برمردن قائم آمده است وچون اين احاديث مخالف مسألۀ غيبت قائم د

است، حال آنكه به مصداق  »مردن ِ ياِد او«منظور  هاست، قبول مى كنند ك
نى واحاديث را آدو هوا توضيحات وتأويالت مشابه مستند به آيات قر يك بام و
ه درتوجي ٥٤٢باص٥٩٣وياص ١٢.بهائيان نمى پذيرند ديگر از درموارد

ن منتسب آويا تناقض درمطالبى كه راجع به قر. عمرطوالنى تناقض وجود دارد
است وجمع آورى ِ  موجود نى كه فعالً آبا قر مقايسه در هارم،على،به خليفۀ چ

ۀ ويا براى تخط). ١١٢١،٩٠٨،٤٨٥:صص(خليفه سوم، عثمان، مى باشد
ابولبيد ص كرده است، ازجمله، حديث احاديثى كه زمان ظهور قائم را مشخّ 

ى به پاورقى مورد بحث قرارداده وحتّ  در را) ٨٦٥-٨٧٤: صص(مخزومى
قبل از ظهور اديان  نيز،كه كتاب را بحاراالنوار صلىف امرحوم مجلسى مؤلّ 

حديث ابولبيدكه « نوشته گرفته و بابى وبهائى نوشته،ايراد جديد
 ت آن، دراينجا به شرح وه به ضعف سند وصحّ بدون توجّ (مجلسى)فمؤلّ 

دستاويزهاى سران حزب  از توضيحات بى فايده آن پرداخته است، يكى ديگر
استفاده  ميرزا على محّمد شيرازى دعوىسياسى بهائى است كه ازآن به نفع 

  ١٣».كرده اند
ازداليل آقاى دوانى درتخطۀ حديث ابولبيدمخزومى اين است كه علم  يكى

حال آنكه  ،)٨٦٦(ارزش است اعداد درنظرعلماى شيعه فاقد حروف و
دارد  عا، حديثى وجوددرتناقض با اين ادّ  ،٤٨٥ ص فراموش مى كنند كه در

 .وعلم حروف واعداداست »جامعه« و» جفر« از كه گوياى استفادۀ ائمۀ اطهار
 ٢٦نيز اين است كه برطبق مطالب باب  يگرشانودليل د
نكه آحال  تعيين وقت ظهورممنوع است،) ٨٥٧-٨٩١:صص(بحاراالنوار

 ١٤ن مجيدآوبعضى آيات قر) ٨٨٤،٨٦٣،٨٦٢:صص(ب همان بابازمطال
، مى توان دريافت كه منع ازتعيين وقت براى مردم وخلق ١٥وبعضى احاديث

الهام واذن الهى مى توانند تعيين وقت  واست، نه پيامبر يا ائمه كه به علم 
  ١٦.كنندكه چنين نيز كرده اند

 ، ٨٦٩ ، ٨٨٥ ، ٨٩١تا ٨٨٩: ى ِ ِمذكور، درصص» بدا«درارتباط با  -٧
شد واز همين امر  قائم واقع خواهد آمده است كه بدا درامر... و ، ٣٥٩، ٨٦٥

نيزگاه براى توضيح اختالف احاديث و توجيه متناقضات به شكل دلخواه 
دو هوا استفاده شده، موارد مشكوك دراحاديث حمل بر بدا  وبعضأ يك بام و

از جمله از بهائيان پذيرفته  ،گراندي از وموارد مشابه احتمالى نيز ،مى شود
  .نمى شود

او اسالم را از سر گرفته، وتا خود ...« عا مى شود،ازعجايب آنكه دركتاب ادّ -٨
ن و به روش پيغمبرحكومت مى كند، آاو هست دين وى اسالم وكتاب او قر

انقراض بشر آشكار مى گردد،  وسپس اسالم با مرگ وى كه عالئم قيامت و
از مرگ  سمالحظه فرماييد كه آقاى دوانى نوشته است پ ١٧».ختم مى شود

گريه  وناله و اگرچنين است، پس اين همه انتظار .قائم بشر منقرض مى شود
هفت هزارسال رسل  -وشش براى چه بوده است؟ خدايى بشر را خلق مى كند

وبا هم مى ستيزند  واكثر مردم به آن رسل كافر مى شوند خود را مى فرستد
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واز  ستدقائم خود را مى فر تكفير وتنجيس مى كنند، بعد وهمديگر را

كفارانتقام مى گيرد وشكستشان مى دهد وعدالت خود را بر پا مى دارد وهفت 
سلطنت مى نمايد وبعد مى ) سال ١٩، ١٢٣٩ص در و .٢٩٩ص (يا نه سال

دنيا پايان مى  و) ٢٩٩ص ( زندگى براى بشر سودى ندارد ميرد وپس از او نيز
 — يا واقعأ — احاديث ِ به ظاهر چون، چنانكه در باال ذكر شد،و .يابد

برعكس فوق احاديثى آورده شده  ،١٢٣٨متناقض ِ زيادى وجود دارد، درص 
 كه گوياى ادامۀحيات بشرپس از قائم است،ولى درتوجيه آن چنين مى آيد،

د بعد از دولت قائم آ ل ِ محّمد دولتى نخواه: شيخ مفيد درارشاد مى نويسند«
اوالد قائم به جاى وى  دمگر آنچه كه در روايتى رسيده كه اگر خدا بخواه بود،

غالب روايات مى . اين حديث هم قاطع واطمينان بخش نيست. مى نشينند
مهدى موعود چهل روز پيش ازقيامت مى ميرد ودر آن چهل روز هرج : گويد

ى حساب برا روز رستاخيز ومرج خواهد شد وعالمت بيرون آمدن مردگان و
حال آنكه اگر قرار باشد  ١٨».واهلل اعلم. وپاداش اعمال خود آشكارخواهد شد

هزار سال  ٧-٦با چنين حالتى دنيا تمام شود، استغفراهلل خلقت بشرى كه 
، ١٩اكثرأ مجازات شوند و همه بايد ازقبر بيرون آيند دست آخر نيز زجركشيده و

  ٢٠.عبث وبيهوده وهمچون يك تراژدى تلخ خواهد بود
نفس اين همه اختالف در احاديث واختالف نظر در اين مورد وساير  اّما

اديان نمى توانند درمورد  موارد، گوياى اين است كه نه علماى شيعه ونه ديگر
سه واحاديث قضاوت درست نمايند چنين اشارات و بشاراتى در كتب مقدّ 

  ِ ملُْهموعوِد َص سازند، بلكه اين تنها وتنها همان دو موصحيح را ازغلط مشخّ 
صريح كتب آسمانى  حضرت باب وبهاءاهلل، هستند كه طبق وعود ،همۀ اديان

شان چنين نيز نموده اند ومعانى حقيقى  دركتب وحيانى چنين توانند كرد، و
 بشارات مزبوررا تبيين فرموده اند، وبا روشن ساختن مفاهيمى چون موارد ذيل،

بلوغ جامعۀ انسانى و  دوران ازوآغ بشرادامۀ دوران پرشكوه هزاران سالۀ حيات 
صلح جهانى را تصريح فرموده اند، ولذا به  حصول وحدت عالم انسانى و

ت هزارساله ازآن را كه دورۀ كودكى بشريّ  ٧-٦جاى پايان جهان، دوره اى 
پايان بخشيده اند ودوره اى به مراتب طوالنى تر را كه دورۀ  محسوب مى شود

ت است تأسيس نموده سير كمالى بشريّ  وآغازآسمانى  انق وعود همۀ مربيّ تحقّ 
  .اند

قيامت، آسمان، زمين، ماه، ستارگان، شب، : ازآن مفاهيم عبارتند از بعضى
مان، ساعت، بهشت، جهنم، شير، عسل، شراب، آب، نان، روز، آخرالزّ 

آتش، نور، بعث، غيبت، حشر، نشر، رجعت، برزخ، معاد، روح، قبر، دنياى 
اسم اعظم، قائم  ا، خلقت آسمان وزمين در شش روز،م وحوّ بعد، خلقت آد

حساب وكتاب  شيطان، جن، مالئكه، ظهور، هوشيدر، سوشيانس، ايطوشر
 سفيانى، شفاى بيمار وميزان، مجازات ومكافات، زنده شدن مرده ها، دجال،

ت زنده كردن مردگان، يد بيضاى موسى ومار واژدها، خاتميّ  وگنگ، وكر وكور
از بين نرفتن انجيل جليل  د، ابدى بودن شريعت حضرت موسى،حضرت محمّ 

پس از  دونيمه شدن ماه، برخاستن حضرت مسيح از قبر يح،وكالم حضرت مس
 عزرائيل، روح القدس وتشبيه آن به بوتر، مفهوم وحى والهام وجبرئيل و سه روز،
 ديدار خدا، لقاءاهلل و عمرهاى طوالنى همچون نوح، اسرافيل، ميكائيل،

 ملكوت خدا، اورشليم جديد، و مدينةاهللنشستن خدا بر عرش، عالم ذر، نزول 
خضر، رفتن حضرت يونس درشكم  شهرهاى جابلقا جابلسا، ،تين وزيتون
جبروت  و ملكوت هدهدسليمان،عوالم ملك و ۀاصحاب كهف،ماهى، قّص 

ت زمان قيامت كه هم به يك چشم به هم زدن والهوت وامثال آن،معنى مدّ 
  .٢١ومتشابهات ديگر رموز و وبسيارى اسرار...سال، ٥٠٠٠٠ده وهم به ذكر ش

بايدعرض شود كه كتاب  فوق، دراين آخرين نكته، عالوه برموارد -٩
ى بعضأ خود وترجمۀآن گاه داراى چنان مطالب عجيبى است كه حتّ 

اين حقيقت  ب نموده اند، كه خودروشنفكران مسلمان نيز از آن اظهارتعجّ 
 شده است؛ دربعضى موارد روز كتاب هاى تغيير يافتۀ جديدترموجب ظهور وب
به شكلى است كه رعايت حرمت انبياء وائمۀ اطهاراجازه  يباين مطالب عج

با تمام اين احوال بايد برطبق تعاليم حضرت . ٢٢نمى دهدكه عينأ درج گردد
بهاءاهلل براى مرحوم دوانى طلب آمرزش نمود، چه كه ترجمۀ كتابى با اين 

 يهواگرچه كتاب مزبور تبديل به رّديّه اى عل خود را دارد، زحمات خاّص  حجم
بعضى  از آگاهى همين كتاب و دين بابى وبهائى شده است، ولى مطالعۀ

شديد  مواردآن كه به اكاذيب ومطالب اشتباه آلوده شده، حس كنجكاوى
تا  ظرى را كه طالب حقيقت هستند، بر مى انگيزدوسيع النّ  منصفين تيزبين و

 و وبه چشم خودآنها را مالحظه خود كتاب هاى بهائى را به دست آورند
عى نجات عالم انسانى ازبحران فرمايند وبا حقايق دين جديدى كه مدّ  العهمط

تا بركذب « حضرت بهاءاهلل مى فرمايند،. هاى وحشتناك امروزاست آشنا شوند
  ٢٣».قبل آگاهى نيابى، بر صدق اين يوم بديع گواهى ندهى
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 وتحّقق وعود مانكجى صاحب،

  اسالمى

  حامد

مناسبات مانكجى هاتريا «مطالبى راجع به ١٩-١٨جام جم درصفحات   
وارتباط آنها با سرويس اّطالعاتى انگلستان  »اردشيرجى ريپورتر« و »با بهائيان

سره «و  »تاريخ سازى« برگى مانكجى صاحب درفنفراماسونرى وخِ  و
يكى ازاضالع مثلث {انى، وسى فقيه حقّ ازجمله به قلم آقاى م »تراشى،

االسالم سيّد حميد  تخين رسمى، آقايان عبداهلل شهبازى، آقاى حجّ مورّ 
 رانيا ىپژوهش خيتار اديبن ىفعل ريق و مدنويسنده و محقّ (روحانى 

  .شرحى نوشته است}،)معاصر
آن اشاره اى به آقاى تورج امينى  انى چون دربارۀ مقالۀ آقاى حقّ  در  
 شان ت هاى تاريخىدقّ  خاطر به نام فاميل ايشان را ۀ بهائى كرده اند، ونويسند

 ىآقا«نوشته اند، خوانندگان عزيزرا به پاسخ آقاى امينى با عنوان  »امين«
  ١.ارجاع مى دهيم »خيتار دنيو دزد ىانحقّ  هيفق ىموس

: ايّام اشاره كرده اند ١٩ ص مهم درمقالۀ آقاى حّقانى آنكه در نكتۀ  
» .وادارد 'هجزيّ 'توانست شاه ايران رابه الغاى حكم اسالمى ... ىمانكج«

اسالم، يكى اين بوده  مى دانند كه ازعالمات ظهور موعود البدّ  هموطنان عزيز
آقاى  خودى اين حقيقت را حتّ  .ه برداشته شوداست كه ازاهل كتاب حكم جزيِ 

اّما مى  م ازراست ذكرمى كند ورّد نمى نمايد،، ستون دوّ ١٩انى درصحقّ 
زرتشتيان يكى ازعالئم  رفع جزيه از در بهائيان اقدام مانكجى را«: نويسد

 عاى خودچون باب وبهاء ادّ . ظهورمعرّفى مى كنند، كدام ظهور، معلوم نيست
عاى كه به ادّ  انىآقاى حقّ ! سبحان اهلل ».ه طرح كرده بودندقبل ازلغوجزيّ  را

دركفش علماى مذهبى  ند، پاق وموّرخدوستانشان، به اصطالح محقّ  و خود
 وآخوندها كرده، به تفسيرنبّوات واحاديث مربوط به عالئم ظهورقائم موعود

به ايشان  آخريكى درجام جم نبود .پرداخته اند وخود رامفتضح ساخته اند
ولغوقانون مزبورپس  ،اگرچنين است كه شما نوشته اى دهد كه اى برادر رتذكّ 

استدالل اين مى شود كه طبق حساب  ديگروجه  ازظهوربابى وبهائى بوده،
چه  .سال است كه ازوقت ظهورقائم موعود گذشته است ١٢٥وكتاب خودتان 

درهرصورت  .ذكرشده ١٨٨٢ه، سال ايّام تاريخ حكم لغو جزيّ  ١٩كه درص
كه ظاهرشده وتالش  تسال اس ١٢٥كه قائم موعودبيش از اثبات مى شود

كدام «شن شدن ايشان كه مى نويسند اّما براى رو .جام جميان بيهوده است
سال  ١٦٤بايدعرض كرد همان دوظهوربابى وبهائى كه شما با آن  »،ظهور

برادرجان ظهورات الهى وقتى ظاهرمى شوند، خرابى  .است كه مى ستيزيد
اين قانون  .مى كنند حهاى زمان وناهنجارى هاى جامعه را به مروراصال

ى است كه ناسوت وعالم مادّ تكامل اجتماعى ونيزناموس  تغييرات و
زمين همان طور كه به مرورازظلم «آرى  .اسيرقوانين زمان ومكان وماده است

حديث معروفش  ».وخرابى پرشده، به مرورنيز پرازعدالت وآبادى مى گردد
پيش بينى هاى ادوارحضرت  ».َكما ُمِلت ُظلمًا وجورًا«: داريد به ياد راالبدّ 

درتاريخ خوانده  يزچنين بوده است والبدّ موسى ص ومسيح ص ومحّمدص ن
  ٢.ايد

صورت بايد ازآقاى حقانى پرسيد، آيا مانكجى كه ايشان وى  دراين  
وى را  و فراماسونرى وسازمان اينتليجنس سرويس انگليس دانسته، رامرتبط با

ه گفته، آيا با حضرت رسول اكرم ص وائّمۀ اطهارع وسيلۀ الغاى حكم جزيّ 
 ه؟است كه به پيش بينى ايشان مأمورالغاى حكم مزبورشدنيزارتباطى داشته 

انى جوابى نمى توانند بدهند، مگراينكه قبول كنند البته آقا موسى حقّ 
قدرت هاى دنيا جميعًا خواسته يا  انگليس وساير ين شاه ومانكجى وناصرالدّ 

بوده وهستند، وآنچه كرده ومى  ناخواسته درقبضۀ قدرت الهى آيين بهائى اسير
براى  نقشه هاى او و ق وعوددرجهت ارادۀ الهى وتحقّ  ند، نهايتًاكن

تنجيس وامثال آن  و ايجادعدالت وصلح ووحدت جهانى ورفع حكم جهاد
  .آيين خدايند، نه برعكس آرى، اين آنان بوده اندكه مقهور ٣.بوده وخواهدبود

مند، ه ياور و يار و كرهمكارجام جميان كه با موّرخين رسمى فوق الذّ  اّما  
ولى با  .فوق به آثارآقاى شهبازى ارجاع داده اند براى تحقيق درموارد

دراين خصوص  ف براى ايشان بايد ذكركرد كه آثارآقاى شهبازى نيزاظهارتأسّ 
ره به جائى نبرده ونمى برد، چه كه پاسخ اوهامات وهذيانات حساب شدۀ 

ات ايشان كه به داده شده است، وسناريو وفرضيّ  ءايشان قبًال ازطرف اهل بها
ادواردبراون،  ين وئنوعى سرقت ادبى التقاطى ازامثال آواره ونيكو وصبحى ورآ

  .محسوب مى شود، مدت هاست كه پوسيده است
 اثبات كند كشته است تا را يادشده خود افراد از شهبازى به تقليد آقاى  

 زردشتى، به خاطر مسائل سياسى و ايمان هموطنان عزيزيهودى و گرايش و
به عنوان مثال  .دنيوى بوده است، ونه به خاطر حقيقت الهى ديانت بهائى

، ٩٣٣-٩٣٢-٩٣١همين روزنامۀ جام جم،شماره هاى  درمقاالت مندرج در
و  »كشف الحيل«، بر اساس ترّهات آواره در ١٣٨٢مرداد  ١٩ ات١٦خ مورّ 

ين در ئو اسماعيل رآ »خاطرات صبحى«و صبحى در  »نيكو ۀفلسف«نيكو در 
نوشته است كه بهائيان از طريق يهوديان، صهيونيست  »...انشعاب در بهائيّت«

اّما  .ندا مى باشند و از طرف زرتشتيان وابسته به سازمان جاسوسى انگليس
جالب آنكه چهار منبع رّديّه مورد استفاده و استناد آقاى شهبازى، خود با هم 

را، شديدًا توهين به اختالف دارند و بعضًا داراى مطالبى هستند كه آشكا
  .محسوب مى شود زيهموطنان عزيز يهودى و زرتشتى ن

بهائيان « :مى نويسد انشعاب در بهائيّت ١٧١ين در ص ئاز قول رآ مثالً   
مى  .از بدو پيدايش تا به امروز همواره از جهودان ممالك استفاده كرده اند

دانيم كه ذات يهودى با پول و ازدياد سرمايه 
يهوديان ممالك مسلمان، كه  .تعجين شده اس

و  تندعّده كثيرى از آنها دشمن مسلمانان هس
همه جا در پى آزار رسانيدن و دشمنى با 
مسلمين، خيلى زودتر از مسلمانان به بهائيّت 

فراوان برده  ۀگرويده اند و از امتيازهاى مالى بهر
) عّكا(و مى برند و مقدارى نيز به مركز بهائيّت 

از قول حسن نيكو رّديّه نويس و  ».مى فرستند
، ١، جنيكو ۀفلسفعليه امر بهائى، در كتاب 

ديگر  ۀطبق« :مى نويسد ٨٢-٨١صص 
يهودى هستند كه با چه بغض و عناد  )بهائيان(

در دخول در  )يهوديان(...به اسالم معروفند
مسلّم براى  ۀمجامع و محافل بهائيان سه فايد

ياهى لشكر اّول آنكه الاقل س :خود تصّور داشته
اسالم قيام كرده و  دشمنى مى شود كه بر ضدّ 

م دوّ . و تفريق را بلند نموده است تيترايت تش
اجتناب و دورى كه در مسلمين  ۀآنكه از مسأل

شيعه نسبت به يهود بود، مستخلص مى شوند و 
با آنها معاشرت مى كنند، بلكه وصلت مى 

 م آنكه اگر غلبه و قدرت با بهائيانسوّ . نمايند
گردد، عجالتًا خودى در حزب آنان وارد كرده 

، ١٨٢ ۀو از قول صبحى در صفح ».باشند
به نظر اين بنده « :مى نويسد خاطرات صبحى

ت، بهائى شده اند بيشتر آنان براى فرار از يهوديّ 
تا گذشته از اين كه اسم جهود از روى آنها برداشته شود، در فسق و فجور نيز 

  ».باشندفى الجمله آزادى داشته 
اين ترّهات نمى  ۀزرتشتى و يهودى را دربار نظرهموطنان عزيز نگارنده  
راجع به آن بپرسند، ولى مى  خين رسمى مزبورازمورّ  ايشان بايد خود دانم و

دانم كه چون سراسر، توهين به ايشان است، آن را نمى پسندند، اّما جالب 
رون كشيد كه يهوديان و است كه از البالى ترّهات همان سه نفر، مى توان بي

قاجار به بعد در كتب تاريخى موجود است  ۀزرتشتيانى كه شرح حالشان در دور
و همه مى دانند كه در اين مملكت چگونه آنان را نجس مى دانستند، چگونه 
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امر بهائى را پناه خود دانستند و آغوش گرم بهائيان را در آن غربت و انزواى 

شناسايى بهائيان توسط  اههاىيكى از ر اجتماعى حس كردند، بطورى كه
قين غرق آيا محقّ . ت هاى مزبور بودمفتيان و قاتلين ايشان، معاشرتشان با اقليّ 

را  شهداى بهائى يزددر اسناد امثال جام جميان وآقاى شهبازى، تاريخ 
 ۀنخوانده اند و نديده اند كه بعضى از زرتشتيان مظلوم، فقط با ديدن صحن

ت امر بهائى انيّ يك بهائى به مراتب مظلومتر، به حقّ  ۀشكنج شهادت خونبار و
ى در راه آن شهيد هم شدند و در اين سير معنوى من شدند و حتّ ؤپى بردند و م

 نه و يپورتر نه اردشيرر و ى در ميان بود و نه ارباب جمشيدجنيز نه پاى مانك
  .اينتليجنس سرويس

ت خود آقاى شهبازى در كه در مقاال خاطرات حبيبآيا ايشان دركتاب   
جام جم از آن نقل قول گزينشى با سوء تعبير كرده اند، نخوانده اند كه چگونه 

ف بهائى شده، حضور حضرت عبدالبهاء مشرّ  ،حده يهودىجناب يعقوب متّ 
ربيع الثانى  ٩شد و مكّررًا رجاى شهادت نمود و درسّن جوانى در كرمانشاه در 

 و »ساسون ها« و »روچيلدها«اه خانواده در راه امر بهاء، نه در ر ١٣٣٩
وغيره، شهيد شد و زيارتنامه اى غّرا نيز از قلم  »مانكجى ها« و »ريپورترها«

مبارك حضرت عبدالبهاء به اعزازش عّز نزول يافت، و مادرشان در مجلس 
كه دامادى يعقوب است،  يادبود و شهادت ايشان، شيرينى پخش مى نمودند

مى نويسد كه يهوديان بهائى  »صبحى«ى از قول سلفش و آن وقت آقاى شهباز
و  »در فسق و فجور نيز فى الجمله آزادى داشته باشند«مى شدند كه من جمله 

  .دست يابند »وصلت«ين و نيكو، به مال و منال رسند و به ئيا به قول رآ
عى تحقيقات مستند تاريخى اند چطور دهها و امثال آقاى شهبازى كه مدّ   

ت و دفاع از انيّ سه امر بابى و بهائى را در حقّ انات طلعات مقدّ نصوص و بي
اگر احساس  .اسالم كه در تضاد با ترّهات و اكاذيبشان است توجيه مى كنند

مى نمودم حيايى در امثال جام جميان باقى مانده، از ايشان تقاضا مى كردم 
تا آخر كتاب  ١٧٢، صص سيّد رسل حضرت محّمدنصوص مندرج در كتاب 

را كه در مقام شامخ اسالم است، بخوانند و من جمله ببينند كه حضرت 
 تيّ انبزرگ يهوديان در سانفرانسيسكو چگونه به اثبات حقّ  ۀعبدالبهاء در كنيس

 عزيز وطنانهم جام جميان نمى خواهند ٤.پرداخته اند) ص(حضرت محّمد 
ين بهائى زردشتى با ايمان به آي و مسيحى بدانند كه چطورعزيزان يهودى و

وقتى  »يك بام ودوهوا،«اين اسيران رياى  .پذيرفتند نيز ت اسالم راانيّ حقّ 
 عى مسلمان شدن ديگردربرنامه هاى صدا وسيماى جمهورى اسالمى ايران مدّ 

زمعجزات ا را نسياسى جلوه نمى دهند وآ ت ها مى شوند، ابدًا آن رااقليّ 
چه كه آن گاه شخص  .وديكى بهائى ش كه نكند اسالم مى دانند، اّما خدا

  .بهائى شده است فجور مزبوريا جاسوس اجانب است ويا براى فسق و
 زردشتى بهائى شده در ازكينه وحسد مى سوزند كه نه تنها يهودى و آنان  

بلكه درراه دوستان بهائى خود،  راه آيين جديد جان به رايگان مى دهد،
ندبهائيان نفوسى بوده جام جم مى دا. ونيزاهل عالم جان بركف نهاده اند

 ىوهستند كه به عنوان مثال وقتى حكومت براى دستگيرى وكشتن فردى بهائ
همدينان خودرفته است مراجعه مى كند، صاحب خانه  كه به منزل يكى از

جام جم مى  .قاتلين مى گذارد وكشته مى شود اختيار خودرابه جاى ميهمان در
دوستان به پرستارى بهائى كه كيخسرو، جوان زردشتى چگونه درهن داند

 خودولى بيمارى مسرى به  شفا مى يابد او ديگرى به نام اسپراك مى پردازد و
اورا مى كشد وحضرت عبدالبهاء درحّق اومى  سرايت مى كند و كيخسرو
چقدرعزيز . جهانى وشهريار جهان جاودان دو اى كيخسرو، خسرو.. .«: فرمايند

نند ذهب ابريز دربوتۀ امتحان برافروختى بودى كه مشام مرا مشكبيز كردى وما
ازاين جهان تنگ  وشورى انگيختى ونرد محبّت باختى وكارى ساختى و

عبدالبهاء  .خوشا به حال تو .خوشا به حال تو. وتاريك به عالم نورانى تاختى
ت ياران ق به پيروى توگردد وجان راچنين درمحبّ اميدوار است كه اونيز موفّ 

مراتب عشقى كه ميان بهائيان  همه از ميان نمى خواهندآرى جام ج ٥.»ببازد
 .موج مى زندآگاه گردند ،وميان ايشان ومواليشان، وميان ايشان واهل عالم

مى  .فرموده »خاك پاى يارانش« بدانند كه عبدالبهاء خودرا نمى خواهند
 سوزند كه چطورزنى مسيحى درمنچستركه بهائى شده بوده، موهاى زيباى خود

تا ازفروش آن اعانه اى براى ساختن مشرق االذكاربهائى كه محل  بريد را
 ازاين همه عشق وفدا كه جزنتيجۀ قّوۀ .تقديم دارد عبادت همۀ اديان است،

نيست مى هراسند، ومى  »ى آسمانىنفوذمعنوى مربّ « و »كلمۀ الهى«
  .دسازند رى وانموشى وبسياسى ومادّ  خواهندآن را

به والى بهاء و كِل َانبياء قسم كه اگر بخواهيم ! سبحان اهلل! اهلل سبحان  
مثل جام جميان وامثال بهائى ستيزانى چون ايشان باشيم و روش ايشان پيش 
گيريم، اليِق هر ذكر سوئى هستند، چه كه مصداق اين آياِت ذى معجزاِت 

 :دمى باشند كه مى فرماي )٢١-١٧يا  ٢٤ -٢٠آيات (هود ۀقرآن مجيد در سور
ِن ِاْفَترى َعَلى اهللِ َكِذبًا اّولَِٔك يْعَرضُوَن َعلى َربِِّهْم َو يُقوُل َو َمْن اَ « ْظَلُم ِمم

وَن  ذيَن يُصدذيَن َكَذُبوا َعلى َربِِّهْم َاال َلْعَنُة اهللِ َعَلى الّظاِلميَن الاَالْشهاُد هُوالِء ال
اّولَِٔك َلْم يُكوُنوا . ُهْم كاِفُرونَ  ُهْم ِباالِخَرةِ  وَ َعْن َسبيِل اهللِ َو يبُْغوَنها ِعَوجًا 

ُمْعِجزيَن ِفى اَالْرِض َو ما كاَن َلُهْم ِمْن ُدوِن اهللِ ِمْن اولياَء يضاَعُف َلُهُم اْلَعذاُب 
ْمَع َو ما كاُنوا يبِْصُرونَ  ذيَن َخِسُروا َاْنُفَسهُ .ما كاُنوا يْسَتطيُعوَن السَِٔك المْ اول  َو َضل

و كيست ( ».ال َجَرَم َانُهْم ِفى االِٓخَرِة ُهُم اَالْخَسُرونَ . وا يْفَترُونَ َعنُهم ما كانُ 
آنها عرض كرده مى شوند بر  .افت بر خدا دروغ رابترازآنكه بر  ستمكار

 .پروردگارشان و گويند گواهان اين گروه آنانند كه دروغ بستند بر پروردگارشان
كه باز مى دارند از راه خدا و  خداست بر ستمكاران، آنان تآگاه باشيد لعن

آنها نباشند عاجز كنندگان  .مى خواهند آن را كج، و ايشانند به آخرت كافران
مضاعف كرده مى شود از  .در زمين و نباشند مر ايشان را جز خدا هيچ دوستان

آن گروه آنانند  .نيستند که بتوانند شنيدن و نيستند که ببينندبراى ايشان عذاب؛ 
دند بر نفسهاى خود و گم شد از ايشان آنچه بودند كه دروغ مى كه زيان كر

عينأ از ) (نازيان كارتر ايشانند ناچاراست به درستى كه ايشان در آخرت. بستند
َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفسيُروا فى اَالْرِض « و. )نوشته شد ٩قرآن شماره 

بي واَفاْنُظرُ  ت به حقيقت گذشت پيش از شما سنّ ( ٦»نَ َكيَف كاَن عاِقَبُة الُمَكذِّ
  .)هايى پس سير كنيد در زمين پس بنگريد چگونه بود انجام تكذيب كنندگان

سعى دارند مافوق اين حضيض ادنى پروازنمايند، وخيرجام  ءاهل بها اّما  
. ايشان به ادب و صفا مأمورند و آنان را دعا مى كنند .جميان را مى خواهند
معكوس داده ومى  ۀآت بهائى ستيزان نتيجئاذيب و افتراچه كه مى دانند اك

اّما ازاين . وندحضرت عبدالبهاء باعث پيشرفت امر بهاء مى ش ۀدهد و به فرمود
ها گذشته، نگارنده حيران است كه چگونه مى توان امثال جام جم وآقاى 

اء را ظاهر ى و باطنى امر به ۀشهبازى را زودتر به اشتباهاتشان آگاه كرد، تا غلب
فوق از قرآن مجيد و  ۀو بيش از اين مصداق آيات مبارك ر ببينندر و سِ به چشم سَ 

و همچون اسالفشان در محضرالهى شرمنده  ندتبعات سوء آن در عالم بعد نباش
ببينيد حضرت عبدالبهاء در مورد رّديّه نويسان عليه اسالم چه مى . نشوند
عثمانى قسطنطنيه را محاصره حكايت كنند كه چون سلطان محّمد « :فرمايند

. نمود، شخصى از وزراء قيصر بر شخصى از علماى مسيحى در شهر وارد شد
سؤال نمود كه به چه . مالحظه نمود كه آن عالم به نوشتن و نگاشتن مشغول

آن وزير قيصر  .نوشتن بر حضرت رسول و بر قرآن گفت مشغول به ردّ ؟مشغولى
ر گوش آن عالم زد كه دير خبر شدى، ر شده از شّدت حيرت طپانچه بمتغيّ 

وقتى كه َعَلم مبين آن شخص در حجاز و يثرب بود الزم بود كه رد بنويسيد 
اعظم پرچمش پشت دروازه قسطنطنيه موج مى زند، و بانگ  َعَلمِ حال كه آن 

وتش گوش شرق و غرب را پر كرده و انوار عّزتش چشم عالم را خيره كوس نبّ 
برخيز درمانى به جهت درد خود بجوئيد و . شده ايد نوشتن نموده مشغول ردّ 

مرهمى به جهت زخم درون خويش بيابيد و راه فرارى تحّرى نماييد كه آن 
جز قبول  ىما چاره ا. كوكب، شمس ُمضىء شد و آن سراج، بدِر منير گشت

  ٧».عنقا شكار كس نشود دام باز چين. نداريم هيّ جز
بر گوش رّديّه  »سيلى شديد« يستد كهن »وزير قيصر« اهل بهاء مانند ولى  

آل عمران، به تأييد الهى و نه  ۀسور ١٢٨ ۀنويسان بزنند، بلكه به مصداق آي
فروخورندگان خشم و ( »كاِظميَن اْلَغيَظ َو العافيَن َعِن النّاسِ « استحقاق بشرى

مصداق اين بيان  دارندمى باشند، بلكه سعى  )عفو كنندگان از مردمان
امراهلل باشند، تا در فضايى وسيعتر و آسمانى رفيعتر پرواز  ت ولىّ مواليشان حضر

ت، نصايح پيشينيان مهر و وفا و شفقت و محبّ « :نمايند؛ چنانكه مى فرمايند
واگر مجاز  ٨».دراين دور اعظم، اهل بهاء به فداكارى و جانفشانى مأمور. بوده

ى دست بهائى ازحضرت بهاءاهلل، حتّ  شكر شكنلوح  مفادبوديم به مصداق 
ستيزان را نيز مى بوسيديم و آنچه را هم كه در پاسخ ترّهات ايشان آورده ايم 

ديگر ايشان و . براى روشن شدن و بيان حقايق است و نه دشمنى با ايشان
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 »َشىٍء نْ َمْن ال يْعُزُب َعْن ِعلِْمِه مِ « امثال ايشان، خود مى دانند و خداى

  .)نمى شودكسى كه از علمش هيچ چيز فراموش (
نازنين  و ازهمۀ آنچه درفوق ذكرگرديد گذشته، ازهموطنان عزيز بارى  

آت واكاذيب جام جميان وكيهانيان وامثال ئخودكه مظلومانه محاط در افترا
آنان هستند، تقاضا مى شود لوح مبارك ذيل ازحضرت بهاء اهلل خطاب به 

امطالعه عاى جام جم وآقاى شهبازى رادّ  مورد »مانكجى صاحب«همان 
جميع اديان درپاسخ نامۀ  ببينند كه موعود تا خودبه چشم خود د،فرماين

دارند ازجام جميان  آن گاه هموطنان عزيزحّق  .مانكجى مزبور چه فرموده است
خيانت مى دهد؟ اگرمانكجى  بوى جاسوسى و بپرسند، كجاى لوح مزبور

است ـــ كجاى  زردشتيان عزيز جاسوس بوده ـــ اثبات وپاسخش با جام جم و
ايشان بوده است؟  ازهمراهى وهمدستى حضرت بهاء اهلل با ورحاكىلوح مزب

  ٩مى دهد؟ »سره تراشى«و  »تاريخ سازى«كجاى آن بوى 
كه مشامشان را زكام هذيان واوهام نگرفته، ازلوح حضرت بهاء اهلل  آنان  

 نشورم«آن را  جزرائحۀ استقالل وعظمت الهى ووحدت عالم انسانى نيابند، و
اى كاش جام جميان . مالحظه نمايند »عصرجديد ت درنجات بشريّ  آزادى و

يعنى  يل،يادشان مى آمدكه مثًال چطورعاليترين مجمع قانون گذارى كشور برز
مجلس نمايندگان برزيل، به مناسبت انقضاء يك قرن از صعود حضرت 

ار آيين بهاءاهلل جلسه اى مخصوص تشكيل دادند و ضمن آن از مقام بنيانگذ
پيروانش به نوع بشر ارزانى  ۀبهائى و تعاليم مباركه اش و خدماتى كه جامع

احزاب بپا  عداشته اند، تجليل كردند و سخنگوى مجلس و نمايندگان جمي
خاستند و يكى بعد از ديگرى آن مظهر ظهور الهى را در بيانات خويش ستودند 

كه تا كنون از قلم  آثار دينى ۀعظيمترين مجموع« ۀو حضرتش را آفرينند
براى جميع «خواندند و پيام مباركش را پيامى  »شخصى واحد صادر شده،

توصيف  »ىو ملّ  بىوراى تفاوت هاى بى اهميت نژادى، مذه  نوع بشر،
بارۀ يوم ظهورموعود  ولى چه مى توان كرد كه ائمۀ اطهارع ازقبل در. نمودند

 ران نزديك مى شوند وچنين پيش بينى كرده اند كه درظهورحضرتشان، دو
  .نزديكان دور

عين لوح حضرت بهاءاهلل درپاسخ به نامۀ مانكجى، كه فى  اينك  
  .الحقيقه، خطاب به جهانيان، ومنشورآزادى ورفاه حقيقى ايشان است

  خداوند يکتا بنام

 ىاز دريا ىشبنمه را سزا است که ب ىا بيننده پاينده ستايش  
بياراست  ىدانائ ىستاره هاه و ب را بلند نمود ىبخشش خود آسمان هست

بارگاه بلند بينش و دانش راه داد و اين شبنم که نخستين ه و مردمان را ب
شود چه که  ناميده مى ىآب زندگانه ب ىگفتار کردگار است، گاه

و  .نخستين ىروشنائه ب ىزنده نمايد ؛ و هنگام را ىمردگان بيابان نادان
گشت، چون بتابيد جنبش نخستين که از آفتاب دانش هويدا  ىاين روشن

يکتا بوده اوست  ىنمودار و آشکارشد و اين نمودارها از بخشش دانا
و  ىبينائ .داننده و بخشنده و اوست پاک و پاکيزه ازهر گفته و شنيده

و آنچه  ىهست .او کوتاه ىدست از دامن شناسائ ،گفتار و کردار را ىدانائ
خشش کردگار بسته شد نخستين پس دان .ازاو هويدا اين گفتار را گواه

نخستين در دبستان  ىاوست دانا .گفتار است و پاينده و پذيرنده او خرد
اوست و هر چه  ىآنچه هويدا از پرتو بينائ .يزدان جهان و اوست نمودار

. اوه همه نامها نام او و آغاز و انجام کارها ب .او ىائآشکار، نمودار دان
 ىآورد و بر دوست ىخوش .روزگار رسيد ىاين زندانه نامه شما در زندان ب

جهان را که ديدار را  ىسپاس دارا .افزود و ياد روزگار پيشين را تازه نمود
اميد چنان است  .ديديم و گفتيم و شنيديم .نمود ىروز ىدر خاک تاز

درنيايد و گردش روزگار ياد او را از دل  ىاز پ ىديدار را فراموش نکه آ
م سبز و خرّ  برويد و در انجمن روزگار ىگياه دوست نبرد و از آنچه کشته شد

  .و پاينده بماند

پرسش رفته بود، رگ جهان در دست پزشک  ىآسمان ىاز نامه ها اينکه
 ىهر روز را راز .کند درمان مى ىدانائه بيند و ب ىدانا است، درد را م
ز را امرو .و فردا را درمان ديگر ىدرد امروز را درمان .ىاست وهر سر را آواز

 ىهارا درد ىشود گيت ديده مى .رانيد نگران باشيد و سخن از امروز

که از باده خود  مردمانى .انداخته ىبيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکام
اينست که خود  .سر مست شده اند پزشک دانا را از او بازداشته اند ىبين

 .شناسند درمان مىدانند نه  نه درد مى .و همه مردمان را گرفتارنموده اند
بشنويد آواز اين . اندراست را کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده 

بگو  .که در خوابند بيدار شوند بايستيد و بگوئيد، شايد آنان. را ىزندان
دهد، بشتابيد و  مى ىآب زندگان ىدست بخشش يزدان .مردگان ىا

 ىروز مرد هر گز زندگهر که امروز زنده شد هر گز نميرد و هر که ام .بنوشيد
  .نيابد

چه که آنچه از  .هر دونيکو است ىو پارس ىزبان نوشته بوديد، تاز درباره
و . آيد ىبردن بگفتار گوينده است و اين از هر دو م ىزبان خواسته اند پ

امروزچون آفتاب دانش از آسمان ايران آشکار و هويدا است هر چه اين 
  .زبان را ستايش نمائيد سزاوار است

از  ىميان آمد گروهه چون گفتار نخستين در روزپسين ب! دوست ىا
چون کردار  ىو گروه .آواز آشنا شنيدند و بآن گرويدند ىمردمان آسمان

 ىبگو ا .دور ماندند ىنديدند از پرتو آفتاب دانائ ىرا با گفتار يک ىبرخ
آنچه در اين روز پيروز شما را از  :يزدان پاک ميفرمايد .پسران خاک

از  ىپاک .پاک نمايد وبه آسايش رساند همان راه، راه منست يشآال
و  .مردمان بکاهد ىاست که زيان آرد و از بزرگ ىاز چيزهائ ىآاليش، پاک

و آسايش  .آن پسنديدن گفتار و کردار خود است اگر چه نيک باشد
زمين  ىدست دهد که هر کس خود را نيک خواه همۀ رو ىهنگام
اين گفتار را گواه که اگر همه مردمان زمين بگفته آگاه،  اوآنکه  .نمايد
 .ماندند ىبهره نم ىب ىبخشش يزدان ىميبردند هر گز از دريا ىپ ىآسمان

  .نبوده و نيست ىرا روشن تر از اين ستاره ا ىآسمان راست

 ىروشنه ب ىبيگانگ ىازتاريک .پسران خاک ىگفتار دانا آنکه، ا نخستين
ينست آن چيز که مردمان جهان را بيشتر نمائيد، ا ىرو ىخورشيد يگانگ

 ىدرخت گفتار را خوشتر از اين برگ .دوست ىا .از همه چيزها بکار آيد
 ىا .را دلکش تراز اين گوهر نبوده و نخواهد بود ىآگاه ىنه و دريا

ازجهان و آنچه در اوست  ىآن نازکه ب ر را پلِک چشم سَ  .پسران دانش
 .بر چشم دل فرود آيد چه خواهد نموداگر  بهره نمايد، ديگر پرده آز ىب

جان را بپوشاند، چنانکه ابر  ىآز و رشک روشنائ ىتاريک .مردمان ىبگو ا
بر  ىدبگوش هوش اين گفتار را بشنود پر آزا ىاگر کس .آفتاب را ىروشنائ
فرا  ىچون جهان را تاريک .پرواز نمايد ىدرآسمان دانائ ىآسانه آرد و ب

هويدا گشت تا کردارها  ىو روشنائ بخشش بجوش آمد ىگرفت دريا
آن مژده ه ب ىآسمان ىاست که در نامه ها ىو اين همان روشن .ديده شود
مردمان روزگار را بگفتار نيک  ىاگر کردگار بخواهد، دلها .داده شد

  .بر جانها بتابد و جهان را تازه نمايد ىو پاکيزه کند وخورشيد يگانگ کپا

گفتار، کردار است و  ىد، چه که گواه راستگفتار را کردار باي! مردمان ىا
 .نگشايد ىبينائ ىاين، تشنگان را سيراب ننمايد و کوران را درها ىآن ب
شود و  شمشير ديده مى ىگفتار درشت بجا :فرمايد مى ىآسمان ىدانا

 .يندجو ىرسند و برتر ىدانائه شير، کودکان جهان ازين ب ىنرم آن بجا
از هر چه  .هيچ نه ىمن نباشد دارا ىگويد هر که دارا زبان خرد مى

پژمردگان را  .دانش ىمنم آفتاب بينش و دريا .هست بگذريد و مرا بيابيد
که راه ديده بنمايم و  ىمنم آن روشنائ .تازه نمايم و مردگان را زنده کنم

 .بياموزم ازنياز که پر بستگان را بگشايم و پرو ىمنم شاهباز دست ب
 ىباز شده، بشتابيد و چشمه دانائ ىآزاد راه :فرمايد دوست يکتا مى

 بلند شد، ىسرا پرده يگانگ .دوستان ىجوشيده، از او بياشاميد بگو ا
همه بار يک داريد وبرگ يک  .بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد

 ىائبکاهد و بر دان ىگويم، هر آنچه از نادان مى ىراسته ب .شاخسار
در سايه داد و  .مردمان ىبگو ا .ستبيفزايد او پسنديده آفريننده بوده و ه

 .چشم ىدارا ىبگو ا .در آئيد ىراه رويد و در سراپرده يکتائ ىراست
دوست  ىببينيد و آگاه شويد، شايد پس از آگاه آينده است، ۀگذشته آين

است که  ىچيز ىامروز بهترين ميوه درخت دانائ .را بشناسيد و نرنجانيد
  .ايدنم ىمردمان را بکار آيد و نگاهدار



 
 ٣٥   ولوله درشهر

 
و جان گنجينه راز  .دروغ مياالئيده من است، او را ب ىزبان گواه راست بگو

اميد چنان است که در اين بامداد که  .مسپاريد من است، او را بدست آز
بريم  ىخورشيد دانش روشن است بخواست دوست پ ىروشنيها جهان از
چون گوش کمياب است ! دوست ىا.بياشاميم ىشناسائ ىو از دريا

رسيده  ىکار بجائ .که خامه در کاشانه خود خاموش مانده تاس ىچند
 .مردمان ىبگو ا. گرفته و پسنديده تر آمده ىاز گفتار پيش ىکه خاموش
 .شود، تا نورسيدگان بمانند و نورستگان برسند اندازه گفته مىه سخن ب
در آيند و در  ىجهان بزرگه اندازه بايد داد تا کودکان جهان به شير ب
دوست زمين پاک ديديم تخم دانش  ىا .گزينند ىجا ىگيگان بارگاه

بگو امروز به  ؟کشتيم، ديگر تا پرتو آفتاب چه نمايد، بسوزاند يا بروياند
از پس پرده جان بر آمد و همه پرندگان  ىيکتا، آفتاب دانائ ىدانا ىپيروز

که  ىنيکو است کس .بيابان از باده دانش مستند و بياد دوست خرسند
  .و بيابدبيايد 

و  ىو جسد ىو روح ىو فؤاد ىو نفس ىو قلب ىرّب أستغفرک بلسان ىا
و  .، و ٕانّک أنت التّّواب الّرحيمىو جلد ىو دم ىو عظم ىجسم

أهل  ىبه تهّب روائح الغفران عل ىالّذ باستغفار ىأستغفرک يا ٕاله
و أستغفرک يا  .العصيان و به ُتلبس المذنبين من رداء عفوک الجميل

به يظهر سلطان عفوک و عنايتک و به يستشرق  ىالّذ رباستغفا ىسلطان
و  ىهيکل المذنبين و أستغفرک يا غافر ىشمس الجود و االفضال عل

شطر عفوک و  ىبه يسر َعّن الخاطئون ال ىباستغفار الّذ ىموجد
و  .باب رحمتک الّرحمن الّرحيم ىاحسانک و يقومّن المريدون لد

نارًا لُتحرق کّل الّذنوب و  جعلَته ىلّذباستغفار ا ىأستغفرک يا سيّد
سليم و به يطُهر اجساد  ىالعصيان عن کّل تائب راجع نادم باک

الممکنات عن کدورات الّذنوب و االٓثام و عن کّل ما يکرهه نفُسک 
  ١٠.العزيز العليم



 
 ٣٦   ولوله درشهر

 

 ۀرّديّه هاى امثال جام جم درآين

  خطابات حضرت عبدالبهاء 

  ُهو اهلل   
شيطان  ىبلند شد ندا ىاله ىا امروز هر وقت ندااز بدايت عالم ت  

 خواهد مقاومت نور کند ظلم مى زيرا هميشه ظلمت مى* هم بلند شد 
اين * خواهد مقاومت علم نمايد  خواهد مقاومت عدل نمايد جهل مى

 ىفرعون ىمالحظه کنيد در زمان موس* ه اهل اين جهانست عادت مستمرّ 
در * را از انتشار منع کند  ىضرت موسح تنورانيّ کرد تا  بود مقاومت مى

اينها بنهايت * مذهب يهود بودند  ىزمان حضرت مسيح قيافا و حنّا رؤسا
حضرت ه چند ب ىکردند و افتراهائ ت مقاومت حضرت مسيح مىقوّ 

کم بر قتل مسيح داد که حمجمع فريسيان  ىحتّ * نوشتند و انتشار دادند 
پدر  ىاست استغفر اهلل ب راهاين شخص مسيخ است استغفر اهلل گم

خواهم برزبان بياورم و در بين جميع يهود  که نمى ىمشروعست چيز هائ
ت مسيح اينکه نورانيّ  دادند و مقصدشان شرق اين مفتريات را انتشار مى

  * را منع کنند 
ت حضرت قريش خواستند نورانيّ  ىد علماهمچنين در زمان محمّ  و  
ت بر قتل او دادند و نهايت اذيّ  ىيع فتوجم* د را از انتشار منع کنند محمّ 

آيا * را هدم نمايند  ه شمشير خواستند آن بنيان عظيمرا بر او وارد آوردند و بقوّ 
 ىت امر الهيک توانستند مقاومت نمايند عاقبت مغلوب شدند و نورانيّ  هيچ
شکست خورده از ميدان در  ىشان مانند اردو جميع* را احاطه کرد  آفاق

ه آفاق را احاطه کرد اهلل نافذ شد شريعت اهلل منتشرگشت تعاليم الهيّ  رفتند کلمة
  * درخشيدند  ىحق بودند مثل ستاره از افق سعادت کبر که در ظلّ  نفوسى
نادان که خود را بدين نسبت  ىجمع* هم باز همان دستگاه است  حال  
هلل نمايند تا ت بهاء اهلل را منع کنند مقاومت امر اخواهند نورانيّ  دهند مى مى
دست  ءافتراه ندارند ب ىچونکه برهان* را از اين اشراق محروم نمايند  آفاق

شمشيرشان  دکه برهان ندارن ىوقت* زنند زيرا عادت مردم نادان چنين است 
 نمودند صحبت مى آن مهاجمه نمىه افتراست و اّال اگر برهان داشته باشند ب

راندند مثل مرد  ر قلم و زبان نمىنمودند کالم رذيل ب نمى ىکردند بدگوئ
از آنها  ىنداريم بدگوئ ىما با آنها نزاع و جدال* کردند  ميدان بيان برهان مى

برهان لب ه کنيم ب ىکنيم حقيقت حال آنها و سوء سيرت آنان را بيان نم ىنم
داريد  ىگوئيم برهان ما اينست اگر شما در مقابل برهان ما برهان مى* گشائيم 
گشايند و در جرائد مرقوم  ءافتراه آيند زبان ب اّما آنها ابدًا نزديک نمى *بنمائيد 

 اريين مىدارند که اين بهائيان چنين و چنانند چنانکه فريسيان در حق حوّ  مى
  * نويسند  شود مى ىجار لمشانگفتند هر چه از ق

ه منتشر شد ابدًا مکّدر نشويد ب ىشما مالحظه کنيد چنين اوراق وقتيکه  
نکنيد همين نفوس  ىموجب تعاليم بهاء اهلل عمل نمائيد اعتنائه ت بقوّ  کمال

که منصفند  البته نفوسى* شود  شوند که کلمة اهلل بين خلق منتشر مى سبب مى
 تکنند همان فحص و تدقيق سبب هداي کنند تحقيق و تدقيق مى فحص مى
ت اس ىبگويد در فالن اطاق شمع ىمثل اينست که کس* شود  آنها مى
شنود در فالن  مى* بعد شخص سامع فحص کند ببيند روشن است * خاموش 

زرد برگ شکسته شاخ تلخ ثمر است و گلها بد بو زنهار نزديک او  ىباغ درختان
 گويند مى کنند بلکه مى که منصفند با اين قناعت نمى البد نفوسى* نرويد 

 نمايند مى چون فحص و تحقيق*نمائيم  حقيقت مى ىبينيم و تحرّ  مى ويمر
برگها در  ىباغ در نهايت اعتدالست ساقها در نهايت راست ىبينند درختها
ميوه ها در نهايت حالوت گلها در  ىشکوفه ها در نهايت معّطر ىنهايت سبز

 غاين باه پس ميگويد الحمد هلل آن بدگو سبب شد که من ب* نهايت طراوت 
شوند که  ند سبب مىا اين بدگويان چنين* راه يافتم سبب هدايت من شد 

  * کنند  مردم تفّحص مى

ه که ب که در مذهب مسيح تأليف کردند افتراهائى ىزمان مسيح کتب در  
کتب * داشت  ىاريين گفتند آيا هيچ اثرکه در حق حوّ  مسيح زدند کذبهائى

بلکه جميع * رسانيد  ىمسيح نوشتند آيا هيچ ضرره که فالسفه آن زمان رّد ب
ص و تجّسس شد زيرا ذکر مسيح را مردم شنيدند به تفحّ آن کتب سبب ترويج 

بزنيم ما بد  ىخواهيم در حق اين نفوس حرف ما نمى* و هدايت يافتند  مدندآ
اين * ندارد  ىگوئيم اين مفتريات ابدًا عظم گوئيم بلکه همين قدر مى نمى

ابر هر قدر کثيف باشد اشعه * مفتريات بمنزله ابر است که حجاب آفتاب گردد 
حقيقت را  آفتابانوار * کند  نمايد و محو مى مى ىآفتاب عاقبت او را متالش

مانع نگردد باران  ىرا هيچ سدّ  ىحجاب نشود نسيم گلستان اله ىهيچ ابر
که  از اين کالم مرادم اينست که وقتى* حاجز نشود  ىرا هيچ حائل آسمانى
شما محزون نشويد منتشرشود و در جرائد مفتريات نوشته گردد  ءافترا ىکتابها

 ىبار را کس ىزيرا درخت ب* ت امر اهلل است بلکه بدانيد که اين سبب قوّ 
ض ننمايد آنچه واقع شود همان سبب تعرّ  ىسنگ نزند چراغ خاموش را کس

  * ت امراهلل است نظير آنکه از پيش گذشت قوّ 
* اسرائيل را مدد و عون بود  ىنگاه کنيد غرور فرعون بن ىزمان موس در  

 ىقاتل است لهذا بايد قصاص گردد ول ىهر چند آن ظالم اعالن کرد که موس
 و هارون هر دو مفسدند مى ىفرياد کرد که اين موس* نداشت  ىت تأثيراين قوّ 

لهذا  اندازندخواهند دين مبين شما را بهم زنند و در مملکت اختالف و فساد 
ان يبّدال دينکم ان هذان لساحران يريدان (اهالک و اعدام آنها الزمست 
درخشيد  ىابدًا تأثير نکرد بلکه نور موس )ىبسحر هما و يذهبا بطريقتکم المثل

  * سينا احاطه کرد  ىت تجلّ شريعتش منتشر شد نورانيّ 
فرياد بر آوردند که مسيح استغفر اهلل مسيخ است  ىهمچنين فريسيان وقت و  

ا حرام نموده تعدد نساء زيرا سبت را شکسته شريعة اهلل را منسوخ کرده طالق ر
وا * بيت اهلل است  ىرا منع کرده مقصدش هدم قدس االقداس است خراب

اين اعتراضات * زنيد  دارمذهبا فرياد بر آوردند که بدار زنيد ب وا دينا وا ويال
نداشت صبح مسيح طلوع نمود نفثات روح القدس در جميع  ىآنها هيچ اثر

  * حد نمود را متّ  عالم تأثير کرد همه اقوام مختلفه
ه ب ىاينست که از مفتريات قوم و کذب و مجادله آنها هيچ فتور مقصد  

آيد بلکه سبب علّو امر اهلل است و دليل بر آن است که اگر امر  امر اهلل وارد نمى
امر هر قدر عظيم تر است دشمنش * نمود  بر آن نمى ىضتعرّ  ىبود کس ىعاد

بهاء اهلل  اليمايت ثبوت و رسوخ بموجب تعلهذا ما بايد در نه* بيشتر است 
 ١*عمل نمائيم مرحبا 
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عاى جام جم درخصوص بررسى ادّ 

بودن مطالب ويژه  »دقيق وعالمانه«

  ام ايّ  مۀنا

  حامد

ايران، بدون  بهائى در روزگارى بود كه رّديّه نويسان عليه اديان بابى و  
هرچه مى  شان،بودن آثار »تحقيقى« و »علمى«و »منصفانه«ادعاى ظاهرى 

بعضًا چنين مى  نيز مى نوشتند ـــ چنانكه امروز ءتهمت وافترا و دروغ خواستند از
فضاى نسبى  عواملى همچون ايجاد دراثر پهلوى رژيم زمان اما در. كنند

ناشى  اغالط روشنفكرى ونيز روشن شدن اشتباهات و تحقيقى و دانشگاهى و
نفوسى  بور، وعواملى ديگر، بتدريجبغض رّديّه نويسان مز و عناد ب وتعّص  از

 بدون حّب  و عى شدند كه آثارى عالمانه ومحققانهازبين رّديّه نويسان جديد مدّ 
فوق  روش دو پس ازانقالب اسالمى نيز ١.نوشته اند اديان مزبور ۀبغض دربار و

كينه رّديّه هائى عليه دين  و با عناد وعالوه بربعضى كه آشكارا ادامه يافت
كر پيدا شدند نوشته ومى نويسند، اخالفى نيزچون اسالف فوق الذّ جديدالهى 

عى تحقيق وپژوهش بى آنها مدّ  ۀازپشت بسته، بيش ازهم كه دست آنها را
   ٢.اديان بابى وبهائى شدند ۀطرفانه وغيرمبغضانه دربار

 آثار ت تحقيق منصفانه سراغاما جالب اينكه وقتى شخصى به نيّ   
بى طرفى و علمى بودن بوده وهستند مى رود، با  كه مدعى مزبور نويسندگان
 »توّهم علمى بودن وبى طرفى« دچار آنها ب مشاهده مى كند كهكمال تعجّ 
 آثارشان، به استثناى فرق ظاهرى، فرقى ماهوى با آنانى كه واقع در هستند، و
ازآن دسته كه به  ٣.مى نويسند، ندارد و نوشته مبغضانه آشكارا

بيان نموده  را ت خودبانه نوشته اند وآشكارا ضديّ متعّص  و ظاهرظاهرمبغضانه
م محققين توهّ  ۀرا وارونه جلوه داده اند كه بگذريم، به دست »حقايق« اند و
 و داراى روش ٤»تشابهت قلوبهم« مباركه مزبورمى رسيم كه به مصداق آيه ۀزد

مشتركى هستند كه با بررسى آثارشان مى توان به آن پى  صاتمشخّ  و صفات
بغض باطنى نسبت به : جمله عبارتنداز صات مشترك آنها ازازجمله مشخّ .برد
درالبالى  »دروغگو كم حافظه مى شود«ين بابى وبهائى كه گاه به مصداق يآ

ادعاى  ،پنهان كنند را آن نمى توانند و صفحات رّديّه هايشان آشكارمى شود
كه فقط ازخود ادعاى اين  ،ظاهرى ودروغى علمى وبى طرفانه بودن آثارشان

عدم وفادارى عملى به ادعاهاى  ،بهائى استفاده كرده اند و بابى منابع و كتب
وجود تناقض  ،پيشداورى ها درآثارشان و فرض ها ى غلط وجود ،مزبور

دعوت ازبهائيان كه  ،بهائى و بابى تاريخ و كتب و تحريف آثار ،درمطالبشان
عاى اين كه ادّ  ،كنند »حقيقتى تحرّ «فقط ازطريق خواندن كتب رّديّه ايشان 

  .. .كتبشان رّديّه نيست بلكه كارى تحقيقى وپژوهشى است؛
 و بپردازيم مزبور بعضى آثار بررسى به كه نيست آن فرصت دراين جا  

 و محققين بهائى توسط خسته سازيم، چه كه اين كار را عزيز هموطنان
نه جام جم اما خوشبختا ٥.جاهاى ديگرانجام شده است نيزغيربهائى در
نمونه اى  »مشتى نمونه خرواراست،«خود، كه درحقيقت  درشاهكاراخير

ام ويژه نامه ايّ  در تأمل، قابل مقاالت را، آنهم به شكل گلچينى و ازاين آثار
، قسمت سرسخن چنين مى ٢ درصفحه. براى منصفين فراهم نموده است

 ندان دردبخشى ازفرز« علمى »داريد، حاصل تالش آنچه پيش رو«: نويسد
يت بهائّ  ايران اسالمى، جهت تبيين دقيق وعالمانه كارنامه )؟( درك مند و آشنا

 مستندات قابل جنجال، وصرفًا برپايه درتاريخ است كه بدور ازهرگونه شعار و
. صورت گرفته است) يتحتى براى جوانان تحصيلكرده ومنصف بهائّ ( قبول

يافته  به معناى واقعى را 'قيقتى حتحرّ 'اميدواريم كه جوانان بهائى، شهامت 
حقيقت،  ۀيك پژوهند ۀدقت ويژ تا پايان، با حوصله و واين ويژه نامه را ازآغاز

. عمل كنند 'حقيقت، باالترازافالطون است'آنگاه به منطق  مطالعه نمايند و
   ».ايدون باد

 و جام جم، ازتوهين هاى آن به دين بهائى مزبور عاهاىبراى بررسى ادّ   
 و بعضى عكس ها مقاالتش در و ش، كه عالوه برمطالبپيروان

بغض باطنش را برمال مى سازد كه  كاريكاتورهايش نيز آشكاراست و
، ستون چپ، ٤٧ۀ با نگاه مختصرى به منابع تحقيقى كه درصفح ،٦بگذريم

فهرست نموده، معلوم  »ت،ت وبهائيّ بابيّ  كتابخانه موضوعى نقد«تحت عنوان 
درحقيقت، اين فهرست . اعملكردش يكى نيستعايش بكه ادّ  مى شود

رّديّه  كتبى است كه نويسندگان آن، آنها را ۀتمام نماى هم ۀازجمله آين
 بررسى مختصرياد .٧عاى بى طرفى وعلمى بودنشان را داشته اندندانسته، ادّ 

 ۀداشت هاى مقاالت متعدد ويژه نامه، حاكى ازاين است كه قسمت عمد
درآن مقاالت استفاده شده، همين رّديّه هائى است كه منابع وكتبى كه ازآنها 

باورانه وناشيانه وبدون توجه به تأثيرسوء آن درعلمى جلوه دادن  فهرستش نا
 علمى اديان كجا درتحقيقات بى طرفانه. آمده است ٤٧ۀ ويژه نامه، درصفح

 بيان و درمنفى جلوه دادن را صرفًا »نقد«گروه هاى مختلف،  و مذاهب و
با استفاده ازمنابع مخالفين آنها،  آن هم صرفًا نواقص احتمالى آنها، و معايب

  آنهم بدون ارزيابى چنين منابع تحقيقى، تعريف كرده اند؟ 
رّديّه نويسان  ۀحيرت انگيزى كه هم ازموارد اشتباهات تكرارى و فاحش و  

عا مرتكب شده اند، هرادّ  با و جمهورى اسالمى ازهرقبيل و دوران پهلوى
ت بخشيدن به آنها، بدون ارزيابى سنديّ  صبحى و و فاده از رّديّه هاى آوارهاست

 و همان طوركه همه مى دانند، ازبى وفايان امربهائى اين دو ٨.علمى آنهاست
را با رّديّه  كه هموطنان عزيز قابل توجه بسيار نكات از. برگشته ازآن مى باشند

بهائى بيشترآشنا مى سازد امر ۀعى تحقيق علمى ونقد بى طرفاننويسان مدّ 
 طيمح ىانصافشان را آشكارمى نمايد، اعتراف آقا دانش و و وميزان علم

 دآورندگانيآقاى طباطبائى را كه پد. آواره مى باشد و صبحى ۀدربار يىطباطبا
و سايت ضدبهائى  »،ىشهره مجامع علم«و  »ت نظردقّ «داراى  اميّ ويژه نامه ا

به  نکهيدر باره ا ىدانند، در جائ ىم »قيقتح ۀاسطور«وى را  بهائى پژوهى
غلط نموده و به اصطالح با طناب  ىاستنباط »ىصبح«و  »آواره«اتکاء اقوال 

و آواره از مبلغان  ىشهادت صبح.. .ىبه اتکا« :سدينو ىآن دو به چاه رفته م
از  ديجد خيتار ريو تحر صينارسا در باره تلخ ىاستنباط.. .ىگريبرگشته از بهائ

، اميّ ا نامهه ژيکه و ىآواره و صبح ىعنيدو  ني،و در ادامه در باره ا٩»شد ميقد
 نيمراجعه بد زپس ا«: سدينو ىم نيخواندشان چن ىم ١٠»مستبصر نيمبلغ«

در  غيتبل ىخو: که افتميو در دميخط نه بر آنها کش دهيو نود افتهيمدارک نو
 و ه آوارهو جالب تر آنک ١١».رود از دست ىنم ردى تا نم چو نشست، ىکس

از  ،دهي، خط بطالن بر گفتار و نوشتارشان کشقيو دق طيکه استاد مح ىصبح
. االبصار ىاول ايفاعتبروا  ١٢.نيز بوده است اميّ ا فيجام جم درتال ىمنابع اصل
اين منابع  فهرست رّديّه هاى ويژه نامه آنكه خود ۀديگر دربار مهم ازنكات

 آواره نيز و چنانكه همين صبحى .يكديگرمى باشند داراى مطالب متناقض با
 زعيم الدوله و فضائى و آقاى شهبازى و. مطالب متناقض باهم نوشته اند

 ۀداراى مطالب متناقضى، ازجمله دربار جام جم نيز نامهويژه  كسروى وخود
محتاج كتاب مفصلى  منشأ اديان بابى وبهائى، هستند كه پرداختن به آنها خود

   .است
عجيب ترآنكه، درهمان صفحه  و جالب تر نيز بورازليست كتب مز اما  
فهرست رّديّه هاى مزبور، درمربعى مجزا، تبليغ پايگاه اينترنتى  زير ، در٤٧

جام  ۀويژه نام ۀبهائى پژوهى را مشاهده مى كنيم كه حقيقتًا درنوع خود، آين
ى علمى وب عىّدّ◌◌ّ رّديّه هاى م ۀمزبوررا آين ۀويژه نام به تعبيرى اگر. جم است

 در جالب و .بود آن آينه محسوب تواند ۀطرف بودن بدانيم، بهائى پژوهى آين
پژوهشى است  و تأكيد كرده كه علمى بارها خورتأمل است كه سايت مزبور

عى است كه كتب بهائى است ونه ازرّديّه ها ؛ ونيزمدّ  ازخود وآنچه مى گويد
دراين  گاهى نيز گروهى هم نمى باشد، و يا وابسته به هيچ مقام و سياسى و
بررسى  اما با .هم نموده است »مظلوم نمائى«م جم به قول جا خصوص،

ويژه  است كه منابع آن نيزهمان رّديّه هاى فهرست شده در سايت مزبورمشهود
، ومعلوم )صبحى و درفوق ازآواره جمله كتب مذكور از(جام جم است  نامه

 جام جم، آنهم دقيقًا در ه نامهويژ احتياط، تبليغ آن در و نيست چرا بدون تدبير
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البته درآن سايت همچون ويژه نامه جام جم،  .زير فهرست مزبورآمده است

بهائى شده است، اما هرجا كه ازآنها استفاده مى شود، به  منابع ذكرى هم از
شباهت هاى  به اين جهت، ارتباط و ١٣.تحريف شده مى باشد شكلى ناقص و

وجود چنين ارادت وارتباط  البته با ١٤.فتيده گربه هم را نمى توان ناد اين دو
 به سبك بود قرار اگر .فرمايند قضاوتيد با فيما بينى مشهود، خوانندگان خود

وامثال آقاى شهبازى استدالل كنيم، بايد بدون  بهائى پژوهى جام جم و خود
ديگر جام جم است  دسته گل هاى فورًا مى گفتيم كه اين هم يكى از و تأمل

وابسته  جام جم خود مانند نيز روشن نموده كه سايت مزبور و آب دادهكه به 
 امثال آن است و منشأ و وسيماى جمهورى اسالمى ايران و به سازمان صدا

محققانه  و منصفانه روش اما اين .روش آن علمى نيست بلكه سياسى است
نقل قول ازآن سايت بسنده مى  به همين جهت فعًال به آوردن چند .نيست

پاسخگوى «: عى استبراى آشنائى باسايتى كه مدّ  اشدنيم، تاآغازى بك
   ».تمامى سؤاالت، ونيوشاى پيشنهاد هاى شماست

 :به بهائيان مى گويد مباحث مربوط به وحدت عالم انسانى، ضمن  
و  ىوابستگ چيه ىتنها و ب«بهائى پژوهى »ديدان ىم ىخودتان بهتر از هر کس«

عرصه  نيتنها به پشتوانه دانش و منطق به ا ىگروهمقام و  چيکا به هبدون اتّ 
به شدت نگران .. .است که شما را ىپژوه ئىاستقالل بها نيهم.. .هدشوار آمد

سحر است و سحر در راه است و باش تا صبح دولتش  جيهنوز از نتا نيا. کرده
بزرگ  ىتوکل بر خدا اما هماره شعارمان ».اليس الصبح بقريب« :بدمد که

است  نگونهيا .اهلل االعظم ارواحنا فداه ىاو و امداد از ول ريو نه غ بوده است
به « ».ميو سپاسگذارش هست ميدان ىهم که بوده از خود او م ىقيکه هر توف

منطق  و تنها بضاعتمان، ميستيوابسته ن ىمنبع و قدرت چيبه ه کيالشر ىخدا
از  کنم ىخواهش م« ».ادب و احترام متقابل ىو پژوهش است در فضا

شما حرام است هم از  انتيچون هم در د. يدزيبپره ىاسيپرداختن به مسائل س
 تيممکن است مسئوالن سا ديکن نياگر چن. دور است به  تيسا نيا استيس

 ديآ ىم شيسوء برداشت پ نيخاطر کامنت شما را حذف کنند آن گاه ا نيبه ا
مالحظه مصالح  که ميفمتاسّ « ».هکه به خاطر مطالب شما کامنتتان حذف شد 

ما را مجبور به حذف  ،تيسا ىقرمزها و با عبور از خط ديکن ىرا نم تيسا
کرده اند  ديرا تهد ىپژوه ئىبها تيسا .نشود ىليتعط اردچ تيتا سا ديکن ىم

  ».هک کنند
 تبيين دقيق وعالمانه«عاى جام جم درويژه نامه اش، اما از آنجا كه ادّ  و  
بعضى  از ، وبراى اين مقصود مطالبى نيز١٥»ت درتاريخ استبهائيّ  كارنامه

غيرعمدى تاريخى نيزمى باشند ـــ  و عمدى كتب ـــ كه بعضًا داراى اغالط
نيزبه  ختصرىم ۀاشار اسنادى تاريخى ارائه داده، بايد وهمچنين عكس ها و

 خود توسط تاريخى حقايق نمودن تحريف علمى ومنصفانه نبودن روش آن و
ايشان مشتبه  بر چگونه امر ص شودكرد تا مشخّ  االتشمق نويسندگان و جام جم

 »منصفانه بودن علمى و ت ودقّ « را با واغراض خود ماتتوهّ  و اوهام و شده
كه به نحوى  شود اسناد كافى است توجه و عكس ها درمورد. اشتباه گرفته اند

همان  از نيز مربوط به آنها را توضيحات با اهدافى خاص بدون آنكه عمدى و
 بياورند، ارائه شده اند، وبديهى است كه ارائه اسناد عكس ها و بع خودمنا

 به قصد حقيقى مربوط به آن ـــ وبعضًا توضيحات صرف عكس بدون آوردن
براى نشان  و. بى احترامى ـــ نوعى تحريف تاريخى محسوب مى شود توهين و

جام  نچو بعضى اين كه چرا ناقص بودن مطالب و و وارونه دادن غيرعلمى و
تاريخ مى كنند، مناسب است قسمتى ازكتاب  تاريخ تحريف جم سعى در

تا عالوه برآن،  آوريم خصوص شاهد اين ين كوب را درزرّ  استاد درترازوى
در  درستى و تقوى و ت ورعايت امانتليّ ئولزوم حس مس و و پيچيدگى ظرافت

كه همچون گردد، تا همه بدانند چگونه جام جم،  روشن نيز تحقيقات تاريخى
تاريخى  برف كرده، درنقل قول هاى مقاالتش ازكتب درر كه س كبكى

 ات جامعهت ونشريّ بهائى، همچون مجالّ  تاريخى اسناد نيز كتب و و غيربهائى
بعضى  در و كنددستكارى وتحريف مى  ،)آهنگ بديع، اخبار امرى(بهائى 
وارونه  ق راحقاي تا را مى آورد مذكور درجه مخالف منابع ١٨٠ى حتّ  موارد

امام  و ع اطهار ۀرسول اكرم ص وائم ۀچنين است كه ارواح مقدس .جلوه دهد
تحريف چاپ مى كنند،  و دروغ سراسر »ويژه نامه«زمانى كه به نام مباركش 

   .است پايانبى  ۀغص و ازدست جام جميان وامثال ايشان دراندوه

ن همجوشى با آنچه موّرخ را در اي... « :ين كوب مى نويسندزرّ  مرحوم  
 –كمك مى كند و از وقوع خطا  –نوعى از حقيقت  –تاريخ در نيل به حقيقت 

كاء بر اسنادست و سعى در بررسى دقيق در امان مى دارد اتّ  — نوعى از خطا
از آن  بست كه اجتنا »خطا« بشناسد بايد البته آنچه مخصوصًا موّرخ.. .آنها

 آن نوع خطا. ها به اراده او نيستكه نيل بدان تن »حقيقت«به اراده اوست نه 
مخصوصًا در تاريخ بايد از آن اجتناب كرد، سرچشمه اصليش پرستش  كه

. آنها را بت مى خواند) ١٥٦١-١٦٢٦(همان اوهام است كه فرنسيس بيكن 
   ».بتهاى طايفه اى، بتهاى شخصى، بتهاى بازارى و بتهاى نمايشى

هاى فكر انسانى است و و خطا از مهمترين دشواري حقيقت همسأل اين  
 از نظر فيلسوف همان. خ هم مثل فيلسوف اهميت داردبررسى آن براى مورّ 

 .گونه كه به تعداد انواع علم، حقيقت هست به همان تعداد خطا نيز هست
حقيقت و خطاى رياضى، حقيقت و خطاى اخالقى، حقيقت و خطاى 

در خور توجه  »قتخطا و حقي«تمام انواع  در عين آنكه براى موّرخ. تجربى
در . هست آنچه حقيقت و خطاى تاريخى مى خوانند اهميت خاص دارد

 رويدادها — جاست كه موضوع آن مورد حقيقت تاريخى مشكل عمده اين
در خارج از ذهن موّرخ وجود ندارد ؛ فقط نشانه هايى از آنها در خارج  —

نچه را معتبر هم ازآنجاست كه مورخ از اين نشانه ها آ خىهست و خطاى تاري
در توجيه و تبيين آنها شيوه اى را كه منطقى و  يا نيست در خور اعتماد بشمرد

تعدادى از  كه بيكن در باب منشأ »بت«اين نام ... معقول است بكار نبندد
... يابد مىتاريخ مفهوم واقعى خود را ن هبه كار مى برد هيچ جا به انداز خطاها

در عقايد شخصى نيز كه بر حسب  تعصب نه آيا پيروى از تمايالت فردى و
موجب انحراف هاى  در تاريخ تعريف بيكن از بت هاى شخصى است

فاق كه موّرخ وحشت انگيز شده است و خطاهاى عجيب؟ قول به بخت و اتّ 
خود را  –گه گاه در اثر فقدان اسناد كافى كه توجيه علمى را ممكن تواند كرد 

و فقط در  ت در موارد ديگر بدون تحقيقاز قبول آن ناچار مى يابد ممكن اس
شود و منشاء  واقع قضاوت وى اساس ت از اقوال و عقايد جارى براىاثر تبعيّ 

   ....بتهاى بازارى –خطا 
ه ب، از مهر و كين، از افراط در اعتماد به قوّ از تقليد، از تعّص  اجتناب  

مى كند همه  فهم نيز كه مالبرانش براى دريافت حقيقت و پرهيز از خطا توجيه
خ هم در جستجوى اسناد و هم در توجيه و تفسير اسناد از آنگونه است كه مورّ 

علّت خطا گاه  فتشايد بطور كلى بتوان گ. خويش مى بايست در نظر بگيرد
علّت منطقى خطا ضعف و نقص و . امريست منطقى و گاه امرى اخالقى

و كانت و برگسون  ت عقل انسان است كه اكثر حكما مانند مالبرانشمحدوديّ 
اين عقل محدود انسان مى خواهد در كنه اشياء نفوذ كند . ه آن بوده اندمتوجّ 

بشناسد و چون از عهده  هستو بر جهان نامحدود احاطه يابد و آن را چنانكه 
اين خواست خويش بر نمى آيد به خطا مى افتد و حكمهاى خطا در باب 

انسان ضعيف و ناقص و محدود  ههمچنين دّقت و حافظ. جهان اظهار مى كند
اشتباه كند و يا  »قياس«قضايا جهت  فاق مى افتد كه در ترتيبو بسا اتّ  است

نياورد و به خطا افتد و اين همه  جاو استقصاء را به  صدر استقراء شرط فح
ت عقل است و علّت خطا امريست ضرورى و ناشى از ضعف و محدوديّ 

خالقى نيز هست كه به علّت منطقى بروز اما گذشته از اين يك علّت ا. منطقى
خطا را تشديد و تأييد مى كند و دوست دارم در تفسير آن يك عبارت معروف 

علّت « :مى گويد. كه مورخ هم هست نمرا نقل ك) ١٧٠٤ـــ ١٦٢٧(بوسوئه 
كافى به كار نمى  هاينكه انسان به خطا حكم مى كند آنست كه دّقت و مالحظ

عجله كردن در قضاوت هم . در قضاوت عجله مى كندبندد و به عبارت ديگر 
چيزى كه آن را خوب و درست نشناخته است ه عبارتست از آنكه انسان دربار

پيش مى  غرور و نخوت و شتابزدگى و غرض ورزى اثرحكم بكند و اين امر بر 
   ».آيد

علّت اخالقى خطا غالبًا نخوت و غرور انسان است كه زياده از  بدينگونه  
آنچه را به نظر خود درست مى بيند مى  و مى شود فريفته عقل خود حد به

كاء مى نمايد و كاهلى پيشه مى گيرد و د ضرورت اتّ پسندد و بدان بيش از حّ 
از طلب  گىبدانچه در بادى نظر فهميده است بسنده مى كند و به بهانه خست

لمى كه نمى كند بلكه به اندك ع را هم تعليق قضاوت –حقيقت باز مى ماند 
گاه نيز خطا از اينجا پيدا مى . حاصل كرده حكم مى نمايد و به خطا مى افتد



 
 ٣٩   ولوله درشهر

 
شود كه انسان گويى خود را از حقيقت بيشتر دوست مى دارد و نفع شخصى و 

 هبارى مسأل«...دهدمصلحت فردى را در كشف و بيان حقيقت دخالت مى 
جويى است و به تمييز بين حقيقت و خطا اولين قدم در راه هر نوع حقيقت 

   ١٦ ».وسواس يا مبالغه گراييده باشند همين جهت حكما در تحقيق آن شايد به
 كوب دراين باره، به خصوص وقتى كه پاى مطالب و اسناد نيزرّ  استاد  

مثالى هم ارائه مى كنند كه خواندن آن خالى  جعلى نيز به ميان مى آيد،
در باب تاريخ « :سندمى نوي تاريخ درترازو ١٤٨در صفحه . ازلطف نيست

 اثر،تاريخ اتمام ( مشروطه و فكر آزادى در ايران كمتر كتابى در اين اواخر
شده است كه به  تأليف )ش ١٣٧٠ش بوده است و چاپ سوم آن در  ١٣٥٤

خ مى توان خواند، يك مورّ  ههمين مالحظه از آنچه حقيقت جويى بى شائب
ابى در اين باب نوشته است تقريبًا هر كس اين سالها كت. منحرف نشده باشد

در  دارد، رتباطنقشى از خود، از كسان خود، يا از كسانى كه به نحوى با آنها ا
نويسى يك نوع  اين چيزى است كه من آن را در تاريخ. آن تصوير كرده است

 وفى الحقيقه هنوز ».تجاوز به حقيقت مى شمارم و يك نوع بيمارى روحى
ديگرمسائل تاريخى  بلكه درباره است،مورخين درباره مشروطه كه سهل 

يكصدمين  مايشه« جام جم كه خبر جالب آنكه خود. نيزاختالف نظردارند
د به البّ  ١٧را منعكس كرد ١٣٨٢مرداد  ١٤مورخ » تسالگرد انقالب مشروطيّ 

خاطردارد كه دكتر مجيد تفرشى كه از بررسى آرشيو اسناد مشروطه در انگلستان 
ت در ى فارسى زبان پيرامون انقالب مشروطيّ اسناد تاريخ« آمده بود،

 ١٠و تعداد آن را حدود  واندخ »ميراث ناشناخته« ،»آرشيوهاى بريتانيا را
مجموعه  هندانست و دربار» خالى از حّب و بغض«ميليون برگ گفت و آنرا 

اسناد موجود در مجموعه كتب آبى كه « :اسنادى كه تا كنون منتشر شده گفت
ديپلمات هاى انگليسى  هد بختيارى منتشر شده، بوسيلاز سوى سردار اسع

حال با  ».و تأييد آنها را در بر مى گيرد قهگزينش شده و طبعًا اسناد مورد عال
آنچه ذكر شد چه كسى مى خواهد براساس اسناد ناتمام و ناقص قضاوت 

اين واقعه و ساير وقايع  هقطعى كند؟ وجود اختالف نظرهاى بيشمار دربار
نشان از حساسيت قضاوت است، و واى به روزى كه اسناد از نظر تاريخى 

و به  »و بغض حّب « قول آقاى تفرشى، آلوده به بهكيفى نيز مخدوش باشند و 
   ١٨.شده باشند »دچار تحريف و دستكارى«ين كوب بعضًا شهادت آقاى زرّ 

آنچه ذكرشد ونمونه هايش درادامه درمطالب ومقاالت اين مجموعه  با  
قضاوت  ا نمود كه خودد، بايد صميمانه ومنصفانه ازهموطنان عزيزتمنّ خواهدآم

 ٦٤بودن جام جم در  منصفانه عالمانه و و فرمايند كه آيا واقعًا ادعاى دقيق
و با  حصحي) ٢ص( »ت درتاريخبهائيّ  كارنامه« صفحه ويژه نامه درباره
 عملكردش يكى است؟ 



 
 ٤٠   ولوله درشهر

 

  جام جم مدارك بى نظير

  حامد

پيمان شكنان دين  ايّام، سه مطلب از ٣٧ و) ١٠و١٣( و١١درصفحات   
درج شده است كه حقيقتًا نشان ازمتدولوژى بى نظيرجام  نيكو بهائى، آواره و

آواره، طناب هاى  صبحى و«درمقالۀ  .جميان درتحقيقات تاريخى است
كه درهمين مجموعه آمده، راجع  »انقالب پس از پوسيدۀ رّديّه نويسان قبل و

ت نداشتن اوهاماتشان نوشته سنديّ  و آت صبحى وآواره ونيكوئافترابه اكاذيب و
ازنظرمدارك تاريخى درنوع  عاهاى آن سه،ادّ  ساير مانند سه مطلب فوق نيز. شد

  .مى اندازيم به هرسه مورد درزيرنگاهى مختصر .خود بى نظيراست
نامه اى كه به سرقت «مطلبى است باعنوان ١١درصفحۀ : مطلب اّول  
دراين مطلب كه كامًال متناقض ). ده اى ازمناسبات بهائيّت وعثمانىپر( »رفت

مى ) »بهائيّت وانگليس«مقالۀ (١٣و١٢با مطالب مندرج درمقالۀ صفحۀ 
تابه  اند عا شده كه حضرت عبدالبهاء با عثمانى ها همدست بودهباشد، ادّ 

كه يكى تفسيرى : براى آن اقامه كرده سه دليل اصلى نيز. ايران حمله كنند
براى شوكت على  »...كنت كنزًا مخفيًا«حضرت عبدالبهاء برحديث مشهور 

براى تأييد دولت عثمانى  ديگرى دعائى كه حضرتشان. پاشا مرقوم فرموده اند
سومى نامه اى ازحضرتشان درتشويق جمال پاشا براى حمله . صادرفرموده اند

  .به ايران به عنوان وحدت اسالمى
 و بنشينند وعرفاى عزيزمسلمان بايد ءشمندان وعلمادليل اّول، دان درمورد  
 را مطالعه فرمايند وكشف كنند جام جميان ازكجاى آن نشانى از مزبور تفسير

را كه  هموطنان عزيزمى توانند تفسيرمزبور.انگيزه هاى سياسى يافته اند
 دوستان بهائى خود مندرج است از٢جلد مكاتيب عبدالبهاء ٥٥تا ٢درصص

 بارۀ عالم الهى وكمّ  در تفسيرمزبورتمامًا. بهائى به دست آورند ويا سايت هاى
عرفانى  آثار كتب آسمانى و در ت ومعرفت مذكوروكيف خلقت، ومراتب محبّ 

وعلوم  اوايل جوانى بدون داشتن سواد در آن را عبدالبهاء مى باشد كه حضرت
به آب  ددسته گل هائى كه جام جم دراين مور از. اكتسابى مرقوم فرموده اند

ه اش مبنى براين كه بهائيان سعى داشته اند رژيم داده آن كه برعكس فرضيّ 
 ازجمله فقهاى شيعه را و سنّى عثمانى راعليه رژيم شيعۀ ايران بسيج كنند

 رهبر خاك عثمانى سنّى، از در حضرت عبدالبهاء تفسيرمزبور تروركنند، در
.. .«: مى فرمايند چنين ياد ن له الفدايشيعيان جهان حضرت على ارواح البهائي

واليت حضرت على ابن ابى  سلطان عرصۀ علم وحكمت وپادشاه كشور
فات وحيد نفى الّص كمال التّ : طالب عليه التّحيّة والثّناء مى فرمايد

چنانچه بدرمنيرافالك علم ومعرفت ونقطه ومركز دائرۀ واليت اسداهلل ...عنه
وراة كّل ما فى التّ : لثناء مى فرمايدالغالب على بن ابى طالب عليه التحيّة وا

ن فى الفاتحة وكّل ما فى آن، وكّل ما فى القرآفى القر موجودٌ  بورواالنجيل والزّ 
الفاتحة فى البسملة وكّل ما فى البسملة فى الباء وكّل ما فى الباء فى النّقطة 

  .من ميان گفت وگريه مى تنم ».وأنا النّقطة
. دولت عثمانى است عبدالبهاء درحّق م جام جم دعاى حضرت دليل دوّ   

ذكرشد به طوركلى درآيين بهائى براى همگان ازدول وملل  درمقاله اى ديگر
وحدت  تا دنيا به صلح و نمايد رضاى خود ق بردعا شده تا خداوند كل راموفّ 

درگاه  چنانكه درمطلع دعائى، از. باطنى دست يابد ورفاه حقيقى ظاهرى و
د كّل سلطة عادلة م يا مؤيّ هواهلل اللهّ «: ن مى خواهندالهى براى همۀ دول چني

الثّبات  و وسلطنة قاسطة على العّزة االبدية والقدرة السرمدية والبقاء واالستقرار
تك كّل حكومٍة تعدل بين رعاياها وكّل سلطة د بفيض رحمانيّ أيّ  االفتخار و

ص است مشخّ همان طوركه  ١».ممنوحة منك تحمى الفقراء والّضعفاء براياتها
هردولت عادلى را يارى نمايد تا بين اتباعش عدالت  دعا مى فرمايند خداوند

يعنى همان چيزى كه حقوق بشرجهانى (يكسان معامله فرمايد و برقراركند
  .وفقيران وضعيفان را حمايت كند) امروزآن رامى خواهد

ين شاه، ين شاه، مظفرالدّ ازجمله دعاهاى خاص، دعا براى ناصرالدّ   
ه هركدام شآن اين ادعيّ . انگليس، دولت عثمانى، وامثال آنها است پراطورام

 اّما دومورد. ومسطوراست درآثاربهائى مذكور كه درجاى خود دارد را نزول خود
خاص دعا كه جام جم درمقاالتش ذكركرده، يكى براى عثمانى ويكى براى 

 ه خداوند هراين است ك دو هر از انگلستان، داراى متن مشابه است ومقصود
وادى  بقعۀ مباركۀ نوراء و(فلسطين سۀبرحفظ اراضى مقدّ  ددوحكومت را مؤيّ 

س همۀ ساكنين آنجا نمايد، چه كه مكان مقدّ  اء وت واحبّ وراحت رعيّ ) سيناء
 ٢ايّام مشاهده مى فرمائيد ١١دعاى سلطان عثمانى كه درص. اديان است

 ت سجادع كه دردعاى مرزداران حضر همانند. دارد همين مضمون را
ثغورمسلمين را  و عصرحكومت اموى ازخدا مى خواهندكه خداوندحدود

 خودنمى پسندند، بر اى كاش جام جميان آنچه بر ٣.ازدشمنان حفظ نمايد
ائمۀ  اى كاش همان طوركه براى توجيه عملكرد .نمى پسنديدند ديگران نيز

مى كنند،  بررسى سايرشرايط را اوضاع مسلمين و اطهارع شرايط زمان و
. چنين مى كردند مقاطع مختلف تاريخ نيز آن در عملكرد بهائى و امر درمورد

آن گاه  داد، و آن شرايط قرار در را خود موضوع تاريخى بايد براى درك هر
حكمت  كرد، و رسيد كه جهانيان چنين خواهند روزى خواهد. قضاوت كرد

يافت كه  درخواهند و نمود واهندخدرك  عظيم را وقايع اين ظهور الهى در
سۀ اين آيين نازنين انجام شده مانندآنچه ازطرف آنچه ازطرف طلعات مقدّ 

همۀ انبياء واولياى الهى صورت گرفته درعين حكمت ودرستى ودرجهت ارادۀ 
  ٤.الهى براى سعادت كل بشربوده وهست

، يكى ازپيمان شكنان )آواره(م جام جم نقل قولى است ازآيتىدليل سوّ   
عى شده مدركى ازحضرت عبدالبهاء داشته است كه درآن هائى كه مدّ جامعۀ ب

ارادۀ خودكند،  تشويق كرده اند كه ايران را مقهور حضرتشان جمال پاشا را
باشد، تا با هم برنصرت اسالم قيام كنند وبه وحدت  كشى اگرچه به اردو

 پاراگراف اّول همين صرف نظرازاين كه اين مطلب با .اسالمى دست يابند
 همين نقل قول از ازاينكه درخود صرف نظر ايّام متناقض است و١١مقالۀ ص

دارد كه ازطرفى وحدت عثمانى وايران عليه دشمن  آواره نيزاين تناقض وجود
 از ، بايدايران ايدۀ غلبۀ جمال پاشا بر ازطرف ديگر مسيحى خاطرنشان شده و

نظرامثال  منظور و اسالم، مقصود حاداتّ  فكر جام جميان پرسيدكه آيا همين
روحى كرمانى نبود  آقا خان كرمانى وشيخ احمد ين اسدآبادى وسيّدجمال الدّ 

 كه هنوزكه هنوزاست امثال جام جميان به آن افتخارمى كنند وآرزويش را
قهرمان بيدارى مسلمين تا حال نموده، ولى به  اين فكرسيّدجمال را دارند؟

را دشمن اسالم جلوه داده؟ هوا، حضرت عبدالبهاء  مصداق يك بام ودو
  .مينسبحان اهلل ازهذيانات متوهّ 

زبان  مى رسد كه از اّما هذيانات تاريخى جام جم وقتى به اوج خود  
اگرچنين  .ندارد اينك وجود و »به سرقت رفته« آن سند آواره مدعى مى شود

وبه سرقت رفته  ندارد است، پس چگونه جام جميان دربارۀ سندى كه وجود
شكرخدائى ! سبحان اهلل ريسمان به هم مى بافند؟ و نديده اند، آسمان وآن را

را كه  راكه به قلم خودبهائى ستيزان، غيرعالمانه وغير دقيق بودن ايّام
آيا برطبق  .برآن تأكيد ورزيده اند، برمال فرمود) »سرسخن«قسمت (٢درص

جام جميان، مى توان  روش علمى تاريخى ونيزبرطبق علم الحديِث خود
 ءصرفًا به نقل قول يك نفر، آن هم كسى كه خودرا درصف دشمنان اهل بها

حيرت  ؟اساس آن قضاوت كرد بر م شمرد وواقعى ومسلّ  عائى راقرارداده، ادّ 
عاهائى سال است كه امثال چنين ادّ  ١٤٠٠دراين است كه امثال جام جميان 

رسد به  ى ازجانب موافقينشان قبول ندارند تا چهدربارۀ خودشان حتّ  را
احاديث منقوله  ايشان عالوه براين كه بسيارى از .دشمنان اسالم مخالفين و

در منابع  دروغ دانسته اند، نظرات مذكور راجعلى و ط مخالفين خودتوسّ 
موافقى ازقبيل كتاب اصول كافى كلينى وتفسيرعلى بن ابراهيم قمى وكتاب 

اج طبرسى وكتاب  محسن فيض كاشانى واحتجابن بابويه وتفسيرصافى مّال 
دبستان المذاهب فانى وفصل الخطاب حاج ميرزا  عين الحيات مجلسى و

ن تحريف شده وآياتى آعا شده قرنورى وغيره را كه درآنها ادّ  حسين مجتهد
 ٥.ن امروزى فاقدآنها است، نمى پذيرندآوبه سرقت رفته وقر گرديده ازآن مفقود

چه دربارۀ  ءيند، اّما اهل بهابگو هرچه مى خواهند جام جميان چه مى گويند؟
دو وراى اوهام جام جميان  ن مجيد، معتقدند كه هرآآثارامربهائى وچه دربارۀ قر

ديگران هستند واقوال امثال آواره وصبحى ونيكو، همچون اكاذيب عبداهلل  و
مى گفتند ده ..«: حضرت بهاء اهلل مى فرمايند .بن سعد ابن ابى سرح مى باشد



 
 ٤١   ولوله درشهر

 
فيا ! فيا َللهِ . قائم است واومى آورد ن تمام نزدآنموده اند وقر ن را سرقتآجزو قر

يعنى قسمت نمودند، يعنى پارچه پارچه . ن ِعِضينَ آانّهم جعلوا القر! َللهِ 
اين خادم فانى شهادت مى . دزد برد وبعضى رابدل نمودند نمودند، بعضى را

ن آقرهم تمام است و )كتاب حضرت باب( ن تمام بوده وبيانآدهد كه قر
  ٦»...همانست كه دردست كل بوده وبيان هم همين است كه حال موجوداست

پيشگوئى هاى «مطلبى است با عنوان  ١٣درصفحۀ :ممطلب دوّ   
دراينجا جام جميان با . كرى همچون آوارۀ فوق الذّ »نيكو« ، به نقل از»غريب

ارع آنچه راكه وى نقل كرده قبول مى كنند وبراساس آن ش نقل قول ازنيكو هر
ازجام جم پرسيد  فوق بايد مورد مانند. تمسخرمى نمايند امربهائى راتوهين و

طبق كدام اصول وروش هاى علمى وتاريخى اقوال نيكورا حقيقت شمرده 
مكتوب بهائى پيشگوئى هاى مزبورثبت است؟ اصل مطلب ردركدام آثا اند؟

اين  سۀاين است كه جام جميان چون مى دانند پيشگوئى هاى طلعات مقدّ 
قين محقّ . آيين واقع شده، مى خواهندحقيقت مزبوررا به نحوى تخطئه نمايند
واقع شده،  تاريخ اديان مى دانند كه چنين پيشگوئى هائى درهمۀ اديان بوده و

بهترين  ٧.وچه بسا وقوع آنها دليل ايمان واطمينان بسيارى نفوس گشته است
است كه زعيم الدوله  ملوكالواح  نمونۀ آن پيشگوئى هاى حضرت بهاءاهلل در

كرد، وچون صورت  ذكر مفتاح باب االبوابرّديّۀ خود  در براى تمسخر، آنها را
همان آوارۀ فوق كه همدست . ُمثِبت ِ آنها شد وقوع يافت، رّديّۀ او خود

كواكب وهمداستان نيكو وصبحى بود، قبل ازپيمان شكنى خود، دركتابش 
د كه زعيم الدوله من جمله آيات مربوط اشاره مى كن ٢٧٦،ص٢، جلد هريّ الدّ 

آورد تا اينكه  مفتاح باب االبواببه سرنوشت بد عثمانى را در رّديّه خود 
 ق وعودسلطان عبدالحميد را بر ضد امر بهائى غضبناك سازد ولى با تحقّ 

پرسيد چرا شهادت امثال  ازجام جميان بايد. نتيجه بر عكس گرديد الهى،
شكستن نمى پذيرند، ولى اكاذيب همان ها را پس  پيمان قبل از را آواره

 الواح ملوكدعوت مى نمايد كه  ازهموطنان عزيز ازپيمان شكنى مى پذيرند؟
خودعظمت واقتدارحق رامشاهده فرمايند  و ازحضرت بهاءاهلل رابه دست آورند

  .وقضاوت كنند
همچون مطلب  »نشد خوابى كه تعبير« با عنوان نيز ١٠مطلب صفحۀ  

گذاشته  آوارهمطالب  ت فرمائيد كه اساس آن بركافى است دقّ . باشد فوق مى
  .شده است

، با عنوان آوارهنيز مطلبى به نقل ازهمان  ٣٧درصفحۀ :ممطلب سوّ   
 دراينجا آواره مى خواهد. آمده است »است اّما براى همسايه مرگ حّق «

حضرت بات وطنى، ازتعاليم بات گوناگون ازقبيل ترك تعّص ترك تعّص  بگويد
ه اى خيالى ازمالقات بايكى ازسفراى بهاءاهلل نيست، وبراساس آن قّص 

را دربحثى وطن پرستانه محكوم  او كشورى غربى درايران را سرهم كرده وظاهرًا
نزده واين ازحرف هاى  اّوًال بهاء ابدًا اين حرف را«: مى نويسد. نموده است

اگرهم مأمور غيرمستقيم  عبدالبهاء است كه به پدرخود چسبانيده، زيرا بهاء
 اجانب بوده، چندان با اين گونه تعاليمى كه صورتًا امثال جناب عالى

مى پسنديد آشنا نبوده، ولى عبدالبهاء اخيرًا ميل )منظورسفيرغربى است(
  ».ورضاى خارجى ها را شناخته وبه جعل اين سخن پرداخته بود
ت شدكه با طناب درمقاالت ديگردرهمين مجموعه به عزيزان جام جم نصيح

آقايان طبرى وفشاهى ـــ به چاه تاريخ  نيز پوسيدۀ آواره وصبحى ونيكو ــ و
اّما چه مى شودكرد كه  .داد وآبرو ازكف خواهند كرد كه سقوط خواهند فرونروند
 را نشناخته اند وبه ايشان و ٨خودحضرت بهاءاهلل »دوست حقيقى«ايشان 

مطلب آقاى آواره را درفوق خوانديد،  .داشته ومى دارند محبّانشان جفا روا
ايّام مالحظه فرمائيد تا حال وروز  ١٥حال مطلب آقاى فشاهى رادرصفحۀ 

مشاهده فرمائيد،  »تضاد ديالكتيك آواره ـــ فشاهى«جام جميان را درميان 
قبول نداريد وپس ازانقالب حسابشان  وازاين به بعد كسانى راكه خودتان نيز

يا كارانه به يارى نگيريد وسعى نكنيد ميان معتقدين به راتصفيه فرموده ايد ر
، روشن نساختيد با همند يا ضّد همايّام  ماركسيسم وبهائيان كه باالخره در

دردورانى كه ...)بهاءاهلل( او«: آقاى فشاهى نوشته اند .اختالف بياندازيد
ط سياسى واقتصادى بيگانه ايرانى، براى مبارزه با تسلّ  ناسيوناليسم

ترين  ى دست نشاندۀآن، به منزلۀ يكى ازحياتىيزحكومت فئودال محلّ ون
روشنفكران ايران بود، به مبارزه با اين سالح پرداخت  سالح هاى توده و

وبدين وسيله  'لمن يحّب العالم ليس الفخرلمن يحّب الوطن بل الفخر': وگفت
  ».رسمًا تأئيد نمود را 'جهان وطنى'

 از درچندين اثر ازحضرت بهاءاهلل است و زبوربيان م. مالحظه مى فرمائيد  
حال چگونه جام جم مى تواند به اكاذيب امثال . تكراريافته است ايشان آثار

بخواهيد به نظربهائيان،  آواره ونيكو وصبحى دل خوش كند؟ راستش را
ايشان ابدًا عالقه اى به آن سه نگون بخت نداشته  خود و اسالف جام جم
 سود ايشان به عنوان آلت دستى براى بهائى ستيزى خود وندارند وصرفًا از
شاهدآن پايان زندگى سياه آن سه است كه آنان كه دراّول . جسته ومى جويند

شان آنها را حلوا حلوا مى كردند، به مروررهايشان ساختند تا ى پيمان شكن
اذهان هذيان زدۀ  در وذكرشان جز شوند فراموش و بسوزند درغربت خود

ينۀ امثال جام جم وآقاى عبداهلل شهبازى وجاعلين رّديّه هاى ك و پرحسد
  .مهنازرئوفى باقى نماند

 جام جميان به نقل ازآقاى فشاهى، دقيقًا به پيروى و جالب آنكه ايراد  
راستى كه اگرسرنخ ايرادات بهائى ستيزان  .برون انگليسى است ادوارد تقليد از

چون آقاى فشاهى دنبال شود، ايران، اعم ازجام جميان وماركسيست هائى 
نشان  دشمن ايران را تاريخ باالخره دوست و .نمى آورد در ازكجاها كه سر

نقطة مقدمۀ كتاب  ١٧سطر ،)عز(براون انگليسى درصفحۀ  .خواهدداد
  :، مى نويسدالكاف

مذهب بهائى به عقيدۀ اين بنده زياده ازآن مشرب بين المللى دارد كه  
واقع شود يا دردى ازدردهاى ايران  ۀ ايران مفيدليّ امروز بتواند به حال حا

ليس الفخرلمن يحّب الوطن بل ' كلمات بهاءاهلل است از. راعالج نمايد
لطيف  بس عالى و واين سخن اگرچه درمقام خود '.لمن يحّب العالم

هرچيز وهركس  از باالترز را است ولى امروزه اشخاصى كه وطن خود
  .ط چيزيست كه ايران بدان احتياج دارددردنيا دوست داشته باشند فق

مالحظه مى فرمائيد آبشخورامثال جناب فشاهى كجاست؟ بهتراست   
كه  كشف الغطاءكتاب  ٣٨٢- ٣٨٠صفحات  درهمين جا جواب براون را از

   :ازلى هاى همدست اوست بخوانيم جواب براون و

ء ت پاك باشد رائحه هرگاه شاّمۀ نفسى از مرض غرض و شوائب نفسانيّ 
ت كاتب اين عبارات را از اطراف و جوانب آن سوء سريرت و فساد نيّ 
 نمايد و معاينه مى بيند كه نويسنده را مقصدى جز بوضوح استشمام مى

اغرآء ايرانيان بر ضّديت و معاندت با بهائيان و القاء فتنه ما بين اين دو 
ست ند نيا قوم و ملّت حزب كه هر دو از عناصر يك مملكت و افراد يك

بعضى ملل  ۀمباركۀ را كه فقط در توبيخ و تزييف مسلك جابرانۀ زيرا كلم
فريقا از سماء عطوفت جمال آآسيا و  ۀۀ اروپا در مقابل اقوام ضعيفقويّ 

را بر مضّر بودن  نآنمايد و  اقدس ابهى عّز نزول يافته برعكس تأويل مى
ان شريف تعليمات بهائيان بحال ايران دليل ميشمارد چه مفاد اين بي

كه  چنين نيست كه بايد مردم وطن خود را دوست ندارند لكن اينست
نبايد اهل عالم حّب اوطان خويش را مستلزم تخريب و تجاوز و تخّطى 

اوطان ديگران قرار دهند و بدان نيز افتخار كنند بلكه بايد وطن سائرين ه ب
 دن خانهآباد كر تجهه را نيز مانند وطن خويش محترم و عزيز دارند و ب

خود بخراب كردن آشيانۀ همسايه نپردازند چنانچه امروزه مابين وطن 
پرستان زبردست غربى معمول و متداول است و بدين شعار ناهنجار نيز 

خواهد  ق به تلويح مىينمايند و ابدًا معنائى كه مستشرق محقّ  افتخار م
الفخر ليس (از كلمۀ جامعۀ ) يعنى بهائيان وطن دوست نيستند(بفهماند 

  .مستفاد و مفهوم نمى گردد )لمن يحّب الوطن بل لمن يحّب العالم

ه مستلزم حّب وطن است ولى حّب اوضح، حّب عالم بذاتّ  تعبار هب
كه محّب  وطن بالعرض موجب ضّر اهل عالم چه بديهى است كسى

جميع اوطان عالم باشد بطريق اولى وطن خويش را كه الاقّل جزو اوطان 
و محترم خواهد داشت ولى اگر فقط وطن خود را عالم است دوست 

عزيز و گرامى دارد غالبًا براى صرفۀ وطن خويش بتخريب اوطان سائرين 
  .اقدام و مبادرت نمايد

ه در كمال و بعد از شرح مقصود و بيان مفهوم اين جوهر لطيفۀ عاليّ 
خضوع و مسكنت خدمت جناب مستربرون عرض مى نمائيم كه اى 
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دايه خاتون قربان وطن پرستى شما  از ن و اى مادر مهربان ترپروفسور ذو فنو

شما را  .كه چندين مليون نفوس ملل ضعيفۀ عالم را بى وطن ساخته
دهم اين  ت اگر داريد قسم مىبوديعۀ رحم و مرّوت و وجدان پاك انسانيّ 

ه وطن پرستى خودتان را به ايرانيان بيچاره ديگر تعليم ندهيد چراكه ب
ت ضعيف صرفه ندارد و سواى پيدا شدن راه دخل و جهت اين ملّ 

ب نخواهد بود اگر ايرانيان ن مترتّ آتصّرف براى اجانب نتيجۀ ديگر بر
يا «كشيدند  كه فرياد مى كند چرا وقتى را دوا مى حّب وطن دردشان
افسانه هاى شما به چاه افتادند ـ و به ريسمان پوسيد »مرگ يا استقالل

باور و ساده دلند  زود تًاراست است ايرانيان قاطب .كمكى به آنها نفرموديد
 )مشروطه( ات كثيره كه در اين انقالبات اخيرهلكن شكر خدا را كه تجربيّ 

پيش آمد چشم همه را باز كرد و حيله و تدابير شماها را خوب بر همه 
معلوم ساخت و حقيقت مقاصدتان را فهميدند كه از اين خير انديشيها و 

 ى امثال جناب عالى جز انداختن نفاق و تفرقه ميانههاياظهار همدرد
  ت فلك زده نتيجه اى حاصل نگرديده و نمى گرددافراد اين ملّ 

در كمال جرئت اين اطمينان را به سركار مى توانم داد كه امروزه به 
ندرت چنين ابلهى در ايران توان پيدا كرد كه اين گونه غمخوارى و آه و 

 ۀه هم باشد دربارالخصوص ابناء بريطانيّ  سوگوارى مستشرقين را على
شخص حكيم بايد علل واسباب هر شىء را . وطن عزيز باور نمايد

قرابت و خويشى  و تفّحص كند آقاى مستر برون را با ايرانيان عالقه
مخصوص در ميان نيست كه اين قدر دربارۀ ايران اظهار دلسوزى و 

طن سائرين را نيز مانند همدردى مى فرمايند ايشان بهائى نيستند كه و
وطن خود دوست و محترم داشته باشند بلكه بهائيان را در اين عقيدت 

روره هر عاقلى بايد بداند كه اين تنقيد و مالمت مى نمايند پس بالّض 
چرب زبانى ها و دلجويى ها بى موجبى نتواند بود و آن همان است كه 

  :شاعر مى گويد

  .ر نياز برد كيسه مى برد طّراروگ  اگر سالم كند دام مى نهد صياد

حكم حضرت  آشكارمى شودكه، با آنچه گفته شد اين حقيقت بيشتر  
كدام  .جهان مّدت هاست كه يك وطن شده. جهانيان است بهاءاهلل اينك نياز

دنيا  كشور ٢٠٠اعتراف نكند؟ بيش از سياست مدارى است كه امروزه اين را
ات ادامه دهند؟ حضرت بهاءاهلل بدون همكارى هم به حي چگونه مى توانند

  :مى فرمايند ٩لوح دنيا در

ت بوده ايد شما مشارق رحمت ومطالع شفقت ومحبّ  .اى اصحاب ايران
آيا چه شدكه به  .ن بودهومزيّ  دانش شما منّور خرد و به نور وآفاق وجود
يا حزب اهلل به ... قيام كرديد؟ دوستان خود و هالكت خود بر دست خود

اصالح  .درفكراصالح عالم وتهذيب امم باشيد .اشيدمشغول نب خود
ناصرامر، . ه بودهۀ مرضيّ بۀ طاهره واخالق راضيّ عالم ازاعمال طيّ 

م عالَ ... اء به تقوى تمّسك نمائيديا اهل به. اعمالست ومعينش، اخالق
واجب است تمّسك نمايند  كل الزم و بر امروز... نه خودبين بين باشيد،

 )منظورايران است( وعلّو دولت عادله وملّت به آنچه كه سبب سموّ 
با همۀ اديان با خوشى ( عاِشروا َمَع اَالديان ِ كلّها ِبالّروح ِ َوالّريحان...است
رفع حكم نجس دانستن دگرانديشان  اين حكم، .ت معاشرت كنيدومحبّ 
  .)است

تفريق بود، ازميان  اين بيان آنچه سبب اجتناب وعلّت اختالف و از
ارتفاع نفوس نازل شد آنچه كه باِب اعظم  ارتقاء وجود و در برخواست و

قبل  قلم ملل اولى از لسان و آنچه از. براى تربيت اهل عالم است از
ت ِ مالك ِ سماء مشيّ  آن دراين ظهوراعظم از قيقه سلطانِ ظاهر، فى الح

دوستى وطن ( »ُحب الَوطِن ِمَن االيمان« ازقبل فرموده اند. ِقَدم نازل
فرموده َليَس الفخُر ِلَمن يِحّب  ، لسان عظمت دريوم ظهور)يمان استازا

فخربراى آن كس نيست كه وطن را دوست ( الَوطَن َبل ِلَمن يِحّب العاَلمَ 
به اين . )دوست دارد ازآن كسى است كه عالم را بدارد، بلكه فخر

 آموخت وتحديد وتقليد را پرواز جديد كلمات عاليات، طيورافئده را
اى اهل عالم فضل اين ظهوراعظم آنكه آنچه سبب ... اب محونمودازكت

 حاداختالف وفساد ونفاقست ازكتاب محونموديم وآنچه علّت الفت واتّ 

خوشا به حال آنان كه عمل مى ( َنعيمًا ِللعاِملين. فاقست ثبت فرموديماتّ  و
 ت نموده ومى نمائيم دوستان را كه ازآنچه رائحۀ فسادمكّرر وصيّ . )كنند

عالم منقلب . اختيار كنند استشمام مى شود، اجتناب نمايند، بل فرار
َنُهم ِبنوِرَعدِله َويَعّرَفُهم ما َنسأُل اهللَ أن يَزيّ «. عباد مختلف افكار است و

ازخدا مى خواهيم كه ( »ِانُّه ُهَو الغنى الُمَتعال .ينَفُعُهم فى كّل ِ االٔحواِل 
آنچه را كه  ود وبه ايشان بشناساندن فرمايد به نورعدل خايشان را مزيّ 

همانا خدا بى نياز وبلندمرتبه . درجميع احوال به نفع وخيرايشان است
  ١٠.)است

هنرى است؟ كيست  و فخر آيا ِصرِف دوست داشتن فرزندان خود !آرى  
دوست نداشته باشد؟ فخرانسان درآنست كه عالوه  را وطن خود كه فرزندان و

اينك رّديّه . دوست بدارد وطن ديگران رانيز ندان ووطن خود، فرز فرزندان و بر
ى آيين بهائى معترف عليه امربهائى نيزبه اين قبيل تعاليم مترقّ  نويسان جديد

عى ازاين هم فراترگذاشته، مدّ  شده اند، وجالب آن كه درشگردى جديد، پا را
ه ازجمل .جديدى نيست داشته اند وچيز شده اند كه خودايشان، اين تعاليم را

هى خشم سران بهائيّت ازبى توجّ «ايّام، مقالۀ  ٦٠جام جم درصفحۀ خود
ازاسالم به  وحدت عالم انسانى را بهائيّت شعار« ،نوشته »جهانيان به آنان

جام جميان،  ازجمله سايت همكار» .سرقت برده وبه نام خودجعل كرده است
ن طرف سال پيش به اي ١٥٠رّديّه هاى  و اى كاش يكى بود بهائى پژوهى

عاى جام جميان معلوم عليه دين بهائى رايك يك بررسى مى فرمود تا بطالن ادّ 
از آقاى على نصرى،  ،دوازده تعاليم بهائيّت رّديّۀ نمونۀ ديگر .شود

آن سعى  ۀسال پيش است كه نويسند چند در نشرانتشارات گويا، پرديس،
 .دارد و جديد نيستنموده نشان دهد دوازده تعاليم بهائى كًال در اسالم وجود 

  .نوشته مى شودتعاليم برآن  دراين صورت معلوم نيست چرا اين همه ردّ 
چنين نيست، و حمالت مزبور دقيقًا به اين خاطر است كه تعاليم  ولى  

بهائى جديد است و به خاطر همين جديد بودن است كه مورد انكار منكرين 
و احاديث كامًال پيش  واقع شده، چنانكه اين حقيقت از قبل در قرآن مجيد

ِالى َشىٍء  اِع يْوَم يْدُع الدّ « :مى فرمايند ٧ ۀقمر آي ۀدر سور. بينى شده است
روزى كه دعوت كننده مى خواند به سوى چيزى كه مورد قبول مردم ( »ُنُكرٍ 

يْظَهُر ِمْن َبنى هاِشْم َصِبى ُذو ِكتاٍب َو َاحكاٍم «: و در حديث مى فرمايد )نيست
ظاهر مى شود از بنى هاشم جوانى صاحب ( »َاْكَثُر َاْعدأِِه اْلُعَلماء وَ ...َجديدٍ 
َاْلِعْلُم َسْبَعُة َو «؛ و ١١)هستند ءو اكثر دشمنانش علما... و احكام جديد بكتا

ِعْشرُوَن َحْرفًا َفَجميُع ما جاْت ِبِه الرُسُل َحْرفاِن َو َلْم يْعِرِف النّاُس َحتّى اليْوِم 
حرف  ٢٧علم ( ».ْرَفيِن َفِاذا قاَم قأُِمنا َاْخَرَج اْلَخْمَسَة َو اْلِعْشريَن َحرفًاَغيَر اْلحَ 

است و آنچه كه رسل آورده اند دو حرف از آن مى باشد و مردم تا امروز غير آن 
دو حرف را نشناخته اند، پس وقتى قائم ما بيايد آن بيست و پنج حرف 

ى جز دين خالص از رأى و نظر باقى در زمان و«و  ١٢)باقيمانده را مى آورد
مخالفت مى كند؛ به اين  ءبا آراء علما امشنخواهد ماند، در غالب احك

جهت آنان ازآن آقا ملول مى شوند، زيرا خواهند دانست كه بساط اجتهاد آنان 
يل ابن مه مجلسى در بحاراالنوار از فض؛ و از عّال ١٣»در هم پيچيده مى شود

  :يسار، روايت شده كه گفت

 ۀاز ناحي دهنگامى كه قائم ما قيام مى نماي« :حضرت صادق فرمود
ُجّهال مردم مواجه مى گردد به سخت تر از آنچه رسول خدا از مردم زمان 

طور مى  پس من عرض كردم چگونه اين ».ت مواجه شده بودجاهليّ 
رسول خدا به سوى مردم آمد در حالى كه آنان سنگها و «: شود؟ فرمود
هاى تراشيده را پرستش مى كردند ولى قائم هنگامى قيام عودها و چوب

نمايد كه آنها كتاب خدا را بر عليه وى تأويل مى كنند، و به قرآن  ىم
قسم به خداوند، عدل «: پس فرمود ».مجيد بر عليه او احتجاج مى كنند

وى داخل خانه هاى آنان مى گردد چنانكه سرما و گرما داخل مى 
ن حقايق فوق در آيات و احاديث اسالم عزيز و و به خاطر همي ١٤».شود
ق آن در ظهور جديد است كه نفوس از همه نژادها و اديان و كشورها تحقّ 

حد و يكدل و و فرهنگها را به خود جذب نموده و در دينى جديد، متّ 
و  ءو به خاطر همين بديع بودن است كه علما. يكجان فرموده است

حسين وتقديس اين دين جديد پرداخته، فضالى ايرانى و غير ايرانى به ت
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ت فالكت بار موجود، تنها راه نجات دنيا را از وضعيّ  اى بعضى از آنهحتّ 

  ١٥.تعاليم آن ذكر كردند

ق محبوب جام بود، چرا محقّ  نيز اسالم عزيز اين تعاليم در اگر راستى و  
صفحه اى  ٧٠، آقاى محيط طباطبايى، در رّديّه بهائى پژوهىجميان وسايت 

مقاالِت  ىدر بعض زيو ن ادوارد براون ات ايراِن تاريخ ادبيّ  »ضميمۀ«خود، به 
نوشته  هبه چاپ رسيد ىدر زمان پهلو گوهر ۀخود که از جمله در مجلّ  گريد

بهائيان تعاليم خود را بالواسطه از اروپاييان اقتباس كرده اند و من جمله از 
اسونى اش، و نوشته هاى واسطه هاى مزبور را ميرزا مكلم خان با افكار م

وله، آخوند زاده و اصالحات ميرزا جعفر خانى در رياست وزراى كوتاه مشير الدّ 
داودى، درپاسخ  بهائى، دكترعليمراد شهيد استاد مودۀبه فر ١٦نام برده است؟

راستى چگونه مى توان مطالب حاكى ازروشنفكر «عاى محيط محاط، به ادّ 
 با صبغۀ ناتوراليسم قرن نوزدهم اروپا را آزاديخواه مآبى به تقليد منشى و

Naturalisme (( وپوزيتيويسم)Positivisme(  كه درآنها بود با آثاربهائى كه
ى حّق درعالم برمبناى اعتقاد به تقديس وتنزيه خدا وفيض روح القدس وتجلّ 

 امر براى سطوع به عالم خلق وقول به روح قدسى الهى وتسلسل سير آن در
وتصديق وحدت اصلى روحانى درنوع انسان ولزوم  ءهورانبياادوار مختلف ظ

جهانى برهمين اساس وحدت  سعى درتوحيد جامعۀ بشرى وتأسيس نظم واحد
واستنتاج صلح كّل ازهمين قواعد روحانى آسمانى است، ازيك  وعىاصلى ن

ع درملل ونحل عاى تحقيق وتتبّ سنخ وازيك قبيل دانست، وبه اين همه ادّ 
وقتى است كه نظر آقاى طباطبايى را با نظر سيّد جمال  بترو جال ١٧»داشت؟

با  ههمدست ايشان و البته صد البت ىين اسد آبادى و نيز با نظر ازلى ها الدّ 
تحليل ها و نظرات ديگر رّديّه نويسان قبل و بعد، وازجمله آقاى شهبازى 

 ١٨.است مقايسه شود تا معلوم گردد آيين الهى مقّدس از ظنون واوهام اين وآن
  :مشابهى كه به اسالم عزيزگرفته اند است اين ايراد با ايراد شبيه چقدر

مالقاتش با پيروان  نوشتند كه سفرحضرت محّمدص به شام و گفتند و
 مشاهدۀ مراسم مذهبى آنان در اديان صاحب كتاب مثل نصارى و

نيز آشنائيش با راهب بحيرا نام دربصرى كه گفتند  كليساها و كنائس و
برخاستش با عداس مولى  نشست و نشر و و حشر ينهمچن وى بوده ومان

غالم ابن الحضرمى وحبرمولى عامر كه  يسار حويطب بن عبدالعّزى و
از آنكه به  ى بعدحتّ  اهل كتاب بودند درافكارآن حضرت تأثيرگذاشت و

ه سمت نزول يافت، قوم گفتند اين آيات نيّ آآيات قر رسالت مبعوث شد و
 )٥يا ٤ -آيۀ فرقان، سورۀ( »وناعانه عليه قوٌم آخر« سازد و مى خود را از

ومردم ديگر اورا دراين كارمعاونت مى كنند ومفّسران مثل ابوالفتوح رازى 
وصاحب كتاب  ١٩.همين اشخاص مذكور را نام بردند »قوم آخرون« از

پيشروان تجّدد فكرى وتحّوالت «، نوشت كه ٢١، ص٢ پيامبر، درجلد
ترين آنها ورقة بن  ستهبودند كه برج نفر زبعثت پيامبر چندعقيده اى پيش ا

نوفل، ابوبكر بن ابى قحافه، زيدبن عمرو، عبداهلل جحش، عثمان بن 
 راء، اسعدبن كريب الحميرى، قّس بن ساعده والجويرث، رباب بن البّ 
گاه به بت  نفر هيچ شهرت داشت كه اين چند. اباقيس بن صرمه بودند

 وحجاز سجده نكردند؛ بعضى ازآنها به دين موسىهاى رنگارنگ مّكه 
 وسنت گاليرتسدل دركتاب تنويراالفهام فى مصادر ».عيسى گرويدند و

اغلب عقايده ُاِخَذت بال شّك وشبهة  نآاكثرالقر...«: االسالم، آورد كه
 من االديان االخرى ومن الكتب التى كانت موجودة فى ايّام محّمد

. فه مخالفين سابقين گفتند وطرفى نبستندوازاين قبيل سخنان سخي ».ص
  ٢٠.الحقين ازسوء مآل وعاقبت احوال منكرين قبل عبرت گيرند آنكه اميد

اساس جميع «ت اين است كه حضرت بهاءاهلل فرموده اند، واقعيّ  اّما و  
ت ت آمده اند، ولى واقعيّ وكل براى وحدت ومحبّ  »اديان الهى يكيست

خود،  ت ادواربه اندازۀ گنجايش وظرفيّ اديان  ديگراين است كه هريك از
زمانى وحدت خانواده، زمانى . درجاتى ازاين وحدت را تعليم داده اند

وحدت «ى، واينك زمان زمانى وحدت شهر، وزمانى وحدت ملّ  ه،وحدت قبيل
شاهداين مراتب، احكام جزئى وفرعى آن اديان است كه . است »عالم انسانى

اينك مكانيزم . ار وحدت عالم انسانى بوده اندفاقد مكانيزم الزم براى استقر
درسطح جهانى  هدف مزبور الزم واحكام اصلى وفرعى ضرورى براى استقرار

گوشه اى . ارزانى شده مربى آسمانى وقت، حضرت بهاءاهلل، به بشر طزتوسّ ني
داشتن حكم  ازاين مكانيزم را درباال ازلوح دنيا مالحظه فرموديد، كه بر

  .وحكم معاشرت با همگان است تنجيس ملل ديگر
اين ندا و اين ذكر، مخصوص «: درهمان لوح دنيا مى فرمايند حضرتشان  

به آنچه  )همگى( مملكتى و يا مدينه اى نبوده و نيست؛ بايد اهل عالم ُطّرًا
  ».نازل شده و ظاهر گشته تمّسك نمايند تا به آزادى حقيقى فائز شوند



 
 ٤٤   ولوله درشهر

 

  
  

 ۀدپوسي آواره، طناب هاى و صبحى

  انقالب پس از رّديّه نويسان قبل و

  حامد

اديان  آمدن هريك از هنگام آگاهى دارند، همان طوركه هموطنان عزيز  
عالوه .آنان برمى خاستند مذهبى به مخالفت با رؤساى سياسى و اكثر آسمانى،

 بودند كه اول به آن اديان ايمان مى آوردند، ولى پس از برايشان نفوسى نيز
اسيرى  عدم تقوى و حسد و رياست طلبى و و غرور غفلت و تبه علّ  تىمدّ 

خودرا مى شكستند وگاه به صف  پيمان هوى، ايمان و دردست نفس و
جديدالهى اقدام مى  همدستى آنان عليه دين با دشمنان نيز مى پيوستند و

پيمان  درفرهنگ اديان ازچنين نفوسى با تعبيراتى همچون منافقين،. نمودند
امثال آن يادمى شود كه بدترين صفت مشترك  ، ناقضين، وشكنان، ناكثين

  . است روئى دو و ريا و ايشان مكرۀ هم
تى ايمان به پس ازمدّ  داشته اندكه معدود نفوسى وجود دين بهائى نيز در  
ۀ ازجامع يكى آنها كه: دسته اند اين نفوس دو. ازآن برگشته اند بهائى، امر

 يا عليه آن اقدام كنند، و احترامى نمايندبهائى جداشده بدون آنكه به آن بى 
شدن عليه آن اقدام مى  آنهائى كه پس ازجدا ديگر. را مى روند راه خود

تهمت به ذهنشان مى رسد به آن نسبت مى  و دروغ توهين و نمايند وآنچه
 درمورد. همدستى وهمكارى مى كنند بهائى نيز مخالفان دراين راه با دهند و
خروج ازآن آزاد  به دين بهائى و به اينكه ورود ائى نظربهۀ اول، جامعۀ دست

مانندزمان  تواجب القتل محسوب نمى گردد، وضعيّ و  كسى مرتد است و
ين مرتدّ  ن غالبًا به آنانآم، كه به اصطالح قردوّ ۀ اما دست. بهائى بودنشان است

 نناقضين، وبه اصطالح بهائى غالبًا ناقضين به معنى پيمان شكنا ومنافقين و
 بهائى بدون اينكه همۀ جامع چون به دشمنى قيام مى كنند، اطالق مى شود،

ايشان  طبيعتًا فقط از ً◌ و واجب القتل بداند، صرفا گذشته ايشان را چون قرون
ندرتًا عنداللزوم جواب اكاذيب آنها رامى دهد، چه كه اين  و اجتناب مى كند

 دينى وچه چه غير دينى وجوامع ـــ چه  ديگر در شان انيهمتا مانند دسته،
كشمكش روحى  تضاد و تحت تأثير شان معموالً شرايط خاّص  سياسى ـــ به خاطر

كه  اى هستند ازجامعه شديدًا مايل به انتقام روانى درونى خود مى باشند و و
ۀ ازجداشدن ازجامع مطالبى كه پس به اين خاطر و ١ق داشته اند،قبًال به آن تعلّ 
ء وافترا ه قدرى مبغضانه ومستهجن وآلوده به اكاذيبمى نويسند ب قبلى خود

  . وتهمت است كه خودش پاسخ خودش مى باشد
رّديّه نويسان  ۀعالق فوق كه بسيارمورد در م مذكوردوّ ۀ دست ازجمله نفوس  
هستند، يكى ميرزا عبدالحسين تفتى،  نيز پهلوى وجمهورى اسالمى دوران

نمود به يك مقام رهبرى در  شاست كه تال) ١٨٧٣-١٩٥٣( معروف به آواره
گرديد و كتابى  بهايى نائل گردد ولى چون مأيوس شد از جامعه خارج ۀجامع

ادامه  ت خوداليّ به فعّ » آيتى«نوشت و با نام  »كشف الحيل«در سه جلد به نام 

نيز » نمكدان«ت ادبى معروف شد و سردبير مجله داد تا به عنوان يك شخصيّ 
يكى فضل : وى قرار گرفتند و به او پيوستند حت تأثيرنيزت ديگر دو نفر .گرديد

چند سالى يكى از منشيان حضرت عبدالبهاء بود و ديگرى  كه اهلل صبحى
بهايى از هندوستان بازديد نموده و در سال  غحسن نيكو كه به عنوان يك مبلّ 

را » پيام پدر«صبحى نيز رّديّه  .بود ى، رفتهئبه حيفا، مركز جهانى بها ١٩٢٣
نگاشت و در آن به » فلسفه نيكو«كتابى در سه جلد به نام  و نيكو نيز ٢شتنو

 ازبين اين سه كه جام جم درمقاالتش ازرّديّه هاى هرسه ٣.ى حمله كردئامر بها
عنايت رّديّه  مورد صبحى بيشتر و ام استفاده كرده، آوارهايّ ۀ درويژه نام نفرشان

   .قرارگرفته اند انقالب از وبعد نويسان قبل
بهائى ۀ ازجامع پس ازخروجش اكاذيب ومطالب مستهجن وى درمورد  

 شود بايدعرض ت ندارد،انصاف سنديّ  واينكه به هيچ وجه براى اهل تحقيق و
ى ئصبحى، رّديّه هاى به مراتب مستهجن ترى در رّد امر بها نيز و كه او،
 ۀآت دربارئارّديّه هاى قبل را با اكاذيب و افتر در حقيقت اينان مطالب. نوشتند
ى ئسات بهاامراهلل، و مقدّ  ولىّ  به خصوص حضرت ى،ئسه امر بهامقدّ  تطلعا
تركيب كردند و معجونى  ى و تشكيالت نظم ادارى آن،ئدرباره جامعه بها و نيز

و به تعبيرى  نداشت كه سابقه وردندآو ريا به وجود  هامات و كذبجديد از اتّ 
قى ت به طورى كه خواننده منصف ومتّ ساخ» مزبله شيطان«ايشان و آثارشان را 

از . را صرف خواندن آن رّديّه ها براى پى بردن به اين حقيقت كافى است
دو رفيقش، صبحى ونيكو، كه موجب تبّصر  آواره وۀ دربار هنكات مهمّ 

و از جمع  خوانندگان عزيز خواهد بود،آنكه وى قبل از آنكه به غرور دچار گردد
ى، به ئبابى و بها هوردو ظ ۀتاريخ دربار لد كتاباهل بهاء خارج شود، دو ج

كتاب خود با وسواسى روشنفكرانه  نوشت و در چند جاى »هريّ كواكب الدّ «نام 
ى ئنسبت به اعتقاد بها بىعى بى طرفى و بى تعّص و عالمانه و به لحنى كه مدّ 

شده ثبت  اش باشد تأكيد نمود كه مطالبى را كه صحتّش بر او كامًال محرز
، داشته خوددارى نموده است و ظنّ  و از درج مطالبى كه در آن شكّ  كرده

خوانندگان بفهماند كه بدون  چنانكه از فرط بى طرفى گويى مى خواهد به
  . كرده است حّب و بغض و مانند يك ناظر و شخص ثالث به قضايا نگاه

 :مى نويسد ٣٣٥-٣٣٦صص ،»هريّ كواكب الدّ «م در جلد دوّ  عنوان مثالب  
بيست و دو سال است كه دائمًا در سفر .) ق. ه ١٣٤٢(در اين سنه  ندهنگار«

جات وطن خود كه مملكت ايران  بوده چند مرتبه در اكثر مدن و قرى و قصبه
به بالد  فرو چند مرتبه به قفقاز و دفعه اى به تركستان و سه س است سير نموده
و اكثر بالد عرب و اخيرأ  فلسطين و بّرالّشام و سفرى به بّر مصر عثمانى و سوريا و
يان ئتقريبًا يكصد و پنجاه مدينه و قريه و قصبه ازمراكز بها، رفته سفرى به اروپا
 ۀيان خارجه را سير كرده و با هزاران نفوس كاملئمركز از مراكز بها ايران و پنجاه

 كتب بسيارى را كه بر اين امر لعه از ُقَدماء و ُحَدثاء، خلطه و آميزش نموده ومّط 
و كمتر امرى از امور  آن را مطالعه نموده ۀلسان نوشته شده اصل يا ترجم به هر

پوشيده مانده  تاريخى و غير تاريخى است در موضوع اين امر كه بر اين بنده
 صولوس و ائو در هر خصوص سعى و جهد وافى مبذول داشته كه ر .باشد

پس آنچه را . اردو وقايع را بطور صحيح بنگارد، و چيزى را فرو نگذ حوادث
ه كه در وس مسائل تاريخيّ ئخوانندگان اطمينان داد اين است كه ر مى توان به

ات و در جزئيّ  ى باشد فقطاين كتاب ضبط شده تزلزل ناپذير است و اگر تأملّ 
اقوال  شده و َاَصحِّ  ىتعبيرات است و در آنها نيز َمهما ُاْمِكن فحص و تحرّ 

ه عالم علم و تاريخ شده اينست كه نقشه و نگاشته گشته و كمتر خدمتى كه ب
با وجود اين اگر . ا گشتهه مهيّ يا متن و زمينه اى براى نويسندگان آتيّ  خريطه

ى فرمايند بايد يقين كنند كه از باب سهو و تزلزلى بيابند و تأملّ  خوانندگان عظام
براى هر ( )ٍم َهْفَوةٌ َفِلُكلِّ َجواٍد َكبَْوٌة َوَلُكلِّ عالِ ( يانو طغ نسيان است، نه عمد

بى  ۀتا چه رسد به اين آوار )اسبى لغزشى است و براى هر عالمى خطايى
پس . ارجمند ادباءۀ دانشمند است و نه در نمر ءعلما ۀبضاعت كه نه در زمر

متاع  گرنكرده از قلّت بضاعت است وا قابلى تقديم حضور دوستان ۀاگر هدي
و يقين استُقراِء . از عدم استطاعت استاليقى براى ياران به ارمغان نياورده 

 ز آِب (و بزرگان بر ُخردى ِما خورده نگيرند چه كه . عظام عذر ما را مى پذيرند
  .»خير ختام والّسالم). خورد خيزد◌ُ  خورد ماهِى ◌ُ 

 رحمن و دخولش در ظلّ  پس از خروجش از ظلّ  همين شخص اما  
ى همدستى ئن عليه امر بهاايرا شيطان نفس اّماره، با دشمنان داخل و خارج از



 
 ٤٥   ولوله درشهر

 
عجيب در آن سر هم  آتئخود را نوشت و به قدرى اكاذيب و افترا ۀكرده و رديّ 

را  ى، بطالن دعاويشئكرد كه حتى ديگر دشمنان هوشيار و سر سخت امر بها
طرفى  مبنى بر بى »هريّ كواكب الدّ « تشخيص دادند و به اين ترتيب تأكيد او در

 »كشف الحيل،«شد كه مطالب رّديّه اش، و صّحت مطالبش گوياى اين 
خاطر چنين اعمالى بودكه  است، زيرا نمى شد هر دو درست باشد و به كذب

ايمان و قدرت و  همسر وى نيز در اثر اين همه فساد او در كمال اطمينان و
واره نيز آخود . ى ثابت و مستقيم ماندئ، از او دورى جست و بر امر بهاهامتش

غالب گردد و به  ولى نتوانست بر نفس غير متينى نوشت ۀامدر مقطعى، توبه ن
يانى نيز ئبها ى مورد بى اعتنايى غيرّـبطورى كه حت ،خسران عاقبت دچار شد

 اينۀ و هم ٤روى دست برده بودند واقع گرديد ارتدادش اورا آغاز كه در
ِبما « و به فرموده قرآن مجيد »فقدان انصاف و تقوى« عواقب سوء نتايج

با اين توضيحات بايد از رّديّه نويسان بعد از آواره  ٥.مى باشد »َايديِهمْ  َسَبْت اْكتَ 
ومن جمله جام جميان پرسيد كه چرا اعترافات قطعى وتزلزل ناپذير او را درباره 

و تعاليمشان و جانشينى حضرت  هاءاهللباب و حضرت ب ت حضرتحقانيّ 
منين مؤ، و ايمان و شهامت ىئامر بها انى، ولىّ عبدالبهاء و حضرت شوقى ربّ 

كر، مسكوت مى گذارند و صرفًا طوطى الذّ  فوق »هريّ كواكب الدّ «كتاب  آن در
او را، آن هم به ۀ در رديّ  وار و بدون تحقيق، اكاذيب و تهمت هاى مندرج

آمده  زين ١٨٣ص  ٢ در کتاب رگ تاک جلد نند؟شكلى گزينشى تكرار مى ك
نوشت و مورد  تيدر رّد بهائ) ليشف الحک(ىکتاب...  ىتيآ نيعبدالحس«: است

  ٦».رضا شاه قرار گرفت قيو تشو تياستقبال روحان
 تجديدچاپ مى شود، صبحى كه رّديّه اش حتى حال نيز درخصوص اما  

 االسالم و المسلمين سيّد هادى خسروشاهى حّجت و چون خريدار ندارد آقاى
، شمارۀ ويژۀ بهائيّتفصل نامۀ تاريخى مجبورشده اند درمقاله اى مندرج در 

منتشره پس از ايّام جام جم، تبليغ آن را بكنند وبه نشرجديدآن هّمت ١٧
 امثال او ۀقول كسروى دربار بهائى، به مصداقۀ جامع پس ازجدائى از، ٧ورزند

به نام آنكه من فريب خورده بودم، جابراى خود درميان مسلمانان ... «آواره،  و
بابهائيان مى پردازند  نى هاى بسيار بى شرمانهاين باربه دشم بازمى كنند، و

وى چنين ۀ صادق هدايت نيز دربار ٨».دلشان مى خواهد مى نويسند وهرچه
ۀ اشار يكى دوهفته است نمى دانم با قابل توجه اينكه اخبار از...«: مى نويسد

با تمام  شخصى است كه آقاى صبحى يا ابتكار و دار مقامات صالحيت
. است شده مشغول تبليغات ضّد حقير يدگى بى سابقه اىدر وقاحت جبلّى و

 مخصوصًا بى سوادى و خواهى و پهلوى هركس مى نشيند ازخيانت به آزادى
يك ۀ خالصه دشمن نمر به طور من دّر فشانى مى كند و اخالقى انحطاط

پيش آخوندها  براى من گذاشته فراتر ى قدمىرا پيدا كرده است وحتّ  شميهن
 از ام راات خيّ رباعيّ  ۀقسمت هائى از مقدم منۀ منًا بدون اجازض مايه گرفته و

منتظر بوده  البد. الع داريداطّ  البته ازسابقه شكرآب. داده است بخوانند راديو
حوصله ندارم با او  عيبش اينجاست كه من. من بروم وبه دست وپايش بيفتم

كه  ارمد كارى هاى او دزدى وكثافت هم دهن بشوم وگرنه مطالب بسياراز
است مال  موجودى. معرفى مى كند دارد اين وسيله خودش را هالبته ب. بگويم
كه ده سال به پول عبدالبهاء معلّق زده وآن طور نمك به حرامى  كسى. ميهنش

چپاندم، قّصه بهش  را توى راديو آنكه من او از ب نيست بعدتعجّ  كرد جاى
شريعت سنگلجى را به  پا منبرى اورنگ و و تصحيح كردم كتابش را دادم و

. عى خودمان بشودپا مدّ  يك گم كرده و حاال خودش را دم،چند نفرمعرفى كر
  ٩.»...فاقات بسيارمعمولى اينجاستاتّ  است اّما از قى آور
دائرة  ها مثبت آن چيزى است كه جناب اشراق خاورى در اين ۀهم و  

ن ، چني»ميرزاصبحى«ۀ رديف صاد، ذيل كلم ،١٥٠٢المعارف خود، ص
  :نوشته اند

 ى راكه مدتّ  پرداز دروغ اب وكذّ  فيض اهلل معروف به صبحى مردى بود
مبارك  محضر هم در زمانى چند برد و بين احباب به سر به نفاق در

بكتابت الواح مشغول بود، ولى درعين حال نفاق راپيشه كرده  ف ومشرّ 
باطنًا اعمال سوئى كه  اثر فرمود وعاقبت بر تعالى ستر مى حّق  بود و

با آواره  و دريد را خود نفاق ۀپرد و رسيد مرتكب مى شد به جزاى خود
 ردّ  و بروجردى وصالح مراغه اى همداستان شد حسن نيكو تفتى و
 ۀجامع از و نگاشت مىهمت وافتراء تاباطيل و مملو از كتبى چند برامراهلل

 نداستان سرائى براى اطفال مسلمي بنقالى و و امراهلل مطرود گرديد
زبان  به سرطان گلو و به بدبختى به سربرد وعاقبت عمرى را پرداخت و

مقر  به و بى پرستار جان داد بيچارگى تنها و ت ونهايت ذلّ  در شد و گرفتار
جعله . مرگش مى گذرد اينك شش هفت سال از شتافت و اصلى خود

  ...للناستًا عبراهلل 

 ۀثال صبحى ازجامعبه علل جدائى ام بيشتر هموطنان عزيز آنكه براى  
اسيرى ايشان  اوصرفًا به خاطر ت امثالبدانندكه محروميّ  و بهائى آشنا گردند

 هاى خودشان بوده است، طلبى جاه و غرور اخالقى و فساد هوى و درنفس و
درهمان دوران،  ىاورا حتّ  جريان فساد حضرت عبدالبهاء و شرح رفتن او را نزد

 را اريت حضرتشان نسبت به اوهاء وستّ وعدم رضايت حضرت عبدالب حتىنارا و
 عزيز ، نقل مى نمايد تا هموطنان»مهتدى« حرمت خاندان مؤمن وى، به خاطر
 و كيهان محبوب رّديّه نويسانى همچون جام جم و كسى كه به ظاهر با بيشت

 آقاى عبداهلل و وصال رهپويان ت درايران وبهائيّ  سايت هاى بهائى پژوهى و
و  افراسيابى، و آقاى بهرام ّديّه ها به نام مهناز رئوفى،جاعلين ر و شهبازى،

تهمت هاى اخير  است كه اگرسيل شاهد وحّق  امثال ايشان است آشنا شوند
دونقل  تأكيدشان بركتب آن دو نبود، بيش ازاين نمى نوشت وبه همان آنان و

 وراستاما چه توان كرد كه مجب. صادق هدايت بسنده مى نمود و قول كسروى
ايشان پنهان  عمدًا از براى هموطنان عزيزى كه رّديّه نويسان حقايق را قلالا

  . معروض دارد مى نمايند نموده و
ديگران بارها  كه جام جميان وآقاى شهبازى و تا ريخ ظهورالحّق  دركتاب  
آن ضمن بيان شرح حال خود  ۀرّديّه هايشان استفاده كرده اند، نويسند در ازآن

تلگرافى ازمحضر حضرت عبدالبهاء براى محفل « ١٠:است چنين نوشته
يزدانى، ولى چون  مازندرانى و طلبيدند شهيد و روحانى رسيد وسه تن را

پسرش  و د حسين الفت يزدىبود، آقا محمّ  ه يزدى نوشتهتلگرافيّ  ۀيزدانى درورق
حيفا كردند وابن  در قصدحضور لذا متدرجًا ميرزا لبيب را تعيين كردند و

خود به  با را دحسين مهتدى كاشىفضل اهلل صبحى بن آقا محمّ اصدق، ميرزا 
 آقا مهدى باغبان قمصرى هم به خيال بن آقا نصرت اهلل فيروز و رشت آورد

ۀ فاضل درحالى كه زوج ١٣٢٧ذيقعده  ٢٦روزشنبه  در و رفتن عازم گرديد
آن سه تن به  هوشنگ را به رشت گذاشت با خود كوچك پسر مؤمنه وۀ جليل
وبه حالى كه  بادكوبه شدند عازم فقًابا كشتى متّ  ديگر روز زلى رفته وبندران

 وارد دوشنبه روز در تعّرض مى نمود صبحى با ابن اصدق توهين ومخالفت و
م محرّ  ١٣ پنجشنبه روز در... بهائى اقامت نمودندۀ شدند وبه مسافرخان بادكوبه

روزى «: هندهمان منبع ادامه مى د ٨٧١-٨٧٣:ودرصص ».به حيفا رسيدند
نگارش نامه هاى آن  ترجمه به انگليزى و مباشر...ميرزا عزيزاهلل خان بهادر كه

 آمريكا به فاضل از تليه عودام اوّ همان ايّ  در بود به غرب) عبدالبهاء(حضرت 
دقيقه واقعه درطول غيبت شما  داشت كه بعضى ازامور مسافرخانه آمده اظهار

 فيض اهلل صبحى كم كم تغيير. ويمبگ يك سال واندى را ازحيفا به مدت
 ۀجليل ۀبه ظهور آورده كه تمامت عائل اعمال ناشايست اخالق و احوال داده و

حضرت  و ساخت اباضطر جوش و و را غريق اندوه )حضرت عبدالبهاء(
جناب فاضل (بى تربيت ازخودت  ۀاين بچ. دچارتب مى باشد االٓن عبدالبهاء
حيفا و اشتغالش به تحرير صادرات  در خواهش داشت كه اقامتش )مازندرانى

دست  عاقبت به. ندانستى را عرض كرده اجازه بدهند و تو صالح )مكاتبات(
و او عرض كرده و قبول  فتادت است او پاى آقا ميرزا هادى كه صرف روحانيّ 

تدريج از جهت سعى كردنش در نوشتن به اسلوب خط حضرت  شد به
ات بى جا پيدا كرده زيز پنداشته توقعّ ع عبدالبها خود را گم كرده بى جهت

دور  مى برند گاهى ظرفها را چنانچه غذاى نهار كه از منزل مستخدمين برايش
عربى نمى  و غذاى نيستريخته فرياد مى زند كه آن غذاها مطبوع طبعش 

 تواند بخورد و گاهى دخترهاى مستخدمه ى بيت مباركه را كه به بازار مى روند
د شنيدن امثال اين و فاضل به مجرّ  ،وس رانى افتادعقب كرده به فكر ه

ب است و فهميدنى نيست كه با اقتدار عظيم ظاهرى تعجّ  مطالب گفت اين
اعمال يك بچه ى بى ادب رذيلى كارى  حضرت عبدالبها چگونه در مقابل

امراهلل و مالطفت به  بهادر گفت محض حفظ .نكنند و دچا رتب باشند
و قرار است  واقع شودۀ تدى نمى خواهند بر آنها لكخاندان پر ايمان بزرگ مه

را  او فاضل گفت من كه. را آورديد باز به ايران بر گردانيد همان طورى كه او



 
 ٤٦   ولوله درشهر

 
گفت . نياوردم ابن اصدق آورد ولى اگر صالح مى دانند البته خواهم برد

كه هم  مهرحضرت عبدالبهاء پر خواهر(عليا ۀ است كه حضرت ور خالصه اين
 پيمان حضرتشان بود، وهم پس ازايشان در ثابت بر ونس وغمخوارانيس وم

فرمودند بروى در  )پشتيبان واليت ور ، يائىامربها ولىّ  حضرت ۀدور
حضورحضرت عبدالبها و اجازه ى بردن او را بطلبى و فاضل براى گرفتن اذن 

اذن فرمودند و نشست و آغاز  .و آن حضرت را حاضر يافت به بيت مبارك رفت
فاضل عرض كرد  مراجعت شما نزديك مى شود ب چنين كردند كه موقعمطل

ال كرد كه تنها ؤچنين س فاضل حركت خواهم كرد پس هر وقت اجازه بفرماييد
هيچ نگوييد تا من  حاال ميرزا صبحى را هم مى برى اما، روم فرمودند نه مى

 فاضل رفت صبحى و چندى چون به محضر خود طلبيدند و بعد از خبر بدهم
بود و به فاضل فرمودند ديگر موقع حركت  پريده حاضر در آن حال رنگ

باال خره با فاضل در ... خواهم صبحى را با خود ببرى شود مى نزديك مى
اول طريق عريضه  منازلفاضل از همان  مراجعت همراه بود و در اثرنصايح

در  فرستاد كه گفتند حسب االمر در خواست عفوى به حضور مبارك پشيمانى و
و اين حكايت . است فاضل مجمع احباء خوانده شد و فرمودند از اثر نصايح

ل براى داللت بر وضع سياست ادارى و مالحظات و وسعت حوصله و تحمّ 
و تدبير ومصالح امر  ربانىبه وفق مه )توسط حضرت عبدالبهاء(وانجام امور 

  ١١».نوشته شد
كه  جالب است بدانيد .صبحى و امثال آواره روز حال و بود چنين بارى  

وصبحى نوشته شده ازكتب  آواره بسيارى تهمت هاى رّديّه هائى كه پس از
 اكاذيب و به چاه آن دوۀ ايشان گرفته شده وبه قول معروف با طناب پوسيد

 تهمت هاى مزبور ۀازجمل. درآن چاه سقوط كرده اند رفته اند و ءتهمت وافترا
 كمونيستى؛ جاسوسى و ۀروسيّ  تزارى ونيزۀ روابط با روسيّ ، تروريسم: از تندعبار

به  عزيز يهوديان و توطئه جلوه دادن گرايش زردشتيان عزيز ،با انگليس روابط
  ... امربهائى؛

ايران با گوشه اى  ت عزيزبه اين جهت الزم بود كه ملّ  فوق توضيحات  
منابع انقالب، ازچه  پس از بدانندكه رّديّه نويسان قبل و تا ازحقايق آشنا شوند

به اصطالح تحقيقات عالمانه  مبغضانه اى در و مستهجن ومحرف مخدوش و
بهائى استفاده كرده ومى كنند تا  سخود عليه دين مقدّ  ۀدقيق ومحققان و

فرهنگى وعلمى وتاريخى برانند و چند صباحى  دينى و ديدهستم ايراِن  ِت برملّ 
 .ضعى ادامه يابداما حاشا كه چنين و .گردند بيش، سد راه آگاهى ايشان

 كنجكاوشده، ايشان خود و ت ايران روشده استدست آنان براى ملّ  ديگر
كل، ازجمله  كه اهميت دارد س بهائى حتمًا آنقدردريافته اند كه ديانت مقدّ 

آن قيام نموده  وابسته به صدا وسيماى جمهورى اسالمى ايران نيزعليه جمجام 
  . كنندتا تحريفش نمايند وحقايقش راپنهان  اند

ى در خصوص ئامر بها حكم بديع ۀمقال چه بجاست كه دربار درانتهاى  
ى ئحقوق اجتماعى ومدنى و اقتصادى ِ حتى چنين ناقضين و ُمرتدينى ازامر بها

 اشاره –در ادوار سابقه منصوص بوده  قتل ايشان كه حكم نسخ عالوه بر –نيز 
چگونه  انفوس بى حي چنينۀ ى دربارحتّ  ءاى بنمايد تا كل بدانند اهل بها

 بيان مبارك خود از اين خصوص چه مدركى بهتر در و ١٢.نمايند عمل مى
امربهائى مى  انى، ولىّ حضرت شوقى ربّ . اعظم اين ظهور ۀسطلعات مقدّ 

پر عشق و وفاى حضرت عبدالبهاء را  و در ختام، انظار ياران ممتحن«: فرمايند
نكته متذّكر دارم و آن مواظبت و  ينبه اين امر مهّم و الزم منعطف نمايم و به ا

است از هر سلك و طايفه  افراد ۀشخصيّ  يّۀشرع ۀدر حفظ حقوق مدنيّ  دّقت تامّ 
در اين مقام امتياز و ترجيح و تفّوق جائز نه، بايد در . ىو نژاد و عقيده و مقام
ِمن دوِن ترّدد و مالحظه اى ياران و برگزيدگان حضرت  نهايت سعى و دّقت

ه نوع بشر، َادنى راجع به حقوق اصليّ  ويشخ در محاسبات و معامالت بهاءاهلل
بعد از  ،و مقبل و معرض نگذارند امتيازى بين آشنا و بيگانه و مؤمن و مشرك

تدقيق اگر چنانچه مقروضند بايد به تمام قوا هّمت بگمارند تا آنچه بر  تحقيق و
آنچه را  ۀتا به تأدي است، تا فلِس اخير بپردازند و راحت نجويند آنان ۀعهد
تعلّقى به ديانت  ظاهره ه و معامالتحقوق مدنيّ . به تماِمها موّفق گردند دمكلّفن

از مّوحدين  ه چهافراد در هيأت اجتماعيّ . اعتقاد باطنى انسان نداشته و ندارد و
 آنان نزد اصحاب ۀمشركين كّل در اين مقام يكسانند و حقوق شخصيّ  و چه از

در ساحت آن  ىد متمّردس و مسلّم و هرمتردّ ظ و مقدّ عدل و انصاف محفو

ر و مسئول و مردود موافقت باكّفار ملحدين و  بلى مصاحبت و. منتقم قّهار مقصِّ
مهربانى به دشمنان امرالهى  پركين و بى وفايان خود بين و رعايت و خائنان

انحرافى است عظيم از صراط مستقيم الهى، ولى َنفِس  و ذنبى است جسيم
به هيچ وجه  افراد آزاد را ۀشرعيّ  ۀحقوق مدنيّ  ت و ترك عقيده،تداد و محجوبيّ ار

بساط  من الوجوه به قدرسمِّ اِّبَره تخفيف و تغييرى ندهد و اّال اهل بهاء
ۀ و آتش تعّصب وهمي باره بگسترانند پيشينيان را در اين قرن مشعشع نورانى دو

اين يوم موعود محروم  ۀمواهب جليلصدور برافروزند و خود را از  را در هجاهليّ 
حيف است . را در اين روز فيروز از ظهور و بروز باز دارند هالهيّ تأييدات  سازند و

   ١٣».را به اين اوهام و شئون ناشايسته آلوده نماييم ذيل تقديس



 
 ٤٧   ولوله درشهر

 

: تاريخ نويسى تا داستان پردازى از

  محيط يا محاط؟

  موژان موهبت

باب و «تحت عنوان  ىنوشته ا )ايّام(جام جم  ژنامهيو ٦٢در صفحه   
نوشته در اصل سالها قبل در مجلّه  نيا. درج شده است »رو شيپ ىچالش ها

  .است هبه چاپ رسيد )١٣٥٦مهرماه (گوهر 
بوده  ىپر کار سانياز رّديّه نو يىطباطبا طيسيّد مح ىمطلب، آقا سندهينو  

و  خيّد اصالت تاردر ر شانياز ا ىت گوهر، مقاالتدر مجّال  است که خصوصًا
مطلب، منقول از  زيجا ن نيدر ا .است ه، مکّرر به چاپ رسيدىمقّدسات بهائ

 ،فيتحر ىو البته مقدار صيتلخ ىاست که با قدر ىميت قدهمان مجّال 
در  يىطباطبا طيمح ىبه عنوان نمونه آقا. است هتوسط جام جم به طبع رسيد

  :سدينو ىم نيچن )ستاندا ىراو( اءالحکماءيدر باره ض نوشته خود آغاز

که به او  ىمارانيهر روز صبح در مطب خانه خود از مراجعه کنندگان و ب
  ١.کرد ىم يىراياعتماد و اعتقاد داشتند پذ

  :سدينو ىايّام م کهى حال در

 بيطب اءالحکماءيض ىفتوح ى، داستان را از سيّد محّمد علطياستاد مح
  ٢...دهيسالخورده و مورد اعتماد مردم تهران، شن

داستان،  ىراو بيکه طب دينما ىالقاء م ني، به خواننده چنرييتغ نيبا ا و  
 ىو ب ىايّام خود به سست سندهينو ىگوئ. بوده است تختيطرف اعتماد مردم پا

و . گذاشته است هيواقف بوده که از مردم تهران، ما ٣»داستان« نيا ىاعتبار
، مکّدر فاتيو تحر راتييتغ ونهگ نياز ا ستيبا ىاستاد نم اديه روح زنده البتّ 

  ».از ماست که بر ماست«است و  ىشاگرد –چه که نقل استاد  .گردد
 ىتوان به خوب ىم زيايّام را در سرآغاز نوشته ن ىو دلواپس نانياطم عدم  

  :سدينو ى، مسندهياستاد نو فيآنجا که در توص. احساس نمود

وسعت «ه است که ب ىتيّ ، شخصيىطباطبا طياستاد مح اديزنده 
  ٤.است ىشهره مجامع علم »اّمانت در نقل«و  »ت نظردقّ «و  »اّطالع

در داخله  ىو عمد ىعيطب ريخصائص و مناقب را به طور غ نيه االبتّ  و  
و عدم  ىتدقّ  ىعدم اّطالع، ب( ىعنيها  نيگذارد که مبادا عکس ا ىم ومهيگ

  .و در نظر افتد ديدر خاطر آ )اّمانت در نقل
چون  ىدر مقوالت يىطباطبا طيمح ىباره علم و اّطالع آقابحث در  اّما  
مقاله  نينوشته است و آنچه که به ا نيخارج از مقصود ا.. .و اتيّ ، ادبخيتار

 انيجناب استاد در مورد اد ىت و اّمانت دارگردد احاطه، دقّ  ىمربوط م
  .در مجلّه گوهر شانياست بر اساس مقاالت ا ىو بهائ ىسه بابمقدّ 

از  ىاريو دور از دسترس بس ابيت گوهر در روزگار ما کممجّال چند  هر  
 ىبهائ قتيکه در حق( ىپژوه ىبهائ تيسا کنيل ،است زيعز خوانندگان

و  ىنموده و قابل دسترس ىمقاالت را جمع آور نياز ا ىونيکلکس )است ىزيست
  .استناد است

 لينب دينو پد خيتار«با عنوان  يىطباطبا طيمح ىموارد، مقاله آقا نيجمله ا از
  .است )مجلّه گوهر ١٣٥٤مندرج در شماره آذرماه ( »ىزرند

، استاد فلسفه ىداود مراديدکتر عل ىمقاله، آقا نياز نگارش ونشر ا پس  
ـــ كه پس ازانقالب  ىبه امر بهائ نيمنؤاز م ىکيدانشگاه طهران در آن ايّام و 

 انيهان و باذ ريدر جهت تنو ٥ربوده شد وازايشان خبرى دردست نيست
در حال و  خيروش اهل بهاء در نگارش تار«با عنوان  ى، مقاله اقتيحق

مقاله، دکتر  نيدر ا. ابديانتشار  ىتا در جامعه بهائ ندينما ىم هيّ ته ٦»استقبال
از عدم احاطه  ىرا که ناش يىطباطبا طيمح ىآقا ىخي، اشتباهات تارىداود

 ىنشان م مستدالً  ،ه بوده استاء و اعتماد بر حافظبر موضوع و اتکّ  شانيا
 ىعني، کتاب معروف حضرت عبدالبهاء طياستاد مح نکهياز جمله ا.دهند

 ىمقاله شخصتأليف  خيتار. ندينما ىذکر م »اتمام الوفاء« را الوفاء ةتذکر
 لينب خيتار ىسيانتشار ترجمه انگل خياز آثار حضرت عبدالبهاء و تار احيّ س

 ندينما ىم نييرا با سالها اختالف، تع )ىو بهائ ىباب خيتار نيعمده تر( ىزرند
 )ىبهائ ريکتاب مشهور شاعر شه( ميجناب نع هيّ استدالل ىو در مورد محتوا

  .کنند ىآشکار م ىخبط
 ىبه دست آقا ٧مشترک ىتوسط دوست ىاز مقاله دکتر داود ىا نسخه  
 ١٣٥٥گردد که در شماره خردادماه  ىافتد و سبب م ىم يىطباطبا طيمح
در باره تذکرة الوفاء که هفتاد و « :ندينما هيتوج نير، اشتباهات خود را چنگوه
را خوانده ام، اگر از  سال قبل آن ىچاپ شده و س فايدر ح شيپ ٨سال ىاند
رفته باشد قابل  ىسهو ىاندک ىلفظ اي ىنقل مطلب از حافظه در عدد ثيح

با اسم .. .لوفاءدر موقع نقل مطلب از حافظه نام تذکرة ا ىآر.. .اغماض است
  ٩»...دهيمشتبه گرد... .اتمام الوفاء

 ىمقاله شخصتأليف  خيتار نييدر مورد اشتباه خود در خصوص تع و  
 ١٣٣٠در موقع چاپ مقاله به صورت  ١٣٠٣فانه رقم سّ أمت« :سدينو ىم احيّ س

 ىسيانتشار ترجمه انگل خيناصواب تار نييدر باره تع زين و ١٠».در آمده است
 )چهل(زدن کلمه  نيعبارت موقع ماش نيدر ا... « :ديگو ىم ىزرند لينب خيتار
 هيّ استدالل ىکه درمورد محتوا ىدر خصوص اشتباه و ١١»...افتاده انياز م

 'شده'و  'که'و  'خود'فانه سه لفظ سّ أمت« :سدينو ىم دهيمرتکب گرد ميجناب نع
 طيمح ىآقا بيترت نيبد و ١٢».کردن از مقاله افتاده نيو ماش سيدر موقع پاکنو

به گردن  را عمدتًا دهياشتباهات عد نيا )مرحوم مقاله ايّام سندهينو( يىطباطبا
امر  نيو راجع به هم. اندازد ىو چاپخانه بخت برگشته م چارهيب سينو نيماش

 :سدينو ىم نيبه همان دوست مشترک چن ىدر نامه ا ىاست که دکتر داود
حّد بر اهل  نيکه تا ا رانيا ىانصاف چاپخانه ها ىاّمان از کارگران ب«

  ١٣».دارند ى، ستم روا مقيتحق
آن هم در مقاله واحده، که از قلم  ،دهياشتباهات عد نيا ىبا تمام اکنون  
ماخذ و  ىب ىتوان به نوشته ا ىسر بر آورده ؛ چگونه م يىطباطبا طيمح ىآقا

 آن الً ، اعتماد و اعتبار نمود و مآهيّ مجهول الهو ىشخص تيسند، به صرف روا
نموده و  نيّ مز »ش رويپ ىباب و چالش ها«ربط  ىرا با عنوان پر طمطراق و ب

  ؟ديکش ١٤»ىعلم ىتالش ها«آنرا در سلک 
 ىاز لطف نم ىماند که در خاتمه، ذکر آنرا خال ىم ىدو نکته باق اّما  

 ادتيدر چند مورد به س )...ىباب و چالشها(آنکه در نوشته مذکور  اّول. نديب
ايّام است که در مقاالت  هيّ خالف رو نياشاره شده است و اباب  حضرت

 نيو ا. آن حضرت داشته است ادتيدر کتمان و پنهان نمودن س ى، سعگريد
  .مغفوله است ىامر دياستثناء و شا کيمورد در حکم 

ايّام به  دآورندگانيرا پد شانيکه ا يىطباطبا طيمح ىآنکه آقا دوم  
به  نکهيدر باره ا ى؛ در جائدانند ىم »ىشهره مجامع علم« »ت نظر،دقّ «
غلط نموده و به اصطالح با طناب  ىاستنباط »ىصبح«و  »آواره«کاء اقوال اتّ 

غان و آواره از مبلّ  ىشهادت صبح.. .ىکابه اتّ « :سدينو ىآن دو به چاه رفته م
از  ديجد خيتار ريو تحر صينارسا در باره تلخ ىاستنباط.. .ىگريبرگشته از بهائ

  ١٥».شد ميقد
 نيغمبلّ «ايّام،  ژنامهيکه و ىآواره و صبح ىعنيدو  نيدر ادامه در باره ا و  

مدارک  نيپس از مراجعه بد« :سدينو ىم نيخواندشان چن ىم ١٦»مستبصر
چو  ىدر کس غيتبل ىخو' :که افتميو در دميخط نه بر آنها کش دهيو نود افتهينو

  ١٧»'رود از دست ىنم ردى نشست تا نم
، خط بطالن بر قيو دق طيکه استاد مح ىنکه آواره و صبحجالب تر آ و  

جام جم درتأليف ايّام بوده  ى؛ از منابع اصل دهيگفتار و نوشتارشان کش
  .االبصار ىاّول ايفاعتبروا  ١٨.است



 
 ٤٨   ولوله درشهر

 

در  ايّام تحريفات لفظى و مفهومى

ات بهائى اخبار امرى و آهنگ نشريّ 

  بديع

    حامد

 حتّى بعضى مخالفين دين بهائى، بر سال است كه بزرگان عالم، و ١٦٤  
ت اين امر، علّ . مى دهند بهائى شهادت داده و ۀجامع ى بودن تعاليم ومترقّ 

 و ى اين آيين جهانى، آن است كه بنيانگزارمترقّ  سواى روح آموزه هاى جديد و
به قلم وحيانى  بنفسه و تاريخ اديان آسمانى، خود در شارع آن، براى اّولين بار

حيات  در آن آشكار شود و در نظام وسيستمى را كه آن روح بايد و خود، قالب
دراين . ناميده شده است »نظم بديع«كه  م يابد، بنا نهادتجسّ  جريان و بشر

 عالوه بر سش،شارع مقدّ ) وفات( نظم با تعيين جانشين منصوص پس ازصعود
فظ اديان گذشته ح مشابه در تفرقه دائمى همچون موارد از آنكه امرش را

اساس منصوصش به  پيش بينى فرمود تا بدون انحراف از ساتى رافرمود، مؤسّ 
وحدت جهانى  بشرى را طى مراحلى به صلح و ۀتأسيس يابد وجامع مرور

ى ئمرحوم دكتر محّمد معين در فرهنگ مشهور خود، در ذيل لغت بها. برساند
ى بر دو ئنظم بها .بهاءاهلل و جانشينان اويند س آيين،مؤسّ ... « :چنين مى نويسد
مبادى نيز به تعاليم روحانى و اجتماعى و . مبادى و احكام: پايه استوار است

: تعاليم روحانى و اجتماعى عبارتست از .يا نظم ادارى تقسيم مى شود اصول
ت، احتياج به فيض الهى، ى حقيقت، اعتقاد به الوهيّ ترك تقاليد و تحرّ 

مبادى . تساوى حقوق زن و مردو  رورت دين، وحدت اديان، صلح عمومىض
اصول تشكيالت محافل روحانى، شوراى بين المللى و  ادارى عبارت است از

  ١».بيت العدل اعظم
مى  خود مراحل اّوليه رشد تشكيالت اين نظم كه حال در تأسيسات و  
 بهائى به طور ۀهنگى جامعآهم نظم و پويائى و رشد و براى آگاهى و .باشد

 تبعى ِجوامع غيربهائى با ديانت بهائى و مستقيم و ئى غيرآشنا نيز مستقيم، و
 مسير درآن اقتصادى  اجتماعى و اخالقى و ت هاى معنوى واليّ فعّ  نظام و

 سراسر در داتى متعدّ طريق ارائه نشريّ  همان اوايل از حاد بشر، ازاتّ  وحدت و
اتى هم يّ نشر ايران نيز دراين راستا در. الع رسانى زدعالم بهائى، دست به اطّ 

 دو. منتشرگرديد ه وتهيّ  ٢٠همان اوايل قرن  هم ملّى، از ى وسطوح محلّ  در
مى باشد كه اّولى درسال  »آهنگ بديع«و  »اخبارامرى«آنها،  از مورد

، تأسيس )م١٩٤٥(ش ـه ١٣٢٤مى درسال دوّ  ، و)م١٩٢٢(ش ـه١٣٠١
مقاطعى به  در پهلوى ۀدور ى بهائى درات محلّ نشريّ  اين دو بعالوه ساير. يافتند

طرف  بهائى از ۀجامع ارده بر تضييقات و ت واذيّ  و آزار ت حمالت وعلّ 
علماى دينى تعطيل شدند كه يك مورد آن مربوط به تضييقات  ون وسياسيّ 

 ديگر مورد بهائى بود، و ۀعليه جامع) م١٩٥٥(ش ـه ١٣٣٤سراسرى سال
قبلى رخ  مورد زا قالب اسالمى است كه به نحوى شديدترنمربوط به اوايل ا

  .ات بهائى تعطيل گرديدنشريّ  داد و
 و آثار ى ازيگزيده ها :جمله عبارت بوداز فوق از ۀنشريّ  مندرجات دو  

جمله پيام  از( جانشينان حضرتشان ملهم شارع آيين بهائى و بيانات وحيانى و
جهانى  ۀجامع ، اشعار، اخبار)جهانى بهائى بيت العدل اعظم هاى مركز
، )با بهائيان وبعضًا ديگران( لين جامعه، مصاحبه هائوغات مسابال بهائى،

 قسمت مربوط به خدمات مهاجرين بهائى كه براى تبليغ ديانتشان به سراسر
فى كتاب، درج صفحاتى نقاط جهان مى رفتند، درج نامه هاى ايشان، معرّ 

 جدول، ازكتب بهائى، گاهى مسابقه به شكل سؤال يا نظرخواهى يا حلّ 
لين ئوارتباط با مس ۀعكس هاى تاريخى، صفح اى ادبى، نامه ها وقسمت ه

 تعاليم بهائى، اصول اعتقادى و: مثل(مواضيع مختلف  جامعه، مقاالت با
ادارى بهائى،  حيات بهائى، نظم بديع و جامعه، اخالق و وظائف بهائيان و

 ۀقسمت ويژ ،...)روانشناسى، تربيت و بهائى، تعليم و فى آثاراحكام، معرّ 
 ت هاى بهائى، قسمت اعالن صعودفى شخصيّ نوجوانان وجوانان، معرّ 

  2...آنها بيوگرافى مختصر بهائى و) يانمتوفّ (متصاعدين 
 ۀآنها استفاد خود از ۀصفح ٦٤ كه در ايّام جام جم ازجمله مآخذى را  

جمهورى  در شايد. است اخبارامرى و آهنگ بديع ۀنشريّ  فراوان كرده همين دو
اين  براى بهائى ستيزى تا ات بهائى نيزنشريّ  است كه از اّولين بار اسالمى اين

 كتب بهائى تحريف و و آثار همچون ديگر آن نيز در حّد استفاده مى شود و
اّما درزمان پهلوى چنين كارى را مرحوم ِ . وارونه كارى صورت مى گيرد

ات نشريّ  ازنقل قول هايى تحريف شده  انجام داد و ين نيزئمحروم، اسماعيل رآ
 »مرگ شوقى ربّانى ت پس ازبهائيّ  انشعاب در«خود به نام  ۀرّديّ  بهائى را در
 هم اكنون از اثبات كند ولى ره به جائى نبرد و را عاى كذب خودآورد تا مدّ 

ات وهم خالف فرضيّ  بهائى درست بر امر رشد عالم باال شاهد عظمت و
  3.آلودش مى باشد؛ خدايش بيامرزد

 ٣٠ پس از. نموده به اين شرح است مزبور ۀنشريّ  كه ايّام با دوبارى كارى   
تضييقات بى  رغم اين همه مظالم و على سال جام جميان مشاهده كردند

 و تبعيد دانشگاه وحبس و و كار اخراج از جامعه بهائى، اعم از سابقه وارده بر
قبرستان هاى ( اموال وحتّى تخريب گلستان هاى جاويد ۀمصادر كشتن و
عين بالياى  بين نرفت، بلكه در ايران نه تنها از ، جامعه بهائى در)بهائى
ه روزافزون بزرگان جهان به هم باعث توجّ  فوالد آبديده شد و هم خود مزبور،

ازطرفى چون . صلح طلب آن گرديد نظام منسجم و س بهائى وديانت مقدّ 
 مقاالت و نيز ديگران و مالحظه نمودند كه مقاالت مقطعى قبلى آنها و

ضوضائى  براى ايجاد ١٣٨٤-٥كيهان درسال هاى  ۀاحى شدحمالت طرّ 



 
 ٤٩   ولوله درشهر

 

وزير و  مرىو همسرش ِکساى نوت ديدار رئيس جمهور
. مرکز جهانى بهائىاز  امور خارجه ى جزاير مارشال

 )٢٠٠٥دسامبر  ١( ١٣٨٤آذر ١٠. اسرائيل, حيفا

از مرکز , يىبودا نيد ىروحان سيرئ, الما  يىداردااليد
 .)م١٩٩٤چمار ٢٤( ١٣٧٣ نيفرورد ٤,ىبهائ ىجهان

توهين هاى سايت  هامات واتّ  اكاذيب و نيز عليه بهائيان ايران، و فراگير جديد و
 و »ايران ت دربهائيّ «و  »رهپويان وصال« ضّدبهائى همچون دهاى متعدّ 

اقبال  كنجكاوى و نتوانست حس برعكس نتيجه داد و 4غيره و »بهائى پژوهى«
اين  از روى وحشت بيشتر از بين ببرد، اين بار به آيين بهائى را از هموطنان عزيز

دست گل بى نظيرى به نام ايّام را به آب دادند كه تا ايّام  و شاهكار 5رشد،
  . تمام نماى بهائى ستيزان براى اهل جهان باقى خواهد ماند ۀباقى است آين

با صاحب امتيازى سازمان  6،نفره ٣٦حّداقل  جام جميان كه دريك گروه  
مطالعات تاريخ  ۀسصدا وسيماى جمهورى اسالمى ايران، و با همكارى مؤسّ 

اسالمى،  ارشاد قضائيه، وزارت فرهنگ وۀ ه قم، قوّ علميّ  ۀمعاصرايران، و حوز
ى جمهورى ملّ  ۀكتابخان امام خمينى، سازمان اسناد و آثار نشر تنظيم و ۀسمؤسّ 

 العات، روزنامه كيهان، دانشنامه جهان اسالم، بنيادايران، روزنامه اطّ اسالمى 
ه و ، به تهيّ )؟...(عصر، و صى حضرت ولىّ بمدرسه تخص ت، كتابخانه ومهدويّ 

 امرى اخباره بهائى نشريّ  شان را دو تدارك ايّام پرداختند، ازجمله منابع تحقيق
 آن را در ده صدها مجلّ دادند، ك پهلوى قرارۀ دور منتشره در آهنگ بديع و

سات مؤسّ  آن به اماكن و سال هاى بعد از همان حمالت اوايل انقالب و
 مطالعه صدها شماره از .ضبط كرده بودند 7خانه هاى ايشان ادارى بهائيان و

 قدرت الهى و پيش با عظمت و را چنان بيش از ات گروه مزبوراين نشريّ 
 نظام ها و تقالل فطرى اش ازاس جهانى آن و ۀجامع وسعت ديانت بهائى و

گوشه جهان آشنا ساخت كه  چهار جوامع دينى در احزاب مختلف سياسى و
ات را هموطنان اصل اين نشريّ  با اين گمان كه اگر گشت و وحشتشان افزون تر

شد،  خواهد تهمت هاى بهائى ستيزان آشكار اكاذيب و ببينند بسيارى از عزيز
 كلمات يا جمالت يا پاراگراف ها و گشتند تا به سيم آخرزده، گشتند و بناچار

 زياد كردن و عكس هائى درآنها بيابند كه بتوان با كم و يا مقاالت و مطالب و
جذبشان به اين آيين  از گمراه نمود و را گيج و تحريف آنها هموطنان عزيز

نفر  ٣٦چراغ خوردن اين بيش از دود به كوشش و. س جلوگيرى كردمقدّ 
 مورد نقل قول از ١٩٠ بيش از 8»شنا ودرك مند ايران اسالمىفرزندان دردآ«

سال، به  ٥٠ زمانى حدود ۀفاصل منتشره در نشريه مزبور صدها شماره هاى دو
پايه  صرفًا بر جنجال و هرگونه شعار و از به دور...دقيق وعالمانه«شكلى 

 9»تمنصف بهائيّ  مستندات قابل قبول حتّى براى جوانان تحصيلكرده و
صفحه اى  ٦٤ايّام  ويژه نامه اى همچون نش شد تا كل آنها يكجا درگزي

  .هموطنان عزيزگردد تقديم بهائيان و جاداده شود و
يك پژوهنده، جوانان با  ۀت ويژدقّ  حوصله و ى حقيقت باتحرّ «با   

به  ت كه جام جم اسم رانه بهائيّ  ـــ و »منصف بهائى شهامت وتحصيلكرده و
ازآغازتا « ـــ حسب تأكيد جام جميان عزيز، .اربردهجاى صفت براى آنها بك

هدف  دريافتند كه نقطه مشترك و را بررسى كردند و 10»ايّام ۀپايان ويژه نام
هست كه چنين القا  اين بوده و مزبور ۀنشري دو از نقل قول هاى ايّام اصلى از
 ررغم محاط بودن د جامعه آن على توسعه ديانت بهائى و ت رشد وعلّ  نمايند
دول خارجى  ساله، پشتيبانى عوامل سياسى و ١٦٤ سختى هاى مداوم باليا و

 امپرياليستى بوده و به قول جام جميان قدرت هاى ديكتاتورى و استعمارى و و
حال آنكه . زمان آن مطابق نياز ى وتعاليم مترقّ  نفوذ الهى و ۀاراد نه قدرت و

ان چنان بود، ديگرچه حسد جام جمي كينه و فرض محال ِاوهامات و بر اگر
ه كودكانه آنها فرضيّ  وارونه كارى كنند؟ اگر لزومى داشت اين همه تحريف و

حامى  و درست بود، چرا به جزدولت هائى كه به قول جام جم ديكتاتور
احترام دين  به تحسين و نيز ايّام آمده، دول ديگر ذكرشان در بهائيان بوده اند و

چنان بود، چرا همان كشورهايى كه  واقعًا اگر آن برخاسته اند؟ۀ جامع بهائى و
د رژيم هاى سياسى آن، تغييرات بعضًا متعدّ  حتّى پس از نموده، جام جم ذكر

كشورهاى  اكثر هم به تحسين امربهائى ادامه داده، به طورى كه حال در هنوز
  ت داده شده است؟دنيا به آن رسميّ 

اهدافى  روش ها و د وت اين است كه جامعه بهائى داراى عقايواقعيّ   
بشرى  اهداف محدود و روش ها و عقايد و مستقل از الهى است كه مافوق و

 به اين جهت صرف نظر ممالك عالم است، و دول و نظام هاى سياسى و ۀهم
روش هاى متفاوت سياسى آنها، بهائيان  عقايد و اشكال مختلف حكومتى و از
 تقالل اصول عقايد خودضمن حفظ اس كشورى كه زندگى مى كنند، هر در

ادارى مطيع  قانونى و امور در تها وحتّى نثارجان،ولوبه قيمت تحّمل محروميّ 

هاى آن مخالف  روش و عقايد آنكه نظرًا با حكومت هاى متبوع خويشند، ولو
ت اليّ فعّ  ۀتوسع... «: جمله مى فرمايند اين خصوص از بهائى در امر ولىّ . باشند
ايى كه تحت انواع حكومت ها با موازين و روشها و جامعه هاى به عتنوّ ها و 

 ىيانئسياست هاى مختلفه، به خدمت مشغولند چنين ايجاب مى كند كه بها
 ۀجامع كه عضو هر يك از اين جامعه ها هستند كارى نكنند كه سوء ظنّ 

ديگرى را در كشورى ديگر بر انگيزند و سبب ايجاد خصومت آن كشور با امر 
دران خويش را دچار تضييقات ديگرى كنند و كارشان را شوند و برا ىئبها

حاد امراهلل را محفوظ داشت و وِاّال ديگر به چه نحو مى توان اتّ  مشكل سازند؛
را كه از مرزهاى سياسى و اجتماعى  الهى ۀچگونه مى توان اين امر پر دامن

اه ناچار بايد در ر وفراترمى رود و انواع نژادها و ملل را در آغوش دارد 
 كى بر حسن ظّن و حمايت حكومت هاى گوناگون باشد،پيشرفتش متزايدًا متّ 

آرام و مستمر  ۀتوسع قادر نمود كه بتواند مصالح خويش را حفظ كرده،
مؤّسسات و تشكيالتش را تضمين نمايد؟ پيروى از چنين روشى مبتنى بر اين 

خويش را در نظر  باشند و منافع آنى» ِابُن الَوقت«نيست كه اهل بهاء بخواهند 
بلكه بيش از هر چيز مبتنى بر اين اساس است كه مواظبت مى ورزند  ،بگيرند

كه مبادا نه انفرادًا و نه اجتماعًا در امورى شركت كنند كه سر مويى از مرام ها و 
آيين خويش منحرفشان گرداند و هيچ چيز نه افتراء  ۀاعتقادات و حقايق اصليِ 

ت و افتخار و تحصيل پاداش، ه طمع به كسب عزّ و بد خواهان و ن انبى خبر
هيچ يك نمى تواند آنان را وادار كند كه بار امانتى كه بر دوش دارند بر زمين 
نهند و از راه راستى كه در پيش گرفته اند پاى بيرون گذارند و كردار و گفتارشان 

، نه كه ساكن باشند الدىگواهى دهد بر اينكه پيروان حضرت بهاءاهلل در هر ب
قدرت و مقام و نه از  ۀجاه طلب و خودپرستند و نه تشن

ك به موازين وجدانيشان سبب انتقاد و اينكه تمسّ 
البتّه در  .هراسى دارند ديگران شود، اعراض و سوء ظنّ 

اين سبيل كار ما بسى مشكل و دقيق است اّما قدرت 
ما  ازحضرت بهاءاهلل چاره س ۀحارسه و هدايت ربانيّ 

ك در سلوك در صراط مستقيمش و در تمسّ  است و ما را
كامل به حبل حدود و احكامش مدد فرمايد و اگر ثابت و 
مستقيم مانيم، انوار عنايتش را كه هيچ نيرويى در جهان 

فرا راه ما دارد و ما را از دام ها وچاه  خاموشش نتواند،
 ندهايى كه از مقتضاى اين عصر است برهاند و قادر ساز

خويش را به نحوى به انجام رسانيم كه كه وظائف خطير 
  11»َمرضى درگاه اوست و اليق انتساب به نام نامى او

حكومت هيچ  اصل اطاعت از« :مى فرمايند نيز و  
بهائى را ملزم به انتساب تعاليم ديانت خود به برنامه  فرد

سياسى اعمال شده توسط دولت نمى كند زيرا چنين 
شكل  تناقضى كه با روح و و اشتباه بودن انتسابى عالوه بر

 تضادى در پيام بهائى دارد، مسلّمًا سبب بروز تعارض و
 به داليل بسيار. واقعى نيز مى گردد نوجدان هرمؤم

واضح بين فلسفه ديانت بهائى درباره تشكيالت سياسى 
دريافت هاى ذهنى كه  اجتماعى با اصول سياسى و و

آشتى  وشايع مى باشد، امكان سازش  امروزه رايج و
 ى جهان سياست ازحقيقتًا روند كلّ ... ندارد كاملى وجود

ه به با توجّ ... ستا به دور مسير تعاليم ديانت بهائى بسيار
چنين مالحظاتى بخوبى مى توانيم نتيجه بگيريم كه ما 
اهل بهاء به هيچ وجه نمى توانيم تعاليم حضرت بهاءاهلل 

عقايد  ،بدانيممفاهيم انسان ساخته هم ارز  با عقايد و را
نيستند  شان قادر اصولى كه به سبب خصلت طبيعى و

 به ور عالم انسانى را از مخاطراتى كه چنين سبعانه و
   12».تزايد آن را مورد هجوم قرار داده اند نجات بخشند

ص گرديد كه نقل قول اين تحقيق مشخّ  بارى در  
ى امر ه بهائى آهنگ بديع و اخبارنشريّ  دو هايى كه ايّام از

 كاست و نقل بى كم و) ١: نموده، به سه شكل بوده است
مات مقدّ  ديگر كنار آنها، اّما در درست بعضى جمالت از
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از مرکز , يىبودا نيد ىروحان سيرئ, الما  يىداال داريد

 .)م١٩٩٤مارچ ٢٤( ١٣٧٣ نيفرورد ٤,ىبهائ ىجهان

 و لودتهمت، و بالتبع اخذ نتايج وهم آ كبراى آميخته با كذب و صغرى و و
 بسيارى ازمحتواى آن دو ارائه نكردن موارد مسكوت گذاشتن و) ٢ ؛غلط
ه هاى وهم آلودجام جميان مى فرضيّ ۀ ، باطل كننده كه درصورت ارائهنشريّ 
ه، چه ازطريق حذف يا ناقص آوردن نشريّ  مطالب دو ۀنقل تحريف شد) ٣ ؛شد

  .آنها، وچه ازطريق تحريف آشكارآنها
است، آوردن بعضى نقل قول ها  محدود و مثال براى نوع اّول كه معدود  

برداشت هاى  حات ويا عكس ها دربعضى مقاالت است، اّما با القاى توضي
مثال ). ٥٦،٤٩،٣٨،٢١،٢٠،٨: درصص مواردمثل بعضى (غلط به خواننده 

 ه مزبورنشريّ  دو عكس هاى موجود در مطالب و از م هزاران موردبراى نوع دوّ 
آنها را با اكاذيب ايّام  و 13خود بايد مراجعه فرمايند است كه هموطنان عزيز

اّول همين مقال به  اوانى كه درعكس هاى فر مثل مطالب و( مقايسه نمايند
ملهم  حيانى و و قلم بيانات نازله از صدها آيات و وصبه خص .آنها اشاره شد

اّما مثال براى  و). بيت العدل اعظم  امراهلل و ولىّ  عبدالبهاء و حضرت بهاءاهلل و
شامل مى شود، موضوع اصلى اين  نقل قول را مورد ١٩٠آن  نوع سوم كه اكثر
 در. نمونه، مفصًال به آن خواهيم پرداخت ذيل با ارائه چند در مقال است كه

بهائى را نشان  امر تيّ حذف شده که حّقان يىقسمت ها شهيها هم نمونهاين 
. كامل صورت گرفته است ىبلكه با آگاه ستين ىامرى تصادف نيداده و ا ىم

و  قتيبه حق ىبه همين دليل مى توان گفت كه تحريف كنندگان مزبور پ
جام جم  خدا خواست كه به قول خود از بايد و امربهائى برده اند تيّ انحقّ 

 آيند و ميان همين مقاله نويسان ايّام نيز به خود از »کرده اى ليتحص نانجوا«
ايشان  نوجدا ناخودآگاه و ضمير بهائى است و ت امرآنچه كه گوياى حّقانيّ  در

مل گردد و در حلقه شا ىفضل اله دي، شانديق نمارا مشغول ساخته، تعمّ 
  .به آيينى درآيند كه عليه آن نوشته اند نيمنؤم

 رؤياى يك پروفسور«مقاله اى است با عنوان  ،٦١ ۀصفح در: اّول ۀنمون  
زين « همين مجموعه در مقاله اى باعنوان آن در تحريف در ۀكه نحو »بهائى

  .شرح داده شده است؛ مراجعه فرمائيد »افالك پرصداست ه هفت گنبدقّص 
 و تناقض شعار ،سياست ت وبهائيّ « ۀمقال در ،٥٧ ۀصفح در: مدوّ  ۀنمون  
مى . درجه وارونه جلوه دهد١٨٠ را كه مقصود ، تحريفى مى كند»عمل
فادارى كتبى  تشكيل حزب رستاخيز، سياست آنها اعالم و ۀدرآستان«: نويسد

صول ا تحسين از تمكين و احترام به قانون اساسى و اعليحضرت همايونىبه 
. تعالى ايران كه به نام انقالب ششم بهمن معروف است بود و ىرقّ نهضت ت
 اخبارامرى،( ءاعتنا فى مى كردند، نه بى طرف بىمطيع فّعال معرّ  را آنها خود

حال عين مطلب را ازهمان  »)٥٣٦- ٥٣٧:صص ،١٩شماره ،١٣٥٣سال
سمتى از ق .ءالند نه بى طرف بى اعتنا، مطيع فعّ ءااحبّ «: منبع مى خوانيم

اعظم الهى شيداهلل اركانه جهت استحضار دوستان عزيز  العدلدستخط بيت 
اگر از ياران ايران دعوت شود كه عضو حزب …«: ى ذيال درج ميگرددئبها

وفادارى خود را به اعليحضرت همايونى و احترام به  سياسى گردند بايد كتبًا
عالى ايران را كه قانون اساسى و تمكين و تحسين از اصول نهضت ترقى و ت

انقالب ششم بهمن معروف است ابراز دارند و در عين حال بنا به وظيفه  امبن
   ».ت در احزاب سياسى معذور شمارندوجدانى خود را از عضويّ 

س ايران و خدمت صادقانه به آن به آينده درخشان كشور مقدّ  ايمان  
ذا كل بايد بدانند سرزمين عزيز در قلب هر فرد از افراد بهائى بوده و هست له

تى مخصوص دارند و با هيچ جامعه ديگرى در ايران كه بهائيان در ايران موقعيّ 
مه اصول مسلّ  زقابل قياس نيستند زيرا تنها قناعت به اطاعت از حكومت كه ا

كوشند و  س ايران مىدر اعتالء كشور مقدّ  ايشان است ننمايند بلكه عمالً 
ه س را از وظائف حتميّ ن سرزمين مقدّ شركت در خدمات عمران و آبادانى آ

امور ه منتهى ب ءطرف بى اعتنا الند نه بىخويش ميشمرند يعنى مطيع فعّ 
صادقانه  تنفس اين ايمان و اظهار وفادارى و خدما, سياسى تعلقى ندارند

بايد هر سؤ تفاهمى را از ميان بردارد و روش و منهج سليم پيروان اسم اعظم را 
  ١٤»..ارك ظاهر و آشكار نمايدبر هموطنان جمال مب

كه  آن جّو خاّص  مطلب اين است كه بهائيان در ّب لُ  .مالحظه فرموديد  
قبول  اصول مستقل دين خود و دانند، با استقامت بر مى بهتر هموطنان عزيز

آن حزب شركت نكردند،  حزب رستاخيز، در عواقب احتمالى عدم شركت در
 درفاه ايران عزيز، اعالن كردن يشرفت وبى تفاوتى نسبت به پ ۀبراى رفع شبه و

زمينه هاى  نزاع هاى سياسى، در رقابت و احزاب و به جاى شركت در كه
جهانى  مركز 15.آبادانى وطن عزيزشان خدمت صادقانه خواهندنمود عمران و

بهائيان حّب وطن را «: اين خصوص مى فرمايند بهائى بيت العدل اعظم در
مجارى ادارى  خود، يا با كار در ۀت روزاناليّ فعّ  باخدمت به رفاه كشور در

دولت نشان مى دهند نه ازطريق سياست هاى حزبى يا مشاغل ديپلماتيك 
بايدگفت  »اعليحضرت همايونى« اصطالح اّما راجع به كاربرد و 16»وسياسى

درخصوص . رعايت آداب است عالم احترام و سراسر روش اهل بهاء در
م تظلّ  كافى است به هزاران هزار. ل مى دارندچنين معمو جمهورى اسالمى نيز

 طرف بهائيان ايران و سال براى مقامات مملكت از ٣٠اين  كه در ئىنامه ها
 آنها على ۀدرهم. ايشان ارسال شده مراجعه فرمائيد جهان براى رفع مظالم بر

لين همان طوركه رسم ئوالقاب مس عناوين و رغم ظلمى كه به بهائيان شده،
 هم نامجديدترين آنها تظلّ . مى رود رفته و ى اسالمى است به كاررايج جمهور

جوان بهائى به اولياى مختلف مملكت است كه سازمان  ٨٠٠هاى قريب به 
  .تحصيل به دانشگاه ممنوع كرده از سنجش آنها را

جواب تقديم داريم بايد  ايّام بخواهيم به سبك بى انصافان اّما اگر  
پاراگراف آخر بزنند و  ستون سمت چپ، دو ،٥٠ۀ بگوئيم سرى به صفح

جمله مرحوم بروجردى را به شاه با عنوان  تلگراف هاى علما ى محترم شيعه از
 دركاخ ط علماى تهران رامالقات شاه توسّ  نيز و »اعليحضرت همايونى«

ستون سمت  ٣٨ سرى به ص وپس ازآن دوباره برگردند و .مرمرمال حظه فرمايند
 كنار ه به آوردن نام محّمدرضا پهلوى دربا توجّ  آخربزنند، وپاراگراف  راست دو

 ۀديكتاتور، راجع به آنچه دربار نام پينوشه به عنوان دو
ى بهائيان شيلى با پينوشه نوشته اند، مالقات محفل ملّ 

انصاف  با اين مقايسه هاى ساده، و يندرى بفرماتفكّ 
 »نفوذنگران از«را از  ٥٠ص ۀمقال دهندكه آيا نبايد تيتر

 »كرنش به ديكتاتورى«، يعنى ٣٨ص ۀمقال به تيتر
 جواب جام جم منفى باشد، بايد تبديل نمود؟ اگر

 ۀاعتراف كند كه به حداقل توصيه هاى ملكوتى هم
 آنچه«اديان آسمانى عمل نكرده است؛ يعنى

يا به قول عوام  ،»برخودنمى پسندى براى ديگران مپسند
 مالقات با ۀبار درجالب است كه  .»دوهوا يك بام و«

 اهداف ومقاصد وخدمات بشر«پينوشه خودجام جم 
 نقل قول خود را در »جهانى بهائى ۀجامع ۀدوستان
   .آورده
مغازله با « ۀايّام، مقال ٥ ۀصفح در: مسوّ  ۀنمون  
 ظلّ  ۀبار ات تاريخى اش درفرضيّ  اشتباه در از ، صرف نظر»شمالى ۀهمساي

دسيسه هاى بعضى  ۀگونه توضيحى دربار بدون هيچ ه، وروسيّ  لطان والسّ 
علل  كيف و و غارت بهائيان وكمّ  زجر و حبس و قتل و علماى دينى اصفهان و

كند جناب رضا قلى نيكوبين  ن ايشان، مى خواهد وانمودنتايج تحّص  و
 به اين خاطر لطان بوده بهائى بوده والسّ  دستگاه ظلّ  معروف به نايب وقتى در

عمدًا به جاى قنسول خانه، ( هسفارت روسيّ  ن درتحّص توانسته به بهائيان م
منبع مذكور آمده، نايب  حال آنكه طبق آنچه در. كمك كند )سفارت نوشته

ديدن  اثر خدمت نظام، در استخدام در پس از خود پدرشغل  به پيروى از مزبور
. نه آن طوركه ايّام جلوه داده ظلم هايى كه به بهائيان شده ايمان مى آورد و

 آنكه در ل دارد،كه حقيقتًا جاى تأمّ  هموطنان عزيز براى استحضار مهمّ  ۀكتن
 مسلمان، جمله زردشتى و گوناگون، از بهائى بعضى نفوس با عقايد تاريخ امر
غارت بهائيان به اين آيين  قتل و ديدن شهادت و اثر كه صرفًا در دهستن بوده و

جناب «: منبع مزبور ب را ازاّما مالحظه فرمائيد عين مطل .ايمان آورده اند
 ٥٣آذر ماه  ٢٣عليه رضوان اهلل در تاريخ ) معروف به نايب(رضاقلى نيكوبين 

 لسالگى در اصفهان به جهان راز پرواز كرد ايشان در سا ٩٨به سن 
سالگى ١٣د شد به سن از توابع اصفهان متولّ  )قمبوان( شمسى در قريه١٢٥٥

لطان السّ  ر آمد در آن زمان كه ظلّ به پيروى از شغل پدر به خدمت نظام د
حكومت اصفهان و شيراز و يزد را داشت و جناب نيكوبين با مشاهده مظالمى 

هدايت  اسطهشد در صدد تحقيق بر آمد و بو وارد مى )بهائيان( اءاهللكه به احبّ 
د جالل ابن م چون جناب حاجى ميرزا حيدر على و جناب سيّ اى متقدّ احبّ 



 
 ٥١   ولوله درشهر

 

نوت و همسرش در حال  ىجمهور ِکسا سيرئ
 ىآن در مرکز جهان ىو باغها ىاز مقام اعل داريد

, فايح). ٢٠٠٥دسامبر ١(١٣٨٤آذر١٠, ىبهائ
 .لياسرائ

فائز شد پس از ايمان در نهايت اشتعال به خدمت به  سينا به موهبت ايمان
قنسولخانه كه تفصيل  ۀامراهلل مشغول شد و در ضوضاى اصفهان معروف به واقع

س بودن به لباس نظام آزادانه به ملبّ  ۀآن در تواريخ مذكور است به واسط
ضوضا مورد ۀ ن كمك و همراهى مى كرد ولى پس از خاتماى متحّص احبّ 

لطان واقع شد و متجاوز از يك ماه در حبس انبار محبوس بود كه السّ  خشم ظلّ 
  .بان حاكم نجات يافتشفاعت يكى از مقرّ  ۀبه واسط

اين مراتب به سمع حضرت مولى الورى رسانده شد و به صدور لوحى از   
نيكوبين پس از چندى به خدمت دولت  جناب — كلك اطهر مفتخر شد

لفه در كمال صداقت به خدمت مشغول درآمد و ساليان متوالى در نقاط مخت
در ظّل امراهلل  باقى مانده كه كلّ  )سه پسر و دو دختر(بود از ايشان پنج فرزند

  ١٧».عليه الرضوان اهلل .مستظلند
) ٥٤ و ٣٦: تحريف در صص مورد مربوط به چند( :چهارم ۀنمون  

 ۀسعتو سعى نموده رشد و »تبهائيّ  امپرياليسم خبرى و« ۀمقال در ٣٦ ۀدرصفح
جمله رسانه هاى آ ن شده،  ه همه جهان ازتوجّ  بهائى را كه مورد ۀجامع

 رسانه هاى انگليس و از براى اين منظور .استعمارى جلوه دهد سياسى و
راجع به  كرده كه بعضى اخبار سوئد ياد لوكزامبورگ و و فرانسه مريكا وآ

وحشت  به خاطرجام جميان . منعكس كرده اند ت هاى آن رااليّ فعّ  امربهائى و
حسادتشان، عمدًا نمى  بغض و بهائى و ۀافزون جامع روز ۀتوسع و رشد از

كه شهرت اين آيين جهانى به خاطر نفس  مطلع شوند خواهند هموطنان عزيز
 ۀجامع سياسى و تشكيالت غير شهداى مظلوم و مشعشع و اريخت تعاليم الهى و

 اخبار مطالب يدند تا ازخيلى زحمت كش. صلح جوى آن است ال وفعّ  ى ومترقّ 
 غافل از .آهنگ بديع چيزى پيدا كنند كه اين حقيقت را پنهان كنند امرى و

 بهائى را ۀجامع نيستند كه اخبارمهمّ  اينكه فقط كشورهاى فوق نبوده و
ت تا حال دانسته اند كه اكثريّ  شايد هموطنان عزيز. مى كنند و دهمنعكس كر
منعكس  دنبال و بهائى را ۀجامع ينك اخباردول جهان ا فاق ملل وقريب به اتّ 

دنبال راه نجات مى  جنگ خسته شده و حرف و مى كنند، چه كه دنيا از
لمس كردند، آتش  ات بهائى اين حقيقت رانشريّ  جام جميان چون در. گردد

 كشورى كه در رسانه هاى چند مانع فقط از سد و ايجاد راىب گرفته اند و
به اصطالح  اّما از .مى نمايند حسوب مى كنند ياداتشان امپرياليستى مفرضيّ 

بهائى  ۀبه تحسين جامع امپرياليست يادنمى كنند كه آنها نيز كشورهاى ضدّ 
 جالب باشد براى هموطنان عزيز شايد. منعكس كرده اند پرداخته، اخبارآن را

ساده به  مى كند، ءشهرتى آن طوركه جام جم القا تحسين و نينكه بدانند چ
 ٣٦ ۀكه درصفح انگليس را »تايمز« ۀچنانكه همان روزنام. امدهدست ني

آن  رادرلندن منعكس كرده، قبل از ١٣٤٢سال  كنفرانس بهائيان در اخبار
چاپ آن،  ۀازاى پرداخت هزين نشده بود مطلب مختصرى را در حتّى حاضر
   .امربهائى قبول ومنتشرسازد لىّ ازحضرت و

تمام گزارش همان كنفرانس  مخصوص ۀيك شمار اى كاش جام جم در  
- ٢٢٩:، صص٦ تا٣ ۀ، شمار١٣٤٢سال  آهنگ بديع، لندن را از ١٣٤٢
 عظمت آيينى را كه از استقالل و هموطنان عزيز تا مى كرد ، منتشر١٨٠

راجع به بهائيان  ،٢٢٦مثًال درهمين منبع، ص. شده ببينند كشورشان آشكار
ى انگليسى ازاينكه اين گارسون ها«: آمده لندن، رانسشركت كننده دركنف

هم براى نمونه مشروب صرف نمى كند فوق العاده  همه مشترى حتّى يك نفر
ميزان حقيقى تعجِّب آنان هنگامى معلوم مى شود كه بدانيد . متعجِّب بودند

چرا جام  مى دانيد ».اروپا مشروبات الكلى مثل آب مصرف مى شود در
بهائيان  براى اينكه مى خواهند دهند؟ نشر جميان مى ترسند چنين اخبارى را

را با به اصطالح غربى هاى امپرياليستيكى جلوه دهند تا هموطنان ندانند كه 
براى همين است كه . دارند را عقايدخاص خود آنند و اين و بهائيان مستقل از

 تصويرى، هم مى خواهند ۀايّام با ارائ ٥٤ ۀصفح تحريفى همه جانبه در در
خارجه را كه بهائى نبوده بهائى جا بزنند، وهم مى  رامو آرام وزير اسبّ ع

پرسيد  يا بايد »با اجانب ويسكى مى خورند«خواهند نشان دهند كه بهائيان 
 فرانكفورت و سيدنى مذكور پاناما و كنفرانس هاى هندوستان و چراجام جم از

رسانه هاى  ننوشته عالوه بر يا چرا ١٨همان منبع ننوشته؟ در همان سال و در
 ةدائر مقاالت و كتب و در عالم نيز دانشمندان سراسر هانى، بزرگان وج

  19حدت بخش آن تمجيدكرده اند؟ تعاليم و و امربهائى المعارف ها از

اى  .امپرياليسم خبرى ارائه مى كردند اى كاش جام جميان تعريفى از  
خودمحّققين واقعى مسلمان نيز  حتّى ديگر ه مى نمودند كه امروزكاش توجّ 

ريسمان  آسمان و ى گوئى وكلّ  از گذاشته اند و كنار را زيست ىغرب نگرش مطلقًا
محّققين واقعى اصطالحات من  ايشان و نزد. به هم بافتن دورى مى نمايند

ل همه مّ أت ىکه ب »غرب ىرسانه ها ىخبر سمياليامپر«همچون  ىرآوردد
 شد، چيزى جزک ىبا هزاران رسانه گوناگون را در سلک خود م ىغرب ىکشورها

 ىکيها و ابهام آلود صحبت نمودن،  يىگو ىکلّ  نيا. توّهمى مضحك نيست
نگرش . از خصائص مغالطه كارى بهائى ستيزان همچون جام جم است گريد
به چنين روزى انداخته  است زده و غرض آلود امثال ايشان است كه آنان رايس

زده عمل مى  استيس ماريب کي ، در حدّ سندگانىيچنين نو ىوقت. است
المثل  ىاگر ف. کنند ىنگاه م ىاسيخواسته و ناخواسته س زيكنند، به همه چ

 نيا در رسانه ها پخش شود، حتمًا ىعيدر سطح وس فاق افتد واتّ  ىزلزله ا
 ىرسانه ها ىقبل از جام جهان ىمثًال از مدت اگر .بر غرض است ىعمل مبتن

 .رض استغ ىبدون شک بر مبنا ند،ينما ىفآنرا معرّ  ايدن
هر  ىانگار برا. معناست ىب ىسندگانينو نيدر نزد چن »خلوص«
نوع نگاه هر رابطه اى  نيدر ا. سوء در کار باشد ىغرض ديبا زيچ

ماتى طبيعى است كه روش با چنين توهّ . است ىبا وابستگ ىمساو
 .نتوانند درك كنند شانيو منش اهل بهاء را در ارتباطات عموم

 گرانيبه د گانگاني، به چشم بزانيست هگانيبر خالف ب انيبهائ
 ىت و صداقت مدر ارتباط اصل را بر محبّ . کنند ىنگاه نم
 نيب المع ىاند و نگرش هيّ و الغرب هيّ منبعث از شجره الشرق .گذارند
وفاق دارند  گرفتن، تالش در وصل و سنگر به جاى بريدن و. دارند

ان وحدت اين هم باكى ندارند چه كه الگويشان ومقصودش از و
  . است
سوئد چشمشان  از اين ميان معلوم نيست چرا خبرى نيز در و  

دانمارك كشورهاى  است كه همراه نروژ و آيا به اين خاطر. را گرفته
اخيرًا كاريكاتورهائى عليه  دهند و تشكيل مى اسكانديناوى را

 سات اسالم منتشركرده اند وقلوب مسلمين را آزرده اند؟ اگرمقدّ 
طريق  مسلمان از هموطنان عزيز ريكبه جاى تح چنين است،

اهل بهاء  از سوئدى ها، بايد توّهم ِهمسوئى بهائيان با ايجاد
ت يافته اند كه چنين كشورهائى چنان اهميّ  ممنون باشند كه در

 خود قين اسالم به جزكه تنها مصدّ ،س ايشان راآيين مقدّ  اخبار
 نه اينكه در .ازندمنعكس مى س رسانه هاى خود مسلمانان اند، در

سات بهائيان توهين كاريكاتور به مقدّ  عكس و مطالب و ۀايّام با ارائ
مى آوردند  را نيز اى كاش قسمت اّول گزارش راجع به سوئد .كنند
حمايت هاى « حكايت از »تعجِّب بهائيان«همه مى دانستند كه  تا

يانت د( بندهاى امپرياليسم رسانه اى غرب با فرقه و زد پشت پرده و
 خبرآن را«عكس اّدعاى جام جم  چنين بود بر چه كه اگر نداشته،» )بهائى
 ط جام جم ازتوسّ  مزبور خبر ۀتحريف شد قسمت حذف و »لو مى دادند نبايد

به مناسبت روز ديانت . اخبار بهجت انگيز سوئد«: همان منبع چنين است
 كشور سرتاسر ر درپنجاه روزنامه نگا به دويست و جهانى مقاله اى براى انتشار

ستون روزنامه  از سانتيمتر ٢٠٠روزنامه نگارى جمعًا  سهپنج مؤسّ  و گرديدارسال 
يك اجتماع . را راجع به روز ديانت جهانى اختصاص دادند هاى خود
  ). ايّام آمده است ادامه در(» الخ...عمومى

 رسراس در ىو درخشش اخبار بهائ قيجام جم تمام توف سانيگوئى رّديّه نو  
پوشند که  ىنکته چشم م نيولى از ا دانند،يرسانه ها م ىبانيجهان را در پشت

خبر از قبل روزها تالش و  کينکته و انعکاس  کيدرج  ىبرا انيبهائ
داده  شانمصاحبه ها و مالقات نموده اند، صداقت ن نموده اند، ىدوندگ

ده اند تا در خود را اثبات نمو ىمند دهيفا کوکارين ىاند، به عنوان شهروندان
نبايد گرفت که رسانه  دهيد نا زيرا ن ازيامت نيالبتّه ا و. رسانه منعکس گردد کي
 نيچن ــ» رانيا ىاستبداد خبر« ميگوئ ىازکشورها برخالف ــ نم ىاريبس ىها

  .بلكه منتشر مى سازند ندينما ىرا خفه و کتمان نم يىخبرها
 ىر بخواهند، اخبار سرّ دانند که روزنامه نگاران اگ ىطرفى، همه م از  

 نيکنند و ا ىقبل از وقوع پخش م ىسازمان هاى مخفى سياسى را هم مدت
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تاچه رسد به اجتماع . باشد تعجِّب دارد نياز ا ريحرفه آنهاست و اگر غ

 رايّام هم ذك طور که خود همان .نبوده است نيز ىامر سرّ  کيمزبوربهائى كه 
 ىعياست و طب ىماتو مقدّ  داتيتمه مستلزم ىاجتماع نيچن کي ىبرگزار كرده

قسمت عمدًا  فوق از چنانكه در روزنامه نگاران، مخصوصًا و گرانياست که د
غرض جام  حسد و. شوند مى هحذف شده توسط جام جم پيداست، متوجّ 

که باعث تعجِّب بهائيان شده بوده،  اين شده كه بفهمند آنچه جميان مانع از
 سوئد مهمّ  ويراد نيلئومس ىچقدر برا يىهما آن گرد ۀلأاست که مس دهبو نيا

که آنها چگونه نيآن را اعالم کرده اند و گر نه ا روز قبل از آن، کيبوده که 
تعجِّب ندارد  ىهم جا ىا برنامه مطلع شده اند، ذرهّ  نيروز قبل از وقوع ا کي
 متن خبر عجيب است كه جام جميان از. نبوده است ىا ىبرنامه مخف رايز

 ه نشده اند، متوجّ »اخبار بهجت انگيز سوئد« عنوان با »اخبارامرى« رد مزبور
بوده است و  ىنوع خوشحال آن انجمن از ىئكه تعجِّب دست اندر کاران بها

دانستند چطور شد که آن طور  ىنم نکهيو ا رتيبهت و ح ىنه تعجِّب به معنا
مردم سوئد  ىبرا خوشحال بودند که امر مبارک آنقدر ىعنيآنها متعجِّب . شد

  . ه بوده استجالب توجّ 
مريكا به آ ۀكنگر ۀنشريّ «: ، مى نويسد٣٦ ۀدرهمان صفح: مپنجّ  ۀنمون  

به . اين فرقه برمى خيزد، آن هم درمقاله اى به قلم سناتور كيتينگ حمايت از
مقاله  در مزبور سناتور ١٩٦٣فوريه سال  ١٨رسمى بهائيان ايران در ۀنشريّ  ۀنوشت

به جرم  دستگير و درمراكشايّام  آن بهائيانى برخاسته كه در اى به حمايت از
چرا نمى نويسد آن  ».به اعدام محكوم شده بودند اقدامات سوء خود

زنابوده، دزدى بوده، رشوه گرفته بوده  قتل بوده، چه بوده؟ »اقدامات سوء«
ه كجائى بوده اند؟ چرا نمى نويسدكه ب نمى نويسد بهائيان مزبور ؟ چرا...اند،
روزنامه هاى  و حقوق بشر ملل و سازمانديگران نيز همچون  مزبور سناتور جز

 شدند؟ آزادى بهائيان مراكشى مزبور فرانسه خواستار معتبرى همچون لوموند
توسعه  ه رشد وبيشتر متوجّ  و ت ايران زودترنمى نويسد، چون مى ترسد ملّ 

جرم آن  .اهش شودزادگ ساله در ١٦٤رغم اين همه مظالم  ديانت بهائى على
 ۀنبوده، بلكه صرفًا عقيد »اقدامات سوء« ،بهائيان كه اهل مراكش بوده اند

اسالم شده بودند  از غير اساس آن معتقد به دينى جديد دينى ايشان بوده كه بر
كشورهاى مختلف  كوشش همدينان ايشان از. محسوب مى گشتند ىمرتد و

عدم  مات مختلفى خواستارجهان جهت روشن نمودن حقايق باعث شدكه مقا
منع  اصل آزادى عقيده و صرفًا به خاطر مآزادى آنها شدند، آن ه اعدام و

. هست معمول بوده و بهائيان نيز موارد مشابه براى غير تفتيش عقايد كه در
 و٩ و٨ ۀ،شمار١٣٤٢سال  اخبارامرى جام جم كه مى داند اصل ماجرا در

فقط  آن ذكرى نمى كند و از آمده عمدًا ٥٨٢-٥٨٣ و ٤٨٠ -٤٩٣صص ،١١
 عين بعضى قسمت هاى اخبار .مى نمايد سناتور ۀناقصى به مقال ۀاشار

 ۀنشريّ  در«: منبع فوق چنين است كرده از ناقص ذكر مراكش كه جام جم
 در) Keating(كيتينگ ه مقاله اى به قلم سناتورفوريّ  ١٨ مريكا مورخآ ۀكنگر
درج  شده بود مراكش وارد بهائى در آزارى كه به پيروان امر صدمه و مورد

شرح  اديان را به ساير نسبتبردبارى  ل واليه لزوم تحمّ گرديده كه طى آن مشارٌ 
: نيز و »بيان نموده است را )بهائى( مبارك امر العات دقيق درستى ازاطّ  داده و

دهم اوت  الهى شده بود ولى در مراكش يك سلسله حمالت به امر جرايد در«
 »مراكش در تفتيش عقايد« نسوى لوموند مقاله اى تحت عنوانفراۀ روزنام
باالخره ... »آن جواب داده شد بهمراكشى  ۀطرف يك روزنام داد كه از انتشار

  . زندانيان آزادشدند
 ، در»كرنش به ديكتاتورى« ۀ، ضمن مقال٣٩ ۀدرصفح: ششمۀ نمون  

مرى مى ا اخبار با نقل ناقص مطلب مندرج در اتيوپى، قسمت مربوط به
بهائى  آشنائى، نماينده مه وبدون مقدّ  كند كه چون امپراطور ءخواهد چنين القا

محل نزد خود طلبيده پس  در دستجات مذهبى حاضر بين بسيارى از را از
حال آنكه  .داشته وجود »امپراطور ويژه اى بين محفل بهائيان اتيوپى با بطروا«

است،  ديم مى شود آشكارتق زير خبركه در ۀاصل تحريف نشد چنانكه از
معاونين  امپراطور، وزراء و قبل از مه نبوده وبهائى بى مقدّ  ۀپذيرفتن نمايند

 از ،شدهبهائى آشنا  ۀبا نمايند همان جمع براى اّولين بار در جمع، حاضر در
اين هم  .جواب كرده بودند كتابى كه مى خواسته تقديم كند سؤال و و دين او

به مناسبت هشتادمين سالروز «: نقل قول جام جم ابراى مقايسه ب اصل خبر

طرف  اعليحضرت هيالسالسى امپراطوراتيوپى آقاى بهتا به نمايندگى از دتولّ 
 »االنوار عمطال«تقديم كتاب  ى بهائيان اتيوپى مأمورمحفل روحانى ملّ 

آقاى بهتا . گرديد به عنوان هديه اعليحضرت امپراطور )معروف به تاريخ نبيل(
ه گرديد كه با وجود اينكه هتل وارد ولى متوجّ  د تقديم هديه به گراندبه امي

آن جلسه دعوت شده بودند آجودان  دستجات مذهبى در نمايندگان بسيارى از
 بسيارى از. به عمل آورد تنزديك شدن آنان به امپراطور ممانع اعليحضرت از

تاب سؤال نمودند مندرجات ك از معاونين ايشان با آقاى بهتا مالقات و وزراء و
 ۀبار العات بيشترى دراطّ  خواستار شنيدن پاسخ ابراز عالقه نموده و پس از و

 تقديم هديه به حضور من از«: آقاى بهتا چنين مى نگارد. آيين بهائى شدند
 پس از و را احضار امپراطور آجودان خود انمأيوس شده بودم كه ناگه امپراطور
قبل . مرا به جايگاه امپراطور راهنمائى كرد وگفتگو آجودان نزد من آمد  مختصر

راجع به آن با آقاى بهتا صحبت كرده بودند،  آن وزرائى كه كتاب را ديده و از
ارزشمندى است كه به اعليحضرت  ۀهدي داشته بودند كه كتاب مذكور اظهار

لبان امپراطور  نزديك شدن به جايگاه تبسم بر به مجرد. شود ىتقديم م امپراطور
اين  صفحات آن را ورق زدند و گرفته و كتاب را به دست خود بست و نقش

امپراطور . دريافت مى داشت به دست خود كه امپراطور اّولين هديه اى بود
   ».نمود مطالعه خواهند وعده دادند كه كتاب را

اديان  ۀهم مى نويسد تا فراموش كند كه موعود جام جم اين چيزها را  
دلدادگانش دائمًا مستمرًا  گشته و كه آشكارسال است  ١٦٤آسمانى 

ملل عالم بدون استثناء  دول و ۀاو به هم فداكارانه، مشغول تبليغ آيين جديد
. چه كه آنچه فعًال مهم است آشنائى يك يك انسان ها با آن است. هستند

جهانيان براى  ۀبراى بهائيان رساندن پيام نجات بخش حضرت بهاء اهلل به هم
 صلح جهانى وظيفه اى معنوى و رسيدن به وحدت و جنگ و ازنجات دنيا 

سال است  ١٦٤حياتى است كه  فورى و
 اين راه حتّى حبس و در به آن قائمند و

. به جان خريده اند شهادت را نيز تبعيد و
دادن  هروشن كند ك حال جام جم بايد

يك كتاب دينى براى تبليغ و آشنائى يك 
يكتاتور، با ولو به قول ايشان د امپراطور

الهى چه اشكالى دارد؟ آيا  آيين جديد
 ۀهم پيروانشان در و ءانبيا ۀاين رسالت هم

تاريخ اديان ثبت  نبوده است كه در اعصار
 از گشته؟ هموطنان نمونه هاى آن را بايد

به جام جم گفت  بايد .جام جميان بپرسند
پيش مايل به  بيش از كه هموطنان عزيز

هم  اند، وخواندن كتب بهائى شده 
ايشان مشغول خواندن  اكنون بعضى از

همان كتاب تاريخ نبيلى هستندكه به 
  .بخواند تا داده شد اتيوپى نيز امپراطور

 هموطنان بايد بيشتر جهت استحضار  
عرض شود كه يكى از مهمترين تعاليم 
ديانت بهائى براى تحّقق وحدت عالم 
انسانى تبليغ است، يعنى ترويج ايمان و 

به اساس اديان الهى كه تنها راه  اعتقاد
تبليغ . هدى پايدار و عميق به هدف متعالى وحدت عالم انسانى استايجاد تعّ 

. را نبايد با تبليغات تجارى يا تبليغات ساير اديان اشتباه كرد ئىدر ديانت بها
برخالف تبليغات تجارى كه هدف از آن صرفًا فروش هرچه بيشتر محصول 

تى دارد و نه آگاهى حقيقى صداقت فروشنده اهميّ است و در نتيجه نه 
خريدار، تبليغ در ديانت بهائى به اين معنى است كه دين الهى را آنگونه كه 

 ليدل نيهست به افراد معرفى كرد تا آگاهى حقيقى پيدا كنند، به هم واقعًا
 به کار teaching ۀکلم غ،يتبل ىسيمعادل انگل ىبرا ،ىامربهائ است که در

آورند يا نه فقط به خودشان مربوط است،  اينكه افراد ايمان مى .سترفته ا
چون دين كااليى نيست كه بخواهيم بفروشيم و سودى از اين راه به دست 

همچنين برخالف گذشته كه پيروان . بخشيم اى است كه مى آوريم، بلكه هديه

تا ٦ ا،يتاليو صلح در روِورتو، ا نيد ىبرا ىالملل نيب ىکنفرانس جهان
پاپ ژان پل دوم با فرانکو ). ١٩٩١ ىجوال١جون تا ٢٧(١٣٧٠ريت١٠
 .کند ىم ىاحوال پرس ،ىبهائ ىالملل نيب ى تهيکم ى ندهينما ،ىنيرِسِچ 
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طبق  ،بهائيان براى گسترش دين الهى استفاده مى كردند، نيز جهاد از جنگ و
 ت ومحبّ  با ًاكه صرف مأمورند حضرت بهاءاهلل، رمكرّ  تأكيدات صريح و حكم و

يعنى كالم الهى به افراد  .تشريح آيينشان تبليغ نمايند طريق بيان و خلوص از
همچنين  .جان ايشان اثر نمايد آن در روح و ۀخالق ۀشود تا قو عرضه مى

ت و ، خود بهترين برهان حّقانيّ ين حقيقى بر افراد و جوامعتأثيرات تدّ  ۀمشاهد
اى «: فرمايند اين است كه حضرت بهاءاهلل مى. ت اين كلمات استخالقيّ 

اگر نزد شما . معاشرت نماييد ناهل بهاء، با جميع اهل عالم به روح و ريحا
ت و شفقت كلمه و يا جوهرى است كه دون شما از آن محروم، به لسان محبّ 

قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل، واّال او را به او نماييد و بنماييد، اگر  ءالقا
ينى كه ديانت بهائى خواهان تدّ  20».او دعا نماييد، نه جفا ۀگذاريد و دربار

آميز  باى از اعتقادات و اعمال تعّص  ك به مجموعهاست تمسّ  آنترويج و تبليغ 
حضرت . و خشك ظاهرى نيست، بلكه مفهومى بسيار وسيعتر و مهمتر دارد

ديانت عبارت . ديانت عبارت از عقايد و رسوم نيست«: فرمايند بهاء مىعبدال
و  ىاست و سبب تربيت افکار عال ىعالم انسان ىاست که محي ىاز تعاليم اله

   21».است ىعالم انسان ۀعّزت ابديّ  ىاخالق و ترويج مباد حسينت
 فوق ولى با توهين آشكار مورد ، مانند٣٨ ۀدرهمان صفح: هفتم ۀنمون  

ى بهائيان آرژانتين مطابق اين هنگام محفل ملّ  در...«: بهائيان مى نويسدبه 
 از نفر چند )رئيس جمهور( »ژنرال« اطاعت از وفادارى و معمول براى ابراز

ايران  نرسمى بهائيا ۀمجلّ . با رئيس جمهور مى فرستد را به ديدار اعضاى خود
گوسفندان ( ام الهىبا خوشحالى درج مى كند تا اغن عكس اين ديدار را نيز

جام جم چون  ».ه پيدا كنندآن روحيّ  ۀبا مشاهد 22)منظورش بهائيان است/ خدا
هم اكنون  لمس كرده و سّر بارها ديده و ر ورا به چشم سَ  »بهائيان ايران ۀروحيّ «
فرط كينه  آن است، از شاهد يرانا اوج بهائى ستيزى برنامه ريزى شده در در نيز
 را در اّما عين چند خبر .ه ندارندروحيّ  كه بهائيان كند دوانمو حسد مى خواهد و

وحشت زده  اخبارامرى ببينيم تابدانيم جام جم چرا عصبانى و اين خصوص از
، ١٣٥١ سال١١ شمارۀ ننوشته، در را كه مأخذش را ٢١اّوًالعكس ص. است
اعضاء محفل  از نفر چند تمالقا«: آن نوشته شده زير است و ٣٥٢ ص

ابراز «: آن نوشته جام جم زير ».ى آرژانتين با رئيس جمهورآن كشورروحانى ملّ 
حالى است كه  اين در ، و»با حاكم آن كشور ديدار اطاعت بهائيان آرژانتين در

جام جم به علم  آنجا چيزى ننوشته و ۀمذاكرات انجام شد ابدًا از منبع مزبور در
شماره  آرژانتين در برخ ۀحاشي اّما آنچه در .هغيب دانسته كه چنان گفته شد

مالقات اعضاء «: آمده چنين است١٣٥١اخبارامرى سال ١٤ ،١١ هاى
ى آرژانتين با اعضاء محفل ملّ . سانتياگو ى آرژانتين با استاندارمحفل ملّ 
الواح حضرت بهاءاهلل به  ۀسانتياگو مالقاتى به عمل آوردند ومجموع استاندار

الواح  ۀرژانتين هستند كه اين مجموعاّولين حاكم آ شاناي. ايشان اهداء گرديد
برنامه اى كه براى ابالغ عمومى امراهلل انجام گرفت،  در. را دريافت مى دارند

به . يك محفل روحانى اخيرًا تشكيل شده است نفربه امراهلل مؤمن شدند و ٧٠
ها  مهنيم ساعته راديوئى دريك هفته همچنين مقاالت روزنا ۀيك برنام ۀوسيل

كنفرانسى ازنمايندگان سازمان هاى « ». به عموم ابالغ مى گردداصول امراهلل
 بوئنوس آيرس از اخيرًا در وابسته به سازمان ملل متحد )NGO( غيردولتى

بهائى  ۀجامعۀ گرديد وآقاى كارلوس تالنتى نمايند اوت منعقد ٢٥تا ٢١تاريخ 
شركت  ژوئن پخش شد ١٥يك پروگرام تلويزيونى كه درتاريخ  آرژانتين در از

 به طور تفصيل راجع به امربهائى صحبت نمودند اين پروگرام درسراسر كرد و
راستى  كجاست جام جم از مالحظه فرموديد دردِ  ».كشور آرژانتين پخش شد

براى تحقيقات وجدانى  ولىّ  م وداشتن قيّ  ت ايران كه ازجام جم فكرنكرده ملّ 
كتبى كه بهائيان  در مگر پرسيدخود خواهد  خود خسته شده، از اصول عقايد و

مذهبى كشورها مى  رؤساى سياسى و نيز براى تبليغ دينشان به مردم عادى و
فقط با وارونه  مسكوت مى گذارد و دهند چه نوشته شده كه جام جم آن را

تابع ديكتاتورها  مى كند كه بهائيان مطيع و ءكردن حقايق تعاليم بهائى، القا
ه متوجّ  و خواند خواهند را كتب مزبور رخودفك ت ايران به چشم وهستند؟ ملّ 

   .حقايق خواهند شد
 آفريقاى جنوبى نوشته كه در لسوتو در ۀبار در ٣٩ ص در: هشتم ۀنمون  

آفريقاى جنوبى نژادپرست آن ايّام  سياست خارجى همواره تحت تأثير
وقتى  بهائيان با پادشاه چنين كشورى مالقات كرده اند و قرارداشته است، و

را شنيده،  »اصل وفادارى به حكومت« اه تعليم ديانت بهائى مبنى برپادش
پادشاهان،  تمام جهان بهائى شوند، براى زمامداران و اگر« پاسخ داده،

خيلى خوشش  اين خبر جام جم كه ظاهرًا از. »آسان خواهدبود حكومت بسيار
 زقبل ا .كرده است تكرار ٦١ص در قالبى كاريكاتورى نيز آمده آن را در

به اين  جام جمتعبيرات سوء  پرسيد آيا وارونه بينى و اين باره بايد صحبت در
 لسوتوــ مثل ديگر شده بهائيان در همان منبع اخبارامرى ذكر خاطرنيست كه در

البتّه ( شدند؟ دادن كتاب به پادشاه مزبور ق به تبليغ بعضى اهالى وموارد ــ موفّ 
  .)مسكوت گذاشته جام جم اين را

گفته، جام جم بايد با  جمله اى كه پادشاه لسوتو مورد مقصود از در اّما  
 ايشان در كه از »بين المللى وزارت امورخارجه مطالعات سياسى و دفتر«كمك 

 بدون آگاهى از زنده هستند بپرسد و ايشان اگر خود از ايّام استفاده نموده، برود
 .ندارد مذكور »دمخوارقبايل آ«سلك  ايّام آنان را در ٦١ايشان، درص مقصود

 تنّفر و چه جام جميان با عينك توّهم و بغض و آن، اگر از اّما صرف نظر
تمام جهان بهائى شوند،  اگر« ۀجمل مى نگرند و امور ۀسياست زدگى به هم

را واژگونه جلوه  »آسان خواهدبود پادشاهان، حكومت بسيار براى زمامداران و
همچنين آراء  بهائى و اليمتع نيز هى وديد اديان ال از مى دهند، ولى اگر

 ت مالحظه نمايند، درملّ  دولت و ۀخصوص رابط رين علم سياست درمتفكّ 
. اساس سياست حقيقى است اّس  مى يابند كه سخن آن شاه درست است و

 ق كنند وتعاليم بهائى تعمّ  ه اين حقيقت خواهند شد كه درفقط آنانى متوجّ 
 بهائى به حكومت و منگاه تعالي مى دارد وبفهمندكه بهائى حقيقى چه مفهو

  23.ت ها چگونه استملّ  پادشاهان و زمامداران و
: اين خصوص اين اصل را چنين بيان مى فرمايند حضرت عبدالبهاء در  

مطلوبه  ۀشكر به همديگر آميخته نشوند، نتيج شير و ت مانندملّ  تا دولت و«
ين حالت مى كنند، آنچه را بهائيان براى تحّقق ا 24».حاصل نمى شود

به  اعالم تشنه لب ر«: امراهلل موالى بهائيان چنين فرموده اند حضرت ولىّ 
ارتباطى  يكديگر را التيام و قلوب متنّفره از... سلسبيل عرفان الهى برسانند

آشتى دائمى دعوت  ملل متباغضه را به صلح و احزاب و حقيقى دهند و
شّر ظلمات تعّصبات،عالم  از... د به اعمال، نفوس را تقليب نماين .نمايند

تحكيم اساس تربيت، خدمت به عالم  به تعميم و رهائى دهند و مادى را
درحيات  مختصر، تعاليم بهاءاهلل يك يك تأسيس كنند و. انسانى نمايند

صعب  ۀچه وظيف مهّم الزمى است و اين چه امر. ص نمايندخويش مشخّ 
كل  اميال شخصى در اغراض و ، ونفوس مخّمر تعّصبات در تقاليد و .مشكلى

 ينا اين تعّصبات را محو ننمايد و ءتعاليم ِ بها ۀقاهر ۀقوّ  جز ،نفوس موجود
 ۀبه شعل عليل نموده اصالح ننمايد و ه كه جسم امكان را مسموم ومفاسد قويّ 

وقت خدمت ياران است . انجذاب تبديل ندهد حرارت خلوص و ت اهلل ومحبّ 
استخالص عالم  جهد در نجات و سعى و جانفشانى و ايّام، ايّام خدمت و و

تا ملل  ردقيام ك و ءبه تربيت نفوس ابتدا بايد به افراد بشر پرداخت و. انسانى
دو تقليب  اجزاى ملّت محسوب، هر دول كه از افرادند و عالم كه مرّكب از

 به اين واسطه وحدت عالم انسانى تأسيس شود و هدايت شوند و گردند و
   25».فالحش تحّقق پذيرد نجاح و

فريقا كه آكنفرانس قاره اى  ليبريا و ۀبار در٤٠-٣٩: صص در: نهم ۀنمون  
رسانه ها منعكس  در كردند و برگزار آنجا در كر،فوق الذّ  موارد بهائيان، مانند

اين كنفرانس  ۀشد سانسور اخبار از. جوش مى خورد حرص و شد مى نويسد و
ت شهرت وصلح دوستى آنكه به علّ  نموده، عصبانى را ط جام جم كه آنتوسّ 
سازمان  ت درسازمان ملل به عنوان يكى ازبين المللى بهائى وعضويّ  ۀمعجا

 در حدسازمان ملل متّ  ۀاين موقع نمايند در«آن،  دولتى در غير ۀسابق هاى با
ه خانم روحيّ ( عنايت خاص حضرت حرم كنفرانس وارد وموردۀ ليبريا به جلس

 شركتاستقبال  و )بهائى امر انى ولىّ همسرحضرت شوقى ربّ  وايادى امربهائى 
كشورها به قدرت  ون وسياسيّ  داشت بسيارى از اظهار كنندگان واقع گرديد و

نمى دانند لكن ديانت بهائى افكار  آن را مثمرثمر ندارند و سازمان ملل اعتماد
 عقايداصول  عميقًا از معاضد اهداف سازمان ملل است و عقايدش مساعد و و

 و يدآسايش أنام است تمج سالم واسباب راحت و بهائى كه منادى صلح و
 زولو يا امثال كشيشى مسيحى در ۀحالى كه رئيس قبيل و در 26».تعريف نمود

 سعى در بهائى مى شوند، چرا جام جم عصبانى نشود و آنجا مؤمن به امر



 
 ٥٤   ولوله درشهر

 
چگانه ترى كه اّما مطالب ب 27ت هاى بهائيان نكند؟قيّ سياسى جلوه دادن موفّ 

 مساعد نظر هآنجاست ك وفات رئيس جمهور ۀبار آن مى نويسد در عالوه بر
كمى پس ازكنفرانس  ۀچون وفات ايشان به فاصل. نسبت به آيين بهائى داشته

: حسد چنين هذيان گوئى كرده و فاق افتاد، جام جم به تمسخراتّ  مزبور
ئيس جمهور ليبريا يكباره حضرت بهاءاهلل ر ۀزاكيّ  ۀاندكى بعد به لطف ادعيّ «

فهميده اندكه اهل  حالتا  البدّ  هموطنان عزيز ».مرد وداع گفت و دارفانى را
آيا وفات  .معرض تيرهاى جفاى چه قبيل نفوسى هستند بهاء سالهاست كه در

كمك به برگزارى كنفرانس بهائيان  مساعد ايشان و نظر به خاطر رئيس جمهور
ت لطف دعاهاى حضرت بهاءاهلل آن را به علّ بوده كه جام جم مسخره نموده 

است به همان زبان  چنيناين كودكانه تر؟ اگر ذكرمى كند؟ آيا سخن از
 كشورهائى كه در ديگر جام جم پرسيد پس چرا رؤساى جمهور از كودكانه بايد

! دارند بالفاصله نمرده ونمى ميرند؟ سبحان اهلل آنجا بهائيان كنفرانس داشته و
بهائى  ۀجوش شركت جامع جام جم حرص و اينجا ختم نمى شود وبه  اّما كار

 چرا؟ به خاطر .خورد مى نيز را مزبور گذشت رئيس جمهور مراسم يادبود در در
 شب يادبود در در« :جمله از .كرده اخبارامرى سانسور آن قسمت هائى كه از
مهور رئيس ج ۀفعلى ليبريا بيو رئيس جمهور) Pavilion( سالون بزرگ پويليون

ممالك افريقا نمايندگان بعضى دولت هاى خارجى  ى سران برخى ازمتوفّ 
 هزاران نفر جوامع و مذاهب و دگاننماين لشكرى و ت هاى كشورى وشخصيّ 
برنامه كه يك كشيش مسيحى است، امربهائى را به عنوان  مدير. بودند حاضر
كليساها  ارى ازآنكه بسي با وجود. فى كردليبريا معرّ  در مذاهب موجود يكى از

بهائى  ۀجامع ق نشده بودند ازموفّ  آن شب تالش كرده و براى گرفتن برنامه در
اعضاى محفل  يكى از اين رو از. ويندبرنامه شركت ج خواسته شد كه در

ديگرى  و )ىمتوفّ ( مناجات، يكى مخصوص متصاعد الى اهلل ى دوروحانى ملّ 
سالن وسيع طنين  كلمات الهى دروقتى . نمود حاد عالم انسانى تالوتبراى اتّ 

ه كلمات قدسيّ  ۀنغم هيچ صدائى جز انداخت يكباره همه سراپا گوش شدند و
احترام خاص به  ه وبا توجّ  نفوسهزاران  و رؤساى جمهور. شنيده نمى شد

  ».مناجات بهائى گوش فرادادند
آسمانى حضرت بهاءاهلل وقتى  ى جديدالهى مربّ  ۀكلم هموطنان به نفوذ  
 اين جلسه نبوده كه كلمات و گردند فقط در كه مستحضر آشنا مى شوند ربيشت

بسيارى كنفرانس ها چنين  مناجات بهائى خوانده شده، بلكه در دعا و
 در NGOسازمان هاى  سه كنفرانس سران ورؤساى اديان و جمله در از 28شده،
آقاى خواست  بهائى، به در ۀخواندن ادعيِ  نيويورك كه عالوه بر در٢٠٠٠ سال

بين المللى بهائى  ۀجامع ۀكوفى عنان دبيركل سابق سازمان ملل، نمايند
لين سئواين كنفرانس ها م قضا در از. به عهده گرفت رياست مشترك آنها را

 جمله از. كه ديدند آنچه را ديدند داشتند و حضور محترم جمهورى اسالمى نيز
اين  ٢٩فوق وردقبلى همان م ۀسه صفح جام جم درست در سانسورهاى ديگر

. فريقا ادامه مى دهندآ ه خانم به سفرهاى خود درايادى امراهلل روحيّ «: است
فريقا شامل آشمال غرب  سواحل غربى و ت آميز ايشان درقيّ سفرهاى موفّ 
اء، مالقات با احبّ  ممالك اين نقاط و )بهائى( ىكانونشن هاى ملّ  شركت در

مطبوعاتى، مصاحبه هاى مصاحبه هاى  دسته جمعى و تبليغ هاى فردى و
 ابالغ و امراى اين ممالك و رؤساى جمهور و تلويزيونى، مالقات با پادشاهان و

كنفرانس هاى  همچنين شركت در و ،به اين نفوس )بهائى( مبارك تفهيم امر
 ديگرى از ۀبه جلس...)ازجمله(...ها است هدانشگا مدارس و كالجها و

ضمن مالقات (... بودند رفتند نفر ٧٠٠حدود دانشجويان يك دبيرستان كه در
 ت اهالى اين كشورداشت كه اكثريّ  اظهار فرماندار )سيرالئون فرماندار با

سوم  ۀمرحل در دارند و وجود »پاگان«تى به نام بعدى اقليّ  ۀدرج در مسلمانند و
نتوانسته اند يك  هنوز كوشش هائى كه مى كنند امرغم تم على مسيحيانند و

جواب فرمودند اين امر  ه خانم درحضرت روحيّ . يحى كنندمس مسلمان را نفر
ۀ مسيحى نمايند زيرا برحسب فرمود طبيعى است كه نمى توانند مسلمانان را

خدا  ۀقرآن مجيد مسلمين معتقدند كه حضرت مسيح فرستاد در حضرت محّمد
اين پاسخ . ندارد كه يك قدم به عقب بردارند مىلزو اين ديگر بر بنا است و
خرسند نمود زيرا تاكنون چنين جواب منطقى براى  دار را بسيار راضى وفرمان

 از سپس اظهار داشت كه من شخصًا يك نفرمسلمانم و.اين مطلب نشنيده بود
ايشان  البهاء امةصميم قلب آرزو مى كنم كه مى توانستم درسفرهاى حضرت 

زشهرها كنفرانس مطبوعاتى كه دريكى ا در. همراهى كنم ادوستانشان ر و را
آن ممالك وجودداشت  رغم اختالفات سياسى كه در فرمودند على ايراد

شما مى خواهم كه  ۀهم نكته است كه اكيدًا از خطاب به عموم فرمودند دو
 روز. اطاعت كامله ازحكومت سياست، دوم اّول عدم مداخله در: انجام دهيد
م اظهار مى ه خاندرشت نگاشتند كه حضرت روحيّ  طبا خطو آن شهر بعدجرايد

مى شوند كه  اغلب يادآور دارند كه خشونت راه حل مشكالت نيست و
درخزائن تعاليم حضرت بهاءاهلل هميشه مى توانيم دستورات وتعاليمى را بيابيم 

بشر  افراد ۀهم اجتماع باشد داروى درد گروهى در كه مفيد به حال هردسته و
  ».مل بكاربريمكه آن را به طور كا گيريمب ياد ما آنجا است اگر

 جام جم راجع به اوگاندا مى نويسد و ٣٩و  ١٥صفحات  در: دهم ۀنمون  
تحسين مقامات آن  احترام و موارد مى خواهد ديگر بغض مانند و روى حسد از

راستاى سياست هاى  آن را در را به آيين بهائى سياسى جلوه دهد و كشور
 اخبار ، حال آنكه اگركند ءالقا) ٣٩ص( اسرائيل انگليس و ۀاسالم ستيزان

نمى كرد، همه مى فهميدند كه آنها  را سانسور ايّام در هاى مذكور فرانسكن
 آنها نه تنها اسالم ستيزى صورت نگرفته، و در نه سياسى، دينى داشته و ۀجنب

 زير ۀنمون دو طرف بهائيان بلندشده است، چنانكه ذكر از اسالم نيز بلكه ذكر
 آن زيكى ا در. وجه حقيقت كفايت است اين دو خصوص منصفين را در
جناب آقا  اوگاندا تشكيل شده بود، كامپاال در مشرق االذكار كنفرانسها كه در

آخوندهاى  شان به آيين بهائى يكى از ايمان اس علوى كه خود قبل ازدعبّ سيّ 
كه بعدًا  حلبى بودند محمود رفيق آخوند س ومقدّ  مشهد شهر ۀعلميّ  ۀحوز

تالوت  اقرآن مجيد ر بهائى تأسيس كرد، آياتى از عليه امر راانجمن حّجتيّه 
آنجا اعضاء محفل به  در«: است كه ١٩٧٢30سال در موردى ديگر در و .كرد
اين وقت  در. به رئيس جمهور معرفى شدند )اوگاندا( اديان امور وزير ۀوسيل

خطابه اى لوح مبارك حضرت بهاءاهلل خطاب  ى ضمن ايرادرئيس محفل ملّ 
تسليم  يشانه شده بود به ازيبائى تهيّ  بسيار جلد سالطين را كه در ملوك وبه 

 هموطنان را قسم مى دهد كه الواح ملوك حضرت بهاءاهلل را از( نمودند
مطالعه فرمايند تا  سايت هاى بهائى به دست آورده و از يا و دوستان بهائى خود

جمهور ضمن سپس رئيس  .)دارد بدانندكه جام جم ازچه وحشت داشته و
 كه ما بين ساير فاتىاختال بهائيان از سوء تفاهمات و«بياناتى اظهارداشتند، 

ميان  اين حقيقت كه در. يوگاندا موجوداست عارى هستند مذاهب در اديان و
دارد داراى مفاهيم بسيار  ت به اين درجه وجودمحبّ  آرامش و بهائيان صلح و

رنجى  هرنوع مشّقت و هستند و تگوراس صادق و ايمان خود آنها در. زيبا است
 بهائيان در. پايدار باشد هاميان آن ل مى كنند كه اين اصول همواره دررا تحمّ 

 واقعًا يكديگر را صديق هستند و دستورات الهى، صميمى و تطبيق رفتارشان با
سرمشق براى  برجسته ترين نمونه و آنها بهترين و .صميم قلب دوست دارند از

  ».دمردان خداهستن
نشان سازد كه  خاطر بايد حضرت بهاءاهلل شد »الواح ملوك« چون ذكر  

دستجمعى خود، گاه به مناسبت  راستاى اقدامات تبليغى فردى و بهائيان در
ه هاى خاصى را به هاى تاريخى ديانتشان به شكلى همزمان الواح يا بيانيّ 

 نژادها و ۀمه ممالك و ۀهم علمى از مذهبى و سياسى و بزرگان جهان اعم از
مى  ءحتّى آنان كه به دين اعتقادى ندارند، اهدا مذاهب و اديان و ۀهم

 از نجات بشر وحدت و آيين جهانى جديدى كه منادى صلح و با نمايند تا
 »الواح ملوك«اين موارد اهداء  ۀجمل از. آشنا گردند است بيشتر بحران امروز

آن  صدمين سال انتشاربود كه به مناسبت  ١٩٧٠ ۀده به بزرگان جهان در
ناپلئون : جمله مخاطبين الواح مزبور عبارت بودند از از. صورت گرفت حالوا

ين سوم پادشاه فرانسه، سلطان عبدالعزيز شاه عثمانى، عالى پاشا، ناصرالدّ 
 ايکتوريو ۀ، ملکهيّ شاه، ويلهم اّول پادشاه آلمان، الكساندر دوم شاه روس

پاپ پى نهم  ا،مريكآ، رؤساى جمهور شياطر، فرانسوا ژوزف شاه )انگلستان(
رهبر كاتوليك هاى جهان، مأمورين دولتى و سياسى ايران و عثمانى، علماى 

  ... ، مسيحى، زرتشتى،ىهوديى،مذهبى شيعه، سنّ 
 بيت العدل اعظم در ۀبيانيّ  اين قبيل اهداء هزاران نسخه از از مورد ديگر  
ت هاى ل عالم و بزرگان و شخصيّ رهبران ُدَول و مل ۀبه هم يالدىم١٩٨٥سال

سياسى و غير سياسى و فرهنگى و علمى و حقوقى و دانشگاهى و نمايندگان 
 ،پى آن در. ازجمله جمهورى اسالمى ايران، بود مجالس كشورهاى جهان، و



 
 ٥٥   ولوله درشهر

 
ى با بازخورد بسيار مثبت و اظهار نظر هاى شفاهى يا كتبى تحسين ئبها ۀجامع

ى در سراسر عالم مواجه ئى و جوامع بهائانت بهادي ۀآميز مقامات مزبور دربار
ت هاى اروين الزلو فرانسوى است كه يكى از شخصيّ  ۀآنها بيانيّ  ۀجمل از. شد

حاضر كه عضو كلوپ  صردر علوم تجربى و اجتماعى ع برجسته و صاحب نظر
وى . معروف در سازمان ملل و سازمان هاى وابسته به آن مى باشد مشهور رم و

تأكيد مى كند  ت بحرانى دنيا در عصر حاضر،ضمن بيان وضعيّ  خود، هدر بيانيّ 
كه رهبران و مردم دنيا بايد براى درك لزوم صلح، به رشد و بلوغى كه ديانت 

: نائل آيند و در ادامه مى نويسد مى داند، ورىمى كند و ضر انيآن را ب ىئبها
نيز معرفتى بديع  ر وبراى نيل به صلح، ما به شيوه هاى جديد انديشه و تفكّ «

ل تاريخ جوامع انسانى نياز داريم و ر در فرايند تغيير و تحوّ ثّ ؤدر باب قواى م
 اى قادر است به اين هر دو نياز، پاسخى رئچنين تصّور مى كنيم كه ديانت بها

در ... كه بطور اساسى در بطن تعاليم خود از آن بهره مند است، به ما ارائه كند
نها در صورتى مى توانيم به بقاى نوع انسان و اين لحظات حساس، ما ت

ى ر و تلقّ تفكّ  ۀشكوفايى و غناى تمدن و فرهنگ او اميدوار باشيم، كه شيو
تعاليم و ديدگاههاى  زمتعارف خود را تغير داده و از بينش بديعى كه منبعث ا

ترين اكتشافات علوم تجربى نيز بر آن مهر تأييد زده  ى است، و تازهئديانت بها
ترين شرط حصول يان اعالم مى دارند كه مهمّ ئبها. ند، برخوردار گرديما

صلح، تحّقق وحدت عالم انسانى است، همچنين وحدت تبارها و نژادها، 
ع كه ما آنها را ر و تتبّ عظيم تفكّ  هاىوحدت اقوام و ملل و نيز وحدت جريان 

نوبه خود شرط  يان بلوغ عالم انسانى بهئاّما از نظر بها. علم و دين مى ناميم
چنانچه گروهى از مردمى كه به ...م و اساس نيل به چنين هدفى استمقدّ 

با برخوردارى از معرفتى عميق در باب  ى نائل شده اند،ئانديشه و ايمان بها
هنگ و همنوا با يكديگر، آپويايى اين برهه حساس از تاريخ بشرى، به نحو هم

ى خواهند توانست در روند كنونى بى هيچ شبهه و ترديد ،حركتى را آغاز كنند
چنين كه هدفشان تأسيس  مردمى اين... تاريخ تأثير گذارند و آن را تغير دهند

 هصلح عمومى و مقصدشان تحّقق وحدت عالم انسانى است، چنانچه با بهر
مندى از معرفتى درست و ايمانى عميق و اراده اى خلل ناپذير گام در راه 

الت اجتماعى عصر حاضر آشكارا تغيرات و تحوّ مى توانند در روند  گذارند
الت را به دلخواه خود شكل دهند و به مار تغييرات و تحوّ آ ،تأثير گذارند
و طرح هاى  الگوهاعبارت از توافق و هماهنگى با  ه خود كه مآالً اهداف عاليّ 

عظيم تكامل و توسعه و پيشرفت در پهنه زمين و عرصه هاى دست يافتى جهان 
آنانكه آرزومند وصول به نظم بديع جهانى هستند ...عمل پوشند ۀجام است،

يك گويند و درباره معنا و مفهوم ى را لبّ ئوظيفه دارند كه پيام صلح جامعه بها
ه هاى و آيين هاى خود و نيز نظريّ  تعميق آن بر اساس ادراكات و اعتقادا

  31»...بيشتر انديشه كنند حاصله از علوم تجربى،
 كشورهاى آسيائى و از موارد عكس ديگر بر ٣٧ص در: يازدهمۀ نمون  

ويتنام اشغالى، تبليغ درخدمت  بهائيان در«فريقائى مقاله اى مستقل با عنوان آ
 نوشته شده كه دست گل ديگرى است كه جام جم به آب داده و »نظام سلطه

 نزما آنجا آنهم در بهائيان در ۀناخواسته اعتراف به اقدامات صلح جويان
كينه، آن  روى حسد و از ولى به شكلى كودكانه و آن كرده س ازپ جنگ و

 اينكه هركه آن را با همكارى آمريكا جلوه داده، غافل از اقدامات را سياسى و
آن نتيجه  فداكارى بهائيان از شهامت و معنوى تعاليم بهائى و بخواند جز نفوذ

 حهفجام جم ازستون سمت راست همان صۀ كين و حسد .اى نخواهدگرفت
اهالى بومى ويتنام به  از نفر ٤١١٦است كه با اشاره به بهائى شدن  آشكار

يك سال،  آنجا تنها در محفل روحانى بهائى در ٩٠تشكيل  ديانت بهائى و
 مانند براى اينكه هموطنان ايرانى خداى ناكرده گول بهائيان را نخورند و

: ان نياورند، مى نويسدخاسته ايم ايران بر بودائى هاى ويتنام به آيينى كه از
روانى نياز به  نظر از ،اندك شمار بهائيان به عنوان فرقه اى كوچك و... «

 تعداد پيروان خود مبالغه گوئى را ۀبار همواره در اين رو )از( بزرگنمائى دارند و
 اين، اّدعاهاى آنان در بنابر مارهاى اغراق آميز مى پردازد وآبه  پيشه كرده و

هم سعى مى كند  بعد و »ى شودبايد با احتياط تلقّ  نامى،ويت ادگرايش افر ۀبار
) ٣٧ص(» آن ۀنيز سر ۀزيرساي همكارى آمريكا و«اين توفيقات را به خاطر 

   .جلوه دهد

را كه به  ١٩٦٨ تا ١٩٦٢همان سال هاى ۀفاصل ديگر اخبار جام جم،  
مسكوت  كند ومى  عمدًا سانسور ويتنام را نيز نيزسال هاى بعد آن اشاره كرده و

ه همه متوجّ  شود و ات وهم آلودش خدشه واردمى گذارد تا مبادا به فرضيّ 
 هرژيمى كه ويتنام داشت اهدافى الهى ــ انسانى تحت هر بهائى با شوند كه امر

مى  رژيم هاى مختلف ادامه داده و كشورها با باشد به رشدخود همچون ساير
تعاليم مطابق  اهلل وكلمةنفوذ  هى وال ۀاراد بهائى به خاطر امر آرى رشد. دهد
يارى بهمان  قدرت فالن رژيم و زمان است نه به خاطر و اين عصر نياز

 لمربوط به همان سا همين ويتنام، اين خبر مورد چنانكه مثًال در .حكومت
اهدافى مخالف جنگ مى  هاى جنگ را مسكوت مى گذارد كه حاكى از

نوشته  اين تيتر ٣٦٥- ٣٦٤،صص١٣٤٥ ، سال٧ ۀامرى شمار اخبار در. باشد
 دو كائوريكها و جمله كاتوليك ها و اديان از شركت پيروان ساير«: شده است

ذيل  يا خبر و ».بهائى براى برقرارى صلح ۀروز ويتنام در دين بودا در ۀفرق
چنين مى  آن مسكوتش گذاشته، را كه مانند) ١٩٧٢(١٣٥١مربوط به سال 

پيروان اسم اعظم در كشور ويتنام روز ديانت براى يازدهمين سال « :خوانيم
ه ژانويه كه ب ١٦امسال نيز در روز . جهانى را در سراسر آن كشور جشن گرفتند

و  مهاين مناسبت نامگذارى شده مراسمى بر پا شد و در بيش از بيست روزنا
مجله و همچنين راديو و تلويزيون و ساعت اخبار در سينماها بنحو وسيعى 

در سايگون . ى امرى به مردم تشنه و مستعد اين كشور اعالم گرديداصول و مباد
در تاالر مركزى شهر به نام تنگ نات هال كنفرانسى با حضور صدها نفر بر پا 

انجمن عمومى بودائيان و  ساز جمله سخنرانان اين جلسه پيشوا و رئي شد كه
مچنين رئيس مجمع كاتوليك ها عالى جناب پدر روحانى هوين وان نگى و ه

بزرگترين پيشواى فرقه بودائيان ويتنام و جناب تران تانگ عضو محترم محفل 
در اين جلسه نماينده جامعه بهائى نطق مبسوطى . يان ويتنام بودندئى بهاملّ 

ن بشر متمدّ  داشتند كه طى شش هزار سال تاريخ ظهارتعاليم امر ابراز و ا درباره
ده و رفتارى غير دوستانه داشته است نوع انسان همواره نسبت به هم بيگانه بو

و حال به عصرى قدم نهاده ايم كه يكباره صالى برادرى در دنيا طنين افكنده 
 زاست ولى اين تغيير ناگهانى كه بايد با عشق و عالقه قلبى صورت گيرد جز ا

  32».ى الهى امكان پذير نخواهد بودطريق يك ديانت جديد و رسالت مظهر كلّ 
 ۀت هاى جامعاليّ ت دادن به فعّ رسميّ  براى جام جميان خبر ترآن مهمّ  از و  

 زير«است كه البتّه ) م٢٠٠٧/ه ش١٣٨٦( همين امسال ويتنام در بهائى در
 ۵ فرانس پرس در .واقع نشد) ايّام ٣٧ص(» مريكاآ ۀنيز سر ۀساي

ويتنام روز  ىدولت ىـــ رسانه ها ىهانو«: جمله گزارش مى دهد از۱۳۸۶فروردين
را که به گفته مقامات مسئول  ىگزارش دادند اين کشور ديانت بهائ چهارشنبه

. ت شناخته استنفر پيرو دارد، به رسميّ  ٧٠٠٠ ىدر اين کشور کمونيست
امور  ىگزارش داد نگوين هو اون، نايب رئيس کميته دولت ويتنام ىخبرگزار
 جامعه ىبمذه ىتهااليّ را ارائه کرد که به موجب آن فعّ  ىزمجوّ « ،ىمذهب
که بر  ىديانت بهائ... »ويتنام مورد تصويب قرار گرفته است ىبهائ ىمذهب

 ١٨٤٤کند در سال  ىکيد مأو وحدت اساس اديان ت ىوحدت عالم انسان
  ».شد ىدر ايران پايه گذار ىميالد
م وصى وقيّ  را وكيل و جوش خوردن جام جميان كه خود آيا حرص و  

بهائى شوند، به همين  ن را بخورند ومردم دنيا مى دانند كه مبادا گول بهائيا
، )ايّام ٤٧ص( نيست كه به اعتراف عجيب حضرت آيت اهلل تسخيرى خاطر

 ت ديانت بهائى دررسميّ  جلوگيرى از مصر سعى در نتوانسته اند همچون مورد
كودكانه به چنين  نيست كه آشفته و آيا به همين خاطر 33؟نمايند مويتنا

آن يك  در ايّام ناكام را تدارك ديده اند و اقدامات ناشيانه اى دست زده،
  را به ويتنام اختصاص داده اند؟ خاّص  ۀصفح
ستون را به بوليوى  چهار ، يك ستون از٣٩ ۀصفح در: دوازدهم ۀنمون  

 ۀعكس مربوط به يك فاصل اختصاص داده، ولى درهمين يك ستون مطالب و
معاون رئيس  از وقتى را باهم مخلوط كرده و ١٣٥٠تا ١٣٤٦ ساله از چهار

 ينهمچن .فى مى كندمعرّ  »احتماًال ژنرال آلفردو اوواندا«را  جمهورمى نويسد او
الواح  ۀمجموع«ه خانم به رئيس جمهور آنجا مسكوت مى گذارد كه روحيّ 

جام جميان ديكتاتور بوده  ۀبه گفت را داده اند تا اگر »حضرت بهاءاهلل ۀمبارك
 .انصاف خود بيافزايد عدل و وده، براگرنب انصاف بگيرد و درس عدالت و

   .فوق است باقى مطالبش مشابه موارد
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 ٤٠درص . است ٦٠و  ٤٠مربوط به صفحات  اين مورد: سيزدهم ۀنمون  

 »كاش همه بهائى مى شدند«فيليپين تحت عنوان  چاد و ۀايّام مقاله اى دربار
 ام جميان وج اصل ماجرا آگاه شوند قلوبشان از هموطنان از مى نويسد كه اگر

اسالمى  ضدّ  عس اسالم اعمال شنينام مقدّ  ظلّ  بعضى به ظاهرمسلمان كه در
حسد  روى كينه و ّب مطلبى كه جام جم ازلُ . انجام مى دهند، خون خواهدشد

بى اثرسازد، قدرت  معكوس جلوه داده، آن را وارونه و ت مى خواهدعصبانيّ  و
 گذشته سير جام جم كه در. تزندانيان اس تربيت نفوس ولو تعاليم بهائى در

 توسعه و رشد و روكرده، و زير قاجاريّه را انتشارات دوران پهلوى و مى كند و
 34جهانى بهائى را عمدًا مسكوت گذاشته، ۀاخيرجامع ۀسال ٣٠نفوذ  اعتبار و

 سازمان هاى وابسته به آن و نمى خواهد باور كند كه اينك سازمان ملل و
نيزجوامع بهائى  بيت العدل اعظم و مًا ازملت ها رس بعضى دولت ها و

 از( تربيت قبيل تعليم و دركشورهاى مختلف تقاضا مى كنند براى امورى از
ت هاى اجتماعى، اليّ فعّ  ،)اخالقى تأليف كتب درسى و و هجمله تهيّ 

مبارزه با  حقوق بشر، حقوق زنان، محيط زيست، و اقتصادى، فرهنگى، و
 انسانى و جهت رفاه مادى و در امور ساير رى، وبزهكا اعتياد و نژادپرستى و
 برنامه ارائه دهند و طرح و امروز، به آنها كمك نمايند و معنوى بشر اخالقى و

موردى كه قبًال اشاره شد،  چند به عنوان مثال، عالوه بر 35.به اجرا گذارند
لسون بهائى با آقاى ن ۀآفريقاى جنوبى جامع در رژيم آپارتايد آنكه هنگام تغيير

ازجمله كسانى كه  ايشان مواجه شدند و با استقبال زياد ماندال مالقات كردند و
بهائى  ۀخواسته شد، جامع طرحشان و نظر قانون اساسى جديد آن كشور ۀبار در
بيت العدل اعظم تقاضا كرده اند كه آيا مى توانند  حتّى بعضى كشورها از. بود
روحانى بهائى كه  كيالت ادارى وتش انتخابات معمول در ۀنحو مقررات و از

روش متداول حتّى ليبرال دموكراسى موجود تفاوت هاى ماهوى  به كلى با
معمول  انتخابات خود در بردارند و گونواقص آن است ال عارى از دارد و

. فرموده اند آن راهنمائى هاى الزم را ۀجهانى بهائى ضمن ارائ مركز دارند، و
 بهائى بعضى دروس اخالقى و ۀجامع خواستشان، پى در كه در كشور يا چند و

  .ارائه كردند براى آنها طراحى و غيره را اجتماعى و
لع اين نمونه ها مّط  هزاران قبيل از اينكه هموطنان از بارى جام جم از  

خصوص  فيليپين را در و ت هاى چادلذا خواسته واقعيّ  شوند مى ترسد و
جام جم . ح زندانيان وارونه جلوه دهداصال بهائى فيليپين در ۀت جامعقيّ موفّ 

كرده  اموشايّام به سينه زده فر در نيز دروغ سنگ مرحوم امام را كه راست يا
وضع فعلى زندانهاى ايران  نيز است و »زندان دانشگاه« كه ايشان گفته بودند

مشكالت آن  ۀبار سيماى جام جم بارها در فراموش كرده كه خودصدا و را
قسم مى دهد ستون  را هموطنان عزيز .مى كند پخش كرده و دبرنامه هاى متعدّ 

ذهن جام  .كردهتا ببينندجام جم چگونه وارونه كارى  را بخوانند ٤٠چپ ص
 .شده نمى فهمد كه چگونه متناقض نوشته فرط بغض كور جم كه از

سه « مبارزين مسلمان فيليپين بوده اند و آزاديخواهان و زندانى مزبور٩٠٠٠اگر
نفرشان  ٩٠٠، پس چرا )٤٠ص(» اعدام انقالبى كرده بودند نيز هائى راغ بمبلّ 
اى كاش كه همه بهائى «يا اينكه چرا درنقل قول  زندان بهائى شدند؟ در

 شرّ « مى نويسد »شرّ «، تحريف كرده به جاى »شّر خالص شويم شوند تا ما از
  ؟ »)مبارزين(

 اين قسمت، س آ ن درمقاله نوي و(جام جم  اين همه به كنار، ولى منظور  
وحشيانه  اين جمالت وقيحانه و از )بحرالعلوم ميردامادى احمد دآقاى سيّ 

مبارزان فيليپينى بويژه درمناطق مسلمان نشين كه جزء «: چيست كه مى نويسد
 ستعمارىاصليترين هدف هاى تبليغى گروه هاى بهائى بودند به نقش منفى وا

ات يك عمليّ  جمله در از آنها پرداختند وبه مقابله با  اين هيأتها پى برده و
ايران به آن نواحى  غان بهائى را كه ازمبلّ  تن از ٣دهنده،  هشدار غافلگيرانه و

با اين اقدام خود، ضمن وارد آوردن شوك  رفته بودند، اعدام انقالبى كردند و
 جام جم از ».آنها تفهيم نمودند هت، پيام خودرانيز ببهائيّ  سنگين به تشكيالت

تحقيق كرده كه قاتلين سه بهائى فيليپينى بوده اند؟ چرا جام جم مخفى  كجا
خاك بودند كه براى  آن شهداى مظلوم دانشجويان اين آب و ۀنموده كه هرس

جمله  به از غيربهائى ديگر بسيارى دانشجويان بهائى و تحصيل مانند ۀادامه
 ه كه آن سه رابود »استعمارى نقش منفى و« چهفيليپين رفته بودند؟ آن 

مستحّق قتل نموده؟ آيا با اسلحه به جنگ مسلمانان مبارز مورد اّدعاى جام 

دانشجويان مسلمان ايرانى هم  همان زمان بسيارى از در جم رفته بودند؟ مگر
يا  ضمن درس خواندن، به شكل فردى و آسيا نمى رفتند و مريكا وآ به اروپا و
  به تبليغ اسالم نمى پرداختند؟  اسالمى دانشجوئى نانجم ت دربا عضويّ 

 ٥ۀ آهنگ بديع، شمار چرا جام جم كه شرح شهادت آنها را ازجمله در  
 در را »اعدام انقالبى«آن  ۀمالحظه نموده مفهوم و نحو ،١٣٥١سال  ،٦ و

بكند  را اين كار ايّام شرح نداده؟ آيا به اين دليل نيست كه مى دانسته اگر
 يكاتوركار مى فهمند كه منظورش از مقاله و همه و مى شود رو دستش بيشتر

نزد  چه بوده، و »مظلوم نمائى به قيمت دروغپردازى«با عنوان  ٦٠ ۀصفح
 وحشى گرى و طرفدار«هم  است و »دروغپرداز«حقيقى اش كه هم  ۀهمه چهر

 جام جم، قطعه قطعه كردن اجساد سه شهيد بهائى و .مى گردد آشكار »ترور
 شمشير، و نگكالم خود، ونه تف ۀان را كه فقط به وسيلآن تن از دو بريدن سر

آنگاه  .مى نامد »اعدام انقالبى«دينيشان را به طالبين ارائه مى دادند،  ۀعقيد
: آن مى نويسد زير زشتى كاريكاتور مى كشد و باكمال بى حيائى و ٦٠ص در
ظاهرًا امثال  »!اين جورى قلقلكم مى گيره! چه كارمى كنى؟ محكم تربزن«
   .به حساب مى آيد »لقلكق«چشم جام جميان،  در مزبور »شوك سنگين«

 بهائى ستيزى، كينه و القاى چنين بغض و و رتفكّ  آيا جام جم با اين طرز  
 ايران است كه مانند ت خاّصى درتحريك اقليّ  صدد باره در چند دوباره و

يا  زنند و رفتن به بهشت دست به بهائى كشى ۀپهلوى به بهان دوران قاجاريّه و
يا بيرون  زندان ها و در دروغ بهائيان را هامات واهى وبا اتّ  سال اخير ٣٠مانند 

 و آتش بزنند به سبك قديم، ايشان را گاهى نيز تيرباران كنند و آن اعدام و از
حاشا كه ! حتّى قبرستان هايشان را با بولدوزر زير وزبر كنند؟ حاشا نمايند و ترور

شاهد آن،  .مسلمان به اين راضى باشند فاق هموطنان عزيزت قريب به اتّ اكثريّ 
شهادت هفت شهيد بهائى  ،هست نيز »قلقلك هاى جام جم« كه نمونه اى از

كيهان،  ۀروزنام جمله در آن از خبر(است  ١٣٦٠ خرداد سال ٢٣ همدان در
همدان  كه مسلمانان عزيز )آمده است ١٥ ۀصفح ،١٣٦٠ خرداد ٢٥دوشنبه 

آنها شركت جستند چه كه آنان را مى شناختند و دوستشان  ۀجناز تشييع در نيز
و به شهادت  حشيانهاينكه پس از شكنجه هاى و جرا ما ۀخالص. داشتند

رساندن آنان، مى خواستند بى سر و صدا اجساد مطهره شان را نيز مستور 
 ۀاداّما به ار! اّما. جنايتى كه انجام داده بودند آگاه نشود نمايند تا كسى از

الهى، آن ستر بر مال شده و مستورى و مخفى كارى تبديل به تشييعى مى شود 
تبديل به محشرى از عشق و خون و  اكه قلب همدان را مى گدازد و آن ر

استقامت و تسليم و رضا و بروز بيشترهمدردى اهالى همدان با اهل بهاء مى 
  .سازد

ن هفت عاشق شرح آن محشر را نفس نفيسى كه خود بعد از شهادت آ  
يعنى سركار (همان سال، در طهران شهيد شد و به آنها پيوست  دلداده در

ايرانى كه  ۀنخستين زن هواشناس تحصيل كرد) نعمت(ژينوس خانم محمودى 
كسى بود  عالى هواشناسى رسيد و ۀمدرس به رياست سازمان هواشناسى كشور و

 را جغرافيائى ايران اطلس بنيان گذارد و ايران را كه هواشناسى دريائى در
 آن احيان شهيد همسرايشان جناب هوشنگ محمودى نيزدر ٣٦.تدوين كرد

در آن محشر . نوشته و از خود به يادگار گذاشته اند A4 ۀصفح ٨ ، در)شدند
ت و وفا گروهى اهل بهاء به هنگام تشييع آن هفت شمع محبّ  وهكبرى به گر

َو ِانْصاِفِهْم َو َشجاَعِتِهْم ِفدا، كه از  كثير از همدانيان مسلمان روحى ِلُمَحَبِتِهم
ت و لع شده بودند، ملحّق شدند، و در حالى كه حين حركت جمعيّ واقعه مّط 

بودند، در  مشغولى ئتشييع، يك صدا با اهل بهاء به خواندن بعضى اذكار بها
كفن و دفن شهدا نيز شريك شدند و تا آخر مراسم و دفن هفتمين شهيد نيز تا 

ى خود بودند، تا ئغروب با زبان تشنه و گرسنه در كنار هموطنان بها ٧ساعت 
فاق با نفوسى وداع كنند كه در حيات ظاهره مصدر خدمات صميمانه و اتّ ه ب

چنين سبعانه به شهادت رسيده  ينكا مهربانانه به اهالى عزيز همدان بودند و
  .بودند
  : شهادت ايشان به اين شرح بوده است ۀنحو

قسمت هاى مختلف بدن  بر هدف شليك تير بار ٩طلق، جناب حسين م
  .پهلو پشت و از جلو و از

  . باران شده جناب سهيل حبيبى، شانه شكسته، تير 
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يك اتو، همراه با اثرات  ۀجناب سهراب حبيبى، پشت سوخته به انداز

  .هدف تير بار ٥ داغ شدگى،

 دكتر. تيرشده هدف بار ٢نيز كمر بريده شده،  ناصر وفائى، رانها و دكتر 
صورت خونين، صدمات وارده به پآيين تنه، پشت  نعيمى، فيروز

  . هدف تير بار ٧شكسته، 

اثرات داغ، دست  همراه با جناب حسين خاندل، پشت سوخته،
روى شكم  خردشده و انگشتان دست چپ له شده و پوست كنده، و

 به دور بريده و با كارد سانتيمتر ٨ در سانتيمتر ٨ يبىتقر ۀقطعه اى به انداز
 ظاهرًا براى محو( بيرون ريخته ءانداخته شده به طورى كه امعاء واحشا

  .، تيرباران)اين ناحيه سوختگى عميق در آثار

شده، وسط  فشارخرد پرس و اثر سينه در ۀجناب طرازاهلل خزين، قفس 
  . تير ارهدفب٧تيزى بريده شده، بازوى چپ خردشده،  ۀسينه با وسيل

 مريكا درآجوانان بهائى  نفر از عكس دو ٥٥ ۀصفح در: همچهارد ۀنمون  
: آن نوشته زير اهلل راچاپ كرده و كلمةابالغ  حال اجراى سرودهاى بهائى و

 »!حال اجراى موسيقى جوان آمريكائى در دو/ اهلل به روش بهائى كلمةابالغ «
پوست نشان مى دهد  جوانى سفيد كنار اين عكس جوانى سياه پوست را در

 نگارنده هنوز. خواندن سرود هاى مذهبى هستند و درحال نواختن گيتار كه
اين عكس كه  .چيست اين تصوير ۀارائ جام جميان از ه نشده كه منظورمتوجّ 

 ت ومحبّ  .مريكاآلباس مناسب آن دو، آن هم در .پيام هاى بى نظيرى دارد
 .شرقيان الوه برقلوب غربيان ع بهائى در امر نفوذ .سياه و سفيد نژاد دو حاداتّ 

حقيقتًا كجاى اينها اشكال داشته كه  .تبليغ كالم خدا قيام جوانان بهائى بر
باشد؟  سرود موسيقى و منظورش استفاده از جام جم آن راچاپ كرده؟ شايد

كانال هاى ۀ سراسرى هم شب پيش اخبار اين صورت چرا همين چند ولى در
مسلمان  ۀانندمذهبى جديد خو ۀتران صدا وسيماى جمهورى اسالمى ايران خبر

ه آن به فروش قابل توجّ  تاب پخش كردند و را با آب و »سامى يوسف«
ايران اين همه سرودهاى با مضامين مذهبى  خود يا چرا در و افتخاركردند؟
يا  هواست، و دو آيا يك بام و تلويزيون پخش مى شود؟ راديو و اسالمى از

وكيل جهانيان شده  م ووقيّ  م جم كه ولىّ جا از مريكا بايدآآنكه جوانان بهائى 
  اجازه بگيرند؟

ت خشم سران بهائيّ «عجيبى با عنوان  ۀ، مقال٦٠ص در: پانزدهم ۀنمون  
تحريف شده درج  ، با نقل قول هاى ناقص و»جهانيان به آنان هىبى توجّ  از

اين جا بيانات حضرت  در .ايّام است است كه متناقض با ديگر مطالب
 .هتحريف نمود معناى حقيقى اش نقل كرده و غير ه خانم را درحيّ رو بهاءاهلل و

 مربّيّان آسمانى رسالتشان ابالغ پيام الهى به بشر ديگر مانند حضرت بهاءاهلل نيز
معنوى  انسانى و اجراى آن به رفاه مادى و بوده است تا انسان ها با قبول و

دادى  خدا ۀه به ارادانسان ها بوده اند ك اين ميان اين خود در. دست يابند
نهايت  حضرتشان در منظر اين از. نمايند مى توانسته اند آن پيام را قبول يا ردّ 

طرف خدا  ه به رسالتشان ازبا صرف توجّ  يا ايمان بشر، و كفر استغناى الهى از
ِانّما َندعوُكم  .َلن َتُضرنا َسيئاُتُكم كما ال َتنَفُعنا َحَسناُتُكم«: چنين مى فرمايند

رساند، همان گونه  مىضررى ن به ما گناهان شما هرگز و بدى ها( ٣٧»ِلَوجِه اهلل
خدا شما را دعوت  ما فقط به خاطر. كه خوبى هايتان به ما سودى نمى رساند

اى كاش جام جميان مى دانستند حقيقتى را كه به . )مى خوانيم مى كنيم و
روح همان حقيقتى آن بيانات نقل كرده اند،  تحريف شده از شكلى ناقص و

اّن االنساَن « و ٣٨»الّشكور دىوقليٌل من عبا« قرآن با آياتى چون، است كه در
شرح اين حقيقت كه ... اشاره واقع شده است امثال آن مورد و ٣٩»َلفى ُخسر

  .كتب آسمانى آمده محتاج مقام ديگرى است ۀدرهم
ستون  ه دراوهاماتى ك شدن اكاذيب جام جم و اين جا براى آشكار اّما در  

آن نقل و استنتاج كرده، آياتى را كه  پاراگراف ما قبل آخر و ٦٠ چپ ص
فرموده اند مى  »كتاب مستطاب اقدس« حضرت بهاءاهلل خطاب به بهائيان در

حضرت  نآ. آشنا گردند آورد تا هموطنان به وارونه كارى هاى جام جم بيشتر
 گرانديشان كه درو نسخ حكم نجس دانستن د فروش برده ضمن نهى خريد و

ليَس ِالحٍد أن يفتِخَر «: داشته، مى فرمايند تصريح وجود اديان قبل به تلويح يا
 ىٍٔ ِانُّه كان َعلى كلِّ شَ . َعلى أَحٍدٍ◌، ُكٌل أرّقاُء لُه َو أِدّالُء َعلى أنُّه ال ِالَه ِاّال هو

. ِمنُكم َعرَف الّرحمن َمَع االٔديان ِ ِبالّروح ِ َوالّريحان ِ ِليِجدوا ِشرواعا.....َحكيما
ِانّه . كل ُبِدَء ِمَن اهللِ ويعوُد ِاليه .َحِمية ُالجاِهليِة َبيَن الَبريةِ ِاياُكم أن تأُخذُكم 

 اناحدى نبايد بركسى فخركند، همه بندگ( »َلَ◌َمبَدُء الَخلق ِ َوَمرِجُع العاَلمين
به درستى . تخداى يگانه نيس اين رهنمايند كه همانا خدائى جز بر خدايند و
 اديان با خوشى و ۀبا پيروان هم.....دانا است چيزى حكيم و هر بر كه خدا

مبادا . مهربانى معاشرت نمائيد تا ازشما بوى خوش خداوند رحمان را بيابند
كه همه ازخدا  هچ .نادانى بگيرد ت ونخوت جاهليّ  درميان مردم شما را غرور و

مرجع  خلق و همانا خدا آغاز. درجوع مى كنن به سوى او شده اند و آغاز
 ٤٠به مرجعى كه جام جم ارائه داده چنين است كه وقتى و. )عالميان است

 بهائى مقاله در ۀخطاب نويسند خالف دروغش، مراجعه مى كنيم مى بينيم بر
ابالغ خبرخوش  است كه ايشان را تشويق به خدمت و ئىبها ۀآنجا، به جامع

 ناقابل و ۀآستان مبارك ذرّ  ما چقدر در« .مايدالهى به جهانيان مى ن آيين جديد
يگانه طريق وصول به رضاى مبارك بندگى وجلب رضاى او ... كوچكى هستيم

 عقل عباد اگرخادم اين آستان نباشد، احّقرعبادأدريوم عظيم است، زيرا 
  .فرموديد حظهمال ».است
: صص ،٨ و ۷ۀ شمار ،١٣٥١مراجعه به آهنگ بديع سال  همچنين با  

است، روشن مى شودكه جام  ايّام مذكور ٦٠ ص ۀهمان مقال كه در١٣ا ت٣
 تعبير ه خانم را با نقل قول ناقص وروحيّ  جميان چگونه سخنان سركار

 ۀخالص. جلوه دهند مغرور بهائيان را مى خواهند ،دلبخواهى تحريف نموده
 ت فراموش كردن خداسخنان ايشان اين است كه بيان نموده اند دنيا به علّ 

 پرهيزكارى و نجات و را ازمسير انحرافات بى سابقه اى شده است كه او دچار
 الكليسم و و فساد نژادپرستى و به المذهبى و ساخته است و ت دورمحبّ  مدارا و

اين  و. امثال آن كشانده است تروريسم و طالق و دنيا دوستى و شهوت رانى و
يش بينى شده بود، اسالمى پ آثار سال قبل در١٤٠٠حقيقتى است كه هم 

دينى است كه نگران وضع جهان  غير علماى دينى و ۀاعتراف هم وهم مورد
به كتاب  ازجمله رجوع شود. ده ها نمونه در اين مورد مى توان آورد( اند

، از اريك سالم ۀجامع، از عّالمه اقبال الهورى؛ احياى فكردينى در اسالم
سرگذشت  ۀمانى در بارالزّ از استاد صاحب  خداوند دو كعبهكتاب  ،فروم

سپس بيان مى نمايند كه بى دينى و دنيا . )سوروكين جامعه شناس معروف
ت طاقت خسارات جانكاه آن را ى پيش خواهد رفت كه بشريّ دوستى تاحدّ 

نخواهد داشت و در نتيجه متنبّه و بيدار خواهد شد و به دين جديد الهى كه 
  .هدكرداينك از آن روگردان و غافل است، رو خوا

ايشان باچنين مقدمه اى خطاب به بهائيان مى گويند كه بايد با آگاهى   
بيشتر از تعاليم دينشان و با عمل كردن به آن تعاليم و با صفات حسنه و ثبوت 
بر عهد و ميثاق الهى به تبليغ همگان كه در رنج و عذاب اند پردازند و براى 

انه عالقمند و مهربان باشند و اين كار الزم است كه به همه صميمانه و خالص
از خودپسندى بر كنار مانند و از تمسخر و بى اعتنائى بعضى مأيوسان از اديان 

چنانكه در . الهى نسبت به تعاليم بهائى و پيروانش نا اميد و خجل نگردند
، مثال مى زنند مثًال اگريك بهائى مشروب نخورد ۱۱همان آهنگ بديع، ص 
افتاده جلوه كند، ولى بايد توّجه داشته باشد كه در  شايد در نظر ديگران عقب

ميان همين اكثريّت بى توّجه به دين در دنياى امروز، هستند كسانى كه از 
تعاليم بهائى آگاهند ولى بهائى نشده اند و در عوض انظارشان متوّجه بهائيان 

ى و است و دائمًا درحال محك زدن ايشان هستند كه آيا به چنين تعاليم مترقّ 
سازنده اى عامل هم هستند يا اينكه مثل ديگران فقط به حرف بسنده كرده 

را براى » گلۀ گوسفند« در توضيح همين امر است كه تمثيل معروف و رايج. اند
بيان مى كنند و ادامه مى دهند كه اين » تقليد كوركورانۀ اكثريّت«توضيح 

دنيوى اسير چنين  طبيعى است كه در ميان نفوس كثيرى كه به خاطر اميال
در راه امر تازه اى «ـــ چه بهائى و چه غير بهائى ـــ » هركس« ،تقليدى هستند

تا حّدى استهزاء و «و بخواهد مخالف رونِد تقليد موجود شنا كند، » قدم بردارد
منظور ايشان از اين تمثيل ابدًا آن چيزى . »تمسخر ديگران را بايد به جان بخرد

واسته اند القاء كنند و بهائيان را مغرور جلوه دهند، نيست كه جام جميان خ
   .همان آهنگ بديع، شاهد اين مّدعاست ۳چنانكه مطالب ص

جام جميان فراموش كرده اند كه در متون دينى و نيز ادبيّات ملل تمثيل   
حتّى مردم عادى نيز اين . مزبور به وفور به كار رفته و منحصر به مورد فوق نيست



 
 ٥٨   ولوله درشهر

 
ى بيان تقليد كوركورانه به كارمى برند و در مقام تمثيل مى گويند تمثيل را برا

» .بعضى مثل گلۀ گوسفند، وقتى يكى از جايى پريد آنها نيز مانند آن مى پرند«
در متون دينى نيز به عنوان نمونه به دو مورد از سخنان حضرت على ع در زير 

د كه آنها نيز دقيقًا دربارۀ از نهج البالغه و نمونه اى از امام باقرع توّجه فرمائي
مقلّّدين و دنيا پرستان غافل از دين الهى است كه در فوق مورد اشارۀ سركار 

عالم : مردم سه دسته اند«: در نهج البالغه مى فرمايد. روحيّه خانم بوده است
پشه، مگس، گوسفند الغر، (» م برسبيل نجات، و همج رعاع، متعلّ انىربّ 

ين بى دّ سوم مقلّ  ۀادامه توضيح مى دهندكه دست درو ). ٤١مردم پست و احمق
اراده و علمى هستند كه با هر بادى به اين طرف و آن طرف مى روند و نيز 
افسوس مى خورند كه در زمانشان كسى نبوده كه آن حضرت علمى را كه در 

مى ) چرندگان(» انعام سائمه«سينه شان بوده به ايشان منتقل فرمايد، و آنها را 
اى «: از جمله به اين مضمون مى فرمايند). نهج البالغه فيض االسالم( دفرماي

خود  ۀبادست مبارك به سين(كميل، اين را بدان اينجا علم فراوان مى باشد 
گاه مى يابم ولى بر آنان . ، اگر براى آن ياد گيرندگان مى يافتم)اشاره فرمود

ى ييشرفت امور دنياايمن نمى باشم براى اينكه آنها دين ودانش را براى پ
ت هاى خداوند را برعليه بندگان ودوستان خودشان مى طلبند ونعمت ها ومحبّ 

يا فرمانبرى را براى ارباب دانش مى يابم كه از . خداوند به كار مى برند
اطراف وجوانب كاربينا وآگاه نمى باشد به اّولين شبهه اى ترديد وگمان خالف 

تواين رابدان كه نه اين اهل امانت مى . دردل او بسان آتش زبانه مى كشد
باشد ونه آن، وگاهى مى يابم شخصى را كه دركامجوئى راه افراط را طى 

گرد آوردن  ۀيا كسى را كه شيفت. كرده وبه آسانى ازهوس پيروى مى كند
وانباشتن است، اين دو هم از نگهدارندگان دين در كارى از كارها نيستند، 

 ).محّمد مقيمىۀ ترجم(» هار پايان چرنده مى باشندنزديكترين مانند به اين چ
مالحظه مى فرمائيد كه حقايق مورداشاره سركارروحيّه خانم مختّص به اوايل 
ظهوردين بهائى نيست، بلكه همۀ اديان ازجمله اسالم عزيز نيز به فرموده 
حضرت اميردر اوايل ظهورشان موردبى توّجهى و تمسخر و بى اعتنائى غافالن 

اند به طورى كه حضرت على كسى را نمى يافته اند كه اليق ادراك بوده 
  .علومى كه در سينۀ ايشان بوده باشد

كه مورد اشاره » دنيا پرستانى«در بيان ديگرى در نهج البالغه در وصف   
در سخنان سركار روحيّه خانم نيز بوده اند، با تمثيل هائى كه براى جام جميان 

همانا دنيا پرستان سگ هاى «: د چنين مى فرمايندبايد به مراتب جالبتر باش
درنده عوعوكنان براى دريدن صيد در شتابند، برخى به برخى ديگرهجوم 

و يا شترانى . آورند، و نيرومندشان ناتوان را مى خورد، و بزرگترها كوچكترها را
هستند كه برخى از آنها پاى بسته، و برخى ديگر در بيابان رها شده، كه راه گم 
كرده و در جاده هاى نامعلومى در حركتند و در وادى پر از آفتها و در شن زارى 
كه حركت با كندى صورت مى گيرد گرفتارند، نه چوپانى دارندكه به كارشان 

دنيا آنها رابه راه كورى كشاند، . برسد، و نه چراننده اى كه به چراگاهشان ببرد
بيراهه سرگردان و در نعمت ها و ديدگانشان را از چراغ هدايت بپوشاند، در 

هم دنيا آنها را به . غرق شده اند، كه نعمت ها را پروردگار خود قرار دادند
. بازى گرفته و هم آنها با دنيا به بازى پرداخته و آخرت را فراموش كرده اند

اندكى مهلت بده، به زودى تاريكى برطرف مى شود گويا مسافران به منزل 
پسرم بدان آن كس . شتاب كند به كاروان خواهدرسيد رسيده اند و آن كس كه

كه مركبش شب و روز آماده است همواره در حركت خواهد بود هر چندخود را 
ر جاى خود ايستاده و راحت ساكن پندارد، و همواره مى پيمايد هر چند د

  ٤٢».باشد
اال َقليٌل  )َثالثًا( النّاُس ُكلُهْم َبهأِمُ «: ٤٣چنين مى فرمايند ،)ع( وامام باقر  

 — مردم همگى چهارپايانند(» )َثالَث َمّراٍت ( ِمَن اْلمؤِمنيَن، َوالْمؤِمُن َغريٌب 
 و اندكى ازمؤمنين؛ جز: سپس مى فرمود اين جمله را سه بارتكرارمى كرد،

نمى دانم آيا جام  ).اين جمله را هم سه بارمى فرمود — مؤمن غريب است
درمقاله شان درمورد دو بيان حضرت ايّام  ۶۰جميان جرأت دارند مثل ص

انسان ازبيان آن شرم دارد «: امير و بيان حضرت باقرع درفوق نعوذ باهلل بنويسند
كه باپوزش ازهمۀ عالم انسانى به ناچار اين عبارت خالف نزاكت راذكرمى 

  ».كنيم

كه بگذريم، فوق  ۀوارونه كارى و تحريفا ت جام جم در مقال بارى از  
بهائى  نمايد امر ءاست كه مى خواهد القا آنمقاله اين  در انايشاصل مقصود 

 جهان و سراسر ت تشكيالتى منسجم دراليّ فعّ  سال با وجود ١٥٠ بيش از در
جذب مردم جهان توفيقى نداشته  پشتيبانى كانون هاى قدرت جهانى در

بهائى ستيزان چنين  و يانحال آنكه اگرچنين است پس چرا جام جم .است
تحريفات بيش ازپيش عليه  هامات واتّ  اكاذيب و شمناك به انتشارخ مضطرب و

توهين  به طعنه و ٣٨ ۀصفح حسد، در كينه و سر از آن دست زده اند؟ چرا
هموطنان  ).زير در١٩نگاه كنيد به يادداشت  نيز( گوسفند گفته اند؟ بهائيان را

م عليه دين تهمتى را كه جام ج يادروغ  ه شده اند كه هرحتمًا تا حال متوجّ 
ت بوده واقعيّ  ايّام مطرح كرده، دقيقًا عكس حقيقت و آن در ۀجامع بهائى و

 چنين نبود اين قدر اگر دارد، و آن حقايق باز ت ايران را ازتا به اين وسيله ملّ 
 عوامل اشاره شده و و نفر ٣٦ با تيمى بيش از ت به خرج نمى داد وحّساسيّ 

ت آن گونه بهائيّ « نيز عنوان آن را نمى نمود و منتشر ايّام را ديگر، ۀاشاره نشد
 از امثالشان سال هاست كه دير جام جميان مانند .نمى گذاشت »كه هست

وسايل ارتباطى جديد،  شده اند، چه كه درجهان امروز با وجود خواب بيدار
اصل كتب  ۀنفوس با مقايس. انسان ها پنهان نمود نمى توان حقايق را از ديگر

مى فهمند  بهائيان، فهميده و ارتباط با خود با ايّام، و بهائى تايّ نشر و آثار و
  .فى كندمعرّ  »آن گونه كه نيست« كه جام جم سعى نموده دين بهائى را

 يّام جم در اين مقال به آن پرداخته شد، جام به اين جهت، چنانكه در  
هم  اخبارامرى، آن آهنگ بديع و ۀنشريّ  دو دست به نقل قول هاى گزينشى از

بهائى را  ۀجامع ۀتوسع و خواست نفوذ و رشد پهلوى، زد و ۀمربوط به دور
دوران  همان درحال آنكه . كند ديكتاتورى وانمود معلول عوامل استعمارى و

سال همزمان با جمهورى اسالمى، بزرگان سياسى  ٣٠ در نيز قاجاريّه و پهلوى و
جهان، چه به قول جام  تمام كشورهاى مسلمان در غير سياسى مسلمان و غير و

شنيده،  آسمانى را دين جديد ۀآن، آواز چه غير جم بارژيم هاى ديكتاتورى و
هاى مثبت نشان  العملآن عكس  ۀشرايط خود دربار يك بسته به عقايد و هر

  .آنها اشاره مى شود نمونه از به چند زير در .داده، به تحسين آن پرداخته اند
 امكان حصول ۀعميق و ارزيابى دقيق دربار ۀعپروفسور وارن واگار با مطال  

از بين همه مذاهب و اديان معاصر، « :ن جهانى چنين مى گويدوحدت و تمدّ 
ت گونه ابهامى با قطعيّ  ى است كه بال شبهه و بدون هيچئاين تنها آيين بها

مثال  44.»وحدت عالم انسانى نموده است ۀهّم خود را وقف مسأل ۀتمام هم
، عاليترين مجمع قانون گذارى كشور برزيل، ١٩٩٢مى  ٢٨ز ديگر آنكه در رو

يعنى مجلس نمايندگان برزيل به مناسبت انقضاء يك قرن از صعود حضرت 
جلسه اى مخصوص تشكيل دادند و ضمن آن از مقام بنيانگذار آيين  بهاءاهلل

پيروانش به نوع بشر ارزانى  ۀى و تعاليم مباركه اش و خدماتى كه جامعئبها
تجليل كردند و سخنگوى مجلس و نمايندگان جميع احزاب بپا  اند، داشته

خاستند و يكى بعد از ديگرى آن مظهر ظهور الهى را در بيانات خويش ستودند 
از قلم  آثار دينى كه تا كنون ۀعظيمترين مجموع« ۀو حضرتش را آفرينند

براى جميع « و پيام مباركش را پيامى ند، خواند»شخصى واحد صادر شده
توصيف  »ىوراى تفاوت هاى بى اهميت نژادى، مذهبى و ملّ   نوع بشر،
   45.نمودند
ات و استاد دانشگاه آكسفورد، ديگر توماس ك، چين، دكتر در الهيّ  ۀنمون  

المعارف كتب  ةده از جمله دائرف كتب متعدّ عضو آكادمى بريتانيا، مؤلّ 
 انتشار يافت، ١٩١٤كه به سال  »حاد اديان و نژادهااتّ « سه، در كتابمقدّ 
خاك  ۀدر كر سانىدر اين اواخر موجودى ان«: حضرت بهاءاهلل مى نويسد ۀدربار

ه بود كه بسيارى بر اين عقيده اند كه مى زيست كه داراى چنان كماالت عاليّ 
حّق داريم  خداى نامرئى باال بريم، اگر وى را با يك بينش عرفانى حتّى تا حدّ 

مان اخير پيامبرى در دنيا ظهور كرده باشد همان اگر در ز... و جز اين نتوانيم
ت روحانى مى شخصيّ . سويش روى آوريم هحضرت بهاءاهلل است كه بايد ب

ى باشد و از اين لحاظ، بهاءاهلل در عاليترين سطح قرار ئتواند ميزان قضاوت نها
مقام روحانى، خويشتن را از  داشت، يعنى در سطح پيامبران ولى با وجود علوّ 

من «: خود او در اين باره بسيار مناسب است ۀن جدا نمى دانست و گفتديگرا
مردمان به مثل من  ۀبلكه مى خواهم هم برتر از ديگران باشم؛ همنمى خوا

   46»».شوند



 
 ٥٩   ولوله درشهر

 
رأيى صادر كردند  ىمثال ديگر آنكه در آلمان اولياى امور دولتى در محلّ   

قوانين مدنى آلمان  ى از لحاظ قانونى بائت هيأتهاى انتخابى بهاكه ماهيّ 
يان ئدادگاه عالى آلمان در جواب استيناف محفل روحانى بها. مغايرت دارد

ى است ئاز دين بها زىى جزء اليتجئتوبينگن چنين رأى داد كه نظم ادارى بها
 ۀه را در حوزدادگاه عالى رسيدگى به اين قضيّ . ى انفكاك نداردئو از عقايد بها

يه اين مطلب شواهدى آورد مبنى بر اينكه آيين اختيارات خود شمرده و در توج
جامعه اى مثل آلمان حائز  رأيى در چنين. ى، خود يك ديانت استئبها

ى در آن كشورند ئكه مخالفين امر بها كليسازيرا اصحاب  ت زياد بود؛اهميّ 
متن . ى را يك فرقه و يا مذهب جلوه دهندئتها بود مى كوشيدند امر بهامدّ 

و  ى به عنوان يك دينئت امر بهاماهيّ « :دگاه عالى چنين بودقسمتى از رأى دا
ت چه در حيات روزانه و چه در سنّ  دينى، ۀى به عنوان يك جامعئبها ۀجامع

عاّمه و چه بنا بر علم تطبيق اديان واضح است و شكى در آن  أىو ر فرهنگى
   47».نيست
ن ترديد ديانت بهائى بدو«: نويسد خ مشهور، مىبى، مورّ  آرنولد توين  

ت و به هيچ وجه از دين ديگرى دينى است مستقل در رديف اسالم و مسيحيّ 
ت ايمان به بهائيّ «: مهاتما گاندى مى گويد 48».منشعب نشده است

 ۀعالقشهير روسى كه  ۀتولستوى، نويسند 49».بخش عالم انسانى است تسليت
نهضتى «: گويد اين ديانت چنين مى ۀفراوانى به ديانت بهائى داشت، دربار

توماس اديسون  50».شناسم من تعاليم ديگرى را به اين عمق نمى ،بسيار عميق
مالقات اين «: نويسد بعد از مالقات با حضرت عبدالبهاء در نيويورك مى

ت ام به علّ  كه من كرده راشخص بزرگوار به من فهماند كه تمام اختراعاتى 
سريع ديانت بهائى بوده  ىوجود عبدالبهاء در جهان و به منظور پيشرفت و ترقّ 

وقتى به حضور «: نويسد لبنانى مى ۀجبران خليل جبران نويسند 51».است
ام  ف شدم احساس كردم كه براى نخستين بار در زندگىحضرت عبدالبهاء مشرّ 

همواست كه  و 52».نمود ى مىتجلّ  القدس شخصى را ديدم كه از وجودش روح
 با الهام از را »انسان ى پسرعيس«گوئى كتاب  حضرتشان كشيد و تصويرى از

  . ت حضرتشان نوشتشخصيّ 
و  خطوط ۀهم«: محّمد اقبال الهورى است كه مى گويد ديگر، ۀنمون  

سيرهاى متنوع فكرى ايرانى را بار ديگر به صورت يك تركيب جامع در 
 ».ىئنهضت دينى بزرگ ايران جديد مى توان يافت، يعنى در آيين بابى و بها

، مى نويسد كه طاهره »نامه جاويد« ۀمنظوم در حانى خودرو طى سفر همو در
غالب  ج وكنارحّال  راه حضرتشان را در در شهيد حضرت باب و ۀمؤمنين اّوليّ  از

 زبان او از را »افتدم نظر به تو گر«غزل معروف،  فلك مشترى ديده و هندى در
  53.شنيده است

مختلف مقاطع  نظرات مقامات هندوستان است كه در ديگر ۀنمون  
ازجمله به . آن پرداخته اند ۀجامع تحسين دين بهائى و تاريخى به ستايش و

شبه قاره هند پيام هاى تبريكى  مناسبت يكصدمين سال نفوذ ديانت بهائى در
 رسالى بهائيان آن ساّمان اآن مملكت براى محفل ملّ  ۀپاي طرف مراجع بلند از

راشتراپاتى بهاوان، «: جمله از ٥٤اخبار امرى آنها در بعضى از ۀگرديد كه ترجم
ى بهائيان محفل ملّ  اينكه برالع اطّ  ـــ از١٩٨٠آوريل  ١٥ هندوستان، نيو دهلى،

مى  ١٩٨٠آوريل  ٣٠ روز بهائى از ۀصدد انعقاد جشن صدسال هندوستان در
پيام ديانت بهائى «همان طور كه گاندى اظهار نموده، . باشد خوشوقت شدم

 بوده و هندوستان همواره طرفدار برادرى ابناء بشر .»سبب تسلّى نوع بشر است
زمان  ۀالزم. گذشته هندوستان است وحانىت هاى رپيام بهائيان مطابق باسنّ 

 جهانى بر آن طريق ايجاد نظم جديد از اين ديدگاه جهانى و ۀحاضر اراد
 ات خودساله تحيّ  به مناسبت جشن هاى صد. رفاه است اساس صلح، ترّقى و

 ارتباط هستند تقديم مى داريم و افرادى كه با اين تشكيالت در را به عموم
رئيس  نيز ١٣٨٢همچنين درسال  ».سانجيوارّدى .ت آنان را آرزومندمقيّ موفّ 

   55.بازديد كردند هند مشرق االذكار پايگان دولت از بلند وقت هند و جمهور
ها با فرهنگ  ۀتوسع بهائيان خواست تا در از وزارت فرهنگ ايتاليا نيز  

پس از مطالعه کتاب  معروف نيز هلن کلر 56.مقامات مربوطه همكارى نمايند
 انتيد«: اظهار نظر نموده نيبه خط نابينايان، چن »ديبهاءاهلل و عصر جد«
چه ... سازد معطوفه ما را به خود توجّ  ىاعال دارد که حدّ  ىستگيشا ىئبها

 ىصلح عموم اميپ... تها استملّ  تيّ حاد و امنتر از اتّ  ستهيتر و شالياص ىموضوع

 ىاله ىروحان اميپ نيکه با ا ىاشخاص. دينما ىم جاديما را ا ىسرور قلب ىئبها
 ىغافلند که هر قدم و عمل ند،ينما اميخود بر ضّد آن ق اليبه خ ايمبارزه کنند 

و  ديدر توسعه و نشر آن خواهند کوش شتريمبارزه با نور خدا بردارند، ب ىکه برا
 ىروين ىاست و دارا ىاله سيتأس نيد نيا رايز. گردند ىآن م غيلخود سبب تب

نموده و در قلب هر فرد  ديتول ديجد نيو زم دياله است که آسمان جدزنده فعّ 
 نانيو سبب سرور و اطم جاديت و خدمت به نوع را اس محبّ حس مقدّ  ىانسان

ات ريّ به نش ديگر كه براى ديدن آنها بايد ۀصدها نمون و ».گردد ىم ىلبق
  .ى بهائى مراجعه كردمحلّ  جهانى و

هى ت ازبى توجّ خشم سران بهائيّ « ۀمقال از آخر ۀاين مقال را با جمل  
كه  ايّام پايان مى دهيم تا برهمه روشن گردد ٦٠ ۀصفح در »جهانيان به آنان

هى بى توجّ  خشم سران جام جم از«: درحقيقت چنين است عنوان مزبور
 هانچنين رگه هاى پن بى گمان وجود«: مى نويسد .»جهانيان به اكاذيب آنان

 نفرت بيش از شكست روز افزون و از ت امروزاليه هاى زيرين بهائيّ  اّما قوى در
مطالب اين  اين مقال وساير آنچه در با .»ارضى ازاين فرقه است ۀكر ۀپيش هم

 ووكيل  م وقيّ  را جام جم كه خود از بايد ايران خود تمجموعه آمده است، ملّ 
الهام شده كه ديانت  نكجا به ايشا جهانيان ميداند، بپرسند كه از وصىّ  و ولىّ 

مى  »ارضى ۀكر ۀنفرت بيش ازپيش هم شكست روز افزون و« بهائى دچار
  باشد؟



 
 ٦٠   ولوله درشهر

 

  بهائى ستيزى ۀنزاع بر سر نحو

  حامد

 ۀنزاع ايشان برسرنحو بهائى ستيزان، اختالف و ۀاز حقايق جالب دربار  
روشى عليه  و ت آن هم اين است كه هرگاه وبه هرطريقعلّ  .بهائى ستيزى است

با . عكس گرفتند كردند، نتيجه اقدام آن مظلوم جامعه و بهائى سمقدّ  ديانت
مشغول  نسبت به آن دارند، هنوزهم بغضى كه و ورزى ت غرضبه علّ  اين حال

  . هستند اشتباهات خود تكرار
 اين امر بديع تاريخ گذشتهنامهربان كمى در  اگر اين دوستان بى انصاف  

نيز نمى  ه مى شدند كه حتى با حبس و نفى و شهادتت مى كردند، متوجّ دقّ 
، و اى رّديّهتا چه رسد بنوشتن  ى را گرفتئبها پيشرفت امر الهى توان جلوى

ى و حتى ئكاش ايشان در احوال گروه ها و احزاب و انجمن ها و افراد ضد بها
ى ئبر امر بها و عثمانى و غيره زيادى در ايران بالياىكه  قاهره اى هُدَوِل مقتدر

س مى كردند تا بدانند كه به شهادت خود اين گروه ها عليه وارد ساختند، تفرّ 
ى را بگيرند، بلكه ئجلوى رشد امر بها يكديگر، تا حال نه تنها نتوانسته اند

 نينو استقامت مؤم ىئو سبب رشد امر بها ادهمعكوس د هت هايشان نتيجضديّ 
 ٣٣ -٣٢آيات  توبه، هچه كه در قرآ ن مجيد سور ،گرديده است و عاشقانش

يريدُوَن َاْن «:َعزّ خود را بيان فرموده است، َقُوَلُه االَ  هقاطع اراد خداوند چنين
ى  ُنوَرُه َو َلْو َكِرَه الْكاِفرُوَن ُهوَ  َاْن يِتم  يْطِفؤا ُنوَراهللِ ِبَاْفواِهِهْم َو يأَبى اهللُ ِاّال  الذ

   ١».ِليْظِهَرُه َعَلى الّديِن ُكلِّه َو َلْو َكِرَه الُمْشِرُكونَ   َاْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدى َو ديِن اْلَحقِّ 
عنوان نمونه، خوب بود جام جم وامثال آن نظرى به همتاى خود،  به  

ى و ارشاد مسيحيان و ئعى مبارزه با ديانت بهاه، كه مدّ يّ انجمن حجتّ 
بود، مى نمودند كه به قول يكى از برادران دينى از  ٢ا و اوباشماركسيست ه

 ظوربر طبق تاريخ مأخذ مزبور، من( سال ٢٥در طول بيش از «حزب مخالفشان 
نه تنها قادر به  )سال مى باشد ٣٠، حدود ١٣٦٢ش تا سال .ه ١٣٣٢از سال 

استعمارى  هنشد، بلكه خود عاملى براى رشد اين فرق تيّ ئشكست بها
، »سازمان عباد صالح«ت بود كه و ظاهرًا به خاطر همين عدم موفقيّ  ٣».گشت
روش  غيير، با ت٤جدا شده از انجمن مزبور، بعد از انقالب اسالمى هشاخ

عقيدتى كرد،  هيان نبايد مبارزئبا بها«: در انجمن، ابراز كرد كه گذشته خود
ط سازمان توس .حال آنكه اين كشف بزرگ ٥»سياسى نمود هبايد مبارز بلكه

و بعد از انقالب مخالف  قبل مزبور كشفى جديد نبود، زيرا همان گروهى كه
را به دست گرفت و عباد  درتبود و بعد از پيروزى انقالب ق هيّ انجمن حجتّ 

تها بود كه از قبل از صالح از انجمن مزبور جدا شده به ايشان پيوستند، مدّ 
ى قبل از سياسى كرد و حتّ  هبارزى مئانقالب كشف كرده بود كه بايد با امر بها
يان ئبها و قمع منظمى براى قلع هپيروزى نهايى انقالب و پس از آن، برنام

و مى  نموده آن برنامه را اجرا توانسته كه نيز تا آنجا حالتا  و بود طراحى نموده
   ٦.نمايد
هامات و مزبور و ايراد اتّ  »سياسى همبارز«از معجزات امر الهى آنكه  و  
از حقوق  هايت محرومّ  و انواع و حبس و نفى و اعدام آت به اهل بهاءئافترا

مذكور  »عقيدتى همبارز«بدتر از  سال نيز به سرنوشت ٣٠اجتماعى در اين 
بيت العدل  نىى، يعئجهانى بها همركز جامع هبفرمود كه منجر شد، به طورى

ث رشد سياسى مزبور باع همبارز انقالب، هاعظم، در همان سال هاى اوليّ 
به طورى كه امثال همان  ،سال گرديد ٢٠٠ى به اندازه ئبها هكيفى امر و جامع

كر نيز به اين رشد اعتراف كردند و تقصير آن را نيز به گردن گروههاى فوق الذّ 
شفاهى  و حتى نگارنده سياسى نمودند؛ هرزيان مبائآنهايى گذاشتند كه با بها

 همان ى گفتند،ئامل رشد امر بهاشنيد كه بعضى، خوِد انقالب اسالمى را ع
ى ِبيِدِه  .طور كه در مورد رژيم پهلوى گفته بودند ُسْبحاَن َو َتباَرَك َوَتعاَلى اَلذ

 دارند كه به هم اعتراض و اين گروهها حق داشته ههم ولى به نظر بنده .اْلُمْلُك 
ه عقيدتى مبارز ى ايراد بگيرند، زيرا چهئامر بها با مبارزه شان هكنند و از نحو

و امثال آن، محال است تأثير  و اعدام و نفى و حبس باشد و چه مبارزه سياسى

ى بگذارد، زيرا خداوند در اين ظهور ئبها دين و حقيقت منفى در امر الهى
  . بال موجب رشد آن باشد و رنجكه  ر فرموده استمخصوصًا چنين مقدّ 

ى و مؤمنين ئبها رنگارنگ با ديانت مبارزات هديگردر زمين وازعجايب  
باطل به ترك ( »َاْلباِطُل يُموُت ِبَتْرِك ِذْكِره«آن، اينكه بعضى به مصداق اينكه

 بر عكس گروههاى فوق الذكر، راه )ذكر و مسكوت گذاشتنش از بين مى رود
 كه اين هم ٧آن دانستند رابردر ب و سكوت وجود آن ى را انكارئمبارزه با امر بها
ولى آنچه  ،چه باطل است به ترك ذكرش از بين مى رودزيرا، آن بى نتيجه بوده

 زيرا حقيقت زنده است ،در هر صورت از بين نمى رود و حقيقت، حق است
است كه  آن بودن ِ اتت بالذّ بودن و پويايى و قائميّ  و مرده نيست و همين زنده

و  ويال وا ت را تبديل به فريادِ موقّ  و سكوت ندعكس العمل ها ايجاد مى ك
  : به قول شاعر. و واشريعتا مى نمايد ناوادي

  اهللُ َنْشَر َفضيَلٍة ُطِويْت أتاَح َلها ِلساَن َحُسوِد  ِاذا َارادَ  وَ   
   ٨ال اْشِتعاُل النّاِر فيما جاَوَرْت ما كاَن يْعَرُف طيُب ُعْرِف الُْعودِ  َلوْ   
و بگيرند،  پيش گرفته ى هر روشى را كهئافراد و گروههاى ضد بها لذا  

ى نخواهد ئس بهاو رشد و فرا گير شدن بيشتر ديانت مقدّ  ءتيجه اى جز اعتالن
و يا  رّديّهى به هر ئبها هداشت، و به همين جهت است كه الزم نيست جامع

اعتراضى پاسخ دهد، مگر بعضى موارد كه احساس شود كمكى به كشف 
و رفع شبهات و سوء تفاهمات در جهت  العات صحيحاطّ  هو ارائ قايقح
ى در اين موارد نيز مى نمايد، و حتّ  و ريا ضعفا از فريب و حفظ وحدت يجادا

نشود باز به اصل حقيقت لطمه اى وارد نخواهد شد، چه  هتهيّ  ىه ااگر جوابيّ 
 تو دفاع شود و چه عليه آن اقدامى صور كه حقيقت چه از آن طرفدارى

بود، و به اين  ت خود باقى بوده و خواهدو صحّ  ءپيوسته در اوج اعتال گيرد،
ى بايد بدانند اين ئه اى كه افراد و گروههاى ضد بهاجهت، از نكات مهمّ 

 رّديّهبه همين  پاسخ هى حتى از ارائئبها هجامع است كه در ايران در اكثر ايام،
ه شده، اى نيز تهيّ  هابيّ و حتى اگر جو و محروم بوده نيز ممنوع هاماتو اتّ  ها

 هالعاتشان دربارو محروم بوده اند و لذا اطّ  منوعهموطنان عزيز از خواندن آن م
سال سابقه دارد، يا هيچ يا بس  ١٥٠دينى كه در وطنشان بيش از  حقيقت

يان ئى و بهائالعى، ديانت بهارغم همين بى اطّ  اما على ،ناچيز بوده است
آنجا  هامات و باليا راست كرده اند، تاو اتّ  قاتو تضيي فشارها كمر زير بار انواع

  . را برانگيخته اند نازنينشان هموطنان احترام هك
سال از  ٢٧شواهد حقيقت فوق آنكه به عنوان مثال، وقتى، پس از  از  

ه اى، همچون موارد م نامه و بيانيّ ى تظلّ ئبها هشروع انقالب اسالمى، جامع
يان از ئت بهامشابه در اوايل انقالب، را در خصوص تقاضاى رفع ممنوعيّ 

وقت  و ديگر تضييقات، خطاب به رياست محترم جمهورى هورود به دانشگا
و مخفى كارى كه روش  بدون پرده پوشى و ، حضورًا و آشكارا١٣٨٣سال  در

 در ادارات دولت اولياى محترم امور از نفر ون است، تقديم چندين هزارسياسيّ 
 بر مختلفه سراسر مملكت ــ عالوه نهاد هاى ديگر و دانشگاه ها سازمان ها وو 

ب مالحظه شد كه بسيارى از مراجع عالى رتبه نظام ــ نمود، با نهايت تعجّ 
سال ــ واينك  ٢٧ى، ئلع نبودند كه جوانان بهاى مّط اولياى محترم امور حتّ 

ه محروم بوده و تحصيالت عاليّ  سال ـــ بوده است كه از ورود به دانشگاه٣٠
قبيل است آنكه اكثر ايشان  هر ى كه قابل توجه بهائى ستيزان ازمهمّ  ونكته. اند

و نيز بعضى از ايشان هم مانند  ،ب مى كردنداز اين بابت اظهار تأسف و تعجّ 
و يا معدودى نيز آن  ى چيستئبعضى از هموطنان عزيز نمى دانستند ديانت بها

و يا حتى با هموطنان عزيز  دو كلمه، وّهابى، نظر به تلفظ مشابه هرا با فرق
   .مى گرفتند و مسيحى، اشتباه يهودى
جام جم  هآقاى عبداهلل شهبازى در روزنام هديگر در مورد سه مقال مثال  

، عليه ديانت ١٣٨٢مرداد ماه  ١٩تا  ١٦، مورخ ٩٣٣تا  ٩٣١شماره هاى 
مطبوعات، مانند اكثر  قانون مزبور بر خالف هى مى باشد كه روزنامئبابى و بها

 هجامع هجوابيّ  پحاضر به چا سال اخير، ٣٠روزنامه هاى زمان رژيم پهلوى و 
ى، اولياى ئسال تاريخ ديانت بها ١٦٢در  اصوالً . به مقاالت مزبور نشد ىئبها

ديگر ضد  و گروههاى و افراد و جمهورى اسالمى، پهلوى و همحترم امور قاجاريّ 
از  را كه مى توانند هموطنان عزيز آنجا ى، هميشه سعى نموده اند تائبها

د و اصل آثار و كتب بابى و نماين وعآن محروم و ممن هدانستن حقايقى دربار
ى كه صدها ُمَجلد مى باشد از دسترس اكثريت نفوس دور بماند و تنها ئبها
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جام جم، نوشته  امگوناگون، امثال ايّ  رّديّهآن، صدها  هدربار العاتاطّ  منابع

 جالب آنكه خود اين گروهها .ى باشدئضد بها شده توسط افراد و گروههاى
يان با هم ئبها و قمع قلع ۀبر سر نحو يكديگرند و گاه الفبعضًا شديدًا مخ

نيز در اين ميانه، چون پرندگانى  ءو اهل بها و جدال دارند اختالف نظر و نزاع
از آنان سرشان  چاقوى كداميك عشق با مظلوم نمى دانند در اين قربانگاه

در  اگرو  استقبال مى كنيمايشان  هولى ما با آغوش باز از هم .بريده خواهد شد
ايشان را مى بوسيديم تا مثل هميشه  هدستبوسى حرام نبود دست هم امر بهاء
و از « »ت بنگاريمبه خون خويش آيات محبّ «مواليمان عبدالبهاء  هبه فرمود

در نهايت سرور و بشاشت آتش ظلم و « بگرييم و بخنديم و »تت محبّ شدّ 
سبب ظهورات  اندر اين جهان بى بني«تا  ،»ستم را گلزار و گلشن يابيم
  ٩».كماالت عالم انسان گرديم

اختالفات دسته هاى مختلف بهائى ستيزان  عنوان نمونه اى جالب از به  
 دو از سال، ٢٥ به فاصله دو مورد، نابودى امربهائى، و ىسركوب ۀبرسرنحو
. تقديم مى شود زير در »خانگى يا غيرخانگى«معروف ايشان، با عنوان  دسته

 اىت است كه درآن اعترافات ناخواسته اهميّ  آن جهت حائز نمونه از اين دو
 و سال برهموطنان عزيز ٢٥درطول اين  را بسيارى حقايق كه دارد وجود نيز

كه  چنين بى انصافان نامهربانى، همانهائى هستند. روشن مى گرداند مظلوم
 قول امثال جام جم و و به دردآشناى هموطنان مى دانند، و ولىّ  و مرا قيّ  خود

عين كلمه ( نددرك م و فرزندان دردآشنا بخشى از«بهائى پژوهى، به عنوان 
جهت تبيين « »بدور ازهرگونه شعار وجنجال،« »ايران اسالمى، )درمتن اصلى
  ١٠.تالش وكوشش مى نمايند »تبهائيّ  كارنامه دقيق وعالمانه

  يا غيرخانگى؟ خانگى

  اول مورد
    
 بايد ما مى گفتيم«: ه مى پرسديّ تى ازحجتّ آيت اهلل جنّ قم،  جمعه نماز در 

. آنها را مى زديد برگهاى و بين برد، ليكن شما شاخه را از ريشه هاى آنها
 و ى ندارنداسالمى محلّ  نظام جوّ  امروز در و برافتاد ريشه فعالً  حاال بسيارخوب

ما تنّفس نمى دهد، ش ضد اسالم مجال و فضاى جمهورى اسالمى به بهائى
  ١١»ن رسالتتان دراين تشكيالت چيست؟اال
  

  ١٢ )ازسايت بهائى پژوهى( مدوّ  مورد
  

ansari5 )و تشکر از  با اجازه :)۱۳۸۵آبان  ۰۸دوشنبه، : ارسال شده
 نيتوان به ا ىنم رانيا ىمجمع علم چي؛ مطمئنا در ه تيمحترم سا تيّ ريمد

که نيه به اباتوجّ  .به دست آورد ىئبها انتيدر مورد د حيالعات صراندازه اطّ 
ISP نياز قوان تيسا نيا ايآخواستم بدانم که . را بسته است تيسا نيبنده ا 

است از  ممکن تيسا نيدرا تيّ عضو ىبارتبه ع ر؟يخ ايکند  ىم تيّ دولت تبع
و مشابهت  ىفاقبه طور اتّ  نکهيا ايکند  جادياعضا ا ىبرا ىمشکل ىقانون لحاظ
دو نفرازاعضاى اصلى ( زيعز ىايو جو اسي داده است؟ ىفاق رواتّ  نيا ىنام

مباحث را به دقت دنبال کرده ام و از نظرات  )وكليدى سايت بهائى پژوهى
 ىبحث درفضا ىکه حت ديکن ىفکر نم ايحال آ نيبا ا. دمشما بهره وافر بر

شود؟ از همان  ىآن در جامعه م شتريباعث نمود ب نيد نيدر مورد ا ىمجاز
فرقه  نيا تيّ و کنترل شده با هو ىموزان به طورعلمدانش آ يىدوران راهنما

را به حق نسبت  ودخ به دروغ آنکه ،ىت الهو بنا به به سنّ ,  ابندي ىم يىآشنا
 انيئشود که بها ىباعث م تيسا نيمانند ا يىفضاها. نخواهد ماند داريدهد پا
از  .به اسالم حمله برند ىو حت بپردازند خود ديعقا جيبه ترو که ابندي مجال
و  ىاعتقاد نظام شما قاتيکه به مدد تحق ابندي ىفرصت را م نيا گريطرف د
 نهير در زماالت شما آنان را به تفکّ ؤس نيبا طرح ا. کنند تيخود را تقو ىفلسف
 ىبزرگتر آماده م نياديم ىو برا ديدار ىم وا نداشته اند ىکه به آن توجه يىها
 ىکردن بحث م ىطوالن با فرقه نيا ىکه افراد پاسخگو ديت کرده ادقّ . ديينما

 مباحث نياگر درا تازه. شما را به دست آورند قاتيتحق جينتا خواهند

 ىمسلمان نم .شود ىنم دهيچيپ که تيّ ئبها بخورند که نسخه شکست هم
 ىها دانيتا در م ابنديب ىاالت، پاسخؤس نيا ىروند تا مگر برا ىم .شوند
 ىها هيتوج افتنيامروز باب شده،  آنچه هم. بتوانند پاسخگو باشند ىرسم
که  نديبگو ىعني. و در پله آخر مقابله به مثل است ىعقل ليو فرار از دال ىعرفان
در  طور است و اصال نيهم هم حيمس انتيد است،طور  نيهم هم اسالم

خالصه . ميما بر حق جهيکرد و در نت را اثبات ىزيتوان چ ىنم ىمسائل اله
تا طرف مقابل را با دستان خود مجهز  شود ىاعث مبحث ها ب نيا آنکه کالم
 زين از مراجع ىاريبس ىفتوا. ميبه جنگ آن برو ىو بعد خود با دست خال ميکن
و جهان اسالم به عنوان مشکل  رانيرا در ا تيّ ئکه مسئله بها شدبا ىم نيهم

 ىم ىاست که استکبار جهان ىزيهمان چ قًايدق نيا واقع در. ميمطرح نکن
. ه به خود استکبار باز داردما را از توجّ  ىتا با مطرح کردن مباحث فرع خواهد،

 سهيدس نينسبت به ا ديبا م،يجهان اسالم ندار ىجز سرافراز ىپس ما که هدف
   .مياگاهانه تر عمل کن ها

. آمد ىنم شيپ ىمشکل افتي ىخاتمه م تيسا نيمباحث به ا نيا اگر  
گروه  ت،يسا نياز ا ديرد که به تقلگذ ىنم تيسا نيا سيسأت زتنها سه ماه ا

در  را گريد حال سه سال. نموده اند تيبه فعال مباحث شروع نيبا هم يىها
 نيتضم ىکس ايآ. ىپژوه ىئشود بها ىم انيرانيا موضوع نيکه مهمتر دينظر آور

 ىنيچن نيا ىها تيو سا ابديخاتمه  تيسا نيبه هم تيّ ئبها هيکند که قّض  ىم
به  ديگدار نبا ىو ب تواند باشد ىخطرناک م ىپروژه ا نين ادوستا. ابدي خاتمه
 ىآزرو تانيو برا ميگو ىم کيدر هر حال به خاطر شهامتان به شما تبر. آب زد
   .دارم تيّ موفق

  
jooya )محترم عضو  حضور   ):۱۳۸۵آبان  ۰۸دوشنبه، : ارسال شده

را  ورودشانعرض ادب و احترام دارم و  زين ىجناب انصار ت،يسا ديجد
 ىقانون مشکل ظاهرًا تيسا نينخست آنکه ا ىگرام دوست  .ميگو ىم کيتبر

دانم  ىتا آنجا که بنده م ىول. ديرا بگو نيمحترم ا ريسردب ديندارد و البته با
داشته  ىمشکل قانون دينبا است، ىعلم تيسا کيصرفا  تيسا نيچون ا
   .باشد

و مکتب معرفت است و  شدان نيد که اسالم ميدان ىو م ديدان ىآنکه م گريد
مسلمان اصول اعتقادات  کيو ما هم به عنوان  و استدالل قرآن کتاب برهان

شدند که  دايپ ىحال اگر کسان .مياموزيو ب ميبدان ىو منطق مستدل ديبا خود را
 ىو منطق ىعلم بحثبا آنان  ديما شدند، با ىاز اصول اعتقاد ىمنکر برخ
آنان را ثابت  ىبطالن ادعا مستدل، ىگفت و گو کيبر اصول  ىکرد و مبتن

است و  ديجد نيد کي ۀآن است که آورند ىعبه هر صورت مدّ  تيّ بهائ. کرد
که  ىهمان جدال احسن .ميکه با آنان جدال احسن داشته باش ميهست ريما ناگز

از افراد مغرض قصد و  ىبرخ استالبته ممکن  .قرآن به ما دستور داده است
حقائق به منظور  از آنجا که هدف ما ارائه ىول. داشته باشند گريد ىغرض

 است که حقائق ىانيبهائ زيمسلمان و ن ريغ ىو حت روشن شدن دوستان مسلمان
و  ديما را از ک شيخو تيکه خداوند به لطف و عنا ميدانند، معتقد ىرا نم

 به خوانندگان تا ميدار فهيوظ ما. ديفرما ىم حفظگران و مغرضان  لهيمکر ح
که به هر  ىدر دوران لهيوس نيو به ا ميده انتفال را حيصح لوماتمع تيسا

داشته  حيصح ىالع رسانالعات و ارتباطات است، اطّ صورت دوران اطّ 
 نيو ب ىدر سطح جهان انيکه بهائ ديالع داراطّ  حتمًا گريد ىاز سو. ميباش
و را به راه انداخته اند  ىو وحشتناک و گسترده عيوس اريبس غاتيتبل ىالملل
به عبارت درست . هستند العاطّ  ىب ىئبها ميتعال قتياز مردم از حق ىاريبس

 از مردم ىاريتوانسته اند بس تيّ بهائ ىاختاپوس التيو تشک ىئمبلغان بها اتر، ب
 ىحتّ و ما  دهند بيفر و سازمان ملل را مقامات کشورها ىو حت ايدن لوح ساده
به  ىو حتّ  انيبه جهان ت،يّ ائبه ىدرون ىباورها انيتا با ب ميآن هست ىدر پ
 بندهيفر ميتعل مثالً  ىکه در پس پرده  ميانيالع و ساده لوح، بنمااطّ  ىب انيبهائ

 ىم ىامر را از آن رو ضرور نيا. نهفته است ىقيچه حقا ىوحدت عالم انسان
البته . دهد ىجلوه م وارونه ار قيحقا انيبهائ غاتيفانه تبلکه متاسّ  ميدان
که همو هر کس را که خود  ميو باور دار ميدان ىخدا م را هم دست تيهدا

   .ديفرما ىم تيبخواهد، هدا
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 نظام اصالً  تيّ آن است که بهائ تيّ واقع ،ىآنکه دوست گرام گريد ى نکته
هر کس که  ديشما مطمئن باش. کند تيبخواهد آن را تقو که ندارد ىفکر
 يىجعه با نوشته هابا مطالعه و مرا عقل و خرد و انصاف داشته باشد، ىاندک

مثل  را تيّ که بطالن بهائ برد ىم ىپ ىآمده است به نکات تيسا نيکه در هم
 ادي ىبرا انياز بهائ ىکه برخ مدان ىرا هم م نيالبته بنده ا. کند ىروز، روشن م

به  ىکنند، ول ىو مباحث آن شرکت م تيسا نيمقابله با مسلمانان در ا ىريگ
 فتيحق ىقصد تحرّ  ىممکن است به راست که گريد انيبهائ ىبرخ ىگل رو

ق را آن گونه يکه حقا ميوشک ىو م ميپوش ىمطلب چشم م نيداشته باشند، از ا
بازان  رنگيما را از شر بدخواهان و ن که ميو از خدا بخواه ميکن انيکه هست ب

که پسند و  ىما را هم به راه ىئبها ىجو قتيو دوستان حق ديبفرما حفظ
   .کند يىاهنماخاطر خود اوست، ر

از  دتان،يمف ىو تذکارها ىه جناب عالر از توجّ ضمن تشکّ  انيپا در  
 ديتقل ال را از مراجع عظامؤس نيکنم هم ىحضور محترم شما درخواست م

 ديعقا ىالقا ىدر پ خود غاتيتبل با انيبهائ که ىدر صورت ديو بپرس دييبفرما
لع مّط  خود، قيتحق جهيز نتو ما را هم ا ستيچ فهيسوء به مسلمانان باشند، وظ

  . راستتشکّ  ديمز. دييفرما
  

ansari5 )از اشارات ايجناب جو ):۱۳۸۵آبان  ۰۹سه شنبه، : ارسال شده ،
 نيخداوند متعال در ا دوارميسپاسگذارم و ام اريهوشمندانه و روشنگر شما بس

 برهان و منطق و استدالل نيکه اسالم د ىبه راست. دهد تانياري نيراست کاريپ
فساد  نيکه در زم ىبا کسان کاريمسلما پ .ىپرور قتيو حق است و مهد دانش

. ديکاريپ نيا نيشما از مبارزان راست مسلمًاس است و مقدّ  ىکنند، جهاد ىم
جز صدمه  ىمنافق که قصد ىگروهک ها ىبعض ديهمچنان که مستحضر ىول

شمارند و  ىم اهلل ليسب ىف نيندارند، خود را از مجاهد اسالم کرهيزدن به پ
 امبرياست که از زمان پ ىشگرد نيا .زنند ىضربه م بر اسالم ىدر لباس مسلمان

 ىقيمسلمانان حق تيو درا ىت الهبه حول و قّو◌ّ  ىول نديمان ىدنبال م) ص(
با  ديما مسلمانان نه تنها با. ابندي ىنم قيمعصوم توف و امامان نيراست ىو علما

بنده  .ميينفاق را قطع نما شهير ديبلکه با م،ييمبارزه نما نيمفاسد خارج از د
 نيبنده از چن سهرا. باشم ىت سوء نمآالقائ نيگاه مخالف با مبارزه با ا چيه

 ىاريو هوش ونيّ حانور گريو د) ره(ت حضرت امام که با همّ  ،است ىافراد
است تنها  ىچند حال .پاک شده است شانيديجامعه از پل ،ىمردم انقالب

 ىم نيچن نيو ا اند افتهي نينو ىارتباط ليبه وسا خود را ىنفوذ انحراف ريمس
 نيبنده ا ديکتأ. ندينما جلب.. .و سميو مارکس تيّ ئخواهند توجه مردم را به بها

 و آنان ميده صيتشخ يىرو را از دو نيراست کاريپ ارانهيهوش دياست که ما با
حضور و  .وندممتاز بش انيرو از دو ديبا نديمايپ ىس را ممقدّ  ريمس نيکه ا

 شما موافقم با بنده هم. شماست صداقت نشانه اسي استمرار شما و جناب
  . فرمايند را اعالم تيسا نيا دنبو ىقانون خود ريکه جناب سر دب

  
jooya )د عرض سالم مجدّ  با): ۱۳۸۵آبان  ۰۹سه شنبه، : ارسال شده

 اي قخل نيکه مجاهد ديمستحضر حتمًا ،ىجناب انصار زيخدمت دوستان و ن
حانه مسلّ  ۀندارند و به مبارز ىبه کار فرهنگ ىا دهيعق ن،يهمان گروهک منافق
 نفاق فيتعر گريد ىاز سو. هستند ىستيگروهک ترور کيمعتقدند و در اصل 

را به  منافقان ن،يبنابرا. و ابطان کفر مانياظهار ا: ىعنينفاق  .ديدان ىرا هم م
در شناخت  ىزانيو م اريمع کيا البته رسول خد. توان شناخت ىنم ىراحت نيا

 امبريچون پ. طالب است ىبن اب ىعل ىدوست زان،يآن م. منافقان داده است
الم السّ  هيعل ىخطاب به عل ،ىو سن عهيو آله به نقل ش هياهلل عل ىخدا صل

 مؤمنبه جز : اال منافق بغضکياال مؤمن و ال  حبّکيال  ىعل اي: فرموده است
 ىکي ش،يفرما نيبنابرا. ز منافق تو را دشمن نشماردتو را دوست ندارد و به ج

در . السالم است هيعل ىبا عل ىدشمن شناخت منافقان، ىارهاياز مالک ها مع
الَم َلْسَت   ال َتُقوُلوا ِلَمْن الْقى وَ « :ديفرما ىم ضمن قرآن هم صراحتًا َليُكُم السا 

. ىستيکه تو مؤمن ن دييکنند، نگو ىکه به شما سالم م ىکسان به» . ُمْؤِمنا
که رسول  ىمگر با همان مالک ستين ىراحت نيشناخت منافق به ا نيبنابرا
   .فرموده است خدا

ِتى  اَذا« :آخر آنکه رسول خدا فرموده است نکته   مَظَهَرِت اْلِبَدُع ِفى ا
»  . الناِس اْجَمِعينَ  َكِة َو ِٔ َفْليْظِهِر اْلَعاِلُم ِعْلَمُه َو اال َفَعَليِه َلْعَنُة اللِه َو الَْمال

 شيدانش خو ديدانشمند با د،ينما ىت من رخ مکه بدعت ها در امّ  ىهنگام
 ما  .را آشکار کند و اگر نکند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم، بر او باد

رخ داده و موجب  ىئبها انيشوايرا که توسط پ يىبدعت ها ميدار فهيوظ
   . انان شده است، آشکار كنيماز مسلم ىعده ا ىگمراه

     
ansari5 )که ني، از اايجو جناب ):۱۳۸۵آبان  ۰۹سه شنبه، : ارسال شده

وارم  ديو ام. از شما سپاسگزارم ديفرمود و پاسخ مرقوم ديقابل دانست را ريحق نيا
که در آن به جهاد در راه حق  يىها تيسا تيّ نسبت به هو اسيو جناب  شما

بزرگ هر  طانيکه ش ىبه راست.ديزم را به عمل آورده باشال قاتيتحق د،يمشغول
خلق که با  نيدر غالب مجاهد ىشود، زمان ىم هرظا ىمختلفه دم در چهر
  .. .ىاسالم را به خطر انداختند و زمان ىخود آبرو عياعمال شن

ولى همان طور که در پبامهاى قبلى اشاره نمودم منظورم از مجاهد سبيل   
همان طور که اشاره فرموديد هدف آنها مبارزه . نبوداهلل مجاهدين خلق 

گروه ديگرى در اين راستا در تالشند که با بهائيّت و مارکسيسم و . عقالنى نبود
هر آنچه توّجه مردم را از موضوع اصلى که همانا استکبار جهانى است 

 و اما. در زمان انقالب نيز شاهد کژ روى اين گروه منافق بوديم. منحرف نمايد
تشخيص آن کار ساده اى نيست و حتّى در . در مورد نفاق درست مى فرماييد

اما همين . حيطه توان بسيارى از ما نه و تنها خداوند از اسرار قلوب آگاه است
مى داند و ديگران را ) ع(گروه منافق خود را در زمره فداييان شيعه و على 

با آنان رجوع به فرمايشات تنها راه مبارزه . منحرفانى از مسير راستين اسالم
اگر گروهى قصد . مراجع عظام تقليد در زمان غبيت حضرت بقية اهلل است

مبارزه با فرق انحرافى را دارد، بايد به فتواى صريح مراجع عظام تقليد باشد تا 
همان طور که اشاره فرموديد هيچ مرجعى با فّعا ليّت هاى . نيّتش هويدا گردد

ر فساد مخا لفتى نخواهد نمود، اما آنچه در خور توّجه پاکسازى جامعه از مظاه
اينجا ست که . است صالحيّت کسانى است که در اين مسير قدم بر مى دارند

مراجع عظام تقليد نمى گذارند که فردى به نام اسالم به اسالم لطمه اى وارد 
سخن بنده هم اين است که همچنان که بسيارى از روحانيّون بزرگ . نمايد
ى ارشاد خلق به طور رسمى و آشکار سايت هاى اينتر نتى راه انداخته اند برا

تا در اين فضاى مجازى نيز دشمنان فرصت رخنه نيابند و خلق با خيال آسوده 
فتواى مراجع مبتنى بر صالحيّت اين سايت . گوش به فرمايشات آنان دهد

يان اين سايت براى مبارزه با عوامل فساد جامعه و يا مشّخص شدن هويّت بان
  .در تشخيص نفاق به مسلمانان راستين مدد خواهد نمود

نجا است آمشکل . نبود ىبودند، مشکل ئيّانبها تيسا نيمخاطبان ا اگر  
رود  ىم نيو ترس ا ندينما ىمراجعه م تيسا نيبه ا زياز مسلمانان ن ىاريکه بس
 نياديبن ريمسها و گروه ها انحراف اذهان جامعه از  تيسا نيچن ىاصل تيّ که ن

. باشد ،است جهان اسالم ىو سرافراز ىبا استکبار جهان مبارزه خود که همانا
 ىانقالب اسالم خيتار در بارها و بارها ىانحراف يىهاتّ يفعال نيسابقه چن

به سه  بيقر تيّ روحان ىاريو هوش ىمردم ىمشاهده شده است، که با اگاه
. از جامعه کم شده است ىففرق انحرا گريو د شوم آنها هيدهه است که سا

از  ىو اصول ىبه طور علم تيّ ئبا بها يىهمان طور هم که اشاره نمودم آشنا
تا جوانان از انحراف  رديگ ىصورت م ىکشور اسالم نيدر ا يىدوران راهنما
جامعه را از توازنش  يىفضاها نيچن جاديرود که ا ىآن م ميب. حفظ شوند
است مسدود گشته  ىمنافقان که چند سال ىانحراف ىها ريو بر مس ديخارج نما

 ىگزاف ىدر کشور بها ىکنترل سالمت فکر ىو اسالم برا انقالب. دينما قيتشو
خون دلى . ميآن را بر باد ده دينبا آگاهانه نا ايآگاهانه و  و ما نموده پرداخت

مشابه . نيست قابل انکار که اسالم از اين دسته افراد خورده است به هيچ وجه
ت ايران براى سرنگونى رژيم لّ تاريخى م ات صدر اسالم در طول مبارزاتجريان

) ره(جمالت بسيارى از حضرت امام خمينى. نيز وجود داشته است ىشاهنشاه
ت به عنوان مثال ايشان در پيام تاريخى خود به روحانيّ . عاستشاهد اين مدّ 
   :مى فرمايند

 از سياست دين را بقبل از انقال روحانى نماهايى که دسته اى ديگر از
 شده ينيدند يک مرتبه متدّ يدربار مى سا مى دانستند و سر به آستانه جدا



 
 ٦٣   ولوله درشهر

 
آنهمه زجر و آوارگى و زندان و  ون عزيز و شريفى که براى اسالمو بر روحانيّ 

س مقدّ  زديرو. ت زدندت و بدتر از وهابيّ تهمت وهابيّ  کشيدند، تبعيد
 و مبارزه با شاه جداست نماهاى بى شعور مى گفتند دين از سياست

تا ديروز . نظام کمونيست شده اند است، امروز مى گويند مسئولين حرام
براى ظهور امام  و حکومت ظالمان و فسق فحشا و فساد و فروشى مشروب

 درو راهگشا مى دانستند، امروز از اينکه  مفيد را) ارواحنا فداه(زمان 
نيست رخ مى دهد گوشه اى خالف شرعى که هرگز خواست مسئولين 

 حرام کرده را ه اى ها مبارزهيّ ديروز حجتّ . اسالما سر مى دهند وا فرياد
نمودند تا اعتصاب  را خود تالش تمام مبارزات بحبوحه و در بودند

بشکنند، امروز انقالبى تر از انقالبى  شاه به نفع را نيمه شعبان چراغانى
و  خود آبروى اسالم رو تحجّ  در سکوت هاى ديروز که واليتى. شده اند

و  بيت عصمت پيامبر و اهل و در عمل پشت مسلمين را ريخته اند
ش نبوده ب و تعيّ طهارت را شکسته اند و عنوان واليت بر ايشان جز تکسّ 

 دوران و حسرت واليت واليت نموده و وارث است امروز خود را بانى
  .را مى خورند شاه

مصداق  ىنيچن نيا ىپژوهش ىاتهيسخنان اگرچه به ظاهر در مورد سا نيا  
 افتهيآرام ن نانيکه ا ميدان ىهمه م ىندارد و مربوط به اول انقالب است، ول

 نيا. نديجو ىسود م اسالم نينازن کريلطمه زدن بر پ ىبرا ىاند و از هر فرصت
 گروه نيشد ا ههمچنان که اشار .آنان است ىاصل تيّ بر هو ىعبارات شاهد

 و انقالب را اسالم انيساختن بن و متزلزل ىعموممنافق قصد انحراف افکار 
و  حفاظت از انقالب ىبرا آنان تيّ ساختن هو در روشن ماست تا فهيوظ. دارند
زمان  نيدر ا ىنرنتيا ىها تيّ فعال نيبا ا تنها راه مبارزه. ميينما تالش اسالم
 ىهر چند گاه. بدان اشاره شد اول غاميکه در پ نمودن آنها است مسدود
ها  تيسا ىنام ىتفاهمات و مشابهت ها ها به خاطر سوء تيد شدن سامسدو
 تيّ ال در مورد هوؤس نيا جاديشبهات ا نيه به ادرهر حال با توجّ . است
  .به نظر مى رسد ىعيطب تيسا نيا ىقيحق

  
Sardabir )جناب  زيدوست عز  ):۱۳۸۵آبان  ۰۹سه شنبه، : ارسا ل شده

نقض  ليبه چند دل تيسبت به سا، ضمن تشکر از مراحم شما ن۵ىانصار
و باز به خود  وارد شده ىمجاز و قانون تيسا کي در.  ديمقررات نموده ا

   .ديکن کيدر آن تشک دياجازه داد
 پژوهشگران ىمزاحمت برا موجب و ديسخن گفته ا کيمرتبط با تاپ ريغ  

 ريبا مد ليماي قياز طر ديتوانست ىم. ديشده ا ىپژوه قانيخاص ا در موضوع
 ىحزب ىو انگ ها و برچسب ها ىاسيس ىها دربحث  .ديطالبتان را بگوئم

کار  ىاست تا مجال برا ىپژوهش تيسا نيخط قرمز ا که ديشده ا وارد
منظر  در  .ميکرد ىآن را حذف م ديباشد که ما طبق مقررات با ىصتخّص 
  .دور ازعقل است فافهم و اعتبر که ديمطرح کرد ىخانگ ىحرف ها ىعموم

 ىو تقاضا ميگذاشت تيسا نيبا قوان يىو نا آشنا حضور شما نياول پاس به
  . داريم تيرعا

  
jooya )هر چند همان گونه که  ):۱۳۸۵آبان  ۰۹سه شنبه، : ارسال شده
 قانيمربوط به بحث ا کيتاپ نيکرده اند، ا ىادآوري تيمحترم سا ريسردب

 ابتر نماند ىنشود و مطلب مهم جناب انصار ىادب ىآنکه ب ىاست، اما برا
خوانندگان محترم  گريو د شانيخدمت ا ىو عموم ىکلّ  نکته کياست  الزم

   .عرض کنم
داند که  ىم ىآن ها را کسان نيانسان ها و بدتر ىبدبخت نيبزرگ تر قرآن  

م ا ان « :رنديگ ىنم عقل خود را به کار ِه الصَوابِّ ِعنَْد الل الد ذيَن ال َشرلُْبْكُم ال
 ىهستند که نم يىجنبندگان نزد خداوند کرها و الل ها نيبدتر همانا(» ِقُلونَ يعْ 
 َفال َتَتَفكُرون  َهْل يْسَتِوى اْالْعمى ُقلْ « :ديفرما ىم زين و).  شندياند » َو اْلَبصيُر ا

هستند،  نايکه کورند با آنان که ب ىکسان ايآ: مردم بگو نيبه ا امبريپ ىا(
ُقْل َهْل يْسَتِوى الذيَن « :ديفرما ىباالخره م و  .)ديکن ىفکر نم ايبرابرند؟ آ

آنان  ايآ: مردم بگو نيا به(» يَتَذكُر اوُلوا اْالْلباِب  يْعَلُموَن َو الذيَن ال يْعَلُموَن انما
که فقط صاحبان خرد،  ىدانند، برابرند؟ به راست ىدانند با آنان که نم ىکه م

  .)نديآ ىبه خود م

 ىژگيو نيبزرگ تر ىو خردمند يىدانا که شود ىم معلوم بيترت نيا به  
. است ىدار نيد و نيد دغدغه نيبزرگ تر ىخرد ىو ب ىو نادان انسان هاست
 شيماندگار و جاودانه از مردم زمان خو ىالم در سخنالسّ  هيعل ىحضرت عل

اًال َو يُموُتوَن ُجه  اَلى اللِه اْشُكو ِمْن َمْعَشٍر يِعيُشونَ « :کند ىم تيشکا نيچن
ًال  کنند  ىم ىکه جاهالنه زندگ ىکنم از گروه ىم تيخداوند شکا به(» ُضال

   .)رنديم ىو گمراه م
 کي ىکه مشکل نادان دييفراموش نفرما ىجناب انصار ىگرام دوست  

آن  ىاستکبار جهان سلطه ىبرا لهيوس نيو بهتر و هست بوده ىخيمعضل تار
کنند و گمراه،  ىبمانند و جاهالنه زندگ ىخبر ىو ب ىندر نادا مردم است که

 يىودر ر رو نيبزرگتر ىدر روزگار کنون ديدان ىو همان طور که م. رنديبم
کار  نيبنابرا. است ىو فکر ىفرهنگ يىرو در رو و مسلمانان استکبار با اسالم

. ندينش ىاست که بر قلب استکبار م ىريت ىبه نوع ىا نهيدر هر زم ىفرهنگ
  ١٣.مسلمانان است ژهيو به و فهم مردم و ىدشمن استکبار آگاه نيون بزرگترچ

قرار  ريتحت تاث ىبرا ىغيتبل ىابزارها ىاز تمام ىدر روزگار کنون تيّ بهائ  
 ميتوان ىتا آن جا که م ميدار فهيو ما وظ برد ىبهره م لوح دادن افراد ساده

کار را به  نيا .ميآگاه کن ىو اعتقاد ىخطر فکر نيمردم را از ا ىو منطق مستدل
   .دهيم ىانجام م نيحکم عقل و دستور د

  
ansai5 )با تشکر از جناب  ):۱۳۸۵آبان  ۱۰چهارشنبه، : ارسال شده

که به مدد آن درک نمودم، آن چه را که  اتشانيهدا و ، به خاطر پاسخريسردب
 وصًاو مخص نشوم تيقرمز سا وارم من بعد وارد محدوده ديام. دانستم ىم ديبا

   :دانم ىحال اعالم چند مسئله را الزم م نيبا ا .ىاسيمسائل س
ندارد،  انتيبه د ىربط تيسا نيت کنند، اخطار دادن در ادقّ  تيّ ئبها )١

دانم، بلکه  ىنم ىو درون ىعنوان خانگ چيه به .است ميمنوط به حفظ حر
ه جوانان و ب ميبه وضوح با آن رو به رو شو ديکه با نياديبن ىبه عنوان مسائل

 ىقلمداد م ،ميبخش ىاگاه جهان اسالمند، ىفردا ىها هيمملکت که سرما
   .کنم
 تيسا نيبه مطالعه مباحث ا که ىمدت ىبنده در ط فانهمتاسّ  ريجناب سردب )٢
پاسخ  نکهيمگر بعد از ا. افتمين تيسا نيرا مربوط به قوان ىقسمت پردازم، ىم

تنها در سخنان  تيپرداختم و در نها تيسا نيا شيشما را قرائت کرده و به تفت
 گذشت ىم تيسا سيسأت ازکه سه ماه  وريشهر ۳۰پنجشنبه،  خيدر تار ريسر دب
به  نيقوان ىسر کي زين تيّ در صفحه عضو. را قرائت کردم نياز قوان ىقسمت

 ۀبحث در صفح تيهدا ىخواهشمندم برا. نوشته شده است ىسيزبان انگل
 ايو  ىبه زبان فارس تيسا نيقوان ۀبه صفح مربوط واضح ىنکيل ت،يسا ۀخان
در  تيسا نيمساله که ا نيمثال هم. دييمامه مرقوم بفرمقدّ  دکمه ىن در باالآقر

کار گشا  نيقمحقّ  ىاريبس ىتواند برا ىکند م ىدخالت نم ىاسيمباحث س
و  جانب قائل شدند نينسبت به ا ريکه جناب سردب ىبه خاطر احترام - ٢ .باشد

با  ىرا پاک نفرمودند، ادامه مباحث را به صورت خصوص ىمطالب ارسال
ه به آنکه با توجّ  حال، مسائل مطروحه را نيا اب -۳مطرح خواهم نمود، شانيا

 قانيخارج از مبحث ا نکهيبر ا ىمبن ريبعد از اخطار جناب سردب ايجناب جو
 ت،خواهشمند اس ،به بنده نمودند يىاقدام به پاسخ گو د،ياين انيبه م ىمطلب
 شانيدر جواب ا پاسخ بنده را ،ما بر قرار شود ىهر دو انيآنکه عدالت م ىبرا
حضور دارم،  تيسا نيو مادام که در ا پاسخ نيوارم در ا ديام. ديينفرما ذفح

در ضمن بابت آنکه خارج از موضوع سخن نگفته  - ٤ .مينما تيحدود را رعا
 به علما و فقها در هر عصربر رجوع  ديکأمذاکره را به ت نيا ديتوان ىباشم، م

خواهم  ىکه نم نجااز آ ىول. ديبحساب آور) شده ىنف تيّ ئکه در کتاب بها(
  .با احترام .ميگو ىسخن م ايبا جناب جو حًايه باشد ترجسخنم به ضالّ  ىرو
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 ىحرکت چيحاضر نخواهد بود، که از ه ىمسلمان چيگونه که معروض داشتم، ه

شمرد،  ريآن را حق ايو  ديبا استبداد و استکبار صرف نظر نما نيدر مبارزه راست
و اهداف ) ع( ائمه اطهار ىو آرزو) ص( امبريو خواست پ انتيخالف د نيکه ا

 ىاستکبار تمام قوا است و مسلمًا) عج( اهلل بقيةظهور و انتظار حضرت 
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به  ىلباس مسلمان درحاضر است  ىد برد، حتهبه کار خوا خود را ىغاتيتبل

   .اسالم صدمه بزند
ل بر تعقّ  ديکأاسالم ت صهيخص نيباتريز شود که مسلمًا ىعرض م نيهمچن  

شما بر  ديکأحال ت نيدر ع ىول د،يبه آن اشاره فرمود يىباياست، که شما به ز
است که عقل بشر به  تيّ واقع نين امتضمّ .. .و مياز قرآن کر ىاستدالالت نقل

و ائمه  امبرانيپ اتيندارد و مرهون هدا حيصح صيتشخ ىقوا يىتنها
 ارياگر عقل مع. است ديعظام تقل امام عصر مراجع بتيو درزمان غ نيمعصوم
خداوند متعال قرآن  ود؟يت به چه علّ  اءيبود ظهور انب قيدرک حقا ىبرا ىکامل
ا با مراجعه به آنها از خبط عقل نهاد، ت ادگاريبه  مانيو سنت را برا ميکر

. مينمود مشاهده رياخ قرنرا در چند  ىمکاتب ماد عيفجا .مييممانعت نما
 ىو عدم مسالمت آن با وح عقل ىقوا ىنشد مگر بخاطر سرکش واقع عيوقا نيا

عقل و به  ىبر قوا هيکامل و تک ىاريما است تا با هوش فهيوظ زيامروز ن. ىاله
شب تار،  نيکه مثابه حصون اسالمند در ا نيراست ىاو علم مدد مراجع عظام

  .ميده صيراهه تشخ ىراه را از ب
رسول اهلل و ما  اي ليق ا،يالدن ىف دخلوايالفقهاء امنا الرسل، ما لم «  

 ىقال اتباع السطان فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم عل ا؟يالدن ىدخولهم ف
وارد  ايکه در دن ىزمانتا  امبرانند،ينگهبانان رسالت پ نيد ىعلما(» نکميد

پاسخ  امبريپ ست؟يچ ايرسول خدامفهوم دخول در دن ىگفته شد ا. نشده باشند
 نتانيکار پرداختند، از آنان بر د نيستمگر که اگر به ا انياز فرمانروا ىرويپ: داد

  ).ديحذر کن
که باعث به خطر  ىاز جمله عوامل ديآ ىبر م تيروا نيکه از ا همچنان  

ن را دارند، وجود آحذر از  فهيشود و مسلمانان وظ ىاسالم م انيانداختن ک
بخاطر متابعت از  ىباشند، ول امبريپ نيتوانند ام ىاست که اگر چه م يىعلما

و هر  ميباش اريشهو ديپس ما با. سقوط نموده اند نيستمکاران به اسفل السافل
 تحتکه  نيراست ىبه مدد فقها و مينشمر قتيدفاع از اسالم را حق ىندا

   .ميابيدر را مکتوم قيباشند حقا ىم) عج( امام عصر بينا و هيفق تيوال صون
انکه به  ىاست که اگر استکبار بخواهد برا نيشود ا ىنچه عرض مآ اما  

با  ىو به ظاهر در لباس مسلمان منافع بزرگتر برسد، آب را گل آلود کرده
را از  نيه مسلما توجّ بپردازد، ت ىشينما ىا خودش به مبارزه با ىعنياستکبار 

ن آو شوم  ىخواهد و هدف اصل ىنچه مآتا به  د،يبزرگتر صلب نما قيحقا
 ست؟يمسلمانان چ فهياسالم را به خطر اندازد وظ اتياست برسد و ح

و استبداد و  ىفقها که همانا مبارزه با ستمکار ريخط فهيوظ که نجاستيا
. سازد ىها آگاه م ىرو نسبت به کج سازد و ما را ىم داياستکبار است، هو

و  به مبارزات دنياصالت بخش شتريهر چه ب ىکه برا بنده همچنان اصرار دارم
 شکار گرددآ هاتّ يساخت، تا ن دايان را بر خلق هو تيّ هو دينمودن آن با نيراست

 ىکه امکان داشت کل يىتا جا( گوش فرا دهد قيبه حقا و خلق با گمان آسوده
  والسالم . )تيّ ئباشد و هم پاسخ بها ايجناب جوپاسخ داده شد تا هم جواب 

  
jooya )از آن جا که  ريجناب سرب ):۱۳۸۵آبان  ۱۰چهارشنبه، : ارسال شده

برخوردار است و به  ىا ژهيو تيّ از اهم ىجناب انصار مطلب مورد اشاره
 دييشود، خواهشمند است اجازه فرما ىمربوط م تيسا ىکل ىها استيس

 کيتاپ نيکنم در ا ىدرج م شانيا شيفرما دييأدر ت ىکه بنده به نوع ىمطلب
   .ديايب

 ىحضرت ول فيشر عيبر اساس توق ىدوازده امام ۀعيبه عنوان ش ما،  
ا اْلَحَواِدُث الَْواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفيَها اَلى ُرَوا :که ميمعتقد ،عصر مُهْم  ةِ َو ان َحِديِثَنا َفا

ِتى َعَليُكْم َو اَنا  ه  تةُ ُحجّ ُحجانيشود، به راو ىکه واقع م ىو اما در حوادث  الل 
 .ميت خداحجّ  زيو من ن نديبر شما ت منآنان حجّ . ديما مراجعه کن ثيحد
 نيچن واجد شرائط هانيبه فق در ضرورت رجوع زيالسالم ن هيصادق عل امام
ا َمْن َكاَن ِمَن اْلُفَقَهاِء َصأِنًا ِلَنْفِسِه حَ  :ديفرما ىم ماِفظًا ِلِديِنِه ُمَخاِلفًا َعَلى َهَواُه َفا

 يعَ  َمْوَالُه  ْمرِ ُمِطيعًا ِال َال  هَفِلْلَعَوامِّ اْن يَقلُِّدوُه َو َذِلَك َال يُكوُن اال َبْعَض ُفَقَهاِء الشِّ
 ىو مخالف هوا نيد و حافظ دار شتنيکه خو هانياز فق ىو اما کسان  ُكلُهم
 ىرويو عوام است که از آنان پ ىد، پس بر مردم عادامام زمان ان عيو مط نفس
ۀ مطرح است نه در بار عهيش هانياز فق ىبعض ۀها در بار ىژگيو نيالبته ا. دکنن

 که ميما معتقد ل،يقب نياز ا يىسفارش ها زيو ن اناتيب نيبر اساس ا .همه آنان

و  تيّ تبع د،يعظام تقل از مراجع ديالم باالسّ  هيامام زمان عل بتيدر دوران غ
در  را ىو فرهنگ ىو تالش علم کار ديتقل مراجع ىتمام ديترد ىب. ميکن ىرويپ

. دانند ىو الزم م ىضرور ن،يمسلم ىاعتقاد انياز ک در دفاع زين و نيد جيترو
نخست از شما درخواست کرده بودم که قبول زحمت  ۀمن در همان نوشت

 د،يکن ىم ديکه از او تقل ىممحتر الع مرجعرا به اطّ  تيسا نيو روش ا دييبفرما
 ىعلم مشغول دفاع ت،يّ معتقد به مرجع انيعياز ش ىکه عده ا دييو بگو ديبرسان

 ايرا جو شانيو نظر ا هستند المالسّ  هيو امام زمان عل اسالم انياز ک ىو فرهنگ
   .ميبدان را خودمان فيتکل تا دييفرما لعو ما را هم مّط  ديشو

برسانم  زانيعز گريو د الع شماعرض و اطّ خواهم به  ىکه م ىخرآ ۀنکت  
 :ديفرما ىم ىنخع اديبن ز ليالم خطاب به کمالسّ  هيعل ىآن است که عل

   .علم حاکم است و مال محکوم علم است .هيو المال محکوم عل العلم حاکم
 عرض کردم، نياز ا شيبر اساس آنچه که پ زيو ن شيفرما نياساس ا بر  
راه  از ىکيو فرهنگ هاست،  ها شهيبرخورد اند اندور زمانه که دوران نيدر ا
اگر مسلمانان و جوانان . است ىو فکر ىفرهنگ ۀمقابله با استکبار، مبارز ىها

 ىبمانند، ب داريپااستوار و  شيخو ىو اعتقاد ىفکر ىمسلمان نسبت به مبان
 ىو لشکر کش ىبر مبارزات نظام استکبار عالوه. شکند ىکمر استکبار م ديترد
 تيّ در اولو زين را ىکار فرهنگ ره،يو غ رهيو غ ىو اقتصاد ىاسيس ىارهاو ک

 ىباشد که وقت ادتاني .ديرا کم ندان ىدوست من کار فرهنگ. دارد شيکارها
 همايو کاظم عل شاگرد امام صادق ،هشام بن حکم ۀمناظر د،يشهارون الرّ 

 رير مرد شمشبن جعفر از صدهزا ىموس ىزبان هشام برا :گفت د،يالم را شنالسّ 
 . تر است ىزن، کار
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  شكوه اى شورانگيز 

    سايت نقطه نظر  خجسته،

به . صد و شصت وچهار سال است كه آنچه خواسته اى با من كرده اى  
همسر و  ،به زنجيرم كشيدى ،كتكم زدى و شكنجه ام نمودى ،زندانم فكندى

نجس و پليد مرا  ،و مادرم را ربودى و نابود نمودى رپد ،فرزندانم را كشتى
از كار  ،تحقيرم نمودى ،به رويم تف انداختى ،شمردى و از من دورى گزيدى

عواطف و احساسات و قلبم را زير پا  ،و شغل و تحصيل علم محرومم كردى
اموال دوستانم را مصادره  ،حتى قبرهاى عزيزانم را زير و زبر كردى،گذاشتى

و از همه  ...،م كردىفحش و دشنامم دادى و لعنت ،كردى و به يغما بردى
اما به خدا قسم  .بدتر، محبوب و مواليم را تبعيد و زندان كردى و شهيد نمودى

چنين ناراحتم نكرد و دلم را به در نياورد، چه كه همه  هيچ يك از اين ها اين
مظلومان تاريخ و حق جويان جهان، هزاران سال است كه از اين جور و ستم ها 

ا يك چيز و فقط يك كار تو دلم را به شّدت امّ ! اامّ . كشيده و مى كشند
و آن تهمت ها و دروغ ها و افتراهايى است كه به  بشكست و به درد آورد
دلم و به من و دوستانم بستى تا جور و ستمى را كه  محبوب معنوى جان و

نمودى براى جهانيان و هموطنان عزيزى كه چون تو نيستند و از ستم بيزارند، 
  . توجيه كنى

ن اعتقاد دارى و برايت محترم و آتو را قسم مى دهم به هر ارزشى كه به   
 ءعزيز است، كه هر چه مى خواهى ظلم كن و ستم روا دار، اما تهمت و افترا

آنقدر اسير نفرت و تعّصب و كين شده اى كه فرا . مدار مزن و مكر و ريا روا
و  ءتهمت و افترا سمانى و همه انسان هاى آزاده،آموش كرده اى همه اديان 

ريا را بدترين و پليدترين وسيله ستم وظلم به بيگناهان و مظلومان و آزادگان 
آيا به ياد نمى آورى كه قرآن مجيد به نمايندگى از همه آن  .حقيقى دانسته اند

ِن اْفَترى َعَلى «اديان و وارستگان در اين مورد چه مى فرمايد؟  َفَمْن َاْظَلُم ِمم
مى  ء؟ پس چه كسى است ظالم تر از آنكه بر خداوند به دروغ افترا»اهللِ َكِذبا

و حقيقت پوشى را در مورد خود و عقايدت روا  ءبندد؟آيا چنين ستم و افترا
مى دارى؟ البد طبق قانون طاليى همه اديان و حقيقت جويان جهان، نبايد 

ى طبق چه كه اگر چنين نباش ،پسندىه آنچه بر خود نمى پسندى بر ديگران ب
چرا نمى خواهى ديگران خود به چشم خود متون . كالم خدا ظالم ترينى

معنوى و تعاليم آسمانى و تاريخ آئين يزدانى را كه تازه از جانب خداى مهربان 
از دو . و جهانيان آمده ببينند و خود قضاوت نمايند براى وحدت و صلح جهان

ى امروز و فرداى است و داروى و شفاى دردها يا حّق  ،حال خارج نيست
بنابراين تهمت  .جامعه بشرى، و يا باطل است و موجب تشديد و افزونى دردها

و افترا و ستم و ريا چرا؟ كافى است هر كس فقط و فقط به چشم انصاف خود 
ين جديد يزدانى، يبا اين حال به خدا قسم كه به حكم و دستور همين آ .ببيند

هايت، مقابله به مثل و انتقام را گناه  على رغم همه افتراها و تهمت ها وستم
ت و اتّحاد و دوستى و چه كه خدا عشق و محبّ  مى شمارم و دوستت مى دارم

ايثار و صبر و بردبارى و خلوص و فدا مى خواهد، و نه ظلم و نفرت و  عفو و
  . كينه و دشمنى و ريا

تى مان به انتها نرسيده دست به هم دهيم و دوس پس بيا تا زندگى خاكى  
زيرا در بستر و فضاى دوستى و صفا و احترام و وفاست كه مى  ،پيشه سازيم

توان حقايق را بررسى كرد و دريافت و با به كار بستن آن حقايق، تاريكى 
بهاءاهلل، آن كه . بيگانگى در جهان امروز را به نور يگانگى روشن ساخت

اى «: مودهمنتظرش بوديم، براى همين آمده و به جهانيان چنين ندا فر
همه  .دوستان، سراپردا يگانگى بلند شد به چشم بيگانگان يكديگر را نبينيد

اى دوست در روضه قلب جز گل عشق «و » بار يك داريد و برگ يك شاخسار
 . »مكار

كس است يك حرف  درخانه اگر

  !بس است

  حامد

به  ۀايّام، جام جميان سعى نموده اند با ارائ ٥٨ و ٥٣درصص   
 جلسات بهائى مى باشد، عى اند گزارش ساواك ازاصطالح اسنادى كه مدّ 

اسالمى اثبات  رژيم پهلوى درجهت اهداف ضدّ  با ارتباط بهائيان را
 مزبور تحليل اسناد ارائه و جام جميان در نگاهى مختصربه روش .نمايند

دقيق  عالمانه و وزين مبنى بر ۀآشكارا نشان مى دهد كه اّدعاى اين روزنام
  .ى پوچ استياّدعا بودن،
 و اعتبار ميزان صّحت و راجع به اين قبيل اسناد منتسب به ساواك و  
 ازى يمقاالت همين مجموعه، با آوردن نمونه ها ديگر ت آنها، درسنديّ 
آنها، دو  ۀپاسخ هم اّما در. مزبور، آنچه الزم است گفته شده است اسناد

 محضرخدا و ايشان تقاضا داريم در از جام جميان داريم و سؤال اساسى از
آن گاه مى توان دوباره راجع به اين قبيل  .ت ايران، به آن جواب دهندملّ 

  .گاه مضحك آنها بحث كرد غريب و محتواى عجيب و اسناد و
  :اّما سؤاالت مزبور

روش تحقيق علمى «را به  چگونه اعتبار وصّحت اسناد مزبور •
  اثبات مى كنيد؟ ارزيابى و »تاريخى

يد اكجا معتقد ه كرده باشد، ازساواك تهيّ  را فرض اينكه اسناد مزبور بر •
  كه گزارش هاى ساواك واقعى بوده وجعلى نمى باشد؟

  جان جام جميان شادباد
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بهائى ستيزى جام جم، گفتمانهاى 

 قدرت و توليد ِشبه علمى تاريخ

  نيونگاه سايت ،ىالنيصادق زاده م انيکاو

العات با و اطّ  اتئّ يجز ديکردن اهداف خود با ىعمل ىبرا قدرت
بسازد و به عنوان  ىشتريب اتيّ هرچه جزئ: را ساخته و اداره کند ليتفص
 ىبند ميو تقس کيو قدرتش در تفک شياليارائه دهد است قتيحق

از . ديافزا ىخود بر سلطه اش م نيشود و ا ىم شتريموضوع مورد نظرش ب
قدرت بر  تيّ ط و حاکمبر تسلّ  تيشود که در نها ىد ميتول ىراه دانش نيا

  ١فوکو شليم - .ديافزا ىموضوعش م

  ٢ديسع ادوارد - ...ديتواند سخن بگو ىخود م ردست،يز البتّه،

تالش  رياخ ىاز نمونه ها ٢٩ايّام  يّۀنشر »آن گونه که هست: تيّ بهائ«  
و  ىنفرافک ىو ُخرده معلومات کاذب در راستا اتيجزئ ديتول ىقدرت برا

 شکسوتيپ ديادوارد سع. است ىنيد شيدگراند گروه کوچکتر کيبر  الياست
 ديساختار گفتمان قدرت و تول ىنظر ۀدر رابط ىمهمّ  يّۀفرض ىشناس نقد شرق

از  ىرياز آن است که قدرت با بهره گ ىحاک دينقد سع. ارائه کرده است خيتار
اقتدارش را  ۀدامنکند و  ىم شرفتيپ) کند ىم ديکه خود تول ىدانش(دانش 

سبژه ( ىفاعل ىنهاد قدرت با نشستن بر کرس ىفضائ نيدر چن. کند ىم عتريوس
 ايابژه (که در موضع منفعل  ىموضوع ۀبه خلق دانش دربار) ىفاعل تيّ ذهن اي
 ردست،يزبردست و ز ۀرابط نيچن جاديبا ا. پردازد ىقرار داده است م) ىنيع

نهاد . رديگ ىقدرت قرار م ىگفتمانها اريدر اخت خيو ساختن تار ىالع رساناطّ 
 ميبه تقس ىفاعل تيّ قدرت هم آزادانه و بدون بازخواست و با استفاده از موقع

 ىم عيدلخواه و آزاد از وقا ريدادن به داده ها و تفس بيترت ،ىِشبه علم ىبند
 ىهايژگياز و. کند ىم فيپسندد تعر ىچنانکه خود م را آن ردستيپردازد و ز

و  ديشود که سخن بگو ىداده نم ىفضائ ردستيآن است که به زروش  نيا
نهاد قدرت است که اجازه . کند فيخواهد تعر ىچنانکه هست و م خود را آن

گفتمان زبردست و . دارد ىخود را به نحو الزم و مقتض لمنفعۀ ابژ ىفمعرّ 
. کند ىم ميرا به اراده و دلخواه خود ترس ردستيماهر ز ىغالب همچون نّقاش

روش به دلخواه  نياز هم ديالعات در تقلقلم به مزد وزارت اطّ  زانيست ىبهائ
 خيارت) جعل ديبخوان(به ساختن  ىبهائ شانيبر دگراند الياست ىخود و در راستا

و ندادن فضا از  ردستيز ۀِشبِه دانش زبردست دربار ىاراد ۀادار. پرداخته اند
خوب آموخته  زانيست ىئاست که بها ىط و غالب درسمسلّ  ىگفتمانها ىسو
 ىغرب و تالش آن برا ىفرهنگستان سمياليدر مورد نقش امپر ديادوارد سع. اند
در مورد  کند که کامالً  ىمرا مطرح  ريبر شرق در ساختن دانش مطلب ز الياست
  :سدينو ىاو م. کند ىصدق م ىبهائ ۀبا جامع زانيست ىبهائ ۀرابط

داده است،  ىرب و شرق روغ نيب ىاسيدوران معاصرهرگاه تنش س در  
 ىرو ىقيو شبه تحق ىبه ابزار شبه علم ءاز استفاده از خشونت ابتدا شيغرب پ
 ىموضوع مورد نظر خود را برا »تيّ ماه«روش اّول  نيبا استفاده از ا .آورده

کنند و سپس زنگ خطر را در مورد آن به صدا در  ىمخاطبان خود آشکار م
  )اسالم در خبر د،يادوارد سع. (سازند ىهم مخشونت را فرا نهيو زم آورندى م

البتّه . است ىبهائ نيو د ىخيتار قيعملکرد با حقا نيهم ۀجينت ٢٩ ايّام  
اّول  زانيست ىبهائ ىکند و سپس خشونت، ول ىم ىنيچ نهيغرب اّول زم

  .ىنيچ نهيکنند و سپس زم ىخشونت م
الزم  ىفرهنگستانايّام نه سواد و دانش  ِيۀشده نشر نيدستچ زانيست ىبهائ  

 جهيتنها نت. نديآن آشنا ىفلسف ىربنايو ز ىخيتار قيرا دارند و نه با سبک تحق
و آواره است  ىدو کتاب صبح ريسال اخ ٢٨در  زانيست ىبهائ ىکتاب خوان

و  ىصبح. است دهخذ آورده شأدو م نياز ا ىبه نحو ٢٩که اکثر مطالب ايّام 
اشکال هردو فساد . راندند رونيب ىبهائ ۀو جامع التياز تشک انيآواره را بهائ

بود که با  ىکسب افتخار شخص ىو شهوت قدرت و کوشش برا ىاخالق

دو اگر در صدر اسالم  نيامثال ا. منافات دارد ىبهائ ىو اخالق ىروحان ىزندگ
 گريد ۀمانند صدها فرق( دشدن ىخودشان صاحب فرقه و مقام م ىبودند برا

 ىدو راه نيا ستين ىاخالل و انشقاق ىبهائ نيچون در د ىول) ىو سنّ  عهيش
ايّام در همان  ٢٩شماره  زانيست ىو بهائ. افتندين ىدتيعق ىفروش به جز خود

  .سراب و با همان روش دنبال رزق روزانه اند
توان سخن  ىم اديدو ز نيا ىخيو ارزش تار ىمورد آواره و صبح در  

، کتاب چشم يىنورا ديبه حسن شه تياز صادق هدا ىنامه ا ديشا ىگفت ول
 ىايگو ديشا ١٩٤٨ ىشنبه ماه م ٢٧ُخرداد  ١نامه . ١٣٧٩ سيانداز، پار

  :باشد ٢٩منبع ناب ايّام  نيا ىصبح ىو اخالق ىارزش اجتماع

با اشاره  دانمى دو هفته است نم ىکي نکهيه ااز اخبار قابل توجّ ... 
با  ىصبح ىاست که آقا ىابتکار شخص ايدار و  تيّ مقامات صالح
شده  ريضّد حق غاتيمشغول تبل ىسابقه ا ىب ىدگيو در... تمام وقاحت

 ىسواد ىو ب ىخواه ىبه آزاد انتياز خ ندينشى هر کس م ىپهلو. است
و به طور خالصه  کندى م ىمن ُدر فشان ىاخالق اطانحط و مخصوصًا

فراتر گذاشته  ىکرده است و حتّى قدم دايرا پ هنشيم کيدشمن نمره 
 يىبدون اجازه من قسمت ها گرفته و ضمنًا هيآخوند ها ما شيمن پ ىبرا

 ۀالبتّه از سابق. داده است بخوانند ويرا از راد اميخ اتيّ رباع ۀاز مقدم
. افتميب شيالبد منتظر بوده من بروم و به دست و پا. ديالع دارشکرآب اطّ 

که من حوصله ندارم با او هم دهن بشوم و گر نه  نجاستيا بشيع
 نيالبتّه به ا. مياو دارم که بگو ىها ىو کثافتکار ىاز دزد اريمطالب بس

که  ىکس. هنشياست مال م ىو موجود کندى م ىفخودش را معرّ  لهيوس
 ىکرد جا ىق زده و آن طور نمک به حراممعلّ  ءهاده سال به پول عبدالب

ه بهش دادم و چپاندم، قّص  ويراد ىبعد از آنکه من او را تو ستيتعجِّب ن
را به چند  ىسنگلج عتياورنگ و شر ىکردم و پامنبر حيرا تصحکتابش 
خودمان  ىعپا مدّ  کيکردم، حاال خودش را گم کرده و  ىنفر معرف
  ... نحاستيا ىمعمول اريبس اتفاقآور است اّما از اتّ  ىق .بشود

و  ليعدم تحل. ايّام سندگانينو ىمنابع ناب ضّد بهائ تيّ فياست ک نيا  
زبردست ۀ ِشبِه دانش ساخت ىاراد ۀادار لو داده ها الزمالعات نقد منابع اطّ 

. قدرت است ىگفتمانها ىازهايو بنابر خواسته ها، مصالح و ن ردستيز ۀدربار
قدرت بر  نهادو همان صّحه گذاشتن  ستيبه نقد ن ازين ىفضائ نيدر چن
  .آن داللت دارد تيّ سند

 ٢٩ايّام  .ا خواندمر هيّ نشر نيا ىکاغذ ۀو سپس نسخ ىنترنتيا ۀنسخ ابتدا  
 ىعده ا. است ىبهائ نيمخالف د ىالعاتاطّ  انيجر کياز  ىکامل ۀنمون
تازه به تکرار  ۀشياند ايفکر  کي ۀو بدون ارائ ىعلم ۀنيزم چيبدون ه سندهينو

ايّام  سندگانيتمام نو ىگارن خيتار ۀاز نظر فلسف. پردازند ىم نياّول ريمکرّر اساط
من به . هستند ستيمارکس ىنقدها نيو ناپخته تر نيتر يىابتدا ىمقلّد نظر ٢٩

چون ( نيشيب مردود پجمع طّال  نيانتظار داشتم که ا ىبهائ کيعنوان 
 نيبه چن ىازيت االسالم شده اند و نحجّ  ايب باسواد و کاردان طّال 

قرن  ميپس از ن) در زندانند بانبه همراه اصالح طل ىندارند و باق ىخودفروش
مدرک جالب و  کيحّد اقل  ىبهائ خيدر آثار و تار) ىخوانپر (غور و مطالعه 

نقد تازه مطرح  اي ديد کيدست کم  ايارائه کنند و  شانيتازه در اثبات حرفها
دگر در گل  بار ىبهائ نيتخطئه د ىنشد و قدرت برا نيفانه چنسّ أمت ىکنند ول
 ىپرداز هيّ و نظر ىو فلسف ىنظر ىدر جنبه ها اي معموالً  ننگارا خيتار. ماند

. مورد نظر عيو شاخ و برگ وقا اتيّ و جزئ ىدر ُخرده نگار ايمسلط هستند 
 اتيّ هم بر جزئ و کالن و ىنظر ىهم بر جنبه ها سينو خينخبگان تار ىبرخ
هستند که نه از  ىسندگانياز معدود نو زانيست ىبهائ. ط هستندمسلّ  ىخيتار

 ىکاست. ىخيتار اتيّ ازجزئآورند و نه  ىکالن سر در م ىو روندها خيتار ۀفلسف
است و هم در موارد ُخرد و  ريچشمگ ىهم در موارد کالن و نظر ٢٩ايّام 
. نگرش کالن مطرح کنم ىرا از کاست ىالزم است نمونه ا. ىخيتار اتيّ جزئ

 فيلداند تک ىباالخره نم هيّ ايّام پس از ورق زدن و مطالعه نشر ۀخوانند
 ايعوامل انگلستان اند  ايآ ر؟يخ اياند  ىجاسوس روس تزار انيبهائ ايآ. ستيچ

 اياست آ بيع لياگر حضور در اسرائ ر؟يخ ايدارند  سميونيبه صه شينه؟ گرا
حضرت بهاءاهلل  ىاجبار ديبا تبع ليمعراج دلبخواه حضرت رسول از راه اسرائ
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وعده  هوديسه را به مقدّ  ىاراض ديدارد؟ چرا قرآن مج ىچه فرق هيّ به شام و سور

 در آثار ىبخشد و چرا همچون مطلب ىم ىرا بر نوع بشر برتر هودي دهد و ىم
 ىبه حساب م سميونيصه نانيو چگونه است که آراء ا ستيباب و بهاءاهلل ن

 خياز کدام تار ر؟يخ اياند  کايدست پرورده آمر انيبهائ ايآ ر؟يخ گريو آن د ديآ
کردن  جيب و گِگل آلود کردن آ ىکدام سند؟ در اکثر موارد برا ىو بر مبنا

شوند و با ى خوانده م ىاستعمار جهان اياستکبار  ۀدست نشاند انيخواننده بهائ
از شاخه به  يىدهند و توانا ىنم ىپاسخ محکم چيتن به ه يىگو ىکلّ  نيچن

  .کنند ىرا حفظ م دنيشاخه پر
متناقض است و از  ىموارد اساس نيجام جم در ا سندگانينو ىتمام آثار  

 ىمقاله خودشان چند حرف م کيدر  سندگانياز نو ىبعض کهنيهمه جالبتر ا
بزرگان و  نينشست با حضور ا اي ناريسم کيبود اگر جام جم  بايچقدر ز. زنند
را روشن  انيبهائ فيکنفرانس تکل انيو در پا ديديتدارک م زانيست ىبهائ گريد
 ۀدست پرورد انيدادند که بهائ ىپرسش پاسخ م کي نيبه ا کردند و ىم

و قلم به  ٢٩العات و ايّام که وزارت اطّ  ىاند؟ وقت ىقدرت خارج نيامکد
 ىپرسش اساس نيچن کيتوانند جواب  ىنم زانيست ىبهائ گريو د شيمزدها

 دارد و از راديبدهند واضح است که کارشان ا کنواختيرا به طور منسجم و 
  .له و درک آن عاجزندأمس قيارائه دق

ص قدرت که تخّص  ىخيکالن تار ميدر ترسرا  ٢٩ايّام  سندگانينو توان  
اکنون . ميبپرداز اتيّ ُخرد و جزئ خيتار ىحال به محتوا و بررس. ميدياست د

تا  ميکن ىمرور م قتريدق ىرا کم ٢٩ايّام  ىخيبحث تار نيو پخته تر نيبهتر
در  ىستانباغ ديسع ىآقا. روشنتر شود زانيست ىبهائ ىنگار خيتار ىها ىکاست
 ىو بررس »عالم ۀقبل«اس امانت اند و اثر دکتر عبّ  دهيکشزحمت  ٢٩ايّام 

ال ؤس ريز زيتبر ىحضرت باب را با علما ۀو مناظر عهديرا از مجلس ول شانيا
جامع و  ىعالم بررس ۀکتاب قبل نکهير است اکه قابل تذکّ  ىاّول ۀنکت. برده اند

شاه قاجار  نيناصرالدّ  ىپادشاه ۀاز دور ىمين خيو تار ستين هيّ کامل جنبش باب
مجلس  ۀدر بار ىخواستند که بحث ىم ىباغستان ىچون آقا ىاگر محّقق. است

دکتر امانت را و  »و تجددّ  زيرستاخ«داشته باشند الزم بود که کتاب  عهديول
 ىکردند نه کتاب ىو نقد م ىرا بررس عهديمخصوصا بخش مربوط به مجلس ول

 نکهيم ادوّ . بحث قرار داده استمورد  هيرا در حاش شانيله مورد نظر اأرا که مس
 ىسيمنابع انگل ۀاز مطالع ىباغستان ىکه آقا ميه داشته باشالزم است توجّ 

که کتاب معتبر، غالب  ستيحّد ن نيدر ا شانيا ىسيمعذورند چون دانش انگل
را مورد نقد قرار دهند و دستشان فقط به  »و تجددّ  زيرستاخ«چون  ىو مرجع

هم که آشکارا  ىفارس ۀترجم. شده باشد ىارسف ۀرسد که ترجم ىم ىکتاب
اصل را ندارد و بهرحال  تيّ و سند ستياصل کتاب ن ىن محتوامتضمّ 

را نقد کند  ىگريد دهد اثر ىصاحبنظر که به خود اجازه م) مثالً ( ىا سندهينو
بنابر  هداشته باشد ک ىسيو انگل ىالاقل سواد مطابقه دو اثر را در فارس ديبا

ى سيحتّى سواد انگل ىباغستان ىآقا). ٦٣ص (سواد را ندارد  نياعتراف خود ا
بتواند  عهديحضرت باب در مجلس ول ىکه در مورد اّدعا ستين ىاش در حدّ 

دهد که  ىدهد و به خواننده هشدار م زيتم ىسيدر انگل »هزاران«را از  »هزار«
 ىب«از  ىناش دينباشد شا ممترج »ىپّ اشتباه لُ «هزاران آمده در ترجمه اگر 

را  شانيال اؤس .)٦٣ص ( »امام زمان باشد بتياو از مّدت غ بيعج ىالعاطّ 
که نتواند دو کلمه هزار  ىسينقد نو ىسواد ىب: کنم ىمطرح م ىگريد هياز زاو

 ىو ب ىو شتابزدگ ىاز هم فرق بگذارد و با بدبخت ىسيو هزاران را در انگل
ل است مانند ئومس ندهسينو اينداند که مترجم  زانيست ىخاص بهائ ىالعاطّ 

مرغ پخته را به  »بيعجا نيدر سرزم سيآل« ىاليخ ىتهايّ شخص ىهاييگزافه گو
خواهد  ىاست که م ىمانند کس ىباغستان ىآقا تيحکا. اندازد ىخنده م

مقاله  کي ىنيفهمد ترجمه چ ىنم ىو چون عرب سديبنو ىرّديّه بر حضرت عل
است  نيا. سدينوى آن رّد م ىخواند و برمبنا ىرا م ىلحضرت ع ىفدر معرّ 

 ىو ب ىرا خورده و از آگاه ايزرق و برق دن بيکه فر ىحال و روز شبه محّققان
و  ىالعاطّ ى که صاحبنظران به ب ديمطمئن باش. زاننديگر قيتحق ۀالزم ىطرف
نگران  ديبا ىبهائ نيخندند و دشمنان د ىم ىبهائ نيدشمنان د ىسواد ىب

قرن سرکوب و شکنجه  کياز  شيو ب نهيل و هزهمه پو نيچه با صرف ا ندباش
محکمتر و استوارتر از  اتر،يپو رانيا ىبهائ ۀامروز جامع ان،يبهائ ىرسم و کشتار

 داستيپ تهايطور که از واکنش مردم در سا رود و همان ىم شيبه پ شهيهم
  .ددارن شياز پ شيب ىشيو آراء آن گرا ىبهائ نيبه د انيرانيا

و  شانيا ىچرا فارس ستنديبلد ن ىسياگر انگل ىغستانبا ىآقا نکهيا مسوّ   
دارد؟ هر محّقق  ىمرجع لنگ است و کاست ىخيبا منابع تار شانيا يىآشنا
دست کم  ديبزند با هيّ له باب و بابأدر مس ىکه بخواهد حرف مطرح ىباب خيتار

 ىکه نتواند اصل اّدعا ىمحّقق. نقطة الکاف آشنا باشد اي لينب خيبا تار
آن را  ىو فارس ديايب نيرفدر منابع مقبول الّط  عهدياب را در مجلس ولحضرت ب

دهد چگونه به خود اجازه  زيتم ىبخواند و هزار را از هزاران از بطن متن فارس
 نيا يىرادهايرود و ا ىباب خيتار ىص جهانمتخّص  کيدهد که به مصاف  ىم
  .رديکودکانه به او بگ نيچن

 ۀعيرا ش عهديحاضر در مجلس ول ىلماع ىباغستان ىآقا نکهيا چهارم  
 ىعال و جواب با مدّ ؤبه س ىاصول شهير و اندفرض کرده اند که با تفکّ  ىاصول
از همان  ىاست و ناش ىو نابخشودن ىهيبد ىاشتباه نيپردازد و ا ىم تيّ قائم
از  نيهدحاضر و مجت ىعلما. به مزد است ىو مزمن قلمها بيعج ىالعاطّ  ىب

 ىخياجتهاد داشتند و چون از مکتب ش ۀاجاز ىخيان شو بزرگ ديمحضر اسات
باب در همان چارچوب  ديّ س ىبودند استدالل و روش ارائه پاسخ از سو

از  نانيا. کردند و با آن آشنا بودند ىبود که آنها آن را درک م ىفلسفى مذهب
 ليباب را تشک روانيپ نينخست ۀبودند که هست عهيش ۀشيدراند ىلهمان تحوّ 

نه به  ىخيمجتهدان ش ىباب در آن مجلس از سو ىاّدعا رفتنينپذ. داد ىم
 نهيحضرت باب در ارائه دادن جواب بلکه به علّت حسادت و ک ىسبب ناتوان

 ىخيتار ىناآگاه. آن عصر بود ىخيش ۀجامع ۀاو در عرص ىخيش ىرقبا ىتوز
  .است شانيا ىراه ترکستان انگريب زيمورد ن نيدر ا ىباغستان ىآقا

 ىهفتاد من کاغذ است ول ىمثنو ٢٩ايّام  ىدروغها ۀو نقد دربار ىگفتن  
ايّام اختصاص به  ٥٣صفحه . بگذرم ناگفته رياست که از نکته ز فيح
. ستيشعبان غامض نۀ مين ۀلأمس. دارد »شعبان مهين ىخصومت با جشن ها«

از  ىگروه. رديگ ىپوچ م ديرا غبار خرافات و عقا انيبا گذشت زمان اد
باز خواهد گشت و  نيسوار بر ابر به کره زم حيباورند که مس نير اب انيحيسم

صاف و مسطح  نيزم ۀالبتّه کر( ديهمه انسان ها در بازگشت او را خواهند د
هزار  نيهندسه چند نيط همگان بنابر قوانتوسّ  حيمس تؤير ۀو الزم ستين

ان از آسم عتدر رج دنشياست وگرنه د نيزم ۀبه دور کر ىگردش ماهواره ا
 ىباق ىالبتّه اگر کره ا) ممکن خواهد بود ايچند از مردم دن ىتن ىفقط برا

 نيکهکشانها بر زم ىقرار است ستاره ها حيمانده باشد چون قبل از آمدن مس
به هر جهت اگر  ىول. نورش تمام شود ديبا ديخورش زياز آن ن شيو پ فتنديب

هستند بر آن  نيبر زمبرا ارانهز کيکه هر ىپس از سقوط ستاره هائ ىمردمان
 ۀعيش ۀفرق. ديرا سوار بر ابر خواهند د حيمس ليانج انيماندند بنابر ب ىباق

ممکن است باور داشته باشند  ىه اعدّ . ستين ءاستثنا زين ىاصول ىدوازده امام
پناه برده و هزار و  ىزمان در سامرا به چاه ۀساله از دست جبابر ٥ ىکه کودک

هم به دو  يىمسافرتها انًايمره به سر برده است و احسال را در سرداب سا ىاند
 — شرق و غرب عالم هيال ىواقع در دو منته(جابلقا و جابلسا  ىشهر افسانه ا

و  ىخاور هيال ىمنته نيکه جهان گرد است و کره زم ديت داشته باشالبتّه دقّ 
نه . ستين شيب ىافسانه ا نيا ىاز نگرش بهائ ىداشته باشد ول) ندارد ىباختر
 ديرا تائ ىاسطوره ساز نيو نه عقل و نه علم ا خيو نه تار تيو نه روا ثيحد
است و  ىبهائ نيد ىو اعتقاد از اصول اساس شهياند ىآزاد ىول. کند ىنم

کنند و  ىمحترم است و آنها مختارند که چراغان ىاصول ۀباور فرق نيبهرحال ا
خود نثار کنند و  نانيبه هم د ىنيريو چلو و کباب و خورشت و ش رنديجشن بگ
  .شوند ىانسانها شاد م گريد ىشاد از زين انيالبتّه بهائ

 ىشده اند که امر ىفشعبان معرّ  ۀميدشمن ن انيبهائ ٥٣ ۀصفح ۀمقال در  
 ۀميبا ن انيمخالفت بهائ ىخيجالب است که شاهد تار ىول. نادرست است
 .ىآن هم چه سند. دکرده ان دايپ انيسرقت رفته از بهائ ىوهايشعبان را در آرش

 انيبه بهائ ىبهائ هجامع هيّ خود رو کرده ابالغ ىدر افشاگر ٢٩که ايّام  ىدستور
عجل « سنديدر مورد امام زمان ننو ىدعوت عروس ىکارتها ىاست که در باال

 ستيشعبان ن مهيبا ن ىدشمن ىدستورعمل خصوص نيو ا »فرجه ىاهلل تعال
 ىندارد و نوع ىهمخوان ىبهائ ىورهابا با ىعبارت نيبلکه آشکار است که چن

و از  رديحضرت باب را بپذ ىتواند در آِن واحد اّدعا ىنم ىبهائ. است هيّ تق



 
 ٦٨   ولوله درشهر

 
 ىانربّ  ىشوق ۀاصل و فرمود نيبنابر هم انيبهائ. ديعجل اهلل گو گريد ىسو
به منظور ( رانيامروز ا انيعيو برعکس ش رنديگى جشن نم زيرا ن سمسيکر

 ىکنند ول ىنم ىچراغان سمسيدرخت کر) ت کردن آنمخالفت با نظام و کنف
  .ستين تيّ حيمس اي حيبا مس تمخالف ىبه معنا ىدستور بهائ نيا

مرسوم  ابدًا ىجامعه بهائ نيعجل اهلل در ب نيکه ا نجاستيا خوشمزه  
 ۀلأدهد مس ىم ليدستور را تشک نيا ۀنيشيکه پ ىخيمورد تار. ستينبوده و ن
 طيو دستور عمل مربوط به شرا حيتوض نياست و ا رازيقربان در ش حيدکتر ذب

 امامهات ۀدر ظل توج«با نگاشتن  ىخاص اوست که به عنوان شخص بهائ
 ىفرزندش باور بهائ ىکارت دعوت عروس ىبر رو »فرجه ىعصر عجل اهلل تعال

 ىبا اشتباه خود روبرو شد بر عمل نادرست خود پافشار ىپا گذاشت و وقت ريرا ز
له را أمقاله مس ۀسندينو نکهيازا. دور شد و مسلمان شد ىه بهائکرد و از جامع

نامه را  ىخيتار ارچوبسفسطه کرده و شخص مخاطب را نام نبرده و چ
 نيدر ا. ستين نيجز ا انيّ ص نکرده است تعجِّب نکردم چون روش ايّاممشخّ 

من به امام ؤم نيا ليرا سزاست که شما کتايشکر مضاعف خداوند  ىمورد ول
از  افتهيو نجات  »فيفرجه شر ىعجل اهلل تعال«و معتقد به  انيعيش زمان
ه موجود است تا مجلّ  نيهم ٣٠ ۀدر صفح ىفراماسونر ىبا لباس رسم تيّ بهائ

در جوامع  تيّ عضو ۀاجاز ىنيبنابر دستور د انيبر همگان روشن شود که بهائ
 تهايّ الفعّ  نياکه هوس  يىآنها. را ندارند ىو انحصار) ىمانند فراماسونر( ىمخف

  .گروند ىشوند و به اسالم م ىخارج م ىبهائ نيرا دارند ناچار از د
 ىهستند که در حّق امام عصرعجل اهلل تعال ىافتگانيهمان نجات  نهايا  

و  ىنيريصرف شام و ش از آورند و پس ىو اسالم م نديگو ىم فيفرجه الشر
 ىه جلسات آن مپوشند و ب ىفراماسون م ۀشعبان خرق مهيحضور در جشن ن

و عطش قدرت و شهوت کالم خود را  ىو روان ىعاطف ىازهايو نءروند وخال 
ه در مجلّ  نيچن نيا ىضهايضّد و نق. کنندى و در آن محافل پر م تهايّ الفعّ  آنبا 

را در لباس  ىبهائ نيو طرد شده از د عهيش ىکه عکس شخص ٢٩ايّام 
 قتيکند روند حق ىقالب مبه مردم ناآگاه  ىبهائ کيفراماسون به عنوان 

 ىب ۀدهد و نشان دهند ىرا نشان م ىضّد بهائ ىانجمنها خيو جعل تار ىزيست
کاال در نزد  نيارزشتر ىب. هست زين زانيست ىمزمن بهائ ىو دستپاچگ ىتدقّ 

فقط  شانيه اآشکار است که توجّ . است تهايّ و ارائه دادن واقع يىآنان راستگو
و ساختن شبه  خيمنظور من از جعل تار. ه محتوااست نه ب ىبه شعار و فرافکن

و  ىا کخانهيتار ىتهايّ الفعّ  نيهم ريزور و زر و تزو ىنهادها ىدانش از سو ىعلم
از دانش  يىگفتمان قدرت با سودجو ىشوم است که فوکو آنرا به درست

  .نامد و در آغاز مقاله به آن اشاره کردم ىخودبافته م
قدرت . دهد ىنسل امروز هشدار م ۀخوانند در نقد خود بر قدرت به فوکو  

منطبق و با  گرانيکوشد تا روابط و ضوابط خودبافته را به زور بر د ىهمواره م
 نيقدرت حاکم ا ۀنظر و به اراد ريکه ز ىدانش. کند هيتوج ىِشبه علم ىروشها
 ليکند و آن تحم ىم الرا دنب ىشود هدف خاّص  ىساخته و پرداخته م نِ يچن

 ىالياست ىو استفاده نادرست از آن دانش غلط برا ىگريبرد ىا هژيساختار و
ساخته و  نيکه چن نيدروغ يىاز دانشها يىفانه نمونه هاسّ أمت. است ىگريبر د

قدرت  ىجنوب ىقايدر آفر. شود ىم دهيد اريبشر بس خيشوند در تار ىپرداخته م
و دون ( نيدارو ۀمفقود ۀرا حلق اهيس انييقايکه آفر ديد ىحاکم بر جامعه الزم م

کند و  هيرا توج ديو شوم آپارتا فيبداند تا از آن راه نظام کث) مقام انسان بداند
 نيبه چن زين کايآمر خيدر تار. محروم بداند ىرا سرکوب و از حّقوق انسان انيبوم

 ىبر م اهانيسپوستان به  ديسف ىنژاد ىبرتر ىشبه علم هيدر توج يىنمونه ها
راه  نياز ا ىگريد شمارى ب ىانسان ريو اعمال غ اتيجناو  ىبرده دار. ميخور
 ريآن با اج ىو دستگاهها ىاسالم ىجمهور زيامروزه ن. شد رفتهيو پذ تهينهاد

فرسوده و کهنه و  ىها هيّ و با وام گرفتن نظر ىخيشبه محّقق تار ِىکردن گروه
نشر و  ديدر تول ىسع) نوع ممکن نيترى و سطح نيدر خامتر( ىنيلن ديپارانو
که به صورت ُخرد و کالن و  ىِشبه علم. دارد ىبهائ نيکاذب در مورد د ىدانش

 شيپ جاديکند و آن ا ىهدف را دنبال م کيشود تنها  ىم ديتول نيچن نيا
 ى گريافزونتر قدرت بر د ىاليو است ندهيآ ىآزارها هيتوج ىو بستر الزم برا نهيزم

 .ا استراست نيشده در هم ىسپر ىتالش ٢٩ايّام . است



 
 ٦٩   ولوله درشهر

 

  نيست اسالم دين بهائى ضد

بهائى را معلول دول استعمارى دانسته كه  اّيام بارها اديان بابى و جام جم در
 در. حمايت شده اند و براى ايجاد تفرقه دراسالم وضعف ايران عزيزايجاد

بوده،  موجود ،مقاله اى راكه قبًال درسايت ها درجواب اين شبهه دو زير
  .تقديم مى كند

  نسبت به اسالم ىبهائ انتيد دکاهيد :الف

  دگاهيد تيسا مهرپور، - هـ

  
دعوت جامعۀ ه شمال اروپا ب ىاز کشورها ىکي تختيماه قبل در پا چند  
برگزار شد  »آن ىفرهنگ راثياسالم و م«تحت عنوان  ىکنفرانس آزاد ىبهائ

که  ىتانيدر مورد د قيتحق ايو  ىکنجکاو ىاز رو اي ىريکه در آن عّدۀ نسبتًا کث
 کيجلسه  انسخنر. در غرب ناشناخته است شرکت کرده بودند ىتا اندازه ا
اسالم و دست  خيجامع در بارۀ تار ىبود که شرح ىتبار بهائ ىرانيجوان ا
ضمنًا با نشان . کرد انيگذشته ب ىقرنها ىآن در ط ىو فرهنگ ىعلم ىآوردها

 ىن اسالمو تمدّ  ىگفرهن راثيم انگريد و جالب که نمامتعدّ  ىدهايدادن اسال
و  ىبود موجب آشنائ ايو اسپان قايو شمال آفر رانيچون ا انهيخاورم ىدر کشورها
 ىبه پرسشها انياسالم شد و در پا شتريشرکت کنندگان به مطالعۀ ب ىعالقمند

غرض آلود و غلط اسالم  ىهايداور شيبوده و با پ ىحيد آنان که غالبًا مسمتعدّ 
  .ّصور نموده بودند پاسخ داده شدمجّسم و ت ىگريرا بصورت د

تا کنون همواره  شيسال پ ۱۶۰آن در  شيداياز بدو پ ىآيين بهائ روانيپ  
 تيّ مالحظه حّقان چياز اسالم دفاع کرده و بدون ه تيّ ميبا صداقت و صم

راستا کتب و  نيدر ا. را ثابت کرده اند نيآن د ىاسالم و منشأ اله امبريپ
در  منعقده ىنارهايو سم هايته اند و در سخنرانرساالت و مقاالت مختلف نوش

با نظر  ىاساس تا حد ىب اتيو روا عــــاتيبواسطۀ رواج شاکه اروپا و آمريکا 
 عتيشر ىحقائق اساس دننگر ىاسالم م نيج آيين مببه مروّ  ديشّک و ترد

 ميو تعال خيتار حياست در هنگام تشر ىهيبد. کنند ىم انيمقّدس اسالم را ب
ها و خرافات و رسوم منتسب به آن  هيراياسالم و پ قتياساس و حق نياسالم ب

 و اصطالح آب را از سرچشمۀ آن گرفته و از بدعتهاه و ب شوندى قائل م زيتم
  .کنند ىناصواب جـــدا م ىاز افکار و پندارها ىناش ىهايآلودگ
 معتقد ايو  ىحيقبًال مس ىآيين بهائ روانياز پ ىاريذکر است که بس قابل  
 امبريرا بعنوان پ) ص(وقت حضرت محّمد  بوده اند و در آن ىگريد انيبه اد
رسول اکرم و  تيبه حّقان ىبه امر بهائ مانيپس از ا ىشناختند ول ىنم نيراست

 ىو کالم آسمان ىاله ىرا وح ديائمۀ اطهار اقرار و اعتراف کرده و قرآن مج
سوء از نظر اکثر  غاتيبواسطۀ تبل قتيحق نيمتأّسفانه ا. دارندى محسوب م

در شناساندن مقام و رتبۀ  ىرا که جامعۀ بهائ ىاست و خدمت دهيپوش نيمسلم
نموده مسکوت مانده و  گريد انياد روانيپ ونهايمل نياکرم در ب ىرسالت نبّ 

  .گرفته شده است دهيناد
و  ىسال قبل حضرت عبدالبهاء فرزند شارع امر بهائ ۸۰است که  ىگفتن  

در اروپا و آمريکا در مجالس و  شيسفر سه سالۀ خو ىهان طج انيمرجع بهائ
در اثبات مقام نبّوت و عظمت رسول اکرم داد  انيهودي سۀيکن ىو حتّ  ساهايکل

... «: سدينو ىشرق م انياز آمريکا خطاب به بهائ ىسخن داده در نامه ا
. کند المالسّ  ـهياز حضرت رسول عل ىـت ذکرسنتوان ىنفس اريد نيتابحــــال در ا

و  اتيبلکه حکا ان،يميو کل انيحيالخصوص در کنائس و معابد مس ىعل
 ىول کردندى استهزاء م عيدر السن خلق منتشر بود که جم هيّ مفتر بۀيعج اتيروا

 ىو ابدًا نفس شودى اثبات نبّوت حضرت م کنائسحال الحمدهلل در صدر 
  ١»...و ساکت و صامت هستند دهندى گوش م عيو جم دياعتراض ننما

  :است نقراريدر مورد اسالم مختصرًا از ا ىبهائ انتيد دگاهيد

مبعوث من جانب اهلل ) ص(اسالم آيين بر حّق و مؤّسس آن رسول اکرم  •
  .است ىکتاب آسمان دياست و قرآن مج

و  اءيهمۀ انب تيّ خداوند، حّقان ىکتائيبه  مانيا ۀياساس اسالم بر پا •
مکررًا به  ديدر قرآن مج. استو زبور  ليکتب مقّدسه از تورات و انج

 ضيگشته و تفاوت و تبع حيو تصر ديگذشته تأک اءيصّحت و اصالت انب
 احد نيال نفّرق ب«در مورد مقام و منزلت آن بزرگواران قائل نشده است 

  »من ُرُسِله
 بيو تهذ هيتزک ديقرآن مج اتيبر طبق آ) ص(اکرم  ىنب ىهدف غائ •

 جاديو ا ىرفع اختالفات قوم مردمان و نيحکمت ب مياخالق و تعل
  .بوده است نيمؤمن نيالفت ب

سال ضامن  کهزاريبود که مدت  ىاصول و احکام ىاسالم حاو عتيشر •
و ارتباط  ىحفظ و بقاء اّمت و موجب نظم و ادارۀ جامعه و اّمت اسالم

  .اقوام و ملل متفاوت بود نيب
ست که ا ىاسالم شامل حقائق معنو ىو روحان ىاخالق ىاصول و مباد •

است همچون اصل عدالت، مروت، صداقت، محبّت  ىو دائم داريپا
  .است ريناپذ رييو تغ شود ىمالحظه م زين انيکه در واقع در همۀ اد

 جيبا اعتقادات را ىبهائ دگاهيشود پس اختالف د هاگر پرسيد اکنون  
 نيبر ا ىبهائ ىفلسفۀ اعتقاد :به اجمال گفت توان ىمسلمانان کدامست؟ م

مستمّر و بدون انقطاع است،  ىاله ضيو ف تيهدا نيکه فرام کند ىم ديأکامر ت
 ان،هر عصر و زم اتيّ خداوند منّان بر حسب شرائط و ضرور گريبعبارت د

 ىم تيبشر عنا ىو اجتماع ىحّل مشکالت فرد ىبرا ىو احکام مناسب ميتعال
 مبرانيو پ اءياز انب ريغ ىو احکام اله اميپ نيپر واضح است که حامل ا. کند
 باشند ىم نيکه واسطۀ ارتباط عالم باال با مردم زم ىحّق تعال ندگانينما ىعني
 ىا هيآمده که هرگاه نسخ حکم و آ ديچنانچه در قرآن مج. تواند باشد ىنم

  .ديفرما ىتازه م عتيو وضع قانون و شر دينما ىخداوند بنفسه اقدام م ديالزم آ
 ىکيو شگرف  قيه به تحّوالت عمو با انصاف با توجّ  طرف ىناظر ب هر  

کشورها و برخورد  نيجمله ارتباطات ب و من ىدو قرن گذشته در عرصۀ اجتماع
 نيب عيکشف وسائل حمل و نقل و ارتباط سر جۀينها که نتفرهنگها و تمدّ 

کرۀ  درمرحله از تکامل انسان  نيکه در ا کند ىم قيکشورها و اقوام است تصد
شده که مستلزم راه حل  دايپ ىتازه ا ىالشهامسائل و مشکالت و چ ىخاک
 ميبا اصول و احکام قد است که الزامًا عيو احکام بد نيو قوان ديجد ىها

 »شأن ىهو ف وميکّل « مهيکر ۀيمصداق آه معتقدند که ب انيبهائ. مختلف است
 تيو هدا ىراهنمائ با ديخود را دارد با ژۀيهر روز شرائط و حاالت و ىعني

 نيباورند که خداوند در ا نيمزمن جهان پرداخت و بر ا ىدردها بدرمان ىاله
توسط  ديجد ىانتيو د ىآسمان ىاميعصر بر بشر منّت گذاشته و با ظهور پ

رفع  ىموافق و مناسب حوائج عالم انسان برا ىميو تعال نيحضرت بهاءاهلل قوان
اد حوحدت و اتّ  سيو اختالفات ملل و دول عالم و تأس ىعلل و عوامل دور

ابالغ فرموده است  ىو بسط عدالت اجتماع ىو عموم داريمردم و صلح پا نيب
 ريغ ايمؤمن  اه،يو س ديحقوق همۀ افراد بشر اعم از سف ىجمله تساو که از آن

است و رفع همۀ  ىکرۀ خاک نيا ىرو نيمؤمن، زن و مرد و مختصر همۀ ساکن
  .ىاسيو س ىبمذه ،ىبات نژادتعّص 

نوشتۀ کوتاه ممکن  نيدر ا ىت عالم انسانوحداصل  حيو توض بحث  
 ىنکته اشاره م نياه آن پرداخت تنها به ب ىگريدر مقاالت د ديو با ستين

 ىجهان ۀيّ حضرت بهاءاهلل اعالم امياز ابالغ پ کقرني بيکه پس از قر شود
 صّحهفوق الذکر  ىو اعتقاد ىشنهاديو اصول پ ىبر همۀ مباد بًايحقوق بشر تقر
هم در زمرۀ  رانيکه ا(به دول جهان ابالغ کرد  بيجهت تصو را گذاشت و آن

  )امضاء کنندگان آن منشور است
ق وعده ها و بمنزلۀ تحقّ  ىباورند که ظهور آيين بهائ نيبر ا انيبهائ  

 امياست چه که بال استثناء همه در کتب مقّدسۀ خود به ق انيانتظارات همۀ اد
با انتشارات و اصطالحات مختلف و آخرالزمان  انيبزرگ عالم در پا »ىمنج«

دارد و بشارت  ديتأک هبار نيدر ا زين ىاسالم ثيو احاد اتياشاره کرده اند و آ
وحدت و  اميپ ىبهائ انتيبا ظهور د. شود ىم دهيبه ظهور موعود بوفور در آن د
و  اءيهمۀ انب قتيحال اصالت و حق نيو در ع ديصلح در جهان منتشر گرد



 
 ٧٠   ولوله درشهر

 
ارادۀ ه گشت تا ب حيابالغ و تصر) ص(وص رسول اکرم الخص ىو عل امبرانيپ

  .مبّدل گردد ىو الفت و آشت ىدوست هب نهيريو سوء تفاهمات د هايدشمن ىاله

بهائى عامل تفرقه وضعف شرق واسالم  دين :ب

  نيست

سال است كه با فرا فكنى  ١٦٣س بهائى نويسان عليه ديانت مقدّ  رّديّه  
ت هاى اسالمى را به نام بهائيان تمام ر امّ مى خواهند تفرقه هاى بى پايان د

همان طور  اّما. اديان بابى وبهائى بدانند ت اصلى تفرقه در اسالم راكنند و علّ 
ت در خود امّ  راى علل تفرقه كه تا حال ده ها روشنفكر مسلمان از شيعه وسنّ 

ى كه اثبات م دى درآثار بابى وبهائى وجود داردشواهد متعدّ ،اسالم دانسته اند
ت آن نبوده اند بلكه تعاليمى كند نه تنها آن دو دين سبب تفرقه در اسالم وامّ 

ت اصلى ارائه فرموده اند كه نه تنها موجب وحدت مسلمين است، بلكه علّ 
  .گوناگون مى باشد دونهايى وحدت اهل عالم از اديان وعقاي

 ٦٣٢روشنفكران مزبورخاطر نشان كرده اند اين است كه از سال  آنچه  
از اين عالم ناسوت به ) ص(س حضرت ختمى مرتبتميالدى كه روح مقدّ 

چه كسانى در اّمت  — ى قبل از آنو حتّ  — جهان الهى رجوع و عروج نمود
اسالمى تفرقه ايجاد كردند؟ و چه كسانى در طول تاريخ اسالم، تفرقه هاى 

 ساِل ٢٨ نينيز به آن تفرقه هاى دينى ايجاد شده افزودند؟ و در ا راسياسى 
  ِ ىمذهب –ىاسيبه دهها فرقه س ى، چه کسانزين ىپس از انقالب اسالم

و آن كسان چه دينى ؟افزودند ىگريد دي مزبور، ِفَرق و انشعابات جد ِىاسالم
چه  شتندداشتند؟ و آنان كه دشمنى با فرهنگ اسالمى و اّمت اسالمى دا

ده كردند؟ چه كسانى بودند و چگونه از اين همه تفرقه و فقدان وحدت استفا
ت مذهبى در امّ  –كسانى هم اكنون به نزاعهاى لفظى و عملى سياسى 

ى بزرگترين اسالمى مشغولند و به چه روش و لحنى چنين مى كنند كه حتّ 
مسئولين محترم اين آب و خاك نيز از ادبيات سوء سياسى و اخالق ناپسند 

پاسخ  كنند؟ متنازعين، ابراز نگرانى آشكار در رسانه ها و مطبوعات مى
است وبررسى بيشتر آن مربوط به خود مسلمانان فرهيخته  ازنفس پرسش ها پيدا

  .ظر استوسيع النّ  و منصف و
چون رّديّه نويسان بى انصاف ونا مهربان،نا جوانمردانه  دراينجا اّما  

بهائيان را عامل اصلى تفرقه دانسته اند، به بعضى شواهد ازآثار بهائى دراين 
قضاوت را به عهده عزيزان منصف ومهربان  مى نمايد وخصوص اشاره 

آسمانى دين بهائى در خصوص  بنيانگزار حضرت بهاءاهلل .نهد هموطن مى
اگر حزب فرقان فى الحقيقه به آنچه از «:فوق مى فرمايند َقْوُلُه الَْحكيم قتحقي

 قلم رحمن نازل شده عمل مى نمودند، جميع َمْن َعَلى اَالْرض به شرف ايمان
.. .اختالف اعمال سبب اختالف امر گشت و امر ضعيف شد. فائز مى گشتند

مالحظه نما كه از اين  حرىشريعت رسول اهلل روح ما ِسواه فداه را به مثابه ب
بحر خليج هاى اليتناهى زده اند و اين سبب ضعف شريعت اهلل شده و ما بين 

ت يك سبب و علّ  هيچ )رفقي( عباد، و تا حين، نه ملوك و نه مملوك و نه ُصعلوك
م افتاده نصب گردد آگاه لَ را ندانستند و به آنچه عّزت رفته راجع شود و عَ 

اشاره به خودشان و ( ناله مى كند و قلم اعلى نگحال س... نبوده و نيستند
مالحظه نما كه چه وارد شد بر شريعتى كه نورش ضياء عالم و . نوحه )قلمشان

طوبى ِلْلُمَتَفكِّريَن َو طوبى ِلْلُمَتَفرِّسيَن َو . تشنارش هادى امم، يعنى نار محبّ 
 نيريُمحاط و سا ىهحزب ال قهيالحق ىامروز ف« :زيو ن ٢.»طوبى ِلْلُمنِْصفينَ 

بالد ِ اسالم را به بهانه  ديشوند چنانچه مشاهده فرموده ا ىمشاهده م طيمح
دبه و عجز به کمال نوحه و ن عيوقت آمده که جم. مختلف اخذ نموده اند ىها

و آفتاب ِ  ديبحِر رحمت به موج آ ديشا ندکهيه نما متعال توجّ  ِ ىّ و ابتهال به غن
آنچه بر  ىبار .تو ضعف به قوّ  شود ليت تبدت به عزّ و ذلّ  ديفضل ِاشراق نما

 نيا :است به قوِل َمن قالَ  شانيشود از خود ِ ا ىاّمِت مرحومه وارد شده و م
که به  ديت اسالم از قبل نمائر در عزّ تفکّ  . ماست ِ اندام ىهمه از قامِت ناساِز ب

ِانُه  .ُقلُت َو َاُقولُ  ّماعَ  مَ يَاسَتغِفُراهللَ الَعظ.بود و حال در ذلّت وارد هچه مقام رسيّد
الغاِلُب  ى ؛ َلُه الَخلُق َو اَالمُرَو ُهَو الَقوّ  مَنُع يَ و  ىؤتيُ  شاءُ يَ َمن  ِذل يُ َو  شاءُ يَ َمن  ِعز يُ 

پاسخ به علل مزبور و راه نجات را مى توان در آثار  ٣»مُ يالَحک مُ يقَتِدُر الَعلالمُ 

براى شروع مى توان به . افتاَالْعَظم ي سُمهُ موعود امم حضرت بهاءاهلل َجل اُ 
 ٢٦از جانشين آن حضرت، يعنى حضرت عبدالبهاء و پيام منيع  همدنيّ  ۀرسال

  ٤.دل اعظم، مراجعه نمودمركز جهانى بهائى، بيت الع ٢٠٠٣نوامبر 
 ضعف مسلمين، بلكه درباره اى را كه نه فقط درباره نمونه اينجا در اّما  

از قسمتى از لوح حضرت  ضعف كّل ِ ملل شرق در برابر غرب مى باشد،
آن به مخاطب آن امر فرموده اند به تولستوى  تقديم مى دارد كه در عبدالبهاء

 وحدراين ل .ابق لوح توضيح دهدت مطاين وضعيّ  نويسنده روسى درباره
چگونه راه استقالل و  ت مزبور وعلل آن،عالوه بر شرح وضعيّ  مالحظه فرماييد

م مى دهد به هر عقيده سَ همه را قَ  دراينجا .رشد شرق را نيزاشاره مى فرمايند
ت دقّ  رى عميق فرمايند، و به خصوص تقاضا آنكهاى كه دارند كه درآن تفكّ 

 معتقدند، تنازع بقا مباركشان كه برعكس آنان كه به نظريه فرمايند درآخر بيان
 صلح و راه نجات را راهى معنوى مى دانند كه شرق وغرب را به وحدت و

ت مى رساند ونه راهى كه باعث تشديد دور باطل جنگ وجدال مى محبّ 
  :ايشان مى فرمايند .شود

 اْلَغْرَب ُمْنُذ ِعد االٓنِ لَْشْرِق ِبَرْجِله َو خيِلِه َو ِاَلى ُقُروٍن َقْد َسطا َعلى ا ةِ ِان 
رأ َو َسيْجرى الُْهجُوُم ِبَجميِع ُقّواِته ُمسَتِمّرًا ِالى يوِم اْلنشُوِر َحيُث َترى  ُمْسَتمِّ

رقِ  َلةَ َتصُوُل َصوْ َمًة ُجيوشأ َعَرْمرَ  اْالُسُوِد ِمْن غاباِت الَغْرِب ِالى َمياديِن الش .
ْنَعةِ َو َجيٌش ِمْن  ةِ ْروَ َجيٌش ِمَن الْث : ِمنها و َجيٌش  الْتِّجاَرةِ و َجيٌش ِمَن  الص

ْكِتشافاِت و ُجنُوٌد  َسةِ ِمَن اْلسيا َو َجيٌش ِمَن الَْمعاِرِف َو َجيٌش َمِ◌َن اْالِ
َتُصوُل ِمَن اْلَغْرْب َبِسالٍح قاِطٍع َو َتْفَتُح ُفُتوحاٍت فى ُكلِّ ِجهاِت  هٌ َجرارَ 

رُق َليَس  الّصينيّةِ فى اَالقاليِم  هِ دَ ُفتُوحاِتها اْلَجدي هْملِ اْلَشرِق َو ِمْن جُ  َو الش
َفالرُِّجُل . َاَبدأ الَجرارِة القاِهَرةِ ِلهِذِه اْلُجيُوِش الّصأَِلِة َو اْلُجُنوِد  َمةٌ َلُه ُمقاوَ 

اْلَحكيُم يْدِرُك َعواِقَب هذا اَالمِر الَعظيِم و ال يْحتاُج ِالى َدليٍل فى هذا 
ْن فى َعواِقِب اْالُمورْ  الرُجلُ ِاذأ َايها . اْلَسبيِل  ُر . الَْجليُل َتَمع َهْل ُتُتَصو
ِللَشرِق ِمْن َسَطواِت الَغْرِب فى ُمْسَتْقَبِل الزماِن ِبَوسأِِل التدبيِر  َفَظةُ اْلُمحا

لرْحمِن؛ َبل ِان ال َو َربّى ا .واْلَترتيِب َو اْلتِّعديِل ِو َلو كاَن ِبُكلِّ ِاتقاٍن؟
رِق يَتَمَعنّوَن . فى َخَطٍر َعظيمْ  اُالمورَ  َاهَل الش َفبناًء َعلى ذلك يْقَتضى َان

 يحاِفظُوَن ِبها َعلى ِعزِِّهْم َو َشَرِفِهم واْسِتقالِلِهْم َو  هفى اْكِتشاِف َوسائٍط ِفعال
َو  مةٌ َشك ِان ُكل لَوساِط َمعدوُ َفال . ِمَن الَغرِب  العاِبَثةِ ِذماِرِهْم ِمْن اَالياِدى 

 ِِٔل َمْفقُوَدٌه ِاّال الُقوْطَوَة اْلَمَلُكوتيِة َو ِه َو اِاللهيّ  ةَ الَوسا بّانيِة َو السالُقدَرَة الر
وَلَة الّالهُوتيةِ  ما هذه  .الصةٌ ِانُجنُوٍد َو  ُقو ُهُجوٍم َو ُتَشرُِّد تُكل ُتقاِوُم ُكل

در (َعنُوٍد َو َتْهِزُم ُكَل ُجيوٍش َكما َُسَبَق فى اْلُقروِن االّولى لِّ ُت َشْمَل كُ ُتَشتِّ 
مى زنند و سپس ) ع(اينجا مثال تاريخى از فتح روحانى حضرت مسيح 

ُكوا ...) در ادامه مى فرمايند رِق االَٓن َاْن يَتَمس ٍة َفيْنَبغى ِاذأ ِالَهِل الش ِبُقو
ى يقاِوُموا ِبها ُكل َجيٍش َكثيٍف َحتّ  ةٍ دَرٍة باِهَرٍة َمَلُكوتيّ قاِهَرٍة الِهيٍة َو قُ 

رِق؛ َبْل يْفَتحُوا ِبها ِتلَْك الِقالَع  الَحصيَنَة ُمهاِجٍم ِمَن اْلَغرب ِالى الش
َزةَ  ميةٍ ِباْعَظِم  الُمَجهَو َكِلَمـة اهللِ ، َو َسيُفُهم َاْسَلَحٍة قاِطَعٍة ِمْن َمواٍد َجَهن

الُم َو َجيُشُهم  ُحُهمِسال قوى َو َظهيُرُهُم الَمالُء  َمْعِرَفُة اهللِ السُِٔدُهم التَو قا
مواِت  لُ  اَالعلى َو َنصيُرُهم َرُب السَوكُتُهم  الُعلى َو زاُدُهم الت َعَلى اهللِ َو ُقو

    »تأييٌد ُمتتاِبٌع ِمْن َشديِد اْلُقوى

و سواره نظامش بزور داخل شرق  دهپياهمانا غرب از چند قرن قبل با (
شد و تا حال ادامه دارد و بزودى هجوم مستمر به جميع قوايش واقع 

بطورى كه مى بينى لشكرهاى عظيم را كه حمله  .)خواهد شد تا يوم نشور
از  .شديد مى كنند مانند حمله شيران از جنگل هاى غرب به ميادين شرق

عت و تجارت و سياست و صن وثروت :جمله اين لشكرها عبارتند از
معارف و اكتشافات، و لشكرهاى بزرگ از غرب به سالح قاطع حمله 
مى كنند و در كل جهاِت شرق فتوحاتى مى نمايند و از جمله فتوحات 
جديد آن در اقليم چين است و براى شرق، ابدًا مقاومتى در برابر اين 

حكيم  مردپس . لشكرهاى مهاجم و جنود عظيم و قاهر وجود ندارد
لذا . عواقب اين امر عظيم را مى فهمد و به دليلى در اين راه نيازى ندارد

آيا براى  .در عواقب امور موشكافى كن )تولستوى(اى رجل جليل 
محافظه شرق در آينده از سلطه غرب، وسايل تدبير و ترتيب و تعديل ولو 

امور در بلكه ! ر مى شود؟ نه قسم به پروردگارمبه كمال اتقان باشد، تصوّ 



 
 ٧١   ولوله درشهر

 
پس بنابراين بر اهل شرق است كه موشكافى كنند در . خطر عظيم است

ت و شرف و استقالل و آبرويشان را اكتشاف وسائط كارآيى كه به آن عزّ 
پس شكى نيست كه كل . از ايادى بازيچه گر غرب محافظت نمايند

ه الهى و قدرت ربانى و وسائط معدوم و كل وسائل مفقود است مگر قوّ 
ه مقاومت هر هجوم مى كند همانا اين قوّ . لكوتى و غلبه الهوتىم وتسط

حاد هر ستيزه گر را پراكنده و همه لشكرها را فرار مى دهد و اجتماع و اتّ 
مى سازد و كل لشكرها را شكست مى دهد، چنانكه در قرون اّول 

ه غالبه پس شايسته است االن براى شرقى ها كه به اين قوّ ... گذشت
خيره كننده ملكوتى چنگ زنند تا به آن هر لشكر متراكم  ته و قدرالهيّ 

آن  )ه الهىقوّ (مهاجم از غرب به شرق را مقاومت كنند، بلكه به آن 
ز به بزرگترين اسلحه قاطع مواد جهنمى و آتش زا را دژهاى محكم مجهّ 

اهلل، سالحشان صلح و سالم،  كلمةپس شمشيرشان  .فتح نمايند
تقوى و پشتيبانشان مالء اعلى و  ارشانردلشكرشان معرفت خدا و س
ه ل بر خدا و قوّ بلند مرتبه و توشه شان توكّ  ىياورشان پروردگار آسمانها

   ٥.)شان تأييد و كمك متتابع از شديد القوى است

كالم الهى را كه در اين  به اين ترتيب دراين لوح وده ها لوح ديگر قّوه  
راه حل مشكالت هم غرب وهم  دهحضرت بهاءاهلل آشكار ش زمان به وسيله

يكى از  به همين خاطر بود كه تولستوى نيز منصفانه در. شرق مى فرمايند
تعليمات بهائى روح اين عصر «: چندين اظهار نظر هاى مشابهش چنين نوشت

بايد تعاليم واحكام بهائى را در جهان ...وبه مقتضاى نياز بشر پديدآمده است
  ٦».اساس اين ديانت است نشر داد وحدت حقيقى را كه و تنفيذ نمود

ى كه هموطنان عزيز بايد بدانند و به واسطه آن به دسيسه نكات مهمّ  از  
هاى رّديّه نويسان عليه دين بهائى ــ امثال آقاى شهبازى كه امر بابى و بهائى 

ــ آگاه  ٧ت ايران ذكر مى كنندبراى ضربه زدن به ملّ  اکيراعامل اصلى قاچاق تر
كه در لوح مبارك  لهاى حضرت عبدالبهاء است از آن قبيگردند، هشدار

موردى را كه درباره چين در لوح مبارك . مندرج درفوق مالحظه مى فرماييد
قسمتى از آن لوح نيز در  .فوق الذكر فرموده اند در لوحى ديگر توضيح داده اند

در ... «:َقْوُلُه اْلَعزيز.شماعزيزان قضاوت فرماييد خود تا ذيل تقديم مى گردد
. كه بعضى از نفوس ايرانيان به شرش گرفتار ودب مسأله حشيش، فقره مرقوم

اّما افيون و .. .سبحان اهلل اين از جميع ُمسِكرات بدتر و حرمتش ُمَصرح
زّقوم ِكثيف و حشيِش خبيث، عقل را زائل و نفس را خامد و روح را جامد و 

ن را به كلى خائب و خاسر نمايد و انسا )خشكيده و پژمرده و تشنه(تن را ناهل 
مالحظه نماييد كه اهالى هند و چين چون . وجود اين چگونه جسارت نمايند اب

به شرب دخان اين گياه سّجين معتادند چگونه مخمود و مبهوت و منكوب و 
هشتصد ُكرور . هزار نفر مقاومت يك نفر نتواند. )پست( و مرذولند )خوار( مذلول

جبن و خوف و  زيرابلى با چند فوج از فرنگ ننمود نفوس از اهل چين مقا
سبحان اهلل چرا . هراس در طينتشان به سبب ُشرِب دخاِن افيون ُمخّمر گشته

به مرز و بوم  )نا مبارك(از قرار معلوم اين فعل مشئوم  .ديگران عبرت نگيرند
خاِن ايران نيز سرايت كرده َاعاَذنا اهللُ َو ِاياُكْم ِمْن هذا اْلَحراِم الْ  َقبيِح َواْلد

يغلى ِفى اْلُبُطوِن َكَغلْى : َو َزقوِم الَجحيِم َكما قاَل اهللُ َتباَرَك َو َتعالى ثيِف اْلكَ 
خدا ما و شما را از اين حرام قبيح و دخان كثيف و َزّقوِم جهنم پناه (» .اْلَحميمِ 

كمها مى جوشد در ش: چنانكه خداوند تبارك و تعالى فرمود .دهد و حفظ كند
  ٨))٤٥-٤٦سوره دخان قرآن مجيد آيات (رمچون جوشيدن آب گ

اين سخنان فرزندى  .درست مى خوانيد و چشمانتان درست مى بيند آرى  
از ايران است كه چندين دهه است رّديّه نويسان او را ضد ايرانى وعامل تفرقه 

  .فى كرده اندمعرّ  بين مسلمانان

 ى دين عملش قالبيستب... پس يقين آن

آن و تهى  انيكى از روشهاى نا جوانمردانه كه نشان از ضعف صاحب اصوالً   
 از منطق و دليل محكم دارد، دادن نسبت هاى نادرست و ناروايشان بودن ادعا

كه با ايشان  بوده است يسياسى و مذهبى يا افراد واقليت هاي به گروهها ودروغ 
راب كردن خفرد يا گروهي كه مخالف بودند وقصد ايشان با هر .دشمني داشته اند

به گروهي كه بحق يا ناحق  ظر مردم داشتند، شخص مورد نظر رارا در ناووجهه 
ازجملۀ اين .  درنظراكثريت جامعه مردود محسوب مي شدند، نسبت مي دادند

بدين  بودن، بوده است تايا بابى يا بهائى  يبى دينموارد، نسبت دادن مخالفان به 
 .وسيله به هدف خود برسند

ين حسينى، مدير روزنامه شعر طنز زير كه از كتاب باغ بهشت اثر اشرف الدّ   
نمونه اى از رواج بكار گيرى اين روش در مورد هر فردى  گرفته شده، نسيم شمال،

و آبادانى و ايجاد روشنفكرى در ميان مردم ايران را  است كه به نوعى، قصد احياء
با بكار گيرى همين روش و نسبت دادن  به شكلي ديگروزه نيزداشته است و امر

بهائيان به صهيونيسم و كمونيسم و رژيم پهلوى، همان منظور را دنبال مى كنندتا 
مانع گرايش مردم به سوى تعاليم ديانت بهائى ودر نتيجه ترويج افكار روشنفكرى و 

 .آبادانى ايران شوند
  

 گيال باقر، بلى آقا
 قاچه خبر، هيچ آ

 چيست اين غلغله ها، غلغل نى پيچ آقا
 تازگى حاجى بالل آمده از شهر حلب، حرفها مى زند از فرقه مشروطه طلب

 اس بگيريد كه ملعون بابيستهاالنّ بى دين عملش قالبيست، ايّ .....پس يقين آن
 خبر تازه دگر چيست در اين گوشه كنار، يارو امروز چه مى گفت ميان بازار

 نشر معارف مى گفت، نقل مشروطه و از خرج و مصارف مى گفت جان آقا سخن از
 اس بگيريد كه يارو بابيستهاالنّ بى دين عملش قالبيست، ايّ .....پس يقين آن

 مده با علم و زرنگ آمده استآپسر كوچك دكتر ز فرنگ آمده است، بلى آقا 
 پابه چه شكل آمده بر گو بمن از راه وفا، خاك عالم بسرم ساج بسر چكمه ب

 اس بگيريد كه آنهم بابيستهاالنّ بى دين عملش قالبيست، ايّ .... .پس يقين آن
 ال، كاغذى بود كه مى خواند به صد استعجالكربال باقر بگفت مشدى حسين بقّ 

 جان آقا چه بگويم كه چها مى دانند، روزنامه است تمام كسبه مى خوانند
 بگيريد كه يارو بابيست اسهاالنّ بى دين عملش قالبيست، ايّ ... .پس يقين آن

  على، تازگى آمده از لندن و پاريس، بلىگيال باقر، على آقا ولد مّال 
 جان آقا چه بگويم سخن زير جلى، تازه ديشب ز فرنگ آمده با يك فكلى

 اس بگيريد كه آنهم بابيستهالنّ بى دين عملش قالبيست، ايّ .. .پس يقين آن
 برداشته عمامه، فرنگى وار است حسين آقاى معمم به سرش دستار است يا كه

ش يك وجب و در يخه اش زنار ا جان آقا چه دهم شرح كه حالش زار است، كله
 است

 بيدين عملش قالبيست، ايهاالناس بگيريد كه يارو بابيست.. .پس يقين آن
 جعفر آقا پسر حاجى تقى كارش چيست، مى رود مدرسه تازه و گفتارش چيست

 رياضى دارد شكوه بسيار ز آخوند و ز قاضى داردجان آقا به سخن از علم و 
 اس بگيريد كه آنهم بابيستهاالنّ بى دين عملش قالبيست ايّ .... .پس يقين آن

 ق زد و بگسست رسنار چه مى گفت با آمال حسن، كه حسن جست و معلّ شيخ عّط 
 جان آقا بحسن شيخ فقير محزون، گفت كو مجلس و مشروطه و عدل و قانون

 اس بگيريد كه آن هم بابيستهاالنّ بى دين عملش قالبيست ايّ ... .پس يقين آن
 يارو از مسكو و تفليس چه سوغات آورد، جان آقا دو دوجين تلخى اوقات آورد

  صحبتش چيست به هر مزبله و ويرانه، سخنش مدرسه و علم و قرائت خانه
  .........ست ين عملش قالبيد ىب... ن آن يقيپس 
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  يوم تبلى السرائر

  )١ا آشكار شودروزى كه پنهانى ه(
  حامد

 بهائيّت رويا«: ايّام حضرت آيت اهلل تسخيرى گفته اند ٤٧درصفحۀ   
 دركنارمصاحبۀ ايشان نيزفهرست كتب رّديّۀ .است »روى جهان اسالم

ى يك منبع بهائى ، بدون آن كه حتّ بهائى پژوهى ضدبهائى وسايت بهائى ستيز
پژوهان به آن مراجعه كنند ـــ فى شده است تا بهائى درآن مذكورباشد، ارائه ومعرّ 

ازدسترس هموطنان عزيزخارج مى كنند،  آن هم درحالى كه كتب بهائى را
چنين است كه  .فيلترمى نمايند وسايت هاى بهائى را هم هروقت اراده كنند

ات بهائى ستيزان، نيّ  خداوند فقط وفقط دريك صفحه، به دست خود
معۀ بهائى برمال مى سازد تا ت با دين وجاواهداف وروش ايشان را درضديّ 

عاهايشان مبنى براين كه درايران كسى به خاطربهائى بودن حقوقش كذب ادّ 
ت آيا اين افتخارملّ  .هموطنان عزيز وجهانيان، آشكارشود تضييع نشده، نزد

ى ايران است كه علماى دينى اش براى تضييع حقوق گروهى ازانسان ها، حتّ 
پس آن جواب هائى كه براى مجامع  كنند؟خارج ازكشورايران نيزفّعاليّت 
سال سر هم بندى  ٣٠دولتى انسان دوست دراين  حقوق بشر وسازمان هاى غير

شده چه مى شود؟ آيا اين همه به اين خاطر است كه بهائيان تنها گروه 
مسلمانان برروى كره زمين هستند كه طبق متون وحيانى دين خود به  غيرازخود

الم رابه عنوان دينى ازطرف خدا به حساب آورده شكلى كامًال واقعى، اس
اند؟ آن هم درشرايطى كه به گفته سيماى جمهورى اسالمى دريكى از برنامه 

اسالم در اينترنت مشغول به  سايت ضدّ  ١٠٠٠٠، ١٣٨٤هاى اوايل آبان ماه 
، شماره ١٣٨٤آذر  ١٢مورخ شنبه ( ىاسالم ىجمهور ۀروزنام ۀكارند و به نوشت

شبهه  ٨٠٠٠ هبا ارائ عهيش هبعنوان کتاب در مخالفت با مذ ٥٠٠٠، )٧٦٤٧
اسالم، تنها  ۀسال ١٤٠٠ خيکتب در تار نيدرصد ا ٧٥تا کنون چاپ شده و

  .نوشته شده اند ىانقالب اسالم ىروزيپس از پ
اين همه بى انصافى وحقيقت ستيزى جام جم  بهائى كه از چندجوان  

 تازه ترين اقدام ضدّ  ب شده اند، ودرجّ نامهربان وامثال جناب آيت اهلل غرق تع
دانشگاه به شكلى  شان از يا همدينان ، خوددرسال جارى بشرى دينى وضدّ 

اجابت كرده،  ايّام جام جم را ٢دعوت صفحۀ  زيركانه محروم شده اند،
تقديم  ايّام، چندمطلب نوشته اند تا ٤٧ فوق درصفحۀ وردازجمله دربارۀ دوم
  :ايشان چنين نوشته از ىيك .هموطنان عزيزنمايند

مطمئنم براى هموطنان عزيزم جالب و حيرت انگيز خواهد بود كه بدانند 
س اسالم و تاريخچه آن كه در دنيا چند اثر كم نظير درباره ديانت مقدّ 

نوشته شده، اثر قلم هاى دانشمندانى است كه قلب هايشان به عشق 
الهام از آثار بهائى، با اينان با . حضرت بهاءاهلل مى تپد و بهائى هستند

كه بعضًا توسط بعضى غير منصفين  — حقيقى اسالم ۀچهر هِت ارائنيّ 
از . كتب مزبور را نوشته اند — غربى، عمدًا يا سهوًا مخدوش ارائه شده

ق بزرگ به قلم محقّ  محّمد و دور اسالم :جمله اين كتب عبارتند از
تحت عنوان  سىيازجمله كتابى به انگل ر باليوزى؛جناب حسن موقّ 

از جناب ابوالقاسم فيضى كه در سال  شهادت حضرت اّمام حسين
ط جرج رونالد طبع شده و شايان ذكر است كه هموطنان عزيز توسّ  ١٩٧٧

بى نظيرى در حق حضرت سيّد  ۀبدانند از قلم حضرت بهاءاهلل زيارتنام
 رتزياهدا نازل شده است كه مى توانند آن را نزد اهل بهاء بيابند و الشّ 

ت را در خصوص ضديّ  مسلخ عشق نمايند و كذب ادعاى جاعلين
در يابند؛ ازجمله كتابى از جناب ) ع(بهائيان با اسالم و ائمه اطهار 

اسالم و ؛ من جمله كتاب تاريخ ديانت اسالم ۀمحّمد على فيضى دربار
سيّد رسل حضرت از جناب على اكبر فروتن؛ ازجمله كتاب  ديانت بهائى
از جناب قديمى؛ و از جمله كتابى است  الم و مذاهب آنمحّمد، اس

مريكا كه در آن آاسالم از جناب استان وودكاپ، يكى از بهائيان  ۀدربار
صّحه گذاشته  ىکاروان تمدن ِ بشر تيت و نقش اسالم در هداانيّ بر حقّ 

به امر بهائى  مانيکه در اثر ا ستين ىغرب تنها بهائِى  شانيشده است؛ و ا
 اسالم اذعان نموده، بلكه امثال ايشان فراوانند، حال آنكه  ِتيّ به حّقان

قابل توجه آنكه ايّام .(قبل از ايمان بعضًا عكس اين اعتقاد را داشته اند
جناب وودكاب را مسخره نموده  ٦١بدون آگاهى ازاين حقيقت، درص

  )است

ه جميان و رّديّه نويسان و مفترين ديگر تقاضا آنكه به شهادتى ك ازجام
-٢٢٩،صصخداوند دو كعبهين صاحب زمانى در كتاب دكتر ناصرالدّ 

درباره كتاب جناب استان وودكاب مزبور داده اند خوب توجه  ٢٢٦
فرمايند، و ضمنًا بدانند كه آقاى دكتر صاحب الزمانى از عقيده دينى 

اّطالع نداشته تا خداى ناكرده به خاطر اين شهادتشان  ابجناب وودك
ماه پيش از  ٥« :بين و مفترين قرار نگيرندى مهرى مكذّ مورد مالمت و ب

در كتابخانه مسجد زيباى واشنگتن به  ١٣٤٦سفرم به ُبسُتن، در فروردين 
مريكايى برخوردم كه از جهاتى چند آكتاب كوچكى از يك نويسنده 

سهم اسالم در كتاب نوشته استن وودكاب  .بود صداراى گيرايى خا
، و Islamic (contribution to civilization( نام دارد ن جهانتمدّ 

يكى از كم نظيرترين كتابهائى به شمار مى رود كه در كمال اختصار، 
ن اسالمى ت تمدّ اهميّ  ۀليكن با رسايى و ديدى وسيع و جامع، دربار

غربى، تا آنجا كه  ۀبراى تاريخ و فرهنگ انسانى، به يك زبان زند
و الزم به ذكر است كه » .يافته استنويسنده اگاهى دارد، تا كنون تدوين 

 آرامش براى جهان پر آشوبجناب وودكاب در اثرى ديگر تحت عنوان 
ن جهان به تفصيل ياد ، نيز از نقش اسالم در تمدّ ٥٠ -٥٩صفحات 

به  عتًاياديان و نتيجتًا و طب يگرنموده اند و همچنين در آن به نقش د
راه اديان قبل  ۀكه ادامنقش ديانت بهائى به عنوان دين جديد جهانى 

و اگر چه دوستان نا مهربان رّديّه نويس چون جام . است، پرداخته اند
جميان عمدًا از اين حقيقت چشم پوشيده اند، ولى همه اين حقايق 

عزيز در ديانت بهائى  المحاكى از آن است كه اديان الهى قبل و اس
كه از آثار بابى و حيات و جلوه جديد يافته اند و فضالى بهائى با ديدى 

بهائى راجع به اديان مزبورگرفته اند، توانسته اند درباره اسالم عزيز آثارى 
آن اذعان  »كم نظيرى«پديد آورند كه خود فضال و علماى اسالم بر 

حاد و اخذ شده از آثار بهائى، اتّ  »دِ دي«نموده اند و يكى از وجوِه آن 
دارد و به علّت همين  وحدت ذاتى و عميقى است كه بين اديان وجود

د اقبال الهورى مّ حاد و وحدت است كه فى المثل به قول مرحوم محاتّ 
ع فكرى ايرانى را بار ديگر به صورت يك و سيرهاى متنوّ  خطوطۀهم«

توان يافت، يعنى  ىتركيب جامع در نهضت دينى بزرگ ايران جديد م
  ».در آيين بابى و بهائى

فى كرده، قسمتى از معرّ  »بيدارى عاشق« را ديگربهائى كه خود جوان  
را كه دربارۀ حضرت  ١٩-١٤صص  حضرت عبدالبهاء، مفاوضاتكتاب 

چگونه گويندۀ چنين بيانات وعّشاق  محّمدص است ارسال كرده تا معلوم شود
آرى ايّاميان چون  .باشند »روياروى جهان اسالم«جان بركف وى، مى توانند 

ت شريف ايران ل شده اند تا ملّ متوسّ  ءفترابه اكاذيب وا به بن بست رسيّده اند،
 .ت هاست كه حقايق آشكارگشتهحال آن كه برهموطنان عزيز مدّ  .را بفريبند

فريب  با خواندن اين حقايق، يت آلت دست ايّاميان نيزاينك حتى اقلّ 
عين بيان  .شان تحريك نخواهندشد نخورده، عليه هموطنان عزيزبهائى

  :چنين است عبدالبهاء رتحض

مريكا بعضى روايات از حضرت آاروپا و  اهل - )ص(محّمد  حضرت
اند و حال آنكه راوى يا جاهل  انگاشته )راست(اند و صدق  رسول شنيده

چنين  اند و هم بوده )ها كشيش(ها  يسها قسّ  بوده و يا مبغض و اكثر راوى
اصل از حضرت محّمد نقل  هاى بى ى اسالم روايتبعضى از جهال
مثًال بعضى از مسلمانان جاهل . تندال خود مدح دانسكردند و به خي

ت دانسته و كرامت قرار داده زيرا اين كثرت زوجات را مدار ممدوحيّ 
اند و استناد  ر زوجات را از قبيل معجرات شمردهنفوس جاهله تكثّ 

مثًال شخص . مورخين اروپا اكثرش بر اقوال اين نفوس جاهله است
شدت شجاعت و  دليل بزرگوارى،يسى گفته كه جاهلى در نزد قسّ 
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ريزى است و يك شخص از اصحاب حضرت محّمد در يك روز  خون

يس گمان آن قسّ . سر از تن جدا كرد )جنگ(صد نفر را در ميدان حرب 
كه اين صرف  الحقيقه برهان دين محّمد قتل است و حال آن نمود كه فى
و  بلكه غزوات حضرت محّمد جميع حركت دفاعى بوده. اوهام است

 )دوستان(ايش ه چه خود و چه احبّ سال در مكّ  زدهكه سي برهان واضح آن
ت را كشيدند و اموال به يغما رفت و سائرين ترك وطن مألوف نهايت اذيّ 

ت نمودند و به ديار غربت فرار كردند و خود حضرت را بعد از نهايت اذيّ 
ينه ه بيرون رفتند و به مدلهذا نصف شب از مكّ . م به قتل شدندمصمّ 

ترك جفا نكردند بلكه تعاقب تا  ءاعدا نبا وجود اي. هجرت فرمودند
 ش وحبشه و مدينه نمودند و اين قبائل و عشائر عرب در نهايت توحّ 

ها افالطون زمان  مريكا نزد اينآشين درندگى بودند كه برابره و متوحّ 
ند نمود مريكا اوالدهاى خويش را زنده زير خاك نمىآى  زيرا برابر. بودند
گفتند كه  كردند و مى زنده زير خاك مى دهها دختران خويش را زن اّما اين

است و به آن افتخار  )مردانگى وغيرت(ت اين عمل منبعث از حميّ 
نمودند كه اگر دختر  مثًال اكثر مردان به زن خويش تهديد مى. نمودند مى

وم عرب از ق )تا حاال(االٓن  د شود تو را به قتل رسانم حتى الىاز تو متولّ 
كنند و  )شدن آزرده و دلتنگ داشتن، وحشت(دختر استيحاش  فرزند
اكثرشان بيش از ده زن در خانه . برد چنين يك شخص هزار زن مى هم

ها را  نمودند و آن داشتند و چون اين قبائل جنگ و پرخاش با يكديگر مى
نمودند و چون شخصى فوت  كنيز و غالم دانسته خريد و فروش مى

تاختند و  مادران يكديگر مى رو ده زن داشت اوالد اين زنان بر س دنمو مى
انداخت و  چون يكى از اين اوالد عباى خويش را بر سر زن پدر خود مى

نمود كه اين حالل من است فورًا بعد اين زن بيچاره اسير و كنيز  فرياد مى
. نمود خواست به زن پدر خود مى چه مى شد و آن پسر شوهر خويش مى

كه هر روز ضرب و  كرد و يا آن كه در چاهى حبس مى كشت و يا آن مى
به حسب ظاهر و . شد كرد تا به تدريج آن زن هالك مى شتم و زجر مى

قانون عرب مختار بود و حقد و حسد و بغض و عداوت ميان زنان يك 
. از بيان است )نياز بى(ها واضح و معلوم است و مستغنى  شوهر و اوالد آن

حالت و زندگانى بود  هظه كنيد كه از براى آن زنان مظلوم چديگر مالح
نمودند و  صل با يكديگر حرب و جدال مىبه قسمى كه اين قبائل متّ 

كردند و زنان و  كشتند و اموال يكديگر را نهب و غارت مى همديگر را مى
چه بسيار واقع كه . فروختند نمودند و به بيگانگان مى كودكان را اسير مى

نعمت روز را شب  ودختران و پسران اميرى در نهايت ناز  جمعى از
 .ت و حقارت و اسارت صبح كردندرا در نهايت ذلّ   نمودند ولى شام

حضرت محّمد . ديروز بانو بودند و امروز كنيز. ديروز امير بودند و امروز اسير
در ميان اين قبائل مبعوث شد و سيزده سال باليى نماند كه از دست اين 

ولى اين قوم . كرد تبعد از سيزده سال خارج شد و هجر. نكشيدقبائل 
جمع شدند و لشكر كشيدند و بر سرش هجوم نمودند . دست برنداشتند

در . و اطفال محو و نابود نمايند )زنان(و نساء  )مردان(را از رجال  كه كلّ 
اين . چنين موقعى حضرت محّمد مجبور بر حرب با چنين قبائلى گشت

 انصافب نداريم و حمايت نخواهيم ولى ما تعّص . الاست حقيقت ح
اگر . شما به انصاف مالحظه كنيد. گوييم دهيم و به انصاف مى مى

شه و ه متوحّ حضرت مسيح در چنين موقعى بود در بين چنين قبائل طاغيّ 
فرمود و صبر  ها مى ل هر جفايى از آنون تحمّ اريّ سيزده سال با جميع حوّ 

نمود و  مألوف از ظلم آنان هجرت به بيابان مى كرد و نهايت از وطن مى
كردند و بر قتل عموم رجال و  ه باز دست برنداشته تعاقب مىطاغيّ  بائلق

پرداختند آيا حضرت مسيح در  نهب اموال و اسيرى نساء و اطفال مى
اين اگر بر نفس  .)كردند فتار مى(كردند  مقابل آنان چه نوع سلوك مى

بسيار مقبول و  نمودند و اين عمل عفوّ  مىو سماح  حضرت وارد عفوّ 
كرد كه ظالم قاتل خونخوار جمعى از  اگر مالحظه مى لىمحمود و

ت خواهد كرد و نساء و اطفال را اسير مظلومان را قتل و غارت و اذيّ 
. فرمود ه آن مظلومان را حمايت و ظالمان را ممانعت مىخواهد نمود البتّ 

اين است كه چرا با اصحاب و پس اعتراض بر حضرت محّمد چيست؟ 
ه نگشت؟ و از اين گذشته، اين طاغيّ  قبائلنساء و اطفال تسليم اين 

كردن عين موهبت است و   قبائل را از خلق و خوى خونخوارى خالص
مثلش اين است كه شخصى . زجر و منع اين نفوس محض عنايت است
ا بشكند يار مهربان آن قدح ر. قدح سمى در دست دارد و نوشيدن خواهد

ه موقعى بودند، البتّ  ينو خورنده را زجر نمايد و اگر حضرت مسيح در چن
قاهره ۀ رجال و نساء و اطفال را از دست اين گرگان خونخوار به قوّ 

 نصارىحضرت محّمد با . دادند نجات مى )مقهوركننده، غالب(
محاربه ننمود بلكه از نصارى بسيار رعايت كرد و كمال  )مسيحيان(

و  ودنداى از مسيحى ب در نجران طائفه. به ايشان داد )آزادى(ت حريّ 
كند من  )تجاوز(ها تعّدى  حضرت محّمد گفت هر كس به حقوق اين

اوامرى كه . كنمدعوى  ۀاو هستم و در نزد خدا بر او اقام )دشمن(خصم 
و يهود نصارى نوشته است در آن صريحًا مرقوم كه جان و مال و ناموس 

چه زوج مسلمان باشد و زوجه  اگر چنان. ا استدر تحت حمايت خد
زوج نبايد زوجه را از رفتن به كليسا منع كند و نبايد او را مجبور  حىمسي

يس كند و بر حجاب نمايد و اگر چنانچه فوت شود بايد او را تسليم قسّ 
ها را اعانت  اگر چنانچه مسيحيان بخواهند كليسا سازند اسالم بايد آن

ه در وقت حرب حكومت اسالم با دشمنان اسالم بايد ك كند و ديگر اين
را از تكليف جنگ معاف بدارد مگر به دلخواهى خود آرزوى  نصارى

زيرا در تحت حمايتند ولى در مقابل . جنگ نمايند و معاونت اسالم كنند
خالصه هفت . ت بايد يك چيز جزيى در هر سال بدهنداين معافيّ 
االٓن در  ها الى رت بعضى از آناز جمله صو. ل استى مفّص  امرنامه

گويم فرمان  اين را من نمى. حقيقت واقع استاين . قدس موجود است
اى  ثانى در قدس در نزد باطريق ارتودكس موجود است و ابدًا شبه  ۀخليف

حقد و نصارى ت اسالم و تى در ميان ملّ ولى بعد از مدّ . در آن نيست
عداى اين حقيقت حال ما. هر دو طرف تجاوز نمودند. حسد حاصل شد

. گويند روايت و حكايت محض است هچه مسلمانان و نصارى و غير آن
ت عداوت ب و جهالت است و يا آنكه از شدّ منشأ آن اقوال يا تعّص 

ه افتاد القمر كرد و قمر بر كوه مكّ  صادر شده مثًال اسالم گويند كه شق
ا دو پاره كنند كه قمر جسم صغيرى است كه حضرت محّمد او ر خيال مى

اين روايت . بر آن كوه ديگر ۀيك پاره بر اين كوه انداخت و پار .كرد
ت نمايند و مذمّ  ها مى يسچنين رواياتى كه قسّ  ب است و هممحض تعّص 

مختصر اين است كه حضرت . اساس است كنند كل مبالغه و اكثر بى مى
 زرع و بيابانى بى. العرب ظاهر شد محّمد در صحراى حجاز در جزيرة

ه و مثل مكّ  مواقعى از عمار بيزار و بعضى اشجار بلكه ريگزار و به كلّ  بى
نشين، اخالق و اطوار بيابانى، از  اهالى باديه. مدينه در نهايت گرمى

ى بود و قرآن ى خود حضرت محّمد امّ ى عارى، حتّ علوم و معارف به كلّ 
هميد كه از اين نمونه بف. نوشتند و يا برگ خرما را روى كتف گوسفند مى

كه بر  راضىاّول اعت. ها مبعوث شد چه اوضاعى بود و محّمد ميان اين
ها كرد گفت چرا تورات و انجيل را قبول نداريد و به عيسى و موسى  اين

كه گفتند  ها بسيار گران آمد به جهت آن اين حرف بر اين. ايمان نياورديد
. چگونه بودحال آباء و اجداد ما كه به تورات و انجيل مؤمن نبودند 

به تورات و  هشما بايد از نفوسى ك. جواب داد كه آنان گمراه بودند
در چنين . كه آباء و اجداد باشند رى جوييد و لو اينانجيل مؤمن نبودند تبّ 

ى كتاب آورد كه آن كتاب اى شخصى امّ  شهاقليمى بين چنين قبائل متوحّ 
ه و بيان شرايع الهيّ  و ءت انبياه و نبوّ ه و كماالت الهيّ بيان صفات الهيّ 

و بالغت  حته در نهايت فصابعضى از علوم و بعضى از مسائل علميّ 
 )شناس رصدكننده، ستاره(دانيد كه قبل از راصد  از جمله مى. است

در قرون اّولى و قرون وسطى تا قرن . )منظور گاليله است(شهير اخير 
ت ارض ركزيّ ون عالم متّفق بر مميالد جميع رياضيّ  )پانزده(خامس عشر 

 ىبودند و اين راصد اخير مبدأ رأ )خورشيد(و حركت شمس ) كره زمين(
جديد است كه كشف حركت ارض و سكون شمس نموده تا زمان او 

يعنى (ى عالم بر قواعد بطلميوس ذاهب بودند  ون و فالسفهجميع رياضيّ 
اى مخالف رأى  و هر كس كلمه )كردند بر طبق قواعد بطلميوس فكر مى

. كردند مى )نسبت جهل به كسى دادن(گفت او را تجهيل  وس مىبطلمي
ر آنكه حركت سنوى افالطون در آخر ايّام تصوّ  چنين همبلى فيثاغورث و 
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البروج از شمس نيست بلكه از حركت ارض حول   شمس در منطقة

شمس است ولى اين رأى به كلى فراموش شد و رأى بطلميوس مسلم در 
ه اّما در قرآن مخالف رأى و قواعد بطلميوسيّ . ون گشتنزد جميع رياضيّ 

ْمُس َتْجرى ِلُمْسَتَقرٍّ َلها«قرآن ۀ از آن جمله آي. آياتى نازل ثبوت » َوالش
َو ُكل فى َفَلٍك «ديگر  ۀچنين در آي شمس است و حركت محورى آن و هم

بعد از اينكه  .ححركت شمس و قمر و ارض و سائر نجوم مصرّ » يْسَبُحونَ 
نمودند و اين رأى را حمل بر  ءون استهزانتشار يافت جميع رياضيّ قرآن ا

ه علماى اسالم چون آيات را مخالف قواعد بطلميوسيّ  ىتّ ح. جهل كردند
م بود و صريح ه مسلّ زيرا قواعد بطلميوسيّ . ديدند مجبور بر تأويل گشتند

قرآن مخالف اين قواعد تا در عصر خامس عشر ميالد كه قريب نهصد 
رصد جديد نمود و  )رياضيدان مشهور(از محّمد، رياضى شهير  سال بعد

ه حاصل گشت و حركت ارض آالت تلسكوپ پيدا شد و اكتشافات مهمّ 
ين حركت محورى شمس مكشوف نو سكون شمس ثابت شد و همچ

گشت و معلوم گرديد كه صريح آيات قرآن مطابق واقع است و قواعد 
 )بسيار زياد  عده(غفيرى   مّ كه ج مختصر اين. بطلميوس اوهاّمات محض

و در قرون  بيتشريعت محّمديه تر ه هزار و سيصد سال در ظلّ از امم شرقيّ 
ش بودند قوم عرب در علوم و توحّ   وسطى كه اهالى اروپا در نهايت درجه

ت و سياست و سائر فنون بر سائر ملل عالم ات و مدنيّ صنايع و رياضيّ 
ت كماالت س مدنيّ العرب و مؤسّ   بادية بى قبائلك و مرّ محرّ . ق داشتندتفوّ 

 محّمدى يعنى حضرت ه در ميان آن طوائف مختلفه يك شخص امّ انسانيّ 
  ».بى كل بود يا نه؟ انصاف الزم استآيا اين شخص محترم مرّ . بود

  :براى يادآورى به جناب آيت اهلل، نوشته ديگرى

اخراج مى بهائيان را از دانشگاه ها و ادارات  ۀدراّول انقالب كه هم
حصيل پزشكى نيز بودند كه براى اخذ مجّوز باز نمودند، تعدادى فارغ التّ 

برايم كه حى وحاضراست اقدام مى نمودند، يكى از ايشان  كردن مطّب 
كه از ذكر نامشان  مربوطه يۀل بلندپائوتعريف كرد كه وقتى نزد مس

هزينه رفته بود وگفته بود براى دانشجويان در كشور  خوددارى مى شود،
شده و لذا بايد اجازه داده شود از مدرك دانشگاهى استفاده كنند تا هم 
به درمان بيماران پردازند و هم مخارج خانواده هاى خود را تأمين كنند، 

پاسخ داده بودند كه در يك كيسه برنج چند فضله موش  ل محترمئومس
ه مى شود و استفاد )اى غير بهائىمنظور اطبّ ( مى شود، از برنجها يداهم پ

اى فارغ التحصيل ايشان اطبّ  منظور(حرام نخواهند شد، اّما فضله ها 
  .دور ريخته مى شوند )بهائى

  :مى نويسد ايّام درمحاقدرمطلبى با عنوان  ديگرى

 ىهستند تفاوتهائ روانشيکه خارج از پ ىط افرادتوسّ  انتيد کي ىفمعرّ 
 حيمس انتيد فيتوص .خواهد داشت روانيط پآن توسّ  ىفبا نحوه معرّ 

 انيحيو آنچه که مس انيحياز نظر مس تيّ حيمس ىفبا معرّ  انيهوديط توسّ 
مسلمانان  دگاهياسالم از د فيکنند با توص ىدرباره اسالم ارائه م

  .متفاوت است

طور که گردآورندگان  آن »ىعلم«و  »و عالمانه قيدق« ىفمعرّ  کي اّما
عدالت انصاف  رينظ ىلاص ىشروط تيکنند مستلزم رعا ىعا مايّام ادّ 

ايّام معتقدند اگر بتوان با کلمات  سندگانينو ظاهراٌ  .ادب و اّمانت است
 اکليبه ه شرمانهى ب ىو دادن نسبتها ستيوعبارات ناشا زيآم نيتوه
خواننده به  هرا فاقد وثوق و اعتبار نشان داد شانيا ىبهائ انتيدسه مقدّ 
ه البتّ . ابديتواند اعتبار  ىنم زين ىبهائ انتيخواهد رسيد که د جهينت نيا
ط که توسّ  ىاز کتابهائ ىدر بعض رو نياز ا. سابقه دارد خيروش در تار نيا

شرم  ىس اسالم نوشته شده کلماتمقدّ  انتيدر مخالفت با د انيحيمس
به عنوان . شود ىم دهيد) ص(رسول مکرم حضرت محّمد  در حّق  رآو

و  )Das leben Muhammeds( از فرانتز بوهل ىبه کتاب توانى مثال م
) Hildesheim( ميش لدهيدفتر سراسقف ه ١٩٦٦سال ١فصلنامه شماره 

 سندگانيکه نگارندگان آنها سالها قبل از نو اشاره کرد گريد ىموارد زيون
مخالفت با اسالم  ىبرا ديجد انتيبه شارع د اهانتايّام از روش 

  .استفاده کرده اند

 نيکلمات توه ليرا به همراه س انتيد کي نينظرات مخالف توانيم البته
طور  اّما قطعًا حاصل کار آن .جمع کرد ىدر مجموعه ا ستيو ناشا زيآم

نخواهد  »و عالمانه قيدق«و  »ىعلم« دهيعا گردکه در سرسخن ايّام ادّ 
 و کرده ليجوانان تحص«کند که  ىم ىدوارينامه ايّام اظهار ام هيژو. بود

 هيژو و افتهيآن را  ىواقع ىبه معنا تقيحق ىشهامت تحرّ  ىمنصف بهائ
 صاليمجموعه است نياّما مطالعه ا» .مطالعه کنند انينامه را از آغاز تا پا

 همان. دينماى آشکار م ىعلم ىگردآورندگان آن را از ارائه مجموعه ا
س اسالم اسباب مقدّ  انتيگونه که انتشار مطالب موهن درباره د

اسالم  قتيحق افتنيرا به  شانياو  دهيگرد ىحيمس نيمنصف راستبصا
که بصورت  تيّ مجموعه سرشار از عصب نينموده است، انتشار ا قيتشو
که تعدادشان هم کم  شده قطعًا مسلمانان منصف را عيتوز زين گانيرا
 شانيخواهد کرد، تا ا بيترغ ىبهائ انتيد ديبه مطالعه آثار و عقا ستين
  .باد دونيا .عمل کنند» ستباالتر از افالطون ا قتيحق«منطق  به زين

  :نوشته ديگرى

جناب آيت اهلل عزيز، اگرمجامع كليساهاى مسيحى وكنيسه هاى  راستى
دادگاه تشكيل  اديان، جمع شوند و يهودى ويا تشكيالت دينى ساير

 كه ديانت اسالم نعوذباهلل باطل است، نمايند ه صادربيانيّ  دهند وفتوا و
 مى دانيد! د مى فرمائيد نهالبّ  الم است؟ه ُمثبت بطالن اسآيا اين بيانيّ 
ت يك دين را خدا ت ورسميّ نه؟ براى اين كه حقانيّ  رمائيدچرا مى ف

ت دين ت وحقانيّ آرى رسميّ  .اعالن مى فرمايد ونه علماى اديان قبل ازآن
بهائى ازطرف خداوند اعالن شده است و تالش هاى امثال حضرت 

ما بعدالحق اّال  هذا هو الحق و. داشت عالى فايده اى نداشته ونخواهد
  .الّضالل المبين

 شوق مضاعف بيش از و ايّام شور ديگرى ها بسيارند كه به خاطر اين از و  
بدانيد  اگر .مشغول پاسخ به دوستان وهموطنان عزيزشان هستند و يافته اند سابق

.اى به فداى جام جميان .كه دوستان غيربهائى ايشان چه ها مى گويند
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  !قلقلك

  حامد

 امثالشان كه بهائيان را و سالۀ خود ١٦٤يافتن آبروى  جام جميان براى باز  
مقاله اى  و نموده اند، خواسته با يك كاريكاتور كشتار و تبعيد حبس و
مظلوم نمائى  مظلوميت بهائيان را ايام، ننگ شوئى نمايند و ٦٠درصفحۀ

 بهائيان وارد ه برك جسمى اى را و روحىشكنجه هاى  مظالم و جلوه دهند و
غيربهائى، دوست  آن كه بهائى و اّما غافل از! به حساب آورند »قلقلك«شده، 

ذيل  در. رحمن شهادت داده اند دشمن، به مظلوميت پيروان آئين جديد و
همان  مى رسد تا هموطنان عزيز به استحضار درياى حقايق مزبور قطره اى از

اينجا  در آنها را نيز شرح بعضى ازكه عمًال خود به چشم سرديده اند،  طور
  .بخوانند

     

 مظلوميت يا مظلوم نمائى

خيال، مقاله اى ازجوانى كه پدرش پس ازانقالب شكنجه وكشته شده است، 
٠٧/٠٦/١٣٨٦  

سر دبير محترم روزنامه جام جم با عرض سالم خدمت شما و همکاران و   
در باره ديانت  ٨٦/ ٦/ ٦کارمندان آن روزنامه، ويژه نامه اى که در تاريخ 

هر چند که مانند . بهايى و پيروان اين آيين الهى منتشر نموديد مالحظه شد
گذشته انتظار نمى رفت که حقايق را بنگاريد زيرا اقدامات گذشته شما گواه 

اگر غير از اين مى . آنست که به دنبال آشکار شدن حق و حقيقت نمى باشيد
نسبت به اکاذيب و تهمتهاى وارده را به  بود حداقل اجازه پاسخ گويى و دفاع

  .يا سخنان آنان را در روزنامه خود چاپ ميکرديد .پيروان اين ديانت ميداديد
مظلوم نمايى به «اين ويژه نامه مطلبى با عنوان  ٦٠الغرض، در صفحه   

نظرم را جلب نمود، در آنجا اشاره به مطالبى تاريخى در  »قيمت دروغپردازى
و اذيت و آزارهايى که به پيروان اين ديانت وارد گشته اشاره مورد شکنجه ها 

کرده ايد و آن را دروغى محض شمرده و به عنوان اهرمى که اين ديانت جهت 
مظلوم نمايى و حفظ و صيانت خود و جلب حمايت عمومى، استفاده نموده 

هرچند بهائيانى که تحت شديدترين شکنجه ها از بين . است، قلمداد کرده ايد
رفتند کم نيستند ولى متاسفانه بسيارى از آنان اکنون در قيد حيات نمى باشند 
تا از حق خود و باليا و مظالمى که بر ايشان و خانواده و فرزندانشان وارد گشته 

  .سخن بگويند و دفاع کنند و آثار شکنجه را به شما نشان دهند
آن سالها تعداد بهتر است قدرى به عقب يعنى اوائل انقالب نظر کنيد در   

بهائيانى که زير شکنجه به قتل رسيدند کم نبودند، آيا اين حوادث و وقايع را 
بسيارند افرادى که اين صحنه ها را به خاطر دارند و  نيز دروغ مى انگاريد؟

ديده اند، جواب آنها را چه مى گوييد آيا ميخواهيد مدعى شويد که آنان نيز 
  دروغ مى گويند؟

افرادى هستم که جسد شکنجه شده پدر و ساير اقوام  من خود يکى از  
هنوز کمر . خود را که به دستور حاکم شرع اسالمى به قتل رسيدند، ديدم

سوخته شده پدرم و بند بند انگشتان شکسته شده و بازو و آرنج شکسته شده 
پاره شده ايى که احشاء آن را خالى  شکمعمويم، انگشتان بريده شده و 

اين  به نظر شما آيا .سال از نظرم محو نمى شود ٢٦بعد از .....  نموده بودند و
؟ عده کثيرى از اهالى شهر همدان شاهد اين اتفاقات دروغ بافى بيش نيست

  .اجساد مثله شده بودند و تصاوير و فيلمهاى آن نيز موجود است
زندگى مى کردند و چندين  نوکپيرزنى که در روستاى  در مورد پير مرد و  
نوامبر  ٢٢ه خاطر بهايى بودن تهديد به مرگ شدند تا آنکه در تاريخ بار ب

هردو آنان زنده زنده سوزانده شدند، چه جوابى داريد؟ آيا اين را هم  ١٩٨٠
مى گذاريد يا به قول  »حمايت عمومى کسبمظلوم نمايى و «به حساب 

قلمداد مى  »کم گرفتن شعور و عقالنيت مخاطباندست «خودتان بحساب 
هر چند قاتلين اين پير مرد و پير زن آزاد شدند ولى پرونده آنان و  .دکني

  .اعترافاتشان که با افتخار بيان نموده بودند موجود است
اين وقايع در يک کشور اسالمى که مدعى عدل و داد است رخ داده،   

چگونه مى خواهيد اين حوادث را تحريف و تکذيب نماييد؟ بهائيان مدارک 
رى از اين نوع را در دست دارند و اصرار و ابرام شما در تحريف و شواهد بسيا

تاريخ تنها ثابت ميکند که جنايات بى شرمانه اى که در ابتداى پيدايش 
ديانت بهائى توسط دشمنان آن بوقوع پيوسته، هرچند مدارک بسيارى از آنان 

ين و مظلومين همان مظلوم. در اثر مرور زمان از بين رفته، ولى حقيقت دارد
اگر هنوز بقايائى از عدالت . متعديان جسور و بى انصاف همان مدعيان سابقند

و شجاعت و انصاف در شما باشد، اين مطالب را نيز جهت قضاوت صحيح 
  .!)جام جم آن رامنتشرننمود( خوانندگان خود منتشر مى نماييد

  برايام مرورى

  )قسمتى ازمقاله اى ديگر(

بهائيت «در انتشار ويژه نامه اى تحت عنوان  اقدام اخير روزنامه جام جم  
و حقيقت به  راستىبهانه اى گرديد تا کارنامه دشمنان  »آنگونه که هست

  .روايت خودشان مورد بررسى قرار گيرد
گرچه تاکنون جوابيه هاى متعددى از سوى جامعه بهائى به اکاذيب و   

نند جام جم و کيهان اراجيفى که نشر نموده اند داده شده ولى چون نشرياتى ما
اساسا به جهت تحريف حقيقت و نشر اباطيل و اوهام دائر هستند على رغم 

خوشبختانه اين . تصريح قانون مطبوعات از درج پاسخها خوددارى مى ورزند



 
 ٧٦   ولوله درشهر

 
نشريات به سبب عملکردشان هيچگونه وزن و اعتبارى نزد هم ميهنان منصف 

  .و خردمند ندارند
رائات بيشرمانه اى به ديانت بهائى وارد ساخته جام جم در گذشته نيز افت  

آنکس که پيروان خويش را حتى از استعمال دخان  بود، ازجمله سيد باب،
منع نموده، متهم به تجارت ترياک نمود و مومنين ديانتى را که حتى حمل 

از آنجا که بقول . سالح را مجاز نمى داند، به سردمدارى تروريسم متهم نمود
اينان گمان نموده اند بهائيان هم  »همه را به کيش خود پندارد،کافر «معروف 

مانند اهل وزارتخانه متبوع اين نشريات، براى کسب و حفظ قدرت و ثروت 
  .حاضر به انجام هر اقدامى هستند

)  ٤٠ايام ص( اين به ظاهر تقبيح کنندگان تروريسم در يکى از مقاالت اخير 
فيليپين به فعاليتهاى انسان دوستانه و  ترور سه جوان پاک ايرانى را که در

مورد ) بعلت بهائى بودن مقتولين( تسکين آالم روحى زندانيان مشغول بودند 
 و »عمليات غافلگيرانه و هشدار دهنده«تحسين و ستايش قرار ميدهند و آنرا 

کاش در دل اين متعصبين کوردل ذره اى ِعرق . مى خوانند »اعدام انقالبى«
وستى نيز وجود داشت تا چنين با بى غيرتى تام، قاتلين وطن و حس نوعد

تعميم همين گونه نگرشهاست که باعث . جوانان وطنشان را تحسين نميکردند
شده اکنون ِفَرق اسالم قتل برادران دينيشان را صواب پندارند و جنايتکارى را 

  .موجب قربيت الهى بدانند
شه بسيارى از فتنه هاى اعالن ميگردد که ري) ٤٧ص( در اعترافى ديگر   

دادگاهى در مصر حکم بر آن ميدهد که در کارت . عالم در اينجاست
شناسائى بهائيان مانند اهل مذاهب ديگر ذيل عنوان دين، کلمه بهائى قيد 

اما اعطاى همين حق مسلم ابتدائى باعث ميشود که متعصبين تنگ نظر . گردد
را در خطر ببينند و با تحريک و در اينجا خوابشان آشفته گردد و بيضه اسالم 

تحميق علماى مصر ايشان را به عکس العملهائى وادارند که منجر به ريخته 
  .شدن آبروى اسالم و علماى االزهر در رسانه هاى مصر و جهان عرب گرديد

نگارندگان از شدت تعصب و حرص در محکوم کردن ديانت بهائى   
امورى که حيثيت نظام خودشان را نيز عنان اختيار از کف داده اند و از افشاى 

فى المثل مقاله اى علل اصلى وقايع پانزده . لکه دار ميکند ابا نکرده اند
خرداد را دو مطلب مى شمارد، يکى مخالفت آقاى خمينى با جايگزينى 
سوگند به کتاب آسمانى بجاى سوگند به قرآن در انتخابات شوراهاى ايالتى و 

يشان با حق راى زنان که به قول نگارنده مقاله واليتى و ديگرى مخالفت ا
پس خونهائى که ريخته شد ). ٥٢ص(بود  »نشأت گرفته از رأى عباس افندى«

در  »و در رأس ايشان بهائيان«تنها براى اين بود که نگذارند غير مسلمانان 
  .شوراهاى واليات انتخاب شوند و نيز نگذارند زنان حق رأى بيابند

ضمن درج نامه آيه اهلل بروجردى به شاه، ) ٥٠ص( ديگر  در مقاله اى...   
نگارنده ناخودآگاه مسئوليت اعدام و حبس ده نفر بهائيان بيگناه را در واقعه 
ابرقو برگردن شخص آيه اهلل بروجردى مى اندازد و ريشه همه فتنه و آشوب و 

خانواده در ابرقو اعضاء يک . قتل و غارتى را که فلسفى بپا کرد از او ميداند
شامل مادر و فرزندان به علت سوء نظر يکى از خوانين محل به قتل مى رسند و 

به (شخص مذکور براى فرار از مجازات وقتى جو عمومى را بر عليه بهائيان 
پر التهاب ميبيند گمان ميکند که اگر قتل را به گردن بهائيان ) لطف فلسفى

همين اتهام و بدون هيچ مدرکى به صرف عنوان . بيندازد از اتهام خواهد رهيد
ده نفر از بهائيان را در نقاط مختلف دستگير کردند که اغلب ايشان در 
مسافتهاى چند صد کيلومترى از محل جنايت زندگى ميکردند و عاقبت 
دادگاهى که به سبب فقدان مدرک حکم بر عليه متهمين صادر نمى کرد، بنا 

قاى بروجردى به شاه، مجبور به صدرو بر مطالب مندرج در اين مقاله با نامه آ
. حکم اعدام براى يکى از بهائيان و حبسهاى طويل المدت براى بقيه گرديد
. اسناد تاريخى و قضائى غير قابل انکار دال بر بيگناهى اين افراد موجود است

قلم همواره در انحصار ستمکاران متعصب نخواهد ماند و برگهاى تاريخ جز 
  .ين وقايع شرم آور نخواهد نگاشتننگ براى مسببين ا

عظمت کاخها را از سايه هايشان و «: لکنت دونوئى گفته است...   
  ».عظمت اديان را از مخالفانشان ميتوان دريافت

*** 

، ٦٠نشريات بهائى بانقل ناقص درصفحۀ  نمونه از و ذكرد جام جم با  
فراموش  جام جم. دروغپردازى خوانده است را مزبور ضمن تمسخر، موارد

همۀ اديان مؤمنين به قدرتى الهى تحمل شكنجه مى كرده اند،  نموده كه در
فراموش نموده كه . هست چنين بوده و بهائى نيز اديان بابى و چنان كه در

به  سررا يا شكنجۀ دشمنان اديان الهى گاه چنان سخت است كه امثال عمار
 هر !ستقامت شهيدمى گردندمى دارد حال آنكه والدينش با ا عقيده وا تبرى از

 نموده، صحيح و تمسخر كه جام جم تكذيب و مورد مقاومت هاى مزبور دو
 درست است، نهايت اين كه چون تاريخ آئينۀ تمام نماى وقايع نمى تواند

 اما وجود. دارد كيفى روايات وجودداشته و باشد، هميشه اختالفات كمى و
لذا . عدم وقوع وقايع نيست ردازى ودروغپ جزئيات تاريخى دليل بر اختالف در

است، چه كه خودكه به  جام جميان به مسؤولين نشريۀ بهائى بى مورد ايراد
تبصره  ذيل صدها مقالۀ خود روزنامه نگاران محسوبند، بارها در اصطالح از
 كه نشانى از منابع ديگر نقل قول از ذيل هر در همين ايام نيز در آورده اند، و

 تكمله افزوده اند تا حقايق را تبصره و جامعۀ بهائى داشته، حقايق به نفع
مضافًا آنچه مسؤلين نشريۀ بهائى ذكركرده اند، كامًال . وارونه جلوه دهند

نقل كرده اند كه راوى  ٦٠همان صفحۀ  جام جميان در بجاست چه كه خود
لگى واقعۀ دوم، شكراهلل قلى اردستانى، واقعه اى راكه در پنج الى شش سا

بديهى است كه نقل خاطرات كودكى مى  خود شنيده، تعريف كرده است، و
به همين دليل مسؤولين نشريۀ بهائى بجا  تواند داراى اشتباهاتى هم باشد و

اين خاطره با مطالب  كليات مسائل تاريخيه مندرج در«توضيح داده اند كه 
ت شخصى البته جزئيات آن مسموعا تواريخ مطابقت دارد و منعكسه در

نشريۀ  مى داند كه اگر بهتر خود جام جم وارونه كار ».نويسندۀ محترم است
  !بود، و نه عكس آن ايرادبه آن وارد بهائى اين نكته رانمى نوشت،

انه خوردن ياما راجع به واقعۀ تاز و  
شان كه جام ياستقامت ا جناب مال رضا و

مسخره  خوانده و ىدروغ پرداز جم آن را
جام  زينجا نيا اشاره كردكه در ديبا كرده،
 ىنقل ناقص واقعه به نوع ان بايجم
نخواسته اند ملت  ،ف دست زدهيتحر
زان استقامت هموطنان يم ران بريا زيعز
. برند ىپ شتريشكنجه ب ريز خود در ىبهائ
بارۀ صحت استقامت جناب مال رضا  در
است  ىن كافيانه هميرضربات تازيز در

غالم رضا  بود ىصشخ«د، يكه اشاره نما
 بعد. بزرگان طهران بود از زندان و خان در

شان به مقام يانه خوردن مال رضا ايتاز از
 و ق كرديآمدند، عاقبت تصد ق بريتحق

 يده بودندكه درپرس او از. شد ىآدم مشتعل
 .انهيغ تو كه بود، گفته بود تاززندان مبلّ 

انه خوردن مال رضا وطاقت يانا گفت كه تازيب ىانه زدنيچطور تاز ده بودنديپرس
 ىر شدم كه فيمتح و ردادييحركت ننمودن او حال مرا تغ رمرد ويآوردن آن پ

 حق را آمدم و هست؛ به مقام مجاهده بر او است كه در ىن چه طاقتيالواقع ا
نمودند مثل استقامت مال  ىن اقامه ميبراه ل ويهزاران دال اگر ىشناختم ول
ان قول يجام جم اگر و ١».انه استيلّغ من تازمب. نبود ديمن مف ىرضا برا

ان يبهائ ان ويادشان آورد كه استقامت بابيد به يكنند، با ىب ميتكذ ان رايبهائ
خ ياست كه نه تنها توار ىقتيزندان، حق شهادت وحبس و ن شكنجه ويح

ه يمثل ته( انيجام جم امثال خود ىحت و ،ىربهائيخ غي، بلكه توارىبهائ
به  زين) پژوهش هاى سياسى مطالعات و مؤسسۀ ١٧ شمارۀ مۀنا فصلكنندگان 

ن يدانند، همۀ ا ىث ميحد چنان كه آگاهان قران و و !آن اعتراف دارند
چنان . شده بود ىنيش بيقبل توسط ائمۀ اطهارع پ شهادت ها از شكنجه ها و

 ىر کافى راجع به عالئم و امارات ظهور قائم ميث جابر در تفسيحدكه در
ائه فى زمانه و تتهادى رؤوسهم کما تتهادى رؤوس التّرک يذّل اولي«: ديافرم

ن تصبغ االرض ين وجلين مرعوبيکونون خائفيحرقون و يقتلون و يلم فيوالدّ 
 در او ىاياول(» ائى حّقايل و الّرنّة فى نسائهم اولئک اوليفشو الويبدمائهم و 

تصاوير در . هادت رسيدندبه ش ١٣٦٠تصوير هفت شهيد همدان که در 
 .گرفته شده اند ١٣٦٠حدود ،ايران ،همدان
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ه فرستاده يلم به هديد ترك و ىشان مانند سرهايسرها شوند و ىل ميزمانش ذل

ن يزم و گردند ىخائف م ترسان و شوند و ىسوزانده م شود، پس كشته و ىم
آنان . شود ىزنانشان آشكارم در ىشانيپر و اديفر گردد و ىن ميبه خونشان رنگ

ن يناظر واقع شد و و شده بود ىنيش بيپ ىرآ» .من هستند ىايكه اول ىبدرست
مظلوم « و »قلقلك« كه آن را ىزانيست ىائبه .آن شهادت دادند بر زيمنصف ن

   !بدهند خلقش را جواب خدا و ديبا گفته اند، خود »ىنمائ
مدارك  حتى منابع تاريخى رسمى ايران نيز بهائى و غير تواريخ بهائى و در آرى

كل  تا دارد كه دست جام جميان را رومى كند قابل انكارى وجود غير و مستند
جام جميان  !نامهربان است جام جم بى انصاف و دخو »دروغپرداز«بدانند كه 

 رسمى قاجاريه و اسناد بهائى، تواريخ و منابع بابى و حواسشان نيست كه بجز
است ازشرح ظلم به  جام جميان، پر حتى اعترافات خود تواريخ مستشرقين و

وقايع «روزنامه هائى چون ! مظلوميت ايشان شكنجه و بهائيان و بابيان و
آن زمان ها موجود  امثال آن، از و »ناسخ التواريخ« تواريخى چون و »اتفاقيه

همچنين دربارۀ ! نوشته اند نيز بهائيان را كشتاربابيان و است كه نحوۀ شكنجه و
موجود كه مثبت  جمهورى اسالمى نيز صدها سند عهدپهلوى و مظالم وارده در
رى اسالمى عكس مربوط به دورۀ جمهو مزبور جملۀ اسناد از. اين مدعاست
اجساد شكنجه شدۀ شهداى بهائى است كه نظربه مالحظۀ  هاى موجود از

مالحظۀ حرمت دولت محترمى كه  نيز احساسات وعواطف هموطنان عزيز، و
 اينجا منعكس نمى گردد و در داريم، آرزوى خوشنامى اش را تبعۀ آن هستيم و

ده  عنوان نمونه اى ازبه  شكنجۀ مزبور به شرح مختصرى از زير صرفًا در
  ٢.هانمونه بسنده مى شود

يكى ازنمونه هاى شكنجه وشهادت بهائيان پس ازانقالب اسالمى،شهادت 
 كه مسلمانان عزيز ٣است١٣٦٠خرداد سال ٢٣ هفت شهيد بهائى همدان در

تشييع جنازۀ آنها شركت جستند چه كه آنان را مى شناختند و  در همدان نيز
  : ۀ شهادت ايشان به اين شرح بوده است نحو. دوستشان داشتند

قسمت هاى مختلف بدن  بر بارهدف شليك تير ٩جناب حسين مطلق، 
باران  جناب سهيل حبيبى، شانه شكسته، تير. پهلو پشت و از جلو و از

جناب سهراب حبيبى، پشت سوخته به اندازۀ يك اتو، همراه با . شده
نيز كمر  صر وفائى، ران ها ونا دكتر. هدف تير بار ٥اثرات داغ شدگى، 

نعيمى،صورت خونين،  فيروز دكتر. شده هدف تير بار٢بريده شده، 
جناب . هدف تير بار ٧صدمات وارده به پائين تنه، پشت شكسته، 

همراه با اثرات داغ، دست خردشده و  حسين خاندل، پشت سوخته،
روى شكم قطعه اى به  انگشتان دست چپ له شده و پوست كنده، و

انداخته  به دور بريده و با كارد سانتيمتر ٨ در سانتيمتر ٨دازۀ تقريبى ان
 آثار ظاهرًا براى محو( شده به طورى كه امعاء واحشا بيرون ريخته

جناب طرازاهلل خزين، قفسۀ . باران ، تير)اين ناحيه سوختگى عميق در
شده، شده، وسط سينه با وسيلۀ تيزى بريده  خرد فشار پرس و اثر سينه در

  .هدف تير بار ٧بازوى چپ خردشده، 

بهائيان به  شجاعت بابيان و استقامت و بارۀ مظالم وارده و همچنين در  
 ٤،بررسى جنبش اسالمى معاصر، نوگرائى دينى و نقدعنوان نمونه، دركتاب 

جمهورى اسالمى  به نقل ازمرحوم مهندس مهدى بازرگان اولين نخست وزير
 مثًال آدم وقتى مى بيند كه پيروان بهائيت وبابيت در«: ايران، چنين آمده است

شگفتگى مى  راه پيشوايانشان چه فداكارى ها وايثارگرى ها كردند، دچار
اعتراف كرده كه سه جوان بهائى ايرانى  ٤٠ص جام جم كه در يا خود! »شود
 از البته ننوشته كه منظور! فيليپين را، مسلمانان اعدام انقالبى كرده اند در
 نيز نفرشان را و قطعه قطعه كرده، سرد عدام انقالبى اين بوده كه اجسادآنان راا

  ٥!بريده بودند
يا جالب آن كه حتى دركتب رديۀ عليه آئين جديدالهى نيزكه فهرست   

 بهائيان و بابيان و ايام آمده، به ظلم هاى وارده بر ٤٧بعضى ازآنها درص 
 مورد. موارد آن رديۀ كسروى است جمله از. استقامت ايشان اعتراف شده است

اين خصوص  آقاى زاهدانى در بهائيت درايراناعتراف كتاب  جالب ديگر
بسيارى جاها به علت فراموش كردن  خالف ادعاى خود، در است كه ايشان بر

غير  ژست پژوهشى اثرشان، سخنگوى انقالب شده، ناخواسته، مستقيم و

اين سه دهه رفته اعتراف  بهائيان در رمظالمى كه ب مستقيم، به گوشه هائى از
بارۀ  در بيانيه هاى خود در بار ٢٠آنچه كه حقوق بشربيش از بر نموده اند و

به اين مدرك . نهاده اند تأئيد ظلم هائى كه به بهائيان شده اعالن نموده، مهر
، تأليف آقاى اجراى قانون اساسى نظارت بر وظيفۀ دشوار بايد كتاب

آن به بعضى مظالم وارده بربهائيان پس  افزود كه در نيز ر رادكترحسين مهرپو
  !ازانقالب اشاره شده

ايشان عضو شوراى عالى  اينك — يا آقاى آيت اهلل جنّتى درنمازجمعۀ قم
انقالب اسالمى و در  اعتراف كردند كه در اثر — نگهبان و دبيرآن نيزهستند

. يا آقاى ع و ٦د بكشندفضاى جمهورى اسالمى، بهاييان نفس هم نمى توانن
در كوتاه مدتى درهم « »طومار يك قرن فعاليت بهايى ها،« :باقى نوشتند

   ٧.شد »پيچيده
 ١٧ شمارۀ فوق، اعتراف فصل نامۀ همۀ موارد از بامزه تر و ا جالب تري و  
،چاپ تابستان پژوهش هاى سياسى، ويژۀ بهائيت مطالعات و مؤسسۀ
) ُمنِذر(ىابوالحسن ىن دكترعليم والمسلمجناب حجت االسال ٨.است١٣٨٦
 مقابله با در ريكب ريام« و »ميكش ىم عصر ىما منّت ازول«مقالۀ  ام دويا كه در
ن طاهره عفت يآن نسبت به حضرت قرةالع در را نوشته اند و »بهاء باب و
اظهارات «باعنوان  ىمقاله ا در مزبور فصل نامۀ دست داده اند، در از كالم را
 »ىگر ىوبهائ ىگر ىبارۀ باب در ىن لنكرانيخ حسيت اهلل حاج شيات آوخاطر

 ىدروغگو كم حافظه م«به مصداق  باشد، ىشان ميا» حيتوض و ريتقر«كه 
» مظلوم نمائى به قيمت دروغپردازى«جام جم در مقالۀ كه  هرآنچه را ،»شود

 برخالف د ورشته بودند پنبه كردن مقالۀ مزبور دو دروخود ايشان ) ايام ٦٠ص(
  :ان نوشته انديجام جم اميا ٦٠ص »قلقلك«

 ىام هايق ه كه دريجان فشان اول ان فداكار ويباب: بود معتقد ىلنكران
زدند،  ىآتش م را به آب و خود ن زمان باب شركت داشتند ويخون

) ميكن ىم ن كلمات مراديكه امروزه ازا يىبه معنا(» ىبهائ« و »ىباب«
ساده لوح وره گم كرده بودند كه  ىانيعينبودند؛ بلكه ش

صاحب « از ى، به خطا رفته، به عشق هوادار»مصداق«صيدرتشخ
 ىاسيگران سيباز ىمشت ري، اس»انيعيش سالۀ هزار قائم موعود« و »الّزمان

  )فصل نامه ٨٧ص(. شده بودند

نه  ت بوده ويمظلوم و ىجان فشان و ىفداكار ىآر !ديفرمائ ىمالحظه م  
 ف ازين توصيا حال با )اميا ٦٠ص(» .ىمت دروغپردازيق به ىمظلوم نمائ«

 ر ويكب ريام« د چرايپرس ديبا »ُمنِذر«ن يالمسلم جناب حجت االسالم و
 همتا و ىب«كه به قول جناب حجت االسالم، ) اميا ٤٦- ٤٢صص(» ارانشي

ان ساده لوح وره يعيش«بوده اند، مانند آن » اصالح طلب وطنخواه و و بزرگوار
دستشان را  و» شده بودند ىاسيگران سيباز ىمشت رياس« ،)ها ىباب( »گم كرده

ن يبه ا هموطن خود آغشته كردند؟» عۀيساده لوحان ش«به خون هزاران ازآن 
 و ريشادروان ام« ىبرا »ُمنِذر«جناب  ىها ىا برخالف نوحه خواني، آيبترت
د؟ طبق رس ىنم دربارۀ آنان درست به نظر ىن بهائيف مورخي، توص»ارانشي

ازطرق  ىكي« :توان گفت ىم ام،يا ٤٢ص در استدالل خود جناب ُمنِذر
 روابط و ىبررس«، ىتيشخص هر »ىاسيت ومواضع سيماه ىشناسائ

همان جا اعتراف  جناب ُمنِذر در لذا چون گران است، ويبا د »مناسباتش
با بها،دشمن بلكه ازسخت  ريكب ريمرحوم ام به عنوان نمونه،« نموده اند كه

ان يسركوب شورش باب در ريام مانند ىنقش ب... ارانش بودي ن دشمنان او ويتر
 ىن اعتراف ميهم از »زهست،ين ىبهائ و ىح موّرخان بابيتصر و ديتأئ مورد

و محبوب امثال جناب ُمنِذر  ريظلم ام زين ان ويبهائ ان ويت بابيتوان مظلوم
  !افتيرا در يارانش

 رنظام ويان توسط امثال اميبهائ ان ويباب »قلقلك«نجا چون بحث راجع به يدرا
دربارۀ  زين را ىادامۀ مطلب مناسب است نكات باشد،قبل از ىمنيز اخالفش 

 مقاالتشان در صفا در جناب مهرداد فات جناب ُمنِذر ويتحر و ىقت پوشيحق
 ىقائم مقام فراهان شان ازيا.مينمائ زيم هموطنان عزين خصوص تقديا ام دريا
مقام قائم  ٩آثارشان عمدًا ننوشته اند كه حضرت بهاءاهلل در ىول ،ندادكرده اي

 ده اند وينام »انشاء و رينۀ تدبيد مديس« را ىو ل فرموده،يتجل مقام را
  .نكوهش فرموده اند ىقتل و به خاطر محمدشاه را



 
 ٧٨   ولوله درشهر

 
به  ىكيكودكانه  ىمقالۀ خود با حالت ذوق آخر ُمنِذر در ىن آقايهمچن  

 ن اواخريا در زيان نيلحن بهائ ىم؟ حتيگو ىچه م«: اند كه نوشته ،نعل زده
 لحن تندخود شده اند از واقع مجبور در شده و نرمتر رينسبت به ام )زيناگر(

 برق هنوز هرچند«: خ زده نوشته انديبه م زين ىكيبعد  و »بكاهند، نسبت به او
ن همچون ايآن كه لحن بهائ غافل از !»زند ىآن چشم رام ىالبال از 'نهيك'

» اواخر« مدت ها قبل از! بزند متضاد ست كه سازيلحن امثال جناب ُمنِذر ن
خان  ىرزا تقيم«: ن فرموده انديچن ريكب ريبارۀ ام مزبور، حضرت عبدالبهاء در

 ريد ساختن حضرت باب وسايشه منظور( ن شقاوت رانكرده بوديرنظام اگرايام
اداره كرد،  ران رايسال ا دو. بود ىتياآدم با كف )نمود ان وارديباب كه بر ىمظالم

خودش هم گفته بود . شد ن عمل بدش گرفتاريا ىبه جزا آخر ىكارها نمود، ول
كه  ىموقع در.فه تعّرض كردمين طايآنست كه به ا ىمن برا ىن گرفتاريكه ا

حق  از به شاه بگو كه من به جهت خاطر تو بكشند گفته بود را او خواستند
 ،۳ج ،ظهورالحقخ يتار در و ١٠».ن بوديمن ا ىجزا آخر گذشتم، دو وخلق هر

دباب كه مراتب يه قتل حضرت سيتوج در ريكب ريآمده است كه ام ،۲۱۱ص 
 مشهور و مشهود همان كودكى تا شهادتشان ى ايشان ازانجذاب فطر مان ويا

دالشهداء به جهت حفظ انتظام مملكت كشته يچون س«: بود،گفته است
آن هنگام كه  تا در. ميد كنيترد تأمل و )حضرت باب( وباب ا د، چرا دريگرد

دل  ن برهالك نمود، آه ندامت وحسرت ازيقيش راخوانده يرقم قتل خو
نكردم تا  ىر وخطائيده، گفت من نسبت به دولت ومملكت تقصيبركش

) حضرت باب( د مظلومين باشم اّال آن كه امربه قتل سيمستحق پاداش چن
  ».ن استين جزاء همان ظلم مبين ايقيبالقطع وال دادم و
» شغُلُه شأٌن َعن شأن ٍ يال «قضاوت حق دربارۀ همگان،به مصداق  ىآر  

عادالنه  ، منصفانه و)سازد ىمشغول نم غافل و گريد ىامر از او را ىچ امريه(
 ىم ىادآوري را سن اوفوق حضرت عبدالبهاء هم حُ  است، چنان كه در

البد  اب ُمنِذر كه حجت االسالم هستند وجن و. حش رايهم عمل قب ند، ويفرما
فارق حق  دانندكه كالم حق مالك است و ىم دارند، ىآشنائ ىبا كتب آسمان

را  ىقيحقا. ثمراست و اثر ىب ىرشقيام شان ازيامثال ا ىننگ شوئ باطل، و و
 ريسا بهاءاهلل و باب و محمد و و ىسيع زردشت و او بود و ىكه حضرت موس

 ىامثال جناب ُمنِذر درپرده نم ىفرموده اند با تالش ها نبيا ىان آسمانيمرب
  .مانند

 ىمقالۀ شخص« گرحضرت عبدالبهاء دريان ديد نقل كامل بياجازه ده و
ن مقال ينت ايآورده اند،ز ىنشيگز ناقص و را كه جناب ُمنِذر آن را »احيس

ه چگونه به ابند كي در ر را بدانند ويح اميجمله علل تقب از زيسازد تاهموطنان عز
جۀ يان نتيباب برابر در ىو »ىوخودرأئ ىباك ىوب ىسفاك« ن علت،يهم

 ىباق ىاسالم ىامثال جمهور ىبرا زين ىغلط ىالگو د ويمعكوس بخش
. ح انسان دوستان جهان قرارداديتقب معرض انتقاد و را در زيران عزيا گذاشت و

 نقش عدالت و زين و ىمقوالت حقوق بشر ديد ان حضرت عبدالبهاء ازين بيا
. ت فراوان استياهم مملكت، حائز ادارۀ امور ت دريدرا حكمت و نصفت و

  :نديفرما ىم

زمام امور جهمور  .م شدمعّظ  ر اعظم و اتابکير نظام وزيرزا تقى خان اميم
خود سرى  دانيرفت و سمند هّمت را درمگو استقالل  اقتدار را در قبضۀ

عواقب  ود بى تجربه و ازمالحظۀشخصى ب رين وزيا .و استبداد بتاخت
حکمت . چاالکو زى چابکيباک و در خونر سّفاک و بى .زادهآ امور

 د ويى سلطنت را تشددانست و مدار ترقّ  استيت سدّ ش حکومت را
ارى يحضرت شهريو چون اعل. شمرديف جمهور ميد و تخويق و تهدييتض

و در امور طبل  به افتاديغر هاماته اور بيوز ،شباب بودند در سّن عنفوان
 ،شيون بعزم جزم خويذان از حضور هماياست بدون .ت بکوفتياستقالل

 مان مىگکرد و همچه  انيتعّرض بابه ش امر بيبى مشورت وزراى دور اند
مثمر  ،تدّ شقلع و قمع توان نمود و را نه امورگو نيت قاهره اوّ ه قنمود ب

و  جين ترويّرض عتعامر به ه را ينکه امور وجدانآو حال  ثمر خواهد شد
على الخصوص در . خاموشى کوشى شعله بر افروزده نچه بآد است و ييتأ

دا کند و در يوذ پفت و نيخون سرا ختنيمجرد ره ن و مذهب بيامور د
و اعظم تجربه . ده استيربه رسه تجن امور بيا .ديد نمايشد ريثأقلوب ت

 کنند که شخص بابى در کاشان تيچنانچه روا،ه استين قضيهم

نمودند و  انيعر ،شانيرفت و خانمانش پراکنده و پر اموالش بتاراج
ونه سوار و در کوچه گوشى واژگدراز و بر الودنديانه زدند و محاسنش بيتاز

شخص  .رداندندگب بورنار و طتپور و يطبل و ش با آزاربمنتهاى  و بازار
 خبرىان ياز جهان و جهان وشه رباطى افتاده و ابدًاگبرى در کنارى در گ
کوچه شتافت و چون از جرم و ه ب هوى مردمان بلند شد ىچون ها ،افتهين

بجستجو افتاد و  شتگ ل مطلّعيوجه تفص ب برير و تعذيمجرم و سبب تشه
 ،ريت و تشهين اذيفت همگشت و گداخل  انيره بابمروز در ز در همان

 هزار سال مى مکنين نبود ير چنگا .ل استين دليت و عقيحقبرهان 
   .شد گاه نمىآو مثل منى  ذشتگ

از قضا داستان تازيانه خوردن جناب مالرضا واستقامت ايشان كه   
ايام بوده، ازمصاديق همين حقيقتى است كه  ۶۰موردانكارجام جميان درص

چنان كه درباال ذكرشد،  حضرت عبدالبهاء در بيان فوق فرموده اند، چه كه
  .ناب غالمرضاخان گرديدنفس ديدن شكنجۀ جناب مال رضا، سبب ايمان ج

صفا  مهرداد ىشان آقايدوست ا فات جناب ُمنِذر ويتحر از گريد مورد  
 بارۀ در) اميا ۴۶ص(» بهاء ىنعليحس و ىرزا آقاخان نوريم« صاحب مقالۀ

 ىم ىسند، سعينو ىم ريكب ريراجع به ام ىشان وقتيا. آقاخان است رزاين ميهم
ح اعمال يتقب ارائه دهند كه در رۀ وىبا دررا  ىبهائ آثار از ىشواهد كنند

كنند  ىم ىرسد، سع ىرزا آقاخان مينوبت به م ىاما وقت. باشد ىزشتش م
به «: سندينو ىصفا دراول مقالۀ خود م ىچنان كه آقا. برعكس عمل كنند
ب يرق( ىرزا آقا خان نوريبهاء، م باب و با ريكب ريدمرحوم اميرغم مخالفت شد

! »داشت ىسرّ  ىوهمكار ىميبهاء روابط صم ىنعليحسبا ) ريعامل قتل ام و
 قضاوت در ىدانند كه برا ىهستند البد م ىخيتارتحقيقات اهل  شان اگريا

بارۀ آن را مّد نظر  در موجود شواهد مدارك و و همۀ اسناد ديبا ىموضوع
كه ايشان  مواردى را ن مثال ازبه عنوا. ىنشيگز ناقص و ىنه موارد قراردهند و

ند حضرت بهاء اهلل به يگو ىن است كه نميسازند ا ىپنهان مآن را  عمدًا
سند ينو ىا نمي و ١١.نديفرما ىادمي »دشمن«رزا آقاخان به عنوان يازم ىمناسبت

رزا يم« :ن فرموده انديچن ىدربارۀ و قرن بديعكتاب  امراهلل در ىحضرت ول
به  ىراندازيت(شاه  ان و حوادثى که بعد از رمىيذاء و آزار بابيآقاخان که در ا

م داشت و مذبحۀ عظمى را بر پا نمود از شغل ياتّفاق افتاد دخالت عظ) شاه
د قرار گرفت تا عاقبت به يشد د و تحت نظريد گرديزد تبعيخود بر کنار شد و به 

   ١٢!»أس و خذالن جان سپردي
ن يخ عبدالحسيت اهلل حاج شيآ ر،ياران امي از ىكي تحسين يا در و  
 را او و سندينو ىاش م ىبهائ و ىاقدامات ضدباب و) نيخ العراقيش(ىتهران

كنند، اما  ىم افتخار به او نامند و ىم ىمتق ن ويمتد عالم و فاضل و ىمجتهد
الُمْجَتِهدين، كه  ند چرا مرحوِم شيخ مرتضى انصارى،خاَتم اْلُفَقهاء ويگو ىنم

 ىشد، رفتار ىنم زيش نين خاك پايخ العراقيش همزمان حضرت بهاءاهلل بود و
قتل حضرت  ىسه اش برايس درد ىبا و داشتند و ىرفتار و كامًال متفاوت از

ند،چنان كه حضرت بهاءاهلل در لوح خطاب به دننمو ىعراق همراه بهاء اهلل در
مطالعه  كه متمنّى است هموطنان عزيزحتمًا آن را — ناصرالدين شاه قاجار

علمائى كه «: چنين شهادت دادند مسلمان ىقيآن عالم حق درحّق  — فرمايند
كأس انقطاع آشاميده اند، ابدًا متعّرض اين عبد نشده اند،  فى الحقيقه از

چنانچه مرحوم شيخ مرتضى َاعلى اهلل ُ َمقاَمه َوَاسَكَنُه فى ِظّل ِقباب ِِعنايِته 
مر اين ا بغير ما َاِذَن اهلل در عراق اظهار محبت مى فرمودند و درايام توقف در

  ».تكلم ننمودند) ين جديدالهىد(
ن يهم جالب باشد كه بدانند نوۀ بزرگوار اريبس زيهموطنان عز ىد برايشا  

ن معروف به فاضل يحس خ محمديز، جناب شيست ىن بهائيخ العراقيش
 ىقمع آن م بزرگش درقلع و كه پدر ىانت مقدس بهائيبعدها به د ،ىطهران
به خاطر بهائى  را او ىل مسلمان وين كه فاميرغم ايعل مان آورد ويد، ايكوش

مستغالت  ت موقوفات ويمقام تول گرفتند و را امالك او و طردكردندشدنش 
به  و مان خودثابت مانديا ت استقامت برينها اواخذ نمودند، در از جّدش را

به  !ئة بالحسنهيبّدل السّ ي ىسبحان اهلل الذ .پرداخت ىن مقدس بهائيغ آئيتبل
 كه ان شاءاهلل از زان امروزيست ىبارۀ بهائ در» دون بادي«ان يقول جام جم

  .نديجبران مافات نما گردند و داريب ىانشان نفوسيم



 
 ٧٩   ولوله درشهر

 
سرداررا  ىزخان مكرير، عزيگراميارديكاش جناب ُمنِذر عاقبت  ىو ا   

زت يا تاعزيب! زيعز«كه  ىربه ويكردند كه برخالف گفتۀ مكررام ىاشاره م
  .ن اميررانيزبه همين منوال قياس فرمائيدباقى يارا !ل شديذل »كنم،
بارى پس ازبحث مختصرفوق راجع به اميرويارانش كه مدتى به   

در اينجا براى استحضار مؤمنين بابى وبهائى مشغول بودند، » قلقلك«
وارده بر جامعۀ جديد هموطنان عزيز منصف، به عنوان مثال، قسمتى از مظالم 

ِاْعِدُلوا ُهَو َاْقَرُب « جامعۀ بهائى باعنوان ازجوابيۀ ١٣٦١بهايى را تا تاريخ 
خطاب به مقامات و مسئولين جمهورى اسالمى ايران درباره سخنان  »ِلْلتقوى

حضرت آيت اهلل خسرو شاهى، سفير وقت جمهورى اسالمى ايران در 
مى آورد تابه گوشه اى  ١٣٦١١٣واتيكان، در جلسۀ كميتۀ حقوق بشر، مورخ 

   ١٤.آگاهى بيشتريابندنيزپس ازانقالب ازمظالم واردۀ 
  :صفحه اى مزبور چنين آمده است ١٧، از بيانيۀ ٢-٤در صص

گويا بهاييان مدعى هستند كه « :فرموده اند) آقاى خسروشاهى( در مقدمه 
نفر از آنها اعدام شده اند و از طرف ديگر مدعى هستند که در ٧٠يا  ٦٠

ر اين صورت پرسيدنى است د .هزار بهايى وجود دارد ٧٠يا  ٦٠ايران 
بهاييان مدعى عدم دخالت در ) خير(پس چرا بقيه اعدام نشده اند 

سياست در طول دوران سياه حكومت پهلوى همراه با صهيونيسم بين 
الملل نزديك ترين ارتباط ارگانيك را با رژيم شاه داشته اند و لحظه اى 

اد و سركوب را از همكارى و مساعدت در جهت تثبيت اختناق و استبد
   ».آزادى خواه ايران غفلت نكرده اندمردم 

نفر، مربوط به  ٧٠يا  ٦٠در اين قسمت بايد عرض شود تعداد اعدامى   
و تا حال بيش از (از صد تجاوز نموده ) ١٣٦٢سال (مّدتها قبل بوده واكنون 

و بقيه افراد جامعه كه بيش ازتعدادى است كه فرموده ايد گر چه به ) ٢٠٠
دام نشده اند ولى عمالًٔابر اساس آنچه توسط يكى از دست اندركاران ظاهر اع

سران را سركوب و  .با بهاييان بايد مبارزه سياسى كرد«حكومت گفته شده كه 
عمل  »بقيه را در تنگنا و مشقت قرار داد تا مجبور به ترك عقيده و ارشاد شوند،

ه تلخى اعدام به مراتب گرديده همانگونه كه منظور نظر بوده و قبول بفرماييد ك
شيرين تر از زندگى در شرايطى است كه اكنون براى بهاييان در ايران عرضه مى 

  .شود
حضرت آيت اهلل، خانواده هاى مظلوم و اطفال معصوم اعداميان را   

ضمن مصادره اموال از هستى ساقط و از سكنى و ِاعاشۀ زندگى محروم 
 ،پزشك ،و اميِن مملكت از استادساختن، هزاران نفر از خدمتگزاران صديق 

دبير و كارمند و كارگر را به گناه بهايى بودن از كار بركنار و  ،تكنيسين، مهندس
سلب معيشت از عائله بى پناه آنان نمودن، حقوق بازنشستگى افراد سالخورده 
را قطع كردن، حقوق وظيفه پيرزنان و اطفال صغير را پرداخت نكردن، استفاده 

مانى را براى بهاييان منع نمودن، دانشجويان را از ادامۀ تحصيل از خدمات در
در آموزشگاههاى عالى و دانشگاهها محروم ساختن، دانش آموزان معصوم را 
به جرم عقيده خانواده از مدرسه بيرون راندن، دختران را ربودن و به عقد 

ز كوچك و بيگانگان در آوردن، هر روز به خانه ها هجوم بردن و اهل خانه را ا
بزرگ حتى اطفال چهار ساله دستگير و به زندان بردن، صدها نفر را در شرايط 
سخت مدتها بدون تعيين تكليف در زندانها نگه داشتن، نسوان بهايى را قبل 
از اعدام به جرم اينكه معلم درس اخالق بوده شالق زدن، با مأموران مسلح 

هديد به قتل و به ضرب شالق مجبور به روستاها رفتن و بهاييان را با شكنجه و ت
به امضاء تبرى از عقيده نمودن و از سياط قهر الهى نهراسيدن، خانه مورد 
احترام بهاييان را در شيراز تخريب و معبر عمومى قرار دادن، زنان مظلومۀ 
بهايى را به جاى همسران غايبشان گروگان گرفتن و به زندان بردن، امالك و 

ه زور غصب نمودن و به ديگران فروختن، زندانيان بهايى را باغات بهاييان را ب
حتى مانع از انجام فريضۀ دعا و مناجات شدن، هزاران خانه را مصادره كردن 
و يا به عنف گرفتن و ساكنان آن را آواره ساختن، اموال بسيارى را به يغما بردن 

قبه امالك و خانواده ها را غارت زده از خانه شان بيرون نمودن، هزاران ر
موقوفه بهايى و گورستان ها را به ضبط در آوردن و از دفن اموات جلوگيرى 
كردن و يا براى دفن آنان مطالبه پول گزاف نمودن، اجساد مرده را از قبر بيرون 
آوردن و به جاى نامعلوم منتقل كردن، اماكن متبركه را تصرف و تخريب 

و كارخانه هاى بهاييان را نمودن، شركتها و موسسات تجارى و كارگاهها 
غصب و كارگران بهايى را بدون پرداخت حقوق مكتسبه اخراج نمودن، از 
ادامۀ كار آزاد جمعى از بهاييان جلوگيرى كردن، به مراجع رفع اختالف 
كارگرى دستور عدم رسيدگى به شكايات كارگران بهايى دادن، جامعۀ موحد 

حب احكام الهى مى باشد و وابسته بهايى را كه پيرو ديانتى مستقل است و صا
به هيچ يك از اديان نيست و پيروانش تنها متدينينى هستند كه شريعت اسالم 
را من جانب اهلل و مقدساتش را معزز و محترم مى دانند، در مجلس شوراى 
اسالمى در رديف مفسدين و فرق ضاله قرار دادن، هيئتهاى بازسازى بانكها 

ه بهايى را اخذ و به زندان اوين فرستادن و در اين كارمندان شاغل و بازنشست
ميان مادران را به زندان منتقل و به كودكان شيرخوار آنها رحم نكردن و اسيران 
دربند و چشم بسته را تحت شكنجه هاى جسمى و روحى مجبور به ترك ايمان 
كردن، نام اين ظلم را ارشاد اسالمى گذاردن، پزشكان بهايى را از خدمت در 
بيمارستانها و درمانگاهها محروم ساختن، از معالجه بيماران مشمول خدمات 
درمانى منع نمودن، بهياران و پرستاران را اخراج از خدمت نمودن، به پزشكان 
بهايى اجازه طبابت ندادن، عده اى كثير را ممنوع المعامله و ممنوع الخروج 

محروم كردن، از صدور  نمودن، زارعان و كشاورزان را از زراعت در ملك خود
اجازۀ كسب به بهاييان خودددارى ورزيدن، ارز تحصيلى دانشجويان بهايى در 
خارج را قطع كردن و باالخره از خروج بهاييان به خارج از كشور جهت ديدار 
فرزندان با عائله خود به خاطر عقيده دينى ممانعت به عمل آوردن و گذرنامۀ 

ه هزاران هزار شكايت و دادخواهى بهاييان به آنها را ضبط و باطل نمودن و ب
تمام مراجع قضايى و امنيتى و انتظامى و غيره وقعى ننهادن و يا بر شّدت عمل 
افزودن، همه و همه از جمله مظالم مستندى است كه مقامات دولتى و 
حكومتى رسمًا و عمًال بر اين جمع بى گناه وارد ساخته و تضييق و مشقت را 

با اين وصف قبول فرماييد  .ده اند كه اعدام حكم محبت داردبه جايى رسان
  .همۀ بهاييان را اعدام فرموده ايد منتهى هر كدام را به نحوى

تاحال متوجه شده اند كه چراجام جميان مى خواهند  نيز هموطنان عزيز  
چنين مى كنند چون ! مظلوميت واستقامت بهائيان را مظلوم نمائى جلوه دهند

هرچه بيشتربه بهائيان ظلم نموده اند، آئينشان بيشتررشدنموده  مى دانند كه
طلعات مقدسۀ آئين بهائى توضيح داده اند كه اين آئين چون منشأش ! است

بزرگ ! الهى است ونه بشرى،حتى ظلم وباليا نيز سبب رشد وتوسعۀ آن است
ترين پيروزى هاى آن متعاقب بحران ها وباليا ومظالمى به دست آمده كه 

يكى ازاسنادجالب  ١٥.برطلعات مقدسۀ بهائى وپيروان ايشان وارد شده است
صحت اين حقيقت ودرستى اين مكانيزم رشدوتوسعۀ الهى، آن كه درهمان 
اوايل انقالب بعضى ازمخالفين مسلمان جمهورى اسالمى به آن اعتراض 

!) ذكرش باشدبراى موقع آن!(كردند كه باعث رشدآئين بهائى شده است
ان شاه پهلوى نيزبعضى مى گفتند بهائيان خودبه آقاى فلسفى پول داده درزم

مثال بارزديگر، انجمن حجتيه ! بودند كه دربارۀ ايشان درراديو صحبت كند
است كه مدعى مبارزه با ديانت بهايى و ارشاد مسيحيان و ماركسيست ها و 

در طول «بود،كه به قول يكى از برادران دينى از حزب مخالفشان  ١٦اوباش
نه تنها قادر به شكست بهاييت نشد، بلكه خود عاملى  ١٧سال ٢٥بيش از 

و ظاهرًا به خاطر همين عدم موفقيت  ١٨!»براى رشد اين فرقۀ استعمارى گشت
، شاخۀ جدا شده از انجمن مزبور، بعد از »سازمان عباد صالح«بود كه 

با «: رد كهبا تغيير روش گذشته خود در انجمن، ابراز ك ١٩،انقالب اسالمى
حال آنكه  ».بهاييان نبايد مبارزۀ عقيدتى كرد، بلكه بايد مبارزۀ سياسى نمود

توسط سازمان مزبور كشفى جديد نبود، زيرا همان گروهى (!) اين كشف بزرگ
كه قبل و بعد از انقالب مخالف انجمن حجتيه بود و بعد از پيروزى انقالب 

ن مزبور جدا شده به ايشان قدرت را به دست گرفت و عباد صالح از انجم
پيوستند، مدتها بود كه از قبل از انقالب كشف كرده بود كه بايد با امر بهايى 
مبارزۀ سياسى كرد و حتى قبل از پيروزى نهايى انقالب و پس از آن، برنامۀ 
منظمى براى قلع و قمع بهاييان طراحى نموده بود و تا حال نيز تا آنجا كه 

  ٢٠.اجرا نموده و مى نمايد توانسته آن برنامه را
سبحان اهلل ازحكمت هاى الهى كه حتى دشمنان دينش راسبب رشدآن 

، به اين خاطر وتهيه كنندگان فصل نامهآيا نبايدازجام جميان عزيز! قرارمى دهد
دربارۀ مظالم  مالحظه فرمائيد حضرت بهاءاهلل درلوح شكرشكن! تشكركنيم
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وچگونه ازآن استقبال مى  ى فرمايندچه م ىوبهائ ىل ظهوربابيوارده دراوا

  ! نمايند

  االْٔعلى ىُهَوالَعل

ن قند يز    ان هندير شکن شوند همه طوطشکّ 
  روديپارسى که به بنگاله م

م و رضا وارد و يمخزن تسل و بر مکتوب آن جناب بر مکمن فنا واصل
و  ،ح و درستيآنچه مسطورشد منظور گشت و هر چه مذکور آمد صح

م مقصود از بال پروا ندارند و از يحبوب و محرمان حرلکن محبّان کوى م
 .م مشروبيمرزوقند و از نهر تسن ،مياز بحر تسل ،نديقضا احتراز نجو

رضاى دوست را بدو جهان ندهند و قضاى محبوب را بفضاى المکان 
ات بنوشند و سّم کشنده را چون يات را چون آب حيزهر بل .نديل ننمايتبد

اد يدر صحراهاى بى آب مهلک ب .اشامنديعه بال جر ،شهد روح بخشنده
دست از جان  .ه هاى متلف بجانفشانى چاالکيدوست مّواجند و درباد

 چشم از عالم بر بسته اند و بجمال .برداشته اند و عزم جانان نموده اند
مقصودى ندارند و جز وصال کمالى  ،جز محبوب .گشوده اند دوست
ر ينزدشان شمش .ران کننديل طبجناح توسّ  ند ويپرواز نما لبه پرتوکّ  .ندينجو
  .مقبول تر ر امّ يز از شير تيربهشتى محبوب تر است و تيز از حريخونر

  ن ره صد هزاريد در ايزنده دل با  

  تا کند در هر نفس صد جان نثار  

چه  .د و رقص کنان آهنگ کوى دوست نموديد بوسيدست قاتل را با
قت که روح معنوى سر جان ن ويح است اين ساعت و چه مليکوست اين

غ يم و تيگردن بر افراخت .کل وفا عزم معارج فنا نمودهيافشانى دارد و ه
ر قضا را يم و تينه را سپر نموديس .مياق مشتاقيار را بتمام اشتيغ يدريب

ار يفرار اخت .راوست در کناريم و از هر چه غيزارياز نام ب .ميبجان محتاج
م تا در هواهاى قدس يبدعا بال را طالب .ميار نپردازيم و بدفع اغينکن
م وبه منتهى يان سازيآش ،ه هاى شجر انسيم و در سايپرواز کن ،روح

 م و البتّهيبنوش ،از خمرهاى خوش وصال .ميمقامات حّب منتهى گرد
ن نعمت بى مثال را از کف يم و اين دولت بى زوال را از دست ندهيا

ب رحمت رّب االرباب سر يم از جيمستور شو ،و اگردر تراب .مينگذار
د و يطى ننما ،ن سفر را قدمين اصحاب را بال، فنا نکند و ايا .ميبر آر

  .حجاب نشود ،ن وجه را پردهيا

ن همه دشمن داخل و خارج که علم ين معلوم است که با ايبلى ا 
ن فقرا کمر بسته اند البتّه يدر دفع ا اند و بکمال جدّ  اختالف بر افراخته

ار ين فرار اختين ارض بلکه از روى زميد احتراز نمود و از ايابقانون عقل ب
م و يمشرق ،چون شمس ب نامتناهىيد غييت الهى و تأيو لکن بعنا .کرد

ماهى  .م و بر بساط صبر جالسيساکن ،بر مسند سکون .الئح ،چون قمر
معنوى از خرابى کشتى چه پروا دارد و روح قدسى از تباهى تن ظاهرى 

 نغمۀ .ن را زندان است و کشتى آن را سجنيا ،بل تن ؟ديشه نمايچه اند
د يام قبل را ناظر باشيبارى ا .بلبل را بلبل داند و لحن آشنا را آشنا شناسد

ف شوى يخف ،روح ا چه نازل شده تا چونياء و مبدأ اصفيانب خاتمه که ب
ت ابتال، اعداء و شدّ  ت احاطۀيدر نها .از قفس تن بر آئى ،و چون نفس

ن ا ک اعراضهم فَ يو ٕان کان کبر عل«: ه آورد ين آير قدس نازل شده و ايطا
  د يهزار چشم با ».ماءن تبتغى نفقًا فى االٔرض أو سلمًا فى السّ استطعت ا
ن در جاى يو همچن .د تا ناله از دل بر آرديد و صد هزار جان بايتاخون گر

قتلوک أو يثبتوک أو ين کفروا ليمکر بک الّذيو ٕاذ «: د يفرمايگرميد
ه ين دو آيدر ا ».ينر الماکريو اهلل خ ،مکر اهلليمکرون و يو ،خرجوکي

د تا بر يار مالحظه فرمائيه نازل شده بسيفه که از مبدأ الوهيشر مبارکۀ
ن ين جلوس ايرت ناس باز بود همياگر چشم بص .ديه واقف شويبياسرار غ

و موارد بال چون ن اعداء ياعبد در ظاهر همه را کافى بود که با همۀ
م و يستر وحجاب را سوخت .درانجمن ،م و چون شاهد عشقيروشن ،شمع

ون محجوبست يع عيده که جميو لکن چه فا .ميبر افروخت ،چون نار عشق

ند و دربادى ضاللت ينماير ميدر وادى غفلت س. گوشها مسدود و همۀ
     ٢١....يعملون ا عمّ  ىءٌ ا أعمل و أنا برئون عمّ يهم بر .کننديمشى م

( بديع  ١٤١بيت العدل اعظم در پيام شهر الشرف مالحظه فرمائيد  و  
باقى  ؛مى فرمايند چهدرخصوص مظالم اوايل انقالب وآثارآن ) ١٩٨٥ژانويه 

  :رانيزخودقياس فرمائيد

موالى عزيز بى همتا خطاب به خاصان بارگاه الهى در كشور مقدس ... 
قدر طوفان بال شديد تر و ارياح  اى ياران پر وفا هر«: ايران مى فرمايد

ِمَحن و رزايا سوزنده تر گردد، محيِط اعظم ِ امر ِالهى امواجش مرتفع تر و 
اش بر ساحل وجود ثمين  افكندهجوش و خروشش مهيب تر و ُدر و لئالى 

مشيت حى قدير بر اين تعلّق گرفته و حكمت ... تر و بديع تر مشاهده شود
وده كه خاّصاِن حق در كشور مقّدس ايران، بالغۀ الهيه چنين اقتضاء نم

مال و منال، حتى َدم ِمطهر خويش را ايثار نمايند تا شجرۀ اميد سقايت 
گردد و به برگ و ميوه هاى گوناگون مزين شود و به مرور ايام ) آبيارى(

اقوام و قبائل و ملل متنوعۀ متباغضۀ اروپ و امريك و تاجيك و افريك را 
  »...وَرد و تأليف دهد لِّ ظليلش در آدر ظ

سپس در ادامۀ پيام بيت العدل اعظم فتوحاتى را كه تا تاريخ صدور پيام   
در اثر خون شهداى ايران در عالم بدست آمده بر مى شمارند تا اينكه در ادامه 

  :مى پردازند زيربه مقايسه لطيفى به شرح 

ك محفل قّوۀ سطوت امر الهى را مالحظه فرماييد كه اگر دشمنان، ي...
تعطيل نمودند، ياران باوفاى جمال قدم ) ايران(ملى را در مهد امراهلل 

اگر . محفل ملى جديد قيام فرمودند ٢٣به تأسيس ) حضرت بهاءاهلل(
 ٧٠٠٠محفل محلى در ايران تعطيل گشت، ياران در عوض  ٥٠٠تقريبًا 

 ٣٠٠٠٠محفل روحانى محلى تأسيس كردند و مجموع آن را به بيش از 
منظور طهران (اگر اراضى مشرق االذكار در ارض طا . رسانيدند محفل

قطعه  ٩غصبًا تصرف شد، ياران ) است كه حرف اول آن طا مى باشد
خريدارى كرده و مى كنند و تعداد ) در ديگر نقاط دنيا منظور است(ديگر 

محل عبادت اهل بهاء كه همۀ اديان نيز آزادند (اراضى مشرق االذكار 
قطعه بالغ نموده  ١٢٢را بر ) و ادعيۀ دينى خود را بخوانند به آنجا روند

اگر كتب و آثار را در ايران گرفتند و سوختند و از ميان بردند در عوض  .اند
زبان  ٩١شده از (تعداد زبانهايى كه به آثار الهيه مزين گشته يا ترجمه 

اگر كالسهاى درس اخالق در آن كشور . زبان بالغ شد ٧٤٠به ) جديد
 ٢٦٦طيل شد هزاران كالس ديگر در شرق و غرب تأسيس گشت و تع

كشور به طبع رسيد و  ٧١زبان در  ٥٦كتاب مخصوص اطفال بهايى به 
اگر نونهاالن و جوانان بهايى را از تحصيل علوم محروم ساخته و از 

 ٣٩٢در عوض ) بهاييان(مدارس ايران اخراج نمودند، پيروان اسم اعظم 
فه تأسيس نمودند و در بعضى ممالك كتب درسى مدرسه در قارات مختل

 .مخصوص امر بهايى در مدارس عمومى تأليف كرده و تدريس مى كنند
اگر احباء ايران را از كار و شغل و رزِق يومى ممنوع و محروم ساختند، 

برنامه بهداشتى و كشاورزى و تربيتى  ٤٢٠بهاييان عالم به ايجاد 
اگر جرائد و راديو و تلويزيون . ن منتفع شوندپرداختند كه آشنا و بيگانه از آ

در ايران وسيله َهتِك حرمِت شريعت اهلل و انتشار افتراء نسبت به احباءاهلل 
گشته، در ممالك و بالد سائره به قدرى جرائد و وسائط اعالن ) بهاييان(

عمومى دربارۀ امراهلل به نشر حقايق پرداخته اند و تضييقات ياران را در 
قبيح نموده به اشاعه اخبار و مقاالت در حمايت از امر اعظم و ايران ت

ياران وفادار به . بهاييان مظلوم پرداخته اند كه احصائش دقيقًا ممكن نه
اين مراتب نيز اكتفا ننموده اند و عالوه بر راديو بهايى در كشور اكوادر، 

آمريكا سه فرستنده راديو مستقل بهايى نيز در كشورهاى بوليويا و پرو و 
تأسيس كردند كه منحصرًا در دست بهاييان است و به انتشار تعاليم الهى 

اگر احبا ايران از . و پخش برنامه هاى مفيد اجتماعى مشغول است
مسافرت و شركت در ميادين خدمت موقتًا محروم گشته اند، بحمداهلل 
بهاييان عزيز در شرق و غرب جبران آن محروميت را نموده اند چنانكه 

را تحقق  ٢٢ساله ٧مهاجر فداكار قيام كرده و اهداف نقشۀ  ٣٢٠٠بيش از 
نفر دسته دسته به اسفار تبليغى از  ٥٨٠٠بخشيده اند بعالوه بيش از 
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اگر در مجلس ايران ذكر امراهلل فقط  .طريق مؤسسات امريه اعزام گشته اند

لم از حلقوم ارباب كينه و غرض بيرون مى آيد، در عوض مجامع عاليۀ عا
و پارلمان هاى ملل تا به حال متجاوز از يك صد اليحه و بيانيه در 

از جمله در پارلمان اروپا كه مركب از  .حمايت از امر اعظم گذرانده اند
كشور اروپايى است، سه اليحه به اتفاق آراء به تصويب  ١٠نمايندگان 

ايى رسيده كه به موجب آن نمايندگان از احزاب مختلفه در ده كشور اروپ
از دولت هاى خويش خواسته اند كه حمايت از مظلومان ايران را متعهد 

از بركت خون پاكتان گلستان عرفان آبيارى گشت و دهها ... گردند
هزارنهال نورسته به بارآمد و سبب تزيين حديقه حقيقت گرديد چنانكه 
مثًال در هندوستان بيش از يكصد و شصت هزار نفر اخيرًا در ظّل امراهلل 

  .وارد گشتند

گمان مبريد ما كه به انتساب به آن شيراِن بيشۀ وفا مفتخريم از ذكر خيرتان 
غافليم شب و روز ياد دل افروز شما شمع هر انجمن است انوارش الهام 
بخشد و حرارتش دلگرم نمايد جمالش دلربايى كند و عطر كافوريش 

نگذاريم كه ما آسوده و مطمئن باشيد كه راه شما پوييم و . مشك بيز شود
شما در سبيل عشق بهاء جان داده ايد ما  .را به بى وفايى منسوب كنند

. وقت و استعداد خداداد را بر طبق اخالص نهيم و نثار راهش نماييم
شما ديده از مال و اندوخته به كلى دوخته ايد ما آنچه را خداوند بى 

مال طيبۀ طاهره شما با اع. مانند عطا فرموده در سبيل عبوديتش فدا كنيم
ما نيز لسان به تبليغ گشاييم و از بركت . به انتشار و ترويج امراهلل پرداختيد

اگر از حركت . جانبازى شما نفوس كثيرى را به ساحل سعادت رسانيم
محروميد ما جبران كنيم و تشتتى را كه حال خداوند به ما عنايت فرموده 

در يك محل مجتمع . ه نماييموسيله ارتفاع امراهلل در نقاط جديده و الزم
رداء تقديس بر دوش . نشويم و به نام شما به فتح اقاليم سائره پردازيم

گيريم تا بر دامن پاكتان كه تار و پودش را از راستى و درستى و خداپرستى 
جوشن انقطاع در بر كنيم تا چون شما روئين تن . بافته اند غبارى ننشيند

حرص و طمع و شهوات كه از خصائص شويم و از هجوم مكاره دنيا و 
از آاليش جهان فانى رو بر گيريم و به . عالم طبيعت است نجات يابيم
دستگير و مساعد  .غمخوار يكديگر شويم. آسايش حقيقى جاودانى رسيم

و همراه و معاضد هم گرديم و چنان كنيم تا اعمال و اخالقمان بر 
ۀ محبت اهلل شهادت دهد تقديس و تنزيه امر الهى چون آن شيداييان حلق

و شاهد سعادت ابدى رخ گشايد و لقاء جمال ابهى در مالء اعلى چهره 
  ٢٣.نمايد

*** 
به طورى  .ها هنوزهم ادامه دارد »قلقلك«هموطنان عزيزمستحضرند كه  و  

و اخيرًا اخراج دانش آموزان  قلقلك مى دهند نيز كه حتى مردگان بهائى را
  !ركارقرارگرفته استدبستانى بازوروكتك نيزدردستو
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 ال اكراه فى التشرّف

  حامد

. تشّرف«: دارد كه زيرآن چنين نوشته ام عكسى وجودايّ  ٥٥ ۀدرصفح  
سخنرانى آيت اهلل ملكوتى درجمع بهائيان روستاى سيسان كه به شرف اسالم 

آن  ۀطبق سايرتحريفات جام جم، هيچ گونه توضيحى دربار ».نائل شده اند
به حرمت آبروى  ءچندسالى است كه اهل بها .نيدجزهمين جمله نمى بي

مظالم وحبس ونفى واخراج وشكنجه وضرب وجرح  از كشورشان كمتر
ا چه مى امّ . مى گويند اول انقالب كه دچارش بودند، ۀده كشتار وسوزاندن و

آنها كه قبرستان هاى بهائيان راجديدًا  جام جم و و توان كرد كه امثال كيهان
ديوار بعضى شهرها  و در آميزعليه بهائيان بر ارهاى تهديدخراب مى كنند وشع

تأسيس مى ...ضدبهائى درقم واصفهان و ۀمى نويسند وشبكه هاى سازمان يافت
درمدارس كودكان ونوجوانان  و درآنها تربيت مى نمايند، كنند وبهائى ستيز

پاسخ كه در ترك عقيده مى نمايند، بهائيان رامجبورمى كنند بر مجبور بهائى را
به اكاذيب وتهمت هاى حساب شده وتحريك آميزايشان دست به افشا زنند تا 

عاى هموطنان عزيزشان دردى راكه دوستان بهائيشان كشيده اند حس كنند وادّ 
  . درخصوص مظلوم نمائى بهائيان دريابند دروغ بهائى ستيزان را

شرقى  اين روستا كه درآذربايجان. سيسان است ۀمزبورقضيّ  يكى ازموارد  
 ۀدور در. كمتر ازيك قرن ونيم قبل با دين جديدبهائى آشنا شد است حدود
تعاليم وآموزه هاى  دراثر. نفرگرديد ٢٠٠٠ت بهائى آن بالغ برپهلوى جمعيّ 

همه جانبه اى يافت، به طورى كه اين  ۀبهائى اين روستا پيشرفت وتوسع
نجا مكتب خانه وسپس بهائيان درآ. بود مشهود نيز ت نزد مسلمانان عزيزواقعيّ 
بودند تأسيس  ازمسلمين نيز شاگرد كه بعضًا ٧٠٠پسرانه با و دخترانه ۀمدرس

عالوه . ه ش توسط دولت وقت تعطيل شد ١٣٢٨كردند كه بعدها درسال 
برمدرسه، بهائيان آنجا درتربيت اخالقى وروحانى نيزكوشش ها كردند، 

قتصادى وبهداشتى وامثال تأسيسات اجتماعى وا ودركنارآن به سايراقدامات و
 نفت، حفرچاه عميق ونيمه عميق، تقاضا آتأسيس شعب. آن نيزمبادرت ورزيدند

نشاسته سازى واحداث  ۀبراى خط تلفن، آسفالت راه، احداث پل وكارخان
 اميد زنجانغيربهائى  ۀروزنام. آنها بود ۀام مجّهز به سيستم شوفاژ، ازجملحمّ 

نه  ۀدرگذشت«: چنين شهادت مى دهد پس از انقالب اسالمى براين امر
آبادترين روستاى منطقه به شمار مى رفت ) سيسان(چندان دور اين محل

درآبادانى روستا ...ت بودندبهائيّ  ۀضالّ  ۀواكثرساكنان قبلى اين روستا كه پيروفرق
دراحداث خانه هايى به سبك خانه  نيز و ...وبا احداث باغات...كوشا بوده

اين روستا كانون اقتصادى مهمى ...ات بهتر فّعال بودندهاى شهرى وبا امكان
   ١».براى منطقه خصوصًا براى مسلمانان ومساكين آن به حساب مى آمد

قم  ۀعلميّ  ۀاين كه فردى به نام على واليتى ازطرف حوز اين حالت بودتا  
بستان آباد، به سيسان اعزام شد تا ضمن مالقات با  ۀوبه تحريك امام جمع

 ۀعدم شركت بهائيان درجلس. ايشان را به ديانت اسالم تبليغ نمايدبهائيان، 
ت بهائيان تشكيل شده براى اين منظور، باعث مخالفت وشروع آزار واذيّ 

بهائيان سلب  ت ازۀبه اين ترتيب آسايش وامني. ش شد ـه ١٣٦١دربهارسال 
 »تشّرف«اين باربراى . ديدند بسيارى آسيب هاى جانى ومالى شديد شد و

پرداختند وبهائيان رابراى ترك عقيده بعضًا  نان به اسالم به ظلم وتعّدى بيشترآ
حتى موردى (درسرماى زمستان برروى يخ وبرف كتك زدند ومجروح نمودند

زجرها دادند، وچون هيچ پشتيبانى  و واستخوان شكستند)نيزبه مرگ انجاميد
بوربه مهاجرت روستا مج ايشان را از ازطرف حكومت نسبت به آنان نمى شد،

زنجان دراين خصوص چنين  اميد ۀهمان روزنام. ديگركردند ديار ۀوآوار
خشمگين روستاهاى اطراف نه تنها  هجوم روستائيان مسلمان و« :نوشت

گسترش  ۀبهائى آن گرديد، بلكه درساي ۀخانوارسكن٢٠٠٠موجب فراربيش از
خانه هاى بهائيان اقتصادى بكلى ازبين رفته به اين ترتيب  تخريب، كانون مهمّ 

ازساير تأسيسات نيز . ويران نمودند، حظيرةالقدس آن را بكلى ازبين بردند را
زيرورو نموده  نيزبا بولدوزر را) گلستان جاويد(نمانده است وگورستان آثارى برجا

ساكنين . درحال حاضر بهائيان مجاز به عبورومرور درآن منطقه نمى باشند. اند
نبودن شرايط به صورت  ت مساعدبه علّ  )خانوار ١٥درحدود(مسلمان آنجا 

   ».فصلى درسيسان زندگى مى كنند
ام وقتى مقام رهبرى كشورآيت ندانند كه درهمان ايّ  هموطنان عزيز شايد  

امام راصادركردند، جوامع كوچك  ١٠٠اهلل خمينى دستورگشودن حساب 
كه  رغم باليا ى مزبورى دهات على شهرستان ها و ۀوبزرگ بهائى درهم

ت كه ا ظاهرًا به اين علّ امّ . مى شد به آن حساب كمك نمودند برايشان وارد
بهائى ستيزان بهائيان راگمراه ونجس ومجرم مى دانستند، مايل به قبول اين 

ايرانى  شهروند ه عنوان هموطن و ت نبودند كه بهائيان نيزمى توانندبواقعيّ 
 را خود اشند، و گويا بيشتربكوشند وشريك ب عزيزمان درعمران وآبادانى كشور

كشتن آنها مى  حبس وزجر و و فقير اموال بهائيان ازغنى و ۀُمِحّق درمصادر
ايراداتى كه به نخست وزيرمرحوم آن زمان، كه  ديدند وجالب آن كه يكى از

مجلس وارد شد همين بودكه چرا ازبهائيان  خودنيز ازمخالفين بهائى بود، در
 ١٠٠وس محتاج وبى خانمان ازطريق حساب قبول كمك هاى مالى براى نف

  .)وسيما موجوداست فيلمش درصدا(امام نموده است 
است، جام جم با  ام مشهودايّ  ٥٥ ۀبارى همان طوركه درعكس صفح  

 »جمع بهائيان روستاى سيسان كه به شرف اسالم نائل شده اند،«عبارت 
مسلمين  بدّ دوباره دست به تحريف تاريخى زده وجمع معدود درعكس راكه ال

بهائى سيسان فرض نموده وتوضيح  ۀسكن٢٠٠٠درآن حاضربوده اند،  نيز عزيز
وبدون زجر وكتك  »بدون اكراه«را  هم نداده كه به چه شكل وحالت آن معدود

 معدود ۀندارندكه همان عد جام جميان خبر .به شرف اسالم نائل نموده اند
به شهرهاى ديگرچيزى  مهاجرت كرده ۀمنال ازدست داد مال و ۀكتك خورد

نگذشت كه همگى همان بهائى سابق بودند واينك فرزندانشان درميادين 
اليت مى خدمت به آئينى كه درراهش صدمه ها كشيده ومى كشند مشغول فعّ 

بيابد وبا ايشان  آنان را ى مى تواندبه راحتّ  جام جم بخواهد اگر باشند و
ت شريف ايران نود وبراى ملّ ايشان بش خود از شرح ماوقع را و مصاحبه كند

 ۀزنگارگرفت ۀنشان دهدكه حقيقتًا جام جم ِحقايق است ونه آيين و بازگوكند
حقايق مى  ۀوبايدآين جام جم كه جام جهان نماست !آرى .ءاكاذيب وافترا

بود، بايد به جاى چنين تحريفات وستيزه جوئى هايى مى رفت بهائيان سيسان 
ساله با ايشان، با  ٣٠اسالمى  ضد رفتار از پيدا مى كرد وضمن عذرخواهى را

 از تى غافل به تحريك نفوسى به دورآنها مصاحبه مى كرد كه چگونه اقليّ 
 كاشانه بيرونشان كردند و خانه و از و ت كردنداذيّ  و حقيقت اسالم آنها را آزار

 ۀچهر تا امروز روشنفكران مسلمان درتالشند. وندارشان را منهدم ساختند دار
فى نمايند وبه اين الگوى حقوق بشرمعرّ  غبارشويى كنند وآن را را م عزيزاسال

آن وقت  ٢.به جهانيان مى نمايانند را به مالك اشتر ع حضرت امير ۀخاطر نام
چرا؟ براى اينكه  .پنبه مى سازند نبافته آنان را جام جم رشته درچنين حالتى

زمين ۀ غيرمسلمانان روى كركه به عنوان تنها «ستندهبهائيان  اننديداهل عالم م
به پاى اسالم  ، فجايع مزبوررا»قبول دارند اسالم را ،مسلمين خود كه به جز

  . عزيز نمى نويسند
اوايل انقالب  سيسان هم نبود، بلكه در مختّص  ت فقطاين واقعيّ   

ا امّ . ازسيسان هم واقع شد كه دراين مقال به آن نمى پردازيم مواردى فجيعتر
ام يكى ازشگردهاى بهائى ستيزان اين بود كه ره كنيم كه درآن ايّ اشا تنها بايد

چون جامعه  ى نمودند وبهائى درفالن جا تبرّ  ١٢كه مثًال  شايعه نيزمى كردند
عقال  ۀامروزه هم. بوده است دروغ پيگيرى مى كرد درمى يافت كه خبرمزبور

 شغل و راج ازازترس اخ ى هائى نيزكه با فشار وتبرّ  ى معدودمى دانند كه حتّ 
دين وگروهى صورت گيرد، درنظربزرگان  هر از امثال آن درهرجائى و تحصيل و

وجدان نفوس ارج مى نهند  عالم انسانى وآنانى كه به مقام آزادى عقيده و
. عقيده اى افتخار وارزش نمى آورد پشيزى ارزش ندارد وبراى هيچ دين و

ال اكراه فى «يداست كه فرموده ن مجآقر ۀكريم ۀارزش به اعتقادبه آي و افتخار
  ».الّدين



 
 ٨٣   ولوله درشهر

 

 در ابرقو  فوسيدر

ط هام پوسيده اى مبنى برقتل چندمسلمان درابرقو توسّ ام اتّ ايّ  ٥١ ۀدرصفح
شايان ذكراست كه . يرمى خوانيددر ز را بهائيان تكرارشده كه اصل ماجرا

 ۀخود قبل ازجام جم پروند ١٣٨٤و اسفند  زيكيهان در مقاالت پائ ۀروزنام
عزيزرا  وطنانابرقو را پس ازگذشت چندين دهه مطرح كرد تا به اين وسيله هم

ت ايران كيهان وجام جم البد خودپاسخ خدا وملّ . عليه بهائيان تحريك نمايد
  .داد خواهند رابراى وارونه كارى هاى خود

  نتويش

   

خانواده مسلمان را به قتل  کيشوند که در ابرقو  ىهم ممتّ  انيئبها  
نها پرداخته آاز  تيبه حما زيزمان شاه ن يىاند و دستگاه قضارسانده 
رو  نيهام را تکرار نمود از ااتّ  نيا رًاياخ زيخود ن اميّ ا نامه ژهيجام جم در و.است

 ىب«افنان تحت عنوان  ىد تقمقاله بر اساس کتاب جناب محمّ  نيا
، نيقاتل ايکه قاتل و  دينما ىاثبات م واقعه، نيا ليو تحل حي،با تشر»گناهان

در سطح  ،يىعوامل قضا ىتمام بايتقر ،ىدر ثان و ىئمسلمان بوده اند و نه بها
 هيقابل انکار، بر عل ريوغ ممسلّ  اتيّ واقع فيو تحر ىبا پرونده ساز ،ىوملّ  ىمحلّ 
رتش آ ىهوديافسر  کيات فرانسه در محاکمه قّض  ىحکم راندند و رو انيئبها

  . نمودند ديرا سپ سفويسروان آلفرد در فرانسه به نام

  و فرزندانش  ىصغر عيقتل فج واقعه

منطقه  نيمالک نيو ثروتمند تر نيساالر از مقتدر تر ديبه نام ام ىخانواده ا  
تنها پسر ساالر  ساالر ديد رضا خان اممحمّ  باده و ابرقو بوده و مخصوصًاآ

رخوردار ب ىا ژهياز اعتبار و امام جمعه آباده، احمد، خينظام، و داماد حاج ش
به  شهياو هم .انتخاب شد زين ىملّ  ىورامجلس ش ىندگيبه نما و در چند دوره

اب رکّ  نيکه موکب احمد شاه قاجار همراه سردار سپه و ملتزم ديبال ىخود م
ساالر نظام صرف کرده اند و در سال  ،ىباده نهار را در منزل پدر وآدر  نها،آ

د رضا شاه و ملکه محمّ  ،١٣٢٣ل و در بهار سا عهديرضا شاه با ول زين ١٣١٦
 نيا .را به او داده اند يىرايف کرده و افتخار پذتوقّ  باده،آدر  انو همراه هيفوز

تا چه حد در عزل و  ىشخص مقتدر نيمه الزم بود تا واضح گردد که چنمقدّ 
باده و ابرقو،مداخله و اعمال نفوذ آدولت در  نيمورأادارات و م ىساؤنصب ر

حسن  دمحمّ  شي، همسر پسر عموخانم ميمر ،شانياهر اخو .کرده است ىم
قرار که پس از مرگ  نيدر واقعه ابرقو دارد بد ىدينقش کل ىخان ساالر

، ىبرادر و خانم، ميشدن مر وهيو ب ىد حسن خان ساالرنابهنگام محمّ 
که با نيداشت به طمع ا زيل بوده و اوالد نهّ أکه متنيبا ا ىخان ساالر ارياسفند

هم بوده ازدواج کند از  شيعمو رو ثروتمند برادرش که دخت بايز ،جوان وهيب
برد  ىکه بکار م ىرغم تمام کوشش ىعل ىکند ول ىم ىخواستگار هايمشار ال

بلند  ىکه جوان يىروضه خوان ابرقو ،ىوميد قمحمّ  ديس رايشود ز ىق نمموفّ 
داشته  زين ىريو دلپذ رايگرم و گ ىبوده و صدا مايو خوش س کليه ىقوو  باال

را که کلفت  ىخود صغر هيخان اقدام کرده و همسا اريداست، زود تر از اسفن
از  ىوميو جهد ق خانم هم بوده واسطه ارتباط قرار داده و سر انجام با جدّ  ميمر
خانم با ازدواج با  ميمر ،گريد ىاز سو ىصغر ىسو و وساطت و افسونگر کي
ازدواج خود را در  بادهآ ىفرسخدر چهار  ،ديکند و در اقل ىموافقت م ىوميق

عاشق شکست خورده و  خان، ارياسفند .رسانند ىدفتر ثبت ازدواج به ثبت م
به دوائر  کرارًا ىوميبه قتل کرده و ق ديرا تهد ىو صغر ىوميبار ق نيناکام چند

خان  اريبه دستور اسفند نها رسد،آبه  ىابرقو گفته بود که اگر صدمه ا ىانتظام
در خانه  ىشمس ١٣٢٨ماه  ىد زدهميدر شب س رهباالخ .تبوده اس ىساالر

 کي ،زديابرقو از توابع شهرستان  ىمتر لويواقع در مزرعه رباط در دو ک ىا
و سه دختر، پانزده و  هارده و شش ساله،چ خانواده شش نفره شامل دو پسر،

ز بر اثر جراحات وارده ا پنجاه ساله، ىبا مادرشان بنام صغر و هشت ساله ازدهي

ظن  .رسند ىبوده، به قتل م ىق به همان خانه صغرکه متعلّ  شهيل و تيضربات ب
به  ىرا داشته اند ول ىفقط قصد کشتن صغر نيقاتل ايبود که قاتل  نيغالب ا

قتل عام  زينها را نآ نها را شناخته اند،آ چون فرزندانش، نيقيبه  بياحتمال قر
  . کرده اند

  به پرونده  ىدگيرس هيّ اول ريمس

و رمضان  ىصغر ىدامادها ،ىجعفر و عل تيشکار شدن جناآبدنبال   
بوده و به  همانيم ىکه تا اواخر شب وقوع حادثه در منزل صغر برادر جعفر،

 کرده بودند، اظهار هيّ اول ىهاييکه در بازجو ىنيمتناقض و متبا ىگفته ها ليدل
 ىقتل به دادسرا انيجر .شوند ىبازداشت م هام قرار داشتند،در مظان اتّ  ًايّ قو
 رامونيپ قيتحق ،زديدادستان  ،ىنينائ ىد جاللمحمّ  ديّ گردد و س ىاعالم م زدي
در همان روز  شانيکند ا ىل ممحوّ  زديبازپرس  ،ىله را به جواد صادقأمس نيا

 ريمس رييا تغکنند امّ  ىبه سمت ابرقو حرکت م ،زدي ىژاندارمر سيبه همراه رئ
 ندينما ىف متوقّ  زيروز در مهر کيرفته و دو شب و  زيابرقو به مهر ىداده و بجا

که از سر سپردگان  زيمهر ىدسته ژاندارمر سيرئ ،ىتا با استوار خاکپور فراغه ا
 اريپرداخته و اسفند ىخان بوده به مشاوره و چاره جوئ اريمورد اعتماد اسفند

 دهو مجازات رها کر بيقتل را از تعق ىاصل نيو عوامل و مرتکب ىخان ساالر
 .بپردازند ىنقشه ا ىاحبه طرّ  گناهانى هم کردن ببه دام انداختن و متّ  ىبرا

ص شد مشخّ  ىماه وارد ابرقو شدند و بزود ىگروه در روز پانزدهم د نيا باالخره
  . بودند يىويدر حال نوشتن چه سنار زيدر مهر شب، کيدو روز و  نيکه در ا

   ىدگيرس ريمس ىناگهان رييتغ

پور که با بازداشت سه نفر  ىصدر نياستوار حس ابرقو، به محض ورود به  
 سيط رئتوسّ  خان انداخته بود، اريلرزه بر اندام اسفند ،ىاصل نيهممتّ 

و  زيمهر ىدسته ژاندارمر سيهمان رئ(معزول و استوار خاکپور  زدي ىژاندارمر
 شده، اشتهمان بازداو منصوب شد و تمام متّ  ىبه جا) خان اريحد اسفندمتّ 

 ىبه نامها گرينها سه نفر دآ ىزاد و بجاآاخذ ضامن،  ىو حتّ  قيتحق بدون
د محمّ  ىعل ساله اش بنام ١٧و فرزند  ىصغر هيمسلمان همسا ىروانيد شمحمّ 

را بازداشت و به زندان انداختند و در ضمن تمام برگه  ىنکوئ نيد حسمحمّ  و
فاق ناگهان اتّ ا نمودند امّ  حورا از پرونده م ىقبل نيهماز متّ  يىبازجو ىها
 بيابواب مکاشفه و غ .شود ىدگرگون م ىپرونده بکل ريافتد و مس ىم ىبيعج
 گردد و به قلب مبارکشان الهام ىناگهان بر وجه بازپرس پرونده گشوده م يىگو

 ىاختالفات مذهب ت وقوع قتل صرفًاگردد که علّ  ىاثبات م مشانيو بر عقل سل
سابقه  !عجبا. ريلمانان بوده است و ال غبا مس انئيبهان هم از نوع اختالف آو 

بر همگان روشن بود و  ىو صغر ىوميخان با ق ارياسفند نهيريد نهيو ک ىدشمن
 زديفرماندار  دم،آ ىبن ىقاآدانستند و  ىم انيجر نيعموم مردم او را مسبب ا
 عالما وقوع قتل را به مرکز زهيپور و بخشدار ابرقو انگ ىبه استناد گزارش صدر

چاپ  دادو روزنامه  باختر امروز ىو روزنامه ها ىمحلّ  ديجرا اريو در اختکرده 
 ،ءاهل ابرقو بدون استثنا ىتمام ها، نيو گذشته از همه ا طهران قرار داده بود
 نيتوان ا ىنها نبود پس چگونه مآ نيدر ب ئىبها کي ىمسلمان بودند و حتّ 

 ميشکل تنظ نيپرونده به ا قرار باشد ىا وقتامّ  نها منتسب نمود؟آرا به  تيجنا
  : و لذا ستنديمهم ن زهايچ نيا گريشود د

بلکه خالف  ابدي ىنم ىضرورت نيهماز متّ  ىاقدام به انگشت نگار) الف
  باشد  ىعقل و مصلحت م

حماقت محض  ،ىاز مهمانان شب واقعه در منزل صغر قيدق قيتحق) ب
 ىهاييگوکه اختالف و خالف نياست ولو ا ىضرور ريکامال غ ىو عمل

  باشد  از حدّ  ادهينها زآ

 ىموجود در خانه صغر شهيو ت ليارتکاب قتل از ب ىبرا نيقاتل نکهيا )ج
 يىگو .ستيمهم ن اند اصالً  اوردهين ىسالح چياستفاده کرده و با خود ه

  . دينما ىمشکل را حل م نيا ىبيدانسته اند که امدادات غ ىم
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شود و  ىفراموش م سرهکي خان، ارياسفند ىو دشمن نهيسوابق ک) د

 ىاحساس نم زين هيّ اقل مظنون قضحدّ  نياز ا يىبه بازجو ىازين اصوالً 
  گردد 

 ىانسان رياز انجام اعمال غ دًاينها را شدآ انئيبها ىنيد ميکه تعالنيا )ـه
نهم قتل آکند تا چه رسد به قتل،  ىرنجاندن افراد منع م در حدّ  ىحتّ 
   .ه نداردتوجّ  ىبرا ىمحلّ  اصالً  وحشتناک، نيچن ىعام

جهت خود  نيشناخته اند و به هم ىرا م نيقاتل ىکه فرزندان صغرنيا )و
در ابرقو نبوده  که اصالً  ىانئيبها نکهيو ا اند دهيتوطئه گرد نيا ىقربان زين

 ىسخن شناخته شده بوده اند، ىفرزندان معصوم صغر ىاند چگونه برا
  . ندارد ىتيّ اهم شود و ابدًا ىلغو م

 ىم دهيکوب انيبه طاق نس کبارهيبه  ىکه همگ گريها مورد دده و  
ن هم در آاست که  ىوميد قمحمّ  ديّ س ىتنها اشکال موجود، همراه.شوند

دو دشمن  نيا ها، ىو ساالر ىوميق نيب ىدو روز و با مذاکرات جدّ  ىکيظرف 
 ىصلح م گريکديلذا با  ننديب ىتش بس مآصالح و مصلحت را در  ،ىخون

حال نوبت بخش  .حد شوندمتّ  انئيبها هيفراغت تام و تمام بر عل ابکنند تا 
جواد  ىقاآبازپرس پرونده  .است دهيرس زيشده در مهر ىاح طرّ  ىويسنار ىبعد

کند و  ىرا م زديقصد بازگشت به  بعد از فقط سه روز اقامت در ابرقو، ىصادق
 ىاحطرّ نگام خاکپور که ه .سپارد ىم يىزمام امور را به استوار خاکپور کذا

هم  ئىبها کي ىجا را نخوانده بود که در تمام ابرقو حتّ  نيا نقشه خود،
 ىزارآرا با چنان زجر و  ئىسال قبل سه نفر بها نيچند رايز( کند ىنم ىزندگ

در ابرقو  ئىبها انتيکرد با اعتقاد به د ىت نمأجر ىکس گريکشته بودند که د
که فرشته  اوردياز کجا ب ئىبها مهکه متّ  مانده بود نکيا) به ابرقو برود ايبماند 

همان از متّ  ىکيبرادر  ،يىفهمد که احمد نکو ىرسد و م ىنجات به دادش م
بود که  نيکار در ا راديا ىبود ول ىت بخشمژده مسرّ  نيا .است ئىبها ،ىزندان

خاکپور اعالم کرد که  .نبود ا مهمّ امّ  .کرد ىم ىفرسنگها دور از ابرقو زندگ ىو
را شبانه  نيبه سرقت رفته از منزل مقتول هياثاث ن،يمهاز متّ  ىکي ،ىنکوئد محمّ 

 نيا .به ابرقو باز گشته است برده و مجددًا ديدهبدر  يىبه منزل احمد نکو
مسافت  نيا ن وقت شب،آدر  ىا لهينداشته با چه وس ليال که او که اتومبؤس

 حاضر باشد و اصوالً کرده و توانسته صبح زود در ابرقو  ىرا ط ىلومتريک ٣٠٠
بود که  نيا مهمّ  .نبود مهمّ  اصالً  عمل احمقانه داشته است، نيبه ا ىازين چه

خان که خود در  اريا اسفندامّ . معرکه بازشود نيبه ا ئىبها کي ىباالخره پا
مورد  نيدر ا ىتيّ لئومس چيه يىکه از لحاظ قضا ىهام است در حالاتّ  مظانّ 
رود و  ىم قشالق بهو سپس  ديبه دهب ها کرده وخود را ر ىکار و زندگ ندارد،

برد و در خانه اش هم  ىبه سر م رازيدر ش ىشود که نکوئ ىه مچون متوجّ 
اسفا  ىکند، ول ريرا دستگ ىرود تا و ىم رازياز همان جا به ش ،ابدي ىنم ىزيچ

نجا دست آهفته قبل در  کيبوده و از  رازيدر شب وقوع قتل در ش ىکه و
 .دهند ىشهادت م زين نيمسافر گريد وو داالن دار کاروانسرا  هکرد ىم ىفروش

حکم  رازيش ٣ ىکالنتر سيرئ ،ايشود از سروان ثر ىق نمن که موفّ آاو پس از 
بازپرس پرونده  ىرفته و حکم جلب را از صادق زديشتابان به  رديجلب او را بگ

 .سپارد ىخاکپور م واحمد را به ابرقو برده و به رفته رازيبه ش و مجددًا رديگ ىم
  . فرستد ىم زدياو را به زندان  مخاکپور ه

  قتل از نظر پرونده سازان  تعلّ 

 نکهيل ااوّ .احان توطئه وجود داشتا هنوز دو مانع عمده بر سر راه طرّ امّ   
قتل چه بوده است که البته  زهيانگ نکهيم ادر ابرقو ساکن نبود و دوّ  ئىبها چيه

 ىچندان دشوار نم زين نآو جعل  نيا حلّ  ف،عقل و انصا ىوانفسا نيدر ا
اعمال  بال، مشکل اوّ  حلّ  ىکرد برا ىاستوار خاکپور ابتدا سع .نمود

را مجبور کند  انياز زندان ىکيمسلمان  ىروانيد شمحمّ  شکنجه ها، نيدردناکتر
 نيرا ا ويشود لذا سنار ىق نما موفّ بودن و ارتکاب قتل اقرار کند امّ  ئىکه به بها

 شيو بچه ها ىمده و صغرآباد به ابرقو آاسفند  انئيبرند که بها ىم شيپگونه 
در ابرقو  ىوميد قمحمّ  ديّ بوده که هر وقت س نيا مقتل ه زهيانگ .را کشته اند

در ) ىصغر(زن  نيا کرده، ىصحبت م انئيخوانده و راجع به بها ىروضه م

که حاال  زين ىوميق .گفته است ىفحش داده و ناسزا م انئيبه بها تيجمع انيم
استوار  .امر شهادت داد نيبه ا مده بود،آدر  ارخانياسفند ارانيدر سلک 

د،فرزند محمّ  ىاما عل ردياعتراف بگ ىروانيد شنشد از محمّ  قموفّ خاکپور گرچه 
ق زدن و کردن از سقف و شالّ  زانيوآ(سخت  ىشکنجه ها ريز ىساله و ١٧

نان آن چه آو به هر اورديل نتحمّ  )گذاشتن در زمستان سرد خي ىداغ کردن و رو
باد شبانه به ابرقو آاسفند  انئيخواستند اعتراف نمود و گفت که سه تن از بها

خالصه  .و فرزندانش را به قتل رساندند ىصغر پدرش، ىمده و به همراهآ
نجا آ انئيسه تن از بها يىو پس از ماجراها رودى باد مآاستوار خاکپور به اسفند 

ا از بد حادثه، شهود فرستد امّ  ىم زديو به زندان  ريل دستگرا به جرم قت
تن، در شب قتل در  سه نيکه ا دهند ىشوند و شهادت م ىم دايپ ىمسلمان
 ريهام را غاتّ  راديبازپرس که ا. که فرسنگها با ابرقو فاصله دارد بوده اند بوانات
 ىقاآ زدياندار فرم انيم نيدر ا .کند ىزاد مآنها را آبه ناچار  نديب ىممکن م

ماجرا را  قتيبار حق نيلکرده بود و اوّ  تيادم که جانب انصاف را رعا ىبن
عزل  و تهران، زديخان و دوستانش در  ارياسفند کاتيبا تحر ،اعالم نموده بود

نها بود آمورد اعتماد  ثيکه از هر ح زدي ىدادگستر سيرئ و احمد معاون زاده
چون  .مدآنها در آدر تحت کنترل  زيهمه چ بيترت نيشد و به ا ىفرماندار ليکف
 نيا انجبر ىبرا ديباد به شکست انجامآاسفند  انئيقاتل شمردن بها دهيا

باد آمحفل اسفند  سئير ىحسن شمس رزايحاج م سست، ىشکست با بهانه ا
 نيبه ا زدي انئيکردن بها ريفرستادند و کم کم فکر در گ زديهم و به زندان را متّ 

بوده  ىارتباطات زديو محفل  ىشمس نيبهانه که ب نيفت و به ات گرمعرکه قوّ 
شوند و در  ىاحضار م دسرابه دا زديمحفل  ىنه نفر از اعضا است باالخره،

 ىروانيد شمحمّ  ىچهار نفر به نامها زديبازپرس  ،ىامر، جواد صادق تينها
را به  ىروانيد شمحمّ  ىو عل يىنکو احمد ،يىنکو نيد حسمحمّ  مسلمان،

پور  ىاسعلو عبّ  ىحسن شمس رزايم ىحاج ىعنينفر  ازدهيو  همکاب قتل متّ ارت
قتل  نيکو محرّ  نيبعنوان معاون را زدي ىمحفل روحان ىو نه نفر اعضا ىمهد
خواست دادستان اشاره شد  فريمه کجاست که در مقدّ  نيجالب ا .نمود ىفمعرّ 

قتل  نياز عامل زين که تا کنون شناخته نشده اند ئىبها ىبادآکه سه نفر اسفند 
باد چند نفر بوده اند که با آاسفند  انئيال که مگرهمه بهاؤس نيا. بوده اند
بوده  ىبادآاسفند  ،نيدادستان واضح بوده که سه تن از قاتل ىکه برانيوجود ا
 .کماکان بدون جواب مانده است کند، يىنها را شناساآنتوانسته  شانياند باز ا

 ىکه بازرگان نشيبه نام جالل ب ىگريد ئىبهاشخص  حکم جلب نيب نيدر ا
 ىا نامهبود که  نيهام او ااتّ  .ديصادر گرد زيالمزاج بود ن ليدرستکار و عل

از  ىارسال ىبر اعالم وصول تنباکو ىمبن ىحسن شمس رزايخطاب به حاج م
که دال براعالم  ىرمز اميپ کين را آ زديات ابرقو نوشته بوده است که قّض 

در زندان و پس از  شانيا .ده دانسته و او را معاون در جرم شناختندانجام قتل بو
 نيفرآبه جان  جان اکمه،ات طاقت فرسا و قبل از محل مشقّ ماه تحمّ  ازدهي

  . نمود ميتسل

  زندان کرمان 

را به زندان کرمان  انيزندان ،ىشمس١٣٢٩ماه  ىدر شب هفدهم د  
به وکالت  ىدادگستر کي هيپا ليوک ىزمان عبداهلل راز نيدر ا .کنند ىمنتقل م

شود که که  ىه مدر همان بدو امر متوجّ  شانيشود و ا ىانتخاب م نيهممتّ 
 .ن برداشته اندآل برگ را هم از اوّ  نيو نامرتب است و چند  ىپرونده ساختگ

دادگاه  استيکرمان که ر ىدادگستر سئير فروغ، نيحس العرا به اطّ  انيجر
کند که من هم  ىهم ذکر م شانيرساند ا ىوده مراهم عهده دار ب يىجنا ىعال

تقاضا کرده ام که  گريد ليو دال ليدل نيامر شده بودم و به هم نيه امتوجّ 
 ىر ممقرّ  حال، ىّ ا ىعل .مرکز ارجاع کنند يىجنا ىپرونده را به دادگاه عال

 ريرا نخست وزآن زمان سپهبد رزم آدر .به تهران منتقل شوند نيهمشود که متّ 
گفته  ىدادگستر ريوز ىبه بوذر ىتماس تلفن کيدر  ىمشهور است که و بود و
به طهران کشته شوند و  زديدر راه  نيهمکند که متّ  ىسع هيعدل ريوز ديبا«: بودکه
به » .سوده شوندآن آپرونده و محاکمات  نيا ىاو سر و صد ىاز گرفتار ىهمگ

بر سر زبانها  ًايقو ىعاتيشاا امّ  .با اتوبوس به طهران اعزام شدند نيهمهر حال متّ 
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 ىها هم م ىبعض .ردينها مورد حمله قرار گآبود که قرار است در راه اتوبوس 

استفاده کرده و به بهانه حمله به  سوء انيجر نياست از ا ليرا ماآگفتند که رزم 
اعالم و سپس  ىمختلف حکومت نظام ىشوب در شهرهاآ جاديو با ا انئيبها

 نيهمرا در همان زمان ترور شد و اتوبوس حامل متّ آرزم  به هر حال .کودتا کند
مرکز  کيشعبه  ىدادگاه جنائ .ديبه طهران وارد گرد ىفاق خاّص بدون اتّ  بًايتقر

 ىنقص پرونده را م رفعشود و قرار  ىن مآ صيه نقاپس از مطالعه پرونده متوجّ 
  : که سدينو ىدهد و از جمله م

عا شده که که ادّ  هيّ مجهول الهو ىادبآاسفند  ئىان سه نفر بها باالخره •
نها را محکوم به اعدام آتا  دياوريرا ب نهاآ ند؟يهستند کجا  ىاصل نيقاتل
  . ميبه عنوان معاونت در جرم محکوم کن ميرا هم بتوان نيريو سا

در  ىليدل نيکوچکتر در ابرقو، ىپور مهد ىاسعلعبّ  تيالراجع به فعّ  •
در  ىچه اقدام دييو بگو دير بکنکا نيا ىبرا ىفکر کي .ستيپرونده ن

  قتل کرده است؟  نيا
برادر  نيد حسمقتول را محمّ  هياثاث ديگو ىاستوار خاکپور که م نيخر اآ... •

الع اطّ  نيمنبع ا برده، يىنزد احمد نکو ديبه ده ب ىروانيد شمحمّ 
ورده و پس از کشتن آشبانه بال در  ،نيد حسچگونه محمّ  کجاست؟

  و صبح در ابرقو بوده است؟  دهيرس ديدهب به ىصغر
 نيقيخواند  ىن قرار را مآدهد که هر کس  ىهم م ىگريد ىدستورها و  

 نيحال در هم نيبا ا.است نيهمن قرار به منزله حکم برائت متّ آکرد که  ىم
و مکاشفه مجعول و  يىبگوياز جمله غ .گرفته شد دهيموارد ناد ىاريقرار هم بس

ت اختالفات بر ارتکاب قتل به علّ  ىمبن ىبيغالهام  ىعااو و ادّ  ىقانون ريغ
درجه  نيهمو شرط متّ  دياقدام بازپرس در رها کردن بدون ق نيو همچن ىمذهب

فرماندار  ىخان و عزل ناگهان اريمقتوله و نقش اسفند ىمهمانان صغر ىعنيل اوّ 
  ... .و زدي ىحق گو
 ىم زديو به ا .شود ىپرونده م ليمور تکمأم انياسداهلل زمان ريهر تقد به  

از دفاتر و  ىاديز ريمقاد زد،يالقدس  رهيو حظ انئيرود و با هجوم به منزل بها
اسناد و  ىو حتّ  نشيو اوراق تجارت خانه جالل ب ىاوراق و الواح و کتب امر

که  ىمدارک صهو خال سينف ىو کتب خّط  ىو خانوادگ ىشخص ىعکسها
قاطع به  ليه و به عنوان دالبا پرونده ابرقو نداشته را ضبط کرد ىارتباط چيه

و از استوار خاکپور به اصطالح  رودى باد مآانگاه به اسفند آ .فرستد ىطهران م
رفع نقص  ىاالت مرکز براؤبه س ىو يىنها ىا پاسخهاامّ  .کند ىم يىبازجو

  : جالب است اريپرونده بس
 ىصادق ىتبرئه شده، که حتّ  ىبادآاسفند  ئىدر مورد سه نفرزارع بها  
نها را احضار آدا مجدّ  نها نداشت،آزاد کردن آجز  ىهم چاره ا زديپرس باز

ن آ ىرا جلو ىداده و ورقه ا بينها را فرآو خدعه  ىبار با مهربان نيکرده و ا
سه تن  نين را انگشت بزنند و بالفاصله اآ ليگذارد تا ذ ىم سواديب چارگانيب
زداشت و به طهران کرم بخش را با نيو حس ىتحسن همّ  ،ىد رفاهمحمّ  ىعني
به خاکپور و  ىکار بيو فر انتياز خ ىديدرس جد بيترت نيبه ا فرستد ىم

  . موزدآ ىم ىاستادش صادق
هرچه کردند  ،ىروانيد شو ارتباط او با محمّ  ىپور مهد ىاسعلدر باره عبّ   

که اظهار  افتنديا باالخره دو نفر را در ابرقو امّ  ابنديب ىليدل نينتوانستند کوچکتر
که  ميديرا در ابرقو د ىاسعلعبّ  ،ىکردند ما سه روز بعد از واقعه قتل صغر ىم

 ىهم مدرک محکم نيزد بروم و ايخواهم به  ىگفت م ىاوقاتش تلخ بود و م
  . قتل شد نيارتباط او با ا ىبرا

 اريبس زيشبانه او ن عيسر ريو س نيد حسوردن محمّ آو در مورد بال در   
 ىاز چه کس ستين ادمي«: ب گفته است کهجالب است که خاکپور در جوا

 ديکن ىچطور باور نم ديهست بازپرس شما الحمد هلل عقل کلّ  ىقاآا امّ  دميشن
و  تهرف ديو پنج فرسنگ به دهب ستيرا کشته و شبانه ب ىصغر نيد حسکه محمّ 

 نيتر کويابهام هم به ن نيا بيترت نيو به ا »صبح در ابرقو حاضر بوده باشد؟
دادگاه  نيمد و اآدادگاه فراهم  ليتشک ىبرا! ىو مدارک کاف. شکل حل شد

  . ديگرد ليتشک ١٣٣١ بهشتيارد ١٧در روز 

 ىمردم و سوء استفاده ازاحساسات مذهب کيتحر

  نان آ

 ىعموم ىبلوا جاديمردم و ا کيواقعه تحر نيا انيدر جر مهمّ  ارينکته بس  
 ىپرونده م ىهايکاستو جبران  يىبه منظور ارعاب دست اندر کاران امور قضا

بخشد  يىخودرا از معرکه رها نکهيا ىخان فقط برا اريدرابتدا اسفند .باشد
وارد  ىگريد ىدستها ىدر مراحل بعد ىانداخت ول انئيگناه را به گردن بها

دفاع از ورثه مقتول انتخاب شدند که  ىبرا ىشخص ىده نفر وکال .کار شدند
د هفتصد هزار تومان از محل اعانات حدو ىوبه قول نيمأت نها قبالً آ نهيهز

 لياکبر خان طه وک ىعل ىحاج. امر جمع شده بود نيا ىبرا ىعموم
 ىريبه احمد نص شد ىدادگستر ىکه بعد ها دادستان کانون وکال ىدادگستر

هر ساله  ستيمد باقآمبلغ در نيگفته بود که تا ا نيهممدافع متّ  ىاز وکال ىکي
 بيکنند و به ج ىاعانه جمع م نيقاتل ىبرا کشند و ىرا م ئىنفر بها کي اي
 تيحما ىکنند و برا ىهم مرا به ارتکاب قتل متّ  ئىبها کي ايو  زندير ىم

از  ىاديز دادگاه تعداد سالندر  .کنند ىمد مآدر ليتحص ،ىخصوص ىعمدّ 
تماشا که  ىنه برا ،ىب و عصبانمتعّص  انياز بازار ىريعمائم و جم غف ارباب

 ىم انيتماشاچ گاهيظم دادگاه و ارعاب قضات در جابر هم زدن ن ىبرا
 نيهممتّ  تيّ خواستار صدور حکم محکوم و جنجال، اهويه جادينشستند و با ا

رفع سوء ظن نسبت به  ىبرا مذهب، ىسنّ  اريداد ،ىصبر ليخل .شدند ىم
 ىا ىسخنران انيعيش ريکاسه داغ تر از آش شد ودر مقابل جماعت کث خود،

پنجاه سال است  انئين اظهار داشت بهاآ ىّ ف بار نمود و در طسّ أو ت زيفتنه انگ
 ديجمله خاتمه داد که دادگاه با نيخود را با ا اناتيکشند و ب ىدم مآکه 

 ديکند و گرنه مردم خود انتقام خواهند کش کوممجازات مح را به اشدّ  نيهممتّ 
رعب  ىطيو دادگاه را به مح ختهيرا برانگ ىاحساسات مذهب بيترت نيو به ا

 هيّ هاماتّ  ليفقط اقامه دال اريداد فهيبود که وظ ىدر حال نينمود و ا ليور تبدآ
 ىواه ىتهمتها ،بياکاذ ىحاو ىاز دادگاه همه روز جزوات رونيدر ب .باشد ىم

به  ىا هيبطور مثال در اعالم .شد ىو ناسزا چاپ و منتشر م کيرک ىهاوفحش
  : ه شده بودنوشت ىبا چاپ و نقاش متريسانت ٥٢x32قطع 

نها را آ چرا دند؟ياو چگونه به قتل رس گناهيو پنج طفل ب ىبانو صغر
 يىدر دادگاه جنا ٩روزه از ساعت  همه ست؟يک کقاتل و محرّ  کشتند؟

مقامات  ىشما ا .ديمحاکمه نظارت داشته باش نيدر ا و ديحاضر شو
 ميعظ اجعهف نيدر برابر ا ات محترم،حاکمه قّض  ئتيل کشور و هئومس

را به دار  تيجنا نيا نيکو محرّ  نيقاتل اآي د؟يکن ىچه قضاوت م
که با  ديسپار ىت مقضاوت را به دست ملّ  ايو  ديبر ىمجازات باال م

  محکمه صادر شود؟  أىکه ر ميروز محاکمه ناظر نيتا اخر نيخون ىدل

  :مدهآ گريد هيّ و در اعالم

 ىعناصر ب دياجساد پل رانياست مردم باشهامت ا ىکشور اسالم نجايا
 ىدستها ىا وطن، ىب انئيبها ىا .ديت خواهند کشوطن را به خاک مذلّ 

   .....الوده

    : گريد ىو در جا

که خواهر مسلمان ما و جگر گوشه گان او  ىمنتقم قسم اگر کسان ىبخدا
تمام انها را  نکهينشوند صرفنظر از ا ختهيوآرا قطعه قطعه کرده اند به دار 

مجازات  دًايقامات مسوول و محافظه کار را شدم ميکن ىقطعه قطعه م
   .ميينما ىم

بر  ريثأو ت التهاب مردم ىرا برا نهيزم ىدست که همگ نياز ا هيّ دهها اعالم و
  . نمود ىماده مآدادگاه  أىر

   ىخصوص هيّ شاک ىوکال اناتيب

و مسائل  ىمواد قانون حيکه به تشر ىخصوص ىدو سه نفر وکال ىبه استثنا  
وکال  ريسا نمودند، تيادب و نزاکت را رعا پرداخته و انصافًا ىائو جز ىحقوق
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در اثبات جرم  ىاستدالل منطق ىبپا کردند و بجا ىمحشر ىچند روز متوال

 کيکزشت و ر اريو کلمات بس ىواه ىبهتانها د،يهمان،به حمالت شدمتّ 
خداداد  .مشغول شدند نيهممتّ  تيّ و شخص ىنينسبت به معتقدات د

 انئيداشت اظهار داشت که بها انئيبا بها ىاديکه خصومت ز ىيستاراآصابر
اسباب و  کباريسال  ١٩هر  ئىبها کياگر  .دانند ىرا پاک م ىنجس ئيهر ش

د يبا انئيبها کنند، ىاثاث خانه اش را عوض نکند او را از جامعه اخراج م
وم مرمر بگذارند و به خاک بسپارند و معل ايخود را در صندوق بلور ىمرده ها

و خالصه  ورند؟آ ىهمه سنگ مرمر از کجا م نيشوند ا ئىاگر همه بها ستين
 ىنور ىديابوالحسن عم .هام نداشتبا مورد اتّ  ىارتباط چيگفت که ه ىمطالب
 ىدم فرماندار حق گوآ ىروزنامه داد که در اول کار به استناد گزارش بن ريمد
زنامه خود درج کرده ن را در روآ ىواقع نيواقعه و مرتکب حيگزارش صح زدي

جزوه مجعول و سراسر دروغ  ،انئياز بها ىهام طرفداررفع اتّ  ىبرا بود،
ورده و آرا به دادگاه  رانيدر ا هيّ سابق روس ريسف ىرکودالگ ازينيک ىادداشتهاي

وطن و جاسوس و  ىرا ب نيهممتّ  ،لياقامه دل نن را قرائت کرده و بدوآهمه 
تنها دختر زنده  ،هيّ رق ىخصوص ليوک رگيد ىرضو ىمهد ديّ س .قاتل خواند
م مانند قتل مهدورالدّ  انئيبها نيما در محاکمه قاتل« :کرد اظهار ،ىمانده صغر

را  قضات اهو،يازدحام و ه جاديبا ا در کاشان، سيدر شاهرود و دکتر برج
سخنان  نيو با ا »ميرا از دادگاه گرفت نيتا برائت قاتل ميدو مرعوب کر ديتهد
گفت که  ىزدي ىرضو بياد .بکنند دينشان داد که چه با انيماشاچبه ت علنًا

کرد واجب  ىم ىفمعرّ  ئىخود را بها علنًا زديهر کس در  تيّ قبل از مشروط
 از ىکشته اند ول زديدر  ءعلما ىرا به فتوا ئىالقتل بود و تا کنون صدها بها

بدهند پس را  ىقتل کس ىاجازه ندارند فتوا ءعلما که قانون وضع شده، ىوقت
در مورد لزوم  گريد ليوک«. گونه معدوم کرد نيرا محکوم و بد انئيبها ديبا

گفت که  ىگرينها داد سخن داد و دآکشتن  ىبه اصناف برا انئيسپردن بها
 ىها ىابرقوئ بلرا کشته اند که پنجاه سال ق ىصغر ليدل نيبه ا انئيبها

 نکهيبا ا هامات،اتّ  نيا ىامدر هنگام تم .را کشته بودند ئىدو نفر بها مسلمان،
و  امديدادگاه بعمل ن سياز طرف رئ ىمنع چيه همه خارج از موضوع بودند،

قطع و  ىبارها و بارها از طرف و نيهممدافع متّ  ىبرعکس اظهارات وکال
 نيدر حوصله ا ىوجود دارد ول رهبا نيدر ا ىاريبس ىهايگفتن .اخطار داده شد

  ».گنجد ىمقال نم

   يىنها جهينت

 ىتمام. بود ىنيب شيقابل پ کامالً  يىدادگاه و چنان فضا نيچن أىر  
تا  ىرا به حبسها هيّ ابتدا چهارنفر را به اعدام و بق .مجرم شناخته شدند نيهممتّ 
د محمّ  ،ىه محکوم نمودند و پس از فرجام خواهسال همراه با اعمال شاقّ  ١٥
به اجرا  زدياق چخم ريام دانيحکم در م نيبه اعدام محکوم و ا ىروانيش

حسن  رزايم ىحاج .ه محکوم شدندبه زندان با اعمال شاقّ  هيّ بق .گذاشته شد
 ١٥با اعمال شاقه محکوم شده بود در  سالخورده که به ده سال حبس ىشمس
و  ماتيل نا مالو تحمّ  ىدر اثر شش سال گرفتار ىشمس ١٣٣٤ نيفرورد

به ملکوت  حشح پر فتوو رو شده ماريفراوان در زندان ب ىمشقات طاقت فرسا
  پرواز نمود  ىاله

   خاتمه

کنند که در  ىهم مرا متّ  انيئبها ىمروزه کسان .گذرد ىن واقعه مآاز  سالها  
 ىو م نديگو ىم.نان بوده استآتمام امکانات کشور در چنگ  زمان شاه،

 .نديگو ىچه م ستين مهمّ  .مسلمانان را قتل عام کرده اند انئيکه بها سندينو
 نيچن نيا زين گريد ىاريبس ىکه برا انئيبها ىنه تنها برا و خ،يطول تار نها درآ

با  اآي کنند؟ى زمان چه فکر م نيدر ا ،رانياست که مردم ا نيا مهمّ  .گفته اند
ن دادگاه آهستند که در سالن  ىهنوز همان مردم اآي هستند؟ أىنان هم رآ

نان آر تفکّ  وهيز در شدرا انيسال نيپس از گذشت ا اآي اجتماع کردند؟ ىکذائ
به  اآيب نموده اند؟ تعّص  نيانشانصاف را ج اآيحاصل شده است؟  ىرييتغ

صورت چه باک  نيمعتقد شده اند؟ در ا گرانيد ديو احترام به عقا ىدموکراس
ها و خاکپور ها و  ىوميخان ها و ق اريو رجعت اسفند هانياز جام جم و ک

 انئيکه بها ىزيچ .مردم است شهياند همّ م ؟نهاآها وامثال  انيها و زمان ىصادق
بتوانند با هموطنان خود  ىن نشسته اند تا روزآدراز است که به انتظار  انيسال

 ندينان بازگوآ ىغربت در وطن را برا ىن همه سالهاآراز  .درد دل کنند
  .نيالعالم رّب  اي نيآم .را زمزمه کنند زيعز رانينان و اآ ىترقّ  ثيوحد
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 تاريخىمشابه  ىافترا

يكى ازحيله هاى دشمنان انبياى  همان طوركه مى دانيم درتاريخ اديان  
جوسازى عليه پيروان  نابودى پيروانشان، الهى براى جلوگيرى ازنفوذ ايشان و

. آنان بوده استۀ ايجاد توّهم دربار آنان ازطريق افسانه پردازى هاى دروغى و
ۀ عليه جامع،يران، ازجمله جام جمرّديّه نويسان ا طتوسّ  اين حيله هم اكنون نيز
است، به  زير، كه برگرفته ازسايت نقطه نظرۀ دو مقال. بهائى درحال اجراست

  . گوشه ها ونمونه هائى ازاين جوسازى ها مى پردازد

  مشابه تاريخى  ىافترا

  پاك عدد 

ظهور ديانت بابى و بهائى در ايران تا كنون دشمنانى كه در  ازابتداى  
خود را عاجز مشاهده نمودند به انواع و اقسام وسايل  فتگوميدان بحث و گ

ها و  انواع تهمت. اند ظهور جديد دست زده جهت تخريب و از بين بردن اين
قبيل،  هرهايى از  تهمت. اند كرده افتراها را نصيب پيروان اين دو ظهور جديد

  ... اخالقى، سياسى، اجتماعى و: افتراهايى از هر نوع
سالى كه از ظهور اين  ١٦٣ريخى اين افتراها در طول تا سير بررسى  

ل ديگرى است كه در آينده خود مطلب مفّص  گذرد ديانت جديد در ايران مى
تشابهات برخى از اين افتراها در  اما در اين مقاله به. به آن پرداخته خواهد شد

  . شود طول تاريخ به پيروان اديان جديد اشاره مختصرى مى
ها و افتراها در مسير خود شامل  ه شد اين تهمتگفت طوركه همان  

تى كه در تمام انواع اين افتراهاى اخالقى نيز بوده است وجالب آنكه كيفيّ 
شنيع بودن آن  و بعضًا شود بزرگ و بدور از ذهن ها و افتراها دنبال مى تهمت

افكار عمومى جامعه و  است تا بدين ترتيب تأثيرى ضربتى و محكم بر روى
تا » بيشتر دروغ هرچه بزرگتر تأثيرش«دم بگذارد و به قول معروف مر ۀتود

طورى  به. يا افراد خيلى دور كرد ،ربدينوسيله بتوان مردم را از آن عقيده و تفكّ 
به  كه هرگاه مردم نام آن عقيده يا پيروان آن را بشنوند يا با ايشان مواجه شوند،

 بگذريم از اينكه. پرهيز كنند راداف و ههاى خود بيفتند و از آن عقيد ياد شنيده
ها و افتراها چيست و چه  ها و تهمت پردازى  توجيه اين افراد براى اين دروغ

ا ع هم بدانند امّ ين و متشرّ ى شايد ايشان خود را افرادى متدّ باشد؟ حتّ  تواند مى
اى  گويد براى رسيدن به هدف از هر وسيله شنايى است كه مىآ راين همان تفكّ 

رسد عاملين و مرتكبين اين اعمال خود را بر  نظر مى به. كرد ادهاستف توان مى
رات را عارى از حقيقت انديشى ديگر تفكّ  بينند و با جزم كرسى حقيقت مى

وجود داشته باشند و براى مقابله با  دانسته، مايل نيستند دگرانديشان در جامعه
ك القى متمسّ غيراخ اى از جمله وسايل رات جديد به هر وسيلهاين تفكّ 

  . شوند مى
هاى اخالقى كه به پيروان ديانت  يكى از تهمت. دور نيفتيم مطلب از  

زده شده، عدم پابندى به اصول اخالقى و خانوادگى  بابى و بهائى در ايران
تهمتها را شنيع مطرح كردند كه شرم از  در اين باره به قدرى اين. بوده است

تاريخى  مشابه ۀمحترم، به نمون ر خوانندگانا در اينجا نظامّ . رود نگارش آن مى
شود، زمانى  جلب مى ظهور ديانت حضرت مسيح اين افتراى اخالقى در زمان

غيرمذهبى  اعم از مذهبى و رات عتيقه،كند و بنياد تفكّ  ت ظهور مىكه مسيحيّ 
 هدايت از وحى الهى بينشى جديد و روحانى را در جامعه زند و با را بر هم مى
ها و افتراها  اقسام تهمت و دهد دشمنان ظهور جديد نيز به انواع اشاعه مى

  . ر جديد را در جامعه از بين ببرندتا بلكه بتوانند تفكّ  گردند ث مىمتشبّ 
ها همان تهمت مشابهى است كه بعد از نوزده قرن به  اين تهمت ۀازجمل  

ون مورخ نام ادوارد گيب. شود و بهائى در ايران هنوز زده مى پيروان ديانت بابى
انحطاط و «هيجدهم ميالدى در كتاب معروف خود  آشناى انگليسى در قرن
پيدايش  ۀدوران اولي ۀجالبى دربار بررسى و تحقيق »سقوط امپراطورى روم

چند مرتبه چاپ گرديده  اين كتاب در ايران ۀخالص. ت داشته استمسيحيّ 

اسالمى در  البم اين كتاب توسط انتشارات و آموزش انقدر چاپ دوّ . است
در » حكومت روم نسبت به عيسويان ۀروي«در فصل چهاردهم  ١٣٧٠سال 
 دنهاى فضاحت بارى براى خفيف كر افسانه«: خوانيم  چنين مى ٢٣٠ۀ صفح

اين . عيسويان جعل كنند و درپيش نظر مردمان خوشباور و بدگمان قرار دهند
در خلوت و دور . بودند انعيسويان تبهكارترين مردم ها دال بر آن بود كه افسانه

ل آدمى در كارگاه تخيّ  قبيحى كه ممكن بود از انظار مردم به هرگونه عمل
قربان كردن هرگونه فضيلت  ورزيدند و با منحط شكل پذيرد مبادرت مى

بسيارى از مردم  .خريدند اخالقى، لطف و عنايت خداى مجهول خويش را مى
تشريفاتى  اند يا منفور حضور داشته متظاهر مدعى بودند كه در اين گونه مجامع

پا  كودك نوزادى راسرا«گفتند كه  دًا مىمؤكّ  .كردند را كه ديده بودند وصف مى
 براى شركت در مراسم مجمع، به زير ى،برده و بر سبيل منظور مرموز در آرد فرو

نكه آگاهى داشته باشد آدادند و وى بى  قرار مى چاقوى مؤمن تازه واردى
ساخت و به  پنهانى و جانكاه بر پيكر معصوم آن قربانى وارد مى چندين ضربت

وقوف متقابل بر  ۀشد و به واسط ستمگرانه را مرتكب مى مجردى كه آن عمل
به همين روال اشخاص . ابد رازدار يكديگر باشند تا كهدادند  اين گناه قول مى

شد  سترده مىوحشيانه بساط سور مناسبى گ اند كه پس از اين قربانى ق گفتهموثّ 
شد، در سرموعد مقرر چراغها ناگاه  كه ضمن آن شهوات لجام گسيخته مى

 بست، طبيعت به دست نسيان مى شد، شرم رخت از ميان بر خاموش مى
شدن خواهران و برادران، پسران و  شب با همخوابه تشد و ظلم سپرده مى

  » .گشت مادران ملوث مى
. افتد ها و افتراها مى همتب از قرابت تمنصفى در تعجّ  ۀهرخوانند  

سازند و از روى هم كپى  تهمتها را در طول تاريخ مى حقيقتًا كسانى كه اين
  شوند؟  چه خيانتى مرتكب مى كنند كنند آيا فكر نمى بردارى مى

س ديانت بهائى و نيز به تعدادى از بيانات حضرت بهاءاهلل مؤسّ  پايان در  
لزوم رعايت ادب و اخالق  ۀى دربارمبين آيات ديانت بهائ حضرت عبدالبهاء

و بينديشد  تا هر فرد منصفى بتواند خود ببيند شود مى ت و عصمت اشارهو عفّ 
  . و صدق را از كذب تشخيص دهد

ت اهل بهاء بايد مظاهر عصمت و عفّ «: فرمايند مى بهاءاهلل حضرت  
اى ازعصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و درياى  هذرّ ... عظمى باشند

ن اليوم بر كل الزم است كه به رداى تقديس و تنزيه مزيّ « ١».فت استمعر
ند قابل مقر اطهر و اليق ا هه متوجّ ات نفسانيّ نفوسى كه به مشتهيّ  شوند، چه كه
نمايم به آنچه  ت مىاى اهل عالم، شما را وصيّ « ٢» .نيستند و منظر اكبر نبوده

اييد و به ذيل معروف ك نمبه تقوى اهلل تمسّ . شماست سبب ارتفاع مقامات
نمايم به اعمال خالصه و  ت مىاى دوستان الهى شما را وصيّ « ٣».ث كنيدتشبّ 

هر نفسى از او آثار خباثت و شهوت ظاهر شود او از حق « ٤».هاخالق مرضيّ 
  ٥» .نيست نبوده و
يد بايد بيشتر از تعليم ا مشماها كه معلّ «: فرمايند عبدالبهاء مى حضرت و  

ت و حسن اخالق و آداب پرورش زيد تا بنات را به عصمت و عفّ پردا به تربيت
 ۀطهارت و تقديس از اس اساس دين الهى است و اعظم وسيل« ٦».دهيد

   ٧».غيرمتناهى ۀعاليّ  حصول درجات

  به اتهامات وارده درروزنامه هگمتانه  ىپاسخ

    برپا 

ها و که روزنامه صبح همدان به نام هگمتانه، سلسله مقاله  استى تمدّ   
لحن کالم  .کند ىهمدان منتشر م ىبهائ جامعه هيگزارش هائى را بر عل

طرفه راجع به  کي ىاز قضاوت ىحاک فانهمقاالت و گزارش ها متاسّ  سندگانينو
 ندفاع را به آنا اجازه رانيا ىگروه ىاز رسانه ها کي چياست که ه ىتيّ اقل

 نيمردم ا ران،يدر ا ىبهائ نييساله آ ١٦٠ خيدر طول تار. دهند ىنداده و نم
ى که از منابع در دسترس و رسانه ها افتنديفرصت آنرا ن گاه چيه نيسرزم
که از زادگاهشان  ىانتيطرفانه در خصوص د ىق و بموثّ  ىالعات، اطّ ىعموم

است، بلکه  شده غيالعات از آنان دراطّ  نينه تنها ا. ندينما برخواسته، کسب
 ءجانبه و سراسر افترا کي ىه اند حمالتهرچه توانست ،ىجهان نييآ نيدشمنان ا



 
 ٨٨   ولوله درشهر

 
وارد آورده اند و هرگز اجازه پاسخ  دفاعى جامعه ب نيو دروغ و بهتان را به ا

 زيسلسله مقاالت وگزارش هاى روزنامه هگمتانه ن. رابه آن نداده اند ىگوئ
 خيها که از تار نگارش نيروزنامه در ا نيا. رودى گونه بشمار م نياز ا ىحمالت
 پرداخته،ى هاماتت و اتّ آافترائ انيبه ب رسدى منظمًا به چاپ م ٢٨/٠٣/١٣٨٥

خصوص  نيدر ا طرفانهى ب ىقيتحق اينمايد و  بدون آنکه پاسخ آنها را چاپ
و  انيبهائ هيعل جيهامات را ثابت شده پنداشته ومردم را به بساتّ . دهد بيترت

  . نموده است دعوت »ىچکش« ىحمالتنهادها را به 
سال اذهان  ١٦٠به  بيکه قر ىطيانتظار داشت، در شرا توان ىم البته  

انباشته اند  انيناروا در خصوص بهائ ىها ت و تهمتآافترائ هموطنان را با نيا
کر روزنامه فوق الذّ  انيّ درقلوب آنها دامن زده اند، متول نهيو به آتش نفرت و ک

و به  نندينبهامات وارد شده خصوص اتّ  در شتريص بو تفحّ  قيبه تحق ىازين
 کي خود غافل شده، ىا حرفه تيّ جانبه، از مسئول کي ىاخبار دنيصرف شن

طور که  ا، همانامّ  .دهند نيهممتّ  ىو حکم بر گناهکار رفته، ىطرفه به قاض
 آنانى حرفه ا فيو از وظا حتمًا واقفند، زيمحترم روزنامه ن نيخود مسئول
ست که قبل از ذکر هر گردد، نگارندگان محترم را سزاوار آن ىمحسوب م

ى ، و در صورتنديص نماو تفحّ  قيدرخصوص آن به قدر مقدور تحق ،ىهاماتّ 
در همان صفحات و به همان  منتشر نمودند، ىاگروهيفرد  هيرا عل ىمطلب که

 وارده هاماتنموده و در برابر اتّ  دفاع خود به آنان فرصت دهند که از زيمقدار ن
بر  ىمطالب هر روزه، بًايتقر ماه، کي زا شيل بفانه در طومتاسّ . باشند پاسخگو

در  ىمطلب ايمقاله و  زين کباري ىو حتّ  دهيدر آن روزنامه درج گرد انيبهائ هيعل
درج  الً يکه ذ ىمطالب ميدواريام. است دهيهامات منتشر نگرداتّ  نيپاسخ به ا

ش آت برى باز کند و تا حد ىجائ صفحات آن روزنامه انيبتواند در م گرددى م
  . زدياست، آب سکون و آرامش بر جهت دامن زده شده ىکه ب ىتو نفر نهيک

 شده است، ديمقاالت و گزارش ها برآن تاک نيکه در اکثر ا ىافترائ نيلاوّ   
هموطنان  ىبرا ،است ىاز جامعه بهائ ىاسيس وى التيتشک ىريارائه تصو

آنان  کيو از نزد دوست و همکار بوده اند و هيهمسا انيکه سالها با بهائ ىرانيا
 ىا براامّ  .تاعتنا اس رقابليمخدوش و غ اريبس ريتصو نيا .شناسند ىرا م
الفاظ به بروز  نياز ا استفاده ديدارند، شا انيبهائ با ىاندک ىکه آشنائ ىافراد

 ريزى التيتشک ايو  ىاسيس ىرا بصورت حزب ىو جامعه بهائ انجامديسوء ظن ب
به دو  سوء ظنّ  نيرفع ا ىکه برا الزم استلذا  .ر کنندو مخوف تصوّ  ىنيزم

  : اشاره شود نکته مهمّ 
جامعه . ندارند ىاسيو اهداف س ستندين ىاسيگروه س کي انيبهائ ًال،اوّ   
 رانيدر ا شيسال پ ١٦٠که  دانندى م ىرانيا ىامبريپ روانيخود را پ ىبهائ

به  لهيباز هر قوم و ق ىکشور جهان افراد ٢٠٠از  شيظاهر شده و اکنون در ب
، در ىرانيا امبريپ نيبهاءاهلل، ا حضرت روانيهمه پ .اذعان دارند تشيّ حقان

و در جهت  دهندى م ليرا تشک ىبهائ پارچه کيحد و سراسر جهان جامعه متّ 
 .ندينما ىآن حضرت تالش م ىو اجتماع ىو اخالق ىروحان ميتعال ىاجرا

بغض و  ودياز ق ىنانسا جوامع ىوحدت نوع بشر و رهائ جيترو انيهدف بهائ
 ىشکلها هاست که اکنون ب ىهائى زيجنگ و جدال و خونر وى و دشمن نهيک

 ىهدف از ابزارها نيبه ا دنيرس ىبرا انيبهائ .مختلف جهان را فرا گرفته است
، بنا به ىاسيهرگونه دخالت در امور س و اساسًا از ندينما ىاستفاده نم ىاسيس

  . کنندى اعتقادات خود اجتناب م
به  ىآنچه در جامعه بهائ. ستندين ىاسيس ىالتيتشک ىدارا انيبهائ ًا،يانث  

است که عهده  ىمشورت يىها شود، عبارت از جمع ىم دهينام التينام تشک
 مالّ  اي شيمانند کش ىجامعه مناصب نيدر ا .هستند ىدار اداره امور جامعه بهائ

 گريکدين لحاظ با يا همه افراد از ندارد و وجود مجتهد و امثالهم ايکاهن  اي
 نه نفره را ىجمع انيبهائ ، درهر سال،ىاداره امور جامعه بهائ ىا براامّ . برابرند
ى م دهينام ىمحفل روحان جمع نه نفره که نيا .کنند ىخود انتخاب م نياز ب
 وفات، و حلّ  د واعم از ازدواج و طالق و تولّ  ،هيّ ، عهده دار احوال شخصشود

 ازى رياطفال و جوانان، و دستگ تيو ترب ميتعل برارت اختالفات افراد، و نظ
صنعت و هنر و بطور  رهيو گسترش دا ،ىفضائل اخالق جيو ترو تاميفقرا و ا

هر چه  ىرشد و تعال قيدر طر جامعه را ىکه به نحو ستيخالصه هر اقدام
و مشورت و با  شور قياقدامات را از طر نيا ىمحفل روحان .کند ىم ىاري شتريب

به مجموعه . دهدى انجام م ،داردى که خود منصوب م يىئتهايدت همساع

. شودى گفته م ىبهائ التيً◌ تشک اصطالحا هيّ و محافل روحان ئتهايه نيا
ق به جهان، موفّ  انياد خيبار در تار نيلاوّ  ىکه برا مفتخر است ىجامعه بهائ

 ودوج ونيّ بنام روحان ىدر آن طبقه ا شده است که ىنيد ىجامعه ا ليتشک
، امور خود را با کسانيو  برابر کامالً  ىطيندارد و خود اعضاء جامعه، در شرا
  . رسانندى استفاده از شور و مشورت به انجام م

 ىو اعضاء آن افراد ستين ىمخف ىالتيتشک ىمشورت ىجمعها نيا  
وبطور داوطلبانه و تنها به قصد خدمت،  ىداشت چشم چيهستند که بدون ه

همه . رنديگ ىرا در جامعه بعهده م ىانجام دادن امور تيّ مسئول ىتمدّ  ىبرا
. دشناخته شده ان زين ىدولت ىنهادها و ارگانها ىشناسند و برا ىآنها را م افراد
بعد از آنکه مردم و  است که خود روزنامه هگمتانه، تعلّ  نيبه هم ديشا

مسئوالن  ىاعتنائ ى، از بکندى دعوت م انيبا بهائ را به مقابله ىدولت ىنهادها
در صفحه دوم . دينماى م هيوارده گال هاماتبه اتّ  ىحکومت ىنهادها رانيو مد

تماس  نيا انيدر م.. .«: ميخوانى در ستون بازتاب م روزنامه نيا ٦٩٦شماره 
از  کي چيهى صدا ميديبود و هرچه انتظار کش ىخال ربطيمسئوالن ذ ىها جا
   ٨».مينکرد افتيآنان در ىاز سو ىغاميو پ ميدينشن را مسئول ىنهادها رانيمد

 هيروزنامه عل نيهامات وارد شده در اکه اتّ  افتيدر توانى مه ممقدّ  نيا با  
که روزنامه  ىخبر نيلاوّ . باشد ىو اساس م هيپا ىتاچه حد ب ىجامعه بهائ

 ىخانم ىاز سو ىهاماتّ  هامات خود ساخته،آماج اتّ  را انيهگمتانه در آن بهائ
چون « :ستل روزنامه چاپ شده ااوّ  درشت در صفحه تريتمسلمان است که با 

 شودى ال مطرح مسؤ نيخواننده ا ىبرا .–٩»را گرفتند مى انشدم زندگ ىبهائ
 و کسبه و صنعتگران و کشاورزان ىازمردم عاد ىکه همگ .انيکه چگونه بهائ

 ىخردسال را در روز روشن از مادر توانستند سه فرزند — ساکن همدان هستند
درشهر بزرگ همدان  ىالعاتو اطّ  ىو انتظام ىارگان دولت چيو ه ندريبگ

همه جا  اطفال از مظلومِ  که مادرِ  ديرس او کار بدانج ديبنما ىنتوانست اقدام
 از ىشده و مجبور شد به روزنامه هگمتانه مراجعه کند و در ضمن نامه ا وسيما

واهد که به او بخ ىنيد و بزرگان ءو علما ىحکومت ىارگانها و نهادها همه
 کيو تحر جييشماره ته نيشوند و بعد از چند جيبس انيبهائ هيکمک کنند و عل

 ىحکومت ىاز نهادها کي چيشد، ه ىريگ ىپ روزنامه سندگانيکه توسط نو
 )روزنامه ىعابه ادّ ( نفر ستيناشناس، حدود ب ىند و تنها جماعتردنک ىاعتنائ

 نينشد که اطفال ا معلوم انيدر پا ايآ. و اعالم انزجار کنند رنديبگ ىتماس تلفن
ن يکه از طرف ا ىدر نامه ا .!نزد پدرشان :معلوم است ؟خانم کجا هستند
که  ديآ ىبر م ني، در روزنامه چاپ شده است چنىزارع ميخانم، به نام مر

 نديجلب نما خود نيو همسرشان را به آئ شانيدر صدد آن بوده اند که ا انيبهائ
سه فرزند خردسالش محروم  دارياز د مادر را شوندى م وسيکه ما ىو هنگام

  .ندينماى م
سالها با همسرشان  ىزارع ميقرار است که سرکار خانم مر نيا از اماجر  

و در  دهيرس ىبه جدائ شانياست که کار ا ىتاختالف داشته اند واکنون مدّ 
ق از آنجا که طب. است انيدر جر طالق نياستان همدان پرونده ا ىدادگستر

 ىارعخواهد بود، خانم ز حضانت اطفال با پدر رانيا ىاسالم ىقانون جمهور
برآمده اند  در صدد ستيحکم ن نيبه ا ىراض شانيکه حتمًا عواطف مادرانه ا

وفرزندان  ندينما تيّ از همسر خود در دادگاه سلب اعتبار و صالح ىکه به نحو
 با چند خانواده ىت زمانمد شانيهمسر ا کهى از آنجائ. را نزد خود نگاه دارند

 نيا با آمده است که ىرعبنظر خانم زا نيچن رفت و آمد داشته اند، ىبهائ
در حضانت  شانيهمسر سابق ا تيّ در جهت سلب صالح تواندى م زيدستاو

بکار خانم  زيدستاو نيمسلمان است و ا ىزارع شوهر خانم. ر باشداطفال موثّ 
، بلکه اني، نه بهائزيرا ن شانيا نحضانت فرزندا فيتکل .نخواهد آمد ىزارع

ارتباط  زيهگمتانه ن روزنامه انندهخو. خواهد نمود نييشهر همدان تع ىدادگستر
مطلب در نخواهد  را با کلّ  »دنديآفر تيحقوق بشر جنا انيعمدّ «درشت  تريت
 خودى به اغراض شخص دنيرس ىبرا ىکه فرد ستيبار ن نيلهم اوّ  نيا .افتي

 ىال اصلؤاما س .دينماى سوء استفاده م انيهام به بهائاز وارد نمودن اتّ 
 نيمحترم روزنامه هگمتانه ا ني، مسئولىرضو غ زهيبه چه انگ که نجاستيا

جامعه  مسلمان، ىبانوئ ىبرا ىدلسوز ىاند و در لوا کردهى نيجنجال آفر نيچن
 ايت ناروا ساخته اند؟ آآهامات و افترائآماج اتّ  همدان را انيدفاع بهائ ىب



 
 ٨٩   ولوله درشهر

 
مقاالت و گزارش هاى سراسر کذب و  سلسله نيانتظار روزنامه هگمتانه از ا

  است؟  ىستاوردافتراء چه د
 ىخواننده روزنامه هگمتانه برا .ساده است اريال بسؤس نيا به پاسخ  

به کوشش فراوان ندارد و در خالل  ىازيمقاالت ن نيا سندگانينو زهيانگ افتني
 نيدر ا .ببرد ىاغراض نهفته در آن پ به تواندى م ىنوشته ها براحت نيا

: ديائانتخاب شده دقت نم مختلف روزنامه هگمتانه ىجمالت که از نسخه ها
 مينخواه غيدر ىتالش چياز ه ىمورچگان موذ نيبستن آب به النه ا ىبرا«

کردن باند و فرقه شما دراستان  ىکه متالش ىقطع جهيتا حصول نت« ١٠،»نمود
دمل  ىبه تمام« ١١،»آمد ميکوتاه نخواه ىسر سوزنهمدان است به اندازه 

 شترين در استان، تيّ هائب ىگردانندگان اصل ديحاصل از وجود پل نيچرکى ها
و عفن مرتدان و  فياز وجود کث ىجامعه اسالم ىپاکسازى زد و برا ميخواه

.. .« ١٢،»کرد ميفروگذار نخواه ىتالش چياز ه ىعلو عتيو شر نيد منکران
مسئوالن محترم را ..... .گانگانيبه ب وابسته... نيکامل ا ىفروپاشادامه راه تا 
   ١٣»..کنند برخوردى کامًال چکش نهين زميکرد که در ا ميمجاب خواه

 نيکه در ا ىمطالب ىت در جمالت فوق و لحن کالم و محتوادقّ  ىباکم  
 ۀزيکه انگ ابدي ىشده است، خواننده به وضوح در م سلسله مقاالت نگاشته

کوشد به هر  ىبلکه م ،ستين تيّ واقع و آشکار شدن قتيکشف حق دهسنينو
هامات خود را وارد سازد و سپس اتّ  ىرا به جامعه بهائ ىهاماتاتّ  ممکن لهيوس
 .ديرا صادر نما ىنيجامعه د کي ىنموده و حکم نابود شده فرض بتثا
 و نبوده، بلکه مردم قانع زيحد ن نيبه ا مقاالت سندگانينو ايو  سندهينو

است  ىهيبد .ندينما ىم قيصادر شده تشو شيحکم از پ ىرا به اجرا نيمسئول
توان از آنان  ىغالب است، نم سندگانيبر ذهن و فکر نو کهى نگرش نيبا چن
 ايو  ندينما قيوارده تحق هاماتو کذب اتّ  داشت که در خصوص صدق انتظار

و  سندگانياز نو. ندينما عبتوانند از خود دفا قائل باشند تا ىحقّ  زين انيبهائ ىبرا
 از پاسخ ىه ااجازه دهند تا شمّ  انيبهائ که به ميکن ىهگمتانه دعوت م رانيمد
، ارائه شانيوارد شده بر ا هاماتاتّ  ليخود را که سالهاست در مقابل س ىها

 نيو از قوان ىحرفه ا تيّ مسئول نيا .در اوراق آن روزنامه منتشرسازند نموده اند،
که در آن  ىتآو افترائ هاماتاتّ  ىتمامى برا انيبهائ .رود ىم بشمار ىمطبوعات

اند تا در  آماده اقيدارند و با کمال اشت درخور ىروزنامه منتشرگشته، پاسخهائ
اندازه  در همان روزنامه و در همان قطع و ىهائ پاسخ هاماتاتّ  نيجهت رفع ا
  . منتشر سازند

   ١٣٨٥ ماه، مرداد



 
 ٩٠   ولوله درشهر

 

 سياست الهى، سياست بشرى

رژيم  نظام ها و ى عصرحاضرون مادّ تمدّ  ۀبعضى ديدگاه هاى بهائى دربار
  هاى سياسى آن

  حامد

ديانت  ۀدروغ دربار اكاذيب و از مقاالتى كه پر ۀايّام با ارائ ۀويژه نام  
 صدد انحراف افكار پيروان آن مى باشد، درۀ جامع تعاليم و تاريخ و بهائى و

. جذب ايشان به آن است كنجكاوى و زجلوگيرى ا حقيقت و از هموطنان عزيز
دراين مجموعه تقديم هموطنان  ايّام، پاسخ هائى كه به اكاذيب از صرف نظر

بيانات وحيانى وملهم  و مانند اصل آثار رسيّد هيچ چيز گرديده، به نظر عزيز
ين وپيام هاى مركزجهانى بهائى بيت العدل اعظم، نمى ياين آ ۀسطلعات مقدّ 
هموطنان عزيز را با  امثال آن را برمال سازد و اى جام جم وافتر تواند كذب و

به اين . سرزمينشان برخاسته است آشنا سازد ينى كه ازيگوشه هائى ازحقايق آ
جهت عالوه برنصوصى كه ضمن مقاالت اين مجموعه تقديم شده است، 

، ين نازنينياين آ درياى آثار قطره اى از نيز به عنوان نمونه و نصوص ديگرى را
آغازى  ر فرمايند وآن رات شريف ايران درآن تفكّ تقديم نموده ايم تا ملّ  زير در

حقايق مندمجه درنصوص ۀ دربار وسيع تر براى تحقيقات بيشتر و
  . جانتان ازحوادث ايّام محفوظ ومصون باد. مزبورقراردهند

 َتاهللِ ال ُنريُد َانْ «:حضرت بهاءاهلل خطاب به ملوك و سالطين مى فرمايند  
َنَتَصرَف فى َمماِلِكُكم َبْل ِجئنا ِلَتَصرِف الُْقُلوِب ِانها َلَمنَْظُر اْلَبهاِء يْشَهُد ِبذلَك 

قسم به خدا اراده نداريم كه در ممالك شما ( ١َمَلكُوُت اَالسماِء ُلو انُْتم َتْفَقهونَ 
 هِ ف قلوب آمده ايم چه كه همانا قلبها نظر گاف كنيم بلكه براى تصرّ تصرّ 

  :نيزمى فرمايند  ).بهاست

اين حزب در مملكت هر دولتى ساكن شوند بايد به اّمانت و صدق و 
   ٢.صفا با آن دولت رفتار نمايند

به  و تى بايد مقام سلطانش را مالحظه نمايد و درآن خاضع باشدهرملّ 
قدرت و رفعت و  سالطين مظاهر. كامرش عامل و به حكمش متمسّ 

 فريب و دو( اين مظلوم با احدى مداهنه. دعظمت الهى بوده و هستن
 كنول ،كل بر اين فقره شاهد و گواهند. ننموده )رويى و تملّق و چاپلوسى
   ٣.من عنداهلل بوده مالحظه شئون سالطين

بايد  ،اين ذكر مخصوص مملكتى ويا مدينه اى نبوده ونيست اين ندا و
نمايند تا به آزادى به آنچه نازل شده وظاهر گشته، تمّسك  ًااهل عالم طرّ 

   ٤.حقيقى فائز شوند

مقصود رفع . خيال رياست نداشته وندارد )حضرت بهاءاهلل( اين مظلوم
بوده وهست تا كل  سبب اختالفات احزاب عالم وتفريق امم است آنچه
  ٥.پردازند شده وبه خود آزاد فارغ و

  ٦.ده اقبال ننمودند از َنعماء ظاهره هم ممنوع شدنچون به نعمت معنويّ 

هر يوم اوامر و احكام خارجه نفوذ  ،اين است جزاى اعمال در يوم مآ ل
از حق بطلب نائمين را . فمى يابد و به اين نفوذ، نفوذ اهل ايران متوقّ 

ك نمايند به آنچه سبب آگاه فرمايد و از خواب برانگيزاند شايد تمسّ 
  ٧.نجاح و فالح است

روسى درباره  ۀنويسندعبدالبهاء دربيانى خطاب به تولستوى  حضرت  
  :ت شرق به طور كلى و راه استقالل و رشد آن چنين مى فرمايندوضعيّ 

ِة ُقُروٍن َقْد َسطا َعلى الَْشْرِق ِبَرْجِله َو خيِلِه َو ِاَلى االِٓن  اْلَغْرَب ُمْنُذ ِعد ِان
رأ َو َسيْجرى الُْهجُوُم ِبَجميِع ُقّواِته ُمسَتِمّرًا ِالى يومِ  اْلنشُوِر َحيُث َترى  ُمْسَتمِّ

رقِ  ُجيوشأ َعَرْمَرَمًة َتصُوُل َصْوَلَة اْالُسُوِد ِمْن غاباِت الَغْرِب ِالى َمياديِن الش .
ْنَعِةِ◌ و َجيٌش ِمَن الْتِّجاَرِة و َجيٌش : ِمنها ْرَوِة َو َجيٌش ِمْن الصَجيٌش ِمَن اْلث
ْكِتشافاِت و ُجنُوٌد اْلسياَسِة َو َجيٌش ِمَن الَْمعاِرِف َو جَ  ِمنَ  يٌش َمِ◌َن اْالِ

َجراَرٌه َتُصوُل ِمَن اْلَغْرْب َبِسالٍح قاِطٍع َو َتْفَتُح ُفُتوحاٍت فى ُكلِّ ِجهاِت 

رُق َليَس اْلَشرِق َو ِمْن ُجْمِلِة ُفتُوحاِتها اْلَجديَدِة فى اَالقاليِم الّصينيّ  ِة َو الش
 َِٔفالرُِّجُل . َلِة َو اْلُجُنوِد الَجرارِة القاِهَرِة َاَبدأَلُه ُمقاَوَمٌة ِلهِذِه اْلُجيُوِش الّصا

اْلَحكيُم يْدِرُك َعواِقَب هذا اَالمِر الَعظيِم و ال يْحتاُج ِالى َدليٍل فى هذا 
ْن فى َعواِقِب . اْلَسبيِل  رُجُل الَْجليُل َتَمعُر . اْالُمورْ  ِاذأ َايها ال َهْل ُتُتَصو

ِمْن َسَطواِت الَغْرِب فى ُمْسَتْقَبِل الزماِن ِبَوسأِِل التدبيِر اْلُمحاَفَظُة ِللَشرِق 
ال َو َربّى الرْحمِن؛ َبل ِان اُالموَر  واْلَترتيِب َو اْلتِّعديِل ِو َلو كاَن ِبُكلِّ ِاتقاٍن؟

رِق يَتَمَعنّوَن فى  ذلكَفبناًء َعلى . فى َخَطٍر َعظيمْ  َاهَل الش يْقَتضى َان
اِف َوسائٍط ِفعالٍة يحاِفظُوَن ِبها َعلى ِعزِِّهْم َو َشَرِفِهم واْسِتقالِلِهْم َو اْكِتش

َفال َشك ِان ُكل لَوساِط َمعدُومٌة َو . ِذماِرِهْم ِمْن اَالياِدى العاِبَثِة ِمَن الَغرِب 
َة اِاللهيِه َو الُقدَرَة الربّانيةِ ُودَ الَوسأِِل َمْفق ْطَوَة اْلَمَلُكوتيّ  ٌه ِاّال الُقو ِة َو َو الس

وَلَة الّالهُوتيّ  ُجنُوٍد َو . ةِ الص ُهُجوٍم َو ُتَشرُِّد تُكل ٌة ُتقاِوُم ُكل ما هذه ُقوِان
در (َسَبَق فى اْلُقروِن االّولى ُماُتَشتُِّت َشْمَل ُكلِّ َعنُوٍد َو َتْهِزُم ُكَل ُجيوٍش كَ 

مى زنند و سپس ) ع(نى حضرت مسيح اينجا مثال تاريخى از فتح روحا
ٍة ...) در ادامه مى فرمايند ُكوا ِبُقو رِق االَٓن َاْن يَتَمس َفيْنَبغى ِاذأ ِالَهِل الش

ى يقاِوُموا ِبها ُكل َجيٍش َكثيٍف َحتّ  ٍة َو ُقدَرٍة باِهَرٍة َمَلُكوتيّةٍ قاِهَرٍة الِهيّ 
رِق؛ َبْل يفْ  َتحُوا ِبها ِتلَْك الِقالَع الَحصيَنَة ُمهاِجٍم ِمَن اْلَغرب ِالى الش

َزَة ِباْعَظِم َاْسَلَحٍة قاِطَعٍة ِمْن َمواٍد َجَهنميٍّة، َو َسيُفُهم َكِلَمـة اهللِ َو  الُمَجه
الُم َو َجيُشُهم َمْعِرَفُة اهللِ َو قأُِدُهم التقوى َو َظهيُرُهُم الَمالُء  ِسالُحُهم الس

مواِت الُعلى َو زاُدُهم التَوكُلُ◌ َعَلى اهللِ َو اَالعلى َو َنصيُرُهم رَ  ُب الس
ُتُهم تأييٌد ُمتتاِبٌع ِمْن َشديِد الُْقوى همانا غرب از چند قرن قبل با ( ٨.ُقو

پياده و سواره نظامش بزور داخل شرق شد و تا حال ادامه دارد و بزودى 
بطورى كه . هجوم مستمر به جميع قوايش واقع خواهد شد تا يوم نشور

شيران ۀ مى بينى لشكرهاى عظيم را كه حمله شديد مى كنند مانند حمل
از جمله اين لشكرها عبارتند  .از جنگل هاى غرب به ميادين شرق

ثروت و صنعت و تجارت و سياست و معارف و اكتشافات، و :از
لشكرهاى بزرگ از غرب به سالح قاطع حمله مى كنند و در كل جهاِت 

مى نمايند و از جمله فتوحات جديد آن در اقليم چين شرق فتوحاتى 
رجوع  وده،ت آن كه اعتياد چينى ها به ترياك بدراين مورد وعلّ (است 

حدود  ۀگنجين شود به بيان حضرت عبدالبهاء مندرج دركتاب
و براى  )٤٣٧-٤٣٨:،صصواحكام

شرق، ابدًا مقاومتى در برابر اين 
لشكرهاى مهاجم و جنود عظيم و قاهر 

پس مرد حكيم عواقب . ود نداردوج
اين امر عظيم را مى فهمد و به دليلى 

لذا اى رجل . در اين راه نيازى ندارد
در عواقب امور  )تولستوى( ليلج

آيا براى محافظه شرق  .موشكافى كن
غرب، وسايل تدبير و  ۀدر آينده از سلط

ترتيب و تعديل ولو به كمال اتقان 
 ر مى شود؟ نه قسم بهباشد، تصوّ 
بلكه امور در خطر عظيم  .پروردگارم

پس بنابراين بر اهل شرق است . است
 طكه موشكافى كنند در اكتشاف وسائ

ت و شرف و كارآيى كه به آن عزّ 
استقالل و آبرويشان را از ايادى 

پس . بازيچه گر غرب محافظت نمايند
شكى نيست كه كل وسائط معدوم و 

الهى  ۀكل وسائل مفقود است مگر قو
انى و سطوت ملكوتى و ت ربّ و قدر
همانا اين قوه مقاومت . الهوتى ۀغلب

لشكرها را  ۀهر هجوم مى كند و هم
حاد هر دهد و اجتماع و اتّ  مىفرار 

ستيزه گر را پراكنده مى سازد و كل 
 .مقام اعلى در دامنه ى کوه کرمللشكرها را شكست مى دهد، چنانكه 
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پس شايسته است االن براى شرقى ها كه به اين ... در قرون اّول گذشت

ملكوتى چنگ زنند تا به آن هر لشكر  ۀه و قدرت خيره كنندالهيّ  ۀبغال ۀقو
 )الهى ۀقو(كنند، بلكه به آن  ومتمتراكم مهاجم از غرب به شرق را مقا

آن دژهاى محكم مجهز به بزرگترين اسلحه قاطع مواد جهنمى و آتش زا 
پس شمشيرشان كلمة اهلل، سالحشان صلح و سالم،  .را فتح نمايند
رفت خدا و سردارشان تقوى و پشتيبانشان مالء اعلى و لشكرشان مع

ه ل بر خدا و قوّ شان توكّ  وشهبلند مرتبه و ت ىياورشان پروردگار آسمانها
  . )شان تأييد و كمك متتابع از شديد القوى است

اگر نفسى را دوست داريد سبب آن وحدت عائله و وحدت وطن و 
خدا دوست داشته ازبراى  وحدت جنس نباشد، بلكه بايد نفوس را

   ٩.باشيم

 .شما معلوم گرديد ۀشما رسيّد ومقاصد خيريّ  ۀنام .اى خير خواه بريطانيا
 ۀكافّ  ).مرگ(فاق سبب حياتست واختالف، سبب مماتحاد واتّ اتّ 

كائنات كه مالحظه مى فرمائيد از ائتالِف جواهِر فرّديّه به وجودآمدند 
البته . شود وم، معدوچون اختالف حاصل گردد وائتالف انحالل يابد

ه گردد، اّما من مى ى و حصول سعادت كليّ اتّحاد جزاير بريطانيا سبب ترقّ 
ائتالف و . خواهم كه توهّمت را بلند نمايى و مقصد را ارجمند كنى

روى زمين را . اتّحاد نوع بشرخواهى و اتّفاق جميع دول و ملل جويى
كل  يرخواهخ. شمرىارض را يك وطن  ۀمانند جزاير بريطانيا دانى و كر

جهت  قطب شمالى، ۀستار. باشى و اتّحاد و اتّفاق از براى كل جويى
قطب جنوبى، جهت جنوب را روشن نمايد،  ۀشمال را نوربخشد وستار

جميع  ۀولى تومانند كوكِب خّط استوا يعنى آفتاب كوكب درخشند
جهات باش وبه جنوب وشمال وشرق وغرب جميعًا نور بخش وسبب 

َليَس الَفخُر ِلَمن « حضرت بهاءاهلل مى فرمايد،. شو انسانىالم روشنائى ع
افتخار براى كسى نيست كه ( »يِحب الَوَطَن َبل ِ الَفخُر ِلَمن يِحب العاَلم

وطن رادوست بدارد، بلكه افتخاربراى كسى است كه جهان وعالم 
را به  خداوند عالميان يك زمين خلق فرموده وكلّ . )رادوست بدارد

ارتباط داده ويك خانه بنا فرموده وكّل را درآن منزل داده ولى  رديگيك
، اين ميدان را تقسيم ِ َوهمى )سگان(نفوس بشرملل عالم مانندِكالب

نموده اند وهر يكى ديگرى را تجاوز ازآن تقسيم مساعده ننمايد وبه 
نه تقسيمى ونه  ،منازعه برخيزد وحال آنكه ميدان، ميدان واحد است

كه توازكسانى باشى كه به عالم انسانى خدمت كنى و  يدوارمام .توزيعى
ارض باشى تا شرق دست در آغوش غرب نمايد و  ۀدر فكرآبادى كر

نزاع و جدال از ميان  جنوب و شمال به معانقه و مصافحه پردازد و به كلىّ 
  ١٠.برخيزد

خردان ياران را مالمت كنند وشماتت نمايند كه حامى  ازقرار معلوم بى
خردان متنبّه نشده  هنوز اين بى! سبحان اهلل. تبدادند وفدائى استقاللاس

نه مربوط به حكم مشروطند  ،ه تعلّقى ندارنداند كه بهائيان به امورسياسيّ 
مختلفه دعا نمايند  وآراءدرحق كّل طوائف  ونه دراّمال استقالل و

ان مقصدش ،با حزبى حربى ندارند وبا قومى لومى نخواهند. وخيرخواهند
. ت بين جميع است نه كلفتصلح اهل عالم است، نه جنگ، ومحبّ 

كسى را كه . مأمور به اطاعت حكومتند وخيرخواهى جميع ملوك ومملوك
كسى كه . ه نيااليدچنين مقصد جليل در دل، خودرا به اين امور حزبيّ 

صلح عمومى جويد وخدمت به عالم انسانى كند درجدال ونزاع اقليمى 
ن مزرعه اى با دهقان ئووآنكه دراحياء كشورى كوشد، درشمداخله ننمايد 
 هر چون كشور آباد گردد هرمزرعه اى نيز احياء شود و. وروستا نستيزد

حال ما را مقصد جليلى درپيش ومراد عظيمى . مطمورى معمور گردد
وآن اينكه آفاق به نور وفاق روشن شود وشرق وغرب مانند دو دلبر  ل،درد

با وجوداين مقصد چگونه مداخله . نمايند دست درآغوش يكديگر
 درنزاع وجدال ميانه دوحزب اصغر نمائيم؟ خيرخواه هردو طرفيم وهر

ت مانندشير وشّكر با يكديگر دورا به الفت رهبر، تا ان شاءاهلل دولت وملّ 
وتا چنين نشود، فالح ونجاح رخ نگشايد، بلكه جميع  ،ندآميخته گرد
  ١١االبهى ع عوعليك البهاء . ررودزحمات هد

. ت پرور، واجب االطاعت است و طاعتش موجب قربتحكومت رعيّ 
ين ربّانى آمر به يعدل الهى مقتضى رعايت حقوق متبادله است و آ

ت از راعى حق صيانت و رعايت دارد و رعيّ . صيانت شئون متعادله
ت را حصن حكومت رعيّ .. .َمُسوس از سأِس چشِم حمايت و عنايت

ست و فقرا اّمانت حضرت ه االهيّ  ۀت وديعكه رعيّ چه ... اشدحصين ب
  ١٢...احديت

نوع انسان ... آدم يكى است .آدم ۀنوع انسانى يك قوم اند و جميع سالل
بدين بى اساس را بعضى از مستّ  ۀرا وطن واحد است، ولى حدود وهميّ 

.. .ه اختراع كرده اند و در ميان بشر جنگ و قتال انداختندقرون ماضيّ 
ارض  ۀاين كر ،مودهخلق كرده، يك نوع انسان خلق ن كرهخداوند يك 

در  ،ه فرض كرده ايمما آمده ايم يك خطوط وهميّ . موطن كل است
ديگرى  ،يكى را گفتيم آلمان است. كه اين خطوط وهم است صورتى

 .را فرانسه و با هم جنگ مى كنيم كه اين وطن آلمان مقّدس است
 .ولى آن قطعه ديگربداست .سزاوار حمايت است ،سزاوار پرستش است

. اطفال و زنانش اسير گردد ،اموالش تاراج شود ،شود كشتهمردمانش 
ه، انسان خونريزى نمايد و ابناء نوع خود چرا به جهت اين خطوط وهميّ 

اين چه جهالتى است؟ اين چه نادانى است؟ اين چه بى ... را بكشد
   ١٣فكرى است؟

نتايج افكار چند هزارسال  ممالك اروپ فى الحقيقه )قانون( زاكون
علماى نظام و قانون است؛ با وجود اين هنوز ناتمام و ناقص است و در 

چه كه دانايان سابق پى به مضّرت . و تبديل و جرح و تعديل يريحيز تغ
و بعضى از قواعد را  ندبعضى قواعد نبرده و دانشمندان الحق واقف گشت

   ١٤.موده و مى نمايندتعديل و بعضى را تصديق و برخى را تبديل ن

قديمه امروز ثمرى  ۀآيا فنون قرون ماضيه امروز ثمرى دارد؟ يا قوانين طبي
دارد؟ يا نظاّمات استبداِد ادواِر عتيقه امروزثمرى دارد؟ واضح است كه 

   ١٥.هيچ يك ثمرى ندارد

ت حكومات به عظيمه رخ مى دهد و مركزيّ  راِت يدرجميع اروپا تغي
منتهى مى شود و فى الحقيقه اين انصاف استقالل داخلى واليات 

زيرا هر قدر  ،نيست كه يك مملكتى بواسطه يك نقطه حكومت شود
مركز زياد باشد از احتياجات الزمه بلدى و  درعقل و كفايت اعضاء 

ى جميع اطراف مملكت منصفانه نمى ى اّطالع تام ندارد و در ترقّ محلّ 
 جميع فرانسه. خدمت مى كنند مثًال حاال جميع آلمانيان برلين را. كوشند

جميع ممالك و مستعمرات انگليس لندن . پاريس را خدمت مى نمايند
  ١٦.را زينت مى دهد

ه اختراع كرده ه بى اساس را بعضى از مستبدين قرون ماضيّ حدود وهميّ 
اند و در ميان بشر جنگ و قتال انداخته اند كه مقصودشان شهرت بوده و 

ات وطن پرستى را پيشرفت مقاصد لهذا اين احساس. غصب ممالك
بهره  تىه زندگى مى كردند ازهرنعمخود در قصور عاليّ . شخصى نمودند

در رختخواب هاى پرند مى  ،غذاهاى لذيذ مى خوردند ،مى بردند
هر وقت ماللى  ،درباغهاى ملوكانه سيروسياحت مى نمودند ،خوابيدند

گوش  ،قصيدندرخ مى داد در تاالرهاى رقص با خانم هاى ماهرو مى ر
تها، به اين اّما به اين رنجبران، به اين رعيّ  ،به موسيقى دلپذير مى دادند

ها، به اين دهقانها، مى گفتند برويد در ميدان جنگ خون  بيچاره
 ۀسين همولى مؤسّ .. .خانمان يكديگررا خراب كنيد ،يكديگر را بريزيد

   ١٧...اين جنگها در قصوربه كيف خود مشغول بودند

. ه ١٣٣٤ ۀذى الحّجه سن ٧يان اسالمبول مورخ ئلوحى خطاب به بها ونيزدر
  :مى فرمايند. ق

تى مديده به قدوم مبارك مدّ  )اسالمبول يا استانبول(آن مدينه .. .
ف بود و الواح پياپى نازل و نفوسى كه به ساحت مشرّ  )حضرت بهاءاهلل(

ى از جمله شخص .ف شدند، تلقى بيان مبارك مى نمودنداقدس مشرّ 
شهير از ايرانيان بود و مراوده مى نمود و اين در باطن همدم و همراز سفير 

با او  )حضرت بهاءاهلل(جمال مبارك  .مشورت با او بود و در امور، محلّ 
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مدارا مى فرمودند، به روى او نمى آوردند ولى شخص معهود گمان اين 

خلوص  اظهار .او نيستند نمى نمود كه جمال مبارك واقف به حال پنها
مى نمود تا روزى فرمودند من پيامى دارم به حضرت سفير كبير ابالغ نما 

شما آنچه توانستيد در خون ما كوشيديد و به  :و آن اين است، بگو
! هيهات هيهات. مباركه را از ريشه براندازيد ۀمى توانيد شجر گمانتان
ريشه اى كه به هيچ  .حكممباركه ثابت است و ريشه اش م ۀاين شجر

 .ت قيام نمايندتيشه قلع و قمع نشود ولو جميع ملوك عالم به تمام قوّ 
مالحظه كنيد كه من فريد و وحيدم ولى منفردًا جميع ملل و دول عالم را 

قريب اين ابرهاى تاريك متالشى گردد و شمس  عن .مقاومت مى نمايم
مى توانيد مرا شهيد  لىب. حقيقت به كمال عظمت درخشنده و تابان شود

مباركه به خون نشو و  ۀيد و اين اعظم موهبت الهى است، اين شجركن
را گمان مى  روُح العالمين ِفداهُ  )باب(حضرت اعلى  .نما مى نمايد

هزار گلوله بر صدر مطهرش  .كرديد كه اگر شهيد شوند اين بنيان برافتد
بعد مالحظه كرديد كه امراهلل ظهورش بيشتر و نورش تابنده تر  زديد،

حال گمان مى كنيد كه اگر به . آنكه حال به اسالمبول رسيّدهگشت تا 
الهى  ۀحنجِر بهاء را ببريد و خون اين جمع بريزيد، اين نار موقد خنجر،

بلكه كلمة اهلل بلند تر شود و شمس حقيقت ! خاموش گردد، َاسَتغِفُراهلل
آنچه از . و خاسر خواهيد شد ئبقريب خا بيشتر جلوه نمايد و جميع عن

اين ظلم و ِعناد و ستم و  اى آقا ميرزا. تان برآيد، كوتاهى ننماييددست
ت به عناد و اضطهاد لهذا اهميّ . اعتساف در نزد ما مثل آواز پشه مى ماند
 نو به زودى آنا(ُمْنَقَلٍب ينَْقِلبُوَن  شما نمى دهيم و َسيْعَلُم الذيَن َظَلمُوا َاى

) جاى بازگشت بر مى گردندكه ستم كردند خواهند دانست كه به كدام 
ابدًا اعتنايى نه به  ما به اسالمبول وارد شديم،). ٢٢٧ ۀشعراء، آي ۀسور(

از همين بايد كه شما بيدار شويد كه  .شما و نه به دولت عثمانى نموديم
 وك،جميع مل .ه است نه مادون آنت و قدرت الهيّ اعتماد ما بر قوّ 

عاقبت خواهيد دانست  .سرانمملوكند و شماها غرق در درياى زيان و خ
ت افتد، لكن ما ايران را ت به نهايت مشقّ ايران ويران گردد و دولت و ملّ 

هر چند ايران در بين  .ه خواستيمت ابديّ روشن نموديم و ايرانيان را عزّ 
ولى  است )چون چاپ مصر است، شايد گمنام باشد(ُدَول، االن كم نام 

خالصه از اين  .ور عالم امكان كنداين امر عظيم عاقبت اهل ايران را سر
آن شخص رفت و ديگر  .ت فرمودندقبيل فرمايشات به نهايت شدّ 

  ١٨.نيامد

نظم بديع حضرت بهاءاهلل  ۀدربار ىئدور بها امراهلل در كتاب حضرت ولىّ   
تشريع فرموده اند، مى  الواح خود عالم در كتاب اقدس و ساير ۀكه براى ادار

  :فرمايند

ت است زنهار هنوز در مرحله طفوليّ  )نظم بديع بهائى( ممادام كه اين نظ
تش بكاهد يا تش به خطا رود و يا از اهميّ كه نفسى در ادراك كيفيّ 

 صخره اى كه اين نظم ادارى برآن. مقصدش را دگرگون جلوه نمايد
. حاضراست ه براى عالم انسانى درعصرالهيّ  ۀت ثابتاستواراست، مشيّ 

حامى و مدافعش جنود  ،ءاهلل استمنبع الهامش نفس حضرت بها
بيست  قلِاهراِق َدِم الا ۀظهور و نشو و نمايش نتيج .ملكوت ابهى ۀمجند

 .هزار شهدايى است كه حيات خويش را در اين سبيل نثار نموده اند
الواح وصاياى  ۀساتش حول آن طائف، مضامين محكممحورى كه مؤسّ 

ن ى است كه مبيّ ه اش حقايقمبادى اساسيّ  .حضرت عبدالبهاء است
َمصون از خطاى آيات الهى در خطابات مباركه خويش در غرب بيان 

براى اداره اش وضع گرديده و وظائفش را تحديد  كهاحكامى  .فرموده
مقّرى كه مشروعات  .مى نمايد صريحًا در كتاب اقدس نازل شده است

كار و ه اش حول آن مجتمع مى باشد، مشرق االذو اداريّ  هيّ ريه و خروحانيّ 
 ۀساركانى كه سلطه اش مستظهر به آن است دو مؤسّ  .متفّرعات آن است

مقصد اصلى و ضمنى كه محّرك  .اعظم است عدلواليت امراهلل و بيت ال
آن را حضرت  ۀآن است، استقرار نظم بديع جهان آرايى است كه شالود

مى  روشى كه به كار مى برد و موازينى را كه القاء .بهاءاهلل بنيان نهاده
نمايد، آنرا نه به شرق متمايل مى سازد، نه به غرب، نه به يهود ونه به 

شعارش وحدت  .غيرآن، نه به فقير ونه به غنى، نه به سفيد ونه به سياه
ذهبى هزار  ۀعالم انسانى و َعَلَمش صلح اعظم، سرانجامش حلول دور
ه كه سلطنت ساله، يعنى يومى كه سلطنت هاى عالم به سلطنت الهيّ 

  ١٩.حضرت بهاءاهلل است مبّدل گردد

  :ونيزمى فرمايند

ه و مخاصمات احزاب و دول بايد كل قلبًا و ظاهرًا، لسانًا و از امور سياسيّ 
با هيچ حزبى . ازاين گونه افكار فارغ و آزاد باشيم باطنًا به كلى در كنار و

ه رابطه سياسى نجوييم و درجمع هيچ فرقه اى از اين ِفَرِق مختلفه متنازع
دَول و  ۀدر آييم و نه در شئون داخل شورشياننه در سلك . داخل نگرديم

ه به هيچ جبريّ  ۀبه قوّ  .طوائف و قبائل هيچ ملّتى ادنى مداخله اى ننماييم
امرى اقدام ننماييم و ازحقيقت و جوهر اين امر مبارك كه اساسش موّدت 

ه و چه ر سياسيّ امراهلل را چه تعلّقى به امو. و وفاق است آنى غافل نشويم
بايد . مخاصمات و منازعات داخله و خارجه ُدَول و ملل رمداخله اى د

در نهايت سكون و حكمت و اشتعال و هّمت و ثبات و استقامت نصايح 
مشفقانه رّب عزيز را به كّرات و مّرات تالوت نماييم و عامل گرديم وبه 

 يش تا نفس اخير،نفوس مستعّده اعالن و القاء نماييم و در تعميم و اجرا
به اسبابى معنوى به تعديل عالم اخالق پردازيم نه  .كوشيم انبه دل و ج

به قوايى ملكوتى تدريجًا . ه جوييمسياسيّ  ۀآنكه تمّسك به وسائل ماديّ 
قلوب را تقليب و مسّخر نماييم و تزكيه نفوس و ارواح را منظور نظر 

فكر كسب مقام و داريم، نه آنكه در ترويج اسم و شهرت كوشيم ودر 
  ٢٠.عالم فانى باشيم ينمنزلتى در ا

بهائيان خود را مرّوج مبادى و تعاليمى روحانى دانند كه به هيچ وجه  ديبا
موجوده نداشته  ۀناقص ۀمغشوش ۀمن الوجوه قياس و مشابهتى با اين ادويّ 

ه بالمآل هيچ ماديّ  ۀه و شئونات سائراحزاب و مشروعات سياسيّ  .و ندارد
مالحظه فرماييد كه . نخواهد گشت نكافل سعادت ايران و ايرانيايك تنها 

اين افكار مشّوشه كه حال در شرق سرايت نموده جميعش از دَول غرب 
 ۀمتكاثر ۀاقتباس گشته و سرچشمه و منشأ و مصدرش احزاب متنّوع

مالحظه نماييد كه غرب درچه حالت است و . متنازعه در بالد غرب بوده
ديگر تقليد از براى چه و تتبّع اين . قامى گرفتاربه چه امراض و اس

احزاب چه لزوم و احتياجى به  ۀتجربيات و اتّخاذ اينگونه وسائل غير متين
ون و اشتراكيون و و انقالبيّ  عالم چه از ديمقراطيون ۀاحزاب متزايد. آن

قاهره  ۀمطلق ۀمستبدّ  متجّددون، چه نفوسى كه طالب تأسيس حكومت
را مخّرب بنيان  مكه وجود حكومت و قانون و نظاند و چه نفوسى 

و چه نفوسى كه مرّوج مساوات  )احتماًال آنارشيست ها( انسانى شمرند
اين احزاب و اين نفوس حال متجاوز از صد سال . در بين افرادند تام

جزخرابى و دمار و  ،است كه در ميدان عالم به جوالن و تاختن مشغول
از براى  گرىحنا و فقر و عسرت، ميراث ديپريشانى و انقالب و بغض و ش

َمقاليِد اموررا  .فقراِء ارض نگذاشته اند و هنوز به هاى و هو مشغول
بايد . ه ازآن حاصل نگردددائمى نبخشد ونتايج كليّ  ۀدردست گرفتن فائد

اساس را گذاشت و بر آن قصر مشيد سعادت عالم انسانى را بنا نمود و 
َو ُلو كاَن ِبِهم  ُفِسِهمَو يوِثرُوَن َعلى َانْ : رمباركه مسطو ۀآن در اين آي

فائزين، بهائيان . َخصاَصٌة َو َمْن يوَق ُشح َنْفِسِه َفاّولَِٔك ُهُم اْلفأِزونَ 
يابَْن اِالنسان َلو َتكُوُن  :مباركه ناظرند و عامل ۀعَالمند چه كه به اين آي

و ِاْن َتُكْن ناِظرًا  ِعبادُ ما ينَْتِفُع ِبِه الْ ناِظرًا ِالى اْلَفْضِل َضْع ما يْنَفُعَك و ُخْذ 
اين است اساس ترّقى و  .ِالى اْلَعدِل اْخَتْر ِلُدوِنَك ما َتختاُرُه ِلَنِفسَك 

اگر ياران و زمامداران به . تمام جهان عمران ايران بل نجات و سعادت
عالمى ديگر شود و اين  ن دارند عالم،خود را مزيّ  ۀاين ِشيِم ملكوتيّ 

رفته، نداى رنّاِن الهى آهنگ يا َبهاُءاَالبهى هيكل  يانجه ازماصوات ُمَهيّ 
و اختيارمى كنند ( .مريض عالم را از خواب غفلت و نادانى بيدار نمايد

و اگر چه باشد با ايشان احتياج و آنكه نگه  )مهاجرين را(شان  برخود
جيد،حشر، قرآن م(داشته شود از ُبخِل نفسش پس ايشانند آنها رستگاران

اى پسر انسان اگر به فضل ناظرى رها كن آنچه را به سود توست و .. .)٩
بگيرآنچه را كه بندگان ازآن سود مى برند و اگر به عدل ناظرى براى 



 
 ٩٣   ولوله درشهر

 
حضرت (مى كنى اختيار را اختيار كن كه براى خود ىديگران آن

  ٢١.)بهاءاهلل

بالى ارض چنان به  ۀفى الحقيقه عالم بشر اليوم در قطعات خمس
روزگار نگاشته  ۀعالم نديده و برصفح ۀناگهانى معّذب كه شبه آن ديد

دول و ملل و قبائل چه قوى و چه ضعيف، چه متمّدن و چه غير . نگشته
و چه  اكممتمّدن، چه قديم و چه جديد، چه منصور و چه مغلوب، چه ح

از هر جنس و  و چه غافل، كلّ  نيمحكوم، چه سفيد و چه سياه، چه متدّ 
در . به بالياى گوناگون گرفتا سخط الهى و كلّ  و به و ديارى مورد قهررت

متقّدمه عالم  ۀُدَوِل قاهر.. .سبيل هالك سالكند و از صراط نجات غافل
 مشغولبعضى رو به تشتّت و تجّزى واضمحالل و برخى در كمال غرور 

تجارت و . اسباب و لوازم انتقام و اكمال آالت و ادوات قتالند ۀتهيّ 
 و ف و فقر و احتياج وعلل وامراض ِبَاَ◌َ◌َتّمهاناعت در كل اقاليم متوقّ ص

فتنه و  ۀنفوس وهزاران ازبندگان بى گناه كشته، نائر ۀَاْكَمِلها دچار، َاِعزّ 
و شعله جهان  شتعلفساد و ضغينه و بغضا در قلوب و صدور دول و افراد م

ديثه كل به سبب اكتشافات و اختراعات ح. سوزش يومًا فيومًا در ازدياد
اين روح فاسد كه در جسم امکان نبّاض است، مّمد و مساعد و ظهير 

حكومات در  .رؤسا و جنگجويان عالم ومخّربين بنيان عالم انسانى گشته
امور بيش از  اّولياىيكديگر گرفتار و رؤسا و  ۀداِم َمكائد و دسايِس عتيق

ر عدل نيّ « :َرك و َتعالىَقوَلُه َتبا. پيش درهدم بنيان تمّدن ساعى و جاهد
 عّزت و شوكت دين در انظار ».مستور و آفتاب انصاف خلف سحاب

ين و تمّسك بودند، اليوم دول كه از قبل معروف و مشهور به تدّ  افراد و
عالم طبيعت . تهسقوط و ُهبوطى عجيب يافته و مورد لطمات شديده گش

و خودپرستى،  حّق  غفلت از. به اشدِّ ُقوا اليوم بر خلق بيچاره مستولى
ت مفرطه حرص و طمع، هوى و هوس، جوروجفا، تقليد و تصنّع و حريّ 

در كمال شّدت در نفوس از وضيع و شريف استحكام يافته و غالب و 
 شان،عالم ُكون تشنه و حيران، نفوس كور و خسته و پري. حاكم شده

ليم سرگردان و هراسان، در آشوب و انقالبى عظيم افتاده و به عذابى اَ 
  ٢٢.معّذب

  :مى فرمايند هدف نظم بديع جهانىدر توقيع  نيز و

ى رافراموش ب ملّ بگذار براى هميشه هرنوع پيش داورى وهرنوع تعّص 
ن منصوص امر بهاء گوش ه حضرت عبدالبهاء مبيّ كنند و به وصاياى عاليّ 

حكومت فدرال  ۀکه در جواب يكى از كاركنان عالى رتب فرا دارند
چگونه مى تواند به بهترين وجه به  رسيّدريكا كه پمآاياالت متّحده 
مريكا سعى آچنانچه در خير « :ت خدمت كند، فرمودندمصالح ملك وملّ 

   ».مى نمايى بايد خيرخواه عموم ملل وممالك باشى

از جمله نصوص ديگرى از  ٣٠٢تا  ٢٩٧، صصگوهر يكتاكتاب  در  
: تاب چنين مذكوراستدارد كه ضمن متن آن ك عزيزامراهلل وجود حضرت ولىّ 

حضرت بهاءاهلل نماييد كه چگونه با نفوسى كه  ۀمالحظه در كلمات عاليّ «
 :ايندازايمان به شريعت اهلل سرپيچى كرده وعصيان ورزيده اند، تكلّم مى فرم

بگواى اهل ارض به راستى بدانيد كه بالى ناگهانى شما را درپى است و «
نظرمحو شده،  از ه را مرتكب شديدگمان مبريد كه آنچ. عقاب عظيمى ازعقب
از قلم َجلى جميع اعمال شما ثبت  الواح زبرجدى قسم به جمالم كه در

را كه  قىامراهلل در ابتداى واليت امربا نهايت وضوح طر حضرت ولىّ  ».گشته
بايد در سبيل اشاعه امرالهى پيش گيرند پيش بينى فرمودند، حتى در سال 

به يكى از . مكاتيب خود بيان داشتند مستقبل اين خدمات را در ١٩٢٢
افراد و ملل در طوفان خودخواهى و ريا « :مريكا مرقوم فرمودندآ ۀيمحافل محلّ 
رجًا و با نهايت وفادارى و خلوص وظيفه و افتخار ما است كه متدّ . فرو رفته اند

ت و شور فقط با وسعت نظر و خلوص نيّ . ه آنان را جلب نماييمت توجّ نيّ 
ه درانجام خدمات امرى به كار مى بريم، بدين هدف اعلى واصل وانجذابى ك
آن حضرت نه فقط نبض عالم را در دست خود داشتند و درد را  ».مى گرديم

حّدت نظر و شّدت ايمان فرمودند  مالشناخته و درمان مى فرمودند، بلكه با ك
هان پس از هشتاد سال غفلت به نظر نمى آيد كه نوع انسان از بالى ناگ« :كه

جهان را مالحظه مى « :مرقوم فرمودند ١٩٢٣ه سال و درفوريّ  ».راه فرارى بيابد

از صراط مستقيم منحرف و روز به روز از  نماييم كه در مسيرى افتاده كه بالمّره
ى به زائرين، اين غالبًا در تواقيع مباركه وحتّ  ».دور و دورترمى گردد الهىميزان 

د و با همان چشم هاى تيزبين خود به عمق فرمودن بيان قلم اعلى را گوشزد
مجامع انسانى نظرانداخته، خطرى اليم و سرطانى بس عظيم مشاهده فرمودند 

و متالشى مى نمايد  دعالم انسانى را خر كه روز به روز جوارح و اركان هيكل
ات است كه در هرمذهبى سبب اضمحالل و يّ وآن عذاب مهلك، هجوِم مادّ 

  . ت در هيچ عصرى بدين قّوت و شّدت نرسيّده بوديّ ن مادّ ولى اي. دمار گرديده
ت را نمى دانند، از قاموس چون بسيارى معناى حقيقى ماّديّ   
تمايل شديدى است كه « :تعريف آن را نقل مى نماييم) WEBSTER(وبستر
ى دهند و هستى خود را در پيشگاه آن و ت غيرالزمى به منافع مادّ اهميّ 

عريف ديگرآن است كه وجود انسانى را به تعابير و ت ».حوائجش فدا كنند
ى بدانند و از او را فقط مركز عوامل مادّ  ،ى تعريف نمايندجسمانى و مادّ 

  . بواعث روحانى و مبادى اخالقى انسانى ابدًا بحثى ننمايند
امراهلل كامًال به نفوذ اين روح مادى آگاه بودند و تأثيرات آن  حضرت ولىّ   

ى به دّقت مالحظه فرمودند و امراض منتجه ازآن را نيز به را در مجامع انسان
خود سى و شش سال ياران را بر حذر  ۀحّدت بصرمشاهده و در مكاتيب عديد

تشويش و اضطراب و « :مى فرمايند ١٩٢٣در سال . داشته و انذار فرمودند
و بالهت و ... ت شديدى كه عالم انسانى در آن مستهلك گشته استيّ مادّ 

به محفل  ١٩٢٧و در سال  ».ع و تظاهر در مجامع امروزت و تصنّ يّ شّدت مادّ 
انسانى آثار شوم هبوط در عصيان و  ۀدر قلب جامع«: مريكا مرقوم داشتندآى ملّ 

است واين عالئم بنفسها  در اجراى هرعملى واضحًا نمودار ءعدم شرم و حيا
هر يك از ممّد انقالبات وعكس العمل هايى مى گردد كه آثار بروز و ظهور

مريكا مى آدر توقيع عمومى خود به  ١٩٣٣در سال  ».ديگرى نمودارتراست
جنون ها و خشم ها، حيله ها و تظاهرها و مداهنه ها، كل پنجه « :فرمايند

در توقيع  ١٩٣٤در سال  ».انداخته اند زدرسراسرمجامع عالم انسانى امرو
ى مدهشى است از آن اجِل معلّقى كه يادآور« :عمومى به غرب مى فرمايند

سقوط امپراطورى روم غربى چنان روزبه روز مرعب ترمى گردد كه گويى 
ت اين بالى ادهم دهان باز نموده و دراندك مّدتى جميع عالم وجود و عفريّ 
اين «:و در همان توقيع مى فرمايند »خود فروخواهد برد مت آن را در كامدنيّ 

جوارح هيكل انسانى را ريز وبارى وفساد وبى ايمانى كه اعضاء و  بى بند
 ».نيستى نزديكترمى سازد ۀمتزعزع محكوم به فناء را به ورط تيّ ريزمى كند مدن

 الى كه نظر اندازيم محئبه هر سو« :در توقيع عمومى فرمودند ١٩٣٦درسال 
است كه از فساد اخالق عمومى دچار دهشت نگرديم واين سير قهقرايى در 

دى و چه اجتماعى، علنًا واضح و نمايان جميع جوانب حيات انسان، چه فر
آنچه در اين ايّام ما را به « :احبّاء را انذار فرمودند ١٩٣٩ال ودرس ».است

سردى و .. .دمبارزه مى خواند عالمى است مملو ازمخاطرات ولبريز ازفسا
جمودت مرگ كه از بيمارى بى دينى برهيكل عالم انسانى با كمال بيرحمى 

چراغ دين .. .جود را منجمد و بى روح نموده استعارض گشته، اركان و
ى تبعيضات ملّ . مانندى فرو رفته خاموش شده و عالم وجود در تاريكى بى

و نژادى در نهايت  دينىبرهمه جا چون َوحِش َعميا مسلِّط گشته و تضييقات 
ات و عقايد غلط با جمله هاى مرعب خود، نظريّ . قساوت و بى رحمى است

 ت جميع طبقات راكابوس ماّديّ . ازريشه بر آورده است را ستايش خداى يكتا
ازحمله و فشار خود به لرزه انداخته، انحطاط اخالقى و تزلزل شأن دين چون 

و تيزخود، اركان هستى را ريز ريزمى  ندى سهمگين متدّرجًا با دندانهاى تئهيوال
ى سقوط و هستى را بالمّره به سو و رفته رفته اعمده و اركان حيات و نمايد

ه در جوامع امراض اجتماعى جاريّ  ،١٩٤١در سال  ».دمار و نيستى مى كشاند
شيوع « :ازنور بيان فرمودند ارشاداتى مملوّ  و انسانى را با بياناتى روشن تراز بلور

واستعمال مشروبات الكلى، قمار و اقسام گناه و عالقه بى پايه  ارىبى بندو ب
 ت و تجّمالت زمينى را يج گشته وسستى دراى كه به كسب لّذات و غنا و ثرو

قبل، مخصوصًا در  از قّوتى شديدتر با روزبه روز اخالقى كه مراعات قوانين
 ،نمايد ىظاهرمى گردد به نحوى كه حتّى ممانعت ازآن محال م ازدواجها

فساد  ،تضعيف مقام والدين و تخفيف اختيارات پدر و مادر درمنزل و براّوالد
تنزيه و  اتى كه منكراشائه نظريّ  ،تب وآنچه ادبيات مى نامندخانمانسوز طبع ك

كل مظاهر  ،مى باشند و هريك مخّرب اساس ايمان واركان اخالق ندا تقديس



 
 ٩٤   ولوله درشهر

 
جميع طبقات  راين روح پستى د . تدنّى عالم انسانى در شرق و غرب است

و  افراد جوامع، چه زن خود به هر فردى از رسوخ و نفوذ يافته و با ريختن زهر
اين دنائت و پستى، پير و . چه مرد، كل را عليل و فاسد و بيمار ساخته است

و كار را به جايى مى رساند كه عالم انسانى كه تا به  جوان را در خود مى گيرد
حال بيدار نگشته و رسالت و اصالت انبياء را درك نكرده و دست توبه به 

عمالى َارَذل ازقبل مى آاليدو كردار خود را به ا آستان الهى برنداشته، ِسجلِّ 
   ».بود، سيه ترازهمه وقت مى سازد حيات خويش را كه سياه ۀنام

 مجّدد سياط قهرالهى را برپيكرمجامع انسانى فرود آورده و ١٩٤٩درسال   
نهضت هاى سياسى به لرزه در آمده و  ۀجهانى است كه به واسط« :فرمودند

ش واژگون گرديده و ا اجتماعىاركان اقتصاديش ازهم پاشيده شده و حيات 
 چنين عالمى به موت روحانى مبتال ،جهان اخالق به ظلمت صرف رسيّده

   ».گشته است
اى موالى َحنون آن بود كه احبّ  ۀانذارات، اراد اين گونه عبارات و با ذكر  

جهت آنان را احاطه نموده است،  هر الهى را از خطرهاى عظيمى كه از
هرچه به  سيل مفاسد آنان را به هالكت نرساند ومحفوظ و مصون بدارند كه 

و  رديدس شديد ترمى گمى شديم، لحن مقدّ  ايّام حيات مبارك نزديك تر اواخر
درباره اين مواضيع با ياران بحث نموده و گاهى  با صراحتى بيش از حدّ 

ت غربى اروپا مهد مدنيّ  ۀهر چند قارّ « :تلويحًا و بيشتر تصريحًا مى فرمودند
فانه به عدم معرفت وجود خالق يكتا و فساد اخالق دچار شده و متأسّ  است كه

مريكا آاهالى  ،به فنا ومت محكبدان افتخارمى نمايد ولى ناشرين اين مدنيّ 
مى باشند و اگر به دّقت مطالعه در احوال آن كشور بنماييد، مى بينيد كه در 

َانحاِء آن ِخّطه  وقت حاضر چگونه مظاهراين احوال پر مالل در جميع اطراف و
ت لجام گسيخته چنان مردمان آنجا را فرا گرفته و به خود يّ مادّ  .نمودار است

در  ١٩٥٦و در سال  ».مشغول نموده كه به جميع عالم نيز سرايت نموده است
ه و مريكا، اّول جميع را يادآورى به مناصب روحانيّ آخطاب به  ىنامه ا

ر شده مى فرمايند و بعد يك يك ه اى كه شامل آن كشوافتخارات رحمانيّ 
ه اى نصيب ياران آن ديار گرديد ولى رمى شوند كه چه فتوحات روحانيّ رامتذكّ 

بعد با نهايت صراحت گوشزد مى فرمايند كه در آن موقع در پرتگاه عجيبى در 
موجود در جميع ياران انعكاس  ۀتاريخ حيات خود واقع گشته اند و اين نقيص

صدفى است كه «:آن سرزمين است كه به قول مبارك اتكامل حاالت و كيفيّ 
 هو درهمين نامه فرمودند ك» .آن، جواهر وجود به وديعه گذارده شده است در

آن كشور از بحران روحانى، اخالقى، اجتماعى و سياسى مى گذرد ودراين 
چنان سخت و دشوار كه اگر كسى با  بحران، در نهايت سختى خواهد بود؛ آن

ن بنگرد محال است خطرات عظيمه اى كه در ُكمون آن نظرى سطحى درآ
كه  افتهميزان فساد اخالق به نحوى تدنّى ي« .موج مى زند دقيقًا تخمين بنمايد

چنان  آن ىاسيس فساد .شدِت ُجنحه و جنايات روز افزون شاهد برآن است
انحاء کشور،  عيدرجم فساد نيا و گردد ىترمعيوس است که دامنه اش روزبه روز

ازدواج ازهم گسيخته،  ۀسى در اعلى طبقات رسوخ مى يابد روابط مقدّ حتّ 
را تحقير مى  آناناختيارات والدين را در منازل خود از بين برده، به طورى كه 

 ۀمظاهر فسادى است كه دامن گير اين جامع مدهش ترين نمايند واين اموراز
م و مستور است كه ديگر محال است مبه عظيمه گرديده و به نحوى آشكار
به موازات اين فساد جريان . مى كند مشاهده بماند و هر شخص بصيرى آن را

يافته و آن شّرى است  خديگرى در كار است كه در جميع جوانب حيات رسو
كه در اين ملّت و فى الواقع هرملّت سرمايه دارى وجود دارد و آن تأكيد شديد 

ه كار مى رود و بالمّره از ى نفوس بى است كه در رفاه و آسايش مادّ مستمرّ 
آنچه كه تعلّق به عالم روح دارد غافلند و حال آنكه تنها شالوده اى كه برآن با 

متين براى سعادت  ۀو َاعَمد نيَرز ىشالوده ا مى توان ادنهايت اطمينان و اعتم
ت يّ اين مادّ . روحانى حيات انسانى است ۀعالم انسانى بر پا داشت همين جنب

 مريكاى شمالى به حدّ آ ۀدر اروپا بوجود آمده و حال در قار سرطانى است كه
اعالى نفوذ و رسوخ خود رسيّده و از آنجاست كه پنجه هاى قوى خود را به 

اكنون . فريقا مشهود استآ ۀآسيايى نيز كشيده و آثار شومش در سواحل قار لمل
ّوت و همين سرطان به غارت قلب خود پرداخته كه حضرت بهاءاهلل با نهايت ق

فتنه  ۀمخانمانسوز دانستند ومقدّ  ۀصراحت آن را محكوم فرمودند واين را شعل
آيد و شهرها را  رودكبرى شمردند و موجب بالى عقيم گرفتند كه چون صاعقه ف

 ۀدر شراره هاى خود بسوزاند و رعب و وحشت و نا امنى در قلوب ساكنين كر
   ».ارض به وجود آرد

اشتند كه حضرت عبدالبهاء در اسفار پرخير و ر دما را متذكّ  ۀو نيز هم  
مريكا و اروپا در محافل و مجالس و برمنابر نداى آوسيع  ۀبركت خود در قار

مملو از تأثر خود را دائمًا بلند نموده و اهل عالم را به ملكوت الهى دعوت 
ت انذار نمودند و از لجام گسيختگى و بى يّ اين سرطان مادّ  فرمودند و برضدّ 

ى همه را يادآور يى به اصول مسلّم اخالقى و تأكيد روز افزون در رفاه مادّ اعتنا
 چشمها .شدند و مخصوصًا ندا بر آوردند كه آفاق سياست بالكل تاريك است

هر چند افكار آنان از  .ه تر ساختندرا به فاصله بين دو مكتب افكار متوجّ 
كوم به فنا و يكديگر مجزا است ولى هر دو را، رافعين لواى مقصود، مح

ى مى باشند و از اساس روحانى زيرا هر دو ناشرين فلسفه مادّ  ،نيستى مى دانند
 ۀو ارزشهاى معنوى حيات انسانى بالمّره غافلند و نمى دانند كه فقط بر اعمد

ت است كه مى توان بارگاه سعادت و اقبال عالم انسانى را بر روحانيّ  ۀقويّ  ۀمتين
  . كرد اپ

  :مى فرمايند ١٩٧٦لعدل اعظم در رقيمه جوالى داراالنشاء بيت ا

هم مى شوند كه خود را از مشكالت واقعى همنوعان يان اغلب متّ ئبها
هام را وارد لكن نبايد فراموش كنيم كسانى كه اين اتّ . دور نگه مى دارند

 اقعىوِن ايده آليست هستند كه در نظر آنان كمال ويّ مى كنند معموًال مادّ 
ى است در صورتى كه ما مى دانيم ثمرات دنياى مادّ  ىهمانا كمال مادّ 

صرفًا انعكاسى از احوال روحانى است و مادامى كه احوال روحانى تغيير 
و نيز بايد به . ى تغييرى پايدار حاصل نگرددنيابد در جهت بهبود امور مادّ 

رى روشن درباره جهانى كه مايلند خاطر داشته باشيم كه اغلب مردم تصوّ 
. ى را بسازندئاشته و اصوًال نمى دانند چگونه بايد چنين بنابسازند ند

ه اصالح عالم است فقط بدين اكتفا مى ى آنهايى كه نظرشان متوجّ حتّ 
اّمادگى . كنند كه با هر فساد ظاهرى كه به نظرشان مى رسد مبارزه كنند
شود و  اهربراى نبرد با مفاسد اعم از آنكه در اوضاع و احوال اجتماعى ظ

م گردد براى نفوس معيار داورى ر هيكل انسان هاى فاسد متجسّ يا د
يان از هدفى كه ئارزشهاى اخالقى بشمار مى رود ولكن از سوى ديگر بها

 در جهت آن تالش مى كنند بخوبى آگاهند و مى دانند كه بايد با طىّ 
 ت،ه بناى خير اسقواى آنان متوجّ  ۀهم. مراحل و به تدريج به آن برسند

بديها را كه بالّذات امر عدمى  ۀقدرت آسمانى خود هم ۀواسطخيرى كه ب
ورود در ميدان يك . ه از صفحه گيتى بزدايداست محو گرداند و بالمرّ 

لى كه در آن به محو مفاسد عالم يك به يك قيام نماييم به نظر نبرد تخيّ 
 دى بايئسراسر حيات شخص بها. يان اتالف وقت و هدم نيرو استئبها

غ پيام حضرت بهاءاهلل و احياء همنوعان به حيات روحانى در جهت ابال
حد شوند و مصروف گردد، تا در ظل نظم جهانى الهى با يكديگر متّ 

آنگاه چون قدرت و نفوذ اين نظم رشد و توسعه يابد مشاهده خواهيم 
كرد كه قدرت آن پيام همه اجتماع انسانى را دگرگون نمايد و بتدريج 

ا حّل كند و مظالمى را كه طى دوران طوالنى هائله ر ۀيچيدمشكالت پ
  ٢٣.فضاى عالم را آشفته و تيره ساخته است از ميان بردارد



 
 ٩٥   ولوله درشهر

 

  سياست و مداخله در آن 

  سايت نقطه نظر  شهاب،

  
ه به برخى جنبه ها شود مبحث سياست با توجّ  اين مختصر سعى مى در  

ت اهلل و سياس ارتباط سياست و حزب، ،تعريف حزب از جمله تعريف سياست،
قدرى روشن  رات آن امور سياسى و علّ  حزب اهلل، عدم مداخله بهائيان در

باشد  مى عى خاّص گسترده و داراى تنوّ  بديهى است كه اين بحث بسيار. سازد
ازاين . ى كتاب ادا نمودمطلب را در يك مقاله يا حتّ  نمى توان حّق  و مسلمًا

 ممكن است مورد بررسى قرارنيز به ناچار  روست كه بسيارى از مطالب مهمّ 
  . شد شاء اهلل در مباحث بعدى بدان پرداخته خواهد نگيرد و يا اشاره نشود و ان

سياست از كلماتى است كه در متون بسيار كهن مورد استفاده قرار  كلمه  
ه به شواهد موجود همواره با زمان حال ادامه يافته و با توجّ  گرفته و اين امر تا

ا در عين حال بايد گفت كه سياست واژه امّ . ماند خواهد بشر اجتماعى باقى
هر حال مسئله اصلى اين است كه  تواند محسوب شود و به اى جديد هم مى

گروهى معناى خاصى از  د استعمال شده و هر فرد يااين كلمه به معانى متعدّ 
تعريف  آن را مورد نظر خود دارند كه گر چه برخى تعاريف در ضمن يك

مكن است جاى گيرد اما در برخى مواقع تعارضاتى نيز وجود برزگترى م
غزالى مى  ١مترادف است» فرمانروايى«بعنوان مثال گاهى سياست با .دارد

گاهى  ٢»نمودن راه درست به مردمان در دنيا و آخرت است سياست«گويد كه 
را در » راه و روش«سياستش را تغيير داد كه معناى  اشاره مى شود كه گروهى

خواهد » ديبأه و تيتنب«كنند كه منظور  دارد و گاهى فردى را سياست مى خود
در نظر ارسطو يكى از . رود گاهى واژه اى چون سياست منزل بكار مى.بود

سعدى . سياست است داشتن حيوانات انسانى و اجتماع تفاوتهاى جامعه
در دوره  »ملك بى سياست نپايدعلم بى بحث وُ ...«اشاره مى كند كه 

كند و قاسم خان  تعريف مى» اداره كشور«سياست را » ملكم خان« توطيّ مشر
گيرد كه مستقيم وارد قلمرو  كارهايى را در بر مى سياست«گويد كه  غنى مى

العظمى روح اهلل خمينى بعنوان تئوريسين  آيت اهلل. »وظائف دولت مى گردد
مى سازد  واژه را چنان وسيع انقالب اسالمى در تعريف خود از سياست اين

سياست ما عين «گيرد و به قول مشهور  ى دين در جزئى از آن جاى مىكه حتّ 
اشاره مى  ١٣٥٩هما در هر حال ايشان در سخنرانى سوم دى. »ديانت ماست

كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد و تمام اين  سياست اين است«نمايند كه 
د و به طرف آن چيزى كه هارا هدايت كن مصالح جامعه را در نظر بگيرد و اين

انبياست  ت صالح افراد است و اين مختّص صالحشان است صالح ملّ 
انبياء و اولياست وبه  ديگران اين سياست را نمى توانند اداره كنند اين مختّص 

با وجود گستردگى اين تعاريف در زمان » ...تبع آن به علماى بيدار اسالم
م در علوم سياسى دارد قدر مسلّ عى باشد كه مدركى اگر كسى مدّ  معاصر ما

نخواهد داشت و او را به عنوان يك عالم دينى  كسى توقع دين شناسى از او
ه سياستمداران حاليّ . شناخت نخواهد) به صرف داشتن مدرك علوم سياسى(

به سعادت اخروى  ى آخرتى را در كنار دنيا قبول داشته باشند هيچ گاهاگر حتّ 
دهند كه در اين حوزه  را نيز چندان ارزشى نمى قانديشند و اخال  افراد نمى

فيلسوف آلمانى گفته مسائل درونى و  اشپينگلرنمايى كند چنانچه  خود
از  .ربطى به سياست ندارد و بهتر است كه كشيشها به دنبال آن بروند عقيدتى

م اخالق هم ند كه معلّ ا اى مدعى سياست بدون هيچ واهمه اين رو اهل
علوم  توان گفت اين كلمه از هنگامى كه اين است كه مى توانند باشند نمى

ى شدن و استقالل از يكديگر گرفته اند جهت معنايى تمايل در تخصّص 
برخى مواقع  .عجين است» نفوذ«و » قدرت«كه با عنصر  ى نيز گرفتهخاّص 

نامند كه سياست همراه با قدرت و نفوذ درجامعه  سياست را علم قدرت نيز مى
شود كه قدرت عبارتست از  ذكر مى در اينجا مختصر. يابد مىظهور خارجى 

و نفوذ هم  ٣»داشتن امكان مادى اجبار ديگران به اطاعت وفرمانبردارى«
اين دوعنصر در يك فرد  ٤»و توانايى رهبرى و فرماندهى است داشتن حّق «

 رود و تمايل معنايى سياست در حال سياسى در يك كلمه قدرت بكار مى
ن سو در جريان است كه سياست را علم شناخت چگونگى قدرت، حاضر به اي

نگهدارى قدرت، بكارگيرى و استفاده از قدرت و دستيابى به قدرت، حفظ 
شناخت قدرت در سيماهاى «طور خالصه  بدانيم از اين رو تعريف سياست به

در اينجا كلمه حزب نيز  ٥»است گوناگون و سامان دادن و اداره جامعه سياسى
رسد كه هر گاه فردى تعريف  از اين رو به نظر مى. كند ودرا باز مىجاى خ

عموميتر و يا خصوصيترى از اين واژه اراده نمايد بهتر است كه در ابتدا تعريفى 
البته به عبارتى . لفظى گمراهى معنايى را در پى نياورد نيز ارائه دهد تا تشابه

ردى را دارد بهتر است كه قصد نقد جامعه يا ف توان گفت كه اگر فردى هم مى
ابتدا تعريف او را از سياست در يابد وبعد به نقد بپردازد نه اينكه پيش فرض 

توان  ه به تعاريف موجود مىباتوجّ . معنايى خود را بر ديگران تحميل نمايد
ى از دخالت در ئبها گفت كه نزديگترين مفهوم سياست به آنچه در اعتقادات

عريف اخير است و اگر تعاريف ديگر مد نظر باشد ت سياست منع شده اند همين
چنانچه تعاريفى كه صالح انسان در  البته در اين اصل اعتقادى نمى گنجد

دين است و البته بهائيان از  دنيا و عقبى را در بر داشته باشد تعريف ديگرى از
كه گاهى تعريفى از سياست نيز هست جدا نيستند و جزئى از  اين نوع روش

سياست «ى به ئدر آثار بها. گردد محسوب مى حانى و انسانى آنهاحيات رو
آيد سياست اهلل روش وسياست  تعبير گشته است چنانچه از واژه بر مى» اهلل

نفوذ، رحمت و عدل الهى  اى از قدرت، ه نشانهسياست الهيّ  .الهى است
زمانى خاص ومكانى خاص دانست اما در  توان آنرا مختّص  گر چه نمى. است
رهبران اين  .نمايد ى به تناسب آن جلوه و ظهور مىت خاّص زمان و موقعيّ  هر

بر  مبانى اين سياست از سوى حّق . ه و رسوالن پروردگارندسياست پيامبران الهيّ 
ت آفرينش علّ «است  ه بر حّب اساس سياست الهيّ . نمايد ى مىاين رسوالن تجلّ 
يى ندارد به جميع عنايت الهى شامل كل است استثنا ٦»بوده ممكنات حّب 

سبب ائتالف و الفت و . حياتبخش عموم است مهربانست رازق كل است
بين ملل و  »وحدت و صلح«ى براساس ئسياست اهلل در دوره بها. ت استمحبّ 

دول عالم قرار گرفته كه عاقبت جميع بشر را در بر گرفته و سبب ائتالف و 
. نمايد نحل را مرتفع مىوحدت گشته واختالفات و جنگهاى بيهوده بين ملل و 

ى به زبان وحى آمده و اجراى ئدر آثار مباركه بها دستور العمل اين سياست
كه در همين آثار به نحوه شكل (منتخبى  مرحله به مرحله آن توسط مجمع
صورت  اعظم الهى نام دارد كه بيت العدل )گيرى و وظائف آن اشاره شده

چه به  ونه مداخله در سياستهر گ خواهد گرفت و اين مجمع است كه حّق 
معناى بشرى و علمى و چه به معناى الهى آن از سوى شارع امر دريافت كرده و 

هر نحو كه متقضى اجراى سياست اهلل باشد در سياست جارى بين دول و  به
 اينجا مرز بسيار ظريفى بين دخالت در سياست. خواهد نمود ملل نيز مداخله

و بيت ) كه از دخالت ممنوعند(در مورد بهائيان ) به معناى رايج قدرت ونفوذ(
) سياست اهلل به اين عرصه نيز وارد مى شود كه به جهت پيشبرد(العدل اعظم 

مجريان اين سياست تمام افراد . وجود دارد و بحث آن مفصل خواهد بود
ت و استعداد خود قابليّ  شود كه به قدر بشرى بوده و ازتمامى نوع بشر دعوت مى

  . د اين سياست دخيل گردنددر پيشبر
در زبان . ارتباط دارد حزب يكى از ديگر واژه هايى است كه با سياست  

رود كه درعقيده و يا  بكار مى....جمع گروه، عمومى حزب به معناى دسته،
ه هرگاه بتال. داشته باشند و اين اشتراك سبب ائتالف آنان باشد اشتراك ىهدف

د حزب نيز سياسى خواهد بود صاحبنظران اين اهداف يا آرمانها سياسى باش
اول اينكه «ذكر نموده اند  ت به جهت شناخت حزب سياسىچهار خصوصيّ 

سازمانهاى رهبرى كننده و پايدار الزمست تا حزب بعد ازمرگ رهبر پايدار و 
و  ى حزب بايد ارتباطبرقرار بماند دوم اينكه سازمانهاى مركزى و محلّ 

سوم انكه بدست گرفتن قدرت سياسى از اهداف پيوستگى مداوم داشته باشد 
محسوب و اين كار به تنهايى با اتحاد و اشتراك با ساير  رهبران حزب مهمّ 

اينكه حزب حمايت توده مردم را داشته باشد  چهارمين. شود احزاب دنبال مى
اهل سياست در نظر دارند منطبق  و بدون شرايط فوق نام حزب با مفهومى كه

   ٧»نخواهد بود
ه به اين مختصر ذكر اين مطلب خالى از فايده نيست كه در جمع توجّ  با  

بهائيان، بدست گرفتن قدرت سياسى جاى خاصى ندارد و هر  هاهداف اساسيّ 



 
 ٩٦   ولوله درشهر

 
كه بهائيان مجاز در  بود بسيار غير معقول مى گاه اين هدف منظور نباشد

ر يك به ه وارد شده و هسياست باشند و بخواهند به ناچار دراحزاب سياسيّ 
نوعى جذب ايده ها و روشهاى احزاب مختلفه گردند وبه ناچار متناسب با 

دچار ركود  ه عارض گشته و مرامهاى آنانتغييرات شديدى كه در احزاب سياسيّ 
در نگاه اول شايد اشكالى براين . گردد دچار اين تغييرات گردند و انقراض مى

توان ذكر كرد كه ورود  ق مىمسائل وارد نباشد اما با يك ديد نه چندان عمي
ت و اختالف بين آنان شده و بهايى به احزاب مختلفه سياسى سبب تشتّ  افراد

نمايد كه مغاير با هدف  ذهنى را براى آنان ايجاد مى تيك نوع مشغوليّ 
وحدت و «تالش تام بهائيان به جهت حصول  ى است و آنئاساسى جامعه بها

عقيده و مرام و روش سياسى كه  ز نوعبين ملل و نوع بشر است جداى ا »صلح
   ٨.اتخاذ نموده اند

هرگاه مجاز بود كه بتوان از قدرت سياسى و نفوذ حكومتى به جهت   
ت بهايى بهره گرفت هيچ اشكالى حتى بر عضويّ  رسيدن به اهداف ديانت

نبود زيرا باالخره يك گروهى در اين  بهائيان در احزاب مختلفه سياسى مترتب
چنانچه در (بود  گردد و بعد موقع بهره بردارى ازاين قدرت مى مى پيكار پيروز

شركت باشد  و اگر قدرى شم سياسى همراه اين) جهان بسيار متداول است
چندان  پيش بينى اينكه كدام گروه برنده آينده پيكار سياسى خواهند بود امرى

ه مرجع ر كرد كشد تصوّ  دور از ذهن نيست و امرى عملى است و از اين رو مى
ى نيز با همين تحليل از افراد بهايى در يك كشور خاص دعوت نمايد ئامربها

ى عضو شوند و بعد در جرگه حزب حاكم قرار گيرند و البته خاّص  كه در گروه
ى و اعتقادات دينى آنان نيز بسيار موثر و ئانتشار امر بها اين جايگاه به جهت

ر جايى در صوال اين نوع نحوه تفكّ امسئله اين است كه اامّ . بود زود بازده مى
ى در ابتداى دعوى حضرت اعلى توسط ى بدست نياورده وحتّ ئاعتقادات بها

ايشان پيشنهاد شد و صريحا مورد رد  به) تى خيرو با نيّ (يكى از افراد ذى نفوذ 
عنوان كرد كه الاقل شارع  توان از اين روست كه به صراحت مى. قرار گرفت
بتوانند از دين و  سات و پيروان خود نداده تاسّ ؤزى به مى هيچ جوائديانت بها

جهت  ط سياسى بهط سياسى استفاده كنند و يا از تسلّ قدرت آن به جهت تسلّ 
جهاد و «و يا » جنگهاى مقدس«ترويج دين بهره جويند و آنچه تحت عناوين 

و امثالهم در گذشته صورت گرفت و چه فجايعى انسانى تحت »شرعى وظيفه
خاص كه منتسب به رهبرى اديان بودند انجام پذيرفت  و توسط گروهى اين نام

و » تكفير« و  »فتوى«ه جهان نيز هرروز شاهد نوعى ت حاليّ و البته وضعيّ 
حداقل در منطقه (انسانى  بوده و به نوعى بزرگترين عامل كشتار» جهاد«

و چه افراد گيرد   مى ر آميخته به دين، قدرتازموتور اين گونه تفكّ ) خاورميانه
ساخته و  تى كه به جهت نيل به شهادت خود را به مواد منفجره مسلحخوش نيّ 

خوارج « نمايند تا بتوانند عده بيشترى از زندگى خود را نيز وقف اين جهاد مى
 را روانه جهنم سازند و به اين طريق درجه واالترى از» مورد نظر رهبران خود

ر هر چه باشد به هيچ وجه در امر فكّ اينگونه ت. بهشت را از آن خود سازند
اما اينكه اگر افرادى . ت نكوهش شده استجايگاهى نداشته و به شدّ  ىئبها

ى، تنها با تكيه بر همين نگرش ئاهداف واالى امر بها بدون در نظر گرفتن
در اهداف اين دين جايى نداشته و نوع خمودت  عنوان كنند كه مبارزه با ظلم

طلبد و هر  انصافى مفرطى را مى دارد امرى است كه بى و سازش با ظلم وجود
ى و ئجهانى بها ت در احوال جامعهى و دقّ ئمنصفى با اندك مطالعه امربها

بودن  امورى كه در حال حاضر تحت نظر بهائيان انجام مى گيرد بر بى اعتبار
  . سازد هام واقف و مطمئن مىاين اتّ 
كه امورى مانند عدم  اين استمورد ديگر كه مى توان به آن اشاره كرد   

سياسى و تالش در بدست آوردن قدرت و تالش  ت احزابمداخله در عضويّ 
كه به عنوان .. .حاكمه و در جهت سقوط حزب حاكم و بدست آوردن قدرت

هامى جواز هيچ اتّ  شود به تنهايى از آن ياد مى» عدم مداخله در امور سياسى«
شود كه هر كسى از آن خالى  ى محسوب نمىنيست و چندان فضيلت خاّص 

گر چه تمام احزاب حاكم در (واند شهروندى شريف محسوب شود نت باشد
نياورده اند و در طلب قدرت عطش فراوانشان  ت را بدستزمانى كه حاكميّ 

شود افراد خارج از اين فضيلت رامنكوب نمايند اما هر گاه به فرات  سبب مى
آن را ترويج  به نوعى عكست را چشيدند قدرت رسيده و شهد حاكميّ 

ت اينكه البته به علّ  ،پسندند ى را بسيار مىئر بهانمايند و اين نوع طرز تفكّ  مى

نه به سبب اهداف نباشد حزب حاكم  ر تهديدى بر ادامه قدرتاين نوع تفكّ 
ب است و بسيار مركّ  زيرا اجتماع انسانى اجتماعى) ىئجامع ديانت بها

 از است و هر گروهى بايد در قسمتى خاص تمامى مورد نيعه خاّص وظايف متنوّ 
در اينجاست كه كسى مثال شك بخود را ه نمى دهد . توان خود را بكار گيرند

شود سبب بى تفاوتى آنان و يا  از دخالت در سياست منع مى كه اگر ارتش
نيست كه چه كسى قدرت را در  و برايشان مهمّ  عدم عالقه آنان به وطن است

ن است و آن حفظ حدود معيّ  وظيفه مهمترى راى ارتشدست دارد بلكه ب
در  .توان به اين بحث ها پرداخت مملكت است و در صورت حفظ آن مى

اينجا مسائل كامال بر عكس است اگر ارتش در احزاب سياسى وارد باشد 
در عالم انسانى نيز . سبب اختالف دراين نيرو و اتالف توان آن خواهد بود

روحانى و تعاليم و مبادى ايجاد وحدت بين بشر و  ج قواىت و ترويمسئله تقويّ 
دول به عنوان وظيفه اى خاص از سوى  ترويج صلح و سالم بين ملل و اديان و

واگذار شده و در راستاى  سات آنسّ ؤى به پيروان و مئشارع عظيم ديانت بها
ا ر باين تفكّ  تمعيّ . از يك جنبه نازلترى بايد گذشت وصول به اين هدف مهمّ 

و  هنگى استآمسئله عدم مداخله در امور سياسى بطور مستقيم در ارتباط و هم
  . غير آن جمع نقيضين خواهد بود

بهائيان مجاز  نظر ديگر كه عدم دخالت در احزاب سياسى را بر  
عنوان  ساتى است كه بهسّ ؤشمارد اين است كه اين ديانت مدعى ابداع م مى
با استمداد از آثار وحيانى اين » جهانى عنظم بدي«احان و مجريان يك نوع طرّ 

بر وسعت وشكوفايى آن افزوده خواهد شد تا  امو بمرور ايّ  ديانت عمل نموده
ى كه ه مرامهاى خاّص فرضيّ  ه به اينآنكه سراسر عالم را در برگيرد و با توجّ 

نقص در  تكشند و به علّ  ى را با خود يدك مىملّ  ى و نهايتًااهداف محلّ 
باشند جايى براى حمايت و  محكوم به فنا مى مجريان مناسب اكثرًاطراحى و يا 

عضويت و استمداد از قدرت محدودشان به جهت وصول به چنين هدف  يا
ع بود كه چنين ديانتى با اينگونه دعاوى از ماند ونبايد متوقّ  وااليى باقى نمى

عى پيروان خود بخواهد كه دراحزاب سياسى وارد شوند در جايى كه خود مد
است نظمى را بر زمين مى گستراند كه هيچ قدرت بشرى و مادى نخواهد 

كى يابد و متّ  آن مقابله نمايد و باالخره بر تمامى آنها غلبه و نفوذ مى توانست با
ر در اين نوع تفكّ . نمايد را استمداد مى روحانى از عالم باالست كه آن هبه قوّ 

ند خود را در اين مسير قرار دهند و شود كه اگر مايل خواسته مى از ساير احزاب
ه كه شامل اين نظم است يّ هتا بتوانند از فيوضات ال به اين روش وارد شوند

معطوف به جذب ديگران براى ورود در  تمامًا دبهره و نصيب يابند و جه
ه به مبادى و اصول توجّ  تواند با كسى مىچه بالنتبجه  .است  »سياست اهلل«

ت يا به نيّ  كه ،ى داند و در سياست احزاب وارد شودئهاى خود را بئديانت بها
 ه روحانى از عالمى با قوّ ئارتباط پيشرفت مبادى بها ،ا عدم آگاهىيخير و 

توانند به نوعى سبب رسيدن سريعتر به  كه اين احزاب مى .ر نمايدالهى تصوّ 
از ت خير او همراه با عدم آگاهى و يا به هر نوع نيّ  وندى شئبها اهداف امر

در هر دو صورت قادر نخواهد  ت داشته باشدنيّ  اصول اين دين باشد ويا سوء
  . بود كه با حفظ روش خود درجامعه باقى بماند

غيير رخ ه به موارد ذكر شده نيز امورى در اين جهان دائم التّ با توجّ  ىحتّ   
اطاعت از «مداخله و عدم مداخله در سياست و بخصوص  مى نمايد كه مرز

بعنوان مثال مسائل غير سياسى در  .دهد ض قرار مىرا مورد تعرّ   »تحكومت وق
ى ايدئولوژى خاّص  جهان حاضر و بخصوص در حكومتهايى كه بر مبناى يك

هاى  حاكم است به راحتى به مسائل سياسى و يا بهتر است گفته شود بهانه
يد دئولوژى نشئت گرفته از عقاينيست كه اين ا مهمّ . گردد  ل مىسياسى مبدّ 

) باشند نازيسم و فاشيسم از نمونه هاى گذشته آن مى(پرستانه داشته باشد  نژاد
در همه اين موارد . گرفته از ضد دين باشد و يا از متن دين باشد و يا نشئت

راحتى در دام حوزه سياسى گرفتار و سركوب مى گردد و  حوزه هاى انسانى به
يهوديان در آلمان نازى شاهدى  كشتار مثالً . گيرد هام قرارمىاقل مورد اتّ  يا حدّ 

هام سياسى باشد و يهودى بودن اتّ  دتوان مى يك عقيده دينى نيز است بر اينكه
نوع رنگ پوست بعنوان  .ت استحاكميّ  به معناى داشتن موضع سياسى ضدّ 

يك خصيصه عارضى انسانى در همين حكومت رنگى سياسى بخود 
تنها اهل  جهان و اذعان به اينكه اهل ى امرى چون داشتن حّب حتّ  .گرفت مى

مخلوقات  ءه نيز جزبرگزيده خداوند نبوده و بقيّ  يك مملكت خاص گروه



 
 ٩٧   ولوله درشهر

 
ا در يك شود امّ  ستايش مى رى است كه هموارهخداوند محسوبند تفكّ 

حكومت  بعنوان نوعى خيانت و عدول از اطاعت ى گرات ملّ حكومت بشدّ 
ارتباط تجارى . سياسى وارد است بروز نموده و معتقد به آ ن به جمع مخالفين

مستقل از قدرت سياسى بايد مورد  ممالك جهان امرى است كه ظاهرًا بين
ا دركشورهاى خاص اين امر به نوعى سياسى محسوب است و قبول باشد امّ 

كشورى كه وجود آن و يا نوع حكومت آن  حتى واردات يا صادرات كاال به
حاد و يا خدمت به و اتّ  هام سياسىمورد رضاى حزب حاكم نيست به نوعى اتّ 

 ه به مراسم و مناسك خاصتوجّ . يابد ى جاسوسى تمايل مىدشمن و حتّ 
تهاى دينى در كشورهايى با حكومت دينى نظير همين مشكل را بوجود اقليّ 
اموات مورد خشم  ى امرى چون عقد ازدواج و يا نوع تدفينآورد و حتّ  مى

 دينى و اعتقادى به عنوان خاصاّ حكومت قرار گرفته و مرتكب اين عمل 
ى شده مورد مواخذه سياسى مخالف سياسى و عدول از قوانين حزب حاكم تلقّ 

تواند مبتال شود چنانچه  ى به همين ورطه مىنوعى پوشش خاص حتّ  .قرار گيرد
خاصى برا ى بانوان در كشورهايى با حزب حاكم  عدم استفاده از پوشش

مورد مواخذه و سركوب قرار گرفته  ست كشوراسالمى به عنوان مخالفت با سيا
نمايد و  حكومت مى و فرد را به نوعى منتسب به تالشگر براى براندازى

 تبيشتر برگرفته از حاكميّ (بالعكس همين پوشش در كشورى اروپايى و 
مورد مواخذه قرار گرفته و بعنوان مخالف سياست ) كليسايى بطور غير مستقيم

دولتى نيز در  وظايفى در ادارات نبه عهده گرفت. ودش او رفتار مى حاكمه با
 ات مذكوره نظير چنين مشكالتى را به دنبال دارد و مثالً كشورهايى باخصوصيّ 

ال نبوده و شركت كنند كه اگر كسى در حزب سياسى فعّ  توانند درك افراد نمى
و پرورش باشد و اين مسئله به امرى  توان وزير آموزش كند چگونه مى نمى
ه افرادى كه به نوعى كليّ  الگردد زيرا در يك حزب حاكم فعّ  ل مىسى مبدّ سيا
د تمام يّ ؤمنافع و م سات دولتى مشغول انجام وظيفه اند وابسته و حافظسّ ؤدر م

 نگرش مهمّ  ى شده و با اين نوعرفتارها و نگرشها و تئوريهاى حزب حاكم تلقّ 
 ت كه سمتى را حائزند واين اس اى مشغولند بلكه مهمّ  نيست كه به چه وظيفه
مصاديق  .چسب توافق سياسى با آنان كافى است نوع اين سمت براى بر

اينگونه مسائل درجهان حاضر و بخصوص در خاورميانه بسيار است كه نيازى 
كافى است كه صفحاتى از گزارشهاى حقوق بشر  ماند به اشاره به آن باقى نمى

نظر كنيد تا فوق آنچه ذكر ...ياسى وس ،مذهبى ،ىملّ  ،تهاى قومىدر مورد اقليّ 
نظرى بطور عملى در  جدا از لحاظ شد يافت شود كه چگونه حوزه هاى كامالً 

حاكميت  يكديگر مداخله نموده و بهانه ثالثى بعنوان شاهد آن مورد استفاده
  . گيرد ها قرار مى



 
 ٩٨   ولوله درشهر

 

 فراماسونرى و ديانت بهائى و

ديگرسازمان هاى دينى  تئوسوفيسم و

  اجتماعى وسياسى و

  حامد

ويژه نامۀ ايّام سعى ٣٥،٣١،٣٠،٢٥،٢٤،١٢جام جم درصفحات   
ميسيونرهاى مذهبى  نموده بهائيان را مرتبط با فراماسونرى، تئوسوفيسم،

واردكردن ضربه به اسالم  مسيحى، وتشكيالت سياسى جلوه دهد كه سعى در
ۀ موعۀ جوابيّ همين مج ازجمله در جامعۀ بهائى بارها و. دارند و وايران داشته

 هامات راداده است، اّما به نظرمى رسد درسه موردايّام پاسخ اين قبيل اتّ 
 از خاص نامبرده درفوق بايد مطالب ديگرى نيزبه استحضارهموطنان عزيزتر

همه مى  وكيل ووصىّ  م ووقيّ  را ولىّ  جان برسد، چه كه بهائى ستيزان، كه خود
ت ترورفكرى ومعنوى اين ملّ  بر كمررحمانه وغيرمنصفانه  دانند، به شكلى بى

گردد ومحبوب  حقايق برايشان آشكار شريف ومظلوم بسته اند تا نگذارند
بيابند  همين خاك پاك آشكارشده، سال است از ١٦٤معنوى خودراكه 

  .وبشناسند ودرسايۀ تعاليم آيينش به آسايش حقيقى دست يابند
 سۀ بهائى دربارۀ موارددّ به اين منظوربه نظررسيد بياناتى را ازطلعات مق  
را دربارۀ آن بدانند وجام  ءتا همه،عقايد منصوص اهل بها تقديم نمايد مذكور
چنانكه دراين بيانات منصوص مالحظه  .بيش ازپيش بشناسند نيز جم را
دستجات يا  انجمن ها يا دستۀ كلى ازافراد يا گروه ها يا دو،فرمود خواهيد

جامعۀ بهائى . يا اجتماعى مطرح هستند) سياسى( تشكيالت دينى يا غيردينى
صلح حقيقى  وحدت عالم انسانى و دو كه هدف الهى واجتماعى اش هر

همۀ  س كه مژدۀجهانى است، معتقداست براى رسيدن به اين هدف مقدّ 
دنيا درطول تاريخ بوده،  ظربزرگان وسيع النّ  وآرزوى فالسفه وعرفا وشعرا و ءانبيا

روش،تعاليم وحيانى حضرت بهاءاهلل است كه اينك  و مطمئنترين ومؤثرترين راه
زمان ازجانب خداى منّان به  نيازهاى تكاملى اديان، مناسب حوائج و درسير

  .اهل جهان ارزانى شده است
درست به كارگيرند  را روش مزبور اهل بهاء براى آنكه راه و به اين خاطر  
به  ى را بايداّص وسواس خ ت ومنحرف نشوند، دقّ  هدف مذكور مسير تا از

رغم  به اين منظورايشان على. ظريف است اس وحسّ  كارگيرند كه گاه بسيار
دوست داشتن وخيرخواهى هم موافقين وهم مخالفين  به اينكه ازجهاتى مأمور
 عقايد و فرد يا گروهى كه روش ها و هر بايد از طرف ديگر خودهستند، ولى از

 جهاتى دورى گزينند و زبا آيين بهائى است ا تضادّ  اهدافشان در
روش  با آنان كه اهداف و بايد مقابل نيز در ت نيابند، ودرتشكيالتشان عضويّ 

داشته  همكارى نسبى نيز تعامل و جهاتى هايشان مخالف با امربهائى نيست از
 وجدانى و بدون انحراف ازعقايد عنداللزوم تحت شرايطى خاص و باشند و

اّما اين امرنه . فرعى يابند تى ثانوى وويّ روش رحمانى خود درتشكيالتشان عض
. به معنى بى تفاوتى نسبت به آنها ست، ونه به معنى حل شدن دراينهاست

راه هدايات عقل  بشراست كه بايد از آنچه دراينجا اصل است سرنوشت كلّ 
اينك عين . ى وانسانى ومعنوى رسدرفاه وسعادت مادّ  و ى الهى به خيركلّ 

  .گردد آشكارتر ت درآنها، حقايق مزبوردقّ  شود تا بانصوص مزبورتقديم مى 
دارند ولى به  نسخه هاى آن را كه جام جميان به وفور اخبارامرى ۀدرنشريّ   

 آن را حقايق مندرج در آن استفاده كرده اند و تحريف شده از شكل گزينشى و
بعضى ازمجامع  ت بهائيان درمتروك گذاشته اند، دربارۀ عضويّ  مسكوت و

  : ها چنين آمده استوكلوب

 بعضى از ت افراد دره دربارۀ عضويّ سه روحانيّ چون بعضى ازمحافل مقدّ 
سؤال نموده بودند مراتب  كلوبها كه مطلقًا هدف سياسى ندارند مجامع و

امراهلل ارواحنا لتربته الفداء دراين  به اّطالع آنان رسيد كه حضرت ولىّ 

يدآن باشد كه نفوس بيشترى را منظوراصلى آنان با.. .«: مى فرمايند مورد
ات ديگران عبرت تجربيّ ز ا بايد به روح وتعاليم امراهلل هدايت نمايند و

ن تجاوز كرده درنهضت هاى ديگر تحليل رفته حّد معيّ  بگيرند كه مبادا از
معهذا جهت توضيح وتشريح كامل اين  »...فراموش نمايند وامراهلل را

 العدل اعظم الهى رسيد و موضوع مراتب به عرض ساحت رفيع بيت
هدايت آن مقام رفيع استدعا گرديد اوامر مطاع صادره به شرح مسطوره 

 افراد احبّاء كه شخصًا ومنفردًا طالب باشند كه در.. .«: اعالم مى گردد
كه  ،ت يابندكر عضويّ سات مذكوره درمكاتيب سابق الذّ انجمن ها ومؤسّ 

ه سياسيّ  امور دخالت در از وفادار مانند  و مجامع مذكور به مرام خود
اّما . تشان بالمانع استعضويّ  ،قوانين مملكتى باشند موافق با بپرهيزند و
 داشت وبه اّطالع ياران عزيز منظور بايد نكات مهّمه اى را دراين مورد

  .رسانيد

سات ومجامعى كه مقصدشان صرفًا ترويج ت ياران درمؤسّ اصوًال عضويّ 
 ه قطعيًاسياسيّ  ازامور با تعاليم الهى موافق و منافع عمومى ومرامشان كّالً 

قبل ازاقدام شايسته  دقيق و بركنارجائز، وليكن اين امرى است بسيار
ه مصّرح است كه بهائيان خادم حقيقى نوع انسانند نصوص الهيّ . تحقيق

 ه عام المنفعه درجميع بالدامورخيريّ  در وخيرخواه عموم اهل عالم و
حسب الوظيفه با امم وطوائف سائره با نهايت لهذا . جاهد وپيش قدم

ه وبسط تفاهم روح وريحان معاشر ومجالسند ودررفع تعّصبات جاهليّ 
وتعاضد درميان عموم طبقات ساعى وجاهد بايد به وسايل فّعاله تشبّث 

سۀ بهائى برنفوسى كه ت تعاليم مقدّ ت كلمةاهلل وعموميّ تا جامعيّ  نمود
چنان ننمود كه ديگران  علوم ساخت وم هنوز ازنعمت هدايت محرومند

جامعۀ بهائى را جامعه اى مسدود وجامد ومتوّقف وغيرمنبسط شمارند، 
اقدم وظيفۀ ستايندگان اسم  اهّم و درعين حال بايد دانست كه اّول و

ه ومعنوى خويش را يّ اعظم آن است كه به تمام قوا جميع استعدادات مادّ 
سات هى فرمايند وبه تشييد مؤسّ بدوًا صرف تحكيم مبانى نظم بديع ال

ت رحمانى پردازند كه بالمآل كافل سعادت وضامن وحدت وبانى مدنيّ 
 استعدادات خود اوقات و روحانى درعالم انسانى است وبعدًا بقيۀ قوا و

را مصروف امور ممدوحۀ ثانوى ديگرنمايند وهمواره به خاطر آورند كه 
كه به نعمت هدايت  ازجمله جمهورخاليق فقط معدودى ازنفوس اند

زمرۀ اهل ايمان محسوب واين موهبت كبرى مستلزم  در مخصوص و
. دوش اهل بهاست ت عظيمى است كه برليّ ئووظيفه ومس وقوف كامل از

سۀ اين آيين متين را نوشداروى ياران نازنين بايد به كمال يقين تعاليم مقدّ 
ره هرچند بدانند كه مجامع ومحافل سائ آالم واسقام جهان شمارند و

باشد با تعاليم جامع  خيرخواه بشر ات صادقۀ حسنۀ افرادمنبعث ازنيّ 
االطراف سرمدى االٓثار امربهائى كه مستعد ازفيض مدرار ملكوت الهى 
است قابل قياس نبوده ونيست، چه كه اساس امراهلل الهى است وعمومى 

بحراعظم را به آبى باريك چه مناسبت . بشرى وخصوصى ديگرامور و
 چون كه صدآمد،. مس حقيقت رابه فتيله اى تاريك چه مشابهتوش

  .نودهم پيش ماست

البته احبّاء با وفا قدر اين منقبت كبرى يعنى معرفت جمال اقدس ابهى 
را بخوبى مى دانند وجميع اعمال ورفتار انفرادى واجتماعى ومدنى 

دانند خيرامراهلل  وروحانى خودرا برمحك تعاليم مباركه اش زده، آنچه را
ذكاوت كه شأن مؤمنان است مواظبت  درنهايت فطانت و مجرى دارند و

منهج قويم منحرف شده  خواهند فرمود كه مبادا متدرجًا نادانسته از
فطرتًا  ومنحصرًا طرقى پيش گيرند كه اصوًال ساختۀ دست بشرى و

متضّمن نقائص ونواقصى كلّى واحيانًا دستخوش ارباب كيد وريا 
  .سياسى باشدغير ازسياسى و

مات پيوستن به مجامع سائره موكول است به وجدان افراد با ذكراين مقدّ 
احبّاء كه پس از مشورت با آن محفل مقّدس تشخيص دهند كه ارتباط 

ت درانجمن هاى غيربهائى به نحوى ازانحاء مفيد به مصالح وعضويّ 
ت آيين امراهلل وسبب تسهيل انتشار تعاليم الهى وتزييد حرمت وعّزت وشهر

نازنين بهائى وسيله اى جهت خدمت به عالم انسانى است، آن هم به 



 
 ٩٩   ولوله درشهر

 
نحوى كه اصالت امراهلل محفوظ ماند وياران درهمه حال به نام مبارك 

 از كه محفل مقّدس بعد نه اىبهائى معروف ومتباهى باشند وازحدود معيّ 
  ١.سنجيدن اوضاع واحوال درهرمورد مقّرر فرمايند تجاوزننمايند

درپاسخ به ١٩٧٦جوالى ٧االنشاء بيت العدل اعظم دررقيمۀ مورخ دار
  :چندسؤال ازجمله مى فرمايند

استفاده  سوء برابر آن است كه آيا اخالقًا صحيح است كه در سؤال ديگر
امراهلل درمكاتباتى كه  تساوى حقوق ساكت بمانيم؟ حضرت ولىّ  از

به همان «: اندازجانب ايشان مرقوم شده است چنين راهنمائى فرموده 
ازهمبستگى با هرنوع حزب  امرالهى را و بايد خود ءشّدت كه احبّا

افراط دراين امريعنى  نيز از سياسى محافظه نمايند بايد ازجهتى ديگر
خوددارى ازمشاركت درگروه ها يا كنفرانس ها يا كميته هاى مترّقى ديگر 

ظير بهبود كه هدف آن پيشبرد فّعاليّت هاى موافق با تعاليم الهى ن
  ٢».مناسبات نژادى است اجتناب نمايند

  :امراهلل مى فرمايند حضرت ولىّ 

درخصوص وابستگى بهائيان به كليسا ها وكنيسه ها وفراماسونرى وغيره، 
بهائى  درك كنند كه با گذشت صدسال ازظهورامر اين مسأله را احبّاء بايد

سترش سات آن به سرعت درعرصۀ زمين درحال گمى توان گفت مؤسّ 
 لهذا ضرورت. آن روزبه روز آشكارترمى گردد وجوه تمايز است، و

 ساتسات امرى وقطع ارتباط كامل با مؤسّ حمايت صميمانه ازمؤسّ 
چشمان مردم دنيا به ما دوخته . بوضوح احساس مى شود) غيربهائى(

ت بشر روزبه روز بدتر مى شود، مردم اهل بهاء آنجائى كه وضعيّ  از شده و
ه شوند كه آيا دّقت زيرنظر مى گيرند تا متوجّ  ه ويش با توجّ را بيش ازپ

سات خودرا حمايت مى كنيم؟ آيا ما خلق جديدى ازدل وجان مؤسّ 
مان زندگى  هستيم؟ آيا عمًال ونه فقط قوًال برطبق عقايد واصول وقوانين
 قادر و باشيم مى كنيم؟ واين درحالى است كه ما نمى توانيم خيلى دقيق

دارد كه احبّاء بايد  اين مسأله جنبۀ ديگرى نيز. نمونه گرديم و نيستيم الگو
قبيل  ر كنند وآن اين است كه سازمان هائى ازبه طورجدى درآن تفكّ 

آلودگى سياسى بركناربوده اند  فراماسونرى كه احتماًال درگذشته از
درجهان بى ثبات كنونى وطرق فوق العاده اى كه درآن همه چيز ازطريق 

آلوده وفاسد مى شود، هيچ تضمينى جهت حفظ  وذ سياسىافكار ونف
يعنى نمى توان مطمئن بود كه  .ندارد چنين جامعه اى وجود

 لذا بهائيان هرچه كمتر. بطورتدريجى يا ناگهانى آلت دست سياسى نشود
  ٣.با چنين مجامعى مرتبط باشند بهتراست

  :مى فرمايند نيز و

احساس  امراهلل عميقًا ضرت ولىّ درمورد سؤال شما دربارۀ فراماسونرى، ح
مى كنند درحال حاضر بهائيان بايد بياموزند كه درسطح بين المللى ونه 

نه  او بهائى ادراك مى كند كه فرد گرچه هر. فقط منطقه اى تفّكر نمايند
تنها عضو يك خانوادۀ روحانى بزرگ است بلكه يكى ازاعضاى نظم 

تا نتيجۀ  غالبًا اين نگرش رابديع جهانى حضرت بهاءاهلل مى باشد ولى 
منطقى آن پيگيرى نمى كنند وآن نتيجه اين است كه اگر بهائيان جهان 

سات مذهبى يا احزاب جوامع يا مؤسّ  متفاوتى از)يا حزب(هريك به گروه
بديهى است كه  زيرا شد خواهد سياسى وابسته باشند وحدت جامعه نابود

جهات با تعاليم ما  عضىب اصول وخط مشى هائى مى شوند كه از آلودۀ
دنيا ويا برعليه  ديگر گوشۀ مغايرت دارد واكثرًا برعليه حزب ديگرى در

نژاد يا مذهب ديگرمى باشد، بنابراين به همۀ بهائيان عاَلم توصيه شده 
ت درفراماسونرى است كه وابستگى هاى قديم رارها كرده وازعضويّ 
بوده وبه  مًال آزادوساير جوامع مخفى كناره گيرى كنند تا اينكه كا

گروه هائى . امرحضرت بهاءاهلل به عنوان هيكلى واحد خدمت كنند
ى واالئى برخوردار باشند، اعتبار محلّ  از اندازه ازقبيل فراماسونرى، هر

 ت ها رادرسايركشورها بتدريج تحت تأثير مسائلى قرارمى گيرند كه ملّ 
  ٤.متالشى مى سازد

  :نيز و

 بلكه بدون شكّ  دارد ايرادى درفراماسونرى وجودنكته اين نيست كه ذاتًا 
درگذشته ازنفوذ وتأثير خوبى  داراى اصول وعقايد متعالى بوده و

امراهلل براى بهائيان  ت اين كه چرا حضرت ولىّ برخورداربوده است، علّ 
اضافه كنم، سايراحزاب سّرى  بايد و فراماسونرى، واجب مى دانند كه از

ا به منزلۀ سنگ زيربناى ساختمان نظم بديع دورى جويند اين است كه م
بهائيان مطلقًا بايد مستقل باشند وصرفًا ...جهانى حضرت بهاءاهلل هستيم

بدين سبب است كه ازآنها . تعاليم خودشان را به منصۀ ظهوربرسانند
كه  ت دركليسا، كنيسه يا هرسازمان مذهبىخواسته شده ازعضويّ 

 رى جويند وهيچ نوع ارتباطى با هيچدرگذشته به آن متعلّق بوده اند دو
اين امر . يك ازاحزاب سّرى يا بانهضت هاى سياسى وغيره نداشته باشند

 سبب حفظ وصيانت امرالهى مى شود، موجب استحكام آن مى گردد و
  .جهانيان استقاللش را تأمين مى كند درنزد

دنياى امروز نفوذ شديد سياسى  فانه دردليل ديگر اين است كه متأسّ 
دراذهان بشرى يومًا فيومًا درتزايد است وجنبش هايى كه درگذشته مطلقًا 
 تحت تأثيرهيچ صبغۀ سياسى نبوده اند، اكنون دربسيارى ازمناطق درگير

براى بهائيان بسيار  ورزى هاى سياسى هستند و غرض درجهت گيرى ها و
ت دارد كه به منظور حفظ وحمايت ديانت خودازهمۀ آنها كناره اهميّ 
  .رى كنندگي

زيرك ونيز  و هوشيار امراهلل معتقدند كه شما به عنوان يك فرد حضرت ولىّ 
 تنها ازطريق حياتى بر. ه اين نياز خواهيدشدبهائى متوجّ  به عنوان يك فرد

اساس اصول كلّى وعمومى امرالهى است كه مى توانيم كالبد امربهائى 
  .درسراسركرۀ ارض به وحدتى صميمانه ترممزوج سازيم را

نى بيش ازسايرين نسبت به چنين ايشان كامًال واقفند كه افراد معيّ 
اين مشكل بعضى ازبهائيان قديمى . ارتباطى اصرار مى ورزند

بوده اند، اّما  درانگلستان بوده است كه ازدورۀ كودكى فراماسونر
ديانت بهائى است صرفًا مى  ازآنجائى كه وظيفۀ هيكل مبارك حمايت از

 دهند وخير يارى ان خواستار گردند كه اورا درانجام اين كارتوانند ازبهائي
وصالح عموم را براحساسات شخصى خودشان هرچقدر هم شديد 

  ٥.باشد، ترجيح دهند

  :نيز و

رمى كنند كه درمورد سؤال شما دربارۀ نظام فراماسونرى، ايشان تصوّ 
روش صادقانه ومتهّورانه اين است كه به اعضاء يا محل جلسۀ 

 خود ونرى هاى خودتان اّطالع دهيد به داليل كامًال شخصى ديگرفراماس
نمى دانيد ومايليد نامتان ازليست آنها حذف شود،  فراماسونر يك را

اگربراى توضيح اصرار ورزند كه ايشان آن رابعيد مى دانند، ازآنجائى كه 
است همان طور كه دوست داردحيات خويش راسپرى  هركسى آزاد

 هرج ومرج پر اين چنين توضيح دهيد كه، دراين دورۀنمايد مى توانيد 
كنونى دنيا كه درآن جريانات موافق ومخالف افكارسياسى درگذر است 

هرنوع، نژادى، مذهبى وغيره افكار بشررامتالطم كرده  ات ازوتعصبّ 
 با احزاب گذشته گسسته و را است، شما مايليد رشتۀ ارتباط خود

ايشان تصّور نمى كنند چنين . يددرافكار خودتان تنها وآزاد باش
دوستانشان شود،  يا و ب درفراماسونرهاتعّص  توضيحاتى سبب برانگيختن

امربهائى برانگيزد ويا اصوًال مستلزم طرح مسألۀ  عليه بر ويا خشم آنها را
  ٦.دين باشد

  :نيز و

شايسته تر است مؤمنين . مجامع سّرى شوند بطوركلى احبّاء نبايد وارد... 
  ٧...ازچنين سازمان هائى دورسازند راخودشان 

  :نيز و

فرد بهائى نمى تواند تئوسوفيست هم باشد، عدۀ زيادى ازتئوسوفيست ها 
درميان آنها بهائى شده اند، اّما ازآنجائى كه  بخصوص نفوس روشنفكر

ما معتقد به تناسخ نيستيم نمى توانيم صريحًا هم به عنوان يك فرد بهائى 
  ٨.سوفى فّعال باشيموهم به عنوان يك تئو



 
 ١٠٠   ولوله درشهر

 
  :نيز و

با توجه به تئوسوفى ها وفّعاليّتشان، اگرچه بوضوح بعضى ازاصول 
ق به خودشان عى مى باشند كه متعلّ اقتباس مى نمايند ومدّ  امربهائى را

امراهلل احساس مى كنند مقابله ومخالفت  مى باشد، معهذا حضرت ولىّ 
هى درحال حاضر بى توجّ . بود نخواهد ثمر باآنها واثبات خطاى آنها مثمر

 ى اغماض نسبت به مخالفان بهترين روش براى احبّاء درچنين مواردوحتّ 
  ٩.همواره به احبّاى شرق وغرب اين چنين توصيه شده است. مى باشد

  :نيز و

ه احبّاء نيست كه با سازمان هايى مثل سازمان حكومت ايرادى متوجّ 
ه دقيق مبذول داشت تا جهانى، مراوده داشته باشند، اگرچه بايدتوجّ 

طرف  يقين حاصل گردد اين تشكيالت مطلقًا درعقايدسياسى خود بى
  .بوده وبه شرق يا غرب وابسته نيست

    :نيز و

برمبناى  يا جامعه اى كه فّعاليّتشان) باشگاه(البته بهائيان نبايد به كلوپ
  ١٠.تبعيض استواراست وابسته گردند

  :نيز و

 رجوامع مذهبى غيربهائى، حضرت ولىّ اء دت احبّ درارتباط با عضويّ 
امراهلل مايلند اصول عمومى را كه اخيرًا دراين موردتصويب شده به 

فردى كه مى خواهد ازروى . احبّاء تأكيد نمايند افراد نيز محفل شما و
ظهير اصول ومبانى ممتازۀ امربهائى باشد  خلوص وبا جان ودل حامى و

. مذهبى غيربهائى را بپذيرد ت كامل درسازمان هاىنمى تواند عضويّ 
شناخت ناقص  نيز پذيرش قسمتى ازتعاليم و بر چنين عملى الزامًا

وفائى نسبت به  اين درحكم بى ت مستقل ديانت داللت مى كند وموقعيّ 
 كامًال واضح است كه بسيارى از زيرا. ۀ آن استاصول وحقايق ساميّ 

رسوم  د وآداب وحضرت بهاء اهلل با عقاي احكام اساسى امر و تعاليم
درآن واحد  بهائى بودن و. سات كهنه ومنسوخ كامًال مغايرت داردومؤسّ 

پذيرفتن نوعى دوگانگى وتباين  ت هيأت مذهبى ديگرى راعضويّ 
. محسوب مى گردد، كه هيچ فردمخلص ومنطقى آن را قبول نمى كند

پيروى واتّباع ازحضرت بهاء اهلل به معناى قبول بعضى ازاحكام ورّد 
 از و وفادارى به امر آن حضرت بايد ازصميم قلب. يرتعاليم نمى باشدسا

  ١١.روى اتقان صورت گيرد

  :نيز و

 Mission(ايشان تصّور نمى فرمايند تدريس شما درمدرسۀ مذهبى 
School ( هيچ نوع ايرادى داشته باشد، البته درصورتى كه كامًال

نباشيد اصول بهائى بوده ومجبور  كه شما شخصًا يك فرد آشكارباشد
قسمت هاى  امروزه در. خاص مذهب آنها را به شاگردان تعليم دهيد

مختلف دنيا عدۀ زيادى درمدارس مذهبى استخدام مى شوند كه 
دارا  هرجائى كه چنين مناسبات قابل قبول را. ارتباطى با كليسا ندارند

كه  بتوانيد شغل ديگرى بيابيد طبيعتًا اگر. بالّمانع است باشد ازجانب ما
  ١٢.باشيد البته بهتراست ازچنين ارتباطى آزاد

  :نيز و

واجب است كه  امراهلل احساس مى كنند برايشان فرض و حضرت ولىّ ...
ت درهرسازمان بهائى، كامًال روشن نمايند كه عضويّ  اين مسأله را

ى وابستگى به گروه هاى سياسى يا مذهبى ديگر را مانع مى شود، حتّ 
. كذيب يا رّد اصول وعقايد ديانت بهائى نشوداگرچنين ارتباطى سبب ت

 مذهبى و تلفيق تعاليم ديانت بهائى با عقايد ونظريات گروه هاى موجود
بهائى باشد، كامًال غيرممكن  ه فردسياسى كه ممكن است مورد توجّ 

ه به اين مسأله فردبهائى نمى تواند همزمان عضو با توجّ . ومحال مى باشد
هم باشد، نه اينكه عقايدى ) Spiritismستى، روح پر(مكتب اسپيريتيزم

كه اسپيريتيست ها ادعا مى كنند درتضاّد مستقيم با تعاليم ديانت بهائى 
دارد  درسازمان اسپيريتيزم وجود مى باشد، درحقيقت عقايد جالبى نيز

ت درسازمان هى براى يك فرد بهائى جهت عضويّ اّما اين دليل موجّ 
  ١٣...اسپيريتيزم نيست

  :نيز و

دارند كه مشابه اصول  درعصرحاضر نهضت هاى بيشمارى درعالم وجود
فى الحقيقه مى توان گفت روشنفكران . بهائى مى باشند مختلفۀ امر

ولى . سراسركرۀ زمين تعاليم حضرت بهاءاهلل را بموقع اجراء مى گذارند
آنها ادراك نكرده اند وبنابراين وظيفۀ بهائيان است كه به آنها  آنچه را

بود  نخواهد قادر موزند، اين است كه اين تعاليم هراندازه كامل باشدبيا
بياورد، مگراين كه ُملَهم به روحى گردند كه به  جامعۀ جديدى بوجود

ات بشررا دگرگون نمايد وآن شناسائى اصل تنهائى قلوب وخصوصيّ 
وقتى آن . يعنى حضرت بهاءاهلل است »ى الهىمربّ « ومبداء الهى درقالب

 بدان نيازمند شناختند قلوبشان منقلب خواهدشد وآنچه بشر مبداء را
است تقليب قلوب است نه اين كه صرفًا ديد روشنفكرانۀ آنها متحّول 

  ١٤.گردد

  :مى فرمايند نيز و

د جًا به هدايت ملل واقوام مؤي عقيدۀ ما اين است كه روح امرالهى متدرّ 
بايد با كمال جميع بهائيان مأمور احياى عالم وجودند و. خواهدشد

هرگز  .ۀ حضرت بهاءاهلل رابه سمع جهانيان برساننداستقامت تعاليم ساميّ 
ۀ انسانى ه وافكارسياسيّ يّ ۀ نهضت هاى مترقّ اهداف عاليّ  از را دور خود

دائمًا مترّصدند كه فرصتى بيابند تا نداى الهى رابه سمع عموم  نگيرند و
حقايق واستقرارعدالت برسانند وبا نهضت هاى ديگر صلح طلبى واشاعۀ 

  ١٥.همكارى نمايند

  :مى فرمايند وعدۀ صلح جهانىۀ دل اعظم دربيانيّ عبيت ال و

دنيا براى حصول صلح  درسراسر را اى همكيشان خودما دراين رساله تمنّ 
وحدت به گوش عالميان مى رسانيم وبه همۀ مظلومانى كه قربانى  و

ند، به ا دشمنى ونزاعبه همۀ آنانكه درآرزوى خاتمۀ  تعّدى وتجاوزند
نظم جهانى سبب ترويج مقاصد  قاتشان به اصول صلح ونفوسى كه تعلّ 

 براى آن خلق فرموده، مى پيونديم و مهربان ما را جليلى است كه خداوند
اميد وغايت  همعنانيم وبراى آنكه شّدت شوق و با همۀ آنان همگام و

برسانيم اين وعدۀ جان به گوش جهانيان  اعماق دل و را از اطمينان خود
اين نزاع هاى «: مبارك حضرت بهاء اهلل رانقل مى كنيم كه مى فرمايد

  ».ق يابدبيهوده وجنگ هاى مهلك ازميان برخيزد وصلح اكبر تحقّ 

 كه آنچه جام جم در ت درنصوص فوق روشن مى گردددقّ  با مالحظه و  
 درجه ١٨٠ايّام نوشته اكاذيب وتهمت هائى بيش نيست كه باحقيقت 

دربارۀ افرادى نيزكه به عنوان فراّماسون وغيره نام برده درمقاله . اختالف دارد
مطالب  »...دربلخ آهنگرى گنه كرد«اى جداگانه درهمين مجموعه، باعنوان 

اّما نكتۀ جالب دراين موردآن كه . ندارد به تكرار نياز الزمه مذكورگرديد و
 آثار د نصوص مباركۀ فوق ازمؤي  دارد كه جود و بهائى نيز منابع غير مداركى از

 بوده و فراماسونرى جدا كه جامعۀ بهائى از واضح مى سازد بهائى مى باشد و
 ت فراماسونرى نمى پذيرفته اند، وبه عضويّ  ايران بهائيان را اساسًا در هست و

يا  شده و امربهائى جدا يا بهائى نبوده يا از مزبور اگرمواردى يافت شده فرد
 قرار اگر. قبول آيين بهائى بوده است فراماسونرى مربوط به قبل از تش درعضويّ 

ت جمعيّ  بود آنچه بهائى ستيزان به هم مى بافند درست باشد، حداقل بايد از
فراماسونرى  ت دربهائيان ايران، نصف بيشترشان عضويّ  نفر ٣٠٠٠٠٠ بيش از

ايّام  رد را معدودى انگشت شمار داشته باشند، حال آنكه جام جميان جز
  .معرفى نكرده اند كه بهائى بودن آنها هم چنانكه گفته شد زيرسؤال است

وسقوط سلطنت  ظهورآن كه دركتاب  بهائى مزبور ازجمله مدارك غير  
قين رسمى جمهورى اسالمى نيزهست، آقاى كه محصول محقّ  پهلوى

سالۀ مسلمان محّمدرضا شاه كه ازجمله  ٤٠تيمسارسپهبد حسين فردوست يار
يكى از فرقه هايى « :بوده، چنين گفته فراماسون نيز ل ساواك وئومس سال نيز١٢

 ۀشعب. م ساواك به دّقت دنبال مى شد، بهائيّت بودكل سوّ  ۀط اداركه توسّ 
تنظيم مى كرد كه يك نسخه از آن از ) سه ماهه( مربوطه بولتن هاى نوبه اى
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اين . مى رسيد )پهلوى(به اّطالع محّمد رضا ) دفتر ويژه اّطالعات(طريق من 

فردى  واكبايد اضافه كنم كه در سا... بولتن مفصل تر از بولتن فراماسونرى بود
سالى كه من در ساواك بودم همين  ١٢كه مسئول بهائى گرى بود در تمام 

سمت را داشت و بعدها هم در همين سوژه كار مى كرد و لذا در كار خود 
  ١٦».ضد بهائى شديد داشت ۀاو روحي. ص درجه اّول شده بودمتخّص 
سۀ مؤسّ است كه توسط  ايران اسناد فراماسونرى در كتاب ديگر از مدرك  

اين . جمهورى اسالمى منتشرشده است مطالعات وپژوهش هاى سياسى
را  وسقوط سلطنت پهلوى ظهورسه اى است كه امثال كتاب سه همان مؤسّ مؤسّ 
مى نمايد  ه نموده وهيّ قين رسمى جمهورى اسالمى تخين ومحقّ ط مورّ توسّ  نيز

دارد كه بال استثناء  ازجمله راجع به جامعۀ بهائى نيزمطالبى وجود هاكه درآن
 عوامل پهلوى و جاسوس و طورى مطرح شده است كه بهائيان را استعمارى و

عجايب اين كتب  از. فى كندضداسالم معرّ  وطن فروش و و فاسد فراماسون و
 ات وهم آلودهائيان ارائه مى كند كه با فرضيّ بارۀ ب در ى اگرسندى راآن كه حتّ 

دست به توجيه زده آن را ظاهرى  بهائى ستيزانه شان همخوانى ندارد، دروغ و
معلوم نيست كه بعدها وقتى ! سبحان اهلل .پوششى براى پنهان كارى مى دانند و

خين جهانيان اين كتب به اصطالح تحقيقى وتاريخى مورّ  ايران و ت عزيزملّ 
 انتتحريفات خي ا به محك مى زنند، چه جوابى براى اكاذيب ورسمى ر

خين آن مدرك زير وتوجيه مورّ  موارد يكى از .خواهند داشت آميزى كه كرده اند
خين رسمى ه شويد مورّ قضاوت فرمائيد تا متوجّ  و رسمى مزبوراست؛ بخوانيد

گونه  آن نوپاى مزبورچگونه به جاى نوشتن آنچه درگذشته رخ داده، تاريخ را
  ١٧.وتحريف وتوجيه مى نويسند كه مطابق اميالشان است با تغيير

-٢١٧،صص ١٣٨٠زمستان  نشر ،فراماسونرى درايران اسناد اّول جلد در
، كه گزارش گفتگوهاى )ازساواك( ذيل درسند«: ،چنين مى نويسد٢١٦

عاى عدم درگرفته ميان تنى چند ازاعضاى لژهاى ماسونى است، ادّ 
عائى ادّ . ى ها به تشكيالت فراماسونرى مطرح شده استامكان ورود بهائ
ايران نمى توانست  در بندى هاى فراماسونرى ستهت دكه البته با واقعيّ 

دورۀ  دورۀ تشكيل لژ بيدارى وچه در سازگارباشد، زيرا بهائيان چه در
 فراماسونرى، دكتر ردورۀ متأخّ  در. ت داشته اندر درفراماسونرى عضويّ متأخّ 

  ١٨».ان معروف ترين چهرۀ بهائى بودذبيح قرب

درجلسۀ : بهائى درفراماسونرى: ، موضوع٢٧/٤١٧٠١٧ شمارۀ سند
 - آبادى بزرگ دبير لژبزرگ على احمد دكتر افطارى كه با حضور

سيّدضياء شفائى ازاستادان ماسونى، هادى اديبى، محّمدتقى فكرى، 
 محل انجمن رازى شركت داشتند در حسين مصطفوى ودكترسيمجور

 وليان شاگرد بودم استانداراحمدعلى آبادى گفت آن وقت كه من  دكتر
گرفته  به خود شكل ديگر فرم وزۀ امورمن بود اوضاع عوض شده كليّ 

دكترسيمجورگفت مثل همين طريقت ماسونى كه افراد ناباب به . است
پيدا كرده اند درحالى كه درگذشته اين طورنبود دكترعلى آبادى  آن راه

 لمى مى كنم تا آنجا كه ممكن است اين تشكيالت ساگفت من سع
بى دين به طريقت ماسونى راه پيدا نكنند  بماند وافراد ناسالم و

مخصوصًا بهائى كه اصًال نه مذهب دارد ونه وطن وخوشحالم كه تا به 
هم گاهى يكى  اگر حال نگذاشته ام يك نفربهائى به طريقت راه يابد و

بودم ولى  ند حتمًا من درايران نبودم ويا مريضوارد شده ا دونفرآدم ناجور
سلسبيلى  على اصغر. راه نداده ام يك نفربهائى را هنوز بختانهخوش

ت افراد مى فى وتقاضاى عضويّ نيزگفت با تحقيقات كامل كه موقع معرّ 
ندارد وتا حال هم يك  ه اين تشكيالت وجودبشود امكان ورود بهائى 

 اظهار ى نيزدكترهوشنگ ظلّ . داريمتشكيالت ماسونى ن نفربهائى در
نمى تواندراه پيدا كند  راه ندارد و فراماسونىكه بهائى مطلقًا به  نظركرد

  .چون بنياد مذهبى واعتقادى ندارد وبه وطن نيز معتقد نمى باشد

 هنوز درمدت زمانى كه با تشكيالت ماسونى آشنائى دارد: شنبه ۀنظريّ 
  .مشاهده ننموده استبهائى عضو تشكيالت ماسونى  يك نفر

ماسونى ها هنگام ورود به تشكيالت ماسونى حتمًا بايد : ۀچهارشنبهنظريّ 
كتاب هستند  به كتاب آسمانى سوگند بخورند چون بهائى ها فاقد

  .انجمن. پذيرفته شوند بعيداست كه به فراماسونى

  .٢/٨/٥٢.سامعى. ازطبقه بندى سّرى خارج است ):هامش(

ساواك  سال اخيراسناد ٣٠خين رسمى راستى اگرمورّ ! مى فرمائيد مالحظه  
عاهاى غلط مى انگارند، پس چرا راتوجيه معكوس مى كنند ومحتوياتش را ادّ 

ديگران استفاده مى كنند؟  عليه جامعۀ بهائى و شاهد ازآن به عنوان مدرك و
كه برعكس  ددركدام دانشگاه وبا چه متدولوژى خوانده ان تاريخ را اينان رشتۀ

ايشان نمى پرسيم كه فراماسون بودن  از خين حقيقى مى نويسند؟ ديگرمورّ 
قسم خورده  ن مجيدآمزبوررا كه ازجمله به قر اسناد در خيلى ازمسلمانان مذكور

  اند وجلسۀ ماسونى وافطاريشان يكيست به چه تعبيرمى كنند؟
 داورى دارم خدارا من كه را/ ونرگس مست وبرمن نام فسق الله ساغرگير  
جالب آن كه براى توجيه نظرات پوچ خود، تنها نمونه اى كه ذكر  .كنم رداو

 »تك نگارى«شهبازى كه ان شاءاهلل روزى  آورى استاد ياد مى كنند ـــ آن هم با
 سلطنت پهلوى سقوط و ظهور دوم كتاب تك نگارى هاى جلد مشابه ايشان نيز

 قربان است كه درمقالۀ حيذب گرفت ـــ دكتر ايران قرارخواهد ت عزيزملّ ر اختيا در
درهمين مجموعه ذكرشدكه بهائى بوده ولى  »...دربلخ آهنگرى گنه كرد«

فوق توانست  بهائى گرديد ولذا طبق سند دشمنان امر بعدها ازپيمان شكنان و
ۀ نداشتن كتاب غّص  بهائى نبود البد شود وچون ديگر طريقۀ ماسونى وارد

  .نداشت نيز ات رخوردن حين عضويّ  مذهبى براى سوگند
بايد اشاره كردكه ايّام ازجمله درمقاالت خودبه نقل ناقص  همچنين  

نوشته است كه  اخبارامرى و آهنگ بديع نشريۀ بهائى دو وتحريف شده از
اّما با حيله .بعضى كشورها مرتبط بوده اند بهائيان با كلوپ هاى روتارى والينز

 رومثًال د مى دهدتوضيح ناقص  ارتباط مزبور هاى خاص خود دربارۀ
نمى گويد كه بهائيان جذب آنها نمى شدند بلكه براى ابالغ  اكثرموارد

 .دادن كتب بهائى به اعضاى آن به آن كلوپ ها مى رفتند ظهورجديد و
 ٣٠اين است كه مثًال درصفحۀ ازجمله يكى ازشگردهاى جام جم دراين مورد

افندى سومين بيوۀشوقى (ه ماكسولروحيّ « :ايّام فقط اشاره مى كند
درسفربرزيل ازسوى جمعيت هاى وابسته به فراماسونرى الينز، ) ربهائيانرهب

 الينز اعضاى روتارى و استقبال واقع شد وبا روتارى وتسليح اخالقى مورد
ايادى امراهلل  نفراز ٢٠٠« :حال آنكه اصل خبراين است كه ».مالقات نمود

رسمى  نمايندگان: شامل.ده خانم درپرت الگره برزيل استقبال كردنروحيّ 
 نمايندگان كنسولگرى ها، اعضاى سازمان هاى مختلف ازجمله دو شهردارى،

صليب  كلوب روتارى و و اعضاى آكادمى ادبى، اعضاى كلوب الينز از نفر
 و جرايد خبرنگاران داشتند، دختران پيش آهنگ و حضور سرخ برزيل نيز

مصاحبۀ مطبوعاتى كردند وبه . ودندفيلمبرداران تلويزيون درفرودگاه ب عكاسان و
 جام جم ناقص وگزينشى مى نويسد تا معلوم نشود ».جزوۀ بهائى دادند برينمخ

درجهت تبليغ امربهائى ازجمله به  كه اين قبيل اقدامات جنبۀ سياسى نداشته و
  ١٩.ه اشتغال دارندگروه هائى است كه به امورخيريّ  و افراد

ايّام ازجمله هويدا  يادشده در اينكه افراد ه بهآنچه گفته شد، وبا توجّ  با  
ۀ جام جميان ،بهائى نبوده اند كل فرضيّ ٣٠وقربان وروحانى وتسليمى درص

برتوضيحات اثباتى است ونه  چون مبناى اين نوشته بيشتر. پوچ مى شود
 قۀعال ت هاى موردنقضى، ازمقابله به مثل با جام جم مى گذريم وشخصيّ 

 وده اند به رخش نمى كشيم كه مثل مواردجام جم راكه فراماسون ب
 .ت اهلل وانصاف دهدهمه خشيّ  ابههوا كردن خد دو ديگرمجبوربه يك بام و
ساواك،  ين، همكارئخوشبختانه آقاى اسماعيل رآ. نشود آمين يا رّب العالمين

س بهائى عالقۀ جام جم است واسم رّديّه اش عليه ديانت مقدّ  كه مورد
كلّى  كارشم مى درخشد، چنين نموده است وبا اين ايّا ٤٧ درفهرست صفحۀ
قين مسلمان به راه انداخته است ولذا نيازى نيست كه ومحقّ  ءبحث بين علما

ين ءان شاءاهلل جام جميان نفرمايندكه آقاى رآ .وارداين مقوله شوند ءاهل بها
ت دربارۀ فالن وبهمان شخصيّ  ذبيح حق داشته است ولى دربارۀ نبيل الدوله و

   .قبول جام جميان اشتباه كرده است ردمو
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  بازهم هويدا

 ۀچه بخصوص دردور دوران پهلوى،و بهائى جلوه دادن هويدا چه در ۀسوژ
مواردى بوده كه دشمنان امربهائى از آن براى ردگم  جمهورى اسالمى، از

وسيع  ۀت عزيز ايران ازحقايق، استفادالع نگهداشتن ملّ نيزبى اطّ  كردن و
تكرارى  ۀ، سوژ٣٤،٥٤،٥٥ام، صصايّ  ۀويژه نام ام جم نيزدرج. نموده اند

به قدرى نخ نما شده ء خوشبختانه اينك اين افترا.را مطرح نموده است مزبور
آن مقاله ها  ردّ  برنويسندگان بهائى ــ در قين غيربهائى نيزــ عالوهاست كه محقّ 

كه داراى نكات  نمونه، دو موجود ازهر ۀمقال دومقاله ازچند زير در. نوشته اند
عى نيزمى باشد،به نقل ازسايت نقطه نظر، تقديم هموطنان مظلوممان متنوّ 
 گردد تا با توهّمات وافتراهاى اقليتى غيرمنصف عليه هموطنان بهائى مى

  . شان آشنا ترشوند

و  ىمسلمان ضد بهائ شمندانياند نينو گفتمان

  انيبهائ

   ىگريو نسبت بهائ دايهو اسرعبّ يام ۀمسال
  نيونگاه سايت ،ىالنيصادق زاده م انيکاو

  

پس ازانقالب  ىسالها سندگانينو ىکه برخ يىهامات پا برجااتّ  ۀجمل از  
 داياس هوعبّ  ريبودن ام ىبهائ ۀمختلف مطرح کرده اند مسال نيبه عناو ىاسالم

 نيا ىخيدر نقد تار ىکوتاه کوشش ىبررس نيا. است رانيسابق ا ريوز نخست
 ىمرحله ا چيدر ه داياست که هو تيّ واقع نيا ىايگو ىخيتار شواهد. نظراست
او را از  تيو حما شيگرا ىخيسند تار چياست و ه نبوده ىخود بهائ ىاز زندگ

اسناد موجود ثابت  ىبرعکس، بررس.دهد ىنشان نم انيو بهائ ىبهائ انتيد
لطمه و  ىخود درمواقع مقتض ىاسيبه اهداف س لين ىبرا دايکند که هو ىم
 دايبودن هو ىبهائ» ىاسيس«هام اتّ . ساخته است ىوارد م انيبهائ به انيز
 ۀحوز از انيمسلمان و بهائ شمندانياند انيله است که بحث مأمس نيا انگريب

 ۀمرحل. گشته است ىديجد ۀصرف خارج شده و وارد مرحل ىفلسف — ىمذهب
مرکز ت شتريدارد و ب ىو استدالل مذهب ثيو حد ىنآقر ۀکمتر جنب گفتمان نينو

  . دارد رانيا ىترقو  شرفتيدر پ ىنيد ىها تيّ واقل نيبر نقش د
پس از آنکه  صدراعظم ها اي رانيدارد که وز نهيشيپ رانيا خيدر تار البته  

 مثل( ىاسيسقوط از قدرت به دالئل س رويگرفتند و پ ىمورد غضب شاه قرار م
بافته و  نيشينعمت پ ىغضب ول ىبرا ىمذهب ىهيتوج) حکومت هيتوطئه بر عل

 ىبسنده م مونهو من به ارائه چند ن ارنديبس ىخيتار ىنمونه ها .شد ىارائه م
 توياولجا ريکاردان و با تدب ريوز اهلل فضل نيدالدّ يرش چونى مرد برجسته ا. کنم

و به .) م١٣١٦در ( تويپس از مرگ اولجا. ميريرا درنظر بگ لخانانياۀ از طائف
افول کرد و از  نيدالدّ يم طالع بخت رشک کم ديپسرش ابوسع دنيسلطنت رس

 هيتوطئه بر عل«هام اتّ  موجب تيغضب پادشاه در نها. صدارت برکنار شد
 زيتبر ىابانهايسر او را در خ بعدًا. اهلل شد فضل نيدالدّ يو اعدام رش »حکومت

است که کفران  ىهوديسرآن  نيا«زدند  ىم اديکه مردم فر ىگرداندند در حال
 ريخواجه نظام الملک وز ىحتّ  ١»!هيه است، لعنة اهلل علنعمت خدا را کرد
 نکهياز ا ىريگ شيپ ىشود برا ىبودن م »ىرافض« به همتّ م ىمقتدر و توانا وقت

 نارحّق يد ٣٠٠٠٠شود  ىگوش شاه برسد مجبور م به ىهام مذهباتّ  هيّ خبر قض
 هاماتّ  انريا خيآشکار است که در تار ٢.کوت بپردازد تا جان سالم به در ببردالسّ 

 ىلو ستين ىتازه ا زيچ) رانيمورد وز نيو در ا( ىاسيبستن به دشمن س ىمذهب
تازه است حمله  ىبودن و ىهام بهائو اتّ  داياس هوعبّ  ريام ۀآنچه درمورد مسال

  . داستيبودن هو ىبهائ ىعابر اساس ادّ  ىمذهب ىجامعه ا به کيدئولوژيا
مالزم و  ديبود و درتبع ىبهائ ىرازيآقا رضا قناد ش دايهو ىبزرگ پدر پدر  

 ىاهلل دراوائل زندگ بيحب رزايپسر آقا رضا م. بود ىرانيا امبريهمراه بهاءاهلل پ

 نيفرزند ارشد و جانش(عبدالبهاء  ىهاياز منش ىکيهم  ىبود و مدت ىبهائ
در . رفت سيبه پار التيتحص ۀادام ىاهلل سپس برا بيحب رزايم. بود )بهاءاهلل
زبان  ىسرشناس فرانسو ىبهائ فوسيدرا تيپولياو به ه سيپار اقامتش در دوره
 ىبه فرانسه با او همکار ىبهائ ىکتابها ىبعض ۀو در ترجم را آموخت ىفارس
 سيرهبرمشروطه آشنا شد و در پار ىاريدر فرانسه با سردار اسعد بخت ٣.کرد
به  سيدر پار التشيتحص پس از اتمام. را بر عهده گرفت ىفرزندان و ىممعلّ 
 انيبهائ به ىالديم ١٩١٠که عبدالبهاء به سال  ىدر مکتوب. بازگشت رانيا

 ىمناسب اهلل شغل بيحب رزايم ىکرده بود که برا هيتوص انيتهران فرستاد به بهائ
 هک ىاسيروابط س ىاري نداشت و به انيبه کمک بهائ ىازيالبته او ن ٤.کنند دايپ

کرد و  دايدر وزارتخارجه پ ىل مناسببود شغ افتهي ىاريسردار اسعد بخت قياز طر
 ۀازجامع ىو حرفه ا ىرفت ادار شياو به موازات پ. رفت کرد شيدر کارش پ

مسلمان بود ازدواج  ىبا افسرالملک که زن ىالديم ١٩١٨در . دور شد ىبهائ
معتمد . قاجار بود نخان معتمد الملک از خاندا نيحس رزاياو دختر م .کرد

ت الدوله شاه، عزّ  نيو خواهر ناصرالد ولهرالدّ يشم خانيى حيالملک فرزند 
تماس و  نيا. شد زين شتريپس از ازدواجش ب ىبهائۀ او با جامع ۀفاصل. بود
رفت  شينفوذ در دستگاه دولت موجب پ و با ىاسيس ىبا خانواده ا ىکينزد
 افتيالملک را در نيلقب ع١٩١٨در سال  کهيى او شد تا جا ىحرفه ا ترعيسر

 روتيدر ب رانيا سرکنسول ١٩٣١در دمشق و از  رانيسرکنسول ا ١٩٢١کرد و از 
و  بود دهيبر ىبهائ ۀالملک تماس خود را با جامع نيع نياز ا شياز پ. بود

 تنها با خانواده نيشيپ انيخود را از بهائ ۀاو رابط داستيچنانکه از شواهد پ
نان سرسخت که در آن زمان از دشم) داشتند ىکه با هم نسبت خانوادگ(ودود 
و  ىاسيس تيبه بعد فعال ١٩٢١چون از . حفظ کرده بود بودندى بهائ ۀجامع
الملک به  نيبود ع انيبهائ ىنيدستور د مخالفى اسيو داشتن منصب س ىحزب
. کنار گذاشته شد ىبهائ ۀجامع ازى اسيپست س ۀو ادام ىاسيس تيّ الفعّ  ليدل
در  ىمرگ و. کرد شتريابر انيو بهائ ىبهائ انتياو با د ىله دشمنأمس نيا

ا دفن عکّ  در قبرستان ىبهائ ىمراسم مذهب ىواقع شد و بدون برگذار ١٩٣٦
  . شد

اند  بودهى هويدا اقا رضا قناد بهائ ىآقا ىپدر مجموع، در اينکه جدّ  در  
به اعتقادات  ىربط اساسًا ىبزرگ کس بودن پدر ىنيست و البته بهائ ىشکّ 
 ىمذهب ىمسوول باورها شخصًا ىهر فرد شان نداشته و ندارد و نوهى دين

بود  ىبهائ ىدر جوان) الملک نيع(اهلل خان  بيحب دايپدر هو .خودش است
با دشمنان  ىوازدواج با افسرالملک و دوست استيپس از ورود در عرصه س ىلو
 طيالملک و مح نيمنزل ع. جستى دور کامالً  ىبهائ نيياز آ ىبهائ انتيد

 ىحتّ  ايفاقد جو و  حاضران ىخيبنا بر شواهد تار هم دايهو ىکودک ىخانوادگ
 دايهو دونيفرى عنياس عبّ  ريبرادر ام کهيبوده بطور ىبهائ انتيبه د ىاشاره ا

 کياز  پس از مرگ پدر و آنهم( ىسالگ ١٤بار اول در  ىمن برا ديگوى م
 دايهو نکهيا ىعابنابر شواهد باال ادّ  ٥.بگوشم خورد ىکلمه بهائ) دوست

 ىعائبوده ادّ  ىبهائ ىآموزه ها ريتحت تاث ايبزرگ شده و  ىبهائ ىه ادرخانواد
  . است نادرست

از  مدوّ  ىسال در دوره پهلو ١٢ ىبرا) ١٩١٩- ١٩٧٩( داياس هوعبّ  ريام  
آمد که  ايبه دن ىاو در دوران. بود رانيا رينخست وز ١٩٧٧تا  ١٩٦٥سال 
با  ىکيشرت و نزدکرد و به معا ىم ىدور ىبهائ ۀاالنه از جامعفعّ  پدرش

و  ىابتدائ التيپس از اتمام تحص دايهو. پرداختى م انيدشمنان بهائ
از  تيبه اروپا رفت و در نها التيتحصۀ ادام ىبرا روتيدر ب ىاهدانشگ

 ٦.کرد افتيرا در ىاسيس علوم سانسيل ١٩٤١دانشگاه آزاد بروکسل در سال 
 ىها ىدر کنسولگروارد وزارت امورخارجه شد و  رانيبازگشت به ا پس از

و  شتبه تهران بازگ سپس. به کار مشغول شد سيدر فرانسه، آلمان و سوئ رانيا
درسال . مشغول به کار شد رانينفت ا ىشرکت ملّ  تيّ ريدر مد يىدرسمت باال

منصوب شد و پس از  ىدارائ ريمنصور به سمت وز ىحسنعل ۀنيدر کاب ١٩٦٤
تا  دايهو. شد نهيکاب ليل تشکئومس ىد رضا شاه پهلوترور منصوراز طرف محمّ 

 ١٩٧٩در سال  ىانقالب اسالم ىروزيو پس از پ بود رينخست وز ١٩٧٧سال 
  . اعدام شد

آن  از تيهمه حکا دايو دوستان هو ىاسناد دولت ىو گواه ىخيتار شواهد  
 نيتر قيدق. نبوده است ىمذهب ىشخص باطنًا داياس هوعبّ  ريدارد که ام



 
 ١٠٣   ولوله درشهر

 
 ۀسندينو ٧.کرد فيتوص کيبتوان با عنوان الئ ديشا او را ىنيوجهان ب شيگرا

به  دايکه هو ديگو ىبود م دايهو کيبنام صادق چوبک که از دوستان نزد
هويدا بطور فاش و  ىقاآالبته خود  ٨.بود زيو مذهب گر ىمذهب ريت غشدّ 

و  ىو در دوران نخست وزير ىريپيش از منصوب شدن به نخست وز آشکار در
خود را  حًاياعدام صر ىتا پا ىو محاکمه و حتّ  م زندانپس از آن در هنگا

. نکرده بود نبود ىبهائ ىعاو هرگز ادّ  دانسته ىمسلمان و مسلمان زاده م ىفرد
 زيدادگاه انقالب ن ايران و ىاسالم ىدولت جمهور ىخواست رسم فريک

محاکمه  دادگاه انقالب در ارائه متن. کند ىنم شانيبودن ا ىاز بهائ ىصحبت
کرده بود و اين سند  ىفمسلمان معرّ  ىجازات اعدام هم ايشان را فردو م

همچنين . استمحکم درجرائد روز ايران منتشر گشته و در دسترس همگان 
نامه  ىو زندگ ىدر کتاب خود در بيوگراف ىميالن استاريخدان معاصر دکترعبّ 

د و هم پس از مطالعه هزارها سن) The Persian Sphinx( دايهو ىامعمّ  ىو
و دادگاه  هويداى رر خود آقامکّ  ىعاو صدها مصاحبه ادّ  ىشاهد تاريخ

) نبودنى بهائ ايو(کرده بر مسلمان بودن  دأييرا ت ىاسالم ىانقالب جمهور
اهلل  تيهم از آ زيو اعتراض آم ىاسيس ىنامه ا. گذارند ىه مايشان صحّ 

هم  انشينوشته شده و ا ١٩٦٠ ۀدر دست است که در ده دايهو به ىنيخم
   ٩.خوانندى نم ىرا بهائ دايهو

ى اثبات م را دايهو) نبودن ىو بهائ(که مسلمان بودن  ىخيسند تار صدها  
 دايهو ميشرکت نفت بنابر دستور مستق ىاخراج کارمندان بهائ لياز قب کند

ۀ در رشت ىبهائ انيزمان دانشجو ، و اخراج هم١٠ىديخورش ١٣٤٥بسال 
 استيساواک به ر ىگزارش روابط عموم وابسته به شرکت نفت و ىپرستار
اماکن  ارتيو ز ١١دايهو نبودنى راجع به بهائ ١٣٤٣تهران بسال  ساواک

ساواک جزو  ىدراسناد رسم. در دست است حجّ  بهى و ارتيو ز عهيس شمقدّ 
که  ىدر ضمن بطور ١٢».اسالم« تحت مذهب درج شده دايصات هومشخّ 
جلد  ىو سقوط سلطنت پهلو عرضه شده در کتاب ظهور اسناد ديد ميخواه

مخالفان و  ىاز سو ىحربه ا دايبودن هو ىبهائ عهيکه شا کندى دوم اثبات م
 نيبنابر اسناد موجود ساواک ا هم دايواکنش هو. بوده است ىو ىاسيس بانيرق

را که  يىسخت کرده و ازجمله اظهار نظرها انيرا بر بهائ ىبوده که گذران زندگ
   ١٣.دروزارتخانه هاست انياز استخدام بهائ ىددارهمانا خو رديپذ ىم دايهو

ابوالفضل  چون ىسندگانيهنوز به نو ىسند و گواه همه نيبا وجود ا اامّ   
ى عا مکه ادّ  ميخور ىبر م ىزاهد زاهدان ديسع ديّ و س ىعبداهلل شهباز ،ىقاسم
 ىکتابها ىسر ۀسندينو ىدر مورد ابوالفضل قاسم. بود ىکه هويدا بهائ کنند
 انکه جلد چهارم آن با عنواست  رانيحکومتگر ا ىخاندانها اى يشگاريال

چاپ کتابش و  .مى باشد ١٤سمياليو امپر سميونيصه ۀگماشت :دايخاندان هو
 ىدر راستا ىتالش ىدر چندماه قبل از انقالب اسالم دايهو ىگريهام بهائاتّ 

که است  ىکاف نيهم افت،يانتشار . بود ىبيساواک و عوام فر ىاسياهداف س
 ستخدامدر ا »مناسب ىرمقرّ «با ) ىالديم ١٩٦٤( ١٣٤٣که او ازسال  ميبدان

  .ساواک بود
اسناد  مرکزى دايبه منابع ناب و کم پ ىبا دسترس گريد ۀسنديدو نو البته  
 زده ىتاريخ شناس ۀدست به مطالع) سابق ىمرکز اسناد ملّ ( ىاسالم ىجمهور
ها و  افتهيو  ىاهد تاريخشو گريبر خالف د شانيا ىعاچون ادّ  ىاند ول
 ديبا داستيهو ىوگفتار و کردار خود آقا ىخوددادگاه انقالب اسالم ىباورها
که زاهد  نجاستيه اجالب توجّ  ۀنکت. محک زد قتريدقى آنان را کم شاتيفرما

  : که سندينوى م خود يّۀدر اثبات فرض ىزاهدان
 ىاست با امضا ىانامه  سند نياتريبهترين و گو دايبودن هو ىمورد بهائ در

آن زمان  ىدولت اکثر مقامات ىپست برا لهيبه وس ١٣٤٣که در مهر ماه  اسکندر
منوچهر اقبال  نامه توسط نيا ايگو. پردازد ىسوابق او م ىارسال شد که به افشا

از  فردوستم از خاطرات نامه در جلد دوّ  نيمتن ا. شده است ميتنظ
به  دايپدر هو ىق خدمتگذارنامه سواب نيدرا. آمده است ٣٧٥-٣٧٧صفحه
 ىکه داشته آمده و از برخ ىفات خود او در مناصب قبلازتخلّ  ىو برخ تيّ بهائ

   ١٥.شده است او نام برده ىدوستان بهائ

 داياس هوعبّ  ريام بودن ىدر اثبات بهائ »سند نياتريو گو نيبهتر« پس
ال سؤ .کنديم ءکه سوابق او را افشا ىاسکندر نام ىامضاه ب ستينامه ا

توان بر  ىرا م ىمهمّ  هيّ فرض نيچن کيکه چطور محور  نستيا نگارنده

درست و  ىبدون امضا ىکه نامه ا م استبنا کرد؟ مسلّ  ىسند نيچن
 نيا چرا ستيص نو مشخّ ( دايهو ىاسيخذ که بدست مخالفان سأبدون م

که از انتصاب او به نخست ) مرحوم منوچهر اقبال بسته انده تهمت را ب
او ه ب ىاسيبودند و به منظور حمله س ىحسادت و ناراحت ردچاى ريوز

واضح  ليبا وجود صدها شاهد و دل توان ىنوشته شده است را نم
و . ارائه کرد »سند نياتريوگو نيبهتر«نوان عکار قرارداد و ب ىمخالف مبنا

ه ب سندهيدو نو نيا که ىپر واضح است که در مرکز اسناد انقالب اسالم
 بودن ىاثبات بهائ ىو محکمتر برا اتريگو ىاند سند داشته ىآن دسترس

 تيّ اهم. کردندى نکرده اند وگرنه ارائه م افتي) ريسال اخ ٢٥در ( دايهو
دا چنان است که شالوده يهو تيّ اثبات بهائ ىسست برا سند نيا ىاديبن

م اسناد ساواک جلد دوّ  تيبه روا دايهو اسرعبّ يکتاب ام ىخيو محور تار
  . قرار گرفته است زين) زدهيص س(

بودن  ىهام بهائاتّ  تبرئه خود از ىبرا دايهو ۀزانيست ىآشکار بهائ اقدامات  
بهمن ٢٢از  ىعنياز چند ماه بعد  ونيّ روحان بيساواک و تصو شنهاديبنابر پ
پخش شد و  ١٣٤٣در مهر ماه ) اسکندر ىامضاه ب(باال  ۀنام. آغاز شد ١٣٤٣
 دايهو ىاپ شيدر پ ١٣٤٣بهمن  را در ىراهکار تيّ و روحان ساواکى هم فکر
 ىسند ساواک نقل قول. رفتيرا در همان جلسه پذ آراء نيهم ا دايهو. گذاشت
 ىآقا«: در سند ساواک درج شده است که.دارد داياز هو ايو گو ىخواندن

 نجانبيو به ا ادداشتيرا  مراتب نيکنم ا ىخواهش م: فرمودند دايهو
بدهد و  مساجدبه  ىمجان آب و برق ستيبا ىم دايبنابر آن توافق هو ».ديبده
وزارت خانه ها  ريوسا ىو شرکت نفت و دانشکده پرستار ونيزيرا از تلو انيبهائ

و قرآن و  اسالم نياز د« ىمطبوعات ىاخراج کند و درمصاحبه ها ىو دفاتر دولت
 دايدر ضمن هو ١٦».ندينما انيمردم ب ىو محاسن آن را برا ىادآورياطهار  ۀائم
عقب نماند  تيّ از ساواک و روحان يىواسالم نما ىزيست ىدر بهائ نکهيا ىراب

 ،کيدرجه  ونيّ اوقاف با روحان سيرئ« کمي :دو فقره هم خودش ارائه کرد
 ىشهادت م خيتار »...اتيّ اله اهگدانش ليتشک«م و دوّ  »شناس و مرتبط باشد

 ىزيست ىئرا در بها تيّ و روحان ساواکى راهکارها کيکاي دايدهد که هو
  . کرد ادهيپ

نامه (و ازکجا ) ١٣٤٣(از کدام زمان  دايهو ىگريبهائ يۀکه فرض ميديد  
در  ىکه عبداهلل شهباز ميالزم است بدان. منشاء گرفت) اسکندر ىبه امضا ىا

 ىرا هم در اثبات ادعا گريدو سند د) مجلد دوّ ( ىو سقوط سلطنت پهلو ظهور
 زين ىهدانسه سند را زاهد زا نيو هم کشف و مطرح کرده است دايهو تيّ بهائ

  ١٧:سدينو ىم ىشهباز. کند ىنقل م نايع رانيدرا تيّ در بهائ

 تيّ از سران بهائ ىکي است که ظاهرًا ١٢/٦/١٣٤٣اول، نامه مورخ  سند
در جاده شمال وشکسته  دايبه مناسبت تصادف هو ىبنام قاسم اشراف

ف خود را از سّ أن تفرهنگ مهر ارسال داشته و در آ ىاو، برا ىشدن پا
  : ابراز داشته است حادثه نيا

  : ىدارائ دکتر فرهنگ مهر معاون محترم وزارت ىآقا جناب

رخ  ىمحترم دارائ ريوز دايهوى جناب آقا ىکه برا ىشامديمناسبت پ به
عموم  اوبرادرانم را ب نجانبيف اسّ أر و تداده خواهشمند است مراتب تاثّ 

 ونيزيمحترم تلو ريثابت پاسال مد ىهم مسلکان و بخصوص جناب آقا
  . ديخدمتگذار فرقه ما هستند ابالغ فرمائ نيکه بزرگتر رانيا

   داردى م ميفائقه را تقد احترامات

   ىاشراق قاسم

 ۀنکت  .است اسکندر ۀنام ىباال هدفش محکم کردن و اثبات محتوا سند  
بودن  ىبهائ ىوجه چيمدرک به ه نياست که ا نيرسد ا ىکه بنظر م ىلاوّ 
 ىها شيبه باورها و گرا ىربط نيکمتر اصالً  ىعني. کند ىثابت نم را دايهو
 ريزنفر  کيداشت که  ىم انيب) نبود ىاگر ساختگ(باال سند. ندارد دايهو ىنيد

 نيهم. ابالغ کرده است سشيبه رئ دايهو ر خود را از تصادفثّ تأ ىدست بهائ
 ستيچون ممکن ن ستين ىديترد بودن سند ىدر جعل نکهيا گريد ۀنکت .و بس

بخواند  »مسلک« اي و» فرقه«خود را  انتيد ىبهائ ۀاز سران جامع ىکيکه 
. ممکن است اريبس ساختن سند است ىکه در پ ىواژه ها از کس نيا ىول



 
 ١٠٤   ولوله درشهر

 
سند باالست که ساختارآن  رويکند پ ىرو م ىکه عبداهلل شهباز ىممدرک سوّ 

 ىگانيکه هر آنچه در با ص استمشخّ . باشد ىبودن آن م ىساختگ انگريب
از  ىاريبس. ستيخود درست و مستند ن ىبه خود شودى م افتيساواک 
 هنداشت ىشود منبع درست و مطمئن ىم افتيساواک  ىگانيکه در با ىگزارشات

 منبع مهمّ  خيق تارمحقّ  ىساواک برا اسناد نيبنابرا. شده ىم ىگانيو فقط با
  . و مورد نقد قرار داد ا نظر کردت در آنهبا دقّ  ديرود که با ىبه شمار م

 ىازگزارشها ىکيدر  دايبودن هو ىهام بهائآخر را در مورد اتّ  حرف  
و کامل  يىنها ىمدرک بررس نيا. افتيتوان  ىم ١٣٥٧ساواک به سال 

 نيا. هام و با در نظر گرفتن تمام شواهد موجود نوشته شده استاتّ  نيا ساواک
  : موجود است ٦٦٥٨/٣١٢به شماره  ۀژيو سند در بولتن

 ىبه استحضار م ىبهائ ۀفرق به ىدربار شاهنشاه ريانتساب وز ۀبار در
در  ،ىريوز به مقام نخست داياس هوعبّ  ريزمان انتصاب ام تا  :رساند

 ىوجه حتّ  چينموده به ه ىخدمت م ىکه و يىاز سازمانها کي چيه
ود فرقه وج نيبه ا ىبر انتساب و ىمبن ىا عهيو شا بحث نيکوچکتر

نبوده  يىبحث و گفتگو نيچن زين ىو کانيدوستان و نزد نينداشته و در ب
نمودند که  عياوشا نيسمت، مخالف نيبه ا ىپس از انتصاب و. است

  . فرقه بوده است نيپدرش وابسته به ا

و برادرش در  ىکه و ىهنگام دايکه بعمل آمده، پدر هو ىقاتيتحق برابر
 ىو ليفام و افراد دايمادر هو. استبوده اند، فوت شده  تيّ طفول نيسن

ف شده مشرّ  زيه نکه به مکّ  دايباشند، مادر هو ىمسلمان بوده و م
 لتيو فض ىبا تقو زياست و فرزندان خود را ن ىو با تقو نيّ متدى مسلمان

  . باشند ىم ىانسان ىکوين صخصائى و دارا دهنمو تيترب

و به عالوه طبق  ودهنبى بهائ ۀمنتسب به فرق گاه چيه داياس هوعبّ  ريام
اکرم  ت که از زمان حضرت رسولسنّ  کيرا بر  ىو ىاسالم يّۀعال ميتعال

کند و جمالت  ىکه خود را مسلمان معرف ىبوده، هر فرد ىجار) ص(
 ىط داياس هوعبّ  ريشود و ام ىمسلمان شناخته م دينما را ادا...شهادت

 نيمب نيا به داعتقاد خود ر وستهيپ مختلف ىبه مناسبتها تهسال گذش ١٥
   ١٨.داشته است انيب و علنًا حًاياسالم صر

 ىربهائيو غ ىاسيس ىدر خانواده ا داياس هوعبّ  ريام نکهيسخن ا کوتاه  
و  تيّ و رفاه روحان نيمأدر خدمت و ت ىريدر هنگام نخست وز. بزرگ شد
قرآن و  دنيتربت امام رضا و بوس ارتيو ز در رفتن به حجّ  و دياسالم کوش
 ىندانست و برا ىخود را بهائ گاه چيه. نکردى کوتاه ىنوحه خوانشرکت در 

هام اتّ . کرد ىرا قربان انيبهائى در مواقع مقتض ىاسيبه اهداف س دنيسر
که بحث  نستيا انگريب سندگانينو ىبرخى از سو دايبودن هو ىبهائ »ىاسيس«

 ۀحوزاز  انيو بهائ ىاسالم شمندانياند ىجناح ضد بهائ نيب دهيو برخورد عق
  . گشته است ىديجد ۀخارج شده و وارد مرحل ىفلسف-ىمذهب

  ابهائى بودن هويد ۀشبه

 »جام جم ۀضدبهايى روزنامۀ پاسخ ويژه نام«سه قسمتى ۀاز مقال قسمتى
بهائى بودن  ۀ، كه قسمتى ازآن درخصوص شبه١٣٨٥دى ماه  ١٤مورخ 

  .هويداست
  

غير دولتى به مطالب ه هاى دولتى ويّ آنچه كه درردّ  انقالب، اولۀ درده  
 اسناد عا مى شد ازهاماتى بود كه ادّ اتّ  اضافه گرديد، ه هاى زمان پهلوىيّ ردّ 

اين كتب كه هنوز هم به آن استناد مى ۀ ازجمل. ساواك به دست آمده است
كه عنوان » سلطنت پهلوى ظهور و سقوط«شود، دو جلد كتاب است با نام 

م و عنوان جلد دوّ  »فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين«ل آن اوّ  جلد
ل آن زمستان مى باشد، كه چاپ اوّ » جستارهايى از تاريخ معاصر ايران«آن،

اين كتاب به ظاهر  .چاپ شده است تجديد ًانيز مكرر است وبعدها١٣٦٩
ارتشبد سابق حسين فردوست، دوست و  خاطرات و اعترافات كتبى و شفاهى

و » العاتدفتر ويژه اطّ « رئيس هلوى،د رضا شاه پچهل ساله محمّ  قريبًاَمحرم ت

كه با همكارى  سال مى باشد ١٢شاه و ناظر بر ساواك به مدت » بازرسى«
مركز اسناد و كامپيوتروزارت « ،»وزارت امور خارجه«، »العاتوزارت اطّ «

 و» العات ارتش جمهورى اسالمى ايرانسازمان حفاظت اطّ « ،»العاتاطّ 
سه مطالعات و پژوهش هاى سّ مؤ«ۀ وسيل، به ١٩»اسالمى انقالب دادستانى«

ازنفوسى كه مرتبط با اين كتاب وامثال آن  .ه ومنتشر شده استتهيّ » سياسى
مطالب كتاب را درقالب برنامه هاى  م انقالب،م وسوّ دوّ ۀ هستند وبعدها درده

خين رسمى حكومت، ارائه دادند، مورّ  »عاصرايرانتاريخ م«تلويزونى مانند 
مدير ( حجةاالسالم حميد روحانى انى،هبازى، موسى حقّ عبداهلل ش: آقايان

ه همين ويژه مزبور درتهيّ  كه به نظربنياد فعلى بنياد تاريخ پژوهى ايران معاصر
خصوص آقاى شهبازى  به. ، مى باشند)جام جم همكارى داشته است ۀنام

ديگرى  ه هاىيّ ه هاى خودشان وهم درردّ يّ را هم در ردّ  ورمزب هستند كه روند
ۀ همين ويژه نام جام جم و ١٣٨٢مرداد  كرسابق الذّ  ۀچون سه مقالهم

مات به ات و توهّ يان نيز پاسخ جعليّ ئبها وغير ءاهل بها و آن،ادامه داده اند
هاى مزبور چنان داراى تناقض  كتب و برنامه. قانه شان را داده اندظاهر محقّ 

نمى گذارد ويك  قانه بودنشان باقىعاى محقّ كه جايى براى ادّ  دمطالب هستن
بودن،  سياسى ۀه كنندگان آنها در فوق نشان دهندنگاه هشيارانه به ليست تهيّ 

 چون منشأ بسيارى از اكاذيب منتشره. ولذا بى اعتبارى علمى آنها مى باشد
 خپاس به منابع فوق برمى گردد، ذيالً  – جمله اكاذيب جام جم از – درامروز
  . ديم مى شوده به همان ها تقتكميلى با توجّ  هاى

ظهور وسقوط كتاب  ٢جالبترين تناقضات آنكه در جلد  و هترينبامزّ  از  
 اصطالح از نقشه ساواك با همدستى به ٣٨٦- ٣٩٢، صص سلطنت پهلوى

و اشاعه  ُوعاظ الَسالطين و آخوندهاى دربارى مى نويسد كه جعل اسناد
 »مسلمان«ره ى بودن يك چهئمى نمودند تا از هويداى مشكوك به بها شايعات

 ٣٨٤-  ٣٨٥م صص و جلد دوّ  ٣٧٧ل، ص و از طرف ديگر درجلد اوّ  ند،بساز
ه با توجّ  .بودن هويدا مى كند ىئبودن ساواك و اسناد بها ئىصحبت از ضد بها

سند براى  به دو سند ذيل كه جعلى است معلوم مى شود، ساواك گاهى
 جالب .لوه دادن اوى جئمسلمان جلوه دادن هويدا مى ساخته و گاهى براى بها

اختصاص به  قسمتى از مطالب را خود نيز ۀجام جم درهمين ويژه نام كهآن
دوسند  شهبازى، داده واستاد نيز همان مطالب و »استاد«مصاحبه با آقاى 

مزبور را  دوسند ٢٠.را تكرار نموده است ظهور وسقوط سلطنت پهلوى مذكور در
جام جم ۀ آن را درويژه نام، ونيزعين ٣٨٤- ٣٨٥،صص ٢پشت سر هم در جلد 

  :چنين مى خوانيم

وسيع يافت و ابقاء  ت شهرتيّ ئق او به بهادر دوران صدارت هويدا تعلّ 
 اين نخست وزير، كه از نظر احساست مذهبى مردم به شدت منفور بود،

 ۀدر زمين. مى داد نشانعمق بى اعتنايى شاه را به افكار عمومى 
سند : ت به ذكر دو سند اكتفا مى كنيميّ ئه بهاارتباطات هويدا بافرقه ضالّ 

كه ظاهرًا يكى از سران جامعه  است ١٣٤٣/ ١٢/٦اول، نامه مورخ 
ت به نام قاسم اشراقى به مناسبت تصادف هويدا درجاده شمال و يّ ئبها

ف خود شكسته شدن پاى او، براى فرهنگ مهر ارسال داشته و در آن تأسّ 
ناب آقاى دكتر فرهنگ مهر معاون ج«: رااز اين حادثه ابراز داشته است

مدى كه براى جناب آقاى هويدا آ به مناسبت پيش: دارايى محترم وزارت
ف ر و تأسّ خواهشمند است مراتب تأثّ  وزير محترم دارايى رخ داده

جناب آقاى  اينجانب و برادرانم را به عموم هم مسلكان و بخصوص
 ين خدمتگزار فرقه ماپاسال مدير محترم تلويزيون ايران كه بزرگتر بتثا

  ».قاسم اشراقى. را تقديم مى دارداحترامات فائقه . هستند ابالغ فرماييد

شيراز، مورخ  ٢يان ناحيه ئگزارش ساواك از جلسه بها مدوّ  سند
  : مى باشد ١٩/٥/١٣٥٠

شيراز در منزل آقاى  ٢يان ناحيه ئنفر از بها ١٢اى با شركت  جلسه«
پس از قرائت مناجات . شكيل گرديدهوشمند و زير نظرآقاى فرهنگى ت

لوح احمد و ايقان آقايان  شروع و خاتمه و قرائت صفحاتى از كتاب
يان درايران ئد على هوشمند پيرامون وضع اقتصادى بهافرهنگى و محمّ 
يان در كشورهاى اسالمى ئبها: اظهار داشت هنگىفر. صحبت كردند

تمام . ى خواهند بگيرندتوانند امتياز هر چيزى را كه م پيروز هستند و مى



 
 ١٠٥   ولوله درشهر

 
رواج پول در اجتماع ايران مربوط به  سرمايه هاى بانكى و ادارات و

تهران، شيراز و  تمام آسمان خراشهاى. يان و كليميان مى باشدئبها
اقتصاد در اين مملكت به دست  چرخ. يان استئاصفهان مال بها

اى  ى زاده است؛ عدهئشخص هويدا بها. و كليميان مى چرخد يانئبها
 از مأموران مخفى ايران كه دردربار شاهنشاهى مى باشند مى خواهند

خادمين امراهلل است و  هويدا را محكوم كنند، ولى او يكى از بهترين
 آقايان. است دههزار تومان به محفل ما كمك نمو ١٥امسال مبلغ 

در اين جلسه نامبردگان زير . يان نگذاريد كمر مسلمانان راست شودئبها
فرهاد روحانى، دانيال روحانى، ثناءاهلل زارعيان، قاسم  :داشتندشركت 

و ناصر و ضياءاهلل هوشمند، فرهنگى،  كريميان، هدايت و مسيح اهلل
- ساواك گزارش به( ».د على هوشمندقدرت اهلل كمالى، محمّ 

١٥/٩/١٣٥٠ .(  

چه مأمورين ساواك بوده باشند كه چنين نيز كرده اند،  — سند دو جاعلين  
 — ه جاعلين بعد ازانقالب باشند كه اينان نيز همين كار را كرده اندو چ

ديد ضد  ۀاصطالحاتى را كه خودشان اززاوي بقدرى ناشى بوده اند كه همان
ى هم ئبها كآن بكارمى برند، از زبان ي ۀاين دين وجامع ۀشان دربار ىئبها

لى كه ، در حا)در سنداول» فرقه ما«؛ »هم مسلكان«مثل( بكار برده اند
رانه وعاشقانه، به حقيقت مدّ ئبها اند كه  عىيان يك قرن و نيم است كه ُمصِّ
ى ديانت خود را ئو محال است يك بها» دين است و فرقه نيست«شان آئين

كه هزاران نفر از آنها  ستعاذكر كند و اصوًال براى همين ادّ » مسلك«و» فرقه«
ن نموده اند و از قربانگاه سال جان خود را نثار جانا ١٦٣طوالنى در اين مدت

دين «استقامت، زنده برنگشته اند تا ثابت كنند خداوند.و عشق و ايمان
آورده است تا حقيقت اديان آسمانى قبل را كه در »بهار بديعى«و » جديد

و جنگ وتروريسم پنهان شده،  واختالفخرافات  بات وزمستان تقاليد و تعّص 
را چنانكه  — ديگر اديان آسمانى و — اسالمدوباره زنده نمايد و ِفَرِق مختلفه 

حد متّ » بديع دين«يك  سه و احاديث اسالمى آمده، در ظلّ در كتب مقدّ 
  . فرمايد
ى را به جعل مجسم ئمى كه به اصطالح جلسه اى بهادوّ  سند درباره  

يان نوشته، به قدرى مضحك و مسخره ئكرده و اظهاراتى را به غلط ازقول بها
با نوشته هاى مرسوم در  سبك نگارش آن ۀيسه ساداست كه با يك مقا
باشد، جعلى  ى كه در نوع خود داراى وجوه بديعى مىئتشكيالت ادارى بها

 هترين قسمتهاى گزارش مزبور كه به ساواكاز بامزّ . آشكار مى شود نبودن آ
پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت «ارائه شده آنكه نوشته است

در  ء؛ حال آنكه اهل بها»الخ...لوح احمد و ايقانصفحاتى ازكتاب 
لوح «و  را يكجا در اول جلسه نمى خوانند جلساتشان مناجات شروع و خاتمه

را به هنگام  »لوح احمد«اصوًال  نمى گويند و» كتاب لوح احمد«را  »احمد
لوح و توضيحات  چنانكه از محتواى آن — سختى ها و مصائب مى خوانند

در  يانئبها«نه وقتى كه  — باره آن لوح و تأثيراتش پيداست ى درئنصوص بها
و امتياز  ستو تمام امور اقتصادى دستشان ا» ...كشورهاى اسالمى پيروز هستند

هرچيزى را مى توانند بگيرند و آسمان خراش هاى شهرهاى آن وقت ايران مال 
الس ايشان است؛ و كتاب ايقان را در جلسات عمومى نمى خوانند بلكه در ك

  . ى مى خوانندئنفوس طالب آشنايى با امر بها هاى داخل جامعه و براى
يان نگذاريد كمر ئآقايان بها«آنجا كه مى گويد، درباره بخصوص  

سال انقالب  ٢٨،هموطنان عزيز اينك حداقل دراين »راست شود مسلمانان
چشم خود ديده و تجربه نموده اند،  اسالمى، با آنچه تا به حال خود به

ميده اند كه چه نفوس و گروهها و احزابى هستندكه نمى گذارند كمر فه
نوشت  اگر مصلحت بود و فرصت، در اينجا مفّصل مى .مسلمانان راست شود

بعضى مسلمين عزيز  ت شكستگى كمر مسلمين چيست، اما خوشبختانهكه علّ 
   ٢١.برده و گفته و نوشته اند و نيازى به ذكر ما نيست خود به آن پى

ى ى بودن هويدا مى گويد، حال آنكه حتّ ئهمچنين ازبها زبورسندم  
ه شده اند كه چنين نيست، بلكه فقط پدربزرگ او ى نيزمتوجّ ئقين غير بهامحقّ 
درسياست از  ت دخالتولى پدرش به علّ  ى باقى مانده،ئى بوده وبهائبها

 ًاوباطن ًاوظاهر ًاى جدا وطرد شده است وخود هويدا نيز كه اساسئبها ۀجامع
 ى در زمان اوواين كه حتّ  ى نبودن هويدا،ئدر مورد بها ٢٢.نبوده است ىئابه

يكى ازفضالى  ،ىازجمله جناب اشراق خاور يان بيشتر هم شد،ئفشارها بربها
عبارت  ِل ي، ذ»ىدائرة المعارف بهائ«صدارت وى در امى، درهمان ايّ ئبها
 خان ورقا زاهللي، درباره لوح جناب عز»زعبدالبهاءيعز ديحضرت شه ليسل ىا«

لوح است که حضرت  نيدر هم«:سندينو ىدهند و م ىم حيچنين توض
اهلل  بيحب ىعني ىرازيقناد ش پسر مرحوم آقا رضا ۀعبدالبهاء َجل َثناُه دربار

او  ىهر طور است برا ورقا سفارش فرموده اند که زاهلليالملک به جناب عز نيع
مشغول کار  باهلليفرمود و حب دامم اقکند و جناب ورقا ه دايپ ىدر طهران کار

 قونسول در روتيهم در ب ىتبه او دادند و مدّ  ىشد و در وزارت خارجه کار
با  و کرد ثاقيبه مرکز م يىوفا ىب اميّ مشغول به کار بود و در همان ا رانيخانه ا
 ريگمنام بمرد و امروز پسرش ام و ديحد شد و مطرود و مخذول گردمتّ  نيناقض

 ىخود بنا ىاست و از آغاز صدراعظم رانيا ريوز نخست داياس هوعبّ 
 اراني ىبرا بتيگذاشت و انواع محنت ومص را رانيا انئيبها تيّ مخالفت و اذ

بداند و ازمقام و منصب خود  ئىاو را بها ىکند که مبادا کس ىفراهم م ىاله
ر حال به ه .بلکه دشمن امراهلل است ستين ئىابدًا بها نکهيبر کنار شود ؛ با ا

 ىقهر اله ىاست تا ک استيو س استير دانيکه دوران جوالن او در م عجالًة◌ً 
را مگر  شانيا ميده ىمهلت نم( »...ُکفرًا زداُدوايَ َلُهم لِ  ىِانما ُنمل.ردياورا فرو گ

دچار  ىدر کفر خود فروروند و به عذاب اله ىعني –کنندکفر را  اديز نکهيا ىبرا
و . )است دين مجآسوره آل عمران، قر ١٧٢ ۀمبارکيۀجمله مضمون آ نيا .شوند

شد،  نيچن ىبودند در آغاز انقالب اسالم نوشته ىچنانکه جناب اشراق خاور
 همان زمان رژيم ى درئبها ۀجامع ،اكاذيب دو سند جعلى فوق صحيح بودواگر 
   .چنين نمى نوشت پهلوى
 جى ريپورتر رضا شاه را اردشير جام جم مى نويسد ۀنام ويژه  

به سلطنت ) پدر هويدا( كرمأمورانگليس باهمكارى عين الملك فوق الذّ 
درست هم  ى اگرهمكارى عين الملك با ريپورتررسانده اند، حال آنكه حتّ 

نمى  طبق مدرك فوق عمالً  ى ندارد، چه كه وىئبها ۀباشد، ربطى به جامع
 ثاقيمرکز م بهيى وفا ىب« و كه درسياست دخالت نمود اينتوانسته به خاطر

 و ى جدائامر بها يانى كه ازئبعضى بها( نيکرد و با ناقض )حضرت عبدالبهاء(
 »حد شد،متّ  )ى ائتالف كردندئبها ۀمطرود شده، عليه آن با دشمنان جامع

» ناقضين«راجع به  ان شاءاهلل بعدها در فرصتى ديگر(.باقى مانده باشد ىئبها
امراهلل  البهاء وحضرت ولىّ همچون ازلى ها وآنانكه درزمان حضرت عبد( مزبور
، حقايقى تقديم هموطنان )شكستند ودرنهايت مخذول و گمنام گشتند پيمان

دسيسه هاى آشكار وپنهان آنان عليه  ت ها وبا ضديّ  عزيزخواهد شد تا هم
 سابايران عزيز،آشنا گردند وح ۀدربار شان خيانت و ى، وهم تزويرئبها ۀجامع

   ٢٣.سازند ى جدائبها ۀعاز جام ًاومطلق آنان را كامالً 
 حقيقت فوق وجود دارد، نامه اى است ۀديگرى كه دربار مدرك  

ى، كه درآن به انفصال عين الملك ئعزيز امر بها انى، ولىّ ازحضرت شوقى ربّ 
درآن نامه كه خطاب به يكى . اشاره شده است ًاى صريحئبهاۀ از جامع

ف به مكلّ ...آقا« :داست چنين فرموده ان ١٩٣٢جون ١٤يان به تاريخ ئازبها
مردود ومنفصل از جامعه ...الملك و واال مانند عين تعفاستاطاعت واس
   ٢٤».خواهند بود

است توضيح ضرورى ِمختصرى نيز راجع به  به مناسبت الزم دراينجا  
ى تقديم هموطنان عزيز نمايد، ئبها ۀدرنظام جامع »انفصال« و »طرد« ۀمسأل

هام جديد ديگرى سال ها سعى كرده اند اتّ  ى دراينئوآن اين كه مخالفين بها
درنظام  دى وارد آورند، وآن اينكه وانمود مى كنند طرئبها ۀرا نيز به جامع

حال آنكه طرد درمورد  ٢٥.ىئبها ناراضيان ۀى يعنى حذف ظالمانئادارى بها
ى را ئاساسى واحكام دين بها كسانى صورت مى گيرد كه بعضى تعاليم

ممكن است آنچه  پا گذاشته اند، وبه اين واسطهعمالٔ زير  رعايت نكرده،
 بوده اند، به پاى تعاليم ىئبها ًاايشان مى كنند، به حساب اين كه اسم

مثل ارتكاب هر نوع فساد از قبيل . ى نوشته شودئانى دين بهاواحكام ربّ 
دخالت درمنازعات ودرگيرى هاى احزاب متضاد سياسى كه با روح وحدت 

است، ويا خداى ناكرده زنا وامثال اين  مخالفى ئغالب درتعاليم بها
   ٢٦.اتمنهيّ 

ى ئوتحريفات منابع ضد بها آنچه ُمثِبِت اين مدعا است واكاذيب ازقضا  
مداخله در  ترا آشكار مى كند، همين مورد عين الملك است كه به علّ 



 
 ١٠٦   ولوله درشهر

 
ويژه  شهبازى و به اين ترتيب امثال آقاى. مطرود گرديد ىئبها ۀاز جامع سياست

مى  ىئورابهاكه ا—الملك جام جم كه برارتباط اردشير جى ريپورتربا عين ۀنام
ى در سايت ئمخالفين امر بها و مسلخ عشقمعترفند، بايد با جاعلين —دانند
با  تصميم بگيرند كه باالخره حّق  و جلسه اى مشورتى بگذارند ى پژوهىئبها

خود فرقه ها ى، كه ئبها مشاورات اين مخالفين ۀنتيج .كدام از ايشان است
نفوسى كه  هرچه باشد، حقيقت اين است كه وگروه هاى مخالف هم هستند،

 ى بوده اند كه هم عليهئدرحقيقت آنها يا جدا شده اند، ى طردئبها ۀازجامع
ى وهم عليه ايران عزيز، مرتكب اعمال زشت وناپسند ومخالف ئبها ۀجامع

   .لحق اال الّضالل المبينهذا هو الحق وما بعد ا .خيانت شده اندًا تقوى وبعض
مطالب فوق مربوط به اسناد جعلى ساواك در منابع نام برده  ۀدرادام اما  

ت ايران بسيارى حقايق رژيم سابق را شده درباال، بايدگفت كه اينك ديگر ملّ 
نيز ذكر كرده » ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«نويسندگان  مى داند و حتى خود

معلوم  و ٢٧آخوندها سند جعل مى كرده اند كه ساواك با همدستى بعضى
 ۀهامات عليه جامعاثبات اتّ  نيست چرا خود ايشان از همين اسناد جعلى براى

اسنادى اين است كه آنها  تنها دليل استفاده از چنين .ى استفاده مى كنندئبها
هر جا به نفعشان بوده از آن اسناد جعلى استفاده كرده اند وهر جا مخالف 

و  يك بام«شان بوده آن ها را مستور داشته اند كه به اين روشات موهومفرضيّ 
به هر  آنكه نويسندگانى كه »يك بام و دو هوا« از عجايب. مى گويند» دو هوا

ى را سياسى و ئبها ۀك مى شوند تا جامعى و غير حقيقى متمسّ ئچيزى ولو جز
 تك«ت و فاسد جلوه دهند، وبراى اين منظور دهها ضداسالم و دولت و ملّ 

نموده اند وسعى كرده اند به هر نحوى شده  هتاريخى از نفوس تهيّ  »نگارى
خود آقاى فردوست  ۀى مربوط كنند، به چه سادگى دربارئبها ۀآنها رابه جامع

دست تصادف وى را وارد « معلومش چنين مى نويسند، مسلمان با سوابق
ى آن مضافأ، بدون احتمال دروغگوي. )توطئه ونه دست( ٢٨»دربار ساخت

و اعترافاتش راِصّحه مى گذارند و چنانكه در ص  تمرحوم، گويى همه خاطرا
خواهند ارزيابى و داورى  طور كه مى م كتاب مزبور آورده اند، آنجلد دوّ  ٥٢٠

خاطرات نوشته  ه به اينكه نفوس ديگرى نيز بعضًا كتبمى كنند وبدون توجّ 
به قاضى مى روند ودست  اتى مخالف آقاى فردوست داده اند، تنهااند ونظريّ 

 سال بعد از پيروزى ٥البته پس از ( بازداشت حسين فردوست«: سندآخر مى نوي
منجر به آشنايى  ٢٩ )انقالب كه ايشان درهمين ايران نيز به سر مى برده اند

شد و پس از چندى  »فردوست معّماى«العات با كارشناسان وزارت اطّ  دقيق
 هدى را از دورانسلطنت پهلوى در سينروشن شد كه فردوست خاطرات ارزشمن

دارد، كه مى تواند براى آشنايى مردم و ترسيم اين دوران ازتاريخ معاصر ايران 
در هيچ ًا خاطرات و دانستنى هايى كه بعض. ل داشته باشدت درجه اوّ اهميّ 

 فانه فردوست زندهمتأسّ .. .سند مكتوب يافت نمى شود و منحصر به فرد است
در  ٢٧/٦/١٣٦٦در تاريخ  ىو. ارزشمند خود را به پايان برد نماند تا خاطرات

درگذشت و بدينسان خاطرات او، بويژه در ترسيم حوادث دوِر سال  اثر سكته
ناتمام ماند و بدينسان داستان زندگى فردوست نيز به پايان  ١٣٣٢-١٣٢٠هاى 
   ٣٠».رسيد
 به گفته... ، و٦٨١تا  ٦٣٦، پيشگفتار و صص ١ج منبع، درهمان  

نويس به  صفحه دست ١٥٠٠فردوست  كتاب، بازجويى هاى نوشته شده
تهيه  ١٣٦٦تا  ١٣٦٣اين موارد در فاصله .عالوه مصاحبه هاى شفاهى است

 ىشده بوده است، و بخش اندكى از مصاحبه شفاهى او در سيماى جمهور
به گفته نويسندگان كتاب،  ).٦٤٢همان ص (اسالمى ايران پخش شده است 

و اصالحات  ل اعترافات و خاطرات فردوست و تنظيم و ويراستمطالب، شام
 وچنانكه قبالً ) ١٩، ص ١همان، ج(جزئى توسط تهيه كنندگان آن مى باشد 

مركز «،»وزارت امور خارجه«، »العاتوزارت اطّ «عرض شد با همكارى  نيز
العات ارتش سازمان حفاظت اطّ « »العات،اطّ  ارتوز اسناد و كامپيوتر
- ٥٢٠:، صص٢ج( »دادستانى انقالب اسالمى« و» مى ايرانجمهورى اسال

 ٥٢٠، ص٢تكميلى دراين مورد آنكه در ج ۀ تهيه شده است؛ و نكت) ٥١٩
 ۀاضافاتى كه منابع فوق ضميم براى توجيه تناقضات دوجلد كتاب وتوجيه

شامل تك نگارى هاى  مجلد دوّ «: ويسداكاذيب فردوست كرده اند، مى ن
انقالب  ع عمده تاريخ معاصر ايران، از مشروطه تاتحقيقى است، كه مقاط

 هدف از اين جستارها، پى كاوى پيشين. اسالمى، مورد بررسى قرار داده است

العاتى و كانون هاى سلطه جو و توطئه گر غرب در ميهن هرسو سرويس هاى اطّ 
ليه اين پژوهش بر طرح اوّ . تاريخ معاصر ايران بود يندآن بر فرا ما و تأثيرات

و كليدى تدوين شد كه توسط حسين فردوست بيان  العات رمز گشاساس اطّ ا
تطبيقى اسناد و داده هاى تاريخى نتايج  شده، ولى در كوران كار و با مطالعه

 .العات نخستين مندرج درخاطرات فردوست استكشف شد كه فراتر از اطّ 
م و وّ د و داورى ها گاه تفاوت هايى ميان جستارهاى جلد بىلذا در ارزيا

   ».خاطرات فردوست وجود دارد
الع داريم، منشاء اين ى كه از آن اطّ ئبها ۀدر مورد جامع حداقل آرى  
دفتر ويژه «همدستى ارتشبد فردوست، كه خود رئيس ات را بايدجعليّ 

، با مسئولين ٣١ناظر تمام عيار بوده سال در ساواك ١٢شاه، و » العاتاطّ 
چه كه آنها دقيقًا در ادامه  ه، دانست،محترمى كه فردوست در اختيارشان بود

فرضها و سناريوهاى  با پيش ى ستيزى علنى يا مخفى زمان پهلوى،ئسياست بها
اند  ه هاى آن زمان و قبل از آن، سعى كردهيّ تكرارى اثبات نشده ردّ 

فردوست و  —خاطراتدائمأ در كتاب ذكر شده آنطور كه  يا —اعترافات
ارائه  اتيّ ساواك را در جهت اثبات آن جعل تركيبى ازاسناد واقعى و جعلى

 ۀحاكى از اين است كه آنچه در بار امثال دو سند مزبور، جعلى بودن(.نمايند
براى وجه المصالحه  ًانوشته اند، تمام...يزدانى، ايادى، امثال آقايان ثابت،
ام افكار از بازيگران اصلى سياست آن ايّ  ى وانحرافئبها ۀكردن ايشان وجامع

دشمنى  و تاسيّ حسّ ۀ ربه خصوص كه دستگاه پهلوى دربا — است بوده
خشنودى  بارها از اين محمل براى ى آگاه بوده وئبها ۀآخوندها نسبت به جامع
شايان ). درنتيجه حفظ رژيم خود، استفاده كرده است وارضاى خاطر آنان و

 ۀجامعلين بار و آخرين بار از جعل چنين سناريو ها عليه كه اين اوّ  ذكر است
و نيست، چه كه عالوه بر اينكه در  دهالمصالحه قرار دادن آن نبو ى و وجهئبها

همين كار را مى نموده است، جالبتر و عجيبتر آنكه عالوه  زمان شاه نيز ساواك
ات مذكور درجريان فردوست در دهه اول انقالب اسالمى كه در آن بر جعليّ 

ى جلوه ئاواك، و وزراء را بهاشاه و س يان را از عوامل رژيمئسعى شده بها
و سوم انقالب نيز، پس ازافشاى اقدامات جريانى  مدهند، در دهه دو

پايه  محترم بلند ط خود مسئولينالعات جمهورى اسالمى توسّ دروزارت اطّ 
يان نمايند كه مكرشان ئنظام، عواملى مى خواستند آن جريان را منتسب به بها

آن در کشور  ِى ريتصو -ىو صوت ىک کتبراخير الماكرين باطل ساخت، و مدار
يان مظلوم بسى جالب ئهموطنان عزيز و منصف و بها ىبرا اينكموجود است و

يان را هم از عوامل ساواك ئى، بهائنفوس ضد بها و عجيب و غريب است كه
َس َو َتباَرَك َو َتعالى . اسالمى بگويند و هم از عوامل انقالب سبحان اهلل َِو َتَقد

بيَن َو اَ  ِل ِمْن َجعْ  مينَ  وهامِ الُْمْفَتريَن َو ِكْذِب الُْمَكذِّ   . اْلُمَتَوهِّ
مخالفان بى  ۀخاطرات آقاى فردوست كه دستماي ۀمهم آخر دربار ۀامانكت  

همچون جام جم، تا حال شده است، آنكه دو  ،ءنامهربان اهل بها انصاف و
نظيم و جعل شده كه يان در زمانى تئكر ساواك در ارتباط با بهاالذّ  سند سابق

 ۀحتمًا بايد صفح زو هموطنان عزي ٣٢بر ساواك نظارت داشته خود ارتشبد مزبور
 ۀل خاطرات ويرا بخوانند تا به لحن اظهار نظرات ارتشبد دربارجلد اوّ  ٣٧٦
نيز از وجه المصالحه نمودن  ى در اينجاحتّ  يان آشنا شوند و ببينند كهئبها
بازجويان، و نجات احتمالى خود دست بر  يندشيرينى براى خوشا يان وخودئبها

براى » پول و زن«يان از ئبها عا مى كند كهنداشته است و چنين وقيحانه ادّ 
زن نيز از «: گويد ت استفاده مى كنند ؛ وى از جمله مىيّ ئجذب افراد به بها

جنسى جوان  جذب افراد بود و ترتيبى مى دادند كه از طريق روابط وسايل مهمّ 
ى را تجويز مى نمودند و ازطريق ئشوند و اصوًال ازدواج مسلمان و بهاها جلب 
   ٣٣».عنواِن ُمبلغ عمل مى كردند بهى ئدختران بها

ن ت عزيزايران، كه هم به اسالم عزيز مزيّ آن نرسيده است كه ملّ  وقت آيا  
 ءوتمدن پر شكوه اين مرز وبوم مفتخر، خود با اهل بها اند وهم به فرهنگ

از پيش بدانند كه ايمان ميليون ها نفر به  محشور گردند تا بيشبيش از پيش 
 فردرن ٢٠٠٠٠وشهادت بيش از  ساله اش، ١٦٣اين آيين ربّانى درتاريخ 

بوده اند، صرفأ به  كه بسيارى ازعلماى خود اسالم عزيز نيزجزء آنها راهش،
 بهاءاهلل ت ونفوذ الهى تعاليم و كلمات وآيات وحيانى حضرتخاطر خالقيّ 

الحمدهلل كه ايرانيان عزيز اين كارمبرور را شروع » .پول وزن«بوده است ونه 
خواهند  چه كه به اكاذيب مفترين كم وبيش پى برده اند وحال مى نموده اند،
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وارده  ۀسال ١٦٣بدانند حقيقت چنين آيين مقاوم وسرفرازى كه عليرغم مظالم 

به همين خاطر است دقيقأ  برآن هنوز درآسمان جهان مى درخشد چيست، و
دين بهايى درايران، همگى به دست وپا افتاده اند تا ّسِد  ت مخالفينكه اقليّ 

از  ى را براى چند صباحى ديگرئبها مربودن ا راه هموطنان عزيز شوند تا الهى
عزيز به آن اقبال نمايند وبه سعادت  ايشان مستور دارند، تا مبادا ايرانيان

س ايران ظاهر ين جديد يزدان كه ازكشور مقدّ حقيقى رسند ودركهف امان آي
اديان آسمانى قبل وازجمله  ۀشده، واردگردند وزندگى وحيات جديد هم

  . ى باز يابندئرحمانى ديانت بها يعاسالم عزيز را در بهار بد
اشاره مى كند تا مرحوم آيت اهلل بروجردى ارتحال  جام جم ۀنام ويژه  
ى رژيم ه سياست هاى ضد دينى وضد ملّ مانع بزرگى بر سر را بود، نيافته

ۀ فرق« فرصت خوبى به دست آمد تا از جمله به او پهلوى بود، اما پس از
ى ئآرى دراقدامات مرحوم بروجردى برضد آيين بها. بخشند ترسميّ  »ىئبها

خصوص مورد سخنرانى ها ى آقاى فلسفى عليه دين  توان كرد، به نمىشك 
د وى وتصويب محمّ  وبا هماهنگى ه دستور، كه ب١٣٣٤ى درراديو درسالئبها

وتخريب اماكن وحتى  يانئانجام شد و منجربه شورش عليه بها رضا شاه پهلوى
 ماا ٣٤كشور گرديد ۀقبرستان ها وضرب وجرح وشهادت بعضى بهائيان درهم

يان ئى ونفوذ بهائت دادن به دين بهادركوشش رژيم پهلوى در رسميّ 
تى چه كه نه تنها رسميّ . وحيرت است بل وتعجّ تأمّ  درحكومت، جاى بسى

ت هاى رسمى، درموقعيّ  ى نيزئبهاۀداده نشد، بلكه گاهى حتى وجود جامع
بسنده مى  واقع مى شد، واى كاش كه فقط به همين انكار مورد مسكوت و

نخست وزيرى هويدا،  ۀسال ١٣ ۀآن، به خصوص دردور يهشد، چه كه عل
رژيم  »سپر بالى«تا آن جامعه را  موذيانه اى نيز صورت مى گرفت اقدامات
  . سازند
ى جلوه دادن ئبها چنانكه عرض شد، از همين اقدامات موذيانه، يكى  
ى بود ودر مدت نخست وزيرى اش ئست درحالى كه ازدشمنان امر بها هويدا

 يان استخدامئبلكه وى بخش نامه كرد كه بها ،تى حاصل نشدنه تنها رسميّ 
چنانكه ذكر شد ساواك وانجمن  ران همو بود كهدو ازجمله در .نشوند ادارى

درهمين دوران  همچنين .ى همدستى وهمكارى داشتندئعليه امر بها هيّ تحجّ 
 ،٣٧٤ص ،پهلوى سقوط سلطنت و  ظهور لاست كه طبق آنچه درجلد اوّ 

توسط اداره  يكى از فرقه هايى كه« :آمده است، آقاى فردوست چنين گفته
 اداره اى كه رئيسش پرويز ثابتى اى بوده كه امثاليعنى همان ( كل سوم ساواك

شعبه .ت بوديّ ئبه دّقت دنبال مى شد، بها )ى خوانده اندئجام جم اورا بها
تنظيم مى كرد كه يك نسخه از آن از ) سه ماهه(مربوطه بولتن هاى نوبه اى 

اين . مى رسيد )پهلوى(د رضا به اّطالع محمّ ) العاتدفتر ويژه اطّ (من  طريق
بايد اضافه كنم كه در ساواك فردى كه ... تن مفصلتراز بولتن فراماسونرى بودبول

سالى كه من در ساواك بودم همين سمت  ١٢بود در تمام  ى گرىئمسئول بها
ص سوژه كار مى كرد و لذا در كار خود متخّص  را داشت و بعدها هم در همين

ن گزارش به همي ».داشت ى شديدئه ضد بهااو روحيّ . ل شده بوددرجه اوّ 
   ٣٥.ميباشد يزيان با فراماسونرى نئطورضمنى گوياى عدم ارتباط بها

ى، درمواقع ضرورى، ئبها ۀجامع ديگر، سپر بال قرار دادن ۀموذيان اقدام  
ى هاى مردم وحتّ  نارضايتى براى نجات بعضى عوامل رژيم ويا كل رژيم از

در  هلوى بود كهانحراف حركت انقالب بود، كه مورد بارز آن اواخر رژيم پ
نمايندگان درنطق هاى خود، بعضى چهره هاى معروف تجارى  مجلس شاه،
ى قلمداد مى ئى اى را كه عمدأ بهائى، يا غيربهائفرهنگى بها يا ادارى يا

ۀ ويژه نام چهره هايى كه در همانند.قرار مى دادند شدند، مورد هجوم وحمله
دادگاهش ضمن مسلمان  در هويدا خود جام جم ذكر شده اند،حال آنكه مثالً 

بايد از  راعا ى، گفت آن ادّ ئدين بها انتسابش به ۀخواندن خود درجواب شبه
آن كه اين زمان نيزهمان  وجالب ٣٦.كسانى بپرسند كه چنان شايعه كرده بودند

   ٣٧.نقشه درحال تكرار است
 ۀاقدامات موذيانه درحالى بود كه جامع آن ۀجالب ديگر آنكه هم ۀنكت  
رعين محاط بودن به چنان جّوى، سعى وافر مى نمود تا از صراط ى دئبها

ون قرار خارج نشود وآلت دست سياسيّ  وجدانى خود تعاليم واصول دينى و
 بىوبه همين خاطر نيز بود كه گاه مورد مالمت گروه هاى سياسى وانقال نگيرد،
 و» فرصت طلب«وغير مذهبى مى شد وآن را جامعه اى  مذهبى

 ۀجامع »سعى وافر«آن  موارد ۀازجمل. مى گفتند» ابن الوقت« و »اپورتونيست«
ت در جانانۀ آن بود درخود دارى ازعضويّ  استقامت ى دراين خصوص،ئبها

ازجمله، عدم قبول پست هاى  ٣٨.رستاخيزكه براى كل اجبارى بود حزب
ى ئبها ۀجامع ۀفضال واساتيد نخب كردگان و بعضى ازتحصيل رفسياسى ازط

قبول پست وزارت  شنهادِ يپ شاپور راسخ بود كه به عنوان مثال، دكتر همچون
محسوبند ودر دستگاه  ىجهان تىيّ ايشان شخص( رفتنديآموزش و پرورش را نپذ

ى ئه نويسان ضد بهايّ با اين حال ردّ ). ومذكور  سازماِن ملل نيزمعروف ِ ىفرهنگ
روحانى  ثابتى و ا ونفرچون هويد نام چند از اين موارد ياد نمى كنند وصرفًا ًاابد
بهائى نيز بوده اند،  بلكه بعضًا ضد بهائى نبوده اند، امثال ايشان راكه ابدًا و

  . سال هاست كه دربو ق وكرنا كرده اند
  ! دهد انصاف خداوند

  
   فوقۀ مقال ۀتبصره ونكته اى دربار

نيزهمان مطالب  بعد آورتر اين كه همين آقاى ذوالفقارى دوسال حيرت  
باره  دو شكلى ديگر فوق را به ۀمقال ٥ ۀيادداشت شمار در مذكور »ۀفصلنام«

، مطلبى ١٣٨٦خرداد٨مورخ  بازتابايشان مجددًا درسايت  .تكراركردند
 مستدل وهمان حرف هاى غير نوشته اند »تبهائيّ  هويدا و« تحت عنوان

مطروحه  جديد مورد كذب چند.اند تكراركرده بودن هويدا بهائىۀ رادربار
به ساواك كًال  منتسب حاال اسناد كى تا از.بوده است قبل آشكار از يزايشان ن

ساواك  كدام اسناد پارسا طبق راستى فرخ رو راست ودرست انگاشته شده؟
مينش سندشما دوّ  كه فرقه ناميده اند را بهائيان كجاخود بهائى ذكرشده؟

بوم  و مرزاين  نويسندگان منصف قين واند بعضى محقّ  ندانسته وزباشد؟ آيا هن
 خين معلوم الحال كرده اند؟كردن مورّ  كه بهائى هم نيستند، شروع به رسوا

ازآقاى دكتر ميالنى كه عين مقاله شان دراين مجموعه آمده است بگذريم، 
، ١٣٧٣، ازناصرنجمى، نشرانيشتين، سالبازيگران سياسى عصر دركتاب

 هويدا ه پدرعقيده براين است ك آگاهان را جمعى از« :نوشتهچنين ٤٢٢ص
فريدون هويدا برادر  و اسيعنى عين الملك به اصرار همسرش، مادرعبّ 

م دراين به هرحال مادرهويدا به طور مسلّ . ازبهائيگرى كشيد اس دستاميرعبّ 
 همواره اختالف سليقه ومشرب داشت و ت نداشت وبا شوهرشفرقه عضويّ 

رفت، انتساب  مى گاه وبيگاه كه سخن ازاين مقوله اس هويدا نيزاميرعبّ 
  ٣٩».خويش رابه بهائيان تكذيب وانكارمى كرد

 ىب پس ازاصرار ىافزود كه جناب ذوالفقار ديبا زين رانيبه تبصرۀ فوق ا  
فصل نامۀ مطالعات تاريخى  در ن باريدا، ايدانستن هو ىبهائ جه برينت

به خانم فرخ  »نهين زن كابياول« جداگانه را باعنوان ىمقاله ا  ٤٠،وسياسى
ل ياوا حال آن كه در .ذكركرده ىبهائ زين را او پارسا اختصاص داده ورو

را  ساواك، او برطبق اسناد ىبرنامه ا در ىاسالم ىجمهور ىمايس انقالب خود
 ىجمهور ىمايس و صدا ويبه آرش ىسر ىذوالفقار ىست آقايبدن .دانست ىازل

كه  بگذارند انيجر در زين ما را ند وين معّما فرمايكشف ا بزنند و ىاسالم
  !    م شديممنونشان خواه
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  ...بلخ آهنگرى در گنه كرد

ه كنندگان نيزتهيّ  جام جم همچون موّرخ محبوبش آقاى عبداهلل شهبازى و  
منشاء ونقش  بهائيّت،ۀ رسمى دولت جمهورى اسالمى ايران تحت عنوان بيانيّ 
ه وسعى نموده اوهام درميدان تاريخ تاخت ويژه نامۀ ايّام سمند ، در)م١٩٨٣( آن

 و ت هاى سياسى را بهائى جلوه دهدبه هرشكلى كه شده رجال وشخصيّ 
 ضدّ  بر تا كه بهائيان درتمام وزارتخانه ها جاسوس داشته اند نمايد وانمود

مملكت  جشن هاى نيمۀ شعبان خصومت ورزند و با و اسالم دسيسه نمايند،
اثبات  قبًال داده شده و اگرچه پاسخ اين اكاذيب نيز ١.دهند به باد ايران را

 )نه مسگرشوشتر و بلخ بوده گناه آهنگر(ويرانى ايران  گرديده كه ضعف اسالم و
كودكانه مايل به روشن شدن دوبارۀ حقايق براى  ولى چون جام جم ناخواسته و

بارۀ انتساب  با كمال ميل مجددًا مطالبى در است، ذيالً  هموطنان عزيز
سه قسمت تقديم مى گردد، واشاره  در ىهائبه جامعۀ ب ىاسيس ىها تيّ شخص

مطالب اين مقاله مربوط مى شود درمقاله  بهمى نمايدكه بحث فراماسونرى كه 
  .شد تقديم خواهد جداگانه اى ديگر

  تنيمى از واقعيّ 

ۀ حد درپاسخى به بيانيّ جامعۀ جهانى بهائى درسازمان ملل متّ  نمايندگى  
صادرشده ازجمله مى ١٩٨٣يخ اگست كه به تار جمهورى اسالمى، كرفوق الذّ 
  :نويسد

نظير . نفر را بعنوان بهائى ذكر مى نمايد ١٣اين بحث  ۀدر ادام گزارش
 وىمطالبى كه در اين گزارش آمده است صورت اسامى مذكور حا ۀبقيّ 

ت است و نيم ديگر چيزى جز افسانه و توّهمى تخريبى نيمى از واقعيّ 
ياسى كه در گزارش ذكر شده اند يك از اين مقامات س هيچ. نمى باشد

همچنين ليلى  هرگز بهائى نبوده اند،) هويدا، روحانى، پارسا و ثابتى(
ژنرال صنيعى روزگارى بهائى بود ولى بخاطر قبول پست  .امير ارجمند

يك  ه كه بهائى هستند هيچاّما از بقيّ . بهائى طرد گرديد ۀاز جامع اسىسي
تى در رژيم شاه ارتباط و مشاركت منيّ ات سياسى يا ابه هيچ وجه با عمليّ 

آقاى خادمى رئيس . دكتر ايادى يكى از پزشكان شاه بود .نداشته اند
 وشاپور راسخ يك استاد ممتاز اقتصاد و تعليم . ى كشور بودهواپيمايى ملّ 

خانم . تربيت در پروژه هاى رشد و توسعه سازمان برنامه همكارى داشت
ه اى بود در برنامه توسعه فرهنگى ايشان مهرى كه روانشناس برجست

. تهايى بر عهده داشته و يا مورد مشاوره قرار مى گرفته استگهگاه مسئوليّ 
حسين امانت . آقايان ثابت و يزدانى در تجارت خصوصى دست داشتند

ممتاز و معروف است و بدون شك نام او به اين دليل به  رشيتكتيك آ
ائمى بيت العدل اعظم الهى ليست اضافه شده است كه طراح َمقرِّ د

داُرالَتشريع كه اخيرًا پايان يافته  يا) عاليترين مقام ادارى ديانت بهائى(
  .بوده است

  ىبه جامعۀ بهائ ىاسيس ىها تيشخّص  انتساب

  سايت نقطه نظر ، مهرپور. ـه

اساس دائر به انتساب  ىب ىو تهمت ها عاتياست که شا ىمّدت باز  
 ىعموم ىاز رسانه ها ىبه جامعۀ بهائ ىان پهلودور ىاسيمعروف س ىچهره ها

مورد  انيبهائ هيبر عل ىو بعنوان حربه ا شودى ها منتشر م تيو وبسا رانيا
  .رديگى استفاده قرار م

را با  زانيست ىبهائ ىدعاو نيقان، کذب او محقّ  سندگانيدر گذشته نو گرچه
ه ب گريمزبور بار د عاتيارائۀ مدارک متقن به اثبات رسانده اند معهذا چون شا

را به نظر  ىحقائق گريد کباريامر  نيروشن شدن ا ىآمده لذا برا دانيم
  .رساندى م قتيپژوهندگان حق

سال  کصديدر  ىو تکامل جامعۀ بهائ خيبه تار ىمقّدمه بدوًا نگاه بعنوان  
  .ميافکن ىگذشته م

 تيّ برخالف اقل ىبهائ انتيگرچه د) ۱۹۰۶(از انقالب مشروطه  پس  
 ىشناخته نشده بود معهذا بواسطۀ استقرار نسب تيّ برسم ىمذهب گريد ىها

و اجراء شعائر و  ىبه آزاد ىتا حدّ  انيهمۀ اد روانيحکومت عدل و قانون پ
  .افتندي قيخود توف ىنياحکام د

مدارس در طهران و  سيزمان تأس در آن انيبهائ ۀيّ از اقداّمات اّول ىکي  
به  ىربهائيو غ ىبود که در آن کودکان بهائ رانياز شهرها و قصبات ا ىاريبس

برحسب  نکهياه نظر ب. آموختندى را م ديعلوم و فنون جد ىتيو ترب ىروش علم
و پسر واجب و  رفرزندان از دخت تيبر هر پدر و مادر ترب ىبهائ ىعتياحکام شر

در مدارس . باال بود اريبس انيبهائ نيدر ب ىآموز سواد زانياست لذا م ىالزام
در  شيسال پ کصديکه حدود ) و بنات نيبن(پسران و دختران  تيف تربمعرو

فارغ  ىو قوم نيشد هزاران دانش آموز مشتاق علم از هر د ىگذار هيطهران پا
 ىدر دانشگاهها هيّ عال التيتحص دامۀا ىاز آنان برا ىاريشدند و بس ليحصالتّ 

. شتافتند اريآن د به روتيدر دانشگاه ب ىو بعض) سيفرانسه، آلمان، انگل(اروپا
از  ىل به خارج عدۀ معتنابههنگام اعزام محّص  ىپهلو ميپس از استقرار رژ

پس  ىشده بخارج رفتند و همگ رفتهيپذ زين ىجوانان با استعداد و برجستۀ بهائ
به وطن مراجعت  دياز دانش و فنون جد ىبا توشه ا هيّ عال التيتحص انياز پا

 ،ىصنعت ،ىمختلف علم ىدر عرصه هاو امانت  اقتيکردند و با ابراز ل
آن فارغ  انياز م. و مصدر خدمات مهّم گشتند دنديدرخش ىاقتصاد ،ىفرهنگ

در رشتۀ خود در صف اّول قرار  کيتنها به ذکر چندتن که هر النيحصالتّ 
  :ميکن ىاکتفا م ندداشت

  
 انيکه در واقع بن ىارجمند و فرزندان و ليمهندس خل ،ىدر عرصۀ صنعت •

  .بوده اند رانيدر ا نينعت نوگذاران ص
 ونسيچون دکتر  ىمدرسۀ طب و دانشکدۀ پزشک دياسات ىدر عالم پزشک •

اهلل مصباح، دکتر  نيدکتر ام م،يخان افروخته، پروفسور منوچهر حک
 اتيرا در طهران و وال ىپزشک ىصدها دانشجو.. .و ىفرامرز سمندر

  .دادند ىپزشک ميتعل
استادمسلّم، دکتر محّمدباقر : ش و پرورشو فلسفه و آموز ىدر علوم انسان •

  .ىروحان ىدکتر عباسقل ،ىداود مراديدکترعل ار،يهوش
 نوسيدکتر مهندس ژ دکتر امانت اهلل روشن زائر،: رشتۀ علوم و صنعت در •

و مهندس  حيت اهلل ذبمهندس عزّ  ،ىدکتر خسرو مهندس ،ىمحمود
  .دزادهياس شهعبّ 

 ىقيج موسو مروّ  کننده اءياح :رزاعبداهلليم: و هنر ىقيدر جهان موس •
و عطاءاهلل  محّمديعل ىاروپائ کيکالس ىقيو در موس ،ىرانيا کيکالس

  .)رانيا کياّول ارکستر سمفون ولونيو و ريمد( ثاقيخادم م
در  ىص گراورسازخواه استاد و متخّص  چياهلل زان بيحب: در صنعت چاپ •

و  ىعت چاصن شگامانيمهندس جواد رأفت از پ ىو در کشاورز رانيا
  .لطنةهمکار کاشف السّ 

 )مشهور سيشاعر و طنز نو( ىمصباح، غالمرضا روحان زاهلليعز: اتيّ در ادب •
•   

به  ديکه در ارتش جد انياز دانشجو ىکر عّده اافراد فوق الذّ  ىسوا  
را  هيّ مقامات عال تيو کفا ىبواسطۀ درستکار کيخدمت اشتغال داشتند هر
وجدان بانجام  ىو از رو تيّ و اهم تيّ جد له را بااحراز کردند وظائف محوّ 

سپهبد . ارتش ىکّل دارائ ريمد ىجمله سرلشکر شعاع عالئ از آن. رساندند
 پي، سپهبد رستگار و سرت)هما -رانيا ىمائيهواپ سيرئ( ىخادم محّمديعل

امور  تيو تمش ىدر سر رشته دار ىمهمّ  ىتهايّ مسئول کيکه هر ىبعطاءاهلل مقرّ 
  .نام برد توانى داشتند را م ىمال

در دامان خود صدها  ىکه جامعۀ بهائ نستياز ذکر افراد فوق ا منظور  
و شاعر، پزشک و محّقق پرورده و هم اکنون عّدۀ  سندهيدانشمند و هنرمند و نو

به  ىدر مقام استاد اياروپا و آمريکا و استرال ىاز آنان در دانشگاهها ىريکث



 
 ١٠٩   ولوله درشهر

 
 ىنشان و مدال افتخار علم نيتريذ عالبه اخ ىمشغولند و بعض قيو تحق ميتعل

 ونيدارندۀ نشان لژ ميپروفسور دکتر منوچهر حک ديمثًال استاد فق(نائل شده اند 
  ).دو نور از دولت فرانسه بود

 چيکنند و به ىم ادينفوس برجسته از زن و مرد  نيبا افتخار از ا انيبهائ  
خود آنان هم در هر  کنند و ىانکار نم ىوجه انتساب آنان را به جامعۀ بهائ

کرده  حيو تصر دييتأ ىخود را به آيين بهائ مانيا هيّ بدون کتمـان و تق ىتيّ موقع
 هبشهادت رسيد اياند و  شده ىعلّت دچــــــار مشکالت و موانع نياه وچه بسا ب

  .اند
 نيا روانيپ ىبهائ ىو قطع حيبواسطۀ احکام صر استياّما در صحنۀ س و  

 ىاسيو س ىحزب ىو وارد مشاجرات و کشمکشها دهيخود را کنار کش انتيد
که همۀ  زيحزب رستاخ سيدر هنگام تأس در زمان محّمد رضاشاه ىحتّ . نشدند

شده  ريدر آن حزب فراگ تيّ دولت مکلّف به عضو نيکارمندان و مستخدم
در آن  تيّ جدًا از عضو ىثابت و روشن بهائ ىبا توّجه به خّط مش انيبودند بهائ

  .گوناگون مواجه شدند ىهايراستا با مشکالت و گرفتار نيو در ا عذر خواستند
که بواسطۀ  انياز بهائ ىقرن گذشته معدود نينخست ىدهه ها ىطــ در  

 ىدر بعض ىو علوم اجتماعــــ ىخارج ىتخّصص در فرهنـــگ و زبان هــــــا
دخالت در  ىبو نکهيمحض اه ب کردندى خدمت م ريسفارتخانه ها بعنوان دب

از ادامۀ کار در آن پست استعفا  رسيديمشام مه محوله ب در وظائف استيس
  .کردند
 ىو بهائ نيگفته شد مخالف شيباز چنانکه در پ ليتفاص نيتمام ا با  
گذشته  ميرژ ىاسيس ىاساس انتساب چهره ها ىداستان ب گريد کباري زانيست

 ىبه آن دوره معرف انيبهائ ىسرسپردگ ليباب کرده اند و آنرا دل ىرا به امر بهائ
 ىبهائ انتيد روانيرا نسبت به پ ىو سوء ظن و دشمن نهيتا آتش ک کنندى م

به  توانيکرده اند م ىبهائ نيرا منتسب به د آنان کهى و اّما افراد. دامن زنند
  :کرد ميچند دسته تقس

نداشته اند،  ىبه جامعۀ بهائ ىارتباط و انتساب وجه چيبه ه کهى کسان) ١
 تيّ داّل بر عضو ىبودن داشتند و نه مدرک و سند ىبهائ ىنه خود دعو

 ريوز(موجود است، از آنجمله بانو فّرخ رو پارسا  ىآنان در جامعۀ بهائ
 –دانشگاه طهران  سيرئ ىاسبق آموزش و پرورش، دکتر هوشنگ نهاوند

  ).گريراز و دارندۀ مشاغل مختلف ديش

خودشان هرگز  ىوده ولب ىپدرانشان بهائ ايکه بستگان دور و  ىگروه) ٢
 انًاينکرده اند و اح انتيد نياه ب مانينشده و اظهار ا ىوارد جامعۀ بهائ

 دايعبّاس هو ريام: گروه نيو از ا کردندى م ىخود را مسلمان مؤمن معّرف
سابق در سازمان ملل  ريسف( دايهو دونياسبق و برادرش فر رينخست وز

الملک، در  نياهلل ع بيحب زارينام برد پدر آنان م توانى را م) حدمتّ 
 ىاسيبواسطۀ قبول مشاغل س جيبتدر ىبود ول ىبهائ ىدوران جوان

 ىازدواج با زن کنار رفت و با ىاز جامعۀ بهائ) در شام رانيا ىکنسولگر(
. کرد طعق انيبالکّل رابطۀ خود را با بهائ کيپلماتيد ىهامسلمان و فّعاليّت
نداشته و  ىبا جامعۀ بهائ ىرتباطوجه تماس و ا چيهه ب زيفرزندان او ن

  .رفته است زين به اسالم به سفر حجّ  مانياثبات ا ىبرا دايهو ىحتّ 

 نيو برادرش غالمحس) ىکّل بانک ملّ  ريمد(ابوالحسن ابتهاج  •
که پدرشان ابتهاج الملک از ) مجلس ندۀيشهردار طهران و نما(ابتهاج
  .نبودند ىوقت بهائ چيدو فرزند ه نيا ىبود ول النيسرشناس گ انيبهائ

 ىدو دارا هر زين ىثابت زيو پرو) آب و برق ريوز( ىمنصور روحان مهندس •
 ىآن دو هم نه عضو جامعۀ بهائ ىبوده اند ول ىبهائ شانياقوام و خو

 ىمنصور روحان. کردند انتيد نيبه ا ىبوده و نه اظهار عالقه و بستگ
به  مانيا ىو دعواسالم ه از موارد تظاهر به تمّسک ب ىاريدر بس ىحتّ 
  .نمودى عت رسول اکرم ميشر

 ىبودن او شک ىاست در بهائ ىبرجستۀ دولت تيّ شخص کيتنها ) ٣
و  ىو درستکار ىاست که شاه بواسطۀ کاردان ىعيو او سپهبد صن ستين

را  مکلّف به قبول پست وزارت دفاع کرد که او بناچار آن راياو وه اعتماد ب
ف از اصل عدم صر بفرد چون تخلّ منح مورد نيمعهذا در ا رفتيپذ

از  هيمسلّم بود مشارال گرددى م ىتلقّ  ىاسيکه س ىدخالت در مشاغل
  .طرد شد ىجامعۀ بهائ

و  ىستگيمعروف و برجسته که بواسطۀ شا ىها تيّ از شخص ىگروه) ٤
 ىاسيرسيغ ىمهّم ول ىمختلف شاغل پست ها ىص در رشته هاتخّص 

  :از آنجمله ستين ىديبودنشان ترد ىبودند و در بهائ

  )هما) (کل کشور ىمائيهواپ سيرئ( ىخادم محّمديسپهبد عل •
 .کشور ىسازمان هواشناس سيرئ ىمحمود نوسيدکتر ژ •
•   

در امور محوله و  تيو امانت و کفا ىاز افراد فوق با کمال درست کيهر  
تن از آنان در  ۲کردند و  فهيکه بعهده داشتند انجام وظ ىريخط ىتهايّ مسئول

  .جان خود را نثار کردند ىبهائ انتيت انتساب به داوائل انقالب بعلّ 
است و  ىکه زادگاه آيين بهائ رانياز آنجا که به ا انيبهائ: سخن کوتاه  

صداقت  تيبا نها تيّ لذا در هر موقع ورزندى وطن مألوف آنان است عشق م
اگر از آنان خواسته شد به همان روش  زين ندهيو در آ دهيدر خدمت به آن کوش

  .ادامه خواهند داد
 ىگفته نماند که در اوائل انقالب تمام مدارک و اسناد جامعۀ بهائ نا  

 تيّ غرض افراد و شخص ىکه از رو ستى ادر دست کسان نًايقيربوده شد و 
کنند و حال آنکه اگر  ىم ىبهائ انتيگذشته را منتسب به د ميرژ ىاسيس ىها

 ىّدعاا ديّ به سرقت رفته که مؤ ىوهايآرش انيدر م ىمدرک ايسند  نيکوچکتر
. نمودند ىبودند بدون شک آنرا گراور کرده و منتشر م افتهيآنان بوده باشد 

وجود نداشته است لذا مطابق روش و سنّت  ىاسناد نياست که چن ىهيبد
که  دوارنديام بيکنند و با تکرار اکاذ ىهامات بسنده متنها به اشاعۀ اتّ  ىمعمول

 ىهام بو اتّ  ىدعو ىروشنگر صردر ع نکهيغافل از ا رنديعاّمۀ مردم آنرا بپذ
 غاتيآن تبل بيهرگز فر شمندانيندارد و مردم هوشمند و اند ىداريمدرک خر
  .را نخواهند خورد ىو دشمن نهيمنبعث از ک

  وقايع تاريخى تكه تكه كردن

بايد اشاره كرد كه چون  برموارد فوق ودرجهت تكميل وتفصيل آن عالوه  
 بهائى و نسبت به آيين جديد امثال جام جم براى تخريب اذهان هموطنان عزيز

بهائى راه به جائى  تهمت استعمارى بودن منشأ اديان بابى و از جامعۀ آن،
 اپيدامواردى ر مى شود ببينند تا گشتند و سالۀ آن گشتند ١٦٤درتاريخ  نبردند،

سات يا به استخدام ادارات ومؤسّ  ون مرتبط بوده وكه بهائيان با سياسيّ  كرد
اّما اين اقدام نيزبراى ايشان سودى نداشته . دولتى درآمده باشند سياسى و

تعاليم آيين بهائى الهى وغيرسياسى  اساس و وندارد، چه كه وقتى اصل و
امثال جام  هت آن كاين واقعيّ  دمؤيّ . است، طبيعى است كه فرع نيزچنين است

وقايع تاريخى به شكلى مبهم  نقل قول هاى ناقص وتكه تكه كردنجم با 
ادارات  سات وومحرف فقط اشاره مى كنند كه بعضى بهائيان در آن مؤسّ 

استخدام شده بودند، ولى سند و مدركى ارائه نمى دهند كه آنها به امور 
كنندكه چنين  مىعا سياسى و جاسوسى و امثال آن پرداخته باشند و فقط ادّ 

عى  .ودهب دليل آوردن و شاهد (حال آن كه طبق فقه اسالمى الَبيَنُة َعَلى الُمد
 و بايد داليل حقوقى مستند و قابل دفاع و )عى استارائه كردن با مدّ 

 غيرساختگى بياورند، نه مطالبى بى سروته كه ناشى از اذهان وهم زده و
  .مغرض است

دارد كه سياسى  وجودبر عكِس ايشان، مدارك محكم و فراوانى  اّما  
بهائيان نه به علل سياسى و . بهائيان را اثبات مى نمايد نبودن اقدامات

ون، بلكه به خاطر امانت و صداقت و شايستگى هاى جاسوسى و اجيرى سياسيّ 
علمى و فنّى خود، مانند بعضى همتايان غير بهائى خود از جمله شيعيان عزيز، 

يخى نشان مى دهد كه از همين بهائيان تار شواهد. استخدام ادارات مى شدند
ون داخل و خارج مملكت نتوانست تا موقعى كه بهائى بودند، احدى از سياسيّ 

سياسى كند، چه كه احكام و نصوص قاطعه اى اهل بهاء را از  ۀسوءاستفاد
و كارهاى  روشهال به ون و عدم صداقت و امانت و توسّ دسيسه هاى سياسيّ 

 ۀازجمله نصوص كثير ٢.مصون مى داردداشته، محفوظ و خالف باز
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عدم مداخله در امور سياسى و : مزبورشامل احكام و مواضيعى است مانند

نهى  ،مخاصمات احزاب، اطاعت از حكومت متبوعه در امور قانونى و ادارى
 نهى از ،نهى از خيانت مالى در مشاغل ،از رشوه دادن و گرفتن و كًال ارتشاء

نهى از فساد و نزاع و جدال و ، ه و دسيسه،ه و تقىپنهان كارى و كتمان عقيد
نهى از  ،ئات اهل غربنهى از تقليد سيّ  ،كدورت و برودت و محزون ساختن

نهى از دستبوسى و چاپلوسى و انحناء و ، لزوم راستى و صداقت و امانت ،ظلم
  ....و سِكرات؛نهى از مُ  ،نهى از قمار، به خاك افتادن

ل توان تى را تحمّ هر ذلّ « :البهاء مى فرمايندعنوان نمونه حضرت عبد به  
نمود مگر خيانت به وطن و هر گناهى قابل عفو و مغفرت است مگر هتك 

ِانّى َاَتَضرُع ِالى اهللِ َاْن يوفَِّقُكم َعلى َاْمٍر « :و نيز ٣»ناموس دولت و مضّرت ملّت
من به ( »ى ُكلِّ َشىء َقديرٌ ِانُه َعل. الُْملوك والَْمْملوكُ و  يْرضى ماِلُك الُْملوك ِ

ق بر امرى نمايد كه خداونِد درگاه خدا گريه و زارى مى كنم كه شما را موفّ 
همانا او بر هر چيزى  .خشنود باشند )مردم و ملّت( مالِك ملوك و ملوك و مملوك

 حكومتت فرمائيد كه دراين نص مبارك خشنودى خدا ومردم ودقّ . تواناست
ق برآن گردد كه خدمت اگر نفسى موفّ «: يزمى فرمايندون ٤.)هرسه قيدشده است

نمايان به عالم انسانى، على الخصوص به ايران نمايد، سروِر سروران است 
ونيز مالحظه فرماييد توضيحات دقيق وكافى و گوياى  ٥».وعزيزترين بزرگان

  :امراهلل را كه مى فرمايند حضرت ولىّ 

ت و سياست ض سياسى ملّ بايد در گفتار و كردار از اغرا ءاهل بها
حكومت خويش و از نقشه ها و برنامه هاى احزاب و دسته هاى سياسى 
دورى جويند و در اين قبيل مباحثات و مجادالت طرفى را مالمت نكنند 
و به جهتى نپيوندند و هيچ طرحى را ترويج نكنند و خود را به هيچ 

ين بهائى جهانى، كه مبداء و مقصد آي وحدتنظامى كه مخالف مصالح 
ون مّكار زنهار زنهار كه آلت دست سياسيّ . مى باشد، منسوب نسازند

. گردند و يا در دام اهل مكر و خدعه بعضى از هموطنان خويش افتند
بايد حيات خويش را چنان تنظيم نمايند و رفتارشان را چنان ترتيب دهند 

ويد كه مثًال بگ. هاماتى بى اساس بر آنان بنددكه احدى نتواند حتى اتّ 
بهائيان به امور سّرى اشتغال دارند و به تقلّب و تزوير و رشوت و تخويف 

ن و از هر تحّزب و تشّعبى وارسته بايد از هر انتسابى به حزبى معيّ . پردازند
گردند و از منازعات بيهوده و حسابهاى ناپسنديده رهايى جويند و از 

بايد . د پرهيز كننداغراض نفسانى كه وجه جهان ِ متحّول را متغير ساز
مشاغل سياسى و ديپلماتيك را از مشاغل كامًال ادارى تفكيك نمايند و 
اگر در تشخيص مرّدد باشند از ُاَمناِء ُمنَتَخبه در محافل روحانى استفسار 
نمايند و به هيچ وجه شغلى را نپزيرند كه بالمآل منجر به فّعاليّت هاى 

ره بايد در نهايت استقامت و باالخ .در هر كشور باشد حزبىسياسى و 
كمال قدرت بى چون و چرا در راه حضرت بهاءاهلل سلوك نمايند و از 

ون است اجتناب كنند و درگيرى ها و ستيزه جويى هايى كه كار سياسيّ 
ت اليق آن شوند كه از وسائط اجراِء سياست الهى به شمار آيند كه مشيّ 

ن بدانيم كه نبايد از آنچه بايد به يقي. مى بخشد تجّسمرا نزد بشر  حّق 
قبًال مذكور شد اين شبهه ايجاد گردد كه بهائيان به امور و مصالح كشور 
خويش بى اعتنايند و يا از حكومت رايج موجود در وطنشان سر پيچى 

مقّدسشان در ترويج كامل مصالح دولت و ملّت  ۀمى كنند و يا از وظيف
ه آرزوى پيروان وفادار و بلكه مقصود آن است ك. خويش سر باز مى زنند

حقيقى حضرت بهاءاهلل در خدمت صادقانه و بى شائبه و وطن پرستانه به 
 ۀكشورشان به نحوى صورت مى پذيرد كه با موازين عاليّ  ۀمصالح عاليّ 

چون . اصالت و كمال و حقيقت تعاليم آيين بهائى منافاتى نداشته باشد
تشان به عنوان يك شود و قوّ هاى بهائى افزوده  جامعهت بر تعداد و جمعيّ 

نيروى اجتماعى نمايان تر گردد، اهل بهاء ناگاه مشاهده نمايند كه اولياِء 
امور و ارباب نفوذ در عالم سياست آنان را تحت فشار خواهند گذاشت 

در . به اين اميد كه براى پيشبرد مقاصد سياسى خود از آنان مدد گيرند
افزونى براى مساعى خويش در  زهاى بهائى به طور رو معهعين حال جا

ت و مساعدت سات خويش نيازمند ُحسِن نيّ سّ ؤت و توسعه اساس متقويّ 
در چنين حالى جامعه هاى بهائى بايد بر . دولت هاى متبوعه خواهند شد

حذر باشند كه مبادا در اشتياقى كه براى پيشرفت مقاصد امر عزيزشان 

ِق معامله گذارند و اصول و خويش را بر َطبَ  سمقدّ دارند نادانسته آيين 
ى كه خود را به مصالحه نهند و در عوض منفعت مادّ  ۀمبادى اساسيّ 

خويش را فدا  ۀروحانيّ  ۀساتشان گردد اصالت مرام هاى عاليّ نصيب مؤسّ 
بايد به جميع اعالن نمايند كه بهائيان در هر مملكتى كه ساكن . كنند

باشد و هر چند كه به جان م يافته تقدّ  نباشند و هر قدر كه تشكيالتشا
مشتاق اجراى احكام و ترويج اصول و مبادى ديانت حضرت بهاءاهلل 
باشند، باز بى درنگ شرط اجراِء احكام و ترويج اصول مذكور را در اين 

يعنى جّد و جهدشان در . مى دانند كه موافق قوانين ُدَوِل متبوعشان باشد
ن نيست كه بخواهند به موكول به اي ناكمال امور تشكيالتى ديانتشا

نحوى از َانحاء قانون مملكت خويش را نقض نمايند، تا چه رسد به 
اينكه بخواهند تشكيالت خود را باالتر از تشكيالت حكومت متبوعشان 

فّعاليّت ها و تنوع جامعه  ۀبه عالوه از ياد نبايد برد كه توسع. قلمداد كنند
ن و روشها و سياست هاى با موازي هاهاى بهائى كه تحت انواع حكومت 

كه عضو  ىمختلفه، به خدمت مشغولند چنين ايجاب مى كند كه بهائيان
ديگرى را  ۀجامع هر يك از اين جامعه ها هستند كارى نكنند كه سوء ظنّ 

در كشورى ديگر بر انگيزند و سبب ايجاد خصومت آن كشور با امر بهائى 
ند و كارشان را ديگرى كن تشوند و برادران خويش را دچار تضييقا

حاد امراهلل را محفوظ مشكل سازند؛ وِاّال ديگر به چه نحو مى توان اتّ 
الهى را كه از مرزهاى سياسى و  ۀداشت و چگونه مى توان اين امر پر دامن

اجتماعى فراترمى رود و انواع نژادها و ملل را در آغوش دارد و ناچار بايد 
ّن و حمايت حكومت هاى حسن ظ برى در راه پيشرفتش متزايدًا متكّ 

 ۀگوناگون باشد، قادر نمود كه بتواند مصالح خويش را حفظ كرده، توسع
آرام و مستمر مؤّسسات و تشكيالتش را تضمين نمايد؟ پيروى از چنين 

باشند و  »ِابُن الَوقت«روشى مبتنى بر اين نيست كه اهل بهاء بخواهند 
ز هر چيز مبتنى بر اين بيش ا لكهب ،منافع آنى خويش را در نظر بگيرند

اساس است كه مواظبت مى ورزند كه مبادا نه انفرادًا و نه اجتماعًا در 
 ۀامورى شركت كنند كه سر مويى از مرام ها و اعتقادات و حقايق اصليّ 

آيين خويش منحرفشان گرداند و هيچ چيز نه افتراء بى خبران و بد 
پاداش، هيچ يك  تحصيل وت و افتخار خواهان و نه طمع به كسب عزّ 

نمى تواند آنان را وادار كند كه بار امانتى كه بر دوش دارند بر زمين نهند 
و از راه راستى كه در پيش گرفته اند پاى بيرون گذارند و كردار و 
گفتارشان گواهى دهد بر اينكه پيروان حضرت بهاءاهلل در هر بالدى كه 

قدرت و مقام و نه از  ۀساكن باشند، نه جاه طلب و خودپرستند و نه تشن
شان سبب انتقاد و اعراض و سوء ظن  ك به موازين وجدانىاينكه تمسّ 

ه در اين سبيل كار ما بسى مشكل و دقيق البتّ  .ديگران شود، هراسى دارند
حضرت بهاءاهلل چاره ساز ما  ۀاست اّما قدرت حارسه و هدايت ربانيّ 
ك كامل به حبل سّ تم رش و دا است و ما را در سلوك در صراط مستقيم

حدود و احكامش مدد فرمايد و اگر ثابت و مستقيم مانيم، انوار عنايتش 
را كه هيچ نيرويى در جهان خاموشش نتواند، فرا راه ما دارد و ما را از 
دام ها وچاه هايى كه از مقتضاى اين عصر است برهاند و قادر سازند كه 

كه َمرضى درگاه  يموظائف خطير خويش را به نحوى به انجام رسان
  ٦.اوست و اليق انتساب به نام نامى او

بوده وهست كه  اصول فوق براى جامعۀ بهائى به قدرى مهمّ  رعايت  
 ١٣٤٣(بديع١٢١اّول شهر العظمه  خهامربهائى درتوقيع منيع مورّ  حضرت ولىّ 

: خطاب به محفل روحانى ملّى بهائيان ايران چنين مى فرمايند) ه ش
، نفوس غافله منسوب به اسم ١٢٠خ شهرالعالء /١٥١٨عطف به مكتوب ...«

دات ه انحراف ورزند و در معامالت و تعهّ از تعاليم و نصائح الهيّ  هاعظم ك
خويش از سبيل امانت بيرون روند و به اوامر مكرره آن محفل در اصالح امور 

عقابند  بهائى گردند فى الحقيقه مستحّق  وقعى ننهاده باعث بدنامى جامعه
و اعتمادى  قهشان حسن شهرت امراهلل را به خطر اندازد و ث اعمال نااليقزيرا 

را كه آشنا و بيگانه بر اثر فداكارى و قربانى چند نسل از پيروان اسم اعظم در 
اگر احيانًا . ى امراهلل گرددآن اقليم يافته اند به تدريج سلب نمايد و مانع ترقّ 

شوند و به انذارات مكرره آن  چنين نفوس مهمله اى در جامعه بهائى پيدا
در نيل به مقاصد دنيه دنيوى خويش از  امدًاهى نكنند و عالمًا عمحفل توجّ 
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سبيل امانت و ديانت منحرف مانند آن محفل مختارند كه آن نفوس را 
مجازات كنند و انفصال اداريشان را از جامعه بهائى اعالن نمايند حفظًا 

  ٧»...المراهلل و عبرة للناظرين
 بيشتربا حقايق فوق آشنا شوند، دراينجا چند آنكه هموطنان عزيز براى  

نمونه ازبهائيان مشهورى كه جام جميان وامثال آقاى عبداهلل شهبازى آنها رابه 
عوامل بيگانه  يا سات، جاسوس وصرف استخدام دربعضى ادارات ومؤسّ 

 اند،نبوده ص گرددكه آنان نه تنها چنين تا مشخّ  خوانده اند، آورده مى شود
هستند، نهايت آن كه چون جامعۀ  بوده و ايران عزيز افتخار ت وبلكه سبب عزّ 

ى ت بوده وهست كسى ـــ حتّ خفقان ومحروميّ  در اكثرًا بهائى درزادگاه خود
 ايشان را از فانه بعضى ازروشنفكران ــــ جرأت وشهامت تحسين وتقديرمتأسّ 

  .نداشته
ايّام  ٥ورقا هستندكه ذكرشان درصفحۀ آنان جناب ولى اهلل خان ازجملۀ  

، به نقل از »اهلل ورقاء ىول« لغت  ِلي، ذىدائرة المعارف بهائ در. آمده است
در  ىتبر آمده و مدّ  ىشغل يّۀبعد از ازدواج در ته.. .« :آمده نيچن شانيخود ا

 مانيطلعت پ کهى موقع ودممشغول کار ب ىروس به عنوان منش ۀسفارتخان
فرمودند با کسب  ىم متيبه آمريکا عز )دالبهاء جَل َثناهُ حضرت عب ىعني(

افتخار التزام رکاب  ىخيسفر تار نياجازه از حضور مبارک به آنجا رفته در ا
 ىبه سمت منش هيّ در سفارت ترک رانيمبارک را داشته و بعد از مراجعت به ا

حفل در م ميو شبها ىبه کار ادار ميروزها. اّول و مترجم مشغول کار شدم
به  ىمذبوح ىمصروف بوده و حرکت هيّ امر ىلجنه ها ريو سا ىس روحانمقدّ 

در موقع استخدام در هر دو  .نمودم ىم ىخد مت امر اله ليَزعم ِ خود در سب
 استيو مطلق در امور س ىسفارتخانه شرط قبول خدمت را عدم دخالت قطع

ه درکمال امانت و دراز ک انيبعد از سال ىشد ول رفتهيپذشرط  نيقرار دادم و ا
شد که  ىانجام امر ىتقاضا ريصداقت مشغول کار بودم در اواخر چون از حق

 »...شد بالدرنگ استعفا دادم ىاز آن استشمام م استيس ۀمختصر رائح
نيزمذكوراست ولى جام جميان  ٩-٨دى شمارۀ  –، آذر ١٣٣٠دراخبارامرى (

  ).عمدًا آن را مسكوت گذاشته اند
اليوزى بنيان گذار بخش فارسى راديو بى بى سى ب ديگرجناب مورد  
ه يالت عاليّ كه به صرف فضائل وكماالت وتحّص ) ايّام ٣٤ص( هستند

ق بهائى فقيد عزيزى هستند جناب باليوزى همان محقّ . دراستخدام آن بودند
آيا چه . س نوشته اندرا در تأييد آن ديانت مقدّ  محّمد و دور اسالم كه كتاب

هامات امثال جام جم؟ شرح حال همين كتاب براى بطالن اتّ مدركى باالتر از 
جناب باليوزى نوشته شده است و شرح خدمات و من جمله نظر خود ايشان 

از منصفين دعوت مى شود  .درباره استخدام در بى بى سى نيز موجوداست
جام جم پرسيد كه  از فقط دراينجا بايد. ٨به آن مراجعه و خود قضاوت فرمايند

بى بى سى با جناب  مجتبى مينوى درراديو تى وهمكارى امثال استاددوس آيا
  ٩باليوزى رابه چيزحمل مى نمايد؟

و نخبه رانمى  لکردهيتحص انِ بهائي ىاين كه جام جم ابدًا ذكرى ازبعض يا  
مثل جناب شاپور راسخ که . نمودند را ردّ  ىاسيس ىپستها شنهادِ يكند كه پ
 مذکورند زي سازماِن ملل ن ِ ىدستگاه فرهنگدر  محسوبند و زين ىجهان تيّ شخص

از جمله وزارت آموزش و پرورش را  شنهادِ يپ ىو در زمان محّمدرضا شاه پهلو
  .رفتندينپذ

نمى كند كه چگونه آقاى اسداهلل صنيعى بهائى وقتى وزارت  ذكر يا و  
بهائى او را راهنمايى كرد كه  ۀبه اصراررژيم پهلوى پذيرفت، جامع جنگ را

از مشاغل سياسى بيرون آيد چه كه بهائيان ممنوع از مداخله در امور بايد 
علّت  بهون هستند، اّما سياسى و منازعات احزاب و روش هاى غير الهى سياسيّ 

مار جامعه بهائى حذف و طرد شد و جالب آعدم انجام اين كار، وى از ليست 
،صص ٢در جلد  ظهور و سقوط سلطنت پهلوىه كنندگان كتاب آنكه تهيّ 

ارائه كرده اند كه  ٥/٦/١٣٤٤سندى منتسب به جامعه بهائى موّرخ  ٤٦٨- ٤٦٩
را از وزارت  ودمؤيدحقيقت فوق است ودر آن آمده آقاى صنيعى استعفاى خ

جنگ تقديم شاه نموده ولى شاه قانع نشده و اظهار داشته در ايران كسى جز 
و هيچ كس هم ه ندارد اجازه دخالت در امور سياسيّ  )يعنى خود شاه(وى 

دينى اش مبنى بر  ۀدخالت ندارد و لذا استعفاى آقاى صنيعى به خاطر عقيد

كار خود ادامه دهد و تمّرد  بهعدم مداخله در امور سياسى منتفى است و بايد 
  .ننمايد
اين سند كه مثِبِت صداقت بهائيان در  ۀرغم ارائ عجيب آنكه على اّما  

 مى باشد، يك بام...  ، ٥٣، ٥،١٧،٥٨ به تنهائى پاسخ صص قول و عمل و
به نظر مى رسد كه اين حركت چيزى جز «: و دو هوا عمل نموده و نوشته اند

 ورصحنه سازى نبوده است، تا از سويى نقض آشكاِر اصِل عدم مداخله در ام
توجيه شود و از ) تصّدى يك پست كامًال سياسى توسط يك فرد بهائى(ه سياسيّ 

 خداوند! سبحان اهلل ١٠».ه فرقه بهائيّت تثبيت گرددسويى ديگر اعتماد شاه ب
 .بى انصافى امثال جام جم نكند و گروهى را دچاربغض وحسد و هيچ فرد

ظهور كتاب  درهمانجالب آنكه اين نتيجه گيرى وهم آلود در حالتى است كه 
، در تك نگارى مربوط ٤٥٠-٤٥١دوم، صص  جلد ،و سقوط سلطنت پهلوى

رغم بهائى بودن  نقل از خود ِاو آمده است كه وى علىبه پرويز ثابتى، به 
وى و  ۀخانواده اش، مسلمان بوده است، و با اسنادى كه از ساواك دور

در «دو گروه مزبور  هه به دست آمده روشن شده است كهمكارى آن با حجتيّ 
ب آنكه همكارى داشته اند، و تعجّ  »به بهائيان به طريق عملى و منطقىحمله 

رغم روش كلى شان كه به زور  على پهلوى ظهور و سقوط سلطنتدگان ه كننتهيّ 
ات خود را از طريق هر نوع سند جعلى و يا غير هم كه شده مى خواهند فرضيّ 

در دروازه داخل نمى شوند ولى از سوراخ  زجعلى اثبات كنند، و لذا گاهى ا
ى بر اعتراف ثابتى را در تك نگارى مزبور مبن سوزن وارد مى شوند، گويا

اگر چه رّديّه  –رغم بهائى بودن والدينش مى پذيرند  مسلمان بودنش على
ساواكى ها را به  س ايشان و بدون هماهنگى با ايشانديگر، برعك ىنويس ها

ولى ساير موارد مشابه چون  –ثابتى بهائى مى دانند  رويزخاطر همين امثال پ
ِف آنكه پدر بزرگش اعتراف خود هويدا را مبنى بر بهائى نبودنش، به ِصر

بهائى بوده نمى پذيرند، و يا چنانكه درمورد وزير جنگ، اسداهلل صنيعى 
ه كنندگان ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، ذكرشد اسناد خود ساواك را كه تهيّ 

  .خود آن را ارائه داده اند، تعبير و تفسير غلط و به دلخواه خود مى كنند
چرا كه مى  نديگو ىرا عمدًا نم قيحقا ليقب نيامثال جام جميان ا ىآر  

هام ايشان است كه حركت عدم مداخله در سياست دانند اگر بگويند مخالف اتّ 
 ٥٧-٥٦مقالۀ صفحات  هم در را هم دركتاب ظهوروسقوط سلطنت پهلوى و

برطبق  ملهج واز اّما با آنچه گفته شد، .ايّام چيزى جز صحنه سازى ندانسته اند
عايى ال بر همه روشن شده است كه اّوًال اسناد ادّ آنچه دركتاب مزبورآمده، ح

مورد بررسى بعد از انقالب، شامل اسناد جعلى نيز مى باشد، ثانيًا به شهادت 
خود مسئولين، بسيارى اسناد مزبور هم ربوده شده يا مفقود شده؛ ثالثًا بعضى 
 اسناد موجود نيز عمدًا مسكوت گذاشته شده و از دسترس عموم دور نگهداشته

طور تحليل و تعبير و  شده است؛ رابعًا اسناد در دسترس گذاشته شده نيز آن
ات و پيشداورى هاى گروه ــ يا گروههاى ــ خاّصى را اثبات تفسير شده كه فرضيّ 

كند و اين امر چه با جعل اسناد، چه با تحريف اسناد، چه با كم و زياد كردن 
را به هم آميختن و آسمان و در اسناد، و چه با رطب و يابس  جهمطالب مندر

ريسمان به هم بافتن، بدون در نظر گرفتن حيا و تقواى دينى و انصاف و 
ت ايران ومردم صداقت علمى و بدون ترس از خدا و خوف از پاسخ دادن به ملّ 

  .دنيا، صورت گرفته است
فصل تهيه كنندگان  نيز و ٥٨ صفحۀ بودن گزارش هائى كه ايّام در جعلى  

ازساواك دربارۀ جلسات  ،١٧،شمارۀات تاريخى، ويژۀ بهائيّتنامۀ مطالع
بهائيان آورده به قدرى واضح است كه نه تنها بهائيان را به خنده واداشته، 

نيزكه با دين بهائى آشنا شده، بعضًا به آن گرويده  بلكه هموطنان عزيزى را
ياه باعث گشته امثال جام جم به چنين س اند، دچارحيرت نموده كه چه چيز

سند ارائه  ٦ رشاهدى برمۀ آقاى مظفّ همان مقدّ  .كارى هاى آشكارى روى آورند
همين  از نيز نمونۀ ديگر دو. دروغ وجعلى بودن آنها شهادت مى دهد شده، بر

 تاريخ جامع بهائيّت وسقوط سلطنت پهلوى، وكتاب ظهور قبيل اسناد دركتاب
ارائه شده كه بوضوح با  ى،مهنازرئوف مسلخ عشقبهرام افراسيابى، وكتاب  از

آسمان متفاوت  روح تعاليم بهائى ونيزسبك ولحن مكاتبات بهائى زمين تا
 سقوط سلطنت پهلوى، خود و ه كنندگان ظهورجالب آنكه تهيّ  ١١.است

جعلى ساواك اشاره كرده اند ولى  درنفس همان كتاب درمواردى به اسناد
  .و مى كنند دهرجعلى عليه جامعۀ بهائى استفاده ك ازهمان اسناد



 
 ١١٢   ولوله درشهر

 
 اينقدرمورد ت هاى فرهنگى وعلمى بهائى ايرانى بايدچرا شخصيّ  راستى  

انواع تهمت هاى عجيب وغريب نثارشان  ى بهائى ستيزباشند وبى مهرى اقليتّ 
ت هايى به صرف مسلمان بودن مشابه ازچنين شخصيّ  گردد؟ چرا با موارد

جهانيان  هبى؟ امروزبه خاطر تعصبّات مذ معاملۀ يكسان نمى شود؟ آيا جز
فى مى كنند، درميان ايشان بهائيان دنيا معرّ  درسراسر ايرانى را مشاهير قتىو

دركنارهموطنان مسلمان ومسيحى ويهودى وزردشتى وغيره نام مى  نيز ايرانى را
اسالمى  ايرانى وضد ضد ايشان را ت نامهربان درايران عزيز،برند، اّما آن اقليّ 
جمهورى  ىرماه بودكه اخبارسراسرى صدا وسيماهمين مه .جلوه مى دهند

ضمن ) شهيادسابق(اسالمى ايران درگزارشى راجع به مرّمت بناى ميدان آزادى
ت ايران، ازمهندس آن جناب حسين امانت ت سمبليك آن براى ملّ بيان اهميّ 

 و عوامل استعمار از نكندچون ايشان بهائى بوده اند، صدا وسيما نيز .بردننام 
فرزندان ايران بايد  انداشته است؟ چرا ب ت ايران خبرملّ  بوده و صهيونيسم

بدانند كه همين جناب حسين  چنين رفتارشود؟ جالب است هموطنان عزيز
طرح دانشگاه صنعتى نيز  شد و شهيادسالگى برندۀ طرح بناى  ٢٤ امانت در
 مأمور تأسيس دانشگاه صنعتى و دكترمجتهدى رئيس دبيرستان البرز. از اوست

هى اشاره توجّ  خور در نكتۀدربارۀ همكارى با حسين امانت به ) ش ١٣٤٤(
   :كرده است

 .ه كننقشه اش راتهيّ ... صدايش كردم گفتم احتياجات من اين است
نشد  حاضر و حسين امانت تهيه كرد متر ساختمان را هزار ٧٠نقشه هاى 

: گفت »ر،آقا اين پول كاغذش رابگي«: ى به اوگفتمحتّ ... يك ريال بگيرد
حاضر نيستم يك  و مديونمالبرز فارغ التحصيل شده ام،  من از! نه«

پول مال من نيست من كه نمى دهم «: من گفتم »...شاهى بگيرم
   ١٢.بله نگرفت ».نمى گيرم اين وجود با«: گفت ».ازصندوقمان است

كسى است كه جام جم درصفحۀ  مجتهدى مزبور جالب آن كه دكتر  
ادارۀ  و رستىدانسته كه سرپ »رجال باكفايتى« از ، ايشان راويژه نامۀ ايّام٢٤

راستى جام جم شهادت فوق ! الحمدهلل. دبيرستان البرزرا به عهده داشته است
ارزيابى  جناب دكترمجتهدى راجع به جناب حسين امانت را چگونه تحليل و

  .َفُبِهَت الجام جم مى كند؟

 هوشيار، آن هم از باقر محّمد را دربارۀ استاد دكتر ديگرى مورد بشنويد
 رواق، طهران، نشر ،غرب زدگىدركتاب  .زبان مرحوم جالل آل احمد

مى  ت اصلى مشكل تقليد ازغرب،، دربارۀ علّ ٧٨- ٧٩صص ،١٣٣٧
شايد كسى كه پيش ازهمه راهى به علّت اصلى اين مشكل «: نويسد

شت اّما كه گرچه به بهائى گرى شهرت دا دبو برد، دكترمحّمد باقر هوشيار
ديده ايد كه اروپائى  شما ازالى در«: اين طورنوشته است ١٣٢٧درسال 

نديده ايد  دارند وليكن پا برجا بودن سنن وآداب آنها را ها همه سواد
 دانشگاه ونمى دانيد كه دستگاه معارف آنها ازكودكستان گرفته تا

درمملكت خودتان به وسيلۀ  را اسبراساس كليسا است وشما اين اس
شنفكرى مغرب زمينى چون كاسۀ ازآش داغ تر مدتى است ازميان برده رو
با چنين شهادتى ازآقاى آل احمد، آيا جام جميان زيرسؤال نمى  ١٣».ايد

 فشاهى براى اثبات اكاذيب خنك خود در طبرى و آقايان روندكه چرا از
س آيا فكرنكرده اند كه اسا .االشارة هالعاقل يكفي ايّام استفاده كرده اند؟

ديانت بهائى سرچشمه گرفته است؟  عقايد از هوشيار استاد نظر
به اين حقيقت پى  بخواند نيز اگرمنصفى مقاالت همين مجموعه را

  ١٤.برد خواهد

اين روش بردارند  چه خوب است كه بهائى ستيزان دست از پس  
ازچنين منظرى  .واقع بينانه است بنگرند وازمنظرى ديگركه منصفانه و

فت كه حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء از يك قرن و نيم قبل يا درخواهند
همه  ۀاراده داشته و دارند كه ايران عزيز سرآمد كشورها باشد و براى توسع

هدايات و نصايح و وصاياى فراوان، هم به اهل  در الواح و آثارشان آن ۀجانب
الت خود باختگى ت عزيز ايران و بزرگان آن، فرموده اند تا از حبهاء و هم به ملّ 

در برابر اروپا و غرب بيرون آيند و به تواناييهاى خود پى برند و آن وقت نه از 
اهل عالم ارتباط  ۀتى مترقى با همموضعى عقب مانده، بلكه از وضعيّ 

فرهنگى و علمى و هنرى و اجتماعى برقرار كنند و دست در دست جهانيان در 

ى و وحدت عالم انسانى تالش راه رفاه و سعادت حقيقى بشر و صلح عموم
، ءلوح حكمايا  لوح حكمتلوحى معروف به  حضرت بهاءاهلل در ١٥.نمايند

أهِل الّشرِق ِمن َصنايِع أهِل  يونُ َلّما ُمِلت عُ «: دراين خصوص مى فرمايند
هنگامى كه ( »ُمِمّدها َغَفلوا َعن ُمَسبِِّبها وَ  الَغرِب، ِلذا هاموا فى االٔسباِب وَ 

رقيان ازصنايع غربيان پرشد، حيران وفريفتۀ آن صنايع واسباب چشم هاى ش
  .)كنندۀ آن غافل شدند شدند وازمسبّب ومدد

اين ديد وسيع بوده است كه فضال و تحصيل كردگان بهائى چه در  با  
ايران و چه در خارج از آن، شايستگى هاى اخالقى و معنوى و علمى و 

يز بدون دخالت و آلوده شدن به فرهنگى خود را نشان داده اند و بعضى ن
 لذا. افتخار ايران عزيز بوده اند ۀسياست ناقص و ستيزه جو و فاسد بشرى، ماي

نگوييم اين افتخار راديو بى بى سى بوده است  چرا به عنوان مثال اين منظر از
مينوى در استخدام اداره اش بوده اند؟ چرا  كه امثال جناب باليوزى واستاد

اين افتخار دولت انگليس بوده است كه از  گفته نمى شود كهبه ملّت ايران 
و خدمت به انسانها  نىحضرت عبدالبهاء براى اقدامات ايشان براى صلح جها

ازدغدغه  امروزه بدون استثناء و تبعيض، تقدير نموده است ونه برعكس؟ مگر
نخبگان اين مملكت  »فرارمغزها،«هاى ايران عزيزمان اين نيست كه پديدۀ 

يت ابه سوى ممالك پيشرفته مى برد؟ مگرهمين جام جميان بارها ازشخّص ر
 افتخارنمى كنند؟ وبه آنها نندنمى ك ياد هاى معروف ايران درخارج ازكشور

 ت هاى اسالمى وانقالبى ايران، تحصيل كردۀ غرب وبسيارى ازشخصيّ  مگر
روش  د؟اسالم بوده ان ضد يا همۀ آنها جاسوس ووطن فروش و مريكا نبودند؟آ

نيست كه چون جام جم كودكانه يك يك ايشان رانام برند تا مالحظه  ءاهل بها
 ذكراز بهائيان  است كه جام جم مشابهى تعدادشان صدها برابرموارد گردد
يك بام  سياست ه بى انصافى وبى مهرى وهمين كه هموطنان عزيزمتوجّ . كرده

  .كافى است راء اهدوهواى جام جم شوند، اهل ب و
كه ممكن است درجامعه اى  اضافه كرد نيز اين را ه بايدالبتّ  صد هبتّ ال  

غيردينى معدود نفوسى هم پيدا شوند كه مطابق معتقدات وتعاليم  دينى يا
وهنجارهاى آن عمل نكنند، ولى نمى توان به خاطر معدودى قليل، كل آن 

جامعۀ  فى المثل، در مورد آقاى صنيعى كه درفوق آمد. هم نمودجامعه را متّ 
وقت پنهان نكرده كه ايشان قبل ازقبول پست وزارت بهائى بوده  بهائى هيچ

است اين است كه وى به همين خاطر از جامعۀ بهائى  است،اّما آنچه مهمّ 
است كه  مسلمانى جدا شده، وحكم ايشان مانند خيل عظيمى ازغير بهائيان

به پاى اسالم ت مشابه داشته اند ولى جام جميان اعمال ايشان را وضعيّ 
وال َتْكِسُب ُكّل َُنْفس ٍاال «ن مجيد آبه فرمودۀ قر. منظور نمى نمايند لمينومس

كسب نمى كند هر نفسى مگر بر خودش، و ( ١٦»َعَليها َو ال َتِزُر واِزَرة ٌِوْزَر ُاْخرى
  ).بر نمى دارد بردارنده اى بار گناه ديگرى را

بهائى  دى كه ايّام آنها رادربارۀ افرا نيست مختصرى نيز بد اينجا در  
  .تا حقيقت حال مشخص گردد معرفى كرده آورده شود

به وى ٢٥-٢٤درصفحات  مقاله اى جداگانه را نبيل الدوله كه ايّام -الف
خالصۀ كالم دربارۀ ايشان آن كه . اختصاص داده، بهائى معروفى بوده است

ناسخ  كه در دورۀ قاجاريه بود خ مشهورازخاندان مرحوم سپهركاشانى مورّ 
 ازخاندانايمان وى  ١٧.به ديانت بابى توهين ها نموده است خود واريخالتّ 

چنين فردى زنده كنندۀ اين حقيقت درتاريخ اديان است كه خداوند ازخاندان 
كسانى كه با دين الهى مخالفت مى كرده اند، نفوسى رامؤمن كرده تا كل 

عليقلى خان نظربه . هندبرقدرت خداوند برخلق جديد ايمانى نفوس شهادت د
برغافل نشدن  مبنىسابقۀ خانوادگى با اجازۀ مشروط حضرت عبدالبهاء 

ازاموراساسى دينى به واسطۀ استغراق درامورادارى سفارت، پست منشى گرى 
ومقامات سياسى مالقات  ان امورمريكا را پذيرفت وبا متصديّ آسفارت ايران در

به حضرت عبدالبهاء بوده  عالقمند ارداشته وبا همسرش فلورنس ازبهائيان بسي
ايشان به همراه  .بوده اند ت ايران عزيزايشان درفكرعزّ  اند وبه پيروى از

ايشان پس . ترجمه كرده اند نيز ه گيل بعضى آثاربهائى رادخترشان خانم مرضيّ 
  .كناره گيرى نمود درگذشت حضرت عبدالبهاء ازمشاغل خود از

مطالبى است كه برعكس ٢٥- ٢٤شان درصصدربارۀ اي ايّام مقالۀ درخود  
ت آيا عضويّ . ات واعمال ايشان نداردعاى زوركى جام جم نشان ازسوء نيّ ادّ 



 
 ١١٣   ولوله درشهر

 
درهيأت نمايندگى ايران درصلح ورساى خيانت محسوب بوده؟آيا عشق 

  ايشان به حضرت عبدالبهاء وخواندن دعا نشان ازسياست زدگى است؟ّ 
وسترآمريكائى دردهۀ اّول قرن جم جريان اعزام مسترش جامت به چه علّ   
مريكا وتأسيس دولت يهود درچندين دهۀ بعدازآن آرا به سلطۀ جهانى ٢٠

خين وقايع تاريخى را معكوس مى سازد؟ مورّ  رتأخّ  م وتقدّ  و وصل مى كند
رجال  ده ها نظروتحليل متفاوت ازجريان مشروطه و غيرايرانى هنوز ايرانى و

مى دهند، دراين صورت چگونه جام جم  آن دوران ارائه سىسياسى وغيرسيا
ه آيا جام جم توجّ  ١٨نزل مى داند؟وحى مُ  به شوستر راجع را نظرخود اظهار

ديگرمقاالتى  مريكائى متناقض باآ اينجا دربارۀ شوستر در ۀ اوندارد كه فرضيّ 
واين درحالى  درمقطع مشروطه روسى دانسته است؟ است كه درآن امربهائى را

 .آن مقطع با انتخاب شوسترمخالف بوده اند در يس هردوروس وانگل كهاست 
ين وتقى زاده وخان ملك ساسانى كه ئهرآنچه راكه اسماعيل رآ چگونه بايد

 بحث واختالف نظرخود مورد نوشته اند و ايران درعثمانى بوده سفير خود
مالك حقيقت دانست وبه واسطۀ آن جناب نبيل  قين مسلمان نيزهست،محقّ 

ين را آنجا ئرآ جام جميان چرا نظر ١٩دانست؟ »سوء عقيده« راىالدوله را دا
كه ُمثِبت اوهاماتشان است مى پذيرند ونقل مى كنند، اّما آنجا كه به نفعشان 

جملۀ اين  ين اشتباه كرده؟ ازئعى مى شوندكه رآنيست يا نقل نمى كنند ويامدّ 
طرف  از نبودن بهائيا» تحت فشار« است كه بر ٢٥اعتراف صفحۀ  موارد

بهترين داليل رّد  اين اعتراف از حكومت وقت اذعان نموده است كه خود
 .ايّام مى باشد ٦٠درصفحۀ » مظلوم نمائى به قيمت دروغپردازى«مقالۀ 

كرده،  برو را درست كنند چشم راهم كورجالب آنكه جام جميان آمده اند اَ 
ت فشار به علّ  ايران ازاين كه خروج نبيل  ين درموردئه كالم رآالبتّ « :نوشته اند

عوض آن  در و »به بهائيان بوده خالى ازتسامح نيست، دستگاه حكومت
 »فّعاليّت هاى تبليغى اش به نفع فرقۀ ضالّه با ءمخالفت علما« نوشته اند

چگونه به دست  سبحان اهلل كه خداوند. ايران شده است موجب رفتن وى از
خين حقيقت اين است كه مورّ  آرى .روشن مى فرمايد مخالفين، حقايق را خود

تضييقات  و بهائى وغيربهائى ايرانى وغيرايرانى همه اعتراف كرده اند كه فشار
  .بوده دو هر ءوارده بربهائيان ازناحيۀ حكومت وعلما

خوب جام جم اعتراف كرده است به هدف اصلى دين جديدالهى  چه و  
ن جهان ازروس وسياسيّ  كه وحدت عالم انسانى است كه وراى اهداف محدود

) جناب نبيل الدوله(آرى ازدواج يك ايرانى .ديگران است مريكا وآ وانگليس و
، آن هم درآن ايّام كه درنظرايرانى، )خانم فلورنس( مريكائىآيك  با

 وطرد »ق وحدت شرق وغربنشانۀ تحقّ « محسوب مى شد، نجسغيرمسلمان 
يق حضرت عبدالبهاء تشو و ، چنانكه تأكيد)ايّام ٢٥ص( مذهبى است آپارتايد

 طرد مريكا نشانۀآهمان  در درخصوص ازدواج سياه پوستان با سفيدپوستان نيز
راه  آنچه هست در آرى آنچه بوده و. است نوع بشر حادنژادى واتّ  آپارتايد

 مشكالت و اسيرز نه سياست بشرى كه هنو ق همين سياست الهى است وتحقّ 
سّد راه اين سياست الهى  ندجام جم نمى توا. بحران هاى طاقت فرساست

رغم همۀ  كلمۀ حضرت بهاءاهلل جهان على نفوذ باشد، چه كه به خاطر
روزى اين  است و حركت مشكالت مزبور، درباطن خود به سوى وحدت در

  .گشود وحدت چهره خواهد
مطالب مربوط به جناب نبيل الدوله،اين جملۀ جام جم  ادامۀ در راستى  

 براى پيشبرد اهدافش، ظاهرًا از« :كه مى نويسد وىتوان كرد  رابه چه تعبير
آيا جام جم ازمقام تقواى  »؟...وجاهت همسرخويش نيزمايه مى گذاشت

 انيين ازهمۀ اديبه حرمت همۀ متقّ  آگاه است؟ نظر ن مجيدآقر در مذكور
فقط ازجام جم مى خواهيم كه  درطول تاريخ، چيزى دراين خصوص نگفته،

» العاقبة للمتقين«ت فرمايند چه كه تقوى دقّ  خصوص در ن مجيدآبه آيات قر
 و صنيعى ها وهويداها ايادى ها وسپهبد«به  ٢٥مقالۀ ص جام جم درآخر

كرده  ارهنيزاش »منصورروحانى ها وانبوه كارگزاران بهائى عصرمحّمدرضا پهلوى
درصفحات . بگيرد بحث دربارۀ نبيل الدوله هم ماهى مراد تا ازآب گل آلود

فهرستى مشابه ارائه داده است، حال آنكه چنانكه درهمين  نيز٣٥-٣٤
دخالت  پس از بوده اند يا بهائى نبوده اند ويا اگر مزبور مجموعه آمده افراد

سياسى نبوده  شغلشاندرامورسياسى ازجامعۀ بهائى بيرون رفته اند ويا اين كه 

الت اين مقا ساير در و زير دربارۀ بعضى ازايشان به عنوان نمونه در .است
  :مجموعه آمده است، مثل

اگرچه فاميل بهائى داشته ولى خود ) ٣٤، ٢٣ص(خسروانى  پرويز) ب
بهائى نبوده وهمسرش نيز كه بهائى زاده بوده پس ازازدواج با وى 

  .ازجامعۀ بهائى دورى گزيد

دوستان حضرت شوقى  يكى ازبهائيان و از) ٣٠ص( ذبيح قربان) ج
 با آنها و و ًا ازپيمان شكنان دين بهائى گرديدبيروت بود كه بعد انى درربّ 

 درجامعۀ به انحراف وافساد و دشمنان جامعۀ بهائى همدست گرديد
حضرت  و گرديد ى ازجامعۀ بهائى مطرودپرداخت وبه كلّ  بهائيان شيراز

كه ازتمام سازمان ها  دادند را هشدار ائىانى جامعۀ بهشوقى ربّ 
  .هده داشت دورى واجتناب نمايندوتشكيالتى كه وى رياست آن رابه ع

  .بهائى نبوده فاميل بهائى داشته وخود) ٥٤ص(اس آرامعبّ ) د

درپاريس به حضورحضرت عبدالبهاء رسيد وقلبًا ) ٤١ص(وزيرهمايون) ه
جالب آنكه جام . آشكارنكرد گرديد ولى ايمان خودرا بهائى مؤمن به امر
وزارت  زبركنارى ازاشاره كرده كه بهائى شدن اوپس ا ناخواست جم خود
دراين صورت آنچه كه به وى نسبت داده، راست يا دروغ،  بوده و

رّديّه هاى صبحى  ايّام از استشهاد .بوده است او مسلمانىمربوط به ايّام 
تى ت روحى وشخصيّ ت تاريخى ندارد چه كه وضعيّ دربارۀ وى نيزسنديّ 

 غير نزد ىصبحى كه ازپيمان شكنان سرخوردۀ جامعۀ بهائى بوده، حتّ 
  ٢٠.روشن است بهائيان نيز

مادرى مسلمان بوده  داراى پدرى بهائى و) ٣٠ص(منوچهرتسليمى) و
بهائى نماند  بود، اّما بهائى نشد وزاده بهائى ازطرف پدرى  لذا است و

  .بازرگانى شد وزير وبه دنبال سياست رفت و

 ٣٥-٣٤كه درصفحات  روحانى، فرخ روپارسا، وبعضى ديگر منصور) ز
ذكريك يك ايشان مى گذريم وآن رابه  از و اره كرده بهائى نبوده انداش

  .راجع به ايشان تحقيق كند جام جم وامى گذاريم كه بيشتر

 ايراد ب خودرا بايداعالن نمود كه چرا جام جم كه محوردراينجا تعجّ  اّما  
، ليستى ٣٥هامات سياسى نموده بود، درصاين زمينه محدودبه اتّ  در را خود
ت هاى معروف بهائيانى كه درعرصۀ علم وفرهنگ وهنر جزء شخصيّ  از نيز

ارائه نموده  خاكشان خدمت ها نموده اند، ايران وجهان هستند وبه آب و
پنهان نمايد كه همۀ اين تهمت  اين است كه جام جم نمى تواند است؟ آيا جز

كه  اردتى جزاين ندمدارك تاريخى علّ  رو كردن اسناد و و زير ها وبرچسب ها و
ندارد  بهائى ستيزى هدفى ديگر قبول ندارد وجز جامعۀ آن را كًال دين بهائى و

 ادايج ت عزيزآن نسوخته است كه هيچ بلكه درصددودلش براى ايران وملّ 
ت وتحريك عوام عليه بهائيان به جرم هاى واهى مى باشد؟ رنگ درملّ  تفرقه

  .خبرمى دهد او رخسارۀ جام جم ازسّر ضمير



 
 ١١٤   ولوله درشهر

 

 !»دقيق وعالمانه«توهين 

  حامد

  :عا كردهچنين ادّ  »سرسخن« قسمت در ٢ ۀجام جم درصفح

بخشى ازفرزندان دردآشنا  »علمى«داريد، حاصل تالش  آنچه پيش رو
بهائيّت  ۀكارنام »ۀدقيق وعالمان«ودرك مند ايران اسالمى، جهت تبيين 

ات مستند ۀدرتاريخ است كه بدور ازهرگونه شعار وجنجال، وصرفًا برپاي
صورت ) حتى براى جوانان تحصيلكرده ومنصف بهائيّت( قابل قبول
به  »ى حقيقتتحرّ «اميدواريم كه جوانان بهائى، شهامت . گرفته است

تا پايان، با حوصله ودقت  يافته واين ويژه نامه را ازآغاز معناى واقعى را
حقيقت، « حقيقت، مطالعه نمايند وآنگاه به منطق ۀيك پژوهند ۀويژ
  .ايدون باد. عمل كنند »افالطون است از رباالت

ايّام جام جم، تصويرى ارائه مى دهد كه باالى  ٥٥ ۀبا اين حال درصفح  
اين  ١».اس افندى درحال االغ سوارىعبّ  .راكب ومركوب« :آن چنين نوشته

عكس قبًال هم دررّديّه هاى زمان پهلوى بود وهنوزهم معلوم نيست چرا بهائى 
بودن  »دقيق وعالمانه« آيا آوردن آن نشانى از .ده مى كنندستيزان ازآن استفا

مى شود؟ اگر مقصودشان توهين  دارد؟ چه حقيقتى با اين عكس اثبات يا ردّ 
پيروان بهائى ايشان است كه ازآن عكس چنين  به حضرت عبدالبهاء وعشاق و

 :ن مجيد مى فرمايدآچه كه در قر .نتيجه اى گرفته نمى شود

خداست كه چهارپايان (٢ ...لكُم االٔنعاَم ِلَترَكبوا منها اهللُ الذى جعلَ 
  )رابراى شما قرارداد تا سوارشويدبرخى ازآنهارا

 :ونيزمى فرمايد

و الَخيَل َو الِبغاَل َوالَحميَر .. .َوَلُكم فيها َجمالٌ .. .َو االٔنعاَم َخَلَقها َلُكم 
وبراى شما درچهارپايان ...يدوچهارپايان را براى شماآفر( ٣...ِلَترَكبوها َو زيَنةً 
واسب ها وقاطرها وخرها تا سوارشويدآنها را وباشد ... تجّملى است
 . )...آرايش وزينتى

عكاسى، عكسى ازحضرت رسول  به همين جهت، اگرچه به علت نبودن فنّ 
اسب وخر وقاطر وشترمى  نيزكه سوار واّولياى حّق  ع اطهار ۀص وائم ءوسايرانبيا

ولى دركتب آسمانى واحاديث اين حقيقت ثبت  ندارد، شدند وجود
دقيق آن در حديث زيرمذكوراست كه عالوه  ۀمصداق ونمون. ومسطوراست

  .هست به اين مطلب، حاكى ازقلّت شيعيان حقيقى درزمان ائمه ع نيز ۀبراشار
چنين آمده  ٣٤٠-٣٤١: صص اصول كافىدريكى ازچهاركتب معتبرشيعيان 

  : است

به خدا : ت اّمام صادق ع رسيّدم وعرض كردمخدم: صيرفى گويد سدير
: چرا اى سدير؟ عرض كردم: كه خانه نشستن براى شما روانيست، فرمود

به خدا كه  .ياورانى كه دارى براى بسيارى دوستان و شيعيان و
دوست مى داشت، تيم  و شما شيعه وياور ۀاگراميرالمؤمنين ع به انداز

ش را وحقّ (و طمع نمى كردندنسبت به ا) وعمر ابوبكرۀ قبيل(وعدى 
توضيحات پرانتزها ازخود كتاب اصول كافى ( )غصب نمى نمودند

 .صدهزار: اى سدير، فكرمى كنى چه اندازه باشند؟ گفتم: فرمود. )است
دويست : صدهزار؟ عرض كردم آرى، بلكه دويست هزار، فرمود: فرمود

من  آرى وبلكه نصف دنيا، حضرت ازسخن گفتن با: هزار؟ عرض كردم
برايت آسانست كه همراه ما تا ينبع بيائى؟ : سكوت كرد وسپس فرمود

زين كنند، من پيشى  استرى را فرمود االغ و سپس دستور. آرى: گفتم
اى سدير، مى خواهى االغ را : گرفتم واالغ را سوار شدم، حضرت فرمود

االغ براى من : شريف تراست، فرمود و زيباتر استر: به من دهى؟ گفتم
 االغ شد ومن سوار استر و رتر است، من پياده شدم، حضرت سواررهوا

پياده شويم نماز بخوانيم، سپس : راه افتاديم تا وقت نماز رسيّد؛ فرمود
درآن روا نيست، پس به راه  اين زمين شوره زار است ونماز: فرمود

افتاديم تا به زمين خاك سرخى رسيّديم، حضرت به سوى جوانى كه 

 ۀاى سديربه خدا اگرشيعيانم به شمار: يد نگريست وفرمودبزغاله مى چران
آن گاه پياده شديم . اين بزغاله ها مى بودند، خانه نشستن برايم روا نبود

چون ازنماز فارغ شديم به سوى بزغاله ها نگريستم . ونمازخوانديم
  .وشمردم، هفده رأس بودند

 ۀابخانجيمز هاكس، نشركت ۀتأليف وترجم سقاموس كتاب مقدّ  در   
  :االغ، چنين آمده ۀه ش، نيزذيل كلم١٣٤٩طهورى، چاپ دوم، طهران 

اورشليم گرديد نبّوت حضرت  عيسى مسيح به سوارى االغ وارد... چون
او عادل « خود مى فرمايد ۀازصحيف ٩:٩ا كامل شد كه درفصلزكريّ 

 ».كره بچه االغ سوار است االغ وبر وصاحب نجات وحليم مى باشد وبر
 مطالعه كننده اين مطلب را حمل برپستى وسبكى مسيح نخواهدالبته  و

نمود زيرا كه االغ سوارى درمشرق عيب نبوده بلكه اين واقعه اشاره به 
وجه االغ را براى سوارى  صلح دوستى مسيح مى باشد چون كه به هيچ

  ...نمى داشتند درجنگ نگاه

جام جم نه تنها به اين ترتيب تنها چيزى كه اثبات مى شود اين است كه    
هم نداشته،  عمل نكرده، بلكه مقصودى جزتوهين وتحقير »دقيق وعالمانه«

جواب بهائيان دنيا، بلكه بايد  ه به داليل فوق نه تنها بايدوبه اين جهت با توجّ 
مسلمين عزيز ازهرفرقه كه باشند وجواب مسيحيان عزيز وخالصه  ۀجواب هم

ازكشيده شدن  جام جمى كه البدّ . اديان را بدهد ۀجواب پيروان عزيزهم
سات اسالم عزيزبه خشم وخروش مى آيد وآن كاريكاتوراهانت آميزراجع به مقدّ 

 نمى داند، چطوربدون انصاف وتقوى وحياى مذكور »دقيق وعالمانه«را 
سات بهائيان جهان را منتشرمى سازد؟ درآثاراسالمى، ايّام ِ سراپا توهين به مقدّ 

اديان آسمانى  ۀقانون طالئى هم ه الفباى مشترك واى كاش امثال جام جم ب
حضرت  .آشنا بودند »آنچه برخودنمى پسندى برديگران مپسند« كه فرموده اند

 »علمى«لذا مقام  »ثمره اش بشناسيّد، درخت را از« مسيح فرموده اند
پاسخ  ءبنابراين اهل بها .پيداست »ايّامش« ت جام جم نيز ازونيّ  ومقصود

م جم را به خداوند مى سپارند وبراى ايشان دعا مى كنند كه توهين هاى جا
ازمسلمين وشيعيان حقيقى گردند كه به وصاياى حضرت محّمد ص عمل مى 

رغم  دعاى بهائيان به اين خاطراست كه همان عبدالبهائى كه على. نمايند
ت آن دراسفارغربشان، جام جم واثبات حقانيّ  دفاع حضرتشان ازاسالم عزيز

اگر زهر «: ت فرموده اندبه ايشان توهين كرده، بهائيان راچنين وصيّ  اين همه
اگر اهانت كنند اعانت  ،اگر شمشير زنند شكر و شير بخشيد ،دهند شهد دهيد

در نهايِت مهربانى قيام نماييد و به . اگر لعنت نمايند رحمت جوييد ،نماييد
  ٤».شان زبان نياالييددر حقّ  يكىرك ۀاخالق رحمانى معامله كنيد و ابدًا به كلم
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  چه دربندخارى توگل دسته بند

  حامد

وقتى «دارد تحت عنوان  مطلب وكاريكاتورى وجود ايّام ٦١ص در  
آوردن چنين مطلبى اين  مطلب جام جم از ّب لُ  .»داناى كل غافلگيرمى شود

اّما . ندارد بخورى وجود بدرد و بهائى چيزمهمّ  است كه بگويد دركتب وآثار
كه  شدۀ جام جم مراجعه مى شود، مالحظه مى گردد ياد أخذوقتى به م

 نويسندۀ مقاله هدفش اين بوده كه اگركسى كتاب يا مطلبى رامى خواند، بايد
بوده  هت درمطالعات امريّ دقّ نيز  آهنگ بديعاساسًا عنوان مقالۀ . دقيق بخواند

رق و مى كوش به هر« قبل گفته اند جديدى نيست چنانكه از است واين چيز
روش كودكانۀ جام  با كرد اّما چه مى شود» .كه خوانى، تامعنى آن تمام دانى
جمله اسالم به پيروان اديان مزبورهمين توصيه  جم؟ مگرعلماى همۀ اديان از

مه طباطبائى بارها نكرده ونمى كنند؟ آيت اهلل جوادى آملى ومرحوم عّال  را
به همين دليل  ١.دعوت مى كندل را به تفكر وتعقّ  بارما ٢٥٠نيزگفته اند قران 

سال عبادت  هفتاد از بهتر ريك ساعت تفكّ «است كه درحديث مى فرمايد 
  ».است
به  »داناى كل« تمسخر جام جم درتوهين و ايراد حال كه چنين است و  

دينى بازمى گردد، بايدعالوه برجامعۀ بهائى ازجوامع  همۀ علماى دينى وغير
برهمائى وغيره نيزعذرخواهى  ى وبودائى وزردشت يهودى و اسالمى ومسيحى و

توهين، قدرى درآيات  و اى كاش جام جم سياست زده به جاى تحقير .كند
نهج البالغۀ اسداهلل الغالب على بن  احاديث شرع مبين و ن كريم وآات قربينّ 

. تا حقايقى را كه مقاله نويس بهائى نوشته مى فهميد رمى نمودابى طالب تفكّ 
چنين  بود، جام جم كه نبايد بخور فاقد مطالب بدرد و نبود مهمّ  بهائى اگرآثار
 از جام جم چون مى داندكه صدها نفر .رابه تك وتاب مى انداخت خود

بيش  ، وچون مى داند٢پرداخته اند بزرگان جهان به تقديس وتحسين اين آثار
وحيانى درميدان فدا جان  همين آثار نفرعاشق شيدائى تحت تأثير ٢٠٠٠٠ از

ايشان ازعلماى شيعه بوده اند، وهم اكنون  كه گروهى از به رايگان نثاركرده اند
 راه ايجاد در و مليون درسراسرجهان به خدمتش كمربسته اند٧نيزبيش از
براى همين  .كودكانه بغض وحسد مى ورزد صلح جهانى مى كوشند، وحدت و

د كه مبادا بهائى هستن ر به هموطنان عزيزاست كه اخيرًا رسانه ها مشغول تذكّ 
 ١٦/٧/١٣٨٦ساعت يك بعدازظهرشنبه  به عنوان مثال حدود .شوند

صدا وسيماى جمهورى  ٣كه ازشبكۀ  سخنرانى خود حجةاالسالم انصاريان در
كه همه مواظب  داد پخش مى شد هشدار) رئيس جام جميان(اسالمى ايران
فى . دجذب مى كنن آنها را باشند چه كه بهائى ها دارند جوانان خود

صدا  اب قلوب نبود، اين همه سر وصدا ازوحيانى بهائى جذّ  اگرآثار الحقيقه،
  .سيما الزم نبود و

ه شده است كه ايشان وامثال نويسندگان جام ازقضا جامعۀ بهائى متوجّ   
ى بودن تعاليم آن بديع بودن ومترقّ  ت دين بهائى وجم خوب به عظمت واهميّ 

نويسندگان  به اين خاطر از. چنين مى نويسندكه چنين مى گويند و پى برده اند
حال البالى آن  تا و باره درآثاربهائى كه دردست دارند دو ايّام تقاضا مى كنم

ص كنند تا اين باربه چشم تقوى وتحقيق وانصاف تفحّ  گشته اند، دنبال ايراد
  .است كه آشكارشده بشناسند ١٦٤كه  را محبوب وموالى خود

جام جم وبه همان روش كودكانه عمل  مانند نيز بهائيان بود قرار اگر  
داردكه علماى اسالم نيز، مسلمين عزيز رابه  جود و كنند، صدها مورد شديدتر

 توهين قرار حتى گاهى مورد ن واحاديث مالمت كرده،آقر در رخاطرعدم تفكّ 
ازجملۀ اين موارد، همان سخنرانى فوق است كه درآن جناب  ٣. داده اند

مسلمانان ايران درشعاربيست «گفتند كه  خود صحبت هاى انصاريان ضمن
 آن تقوى وساير از وضمن تعريف اخالق گفتند منظور »اخالق دو هستند اّما در

 ايران را ت عزيزپاسخ ملّ  ايشان خود جام جم و البدّ  .فضائل اخالقى است
جام جم خودراكوچك كرده  .تحقيركسى بزرگ نمى شود كسى با .داد خواهند
  .است

 ان آسمانى را بدانيمبياييد قدر مربيّ 

 سايت نقطه نظر  حامد، 

به علماء از قول بهاء بگو «: ى،مى فرمايندئبنيانگذارآيين بها ضرت بهاءاهلل،ح  
رُوُح ما ِسواُه ِفداه چه تقصيرى  )حضرت باب( ما به زعم شما مقصريم، از نقطه اولى

بيين نقطه اولى مقصر، از خاتم النّ . نموديد )گلوله سربى(ظاهر كه هدِف ِرصاصش 
 .باهر كه بر قتلش مجلس شورى ترتيب داديد روح العالمين له الفداء چه تقصيرى

 .هويدا كه صليبش زديد ءخاَتُم النّبيين مقّصر، از حضرت مسيح چه تقصير و افترا
حضرت مسيح به َزعِم باطل شما كاذب، از حضرت كليم چه كذبى و افترايى آشكار 

حضرت كليم به زعم باطل شما كاذب و مقّصر، از . كه بر كذبش گواهى داديد
اگر بگوييد ما آن نفوس . ت خليل چه تقصيرى هويدا كه در آتشش انداختيدحضر

چنانكه ازاين  ١».نيستيم، مى گوييم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان افعال
منشأ  بيان عميق ومهم پيداست، همان طور كه حقيقت مربيان آسمانى و اساس و

اديان آسمانى شبيه  ۀنين درهمصات مؤ ماديان الهى يكى است، وهمان طوركه مشخّ 
كه ازجمله بعضى علماى غير  ،ءبه هم مى باشد، به همان ترتيب، مخالفين انبيا

اين بيان درحقيقت، . ى رانيز شامل مى شوند، ازنظرصفاتشان، مشابه يكديگرندمتقّ 
ادوار قبل نيز  و مؤمنين ومخالفين اديان آسمانى در ءرجعت انبيا ۀتوضيح مسأ ل

وح اين بيان ناظر به حقيقتى است كه در طول تاريخ به هنگام ظهور اما ر. هست
اديان آسمانى واقع شده، وآن اين است كه متأسفانه بايد اعتراف كرد اكثرنفوس 

ر درعلل اين شايد تفكّ . آنها مخالفت نموده ومى نمايند هنگام ظهور مربيان الهى با
ه ان آسمانى كمك كند وموجب توجّ ت ولزوم اديمخالفت ها، ما را به فهم بيشتر اهميّ 

   !ان شاءاهلل. حاد سوق دهدت را به سوى وحدت واتّ به حقيقت اديان شود وبشريّ 
شعرى سروده است كه به آنچه درفوق آمد،  روى اخالص، يكى ازدوستان از  

  :مرتبط است
 روسياهيم همه نزد تو اى خالق جان

  جهان پرگناهيم همه پيش تواى جان  
 همه را زنده ازعشق ىكرد از همان روزكه 

  به َرِه راست نرفتيم به هردور و زمان  
 هررسولى كه به فضلت بفرستادى تو 

   دهان و دندان دست و ما شكستيم ازاو  
 آغاز من وما پند همى كرد چون به نزد

  همه گفتيم كه او هست پى ِ نام ونشان  
 گاه بهتان زده، گفتيم كه كافر با شد 

  ه دلش مكر نهانگاه گفتيم كه دارد ب  
 چنين فضل تورا با همه اوهام وظنون اين 

  شهرت ونان ِى پ ميو برفت ميسد بكرد  
 عجب اينست كه با اين همه اوهام وهوى

  مدعى گشته كه هستيم همه با ايمان   
 سر ِ جهل وتعّصب گوييم دسته اى را ز

  كه شما كافر و ماييم همه با ايقان  
  اسفا غفلت ما و اسفا غفلت ما

  و رحمن ميرح ىكن كه تو هست ىمترح 
 اوهام وهوى و غفلت ۀبدراين پرد 

  !زيباى حقيقت، يزدان ۀبنما چهر  
 ايو در ميفضل، همه كوه شو ىگر كن

 جان ىكنون قطره و كاه ِ ب ميگرچه هست  
 توانايى و صاحب نعمت تو كريمى و 

 چشم ما هست پى ِ لطِف عيان ِ تو دوان  
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   ىرانيا هموطن دل با درد

   قيحقا سروش

  
  آشنا رسم  ىاگر به هم نفس ىن چون  هاست که در دل تنگم چه ناله متيبنما

  
   ،زميوطن عز هم

ت وعشق از با احترام ومحبّ  ىبهائ ىرانيا کيعنوان  رابه ادداشتي نيا  
 به شما که وطن مشترک، سمينو ىم دل و با کمال صداقت به شما ميصم
 داده است ونديپ گريکديما را به  ىوآب و خاک مشترک طيمح رک،مشت خيتار
 ها آلوده ىشداوريپ که با غبار تعّصب و ىدل آن را با زيآرزو دارم که شما ن و
 نيو با ا ديفراموش کن ديديشن گرانيآنچه را از د ىعني ديمطالعه فرمائ باشدن

 ختهيدالت رع وحدت و و تراه صلح و محبّ  در که ىپاک ىاقدام به خون ها
 ادداشتي نيا مياز تقد که هدف شود ىم ادآوري ضمنًا. ديشده ارج بگذار

  . آنها رفتنيپذ اهداف ماست نه لزومًا شما با اعتقادات و ىآشنائ
 ىم رانيا زيدر کشور عز ىبهائ نيياز ظهور آ سال۱۶۳ از متجاوز اکنون  
 ۲۳۸از  شيو امروزه در ب با ظهور حضرت باب آغاز شد انتيد نيا گذرد

است و  دهيگرد زبان تر جمه ۸۰۲ از شيمملکت مستقر شده و آثار آن به ب
 ىبهائ انتيد) ۳۰۳صفحه۱۹۸۸سال ( کايتانيالمعارف بر ةطبق سالنامه دائر

که درآن  ىتعداد نقاط ىعني(. جهان است انتيد نيگسترده تر تيّ حياز مس بعد
  ) است انياد رياز سا شيب تيحيوجوددارد بعد از مس ىبهائ

با  ديد ميکه خواه ىبود به دالئل ىروشنفکر ىندا که ىامر بهائ ىندا  
 ىساز گار خواستند ىوخرافات م جهل ريزنج رياس که مردم را ىمنافع کسان

آنان را در  مظالم خود هيتوج ىبرا پرداختند و آن نينداشت لذا به کشتار مؤمن
  . کردند همخاص متّ  ىبه اتّهام ىهر دوره ا

 ىواه افتراء نيرا دشمنان اسالم خواندند و با ا انيبهائ هيّ ن قاجاردورا در  
 ىساخته امپراطور انيرساندند گاه گفتند که بهائ تن از آنان را به قتل هزاران
اند و با  سيانگل که دست پرورده کردند ىم عيشا گريد ىدر زمان و اند هيّ روس
 اريدر اخت سيانگل رجهااسناد وزارت خ الزم بعد ها بعد از گذشت زمان نکهيا

 ىپهلو دوران بعد از کايکه اوراق سفارت آمر ىزمان از اي مردم قرار گرفت و
بر  که دالّ  ىو مدرک سند نتوانستند دنديکوش افتاد هر چه ونيبدست انقال ب

 نيهم ا هنوز ىول ابنديباشد ب بزرگ ىبا قدرت ها ىارتباط جامعه بهائ
را به عدم  انيبهائ ىاسيوه بر اتّهامات سعال .ندينما ىرا تکرار م هاماتاتّ 

 چيکه شما ه ىت وعصمت متّهم کردند بطورو عفّ  ىاخالق اعتقاد به مسائل
. نسبت نداده باشند انيکه به بهائ ديکن مجسّ م ديتوان ىرا نم ىاخالق ريعمل غ

خود  ىرهبران مذهب اتينظر ميکه تسل هامات هر چند توده جامعه راگونه اتّ  نيا
 راينمود ز ىتر م راسخ شيخو مانيرا در ا انيبهائ ىول کرد ىم نيدبب بودند

اندازه بر  تا چه ىدر آثار بهائ آنان خود شاهد بودند که در داخل جامعه و
 هيّ و تزک ىکه توّجه به مسائل اخالق دنديد ىو م شود ىم ديکأت ىمسائل اخالق

تمام آثار  ىّ کلموضوع  و تمام کتب ىاصل بمطل باٌ ياست که تقر ىبه حدّ  نفس
 تيّ ميخلوص وصم و به صداقت ىو آنان به اندازه ا دهد ىم ليرا تشک ىبهائ
 ىو خوف از مجازات برنم اطيرا به قصد احت دهيکتمان عق ىمورند که حتّ أم

حفظ  ىکه برا ستنديقائل ن تيّ آن اندازه اهم اتيچند روزه ح نيا ىتابند و برا
  . نهند رونيپا از دائره صداقت ب آن

ده ها جا  که ىاست در حال رانيبه ا انيعالقه بهائ عدم گريهامات داتّ  از  
شده  قيتشو رانيا به خدمت به انيبهائ ررومکّ  شده ليتجل رانياز ا ىدر آثار بهائ

  : نديفرما ىحضرت عبدالبها م. اند

 ىعل ىبه عالم انسان انيکه خدمت نما به آن گردد قموفّ  ىاگر نفس
 نيا. بزرگان نيتر زياست و عز سرور سروران دينما رانيالخصوص به ا
  . انيپا ىاست ثروت ب نيا است گنج روان و

  :است آمده ىمناجات در و

  .ساز نيکشور را بهشت بر نيا... پروردگارا

  : نديفرما ىم باز و

موطن  راياست ز ىشکوه و عظمت و بزرگوار تينها در رانيمستقبل ا
 رانيه ونظر احترام به اجّ تو عالم مياقا ل عيجمال مبارک است جم

 و اعاظم عيجم که انظار دينما ىچنان ترقّ  ديبدان نيقي و خواهند نمود
  .ماند رانيعالم ح انيدانا

 ىم زاد گاهشان هست نکهيمناسبت ا رابه رانيتنها ا نه ىبهائ انيرانيا  
به آن  زين انتشانيبه عنوان زاد گاه د بلکه ،ىعيطب است ىپرستند که البته امر

 قتيحق نيا ىايگو ىشاعر بهائ ىسده مياز نع ريز اتياب. ورزند ىق معش
  : است

   رانيشد از و انيع ىکنز مخف رانيا ىحق از تو ظاهر ا گشت

   هانيکن ناز بر همه عالم فخر کن فخر بر همه ک ناز

   مانيالوطن من اال گفت حّب  غمبريدارمت که پ ىم دوست

از  رينوشته ز. راننديعاشق ا زين ىرانيا ريغ انيبهائ ليدل نيبه هم باز  
 ىنقل م کر باس کيسر وته  جمالزاده که ازکتاب ىد علمحمّ  ديّ شادروان س

  . است قتيحق نيا ىايگو گردد

آوردند ومعلوم  ميبرا ىکاغذ ىدر ژنو اقامت داشتم روز که ىهمان اوقات
واز همان  شناختم ىنم که ابدًا است ىکائيخانم آمر کيشد از طرف 

ودر محفل  است شيدر پ انيرانيا ىملّ  ديشته بود که چون عشهر نو
تر  ىروز جشن مختصر نيشهر ژنو به رسم معمول همه ساله در ا انيبهائ
شما ممکن است که در آن مجلس حاضر شده  ىبرا ايآ ميده ىم بيت

چون  ىول نبودم ىهرچند بهائ د؟يبده ىکنفرانس ما ىبرا ديع نيدر باب ا
 به مجلس مز بور رفتم ليکمال م با بود انيدر م ىباستاننوروز  و رانيا ىپا
مجلس عبارت  ارحّض . را که حاضر نموده بودم خواندم ىکنفرانس و

نفر  کيو ىکائيآمر و ىو فرانسو ىسيسوئ اناز زن ىعموما از جمع بودند
پس از ختم  .بود انيمحفل بها ئ سينائب رئ ايکه گو ىروس خانم

بر  رانيو مرد صورتها را به طرف ا زنکنفرانس تمام اهل مجلس از 
بوم  و مرز که ىمملکت نيا ىارجمند و ىرستگار و حفظ ىبرا و گرداندند

صدا شده و  هم گرانيبا د زيمن ن نمودند و ريخ ىآنهاست دعا غمبريپ
  »...گفتم نيآم

در  دنديد رانيکه درا ىاديوجود لطمات ز با انيبهائ زين رياخ ىسالها در  
ن مشغولند و وجود  رايزبان و فرهنگ ا ميوتکر ليان به تجلنقاط مختلف جه

انجمن و  کايدر آمر ىرانيفرهنگ ا انجمن دوستدارانچون  ىانجمن هائ
 شاهد نقاط ريسا و ليمشابه در برز ىدر اروپا و انجمن ها رانيفرهنگ و هنر ا

  . عاستمدّ  نيا
 بودند حّق  محروم ىحقوق اجتماع شترياز ب انيبهائ زين ىپهلو دوران در  

در تمام  که ىدر حال( دادند، ىنم تيّ رسم به ازدواجشان نداشتند، انتشارات
داشتن مرکز  حّق .) دارد تيّ رسم ىمراسم ازدواج بهائ ايآزاد دن ىکشور ها

 شد ىم آنان نوشته هيکه بر عل ىبه مطالب ىپاسخگوئ عبادت نداشتند، حّق 
 ىمنتشر نم آنرا ىا هيّ نشر چيه ددادن ىم ىبه نوشته ا ىپاسخ زين اگر و داشتندن

مظالم آشکار  نيبه ا کس چيفانه همتاسّ .دينما نداشت که منتشر اجازه اي کرد
 هيبر عل غاتيتبل لهيوس شاه را بيبودن طب ىبهائ اغلب ىول نداشت هتوجّ 
 کي وقآنکه به حق ىبه جا ىعنيدهند  ىهم م هنوز دادند و ىقرار م انيبهائ

شرائط  که ىدر حال پرداختند ىفرد م کيرائط و شغل ه کنند به شجامعه توجّ 
عنوان مثال  به .ستيجا معه ن کيحقوق  وضع نشان دهنده گاه چيفرد ه کي

 ها در ىميدر همان زمان کل ىداشتند ول ىهودي بيطب زيقاجار ن ىشاه ها
نوار  ىنبارا ىمجبور بودند روز ها ىمذهب ىاز شهر ها به دستورعلما ىليخ
تماس با آنان نجس  مسلمانان از تا خود ببندند ىبر بازو هودانهي به نام ىزرد

   .نگردند
 هيبر عل غاتيتبل لهيوس ليرا در اسرائ ىبهائ وجود مر کز گريطرف د از  
 ىم ليبه اسرائ انيبهائ ىوابستگ ليرا دل و آن دادند ىقرار م ىبهائ جامعه
شدند در  ىم انيبهائ هيتوده جامعه بر عل احساسات کيسبب تحر و دانستند



 
 ١١٧   ولوله درشهر

 
 ىعنيدو قدرت بزرگ منطقه  لياسرائ حکومت ليسال ها قبل از تشک که ىحال

بعد  و را از طهران به بغداد حضرت بهاء اهلل وهمراهان ىو عثمان رانيا ىدولتها
 ابه عکّ ۱۸۶۸انجام درسال وسرادرنه  از استانبول به به استانبول و از بغداد

 در بود و ىحکومت اسالم تيّ زه حاکمکردند که در آن زمان در حو ديتبع
از  انيبهائ ىلذا آن منطقه برا را وداع کردند ىهمان شهر حضرت بهاءاهلل دارفان

در سال  ليدولت اسرائ ىول باشد ىم ىبهائ ىمرکز جهان و سه بودهاماکن مقدّ 
 ليمنطقه تشک حضرت بهاء اهلل به آن دورو سال بعد از ۸۰حدود  ىعني۱۹۴۸
  . ديگرد

 و حّق  ىاسالم ىدر حکومت رفتي آنکه انتظار م با زين ز انقالبا بعد  
دوران قبل با  هاماتاتّ  همان شود وضع بدتر شد و تيرعا شتريب عدالت

جواب  رخ گشود بدون آنکه مانند گذشته حّق  ىشتريب ىعدالت ىخشونت و ب
 نيوتوه ريمؤدبانه و تحق ريغ ىهامات با کلماتاتّ  نيدادن داشته باشند واکثر ا

از  شياقل آن بکار بردن عنوان فرقه ضالّه است که پ بوده است که حدّ  همراه
عدالت معتقد به گمراه  و انصاف انيعمدّ  نياگر ا.برندى کار م بهى کلمه بهائ

را که عنوانش در  ىباشند جامعه ا ىمجاز م اخالقاٌ  ايهستند آ انيبهائ بودن
است فرقه  ىبهائ انتيد اي ىئبها و دائرةالمعارف ها ىالملل نيب مجامع تمام
بودن  ىاله و ىبهائ نييبودن آ نيد به افراد نيعدم اعتقاد ا ايآ ه بنامند؟ضالّ 
 نيبه چند  صورت نيدر ا ايآ و که به آن عنوان فرقه بدهند؟ ستيسش کافمؤسّ 
 دانندى جانب خدا نم از قبل از اسالم که حضرت محّمد را انياد روانيپ ونيبل

 ىکس اگر ايبنامند؟ و) گمراه( ضالّه اي همسلمانان را فرقه ضالّ دهند که  ىم حّق 
پس چه وجه  ستياز آنها معتقد ن کي چيبودن ه ىو اله انيفلسفه اد به
را فرقه؟  ىگريود کندى خطاب م نيرا د ىکي که نديبى آنهام انيدر م ىزيتما
که  ودهب اديز سال ها آنقدر ىاجازه جواب ط همراه با ندادن غاتينوع تبل نيا

 ىگذاشت بطور ريبود تأث رانيا در ها ستيکمون ىؤساکه از ر زين ىدر ذهن کس
 نينبود از ا ىکس است و ىساختگ ىنيد ىبهائ انتيد سدينو ىم که درکتابش

 ميتقس ديندار دهيعق غمبريپ و که به خدا شما نظر بپرسد از .محقق سندهينو
 نيصوّال در مکتب شما دا و دارد؟ى چه معن ىساختگ ريوغ ىبه ساختگ انياد
   ه؟چ ىعني ىساختگ ريغ

ء وافترا هاموارد آوردن اتّ  مظالم از حدود نيانقالب ا از دوران بعد در  
 ىاز آنها م ىکه به ذکر پاره ا  ديانجام کشتار واخراج و بيبه تخر و گذشت
  . پردازد

از دفن  ىريقبرستان ها وجلو گ ومحل کسب، منازل بيتخر آتش زدن و -۱
ده  جوشقان، جاسب، وادقان،: جمله از رانياز نقاط ا ىاديت در تعداد زاموا
 ل،يعربخ ،ريبهنم شهسوار، رستاق، منشاد، ،هيّ بشرو رجند،ينوک ب آباده، د،يب

   گريوده ها نقاط د سانيس بابلسر،
  . نمودند ىنادرست زندان ىهامات واهرا به اتّ  انيازبهائ ىاديعده ز -۲
  . دهند ىانشگاه ها راه نمرابه د ىجوانان بهائ -۳
باز  ىرا اخراج نمودند و حقوق بازنشستک ىنفرازکارمندان بهائ هزاران -۴

 افتيدر ىوجه دينبا المال تياز ب ىبهانه آنکه بهائ را به ىنشستکان بهائ
بلکه  ستيالمال ن تيب ىازنشستگ حقوقب که ىقطع کردند در حال دينما
  . پرداخته است متخد است که خود کارمند در دوران ىوجه
سات مربوط به جامعه امالک ومؤسّ  هيّ و کل ىبهائ ىخيوتار کهاماکن متبرّ  -۵

 و انينوايب سالمندان و ىوخانه ها مارستانيب ،ىمراکز ادار ليرا از قب ىبهائ
 و )نماز گزاردند ىاماکن غصب نيوالبته درا( ف کردندگورستان ها را تصرّ  ىحت
 ىأآن ر اردمو از ىکي. مضحک ارائه دادند ىدالئل اعمال خود هيتوج ىبرا

که از  است هيّ ثاقيم مارستانيب درمورد ۱مرکز، شعبه ىدادگاه انقالب اسالم
  : آمده است ىأر نيا در بود ىجامعه بهائ ىخدمات ساتيسأت

با  هستند تيّ فرقه ضالّه بهائ روانيپ...هيّ ثاقيم مارستانيب نيسمؤسّ ...
به ) دراصل حکم مذبور( مزبور مارستانيب ىپهلو منحط ميبه رژ ىوابستگ

با کسب  در آورده اند و ىاسالم ضدّ  غاتيتبل و تيّ مرکز عمده بهائ کي
 العدل تيبه ب ىدمتعدّ  ىمال ىهنکفت نامشروع کمک ها ىدر آمد ها

 ىالملل نيب سميونيصه و زمياليدر جهت حفظ منافع امپر و هنمود لياسرائ
و  مهمّ  التيتشک ىمعظم ودارا اريبسکه  مارستانيب نيدرا .اند دهيکوش
تحت پوشش آموزشگاه  ىرسم ىبهائ دانشکده نيلباشداوّ  ىم ىلمفّص 

 التيتشک ىبرا آموزشگاه نيا تيّ اهم... شده سيسأت ىپرستار ىعال
ه ب بالعوض الير ونيدومل مبلغ انهيسالبوده است که  ىبه اندازه ا ىبهائ
  ... نموده است ىپرداخت م مارستانيب نيا

چطور  ىاسالم ضدّ  غاتيتبل ىاسالم کشور کيکه در  ستيمعلوم ن اوالً   
هنکفت  ىدرآمدها مارستانيب تازه اگر و تواند درآمد هنکفت داشته باشد ىم

. داشت ىملّ  ىمحفل روحان ىالير ونيکمک دو مل به ىاجيداشت چه احت
 ىملّ  ىاست که چون آموزشگاه کسر بودجه داشت محفل روحان نيا تيّ اقعو
  . کرد ىبه آن کمک م انهيسال ىخدمات عام المنفعه فرهنگ ادامه ىراب

 مارستانيب نيدر خصوص اداره ا.....«: آمده است دادگاه ىأادامه ر در  
 ىگزارش ارسال ۱۲شرکت در صفحه  نيا عامل ريمد ميپروفسور منوچهر حک

 هتوجّ  لغت صراحتًا به( نوشته است صراحتًا رانيا انيبهائ ىبه محفل ملّ 
 ذيتنف ىبرا شهيهم ىمحفل مقدس ملّ  تيتحت هدا مارستانيب نيا) ديفرمائ

 ىو معّرف اخالق بهائ باشد ىکوشا م ىبهائ اتيح ىت العدل در برقراريب اميپ
است که  ىبزرگ تيکه از نظر دادگاه چه جنا ديمالحظه فرمائ »...گردد ىم

 ىسائل اخالقم تيبه رعا هيرا توص روانشيپ ىانتيکننده د اداره التيتشک
 هزاراناز  ديببر ىپ ميگناه عظ نيآنکه به عمق ا ىبرا باز و دينما ىبهائ اتيوح

  . گردد ىدو مورد ذکر م فقط ىبهائ اتياثر مربوط به ح

 و معاشرت کند ىوشفقت وبرد بار تناس به کمال محبّ  عيبه جم ديبا
   بهاءاهلل حضرت - ١.ديم نماتکلّ 

   عبدالبهاء حضرت -  ٢.ل بهاستاعظم خصائص اه از سيوتقد هيتنز

و آنان را از  را ممنوع کردند انيکوچک تماس با بهائ از نقاط ىاريدر بس -۶
  . داشتند باز ام و سوار شدن به اتوبوسبه حمّ  رفتن ىحتّ  روزمره و حتاجيما ديخر
  . بسته و آتش زدند ىرا به صندل ىوشوهر بهائ زن رجنديدر نوک ب -۷
انقالب  به حکم دادگاه« :سدينو ىم ۵۹/۶/۱۸ خيردرتا هانيروزنامه ک -۸

به  رانيت مسلمان ابه ملّ  انتيخ و ىبه جرم جاسوس ىمرد بهائ ۷زدي ىاسالم
 ودر» ....باران شدند ريت زديدر  وريمحکوم وسحر گاه روز هفدهم شهر مرگ
صراحتٌا محفل  ىانقالب اسالم ىمرکز اسنادملّ «: سدينو ىم تيجنا نيا هيتوج
 ىشاهد که چه ديکن مالحظه» ..دانسته ىاز ارکان جاسوس ىکي را زدي انيبهائ
 ىول. )داستان هيموضوع شاهد شغال و بق(باال تر وقابل اعتمادتر  نياز ا
چه  زدي ىريهفت جاسوس در شهر کو نيکه بپرسد که آخر ا نبود ىفانه کسمتاسّ 
  . کردند ىم
جامعه  نيکه افراد امطهران را  ىومحفل روحان رانيا ىمحافل ملّ  ىاعضا -۹

  . رساندند بودند بدون محاکمه به قتل
 رانيا ىبرا بياستاد دانشگاه را که هزاران طب ميپروفسور منوچهرحک -۱۰
 حيدکتر مس بود و تيّ مظهر اخالق وانسان دوست ودشمن قيکرد وبه تصد تيترب

 و زنده است انيالنيذهن گ او هنوز در ىرا که خاطره خدمات پزشک ىفرهنگ
 تيّ انسانو اخالق فتهيش ىکه شهر را زياستاد دانشگاه تبر ىکتر فرامرز سمندرد

  . به قتل رساندند بودن، ىبهائ ليبه دل او بود
بودن اعدام  ىبه گناه بهائ رانيدر نقاط مختلف ا را گريد ىصد ها بهائ-۱۱

  . نمودند
 مرد ريپساله گرفته تا  ۱۵دختر  افرا د از نيمورد همه ا در نکهيجالب ا نکته
فقط  ىهام جاسوساتّ  نکهيا بياز عجا مشترکاست و ىهام جاسوسساله اتّ ۸۵
در  داشتند ارتباط رانيبا ا که ىهمه ممالک ىکشور نبوده بلکه برا کي ىبرا

 و ليرائاس و سيروس وانگل .هام را وارد آوردنداتّ  نيمختلف ا ىزمان ها
 موجود دول مذکور، که طبق مدارک ىازآنان بپرسد وقت ستين ىو کس.کايآمر
 ىمنافعشان با پرداخت رشوه م نيمأت ىاز رجال سرشناس مسلمان را برا ىبعض
ل از خانواده ها با بچه و متشکّ  ىداشتند که جامعه ا ىاجياحت گرچهيد دنديخر

تا  ندينما پراکنده ايدرسراسر دن و اورندينوشته به وجود ب و آثار زن ومرد با هزاران
هستند که در  ىهاچه جاسوسان نيوا کنند ىجاسوس رانيدر ا آنان از ىعده ا

نوبت رفاه  گاه چيو ه ذکرشد تحت فشار بوده اند که ىهمه دوره ها بطور
هم به متّ  ىگريکشور د چياست که در ه وچگونه رسد، ىنم شان شيوآسا

 و دارند ىرا پنهان نداشته و نم خود دهيعق گاه چينشدند و چرا ه ىجاسوس
 ىآنان برداشته م جاسوس بودن از هاماتّ  فورًا گشتند ىد بر مخو دهياگر از عق
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 ىمردم نيهم هاماتاتّ  از ىکي نکهيا آور رتينکته ح .شدند ىنم کشته و شد
است  ليپول به اسرائ پرداخت شوند ىم لياسرائ ىبرا ىهم به جاسوسمتّ  که
کشور آن  ىبدهد تا بتواند برا پول ىبه کشور ىکس که است خياز نوادر تار نيا

 و راتيتعم مخارج ىبرا ىگاه انياست که بهائ نيا تيّ واقع. دينما ىجاسوس
 انيعيش نکهيفرستادند کما ا ىپول م لياماکن مقّدسه شان به اسرائ ىنگهدار

 ىبه کربال ونجف م ىوجوه سه خودات اماکن مقدّ ريتعم ىبرا زين رانيا
  . کشور عراق نبود ىبرا ىجاسوس ليدل امر نيا و فرستادند

وجود گسترش  است که با نيف اسّ أت هينکته ما ارجمند و زيوطن عز هم  
 ىبهائ نييسال از ظهور آ ۱۶۳بعد از گذشت  در جهان و ىبهائ انتيد

بد  نياندک و محدود به هم ارياکثر هم وطنان ما در مورد آن بس العاتاطّ 
 داکثر افرا ّسفانهأومت. دياز آن ها ذکر گرد ىکه پاره ا است ىها واتّهامات ىگوئ
 ىقياز هر گونه تحق غاتيتبل نيهم ريتاث هم تحت کرده ليتحص ىحتّ 

 دهيبه شما گرد ادداشتي نيا ميتقد زهيمسئله انگ نيا نمودند و ىخوددار
را  ىبهائ که شما اعتقادات ستين نيا وجه چيه آن به مياز تقد منظور .است
 نيهمه از د نيد انيعت اعمال مدّ که به علّ  اميّ ا نيدر ا مخصوصًا ديريبپذ
 هنيکه در م ىه به شرائطاست که با توجّ  نيشده اند بلکه منظور ا زاريب مانيوا

 ليو دل ديابي ىآگاه ىبهائ اعتقادات نسبت به فلسفه و اقالً  آمده شيما پ
را که در ذهن وافکار افراد با  انتيد نيا هيعل بر غاتيتبل مخالفت و ىاصل

  . ديابيدر سوء نموده ريتاث زين تيحسن ن
داند  ىمکتب م کيرا آموزگاران  احترام گذاشته وآن ها انياد به همه انيبهائ

از زمان به  ىانسان در هر برهه ا ازين ىاقتضا به و بشر شرفتيکه متناسب با پ
  . ندينما ىظهور م ىاراده اله

 ميرا با تعال ىامبرانيپ ىمعتقد هستند که اگر خداوند در هر دوره ا انيبهائ  
که تا کنون  ىفرستد همان طور ىبشر م تيهدا ىبا آن دوره برا ناسبمت

ختم  ىبخصوص امبريبه پ ىاله ضيلطف و ف نيندارد که ا ىليدل فرستاده است
 امبريتنها به پ هن ىقبل نيد روانيپ تيّ اکثر گذشته در ىگردد واگر در هر ظهور

در  ديرا با لشيد دلپرداختن روانشيپ تيّ بلکه به آزار واذ اوردندين مانيا ديجد
 را ديشان که ظهور جد ىرهبران مذهب ناتيتلق و غاتيتبل اي و غفلت آنان

پنداشتند جستجو کرد  ىمنافعشان در جامعه م ريموجب کاهش نفوذ ومغا
ه که شمّ  ىبهائ ميتعال و اعتقادات. آمد شيپ زين ىبهائ نييآ ىکه برا ىشرائط

 ىمطالب ردياگر هم مورد قبول قرار نگنمود  ديمالحظه خواه رياز آن را در ز ىا
  . دينما جابيرا ا ىتوز نهيکشتار و ک همه ظلم و نيکه ا ستين

 احکام و ىاست ول ىکي انياد ريبا اصول عقائد سا ىاصول اعتقادات بهائ
عصر صادر  نيدر ا ىجوامع بشر ازيرفع ن با اوضاع زمان و متناسب مشيتعال

   :شده است
را مظاهر صفات  امبرانيپ و اوند معتقدندخد تيّ وحدان به انيبهائ •

 تيجهت هدا هيّ اله تيّ زمان وبه مش ىبه اقتضا دانندکه ىم ىتعاليبار
  . ظهورنموده وخواهند نمود ىزمان در هر دور و انسان ها

وصول  ىتکامل خود به مر حله اعال رياعتقاد دارند که بشر در س انيبهائ •
در  ديآنان با ىکوشش هاو همه  ديخواهد رس ىوحدت عالم انسان به

  . است باشد ىبهائ انتيد ىکه هدف نهائ مرحله نيبه ا دنيجهت رس
و رنگ ها و اجناس  ها ونژادها تيافراد بشراز ملّ  هيکل انيازنظر بهائ •

  . ندا الحقوق ىمتساو
 کشتار مردود است وحلّ  زور و ث به جنگ وتشبّ  ىبهائ ماتيدر تعل •

ت عالم به محبّ  رايز« .مشورت باشدت ومحبّ  قيطر به ديبا ايمسائل دن
   ».مورندأم حاداتّ  وداد و خلق شده وکّل به

از  ىوملّ  ىاسيس ،ىنژاد ،ىب مذهباعم از تعّص  هيّ بات جاهلترک تعّص  •
  . است ىو وحدت عالم انسان ىقيوصول به صلح حق الزمه انينظر بهائ

ت محبّ  ىاز برا ىمذهب اله« کنندکه ىاعالم م ىجامعه بشر به انيبهائ •
   ».ديعداوت واختالف منمائ حاد است آن را سببواتّ 

 ىمانند دوبال که برا و گريکدي موافق ديبا نيد و علم ىبه اعتقاد بهائ •
  . باشند است ىضرور ىپرواز عالم انسان

 ىعموم شتيمع ليسعادت عالم انسان را موکول به تعد رفاه و انيبهائ •
  . دانند ىم

 ىحالت انقالب امروزه ىخود وحتکه طرحش در زمان  ىميتعال ازجمله •
 ىم هيرا توج ىنيو مخالفت رهبران د ىتوز نهيک ىاديدارد و تا حد ز

  : است ريز ميتعال دينما
از  »از منکر ىامر به معروف ونه« که ىدرحال گرانيمنع مداخله در کار د •

درکار  زمان و بهانه دخالت آن ىشده جامعه مذهب رفتهياصول پذ
   .)هم هستهنوز  و( بود گرانيد

  . دانستند ىاغلب علماء آن راحرام م که ىزمان ىقياز موس ليتجل •
تشّخص آنان  لهيدست علماء وس دنيبوس که ىدرحال( ىمنع دست بوس •

  ) بود
  د زوجات منع تعدّ  •
 ىبا وجود بهداشت که ىدر حال(.ىعموم ىحمام ها نهيمنع استفاده از خز •

  .) شمردند ىالزم م ىمذهبها استفاده از آن ها را از نظر  نهيخز نبودن
  ) دينما جابيمنافع شخص ا نکهيولو ا ىاز دروغگوئ ىنه ىعني( هيّ منع تق •
چون طاهره  ىاز مظاهر آن ظهور بانوئ ىکيکه (مرد  حقوق زن و ىتساو •

  ) ديبه قتل رس نياز مجتهد ىکي ىفتوا بود که به
  ) ىنيدر امور د گرانياز د ديمنع تقل( ديوترک تقال قتيحق ىتحرّ  •
به  اجينماز خواندن احت ىبهائ نييدر آ ىعني( ىمنع نماز دسته جمع •

شود  ىخوانده م ىکه بطور جمع ىتنها نماز. ندارد ىگريد فرد ىرهبر
 انيدر م ىشنمازيوپ رديگ ىقرار م در جلو است که مرده تيّ نماز م

  ) ستين
امور  ىدر جامعه بهائ ىعنياست  ىواز همه مهمتر حذف شغل مذ هب •

ط افراد بار توسّ  کي ىکه سال شود ىاداره م ىط کسانتوسّ  معهجا ىادار
مراسم  مثالً  ىانجام مراسم مذهب واز جمله گردند ىجامعه انتخاب م

 اند انتخاب شده که ىانجام مراسم عقد را افراد اي تيّ و نماز م نيتدف
که ممکن است از . کنند ىکه مشاغل مختلف دارند اجرا م ىوجود با

 ىشغل انجام نم کيکار را به عنوان  نيا ىباشند ول نايآقا اي بانوان
راه سوء استفاده  ىعني ندينما ىنم افتي در ىبابت مزد نيا از و دهند
  . است بسته شده ىروحان و ىدر امور مذهب ىماد

ها  ىتوز نهيک ىت اصلکه ذکر شد علّ  ىو موارد ديجد ىانتيد ظهور نفس  
 ميتعال گاه چيها مطرح نشد وه مخالفت ليبه عنوان دل گاه چيه ىبود ول
 ىن اعتقادات بهائرا که متضمّ  ىبها ئ ىکتاب ها را مطرح نکردند و ىبهائ

آن داشتند که  ميب رايز( خود منتشر نکردند اي اجازه انتشار ندادند و است
در صد  رانيدر ا نکهيکما ا ديرا جلب نما لکردهيتحص و روشنفکر قاتطب
نسبت  ىبهائ انيدانشجو درصد ىدرصدول کي تيجمع نسبت به کلّ  انيبهائ

 بياکاذ به نشر عوض در ىول) حدود ده درصد بوده است انيدانشجو به کلّ 
 هاماتاتّ ن يا انيب .پرداختند ميديکه د ىبطور قتيهامات خالف حقواتّ 

قرار  ديمورد تهد ىبهائ انتيد شرفتيکه منافعشان با پ ىسانهرچند از طرف ک
 چيط جامعه روشن فکر هتکرار آن توسّ  قبول و ىلقابل درک بود و گرفت ىم

نسبت  ىدو مورد استثنائ ىکي در و آنان جز نبود هينگارنده قابل توج ىبرا گاه
به حقوق بشر  که ىالاقل به عنوان افراد ىبه جامعه بهائ وارده به مظالم

نداشته  آن را قبول ميتعال اعتقادات و نکهيولو ا نکردند ىاعتراض قدندمعت
  . دباشن

 البد با دينداشته ا ىبهائ دوستان اياگر اقوام  از شما ىاريارجمند بس هموطن
 ديامانتشان را ستوده ا و حسن رفتار وصداقت و ديآشنا بوده ا انياز بهائ ىبعض
 که فيح دهيصفات پسند نيبا ا ىشخص نيکه چن ديف خورده اسّ أت ىوحتّ 
 ىها شهير ريخا ىحوادث سالهاه به که با توجّ  دهيزمان آن نرس ايآ .است ىبهائ

در باره اعتقادات آن  و د؟يابيرا در  ىو مظالم وارده به جامعه بهائ مخالفت
به مطالعات خودتان باشد نه  ىدر باره آن متکّ  شما قضاوت تا ديفرمائ مطالعه
  . کنند ىم غيتبل ىجامعه بهائ هيمنافعشان بر عل دست رفتن از ميب که از ىافراد

 تيبرم که در نها ىم انيبه پا ىزنان و مردان اديبا  را ادداشتي نيا  
ت به عالم که اساسش بر خدمت ومحبّ  شياعتقادات خو درراه تيّ مظلوم

 انيشناختم در م ىم کياز نزد ازآنان را ىعده ا. جان باختند انسان است
 ۸۵مرد ريبچه هابود تا پ درس اخالق ىمساله که گناهش معلّ  ۱۵آنان از دختر 

 گرفته تا دانشگاه طهران استاد از و .بود ىهامش جاسوسکه اتّ  اوزکشساله 
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داشتند نه  ىدشمن و مبارزه ىنه باکس شدآنان ىم دهيد ىزديکشاورز 
. ت بودگناهشان فقط محبّ  خورده بودند را ىبودند نه مال کس ىعضوحزب

 دهياعدام کش دانيکه به دستور آنان به م ىبه کسان ىهمه مردم حتّ  ت بهمحبّ 
 ىب نيارواح پاک ا ندارم که ىديترد .اعدام بودند حکم ىمجر ايده بودند وش

  . خواهد نمود ىاري قيحقا افتيدر را به ىگريگناهان ارواح پاک د
  احترام  ميتقد با  
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 ...!ىشباهت ها

و يا  شده، ط يك روزنامه منتشرعالوه بررّدّيه هائى امثال اّيام كه به ظاهرتوسّ 
 مطالعات و ۀمؤّسس ماه پس ازآن توسط ه دو، ك١٧ فصل نامۀ شمارۀ

 ٣٠رّدّيه هائى نيزدراين  ،دردسترس عموم قرارگرفت هاى سياسى پژوهش
 ل دولتى تهيه گرديده است، وسئوط مقاّمات ميافته كه آشكارا توسّ  سال نشر

يكى ازآنها . گذاشت »رّدّيه هاى دولتى«ازاين جهت مى توان نام آنها را
بهائّيت، منشاء و «مهورى اسالمى ايران، تحت عنوان ه رسمى دولت جبيانيّ 

 در. دولتى شبيه است غبر رّدّيه هاى به ظاهر مى باشد كه كامًال با »نقش آن
مورخ آگست  »ى در سازمان مللئنمايندگى جامعه جهانى بها« ۀزير بيانيّ 
 مختصرى به اّيام نيز قضا جواب جامع و را درپاسخ به آن كه از ١٩٨٣

  . بود، تقديم مى نمايد ندمحسوب توا

رسمى دولت جمهورى  ۀبيانيّ  ۀتوضيحاتى دربار

بهائيّت، منشاء و نقش « عنوان تحتاسالمى ايران 

  » آن

   ١٩٨٣اگست  ى در سازمان ملل،ئنمايندگى جامعه جهانى بها
به عنوان بخشى از مبارزات مستمر دولت جمهورى اسالمى ايران براى   

ه اى رسمى تحت عنوان ى، اين دولت اخيرًا بيانيّ ئبى اعتبار ساختن ديانت بها
  . انتشار داده است» بهائيّت، منشاء و نقش آن«

ه ارائه و روشن ساختن حقايقى مقصد عنوان شده براى انتشار اين بيانيّ   
ه به لحن تند و اشتباهات و اغالط اّما به توجّ . ى استئدرباره ديانت بها

ه به نوع مدرك كه به هيچ است و با توجّ آشكار و تناقضاتى كه در آن موجود 
ه ابدًا بيانيّ  كهوجه قانع كننده نمى باشد، اين مسأله واضحًا مشهود است 

ات نداشته بلكه صرفًا به منظور بدنام كردن هى به حقايق و واقعيّ انطباق و توجّ 
  . ى صدور يافته استئبها ۀجامع
ى دولت ايران مبنى بر عاه آنست كه از ادّ هدف واقعى از صدور اين بيانيّ   

ب مى باشد حمايت نمايد ت سياسى مخرّ ى يك گروه با ماهيّ ئاينكه ديانت بها
ه يان در ايران را موجّ ئو به همين دليل و بهانه تضييقات وارده و اعدام بها

ى را ئبها ۀبر جامع هقلمداد نمايد و مهمتر از همه هدف اصلى تضييقات وارد
ب مذهبى ت واقعى بطور كامًال ساده تعّص و علّ  انگيزه .بپوشاند و مخفى سازد

  . كهنه و قشرى است
ى كه منشاء و مبدأ آن ايران و در اواسط قرن ئدر اوائل ظهور ديانت بها  

پيش بود رؤساى دينى كشور دالئل واقعى خود را براى مخاصمت و مخالفت 
نكته فقط همين . با اين ديانت جديد به هيچ وجه پنهان و كتمان نمى نمودند

گرا تحقير آميز و غير  دكه ظهور ديانتى بعد از اسالم براى مسلمانان شيعه بنيا
ى را به عنوان يك بدعت ئزيرا ديانت بها. قابل قبول بود مطرح مى گرديد

در . مرگند مى دانستند منين به آن را مرتدى كه مستحّق مؤخطرناك شمرده و 
نفر از  ٢٠٠٠٠د، بيش از آنان تنظيم ش ۀقتل عامهاى دسته جمعى كه بوسيل

 يرياّما با گذشت و تغ .اى كشته شدند نهمردان، زنان و كودكان به طور وحشيا
در قرن بيستم ايده . زمان شعارها و استدالالت آنان دستخوش تغير گشت

ل و احترام به عقايد مخالف دينى در ايران نيز نفوذ جديد در خصوص تحمّ 
ى ئه شدند كه جهت حمله به ديانت بهاجّ يافت و رهبران مذهبى بنيادگرا متو

مردم را  ۀو دينى ديگر نمى توانند حمايت عامّ  تىفقط بر مبناى اصول عقيد
ماده گرايى، نفوذ افكار غير مذهبى در بين طبقات جامعه تحصيل . جلب كنند
. يت را به جاى مذهب پذيرفته بودند تأثير عميقى به جاى نهاده بودكرده كه ملّ 
 نى خود تحريك نمايند الزم بود كه آنائفراد را بر ضد هموطنان بهابراى آنكه ا

هاّمات بى اساس و اتّ  .هم به وطن فروشى و انگيزه سياسى داشتن نمايندرا متّ 
جعلى متناسب با زمان به وسيله رؤساى دينى اختراع و به منظور تحريك و شعله 

يان ئت در نتيجه بهايان اشاعه يافئت با بهاور ساختن افكار عمومى براى ضديّ 
رژيم پهلوى قرار  ورانهدف تبعيضات و تضييقات و يورشهاى مكرر در تمام د

ى را به قدرت رساند ئانقالب ايران سرسخت ترين مخالفين ديانت بها. گرفتند
وارده  ۀب مذهبى قشرى و تضييقات سبعاند تعّص و ما اكنون شاهد آغاز مجدّ 

غاز ظهور اين ديانت تا كنون بى سابقه ى بشدتى هستيم كه از آئبها ۀبر جامع
  . بوده است

دولت جمهورى اسالمى ايران كه در برابر اعتراضات زياد دول مختلف   
ى قرار گرفته و مايل نيست كه رسمًا بپذيرد ئجهان نسبت به رفتار با جامعه بها

ى ئبها ۀكه بطور سيستماتيك و منظم و اصولى تضييقات خود را بر عليه جامع
ُدَول غير  باالخصجهانى  ۀاكنون سعى بر آن دارد كه جامع ى سازدوارد م

ى يك تشكيالت سياسى است و پيروان ئغربى را متقاعد سازد كه ديانت بها
  . آن در سراسر جهان در فّعاليّتهاى خرابكارانه شركت دارند

هاّمات را تكذيب كرده و مردود ت تمام اين اتّ ى به شدّ ئجهانى بها ۀجامع  
پيروان آن بموجب احكام  ى يك ديانت جهانى مستقل وئديانت بها .مى داند

ه و هر گونه فّعاليّتهاى هواخواهانه و حزبى و آن ديانت از مداخله در امور سياسيّ 
  . ندا ب ممنوعمخرّ 

ى در سراسر ممالك جهان وجود داشته و فّعاليّت آنان بر ئبها ىجامعه ها  
ير سياسى، غير حزبى و صلح آميز دول اين ممالك واضح و آشكار است كه غ

ى در هر كشورى به صورت علنى و آشكار ئفّعاليّتهاى جامعه هاى بها. مى باشد
ى از تشكيل ئبها جهانىبوده و مى تواند مورد بررسى دقيق قرار گيرد و جامعه 

هيئتى بى طرف براى تحقيق درباره فّعاليّتهاى اين جامعه بخصوص درباره 
سياسى و خرابكارانه استقبال مى نمايد زيرا اين امر براى هام فّعاليّتهاى اتّ 

عا شده هاّمات دروغ و كينه توزانه اى را كه بوسيله دولت ايران ادّ هميشه تمام اتّ 
  . است باطل خواهد كرد

كوتاه قصد آن ندارد كه با تشريح  ۀجهانى بهائى در اين جوابيّ  ۀجامع  
ه جديد ايران وجود دارد اين بيانيّ كه در  آت و دروغهايىئمفصل هر گونه افترا

باره بحث  بلكه فقط به جوابهاى كلى زير در. بررسى، پاسخ و تكذيب نمايد
  . ه وجود دارد اكتفا مى نمايدهاى اساسى كه در آن نشريّ 

  )٣صفحه(مقدمه
ه ذكر شده است كه دول غربى و وسائل ارتباط جمعى در بيانيّ  ۀمقدمّ  در  

يان بوده و از آن بعنوان وسيله ئه به مسئله بهاتوجّ غرب به تنهايى مسئول جلب 
اى براى عيب جويى و حمله به جمهورى اسالمى ايران سوء استفاده نموده 

همدستى در  وهم به مشاركت حد نيز متّ حقوق بشر سازمان ملل متّ  ۀكميت .اند
اين امر شده است نويسندگان اين گزارش رسمًا از ذكر اين مسئله كه دول و 

مريكاى التين نيز عمل آه و فريقا، آسيا، اقيانوسيّ آارتباط جمعى در  وسائط
يان را محكوم نموده و متضممين حقوق بشر در تعدادى از ئبرخورد با بها

را بعنوان عملى خالف تعاليم  نيائممالك اسالمى نيز تضييقات وارده بر بها
  . ى كرده انداسالمى مورد سرزنش قرار داده و اظهار تأسف نموده اند خوددار

و  ٨، ٦تا  ٣صفحات(ىئظهور و منشأ ديانت بها مبدأ

٩ (  
ت ى محصول امپرياليسم روسيّه بوده و موجوديّ ئعاى اينكه ديانت بهاادّ   

 در خود را تنها مرهون فّعاليّتهاى يك جاسوس روسى است كه به نقاب مّال 
آن را مورد و فضالى اسالمى نيز  ءى علماآمده بود آنقدر احمقانه است كه حتّ 

است كه در اوائل  رتمام اين مبحث بر اين مبنا استوا .استهزاء قرار داده اند
ى چند ديپلمات روسى به مقاّمات مسئول ايران به منظور ئظهور ديانت بها

اّما اين  .يان مراجه نموده اندئف ساختن تضييقات مذهبى وارده بر بهامتوقّ 
ت مورد بحث قرار گرفته عنوان يك واقعيّ ه، به تنهايى به ارتباط روسى در بيانيّ 

  . بعنوان شاهد استفاده شده است ١»كتب تاريخى«و از 
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ى ئه نمود كه متجاوز از يك قرن دشمنان ديانت بهادر اين باره بايد توجّ   

ى و پيروان آن منتشر ئديانت بها تعداد زيادى كتب و مقاالت و رّديّه بر ضدّ 
بعنوان نمونه . را تحريف و سوء تعبير نموده اندكرده و عمدًا تاريخ و تعاليم آن 

بعنوان افرادى فاسد از لحاظ  اى رئات تصوير شارعين ديانت بهادر اين نشريّ 
اخالقى ترسيم و تعاليم آن را به نحوى تحريف كرده اند كه به ظاهر مضحك و 

ى ئاسالمى جلوه گر شود و وقايع تاريخى كه شامل قربانى شدن مؤمنين بها ضدّ 
ت بنحوى حكايت شده كه آنان را بعنوان افرادى خون آشام و جنگجو اس

  . نشان دهد
گونه تحريفات مى باشد كه  دى از اينه ايران شامل نمونه هاى متعدّ بيانيّ   

ر رود كه اين اگر تصوّ . جميعًا با نقل قول هايى مورد حمايت قرار گرفته است
ختراع نشده باشند بايد نقل قول ها مخصوصًا به خاطر انتشار اين گزارش ا
» هكتب تاريخيّ «از  وفورنتيجه گرفت كه افرادى كه آن را جمع آورى كرده اند ب

براى اثبات افتراى ديگر بهره  ءى نقل قول نموده و از يك افترائضد بها يّۀردّ 
  . جسته اند

 ۀعالوه بر تحريفات مذكور گزارش شامل اشتباهات بزرگ و اساسى دربار  
چون اين مسائل  .آن تحقيق نمود ۀبه آسانى مى توان دربارحقايقى است كه 

ر نمود كه ى اين گزارش ندارد، لذا مى توان تصوّ ئبها تأثيرى در مباحث ضدّ 
عدم تمايل  وحاشتباهات اخير عمدى نبوده بلكه وجود اين خطاها بطور وض

  . ت مطالب نشان مى دهدنويسندگان را به صحّ  كلىّ 

 ٦صفحه(ى و استعمارئنت بهاوابستگى ميان ديا عاىادّ 

  )١١تا 
ى ئه كوشش زيادى كرده اند كه در آثار رسمى و اصيل بهافيِن بيانيّ مؤلّ   

دول يا مقاّمات رسمى  ۀاشاره و مطالبى دربار) بخصوص در كتاب قرن بديع(
آنجا كه چنين مطلبى يافت شده است بعنوان مدركى دال . دولتى غربى بيابند

ارائه گرديده  غربىى و دول ئپنهانى بين ديانت بها بر نوعى رابطه غير مجاز
را مطالعه مى كند درمى يابد كه هيچ پايه » مدرك«كه اين خواننده اى. است

ى تعدادى ديپلمات اعم از شرقى و ئدر سراسر تاريخ ديانت بها. واساسى ندارد
د يان ستمديده و مورئغربى صرفًا به دالئل بشر دوستانه خواسته اند كه به بها

آنان به مقاّمات رسمى مراجعه و  ربارهشكنجه واقع شده كمك نموده و د
ى اينگونه اقداّمات كه ئدر كتب بها. خواسته اند كه دست از تضييقات بردارند

گونه كه اكنون نيز غير عادى نيست و همچنين  در گذشته غير عادى نبوده همان
درباره اقداّمات ) ل غربىنه تنها ُدوَ ( موارد مشابهى از اقداّمات ُدَوِل جهان

ى، مقام و تعاليم آن با حق شناسى و احترام ئشناخت ديانت بها ورسمى آنان 
كه بوضوح بيانگر جنبه  اشاره هايى در اين باره در حالى. ثبت و ياد شده است

انسانى و بيغرضانه بسيارى از دول مى باشد نمى تواند بعنوان مدركى براى 
اين  در. ى گرددى تلقّ ئن اين دول و ديانت بهاارتباط و سازش سياسى ميا

وابستگى «گزارش كوشش بيشتر براى تمهيد مدرك به منظور توجيه برخى 
ذكر حوادث فلسطين در جنگ بين المللى اّول است كه بنظر آنان » استعمارى

گزارش به . در اصل كشمكش بين اسالم و قدرتهاى استعمارگر بوده است
 پسر) اس افندىمعروف به عبّ (رت عبدالبهاء غلط مطرح مى سازد كه حض

 ى بعنوان عامل دولت انگليس در فلسطين بوده و در حالىئشارع ديانت بها
كه افراد بومى در قحط و غال بودند گندم ذخيره و در اختيار قشون انگلستان 
قرار داده و به همين دليل مورد حفاظت قرار گرفته، پاداش مالى داده شده و 

ازاء خدمات مذكور  دراز طرف دولت انگلستان  )knight()نايت(بباالخره لق
  . به ايشان اعطاء گرديده است

ذكر شده است چيزى جز تحريف » حقيقت«اين نسبتهاى نابجا كه بعنوان  
حضرت عبدالبهاء هرگز وجهى از دولت انگلستان . فاحش و وقيحانه نيست

و  ءخود به فقرا ۀندريافت ننموده و بلحاظ تقدير از خدمات بشر دوستا
شده  ءبه ايشان اهدا) نايت(مستمندان فلسطين در جنگ جهانى اّول لقب

مبنى براينكه حضرت عبدالبهاء در ) ٤پاراگراف  ١٠ ۀصفح(است، ادعاى 
كه مردم محلى در قحطى بسر مى بردند گندم در اختيار ارتش انگلستان  حالى

 ۀصفح ٤مثًال مدرك (ر رفتهقرار دادند با خود مدركى كه براى اثبات آن بكا
اين مدرك به روشنى واضح مى سازد كه گندمى كه . كامًال متناقض است) ٢٧

ى قحطى زده در بوسيله حضرت عبدالبهاء كشت گرديد براى رفاه مردم محلّ 
همچنين از مدرك . مصرف شده است ١٩١٨تا ١٩١٤طى ساليان جنگ از 

سى تنها يكبار آن هم در مذكور اين حقيقت آشكار مى شود كه قشون انگلي
  . آخر جنگ به آن دسترسى داشته است

دولت انگلستان در حفاظت جانى حضرت عبدالبهاء در جواب  ۀمعاهد  
يان انگلستان بود كه اّطالع يافته بودند فرمانده قواى ئو اجابت تقاضاى بها

ترك بطور علنى قسم خورده بود كه حضرت عبدالبهاء را در جبل كرمل به 
 مالكيان در مئتى امروزه نيز وجود دارد كه بهاچنين وضعيّ . شدصليب ك

شان  مختلف بحكومت هاى مربوطه خود براى مساعدت به همكيشان ايرانى
  . مراجعه مى نمايند

انگليسى را كه در  ۀاين گزارش اسامى تعدادى از مقاّمات عالى رتب  
يد ولى از ذكر حضرت عبدالبهاء شركت داشته اند را ذكر مى نما ۀتشييع جناز

اينكه رؤساى اديان اسالم، مسيحى، يهودى، و جامعه هاى ديگر مذهبى در 
فلسطين نيز در اين مراسم  ۀارض اقدس و مقاّمات بلند پايه تمام طبقات جامع

  . شركت كرده اند خوددارى ورزيده است

صفحات (ى با صهيونيسمئوابستگى ديانت بها عاىادّ 

  ): ١٤تا ١١
ى ئه منظور ايجاد شبهه در ذكر رابطه سياسى ميان ديانت بهاايران ب ۀبيانيّ   

ى را بطور وسيع بكار مى برد كه درآن وضع و ئانه آثار بهاو صهيونيسم مجدّ 
بار ديگر . ى و مركز جهانى آن در ارض اقدس ذكر شده استئمقام ديانت بها

 بكلى فاقد. ته مى گردد كه اين مطالب كامًال بى اساس اسخواننده متوجّ 
محتواى سياسى است و صرفًا حاكى از وقايع مختلفه ايست كه قطعًا نشان 
دهنده رابطه ايست كه ناگزير بين مركز يك تشكيالت غير دولتى بين المللى و 

  . دولت ميزبان بايد وجود داشته باشد
د ديگر بيان داشته ى در موارد متعدّ ئگونه كه جامعه بين المللى بها همان

ى در قرن گذشته ساليان دراز قبل از ايجاد دولت ئهااست، مركز جهانى ب
حضرت بهاءاهلل . گونه ارتباطى با صهيونيسم ندارد اسرائيل مستقر بوده و هيچ

ارض ه ه بو تركيّ  انى بدستور و فرمان دو دولت اسالمى ايرئشارع ديانت بها
در آن اقليم مقيم  ١٨٩٢اقدس سرگون شدند و تا زمان صعود مبارك در سال 

در آنجا بر پا گشت و بدين ترتيب ارض اقدس مركز  شانرمطهّ  ۀمقبر. دندبو
ر س مقرّ حضرت بهاءاهلل بنفسه المقدّ . ى گرديدئروحانى جهانى ديانت بها

هميشه در يك مكان مشتركًا  دفرمودند كه مركز روحانى و ادارى آيينشان باي
در ارض اقدس  ى هموارهئبنابراين مركز ادارى جامعه جهانى بها. مستقر گردد

ات و بوده و همچنان بايستى در آن مكان باقى و برقرار بماند و بدليل مقتضيّ 
  . دًا تغيير محل يابدت نمى تواند مجدّ مصالح سياسى موقّ 

عات خود را به يان تبرّ ئدر گزارش اشاراتى به اين مسئله شده است كه بها  
در حقيقت . ماينداسرائيل مى فرستند تا صهيونيسم بين المللى را تقويت ن

ى ئيان در سراسر جهان به مركز جهانى بهائعات ارسال شده از طرف بهاتبرّ 
ه در اّماكن تاريخيّ  وسه صرفًا و منحصرًا بمنظور تعمير و نگهدارى اعتاب مقدّ 

ه داشت كه جامعه هاى بايد توجّ . ارض اقدس و امور ادارى آيينشان است
سه يحى نيز براى حفظ اّماكن مقدّ دينى ديگر نظير جامعه هاى مسلمان و مس

هم گاه آنان را متّ  عاتى مى فرستند ولى دولت ايران هيچخود در اسرائيل تبرّ 
  . نمايندنكرده است كه كمك مالى به دولت اسرائيل مى 
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است نه يك ى حزبى سياسى ئعاى اينكه ديانت بهاادّ 

  )١٥و ١٤صفحات (ديانت 
ب و مسائلى نظير عاى كذقسمت اعظم بحث مربوط به اين ادّ   

كه در » وابستگى به صهيونيسم«و » وابستگى استعمارى«» وابستگى روسى«
استفاده شده است قبًال مورد بحث قرار گرفته و » كتب تاريخى«آن كامًال از 

تنها . داردبطالن و بى اعتبارى آن ثابت گشته و ديگر نيازى به بحث بيشتر ن
سياسى شاه فقيد بوده اند در صفحات يان حامى ئافتراى جديد يعنى اينكه بها
  ) ١١تا  ٩صفحات .(بعد مشروحًا ذكر خواهد شد

صفحات (ىئى از تعاليم بهائنسبت به نمونه ها ايرادات

  )١٧تا١٥
ى را بطور ئدر اين قسمت گزارش ايران گردآورندگان احكاِم ديانت بها  

كامى را خود ناقص ذكر و يا آن را به غلط تعبير كرده اند و در مواردى نيز اح
چنانچه بخواهيم در مورد چنين مسائل ايدئولوژيكى نيز  .اختراع نموده اند

  . توضيح دهيم بحث به طور نامناسبى به درازا خواهد كشيد
گونه كتمان و يا مفهوم  بر خالف آنچه كه منظور گزارش بوده است هيچ  

ى ئحكام بهاى وجود نداشته و تمام ائيك از تعاليم ديانت بها مشئومى در هيچ
ه قرار گيرد و هر كس قادر است مى تواند بطور آشكار مورد مطالعه و مداقّ 

  . درباره آن سؤال و تحقيق نمايد
آنانست وفادار  يان به موطن يا كشورى كه محل اقامتئعا كه بهااين ادّ   

ُمِصّرًا مى  ى است كه از تابعيِن خودئنيستند تحريف عمدى تعاليم ديانت بها
صيحت مى نمايد كه اتباع وفادار مملكت خود بوده و وطن پرستى خواهد و ن

پرستى افراطى و بى پايه را  تيآگاهانه و عاقالنه اى را توصيه مى نمايد ولى ملّ 
ت تأسيس مردود دانسته و عقيده دارد در اين عصر بايد هدف و آرمان بشريّ 

افع و مصالح بترويج من وحدت عالم انسانى و جميع ملل و نحل باشد نه صرفًا
  . ىملّ 

در » هعدم مداخله در امور سياسيّ «طور كه در گزارش آمده است  همان  
عدم «عا كه اّما اين ادّ . ى استئحقيقت يكى از تعاليم اساسى ديانت بها

بهمان  »ات خرابكارى استه بعنوان پوششى براى عمليّ مداخله در امور سياسيّ 
شد  ذكركه قبًال  بطورى .اندازه كذب است كه واضح البطالن مى باشد

  . ندا ب ممنوعيان بموجب تعاليم خويش از هر نوع فّعاليّت مخرّ ئبها
ام ظالم را توصيه مى نمايد ى همكارى با حكّ ئعاى اينكه ديانت بهاادّ   

ف به وفا و صداقت و اطاعت تحريف احكام آن ديانت است كه پيروانش موظّ 
ه به شكل يا نوع و ، بدون توجّ از دولت در مملكتى كه در آن زندگى مى كنند

  . ت سياسى حكومت مى باشندموقعيّ 
ى عداوت ئديانت بها«عا كه باالخره اندك اثرى از حقيقت در اين ادّ   

سرسختانه با اسالم داشته و معتقد است كه تمام مسلمين در سراسر جهان بايد 
ى حتّ  ى وجود ندارد كهئهيچ نشانه اى درآثاربها .وجود ندارد» نابود گردند

عاى كه اين ادّ  شكاراستو كامًال آ بتوان امكان داد چنين مطلبى تعبير گردد
مخصوصًا به منظور ايجاد عناد و عدم اعتماد براى  تحريك آميز در گزارش

  . خوانندگان مسلمان و دول اسالمى درج گشته است
ى حامى و مدافع وحدت اديان بوده و تعليم مى ئدر حقيقت ديانت بها  

ب و تبعيض دينى بايستى از ل، تعّص ، عدم تحمّ ها بى حرمتى تمامدهد كه 
اين طريق ه ى در برابر ساير اديان بئبر خورد و روش بها ۀاجماًال نحو. بين برود

معتقدند كه  ديانكه پيروان ساير ا در حالى .تلخيص مى گردد و قابل ذكر است
پيشرفت و استمرار  ىئه با پيامبر آنان خاتمه يافته، ديانت بهاظهورات الهيّ 
ى ى مربّ ئسه را تعليم مى دهد و حضرت بهاءاهلل شارع ديانت بهاظهورات مقدّ 

اخير الهى اّما نه آخرين آنان مى باشند كه براى هدايت بشر ظهور فرموده 
جميع اديان بزرگ عالم بوده  ساسىيان معتقد به وحدت ائهمچنين بها. است

در (.ز مى دارندو معزّ  ه و محترمّمات ربانيّ و شارعين اديان الهى را ملهم به الها

ى تنها ديانت مستقل جهانى ئين بهاياستثناء نفس ديانت اسالم آه حقيقت ب
از اين جهت براى .) است كه قرآن كريم را بعنوان كتابى آسمانى مى شناسد

تحقير و يا تخريب اديان ديگر انكار يكى از اساسى  فت،ى مخالئيك فرد بها
  . مبادى ديانتى استترين اصول و 

يان و رژيم پهلوى و ئعاى همكارى ميان بهاادّ 

  ):٢١تا  ١٨صفحات (ساواك
يان با رژيم شاه فقيد همكارى نموده و از او حمايت ئعا كه بهااين ادّ   

ى ئكرده اند از اين حقيقت سرچشمه مى گيرد كه بموجب تعاليم ديانت بها
يان ايران به ئتيجه بهابالنّ بهائيان به حكومت كشور خويش وفادار بوده و 

 نمودندبى كه با رژيم مخالفت مى تشكيالت سياسى و يا تشكيالت مخرّ 
يان در برابر رژيم جديد نيز ئنپيوستند همين اصل در زمان حاضر بوسيله بها

يان با ساواك همكارى داشته اند نيز بهمان ئعا كه بهارعايت مى شود اين ادّ 
ى ئساواك نظير پرويز ثابتى كه او را بهانسبت كذب است، مقاّمات مسئول 

  . ى نبوده اندئگاه بها شناخته اند هيچ
كه تمام ) كه بايد به خوبى از آن آگاه باشند(ه به اين حقيقت با عدم توجّ   
استثناء اعدام بخاطر ه ى در معرض تبعيضات و تضييقات عديده بئبها ۀجامع

ه ساواك يكى از عوامل اصلى بوده اند و اينك ديانتشان در سراسر دوره پهلوى
گزارش بطور غير منطقى در  گانيان اقدام مى كرد، گردآورندئبود كه بر عليه بها

قسمت اصلى سازمان حكومت معدوم شاه «بيان مى نمايند كه  ١٨ ۀصفح
  . »يان اداره مى شدئساواك بوسيله بها مخصوصًا

نظير . نمايد ى ذكر مىئنفر را بعنوان بها ١٣اين بحث  ۀگزارش در ادام  
مطالبى كه در اين گزارش آمده است صورت اسامى مذكور حاوى نيمى  ۀبقيّ 

 هيچ. مى تخريبى نمى باشدت است و نيم ديگر چيزى جز افسانه و توهّ از واقعيّ 
روحانى، پارسا  يدا،هو(يك از اين مقاّمات سياسى كه در گزارش ذكر شده اند 

ژنرال صنيعى  .ليلى امير ارجمند همچنين ى نبوده اند،ئهرگز بها) و ثابتى
. ى طرد گرديدئبها ۀى بود ولى بخاطر قبول پست سياسى از جامعئروزگارى بها

تى ات سياسى يا امنيّ يك به هيچ وجه با عمليّ  ى هستند هيچئه كه بهااّما از بقيّ 
دكتر ايادى يكى از پزشكان شاه  .اند داشتهدر رژيم شاه ارتباط و مشاركت ن

شاپور راسخ يك استاد . ى كشور بوددمى رئيس هواپيمايى ملّ آقاى خا. بود
ممتاز اقتصاد و تعليم و تربيت در پروژه هاى رشد و توسعه سازمان برنامه 

خانم ايشان مهرى كه روانشناس برجسته اى بود در برنامه . همكارى داشت
ى تهايى بر عهده داشته و يا مورد مشاوره قرار ممسئوليّ  هتوسعه فرهنگى گهگا

حسين . آقايان ثابت و يزدانى در تجارت خصوصى دست داشتند. گرفته است
اّمانت يك آرشيتكت ممتاز و معروف است و بدون شك نام او به اين دليل به 

عاليترين (ليست اضافه شده است كه طراح َمقرِّ دائمى بيت العدل اعظم الهى 
  . يان يافته بوده استيا داُرالَتشريع كه اخيرًا پا) ىئادارى ديانت بها قامم

    ): ٢١تا  ١٨صفحات (عاى مدارك ساواكادّ 
. ه در مورد اين مدارك مطرح مى شودال بسيار شايان توجّ ؤدر اينجا دو س  

يان ئساواك بوسيله بها) چنانكه بطور كذب در اين گزارش آمده است آن(اگر 
شات يان جاسوسى مى كرده و گزارئاداره مى شد چرا اين سازمان بر ضد بها

  از اين جامعه مى داده است؟  مضرّ 
ه كنندگان اين گزارش خواسته اند اين تناقض آشكار را به اينكه تهيّ  نظر  

  : مسكوت بگذارند سوال ديگر مطرح مى گردد
ه به اينكه دولت فعلى ايران ساواك و تمام اعمال آن را بطور كامل بى با توجّ 

 مدارك معتبر و رسمى در مورداعتبار دانسته چرا مدارك ساواك حال بعنوان 
  يان بكار مى رود؟ ئبها

ى و اسامى شركت ئنفس مدارك تاريخ بعضى از جلسات بها ۀبار در  
يان را شديدًا تحت نظر ئساواك بها(كنندگان در آن ممكنست صحيح باشد

يان ذكر شده است آنقدر مضحك ئاّما اظهاراتى كه به غلط از قول بها) داشت



 
 ١٢٣   ولوله درشهر

 
اين مطالب . تگى بودن آن بوضوح آشكار مى باشدو مسخره است كه ساخ

كه از لحاظ سياسى به (به منظور تأمين اهداف خود ساواك است  ختگىسا
و همچنين همكار عمده و اساسى ساواك، انجمن ) يان حمله مى كردئبها

يان مخالفت مى ئكه از لحاظ دينى با بها(ب و قشرى تبليغات اسالمىمتعّص 
! قىيان به طريق علمى و منطئو گروه در حمله به بهاهمكارى بين اين د) نمود

براى اّطالع از (.به چاپ رسيّده است ١٩٨٠مجاهد مورخ نهم جون  ۀدر مجلّ 
تحت عنوان تضييقات وارده بر يك :يان در ايرانئمتن كامل به گزارش بها

  .) مراجعه فرماييد ١٩٨٢چاپ  ٨٣ ۀت مذهبى صفحاقليّ 
در » اقرارى«ى ئايران هيچ فرد بها عاى مندرج در گزارشبخالف ادّ   

ى شده است هرگز ننموده ئجامعه بها كه بر ضدّ  هاّماتىيك از اتّ  خصوص هيچ
صرفًا نقل قولى است از يك مدرك ساواك و  ١٨ ۀمذكور در صفح» اقرار«و 

وجود  رگزيان هئهاّمات وارده بر عليه بهاكوچكترين مدركى براى حمايت از اتّ 
آخر  ۀصفح ٢١كه بعنوان سند داده شده است و مداركى . نداشته است

و يا ) ١٦تا  ١اسناد (گزارش ايران را در بر مى گيرد يا نقل قولهاى بى پايه 
مى ) ساواك ٣٦تا  ١٧اسناد جعلى ( مدارك شديد اللحن و آشكارا مجعول

  . باشد
عدم توانايى مقاّمات مسئول ايران در بدست دادن مدارك معتبر بر ضد   
ى در زمينه وفادارى ئزيرا اصول و تعاليم ديانت بها. بدًا عجيب نيستيان ائبها

ب كامًال ه يا فّعاليّتهاى مخرّ و اطاعت از حكومت و عدم مداخله در امور سياسيّ 
دگرگون شونده دستخوش  ايطر و يا شردولتهاى متغيّ  يرياس اساس است و با تغ

  . تغيير نمى شود

تا  ٢١صفحات ( يانئبرخورد دولت ايران با بها وضع

٢٤ (  
در ضمن توده اى از انتقادات تلخ و (ى گزارش ايران ئقسمت نها  

شامل اظهارات كاذبه چندى درباره رفتار حكومت ايران با  )نامربوط سياسى
  . ى مى باشدئپيروان ديانت بها

ت ماهيّ «يانئبيان مى كند بسيارى از بها ٣پاراگراف  ٢٣ ۀدر صفح  
به «ى نموده و ا تشخيص داده و بنابراين از آن تبرّ ديانت خود ر» امپرياليستى

ى كه ئبها ٣٠٠.٠٠٠حقيقت اين است كه » .آغوش مردم اسالم برگشته اند
تضييقات بى  برت مذهبى را در ايران تشكيل مى دهند در برابزرگترين اقليّ 

رغم  رحمانه اجتماعى، مالى، روانى و فشار جسمى استقامت نموده و على
ى ونفر بها ١٤٢ها اعتقاد خود را از دست نداده اند و تا كنون تمام اين فشار

ى كه بوسيله آن جان خويش را نجات دهند ترجيح داده اعدام شدن را بر تبرّ 
ى كرده اند و آنهم در اثر خود تبرّ  يانتيان از دئاند و صرفًا تعداد قليلى از بها

  . فشارهاى جسمى شديد و النهايه بوده است
رسمى دولت ايران را بيان  ۀعقيد) ٥پاراگراف  ٢٣ ۀدر صفح(گزارش   

ى هرگز بخاطر اعتقاداتش بوسيله دولت ايران كشته ئمى كند كه هيچ فرد بها
ى كه محكوم به مرگ شده و يا به زندان رفته ئنشده است بلكه هر فرد بها

  . ر و بخاطر خيانت بر عليه كشور بوده استاست مقّص 
ى در ايران ئداومى را كه بر تمام جامعه بهاه و ماين بحث تضييقات ساريّ   

گونه مدركى  و همچنين اين حقيقت كه هيچ نمى دهد وارد مى شود توضيح
يانى كه اعدام شده اند را ذكر نمى ئهاّمات وارده بر عليه بهادر حمايت از اتّ 

موارد معدودى كه يك  دركند و نيز اين حقيقت را از نظر دور مى دارد كه 
ى اعالم داشته است بالفاصله آزاد شده و از ى خود را براى تبرّ ى اّمادگئبها

يان هم ئكه بها ى گرديده است در حالىكه بر عليه او بوده مبرّ  هاّماتىتمام اتّ 
 .هاّمات مشابه اعدام شده اندى احتراز نموده اند بهمان اتّ بند ديگرش كه از تبرّ 

يان ايران و ئى بهاملّ توقيف تمام اعضاى محفل  ازاين بحث مفقود شدن بعد 
نفر جانشينان آنان را كه قبالٔ اعالن نشده بود بيان  ٨همچنين اعدام مخفى 

ى شامل زنان و ئهمچنين روشن نمى سازد كه چرا در ليست بها. نمى كند
  . نوجوانان هم اكنون بدون جرم در زندانهاى ايران نگاهداشته شده اند

ى بخاطر عقايد ئبها ۀه جامعاين بحث كه تضييقات در سطح وسيع بر علي  
ى و ئدر برابر اين حقيقت كه اموال و امالك جامعه بها ،مذهبى وجود ندارد

ى ئسه ايران مصادره و ضبط شده و يا ويران گشته است و هزاران بهااّماكن مقدّ 
انفصال از  ظيربى گناه از حقوق اساسى بشرى خود بطريق غير انسانى ن

ت از تگى، ضبط اموال شخصى، محروميّ خدمت و شغل، قطع حقوق بازنشس
متقاعد محروم مانده اند البته  ت از تعليم و تربيت اطفالوسائل كار و ممنوعيّ 

  . كننده نبوده و بحثى غريب و غير واقعى است
يان مادام كه در فّعاليّتهاى ئكه بها) ٥و  ٢پاراگراف  ٢٣ ۀصفح( عااين ادّ   

اساسى از حفاظت و حمايت ضد حكومتى شركت نكرده اند بموجب قانون 
يان را ئقانون اساسى ايران بها .قانونى بر خوردار ند نيز دروغى بيش نيست

احكام  وجبت نمى شناسد و بنابراين بمت مذهبى به رسميّ بعنوان يك اقليّ 
 يان داراى هيچئاسالمى كه قانون اساسى بر مبناى آن تدوين گرديده است بها

بموجب . اظتى در قانون اساسى نمى باشندگونه مقام، حقوق يا صيانت و حف
نظام قانونى فعلى و جديد حقوق اساسى زمانى به آنان اعطاء مى شود كه از 

  » .يندبه آغوش اسالم درآ« ى نموده وديانت خويش تبرّ 
ر دولت ايران روشن است كه تضييقات وارده بر رغم انكارهاى مكرّ  على  
مبرهن و  ان است و همچنين بوضوحت عقايد دينى آنى صرفًا بعلّ ئبها ۀجامع

بهائيّت، منشاء و «رسمى تحت عنوان  ۀهاّمات وارده در بيانيّ آشكار است كه اتّ 
ه بين توجّ  نفقط اقدامى از طرف دولت ايران براى منحرف كرد» نقش آن

ب آميز مذهبى كه باعث اين تضييقات است و المللى از تحريكات تعّص 
ى در سراسر جهان از آن ئبها ۀامعبمنظور هدم شهرت نيكى است كه ج

  . برخوردار است
هاّمات كاذبه بر عليه آنان كه ى در ايران و اتّ ئبها ۀتضييقات وارده بر جامع  

ات بوسيله جمهورى اسالمى ايران وارد آمده است بطور كاملترى در نشريّ 
گزارشى از تضييقات وارده : يان در ايرانئبها«جامعه بين المللى تحت عنوان 

براى اّولين بار در  زارشاين گ. مطرح و ذكر شده است» ت مذهبىيك اقليّ  بر
م آن با اضافات در به چاپ رسيّده و طبع دوّ ) ١٣٦٠خرداد ماه (١٩٨١جون 

  .منتشر گرديده است) ١٣٦١تير ماه (١٩٨٢جوالى 



 
 ١٢٤   ولوله درشهر

 

 گفتم  ىمجمل باب اين مفّصل از من

  اى ازيك مقاله درجواب چندشبهه وايراد نمونه
  سايت نقطه نظر قدس،عالء 

  مـگفت ىلـن باب مجمـل ايّـن از مفصـم
  برخوان  ىخود ز مجمل من رومفّصل وت
  ) يىبخارا ىکمال(

تحت  مزيتا رانيا ۀي، در نشر)٢٠٠١آگست ( ١٣٨٠ماه سال مرداد در  
 ۀ، در پاسخ به نوشت»ستيمستقل ن انتيد کيهرگز  ،ىبهائ ۀفرق« عنوان

، در موضوع ظهور )٢٠٠١ ىجوال( ١٣٨٠د ماه در مردا هيآن نشر در نجانبيا
 ىخراسان ۀصادق احمدزاد ىبه قلم آقا ىمطلب ،ىوبهائ ىباب نييآ شيدايو پ

  . آن نگاشته شود ۀدربار ىچند سطر ديآمده بود که الزم گرد
.  . .اى در صفحه«: آورد ىم نيچن خود ۀمحترم در آغاز نوشت ۀنويسند  

و با استناد به  ىآن به دّقت وبا موشکافاگر مطالب  درج شده بود که ىشرح 
ومشوب شدن  ىنشود موجب گمراه ليتجزيه و تحل ىمدارک و شواهد تاريخ

   ».ذهن خوانندگان آن روزنامه خواهد شد
 اين ۀمحترم نه تنها نوشت ۀسندينو آيد ىاز اينکه چنانکه بر م شگفتا اّما  

هم ارائه  ىشواهدنخوانده و مدارک و  »ىبه دّقت و با موشکاف« جانب را
و مشوب شدن ذهن خوانندگان  ىاز گمراه «بتواند بقول خودشان  نداده تا
 انيو اساس و ب پايه ىب ىنمايد، بلکه با دادن شعارها ىريجلوگ »روزنامه،
پرداخته و به زعم  انينيشيپ ىها تکرار همان گفته به اديبن ىو ب مايه ىمطالب ب

 ۀآشکار و هويدا ساخته و به رشت ىجديدحقايق  گشوده و ىا خود، ابواب تازه
   .است دهيتحرير کش

کس «: يکصد و شصت سال است که به مصداق آنکه محترم، ۀنويسند  
  : به قول موالنا که ىو از آنجاي »بر سنگ ىنزند بر درخت ب

  ديده شد ىدل بسو حجاب از صد   شد دهيغرض آمد هنر پوش چون

 ىب ىها چه تهمت ىبهائ نييآ شرفتياز پ ىريجلوگ ىارباب غرض برا  
. بستند مايه ىب ىها رايهياساس زدند و چه اتّهامات ناروا، روا داشتند و چه پ 

و روش هر چه در توان داشتند بکار بردند، اّما چه سود از اين همه  وهيبراين ش
را بريدند، بر  ىبهائ نييدرخت آ ىها چه شاخه هرکوش وجوش و خروش؟ زيرا 

 شتريب دند،يکش رونيو بن ب خيهايش را از ب هر قدر ريشهو  شاخ و برگ افزود
تر  آنرا به باد جور و جفا دادند، شکوفان ۀگل و شکوف و هر اندازه ديريشه دوان

 ۀهم واز اينر. شد رياش جهانگ و آوازه گرديد ريگ  جا اش همه شد تا سرانجام سايه
آينده  ۀذشته آينگ ،ىآر. گشت ثمر ىوب ميها عق و تمام کوشش هودهيها ب تالش

   .است، در آن بنگريد که شايد آگاه شويد
 ىرا يک ديانت مستقل و اله ىبهائ نييآ انيبهائ ،ىگرام هموطن  

ه نبودن آن ب ىبر عدم استقالل و اله ليدل د،يدان ىو چنانچه شما نم دانند ىم
 اهلل، آنچه پند و سفارش حضرت بهاء به انيبهائ. بشمار آيد تواند ىنم ىرو چيه

گر نه  ومقصود حاصل  افتاد، اگر مقبول نمايند، ىرا دارايند به ديگران م
 ايد،يطبع شما ن رو چنانچه اين موضوع پسند و مقبول از اين .تعّرض باطل

   .ارنديبرن ىندارند و شکوه و شکايت ىاعتراض
اينک . دانند ىنم ىمستقل و اله نياسالم را آئ نيآئ انيحيمس و يهوديان  

 ىعدم استقالل و اله اريرا مالک و مع ىقبول و شناساي اين عدم ىآيا بايست
مسلمانان برابر آيات قرآن اديان  که ىدر صورت اسالم بر شماريم؟ نيينبودن آ

او را  نييآيا مسلمانان حضرت زرتشت و آ. شناسند ىم ىرا اله حييهود و مس
 خوانند؟ ىم ىنرا آسما آن امبريو پ اسالم نيآئ انيآيا زرتشت و دانند ىم ىاله

   .است ىمنف پاسخ در هر دوصورت
 ىبسنده و کاف ىاّطالع و آگاه ىبهائ نييشما که از آ محترم،ۀ نويسند  

و مسموعات و خواندن چند  ها دهيشن ۀاز مقول ديدان ىم نداريد و آنچه را هم که
: ايد که تان آورده چگونه به جرأت و صراحت در نوشته ّديه استجزوه و کتاب رّ 

اينکه بتوانند به  ىو برا اند که توانسته بيو بهر ترت اين فرقه همواره نيلّغمب«

 ىو اله ىخود رنگ آسمان »ىبه ظاهر مذهب ىول ىاسيس متون«و  »فستيمان«
و تحريف  ريبا تفس ىو حتّ  ىخود را به نحو بدهند، هر بخش از نوشتار و گفتار

 ىقبل امبرانيپ ماتيتعل ۀامدر اد و ليمربوط و منسوب به قرآن يا تورات يا انج
   »اند؟ خوانده

چه  ىبه ظاهرمذهب ىول ىاسيمتون س و  فستيو منظورتان از مان مراد آيا  
 نييآ انگذاريبن ىها آثار و نوشته ىنشده است که کس دهيتا کنون شن است؟ زيچ

آيا هدف از بکار بردن اين  .باشد دهينام ىاسيو متون س فستيرا مان ىبهائ
 و يا اينکه با مرام دارد ىاسيس ۀجنب ىبهائ نييآ دياست که بگوئ ها اين واژه

در لغت به  »فستيمان«ۀ آنکه واژ حيدر ارتباط است؟ توض »ىستيکمون«
و  لسوفيکارل مارکس ف آمده و کتاب معروف رهيو غ هيّ و اعالم هيّ انيب ىمعنا

 ۀسرلوح که ىاستمدارآلمانياقتصاددان و س و فريدريش انگلز ىاقتصاددان آلمان
درشهر لندن از  ىالديم ١٨٤٨سم بشمار آمده و بسال يحزب کمون ۀيّ انيو ب مرام
  . است شده دهيبدين نام نام زين انتشار يافته، ستهايانجمن کمون نينخست ىسو

اهلل که  بهاء ىمنش ۀنوشت ليالح  کشفاّما درکتاب  «: نويسد ىم نويسنده  
مشغول  ىنويس هم به لوح ر آنجابوده و د فايح و خود در عّکا سيهمراه رئ
 حاتيشده و از آن همه توض داده حيتوض قًايصدور الواح دق ىچگونگ بوده،

خاّصه  شود، ىنم العاده با خداوند مستفاد تماس و ارتباط خارق گونه چيه
بوده و از  و يا تکرار مکّررات اتيّ بديه ۀآنکه مطالب الواح نامبرده از جمل

از سالست  ىو مانند ساير کتب آسمان کند ىت نمگوينده حکاي ىانسجام ذهن
   ».باشد  ىوبالغت برخوردار نم

ايد و آيا نام  را خوانده ليآيا شما کتاب کشف الح محترم،ۀ نويسند  
گويا  داريد؟ ىاو اّطالع و آگاه ۀنيشيو از گذشته و پ ديدان ىم را آن ۀنويسند

   .و مسموعات است ها هديشن ۀهم از مقول نهيدر اين زم شما ىاّطالع و آگاه
) ىآيت(ىتفت ۀآوار نيالحس عبد رزايم ليالح  کتاب کشف ۀنويسند ،ىبار  
هم در دو مجلّد در تاريخ ديانت  ىبود و کتاب ىبهائ نينامبرده از مبلّغ .است
 ١٣٠٣و در سال  ديتحرير کش ۀبه رشت کواکب الّدّريه بنام ىو بهائ ىباب

چند  ىسالو  ديبه چاپ رساندر قاهره مصر ) ىالديم١٩٢٣-٤(ىشمس
برخاست و  ىو غروراز در مخالفت و نافرمان ىخواه نگذشت که به علّت خود

از اينرو . اخراج گرديد انيبهائۀ به فتنه و فساد پرداخت و سرانجام از جامع
 ىو چاپ کتاب فيبرخاست وبه تأل ىو مخالفت به تالف ىدشمن ىنامبرده از رو

دست زد و  ىشمس ١٣١٠و ١٣٠٧ ىدر سالها ليالح  کشفدر سه جلد با نام 
. هـ ١٣١٩او در سال . درگذشت ىشمس ١٣٣٢سرانجام در سال 

در  ىتفت ىعل محّمد خيبرادرش ش ۀليوس ىام جواندر ايّ ) ىالديم١٩٠١.(ق  
مّدت ده سال  که ىزمان ىدرآمد يعن ىبهائ نييشهر يزد به آ تفت از توابع ۀقصب

 ،ىالديم ١٨٩٢برابر . ق  . هـ١٣٠٩عّکا بسال در  اهلل از درگذشت حضرت بهاء
 ىمنش سنده،ينو ۀبرابر نوشت است توانسته ىرو نامبرده نم از اين. گذشته بود

برده و در آنجا به  بسر فايخود در عّکا و ح سياهلل بوده و همراه رئ بهاء
 .باشد داده ىحاتيصدور الواح توض ىمشغول شده و در چگونگ ىنويس لوح

را از کجا و  زيانگ و شگفت بيعج ّطالعاتمحترم اين ا ۀويسندن ستيروشن ن
پايان جلد  در آنکه نامبرده چنانکه خود حيتوض .بدست آورده است چگونه

به  فايآورده، فقط سه بار به عّکا و ح ٣٣٥صفحه  الّدّريه کواکب دوم کتاب 
در زمان حضرت عبدالبهاء و .(ق  . هـ١٣٤٢تا  ١٣٢٠ ىسالها نيشرح زير ب

  : است کرده سفر) ىافند ىحضرت شوق

و دو  ستي، ب)ىالديم ١٩٢٣برابر .(ق . هـ١٣٤٢در اين سنه  نگارنده 
و  ىبوده چند مرتبه در اکثر مدن و قر سال است که دائمًا در سفر

و چند مرتبه به  نموده ريجات وطن خود که مملکت ايران است س قصبه
 و نيفلسط و و سوريا ىد عثمانبه ترکستان و سه سفر به بال ىا قفقاز و دفعه

تقريبًا  .به اروپا رفته رًايو اخ مصر و اکثر بالد عرب  به برّ  ىو سفر لشاما  برّ 
ايران و پنجاه مرکز  انياز مراکز بهائ يکصد و شصت مدينه و قريه و قصبه

مّطلعه از  ۀهزاران نفوس کامل کرده و با ريخارجه را س انياز مراکز بهائ
اين امر بهر  بر را که ىارينموده و کتب بس زشيخلط و آم قدماء و حدثاء

امور  از ىرا مطالعه نموده و کمتر امر آن ۀلسان نوشته شده اصل يا ترجم
 دهياست در موضوع اين امر که بر اين بنده پوش ىتاريخ ريو غ ىتاريخ

   . . . مانده باشد



 
 ١٢٥   ولوله درشهر

 
ات سالست و فصاحت و بالغت آي ۀبار تا کنون در محترم،ۀ نويسند  

 ۀهرگز در بار ىبوديم، ول دهيمؤمنان، شن آن هم از قول د،يکتاب قرآن مج
نخوانده و  ىدر جاي ليتورات وانج ىسالست و فصاحت و بالغت کتابها

 سنده،ينو ستيبوديم وروشن ن دهينشن زيآن اديان ن روانيپ انياز زبان و ب ىحتّ 
و ياخود چگونه  هديشن ىاين اوصاف را از کجا به ارمغان آورده و از چه کس

از قرن  زين ديآنکه موضوع بالغت و فصاحت قرآن مج حيدريافته است؟ توض
 ىو نشان اعجاز آن تلقّ  ليبه بعد بتدريج مطرح شد و دل ىقمر ىهجر مسوّ 

و سالست  تکه اگر فصاحت و بالغ آيد ىم شياين سؤال پ در اينجا. گرديد
اين تنها و  اين بشمار آريم، آو اعجاز آ تيّ حّقان اريقرآن شريف را مالک و مع

اختصاص نخواهد  ءو ُبلغا ءو ُفصحا ءعلما معدود از ادبا و ىفقط به گروه
 ماند؟ آيا در صدر اسالم، نخواهند و محروم بهره ىيافت و ديگران از آن ب

بخاطر  کدام چيه آنان، الو امث ىو بالل حبش ىابوذر چوپان و سلمان پارس
 اسالم امبريپ ىو راست تيّ حّقان د،يت قرآن مجفصاحت و بالغت و سالست آيا

  او را پذيرا شدند و به او گرويدند؟  نييو آ
ايد، چگونه  اهلل را نخوانده اين، شما که الواح و آثار حضرت بهاء بر افزون  

و نشان  ليو تکرار مکّررات و دل اتيّ بديه ۀآنرا از مقول نيو مضام و از کجا متون
 قلمداد ساخته و در اين رهگذر، در نهج آن، ۀگويند ىعدم انسجام ذهن

کافران و مشرکان و مخالفان در زمان ظهور  از انينيشيپ و اعتراض ىريايرادگ
و  هودهيو روش ب وهيو بدينگونه ش ايد ايد و رقم زده گذارده اسالم قدم امبريپ

  ايد؟  گرفته شيعبث آنان را پ
اْفتراُه  اُلوا اْضغاُث احالٍم َبلْ َبْل ق«: آمده است اءيانب  ۀپنجم از سور ۀدرآي  

بلکه : آن اين است ۀکه ترجم »َکما اْرِسَل اْالوُلونَ  يةٍ بآ اِتنايَ َبْل ُهَو شاِعٌر َفلْ 
. محّمد شاعر است پريشان است، بلکه کافران گفتند که قرآن سخنان پراکنده

با آن  تهگذش امبرانيبه همان گونه که پ اورديما ب ىبرا ىا پس بايد معجزه
: صاّفات آمده است ۀشش از سور و   ىس ۀدر آي نيهمچن .فرستاده شده بودند

 ِٔنّا َلتاِرکوا آِلَهِتنا ِلشاعٍر َمْجنوٍن « و : است آن اين ۀکه ترجم »ويُقوُلوَن ا
ۀ در آي زين م؟يرها کن نهديوا ىآيا ما خدايان خود را بخاطر شاعر گويند، ىم
ْکرى انّا« :خان آمده استد ۀو چهاردهم از سور زدهميس جاُهْم  َقدْ  وَ  َلُهُم الذِّ

چگونه : آن اين است ۀکه ترجم »َمْجُنونٌ  ُثم َتَولّوا َعْنُه و قاُلوا ُمَعلمٌ  نٌ يَرُسوٌل ُمبِ 
 کننده که آشکار ىامبريافتد، زيرا با آنکه پ پند و اندرز خداوند در آنان کارگر

و گفته اند  دهيگردان ىهمه از او رو اين آمده است، با شان ىبه سو زهاستيچ
يکم   و  ىس ۀدر آي نيهمچن .است و مجنون و ديوانه گرانيد ۀکه او آموخته شد

 ُقلناآياُتنا قاُلوا َقْد َسِمْعنا َلو َنشاُء لَ  ِهمْ يْ َعلَ  ىو اذا ُتْتل«: أنفال آمده است  ۀاز سور
ل رُ ياّال اساطِ  ِمْثَل هذا اْن هذا وکه ىو هنگام: آن اين است ۀکه ترجم »نَ ياال 

 ميو اگر بخواه ايم دهيرا شن زهاياين چ گويند، ىآيات ما برآنان خوانده شود، م
 ىها و افسانه ريجز اساط ىزيگفت و اين آيات چ ميرا خواه مانند اين آيات

   .ستينبوده و ن انينيشيپ
مشارکت و  ۀو کهن هيپا ىموضوع ب خود باز به ۀنويسنده در مقال ،ىبار  
پرداخته و  ىوبهائ ىباب ىها فرقه ليدر تشک سيروس و انگل ىهمکار
در  ىمذهبۀ به منظور ايجاد تفرق زيايران و روس را ن ىآور آنکه جنگها شگفت

برشمرده  خود ۀتنامبرده به گف ىها فرقه دايشيظهور و پ جهيو در نت انيايران انيم
   .است
 شاه ىيران و روس در زمان فتحعلا ىاّول جنگها ۀدور محترم،ۀ نويسند  

- . ق  . هـ ١٢٢٨و . م١٨٠٣ - .ق .هـ ١٢١٨ ىسالها( قاجار به مّدت ده سال
گلستان و  ۀشکست ايران و عقد معاهد و سرانجام به ديبطول انجام.) م١٨١٣
ايران و  ىم جنگهادوّ  ۀدور .گرديد ىقفقاز منته نياز سرزم ىميدادن ن  از دست
آغاز گرديد و  در عهد همان پادشاه.) م١٨٢٦.(ق  . هـ١٢٤١در سال  زيروس ن

قرارداد  ادامه يافت و با شکست ايران و عقد.) م١٨٢٨. (ق  . هـ١٢٤٣تا سال 
 تومان ونهايليقفقاز و پرداخت م نيسرزم ۀمانديدادن باق و از دست ىترکمانچا

 ۀدورکه آيا  آيد ىم شيدر اينجا اين پرسش پ. ديپايان انجام غرامت و تاوان به
 ىترکمانچا نيننگ ۀاش انعقاد عهدنام ايران و روس که سرانجام ىجنگها مدوّ 

نبود، اين  هيوجه مايل به جنگ با روس چيقاجار به شاه ىفتحعل با آنکه گرديد،
و شاه را  کردند ىنبودند که اعالم آمادگ انيعيش ديتقل و مراجع عهيش ونيّ روحان

دادند و  ىو کّفار فتو هيبه جهاد با روس کردند و و کفن بر تن اردندزير فشار گذ

روانه ساختند؟ اينک اين سؤال مطرح ر جنگ و کارزا دانيرا به م انيعيش
قاجار که علل  شاه ىفتحعل ايران و روس در زمان ىکه آيا وقوع جنگها شود ىم
، )استاز موضوع بحث ما دراينجا  رونيو ب(داشته  ىتاريخ ۀو سابق ىاسيس

 ىباب نييظهور آ جهيو در نت انيايران انيدر م ىمذهب ۀتفرق در ايجاد ىچه نقش
در بغداد در  ىبهائ نيآئ دايشيو پ.) م١٨٤٤.(ق  . هـ١٢٦٠بسال  رازيدر ش
 ليمحترم، در تجزيه و تحلۀ ، داشته است؟ نويسند.)م١٨٦٣.(ق  . هـ١٢٧٩سال

 ىز آنجائو انديشه بايد، ا ىزدن نشايد، بلکه بررس به آب گدار ىب اين رويدادها
   .يکساعت انديشه، بهتر از هفتاد سال عبادت است: اند گفته که

خود بطور خالصه علّت مشارکت و  ۀديگر نوشت ىجا در نويسنده  
 ،ىگريدر ساختن و پرداختن بهائ را سيروس و انگل ىها دولت ىهمکار

در کشور ايران  انيعيش فيو به منظور تضع عهيدر کنار مذهب ش ىا ايجاد فرقه
   .شمرد ىم بر

و  ىباب نييکوتاه سخن آنکه موضوع ساختن و پرداختن آ محترم،ۀ نويسند  
مرحوم احمد  ىو اساس است که حتّ  پايه ىآنقدر ب سيروس وانگل ۀليوس ىبهائ
نوشته و شما  ىگريبهائبا نام  ىو بهائ ىباب نييآِ  در ردّ  ىا هم که رساله ىکسرو

و مورد استناد  نموده ارهبدان اش ىگردي رابطه با موضوع خود در ۀدر نوشت زين
آورده  نيچن ىشمس ١٣٣٥چاپ چهارم سال  ٨٩ايد، در صفحه  قرار داده

 دهيزاي ىگريعيو ش ىگريخيش از ىگريو بهائ ىگريباب ميچنانکه گفت«: است
آنرا پديد  ىسيانگل يا ىبگويد فالن روس ىکه کس جاستيب اريشده و اين بس

 اوردهيپديد ن سيرا در ايران روس وانگل ىگريبش بابجن ميچنانکه گفت.  . . آورده
   ».آورد ىو خود نتوانستند

 ىو جعل ىساختگ ىا رساله ۀبار اين بجاست در اين رهگذر در بر افزون  
 ىدالگورک ازينيک ىها داشت ياديا  ىدالگورک ازينيک ىاسيس اعترافاتبا نام 

ويسنده يا نويسندگان شود و يادآور گردد که مقصود و هدف ن نوشته ىچند سطر
کارمند  ىدالگورک ازينيک دادن آن به   اين رساله و نسبت آن از نوشتن ىايران

ها  را روس ىو بهائ ىباب نييسفارت روس درطهران، اين بوده که بگويند آ
را  انيعيش زيآم و تعّصب ىاحساسات مذهب لهيبدين وس اند تا ساخته و پرداخته

آنکه  حيتوض. و بدگمان سازند نيبه آنان بدب نسبتو  زاننديبرانگ انيبهائ هيعل
مشهد خراسان طبع و منتشر  در ىشمس ١٣٢٢بار در سال  نياين رساله نخست

رو از آن  از اين. چاپ و انتشاريافت ىراتييبا تغ زيگرديد و سپس در طهران ن
و  ىباب نيآئ سيدر تأس ىتزار هيداشتن دولت روس تاريخ به بعد موضوع دست

 راهنيپ« مزبور به قول معروف ۀطرح گرديد و بر سر زبانها افتاد و رسالم ىبهائ
و  ىوبهائ ىباب نييبا آ زيدست مخالفان در راه مبارزه و ست رشد د »عثمان

ومطالب  ىچنان از اغالط و اشتباهات تاريخ نامبرده آن ۀاّما رسال. آن روانيپ
که مرحوم احمد پر و انباشته است  ختهيو نادرست و درهم آم ضيضد و نق

اظهار  نيآن چن ۀبار در ٨٩و  ٨٨ ۀدر صفح ىگريبهائ ۀهمان رسال زدرين ىکسرو
 ىيادداشتها بنام ىا نوشته شياز سه يا چهار سال پ«: نظرکرده است

 ىشده و کسان دهيگردان »ىخوشبخت ريزنج« آمده که انيبم ىازدالغورکينيک
را  دو سه روزنامه آن زين ىگبتاز. فرستند ىبرداشته به اين و آن م ىهاي نسخه
دانسته شد  ىبتازگ نانکهساخته ايست و چ زيگمان چ ىب . . . دنديرسان بچاپ

 دنيگردان که در تهران است و سالها به شناخته  ىپرواز بلندۀ ماي ىيک مرد ب
 نيهمچن ».مردم پراکنده انياين راساخته و از يک راه دزدانه م کوشد، ىخود م

) ىشمس ١٣٢٨( يادگار سال پنجم ۀدر مجلّ  ىانيشتآ مرحوم عباس اقبال
: نوشته است نيچن ٤در رديف  و خوانندگان ماهشتم و نهم در قسمت  ۀشمار

 ىمطلب اين است که بکلّ  قتيحق ىازدالگوروکينيدر باب داستان ک«
را تا  ىسند نيچن است، عالوه براينکه وجود ادانيّ ش ىو کار بعض ىساختگ

 ىمضحک ىاغالط تاريخ ىحاو )نيز(نشده بود، آن متعّرض ىاين اواخر احد
   ».دهد ىمورد ترديد قرار م ىآنها صّحت آنرا بکلّ  است که هم

 دايشيپ انياز ديد مسلمانان جهان و ايران اساسًا «: نويسد ىباز م نويسنده  
ارتباط  ليبنام اسرائ ىبا طرح ايجاد کشور از آغاز ىبهائ نيآئ  ليو تشک
   « . . . داشته
 ۀدياين نظر و عق ىشما چگونه و بر چه پايه و اساس محترم،ۀ يسندنو  
مسلمانان  ۀديداده و به عنوان نظر و عق ميتعم خود را زيانگ و شگفت بيعج

در  ،ىديانت بهائ ۀعيمقّدمه و طل ىباب نييآ ايد؟ کرده ىتلقّ  انيجهان و ايران



 
 ١٢٦   ولوله درشهر

 
و کشور  رديدگ سيباب تأس حضرتۀ ليوس رازيدر شهر ش ىالديم ١٨٤٤سال 
بعد از آن  درست يکصد و چهار سال ىيعن ىالديم ١٩٤٨بسال  لياسرائ

 از اينکه رود ىفرو نم ىو شگفت رتيح ىدر دريا ىاکنون آيا آدم. بوجود آمد
 نييآ ،ىعرب ىدر قلب کشورها ليايجاد کشور اسرائ ىبرا سيبشنود دولت انگل

از اين همه جرأت  فتشگ را در ايران ساخته و پرداخته است؟ ىبهائ و ىباب
  :و به قول موالنا دتيعق و ىدر اظهار اين رأ

  ين قصص زآمد  رتيح اندر رتيح  

ايد  خود بارها اين مطلب را يادآور شده ۀشما که در مقال محترم،ۀ نويسند  
در ايران  سيروس و انگل ىها دولت ۀليوس ىو بهائ ىبابۀ فرق سيکه طرح تأس
باره زمام قلم از کف  بوده، پس چرا يک انيعيش انيم ىانداز  بخاطر تفرقه

و  نيفلسط ىودناب ىدر آغاز برا ايد که اين طرح آن سخن راندهاز  داده و
افزون بر اين  بوده است؟ ىعرب ىدر قلب کشورها ليکشور اسرائ ليتشک

 سال صديس عهيمذهب ش روانيپ«: ايد که نوشته ىچگونه است که شما از سوي
، »و اعراب مقاومت کرده ىو عثمان سيوس و انگلدر برابر تحريکات مداوم ر

شده و  تر از آش داغ  ۀکاس وتر از مادر  مهربان ۀديگر، بقول معروف داي ىاز سو و
بوجود آمده نگران و دلواپس  ليکشور اسرائ ،ىعرب ىاينکه در قلب کشورها از

ام بن ىکشور ىو بهائ ىباب نييآيا در هنگام ظهور آ ؟ديشده ا خاطر  و پريشان
است؟ در اينجا شايسته است يادآور شود که اگر  وجود داشته نيکشور فلسط

از  ىالديم ١٨٧١و اقتدارش در سال  قدرتۀ با هم سهناپلئون سوم امپراتور فران
و  آمد ىآلمان بوجود نم بنام ىکشور خورد، ىدولت کوچک پروس شکست نم

در  ىعثمان لهاش از جم آلمان و ياران ىمتّحدين يعن ىها  چنانچه دولت
و  سيروس وانگل ىيعن نيمتّفق ىروهاياز ن.) م١٩١٤-١٨( اّول ىجنگ جهان

و  نيبا آن شرايط سنگ ىورساۀ عهدنام و خوردند ىنم شکست رهيغ
و حزب  تلريآدلف ه شد، ىمنعقد نم ىالديم ١٩١٩در سال  ناپذير تحّمل
 بر اين، افزون. آمد ىکار نم ىرو) ىناز حزب( آلمان ستياليسوس وناليناس

و يهوديان از آلمان  شد ىنم ىريگ و سخت ىچنانچه با يهوديان آن همه بدرفتار
 مهاجرت نيفلسط به ساير نقاط جهان از جمله کشور ىياروپا ىو ديگر کشورها

 .گرديد ىنم سيتأس ىالديم ١٩٤٨هرگز در سال  ليکشور اسرائ کردند، ىنم
 ىامپراتور ىتملکات اروپاياّول بتدريج مس ىآنکه با آغاز جنگ جهان حيتوض
در پايان جنگ  قلمرو آن جدا شد و سرانجام ۀاز حوز ىا هريک بگونه ىعثمان

 ىکشورها زين نينش  اعراب ىها نيدر سرزم آن، قلمرو ىدگيپاش  و از هم
 ۀات يا سوريّ شام يا شامّ  ۀيناح ها نيسرزم اين ۀاز جمل. بوجود آمد ىجديد

 نيفلسط و و لبنان و اردن هسوريّ  ىه، کشورهابزرگ بود که بعد از جنگ نامبرد
 لدر سا نيگرديد وکشور فلسط سياز آن تأس ىهر يک بطور جداگانه در قسمت

  . آمد  در سيدولت انگل مومتيّ تحت حمايت و ق رسمًا ىالديم ١٩٢٢
 شيپ ،ىباب نيآئ دايشيکه سال ظهور و پ ىالديم ١٨٤٤سال  از ،ىبار  
داده و فعل و  ىدر جهان رو ىادث و وقايعحو است، ىديانت بهائ ،درآمد
از هر تصّور و انديشه و  رونيگشوده که ب چهره ىپديد آمده و جريانات ىانفعاالت

به  ده،ش ىنيب شيو طرح پ ىقبلۀ بوده تا چه رسد به آنکه با نقش ىبشر اليخ
: بر اينکه ىمبن سندهياين اظهارنظر نو به سخن ديگر، .آيد اجرا و عمل در ۀمرحل

 ليبنام اسرائ ىکشور در آغاز با طرح ايجاد ىبهائ نيآي ليو تشک دايشيپ«
 ريو غ ىمنطق ريغ از اعراب نداشته و کامالً  ى، موضوعًا محلّ »ارتباط داشته

   .است تيّ و واقع قتيقدور از ح ىاسيو س ىو از نظر تاريخ ىعقالئ
اهلل يا  اءبه 'رسِ 'اند حضرت  نفرموده قدس ىاّما آقا «: نويسد ىم نويسنده  

 ۀجيکرده بودند که در نت سيانگل ىامپراتور به ىمورد نظرشان چه خدمت غمبريپ
  »شده باشند؟ ردريافت لقب سِ  ۀآن شايست

است که انسان وقت خود را هدر دهد و  فيح ىبراست محترم،ۀ نويسند  
و  ليآيا بچه دل .کاغذ گذارد و رقم زند ىقلم رو ىبدون مطالعه و انديشه وآگاه

به حضرت  سيانگل ىايد که امپراتور شده بر کدام سند و مدرک بر آنبرا
  ر داده است؟ لقبسِ  ىبهائ نيآئ انگذارياهلل بن بهاء

اّول حضرت عبدالبهاء  ىدر زمان جنگ جهان م،يدان ىآنجا که م تا اّما  
 ديبا تول ىاز سوي ،ىانديش و دور رياهلل با حسن تدب بهاء حضرت نيفرزند و جانش

 نيو زم ىدر اراض ىبهائ نيو زارع کشاورزان ۀليوس ىکشاورز ىها فرآورده ۀيّ و ته

و توزيع آن،  رهيذخديگر، با  ىو از سو داشت اريکه در اخت ىعيوس ىها 
و  فيکند، بلکه در تخف ىريجلوگ ىو گرسنگ ىتوانست نه تنها از بروز قحط

 انيبهائ ريو غ ناياز بهائ و اطراف آن فايدرد و رنج مردم عّکا و ح زانيکاهش م
رفاه و آسايش و  نيوتأم دستان ىاز هر قوم و ملّت و مذهب و بويژه فقرا و ته

و  جنگ بار بتيسخت و مص ىسالها رآنان د ىازهايبرآوردن حاجات و ن
 و اين نکته شايسته ىآور در اينجا ياد. جدال، بحّد مقدور و امکان اقدام نمايد

 حضرت عبدالبهاء به سبب يک ۀبرجست مقام واال و تيّ بجاست که شخص
 ىو سفر در کشورها ريس ميمصر و يک سال و ن نيسرزم اقامت در ميسال و ن

اّول  ىو قبل از جنگ جهان ىالديم ١٩١٣تا ١٩١٠ ىاروپا و آمريکا در سالها
ومساجد و معابد و دانشگاهها و  ها سهيو کن ساهايو ايراد نطق و خطابه در کل

و  ىکوکاريو ن هريّ يخ ىها و انجمن ىمع عمومو مجا ىو فرهنگ ىمراکز علم
مردان و فالسفه ودانشمندان،  ديدار و مالقات رجال و دولت نيو همچن رهيغ

 ىها ىو روشنگر ها ىاز غرب با آن حضرت و راهنماي هچه از شرق و چ
و  ىصلح عموم ىشان جهت برقرار دوستانه  و بشر  رخواهانهيخ و شائبه ىب

امور  ىاياز مردمان و اول ىاريبس ىبرا ،ىبشر ابناء نايدر م ىوحدت و يگانگ
. عهد و زمان روشن و آشکار شده بود گوناگون جهان در آن ىدر کشورها

اّول و  ىجهان را پس از جنگ نيفلسط نيکه سرزم زين سيحکومت انگل
درآورده  خود مومتيّ در زير حمايت و ق عمالً  ىعثمان ىقلمرو امپراتور ىتالش

 انيبهائ ىشواينا و آگاه بود که حضرت عبدالبهاء، رهبر و پآش ىبود، بخوب
و مسلمان از  ىحيدر هر رده و طبقه از يهود و مس نيمردم فلسط انيدر م جهان،

مند و برخوردار  و احترام و مهر و محبّت ويژه و خاص، بهره مقدارستايشچه 
و به پاس خدمات  ،ىاز سوي ىالديم ١٩٢٠رو درآپريل سال  از اين. است

هر  از نيآن حضرت به مردم فلسط ىگرانبها و دريغ ىب ىها زحمات و کمک
و به  ،ىچه از نظر معنو و ىچه از نظر مادّ  قوم و مذهب در دوران جنگ،

مراتب  ىادا ىبرا ديگر، ىآنان و از سو ىسپاس و قدردان ۀو نشان المتع
 به فايحدر شهر  ىمراسم ىاحترام و اکرام خود به ايشان، حکومت نامبرده ط

به  )Sir( عنوان ِسر ىو اهدا )Knighthood( »هود نايت«لقب  ىاعطا
از  ىناگفته نماند که آن حضرت براست .مبادرت ورزيد حضرت عبدالبهاء،

زيرا آنرا . خشنود نبود و ىراض ىرو چيبه ىلقب و عنوان نيو قبول چن دريافت
احضرت امّ  .ديد ىخويش مغاير و ناسازگار م ىبا روش و سلوک روحان
 ىدوست ابراز ىبرا نيهمچن و تيّ ادب و انسان ىعبدالبهاء تنها و فقط از رو

به  تيّ و مخالفت و به عالمت اثبات حسن ن ىعدم دشمن ۀومحبّت و به نشان
 ۀکه در آن زمان ادار سياين لقب و عنوان را از حکومت انگل حکومت وقت،

تا  گاه چيه ىهمه، براست با اين .داربود، پذيرا گرديد  را عهده نيامور فلسط
از آن بر زبان آورد و  ىنه نام د،يبطول انجام که کمتر از دو سال ىپايان زندگان

خود دانست زيرا بر اين  ىبرا ىو مباهات افتخارۀ نه به کارش گرفت و نه آنرا ماي
جز عبدالبهاء ندارد و  ىو نعت ىو ذکر ىرسم و ىاسم چيه«: اعتقاد بود که
   ».نخواهد داشت

اين لقب و عنوان در  ىکه از مراسم اعطا ىاين، يگانه عکس افزون بر  
آن است که آن حضرت تا چه  ىو گويا گواه ىو روشن ىدست است، بخوب

 ىصندل ىبر رو ىتنهايه ب که ىا بگونه اندازه و حّد مورد اعزاز و اکرام است،
 ىسيانگل و حاکم امور آن سامان ىاينشسته و ديگران از رجال و بزرگان و اول

   .اند با کمال ادب و نزاکت و احترام در حضورشان بپا ايستاده فايشهر ح
مراسم ياد شده،  ىبرگزار ىبه مراتب باال و عنايت به چگونگ بنا ،ىبار  
حکومت انگلستان به حضرت عبدالبهاء، چنانکه  ىر از سوسِ  لقب ىاعطا

اند را  دستاويز ساختهبهانه و  زيو ست ىدشمن ىنويسان از رو همخالفان و رّديّ 
 هآن حضرت ب ىو وابستگ ىونشان خدمتگزار ليوجه دل چيبه ىنبايست

را عالمت و نشان  آن ىبايست بلکه بالعکس، حکومت نامبرده بشمار آورد
  واال و ىروحان ىتيّ حرمت و بزرگداشت حضرت عبدالبهاء به عنوان شخص

در آن  نيفلسط مردم دوست و مورد ستايش و احترام و انسان  رخواهيمقام، خ
از  ىنروحا ريو غ ىروحان ر،يو فق ىغن ،ىعالم و عام ع،ياز شريف و وض زمان

اين مقال همانا  ىشاهد زنده و گويا. دانست ،ىحيمسلمان و يهود ومس
حضرت عبدالبهاء در  ىو خاکسپار جنازه عييمراسم تش ىبرگزار ىچگونگ

ده هزار نفر از ملل و  حدود و با حضور فايدر شهر ح ىالديم ١٩٢١نوامبر سال 



 
 ١٢٧   ولوله درشهر

 
 نيو همچن ىئوبها ىحياقوام گوناگون و طبقات مختلف از مسلمان و يهود و مس

 نيفلسط نيامور در سرزم ىايو اول ءو رؤسا ءو خطبا ءفضال ىها سخنان و خطبه
آن  ىو ملکوت ىصفات و اخالق روحان انيدر سوگ و فقدان و شرح و ب

 ىنوع انسان و مظهر واال ىقيو خادم حقبعنوان يک پدر مهربان  حضرت بود
و  بخششفضل و  ت،يّ و انسان ىوحدت، وارستگ و ىگانگيمهر و محبّت، 
  . علم و دانش

سبب و علّت پذيرش اين لقب و  مياين، چنانچه خواسته باش بر افزون  
آن مورد  ىو اخالق ىروحان ۀعبدالبهاء بجز جنب حضرت ىعنوان را از سو

 ليتجزيه و تحل زين ىويدن اتيشرايط و مقتض را از ديدگاهو آن ميقرار ده ىبررس
 ىشواييو پ ىحضرت در مقام رهبر که آن ديرس ميخواه جهيبه اين نت م،ينمائ
 ىانديش حکمت و دور و ريدر جهان به داليل زير دور از عقل و تدب انيبهائ

 ىدار خود سيحکومت انگل داشت ىدانست که از پذيرفتن نشان پاس و گرام
  : رّد اين محبّت و احسان نمايد ىاعتناي ىو ب ىمهر ىب ىو از رو کند

و حفظ و  نيدر کشور فلسط ىترين اماکن متبّرکۀ بهائ وجود مقّدس-الف
  . حراست آن

  . نيفلسط نيدر سرزم ميمق انيرفاه و آسايش بهائ ۀمسئل-ب

زيارت  ىاز نقاط گوناگون جهان برا انيموضوع آمد و رفت بهائ-پ
  . ىبهائۀ قامات متبّرکاماکن و م

قلمرو  ىدر کشور انگلستان و ديگر کشورها ىوجود جوامع بهائ-ت
  . ايدرقاّرات پنجگانه دن ايبريتان ىامپراتور

و عنوان ِسر  )Knighthood( »نايت هود«ناگفته نماند که لقب  دراينجا  
)Sir( ه بلک داده نشده، استمدارانيس پادشاه انگلستان تنها و فقط به ىاز سو

 ءاعطا ز،ياين لقب و عنوان به دانشمندان و اديبان و هنرمندان وجز آنان ن
  . گرديده است

 سيروس و انگل ىها آيا دولت در پاسخ به پرسش اينجانب که نويسنده  
 برخوردار ىا از چه سود و بهره ىو بهائ ىباب نياز ساختن و پرداختن آئ

 نيب ىز تشديد تفرقه و دشمنباالتر ا ىچه نفع«: نويسد ىم نيچن اند، شده ىم
   ».عهيايجاد يک فرقه در کنار مذهب ش باشد،  ىمردم يک کشور م

تنها  ىو بهائ ىباب نييظهور آ اّوًال مردم ايران در زمان محترم، ۀنويسند  
باشند در  خواسته سيروس و انگل ىها نبودند که دولت عهيمذهب ش روانيپ
ويهوديان و  انيه اهل تسنّن و زرتشتبلک اندازند،يب ىتفرقه و دشمن شان انيم

حّکام  ن قاجار ويدر اينجا ناگفته نماند که سالط. اند وجود داشته زين انيحيمس
 ها ىبه شهادت تاريخ، نسبت به آنان چه دشمن ان،يعيو ش ونيّ و روحان ءو علما

که روا  ها ىو چه نامهربان نمودند ىکه م ها ىريو چه سختگ کردند ىم که
 ىها هم خود از فرق و دسته عهيمذهب ش روانيتازه پ بر اين، افزون .داشتند ىم

و مخالفت با  ىو دشمن ريو تحق ريفمدام به تک و وستهيبودند و پ ىگوناگون
 ىها با توّجه به مراتب باال، اگر دولت اينک .يکديگر مشغول و مألوف و سرگرم

مصالح و  نياطر تأمبخ انيايران انيايجاد تفرقه درم ىدر پ صرفًا سيروس و انگل
داشتند،  ىو بهائ ىباب ۀايجاد فرق به ىاجيو احت ازيشان بودند، ديگر چه ن منافع
چنانچه هدف  ًايثان .حاصل بود ليتحص شان  ىکه اين امر برا رو از آن
و  استفاده سنده،ينو ۀبگفت ،ىو بهائ ىباب ۀفرق سينامبرده از تأس ىها دولت
 شان ىبرا زيو امکان ن تيّ اين موقع بود، ىدو اقتصا ىاسيس ىها ىبردار بهره

 ان،يعيد شيمردان و درباريان و مراجع تقل از شاهان و دولت بود، زيرا فراهم
 نامبرده ىها دولت خوار رهينشانده و ج دست ىا که هر کدام بگونه ىکسان بودند

 ىها رو دولت از اين. برخوردار بودند شان  از خوان نعمت و آمدند ىبشمار م
و  ازيو در اين رهگذر ن دادند ىم انجام خواستند ىآنچه م سيس و انگلرو
و  زيو ثالثًا، آيا ست .نداشتند ىبهائ و ىديگر با نام باب ىا به ايجاد فرقه ىاجياحت

روا داشتند و يا  انيعينسبت به ش انيبهائ و انيرا باب ىدادگريو ستم و ب ىدشمن
نسبت  مذهبان عهيو ش ىمذهب شوايانيپ و ءمردان و حّکام و علما شاهان و دولت

  گذشته؟  شصت سال  و  در اين يکصد انيو بهائ انيباب به
  و  قدس در مورد عملکرد يکصد ىآقا که ىآمار «: نويسد ىم نويسنده  

 ثياند از هر ح ارائه کرده )ىياد احمد کسرو بقول زنده( ىگريبهائ ۀشصت سال
در ايران  ىقل گفتارخوش يارعنوان  با ىکتاب شيهشتاد سال پ. محّل ترديد است

يک  ،ىقل يار ۀچاپ و پخش شد که داستان آن مربوط به گفت و گو ومناظر
 ،ىبهائ يک مبلّغ زبردست ،ىعبدالباق رزايبا م ،سواد ىو ب ىمرد مسلمان عام

 و گسترش لحظه به شرفتهاياز پ ىعبدالباق رزايم .در گوشه يک قهوه خانه بود
به  ىو نجوم کننده رهيجهان آمار و ارقام خ ىکشورها ۀيّ در کلّ  تيّ بهائ ۀلحظ
با  .کرد ىهم آنها را باور نم ىقل يار الغه،که به علّت اغراق و مب داد ىم ىقل يار

قدس به خود جرأت نداده بود  ىهرگز مانند آقا ىعبدالباق رزايم اين حال
اديان پس  انيم در مدر جهان، رديف دوّ  روانشيپ ىپراکندگ را از نظر ىگريبهائ
   ».کند اعالم حيحضرت مس نيياز آ

در شصت  زين ىاز شما چه پنهان که مرحوم احمد کسرو محترم،ۀ نويسند  
 شرفتيپ ۀاست در بار خواسته ىو سوادش نم ىعلم وآگاه ۀبا هم شيسال پ

به سبب  زين) ىفرض(» ىقل يار«بپذيرد و  را بشنود و ىزيدر جهان چ ىبهائ نييآ
و  تيّ مّ و ک تيّ فينبوده است ک قادر اش ىسواد ىو ب ىآگاه و نا ىدانش ىب

افزون بر اين آنکه در هشتاد  .را در عالم باور کند ىبهائ نييآ شرفتيپ ىچگونگ
م در در مقام دوّ  در جهان هنوز ىبهائ نيآئ روانيپ ىپراکندگ سال قبل ضريب

 )ىفرض( »ىعبدالباق«بود که  امدهين  در حيمس نيياديان بزرگ پس از آ انيم
ترديد  ىب ،ىآر .آرد انيم به ىخواسته باشد با جرأت و صراحت از آن سخن زين

وسايل ارتباط و لوازم و اسباب دريافت  شيهشتاد سال پ در شصت يا
بود، اّما در  ليمحدود و قل اريما در آن زمان بس هموطنان ىاّطالعات بويژه برا

ايم  امريکا رحل اقامت افکندهبويژه در کشور  ما که ىاين زمان اين امکان برا
 م،يچنانچه بخواه ميتوان ىاينترنت م و وتريفراوان است و با استفاده از کامپ

  . بدست آوريم ىارقام مورد نظر و دلخواه رابه اندک زمان اّطالعات و آمار و
المعارف   ةداير ١٩٩٢محترم به کتاب سال  ۀنويسند اگر اينک  
 )The Encyclopedia Britannica, Bookof the year 1992(کايبريتان

را از  ىبهائ ىجهان نييآ روانيکه کتاب نامبرده پ مراجعه نمايد و مالحظه کند
ح يحضرت مس نييم بعد از آدر رديف دوّ  اديان انيدر عالم در م ىنظر پراکندگ

آمده و از اين  رونيترديد ب بست شک و شمرده است، آن وقت شايد از بن بر
 آمار و ارقام، ۀدرارائ ىگوي ختن ديگران به مبالغه و گزافهسا  پس از متّهم

زده وعجوالنه، آن  و قضاوت و اظهار نظر شتاب ىکرده و از داور ىخوددار
بر اين  افزون .نمايد ىو دور زيمنصفانه و متعّصبانه و نابردبارانه، پره ريهم غ

 نيترش آئو گس شرفتيپ تيّ و کمّ  تيّ فيو ک ىآمار ۀنيدر زم ميچنانچه بخواه
به  ميتوان ىبدست آوريم، م ىاّطالع و آگاه ،ىدر هنگام کنون ىبهائ ىجهان

 www.us.bahai.org و www.bahai.org و www.bahai.com ىتارنماها
  . ميجعه نمائمرا

اند در سازمان ملل  اضافه کرده قدس ىآقا «: نويسد ىنويسنده باز م ،ىبار  
. پذيرفته شده است ىدولت ريو غ ىاسيرسيبعنوان يک عضو غ »ىبهائ«متّحد 

 ىآنها را اعم از دولت ۀو هم نخست آنکه منشور ملل متّحد حقوق بشر را تعريف
 ىازيامت »ىبهائ«پذيرفته شدن  اين بر ناب . . . ًا پذيرفته متساوى ىدولت ريو غ

مذاهب  روانيگروه از پ ٣٢٢و سازمان ملل متّحد در مورد شود ىمحسوب نم
 ۀسان عضو جامع گرفته و همه رايک شيه را در پرويّ  نيهم زيمختلف در هند ن
   ».بشر دانسته است

جانب را به دّقت  اين ۀگويا در اين مورد هم نوشت ،ىگرام هموطن  
 اين ۀنوشت ىآيا در کجا .ايد آن پرداخته ۀه و عجوالنه به اظهارنظر در بارنخواند

 ريبعنوان يک عضو غ 'ىبهائ' سازمان ملل متّحد در«: جانب آمده بود که
بلکه در آن نوشته سخن از آن بود  »شده است؟ پذيرفته ىدولت ريو غ ىاسيس
بعنوان  ىبهائ ىجهان ۀجامع . . . سال که شصت  و  پس از گذشت يکصد«: که

ملل متّحد پذيرفته شده و با  در سازمان ىدولت ريو غ ىاسيس رييک عضو غ
هنوز  نمايد، ىم ىو اشتراک مساع ىوابسته به آن همکار ىمؤّسسات و نهادها

آنها را  و رانند ىم ىبهائ ۀقو فر ىباب ۀما سخن از فرق ىگرام هنانيم از هم ىبرخ
   ».کنند ىقلمداد م سيگلروس و ان ىها دولت ۀساخته و پرداخت

بلکه در اينجا  ست،ين ىاينجا صحبت از يک فرد بهائ در هموطن،  
 ىاز سو است که رسمًا ىبهائ نييآ  وابسته به ىبهائ ىجهان ۀجامع سخن از

پذيرفته شده و  ىدولت ريو غ ىاسيس ريسازمان ملل متّحد بعنوان يک عضو غ
به آن در  ابستهنهادها و مؤّسسات وخود در سازمان مزبور با  ۀويژ ۀازطريق ادار



 
 ١٢٨   ولوله درشهر

 
 ىو اشتراک مساع ىهمکار رهيو غ ىاقتصاد ،ىاجتماع ،ىفرهنگ امور
  . نمايد ىم

جانب را دو باره به  محترم اين ۀآن دارد، چنانچه نويسند ىجا اينک،  
و ديگر  شانيو اّطالع ا ىو منتسب نسازد، به آگاه متّهم ىگوي مبالغه و گزافه

 ۀکه سازمان ملل متّحد بمناسبت آغاز هزار رسانده شودارجمند  هنانيم هم
سال  تامبرو آگست و سپ ىم ىدر ماهها »ىجهان انجمن «جديد به انعقاد سه 

  : بشرح زير مبادرت ورزيد ويورکين دوهزار در مقّر سازمان در شهر

و  ىدولت ريغ ىها جديد متشّکل از نمايندگان سازمان ۀانجمن هزار- اّول
  . ٢٠٠٠ ىماه م ٢٦تا ٢٢ از ىجوامع مدن

 ٣١تا  ٢٨جهان از  ىو دين ىروحان شوايانيرهبران و پ ۀانجمن هزار-دوم
  . ٢٠٠٠ماه آگست 

ماه سپتامبر  ٨تا  ٦جهان از  ىکشورها ىسران و رؤسا ۀانجمن هزار-سوم
٢٠٠٠.   

کل  ريجهان، دب ىو دين ىروحان شوايانيرهبران و پ ۀهزار در انجمن  
شرکت کرد و در  ىبهائ ىجهان نييآ ۀنمايند بسمت ىائبه ىالملل نيب ۀجامع
نمود و  ىساختمان سازمان ملل سخنران آن در تاالر ىاز جلسات عموم ىيک
 .ديبه سمع حاضران رسان ىهمگان صلح و سالم ۀرا در بار ىبهائ ۀجامع ۀيّ انيب

در سازمان ملل  ىبهائ ىجهان ۀجامع ىنمايندگ ئتيارشد ه ۀنمايند نيهمچن
مشترک  سيرئ زيو ن ىجوامع مدن ۀکنندگان در انجمن هزار که از شرکتمتّحد 

کّل سازمان ملل  ريدب ستبه درخوا جلسات آن انجمن بود، ۀادار ىبرا
از آنکه انجمن  شيجهان شرکت کرد و پ ىکشورها ىرؤسا ۀدرانجمن هزار

 ۀانجمن هزار ىبعنوان سخنگو مبادرت ورزد، ىنهاي ۀيّ مزبور به صدوراعالم
 ىو اّطالع رؤسا ىگزارش آن انجمن را به آگاه و سخن گفت ىمع مدنجوا

  . ديجهان رسان ىکشورها
باورها در سازمان ملل متّحد،  روانيپذيرش پ بعالوه«: نويسد ىم نويسنده  
و سازمان ملل  کند ىنم ىخداي ۀرابط و تيّ و الوه تيّ آن باور ايجاد مشروع ىبرا

   ».شود ىنم 'باور' تيّ وارد ماه
سازمان  ىاز سو ىنييدين يا آ ىدرست است که شناساي محترم،ۀ يسندنو  
اّما  گردد، ىنم ىتلقّ  نييبودن آن دين يا آ ىاله و برهان ليدل ىرو چيملل به

بشمار  نييآن دين و آ تيّ موجود ىو بدون ترديد عالمت و نشان وگويا شک ىب
ا مانند ساير اديان ر ىبهائ ىجهان نيروست که سازمان نامبرده آئ از اين. آيد ىم

و اسالم  حياديان يهود و مس همان گونه که شناسد، ىم تيّ بزرگ عالم به رسم
  . شناخته است تيّ نمونه و مثال، به رسم ذکر ىبرا زيرا ن

و  ديکن) هويدا(او  ۀنيکاب ىاعضا ىدراسام ىمرور«: نويسد ىم نويسنده  
در  ىروز چند وزير بهائ آن ىونيليم ٣٦در کشور  ىهزار بهائ ٦٥ انياز م دينيبب
 ،ىنخست وزير بهائ ،ما ساله ١٣در دولت اوريميبخاطر ب . . . وزيران بودند ئتيه

   ».ميداشت ىائبه ىو وزير بازرگان ىو داراي ىوزير امور اقتصاد
 ريمرحوم ام ىدر ايران و در زمان نخست وزير ىانقالب اسالم از شيپ  

با او، به  زيو مخالفت و ست ىشمند ىازهموطنان ما برا ىبرخ اس هويدا،عبّ 
و  ىدشمن ىبرا زيپس از انقالب ن و خواندند ىم ىزعم خود، او را بهائ

 ىئبها نييآ روينامبرده را پ خويش، اليبه خ ىبهائ نييبا آ زيمخالفت و ست
چرا و از چه رو  آيدکه ىم شيدر اينجا اين پرسش پ .نمايند ىقلمداد نموده و م

 ىو پافشار شته و حال بر اين امر تا اين اندازه اصراراين هموطنان ما در گذ
 ىخود را بهائ گاه چياس هويدا هعبّ  ريبا اينکه شخص ام کنند ىکرده و م

 چيبود و ه امدهين انيبهائ ۀيّ نام او در دفاتر آمار و احصائ گاه چيه و دانست ىنم
 ميدان ىافزون بر اين چنانکه م .محشور و مأنوس نبود ىبهائ التيباتشک گاه

زاده  ىبهائ ۀمسلمان بود و پدر او به سبب اينکه در يک خانواد مادر آن مرحوم
 ىاسيبعدًا به علّت اشتغال در کادر س ىول ىبهائ ىجوان شده بود، در زمان
باالتر از همه اينکه در  .برکنار شده بود ىبهائ ۀازجامع راناي ۀوزارت امور خارج

ايران  ىانقالب اسالم ىدادستان ىسو از صادره ىا خواست هفده ماّده فريک
 ۀدر بار ىمطلب گونه چيوارده ه اتّهامات اس هويدا ضمنعبّ  ريمرحوم ام هيعل
بود با آنکه درهمان آغاز انقالب اسناد و مدارک و  امدهيبودن نامبرده ن ىبهائ

 از اين. حکومت تازه افتاده بود بدست انيبهائ ۀيّ دفاتر آمار و احصائ نيهمچن

مرحوم هويدا  بودن ىاز بهائ ىچه کوچکترين سند و مدرک و نشانرو چنان
او  هيعل خواست صادره فريترديد، در ک ۀشائب چگونهيه ىب بدست آمده بود،

 در ىپس از انقالب اسالم انياز بهائ ىاريهمان گونه که بس گرديد، ىمذکور م
عدام و انقالب به ا ىدادگاهها ىبودن از سو ىايران تنها و فقط بخاطر بهائ

از دريافت  تيّ محروم ىاموال و اخراج از شغل و کار و حتّ  ۀزندان ومصادر
   .محکوم گرديدند رهيوغ ىحقوق بازنشستگ

محترم ازاين مقوله هم پا را فراتر گذارده و  ۀسنديآنکه نو زتريانگ  شگفت  
و  ها ىاقتيل ىبا ب زيدوم ن ىپهلو« :است که  بر آن شده پروا ىآشکارا و ب

 ۀو ادام . . . آخر حکومت و سلطنتش ۀکه از خود نشان داد درده ىهاي ىناياعت ىب
 ىها کارها و پست سپردنهويدا و  دولت لياين خبط و خطاها همراه با تحم

موجبات شورش و  ها، وزارتخانهۀ يّ در دربار و کلّ  ىبه وزيران بهائ ىديکل
با اين  و تازه ».شد از هر جهت فراهم ىاسالم ىحکومت جمهور دايشيپ

مطالعه و نبود  عدم ۀجيکه حاصل و نت مايه ىب ىو شعارها پايه ىب ىها گفت
 رويداد انقالب ىچگونگ ۀبار رد ىاسيو س ىو اقتصاد ىاجتماع ىها ىآگاه
آن شده  ىعمحترم مدّ  ۀسندينو خود، ۀدر ايران است، در آغاز مقال ىاسالم

مسائل را تجزيه و  ،ىبا استناد به مدارک و شواهد تاريخ خواهد ىاست که م
 .شدن اذهان خوانندگان روزنامه نشود و مشوب  ىگمراه تا موجب دينما ليتحل

که  ىرازيش ىاز سعد تياين ب است قالدر اينجا چه مناسب حال و م
  : گويد ىم

به ترکستان  ىرو ىتو م ره که کاين  ىاعراب ىا به کعبه  ىترسم نرس
  است

 ۀنيشيسابقه و پ ىبهائ ۀشصت سال و  که در تاريخ يکصد نماند ناگفته  
شان به منظور  مخالفان ىساختن اشخاص از سو قلمداد ىيا بهائ ىباب

وصول به مقاصد و اهداف  ىبرا ىابزار حربه و ۀو به منزل ىمخالفت و دشمن
مرسوم و متداول  شيو ب کم شهيهم ،ىاسيو س ىاجتماع ،ىاقتصاد ۀسودجويان

از وزيران  چند ىتن و هويدا اسعبّ  ريمرحوم ام آوردن  بشمار ىبوده و موضوع بهائ
   .ستينو پديد و تازه نبوده و ن ىزيجدا بافته و چ ىا تافته زياو ن

در ايران و  انيبهائ ۀسال ١٦٠و عملکرد  تاريخ معاصر«: نويسد ىم نويسنده  
زمان که ابتدا  ىاستعمار ىها پنهان و آشکار و نامحدود قدرت ىحمايتها

از  ىو همه حاک بدانها اضافه شد، همه زيدند و بعد آمريکا نبو سيروس و انگل
و  ىوآمريکاي ىسيانگل ىها و پايگاه سميونيبه صه ىگريبهائ ىناگسستن ىبستگ
   ».است ليو اسرائ ىغرب ىاروپا

 انيبهائ ۀسال١٦٠عملکرد «که آيا اين  گردد ىاين پرسش مطرح م دراينجا  
، »زمان ىاستعمار ىها امحدود قدرتپنهان و آشکار و ن ىدر ايران وحمايتها
پنهان و آشکار و  ىحمايتها نياست؟ آيا به سبب هم بوده زيچگونه و چه چ

 ستوربه د ديپس از شش سال حبس و تبع نامحدود بوده است که حضرت باب
 ١٨٥٠تبريز در سال  شهرۀ پرآواز ىعلما ىصدر اعظم وقت و فتوا ريکب ريام
از  ىالديم١٨٥٣اهلل در سال  و حضرت بهاءآتش سپرده شد  ۀبه جوخ ىالديم

 ىعثمان ىگوناگون امپراتور ىو مّدت چهل سال در شهرها وطن مألوف اخراج
 نيآيا به هم د؟يانگذر ديدر حبس و تبع ىالديم ١٨٩٢بسال  ىپايان زندگان تا

شان  را به شهادت تاريخ، هموطنان انيو بهائ انيهزاران نفر از باب علّت بود که
از حدقه درآوردند، آنان  کردند، چشمهاشان را نيآج شمع ىسنگدل با نهايت

 ريهاشان را با شمش تن دند،يکوب خيپاهاشان م و ها نهيبه س را دم توپ گذاردند،
سرهاشان را  دند،يرا به آتش کش جسدهاشان نمودند،و خنجر و قّداره پاره پاره 

و به تماشا  دنديازار گرداندر کوچه و ب افراشتند، زهيبر سر ن از بدن جدا ساختند،
به  ىکردند و نه به زنان و نه حتّ  گذاردند و کوتاه سخن آنکه نه به مردان رحم

  کودکان؟ 
شصت سال گذشته همچنان با شّدت و  و   در يکصد ماجرا اين ،ىآر  

در  ىدر اين دور و زمان، بعد از انقالب اسالم .ادامه داشته است ىضعف نسب
و  ىبه اتّهامات واه ،ىبهائ نييا تنها به خاطرگرايش به آر انيبهائ ز،يايران ن

و  »زميامپريالامريکا و  با ىو همکار ىجاسوس« لياز قب ىا و شعارگونه ىاليخ
و جز آن، متّهم و محکوم  »زميونيو صه لياسرائ با ىو همکار ىجاسوس«

به زندان افکندند،  دند،يدار کش ۀآتش سپردند، بهچوب ۀساختند، به جوخ



 
 ١٢٩   ولوله درشهر

 
کردند و از شغل و کار اخراج  را مصادره شان ىجه دادند، اموال و دارايشکن

و  اتيحّق ح ىحتّ  ىسانان ىحقوق و مزايا عينمودند و به سخن ديگر از جم
  : ىبخاراي ىبقول کمال ،ىبار .محروم و ممنوع ساختند زين ىزندگان

خود زمجمل من رو  تو  گفتم ىاز مفّصل اين باب مجمل من
  !برخوان ىمفّصل

 ۀشصت سال و  اين است معنا و مفهوم عملکرد يکصد  آيا هموطن،  
پنهان و آشکار و نامحدود  ىحمايتها ۀجيدر ايران و ثمر و اثرو نت انيبهائ

امريکا از آنان در آن سامان از ديدگاه  و سيانگل و روس ىاستعمار ىها قدرت
 ىراستو  مرده است ىخواه عدالت خفته است و انصاف و تيّ آيا انسان شما؟
و قال  ليجنجال و ق و اهويآيا با ه است؟ رخت از جهان بربسته ىجوي قتيو حق

دانسته يا  ها، و به سخن ديگر، آسمان و ريسمان گفتن ءو بستن تهمت و افترا
را  و مشوب سازيد و حقايق رهيو افکار ديگران را ت اذهان ديخواه ىنادانسته، م

  ؟ ديديگر جلوه ده ىا  گونه
بجاست که سالهاست  ارياينجا بازگو نمودن اين نکته بس رد ،ىبار  
اّما در اين دور و زمان . و آموخته و آشنايند مأنوس ها رايهيبا اين گونه پ انيبهائ
 ىبهائ نييو آ گذرد ىجديد م نيياين آ از يکصد و شصت سال ازآغاز شيکه ب

از  ىاريمردم بس و دهآرا ش رفته و جهان فراتر نيزم اش ايران  از مهد و گهواره
 آورده، خود در ىو يگانگ وحدتۀ ها را در سراپرد و ملّت ها و نژادها رنگ
ديگر رنگ  ليو قب از اين گونه ىهاي و وصله نياين چن ىهاي چسب بر ىبراست

 و ارزش ىب ىچون کاال و متاع ىو راست قتيرخسار باخته است و در بازار حق
   .اعتبار در يکسو افتاده است

   ٢٠٠١اکتبر - ١٣٨٠ آبانماه  



 
 ١٣٠   ولوله درشهر

 

  جواب مقاله فرقه انحرافى ابتكارى

جام جم . لين مورد از اقدامات ضدبهائى جام جم نيستاوّ  امايّ  ۀويژه نام  
آنها،  ۀازجمل. هاى ضدبهائى منتشرنموده است قبًال هم مقاالت وويژه نامه

منظر است  دو ذيل پاسخى از ۀدو مقال. است »ابتكارى انحرافى ۀفرق« ۀمقال
  . برگرفته شده است نظر به آن، كه ازسايت نقطه

  ابتكارى  جواب مقاله فرقه انحرافى

مندرج در روزنامه جام جم روز  »فرقه انحرافى ابتكارى «مقاله  جواب
   ١٤٣٦شماره /خرداد  ١يكشنبه 
  ت -ش م

   

ت و اعتبار خود را به مخاطره انداخته و يكبار ديگر روزنامه جام جم حيثيّ   
نويسنده اى كه شايسته اين اعتماد نبود اذهان بسيارى از  به با اعتماد

ساليان  .د نمودش و مردّ روزنامه پر تيراژ خود مشوّ  خوانندگان خود را نسبت به
سال است كه بهائيان در ايران دركنار هموطنان مسلمان، يهودى، زرتشتى و 

ده ديگران زندگى مى كنند و حسن سلوك آنان برهمگان واضح و آشكار ش
يكشنبه اول  د مجتبى عزيزى در شماره مورخاست و درج مقاله جناب سيّ 

انديشه  شمار زيادى از خوانندگان را از هر چه انديشهدر صفحه  ١٣٨٤خرداد 
 شترى مى رفت گر چه حقيقتأياز جام جم انتظار ب .و انديشمند است بيزار كرد

آگاهى  اين مقاله سست و بى پايه نگارش شده است مع ذلك به جهت
مسئولين آن روز نامه ونويسنده اين مقاله نقد مختصرى بر بعضى مواضيع 
مندرج در آن تقديم مى گردد شايد درمراحل بعدى طريق انصاف پيموده 

   .گردد
و به قصد تخريب چهره ديانت بهائى آغاز مى  ءبا تهمت و افترا مقاله  
و كامالٔ مرتبط با ين دست ساز يت يك آبهائيّ  ابتكارى فرقه انحرافى« :شود

ين دست آي :ال اين استؤس ».و آمريكاست استعمارگرانى از قبيل انگلستان
 تمام اديان، ايده ها، به يك تعبير ؟اتى داردساز چيست؟ چه خصوصيّ 

ط يك فرد انسانى ظاهر مى شود و الهى بودن يا نبودن آن بايد از مكاتب توسّ 
استعمارگران بايد روشن كرد كه  اما در مورد ارتباط با .اثبات شود طرق ديگر

انگلستان و آمريكا و از اين قبيل براى استفاده از بهائيان چه  مكانيزم توافق
  بوده است؟ 

اخانه حاج شيخ هادى نمونه خوبى براى نشان دادن معروف سقّ  داستان  
ت بهائيان مى امريكا و انگليس با موضوعيّ  اصطكاك و برخورد سياسى بين

قل از روزنامه شرق اين بودكه ظاهرأ انگليسيها در جنوب شهر ه به نباشد قضيّ 
 كر معجزه مىسقاخانه فوق الذّ  تهران به ناگاه شايع مى كنند كه نوشيدن آب از

م و كتل به سوى لَ عَ  هياتهاى مذهبى با .دهد و افراد بسيارى را شفا داده است
اخانه سقّ  جلوى اخانه روانه مى شوند و همراه خود مريض و شل و نابينا بهسقّ 

مى آورند تا بعد از انجام مراسم نوحه خوانى و سينه زنى از آن آب بنوشند 
وشفا حاصل كنند يكى از مأمورين سرويس جاسوسى انگليسى در سفارت 

ه را با آب و تاب به مستشار فرهنگى مى كند كه قضيّ  ت پيداامريكا مأموريّ 
مراسم عكس و گزارش براى اى كه از آن  سفارت آمريكا منتقل كند به گونه

وظايف مستشار فرهنگى همه  ه و ارسال كند كه از جملهدولت مطبوع خود تهيّ 
اخانه مى سقّ  محلّ  دوربين به مستشار امريكائى سوار بر درشكه با .كشورهاست

 مى ت كسى فريادرود و عكس بردارى را آغاز مى كند به ناگاه از ميان جمعيّ 
ى اين كه شما از آن آب ننوشيد سم به مخزن آى مردم بهائى ها برا« :زند
ريخته اند و آن كسى كه مشغول عكس بردارى است از همان بهائى  اخانهسقّ 

به مستشار حمله و او را مضروب مى كنند درشكه  مردم تحريك شده »؟هاست
كرده از صحنه خارج كند اما مردم  چى تالش مى كند كه او را سوار درشكه

درشكه چى براى نجات  وند و همچنان او را مى زنندبه دنبال درشكه مى ر

جان مستشار او را به بيمارستان شهربانى مى رسانند و او رابسترى مى كنند اما 
را روى  عده اى از مردم در باطن مأمور وارد بيمارستان شده و كار مستشار

  .تخت بيمارستان تمام مى كنند
كنند و نتيجه مى  مطبوعات داخلى و خارجى داستان را منعكس مى  

ت به صالح نيست ومقاوله گيرند كه سرمايه گذارى در ايران به دليل عدم امنيّ 
در اين جريان به خوبى  .نامه امتياز نفت شمال به امريكا ملغى مى گردد

روئى و مقابله با امريكا از موضوع  رويا است كه انگليس در جريان صمشخّ 
را مى برد حال بايد پرسيد بهائيان با  استفاده و سوء استفاده بهائيان نهايت

يا با انگلستان؟ حقيقت اين است كه هر كس مى تواند  امريكا مرتبط بوده اند
خود را با بهائيان مرتبط كند اينكه استعمار گران از ديانت بهائى سوء استفاده 

همه اديان و مكاتب  .بهائيان ندارد سياسى كردند مساله اى است كه ربطى به
آيا از اين  .استفاده قرار گرفته اند ز جمله اسالم در طول تاريخ مورد سوءفكرى ا

  ؟ر مى شودتصوّ  س اسالمامر ادنى شائبه اى در مورد ديانت مقدّ 
 هر امر خيرى كه اعظم از آن در عالم موجود نباشد ممكن است !ال واهلل  

نامه هاى هر روزه شاهديم كه روز .استفاده واقع شود مورد سوء استعمال و سوء
هاى گوناگون با انگيزه هاى متفاوت و شواهد و مدارك و  مختلف وتريبون

تهاى موثر در گوناگون يكى از چهره ها و شخصيّ  مستندات و حتى اعترافات
اخير از هر قشر، روحانى، سياسى،  شكل گيرى تاريخ ايران در طول دهه هاى

انحاء به اصطالح  از فرهنگى، اقتصادى و غيره را به نحوى مذهبى، علمى،
را به يكى از  افشا نموده و وابستگى آنها اسرار نهان او را خودشان رسوا كرده

 مراكز قدرت در داخل و خارج قاطعانه اثبات مى نمايند و در مسلمان بودن
 عى عليه هر دو هيچ شكى نيست و عجيب اين است كه حرفى ازعى و مدّ مدّ 
نيست چرا؟  »مرتبط با استعمارگران انحرافى ابتكارى كامالٔ  فرقه دست ساز«
انحراف از چه؟ مسير اصلى  انحرافى يعنى چه؟ ال خوبى است واقعأ فرقهؤس

اين تعبير آيا شيعه يك فرقه از  با ؟چيست كه بهائيان از آن منحرف شده اند
است؟ آيا لزومأ  ن منحرف شدهآيا تسنّ  ؟اسالم است؟ آيا منحرف شده است

ن تسنّ  ن را و متقابالٔ اهلمكن است شيعه اهل تسنّ يكى بايد منحرف باشد؟ م
شيعه را منحرف بدانند ولى هر دو در چهار چوب اسالم اين بحثها را مطرح 

ا ديانت بهائى از اسالم و حتى از ديانت بابى مستقل مى باشد در امّ  مى كنند
تحريفى اساسى در آموزه هاى دينى «است كه آن را  اين صورت آيا صحيح

تحريفى اساسى در آموزه هاى دينى «دانست؟ آيا اسالم را ميتوان  »مسلمانان
 »تحريفى اساسى درآموزه هاى دينى يهوديان«ت را و مسيحيّ  »مسيحيان
بهائيان را فرقه اى از  راستى بايد پرسيد چرا اين همه اصرار است كه ؟دانست

ا را قبول بهائيان نه خد در حالى كه همزمان اظهار مى دارند كه ؟اسالم بدانند
د نه ائمه اطهار نه روز قيامت ونه احكام اسالم و ن نه حضرت محمّ آدارند نه قر

اعتقاد شما  آيا نبايد پرسيد كسانى كه به .نه هر چه كه مربوط به اسالم مى شود
 ها را قبول ندارند پس چگونه فرقه اى از اسالم مى توانند هيچ كدام از اين

   ؟به حساب مى آيد »بخشودنى رافى ناانح« باشند و چگونه ديانت آنها
عزيزى معتقدند كه در مورد پيدايش ديانت بابى نظرات متفاوتى  جناب  

اما با  »در ذيل به چند مورد آنها اشاره مى شود«ارائه شده است مى گويندكه 
اين كه «فقط دو نظر را ذكر كرده مى گويند  ب مشاهده مى شود كهكمال تعجّ 

ت نزديك باشد تواند بيشتر به واقعيّ  مى ليل و برداشتكدام يك از اين دو تح
گويا نويسنده اين را مسلم و  »نيازمند بررسى هاى دقيق و موشكافانه است

حال آنكه حرف  است كه امر از اين دو حالت بيرون نيست بديهى دانسته
 بهائيان معتقدند كه .عى اصلى كه بهائيان باشند ابدأ مطرح نمى شودمدّ 

وعود اسالم است و از طرف خداوند يگانه مأمور ايجاد ديانتى حضرت باب م
 ءد ارواحنا له الفدادرست همان ادعائى كه حضرت محمّ  جديد مى باشند

ن امر آت خود جز آيات قراسالم و مأموريّ  ت ديانتنموده و براى اثبات حقانيّ 
ظهور  ر به ظهورى بزرگتر وباب مبشّ  بعالوه حضرت .ديگرى را مالك قرار ندادند

س ديانت بهائى بهااهلل موسّ  كلى الهى و موعود كل امم و اديان يعنى حضرت
د مى مى باشند و همه اينها مستند و مستدل به دالئل، مدارك وشواهد متعدّ 

ص مشخّ  محترم از همه اينها چشم پوشيده است و اصوالً  ۀحال نويسند .باشد
و  .ديانت بهائى نيست كه ايشان راجع به ديانت بابى بحث مى كنند يا

   .اين دو باعث مغشوش شدن مقاله ايشان گرديده است مخلوط كردن



 
 ١٣١   ولوله درشهر

 
دليل يا به قول خود ايشان شاهدى كه جناب عزيزى در مورد  مهمترين  

 ٥كانونهاى استعمارى ذكر مى كنند اين است كه  وابستگى حضرت باب به
با  اند كه سال قبل از اظهار امر در تجارتخانه اى در بوشهر كار مى كرده

از ايشان مى پرسيم كه مگر  .كمپانى هاى يهودى و انگليسى مرتبط بوده است
اگر معتقديد  ؟تجارتخانه غير از اين است كه با خارجى ها داد و ستد كند كار

كه اين ظاهركار بوده است بايد داليل ديگر خود را اقامه كنيد تا به محك نقد 
تى را شالوده ين امر ساده و بى اهميّ آيا مى توان چن. و بررسى سنجيده شود

  هام عظيمى قرارداد؟ بناى چنين اتّ 
بابى گرى از اساس و از بدو پيدايش فرقه اى « اند يا نقل كرده اند نوشته  

 »ه و فرانكيست هاى اروپاى شرقى مى باشنددونمدهاى تركيّ  ،مشابه با دو
دو گروه را مى  شود كه گويا همه خوانندگان اين مطلب به گونه اى مطرح مى

است و لذا نيازى نيست كه زحمت  مساظهر من الشّ  شناسند و شباهت آنها
خوانندگان اين مقاله مطمئنأ  اكثريت .ف محترم هموار شودلّ ؤتوضيح دادن بر م

پيدايش آنها و  نام اين دو گروه را هم نشنيده اند تا چه رسد به چگونگى
 ف هم اطالع چندانىلّ ؤد ممحتمل است كه خو .شباهت آن با ديانت بابى

نداشته باشد كه مطلب را فقط در حد اظهار فضل و ارعاب مخاطب بيان و 
ه اين است اظهار نظر جوليوس كرنيتون در باب دونمد هاى تركيّ  .رها كرده اند

بودند كه تنها راه براى  ١٧ه در قرن يهوديان تركيّ  از كه پيروان يعقوب كوريدو
افزايش گناه مى دانستند و هنگامى كه مقامات  ن راغلبه بر گناهكارى در جها

كردند چهار صد نفر از آنان مسلمان  و پيروانش را محكوم ترك رفتار كوريدو
. بنياد نهادند »در شدگان از راه به« »دونمد« شدند و فرقه اى را به نام

 ه خود را مسلمان،ها نيز پيروان يانكييف اليبوتيس فرانك كه درتركيّ  فرانكيست
مى داد و  بند نشان در لهستان، كاتوليك و در جمع يهوديان يك يهودى پاى

 ها فرانكيست .تعليمات وى به تعاليم اسالم در باب پيامبران شباهت داشت
مخالف اخالق بوده و عالوه بر الغاى شريعت يهود تمام قوانين مربوط به عفت 

ودند كه مسيح هاى عى بهم فرانك و هم يعقوب كوريدو مدّ  .را نيزلغو كردند
   .زمان خود هستند

الع خوانندگان و مختصرى بود از عقايد اين دو گروه كه براى اطّ  اين  
حال بر ايشان است كه شباهتهاى اين دو فرقه  .آورده شد ف محترملّ ؤاحتماالٔ م

عاى مسيحائى كردن و موعود بودن اگر موضوع ادّ  .با ديانت بابى را ذكر كنند
كردند و اگر مسأله باطل بودن چنين  عا راهم همين ادّ است كه حضرت مسيح 

و اگر موضوع اعمال . حضرت باب است كه بايد اثبات كنند دعائى در مورادّ 
فداكار و صالح و  پيروان آنهاست كه اوالٔ بايد شباهت آنها را با اعمال پيروان

هزار  ل دههائوثانيأ بفرمائيد كه مس. من حضرت باب برشمارندؤشريف و م
ى و فرهنگى كه هر لحظه در عمال خالف شئونات اسالمى و مسيحى و ملّ ا

تازه اين  اسالمى و مسيحى و غيره رخ مى دهد چه كسى است؟ كشورهاى
بفرمايند بابيان كدام اعمال ضد اخالقى را  وقتى است كه نشان دهند و

خاندانهاى قدرتمند و ثروتمند  شبكه اى از«و اگر بحث  مرتكب شده اند؟
بودند كه مشكلشان  ديانت بابى »در زمره شركاى اصلى«است كه  »ىيهود

ديانت  بيشتر مى شود چون هم بايد در مورد دو فرقه مذكور و هم در مورد
چه شبكه اى از  ١٧حضرت باب مطلب را اثبات كنند و بگويند كه در قرن 

قدرتمند يهودى در ميان توده رنج ديده و عذاب كشيده و محروم  خاندانهاى
 ؟و به چه منظورى اين دو فرقه را بوجود آوردند يهوديان وجود داشت و چگونه

دارند كه مشتاقانه منتظر ديدن و  ف محترم ديدگاههاى ديگرىمؤلّ مأ مسلّ 
   .شنيدن آنها هستيم

نظر گروه اول و كم كردن  انصاف است كه از ايشان به جهت ردّ  شرط  
قديم كه اختالل شعور نمى تواند مانند ايشان معت ر شود ما همهزحمت ما تشكّ 

نسبتى كه اطالق آن . و ماندگارى شود موجد ديانتى با اين عظمت و پايدارى
شاهدند كه چگونه بى خردان و  نآو بزرگان تازگى ندارد آيات قر ءبه انبيا

نسبتهاى نا روائى  دس حضرت محمّ سهيفان و شايد رندان روزگار به نفس مقدّ 
هام داده اتّ  تغير اما ايشان در واقع فقط .بى وارد كردنداز قبيل جنون و سرقت اد

 ميرزا حمايتهاى پشت پرده سياستمداران وابسته مثل حاج«اند و معتقدند كه 
باعث دوام و تداوم ديانت حضرت باب شد چه بايد  »آقاسى صدراعظم زمان

   .اين است كه بايد بر مرگ انصاف گريست گفت؟ حّق 

ابسته به استعمار مورد ادعاى ايشان كه به و سياستمداران و بزرگان  
د على بار فروش  محمّ جناب مّال  ؟كسانى هستند حضرت باب گرويدند چه

د باقر د محمّ محضر درس سيّ  حسين بشرويه كهجناب مّال  وس،ب به قدّ ملقّ 
علم او سر تعظيم  شفتى مجتهد با نفوذ و قدرتمند و ثروتمند اصفهانى در مقابل

شاه  دد جعفر كشفى كه محمّ حيى دارابى وحيد زمانه پسر سيّ د يفرود آورد، سيّ 
امر حضرت باب به شيراز  ۀم براى تحقيق درباربه عنوان صالح ترين عالِ 

جناب آقا  ت زنجانى كه در علم حديث بى نظير بود،جناب حجّ  فرستاد،
بود كه از شيخ  »شايد فقط سه نفر«از معدود كسانى  د قائنى نبيل اكبر كهمحمّ 
العين فريده  ةقر اجازه اجتهاد گرفت، طاهره، ضى انصارى اعلى اهلل مقامهمرت

تن از  ٤٠٠ابوالفضائل گلپايگانى و قريب به   على بسطامى،مّال  زمان و زنان،
اين است  درستى بودند و حّق  علماى اسالم كه همه مظهر امانت و صداقت و

از اين آزمايش  هكه گفته شود كه علماى اسالم غربال شدند و فقط اين گرو
انگليس  ها چه وابستگى اى به دربار روس و اين .سخت سربلند بيرون آمدند

 تىها دستهاى پنهان استعمار در ايران بودند ديگر به چه حجّ  داشتند و اگر اين
   .هستند اهام مبرّ ى مردم ايران از اين اتّ ه علماى اسالم و حتّ بقيّ 

  همه دهر يك مسلمان نبودپس در  هم كافر در دهر چو من يكى و آن

هزاران نفوسى كه با اشتياق در راه محبوب خود جان رايگان انفاق   
گشتند  »ن كنتم صادقينإ وا الموت فتمنّ «بارز آيه قرآن مجيد  نمودند و مصاديق

عمار گران روس و انگليس و هر تآيا اس ؟ايران تامين شدند تجمعيّ  از چه قشر
اگرمى گوئيد  ؟دارو دسته در ايرا ن داشتندهمه  كجاى ديگر كه مى گوييد اين

اگر بابى بودند آيا غير ازعامه مردم  و ؟ها بابى نبودند چرا آنها راكشتند اين
معتقديد كه اين نفوس از طبقات  ت تاريخى و عقلىبه كدام حجّ  ؟بودند

  وابسته به استعمار بودند؟  باالى كشور و سياستمداران
باب نخستين مريدان خود را نه در « :ند كهاز قول همان ناطق نقل كرده ا  

آيا اين عيب و نقص يك  ».بلكه در طبقات باالى كشور يافت الميان جهّ 
 ؟فرهيخته به آن ارادت نشان دهند افراد است كه به جاى جاهالنظهر الهى م

تشكيل مى شدند ديگر خيال  آيا اگر مريدان حضرت باب همگى از جاهالن
 معتقديد كه آيا شما هم ؟بابت راحت مى شد شما راحت مى شد و از چه

اين را دليل  ؟همگى از جاهالن بودند) ص(د ه حضرت محمّ ليّ پيروان اوّ 
   ؟د مى دانيدحضرت محمّ  تانيّ حقّ 

باب از او به ستايش « كه »حمايت هاى پشت پرده حاج ميرزا آقاسى« از  
بديهى است «نوشته اند و دليل خود را اين عبارت مبهم و گنگ  »ياد مى كند

ذكر كرده اند كه تاريخ شاهداست كه از  »آگاه است كه حاجى به حقيقت
بزرگترين دشمنان حضرت باب بال شك حاجى ميرزا آقاسى بود و اگر كسانى 

معتقدند كه آقاسى باعث شهرت حضرت باب شد ترديد نمى كنند كه  هم
گرفت  هدف بلكه با قصد نابودى حضرت باب صورت اقدامات او نه به اين

خائنانه او نتائج ديگرى ظاهر  حال اينكه دست قدرت خداوند از اقدامات
نه ازدياد جهل و  ه نفوس شودنمود مسأله اى است كه بايد باعث عبرت و تنبّ 

قرار  حضرت باب در تواقيع خود حاجى را مورد شديد ترين انذارات .غرور
ب وارد كرده داده اند كه حاكى از ظلم و ستمى است كه او به حضرت با

سوگند به خدايت، «: د شاه مى فرماينددريكى از تواقيع خود به محمّ . است
خود قرار داده اى و گمان كرده اى كه بهترين راهنما و  ملككسى را كه ولى ُ

رانده شده از درگاه الهى است و تو را با  پشتيبان تو است همان شيطان
سوء خود اراده اطفاى  عمالدهد و از ترس افشاى ا القائات شيطان فريب مى

از دنيا خواهى  به زودى.. .نور پروردگار را نموده است تا كفر او آشكار نشود
 و باطل را راهنماى خود قرار رفت و خواهى گفت اى كاش شيطان را ولىّ 

   ».نمى دادم
 ات كه اصل آنها به زبان عربى فصيح در مجموعهدر اين بيانات عاليّ   

موجود است صريحأ از آقاسى با  ٦طه اولى ص منتخبات آيات حضرت نق
د شاه كنند كه مانع از مالقات حضرت باب با محمّ  عنوان شيطان ياد مى

يابد و عدم لياقت و سوء تدبيرش بر مال  گرديد تا مبادا مريدش مراد ديگرى
د شاه به درباره ميزان ارادت محمّ  .ت خود را از دست بدهدشده مقام و موقعيّ 

ط حاجى نا خود توسّ  ى زمانى كه از عالج درد پاىاند كه حتّ آقاسى نوشته 



 
 ١٣٢   ولوله درشهر

 
اينكه  اين درد پاى مرا حاجى نمى خواهد خوب شود از« :اميد شد مى گفت

حال بر جناب نويسنده  »زحمت را در دنيا بكشم و در آخرت به بهشت بروم
روشن بفرمايند حاجى ميرزا آقاسى چه خدمتى و كجا و چگونه به  است كه
حال آنكه به شهادت بيانات فوق و بسيارى موارد  ب نموده است؟حضرت با

ل ئوشخص حاجى آقاسى مس .ارائه است ديگر كه چنانچه طالب باشيد آماده
آذربايجان مى باشد و  همستقيم تبعيد حضرت باب به ماكو و چهريق در خّط 

ى ديار سنّ  معتقد بود و به اين تدبير خود افتخار مى كرد كه چون اهالى آن
ب و با شيعه در كمال عناد هستند به زودى نداى حضرت باب خاموش متعّص 
 »حمايت سياستمداران وابسته« اين يك نمونه از .او فراموش مى شود و امر

دهند عبارت  عزيزى است و بر ايشان است كه توضيح عاى جنابمورد ادّ 
را ضمن چه تحقيقى كشف  »است بديهى است كه حاجى به حقيقت آگاه«

حاجى «واين عبارت چگونه منجر به اخذ اين نتيجه شده است كه  ؟اند كرده
   ».را داشت باب از او به ستايش ياد مى كند ميرزا آقاسى كه جاى خود

مهمترين قسمت مقاله مسأله يهوديان جديد االسالم و گرويدن آنها به  اامّ   
نهاى كانو«:ى طنز گونه جناب عزيزى اين استسناريو .باشد ديانت بابى مى

گيرند در ايران فرقه اى به وجود آورند  تصميم مى زر ساالر يهودى صهيونيست
اين فرقه جديد پيروانى بدست نمى آورد  و اين كار را انجام مى دهند اما چون

در ايران فرمان مى دهند كه به  لذا به تعداد زيادى از يهوديان تحت امر خود
و پس ازاينكه مسلمان شدند بابى ين خود را تغير داده مسلمان شوند يدروغ آ
بابى شدند  نتيجه اينكه مسلمان كه بابى نمى شود پس همه اينها كه. شوند

مى  اين سناريو چه ۀدربار ».يهوديانى بودند كه طبق نقشه قبلى مسلمان گشتند
ى يك نمونه نياوده اند كه حتّ  ؟توان گفت؟ و اصوالٔ آيا بايد چه چيزى گفت

گرويدن وسيع «لمان شد بعد بابى شد تا چه رسد به يهودى بود مس فالن كس
است كه ايشان همه مطالب را به قدرى واضح و بديهى مى  عجيب ».يهوديان

در حالى كه شواهد قاطع  .شواهد نمى بينند دانند كه نيازى به ذكر داليل و
ى با قدرى مسامحه فاق و حتّ اتّ  است بر اينكه اكثريت قريب به تاريخى مدلّ 

 .شيعه بوده اند ه به طور قطع مسلمان وليّ گفت تمامى بابيان اوّ  مى توان
حضرت  االت و خواسته هاى آنها براى ايمان بهؤمكانهاى سكونت آنان، س
 ى اسامى آنها قاطعانهو شواهد قاطع تاريخى بسيار حتّ  باب، نحوه ايمان آنان،
ه يّ مى ردّ جالب است بدانيد كه در اوايل انقالب اسال .مثبت اين امر هستند

 »بهائيان« د باقر نجفى با نامد محمّ صفحه توسط سيّ  ٧٠٠مفصلى دربيش از 
سال نگارش مى داند و در  ٤سال تحقيق و  ١٥حاصل  منتشر شد كه آن را

 :مى نويسد ٦٩١وسيع در صفحه  چنين تحقيق به قول خود، بى غرضانه و
ى مسلمان بودند و همگ ته و بهائيّ رؤساى بابيّ  ءحد اقل ده قرن اجداد و آبا«

خانواده مسلمان  از امتمامى بهائيان به استثناى تعدادى انگشت شمار در آن ايّ 
 حال بر جناب عزيزى و شايد جناب شهبازى است كه ».محسوب مى شدند

تنى چند از يهوديان را كه به طور وسيع به ديانت باب گرويدند را فقط نام 
   .برند

ى تر مى كند سازمان دادن اين يهوديان ديگر كه طنز جريان را قو مسأله  
حداقل مكانيزم اين جريان را قدرى دقيق تر بيان كنند  است خوب است ايشان

قبل از آن چه سازمان صهيونيستى زرساالر  و ١٨٤٤بگويند كه در سال  مثالً 
امر آنها در ايران اينقدر زياد و  داشت كه نيروهاى تحت قدرتمند ثروتمند وجود

اينگونه جان خود را به خطرى  اينقدر وفادار باشند كه با يك فرمان از آن مهمتر
چه بدست آوردند؟ و  و از آن گذشته در مقابل اين فداكارى ؟م بيندازندمسلّ 

سازمانهائى  پاداش انفاق جان آنان را چه كسى بايد مى داد؟ چنين سازمان يا
انفاق  باشد زيرامى بايد از طرف چنين هوادارانى يك سازمان الهى و آسمانى 

آيا شما  .جان يك مسأله ساده نيست و انگيزه هاى بسيار قوى را مى طلبد
 آيا اين اولين اقدام آنها بود يا قبالً  ؟سيستم و دستگاهى را سراغ داريد چنين

ى انجام داده بودند؟ كجا و چگونه؟ بعد از آنكه يهم درايران چنين كارها
ت رواج يافت اينها چه كردند؟ آيا گروه هائيّ شدند و به قول شما ب بابى يا بهائى

خارج شدند و به وظيفه اى ديگر مشغول شدند يا شيفته  گروه از ديانت بهائى
اين نيروهاى تحت  ؟سازمان كذائى دست كشيدند تعاليم بهائيان گشته و از آن

امر حقوق خود را چگونه دريافت مى كردند؟ چرا هنگامى كه اين يهوديان 
شكنجه و  آزار، هتك حرمت، تبعيض، زير انواع بى عدالتى، نگون بخت در

قدرتمند زر  مصادره اموال توسط مسلمانان ايرانى بسر مى بردند اين سازمان
 ساالر به فكر دفاع از آنها نيفتاد؟ چند سال طول كشيد تا اين زرساالران

تا فهميدند كه ديانت بابى طرفدارانى پيدا نكرده است و چند سال طول كشيد 
مسلمان شوند و گروهى بيايند و بابى شوند و اين دعاوى را در كجاى  يهوديان

سال طول  ٦حيات مذهبى حضرت باب فقط  كلّ  .يافت تاريخ مى توان
وقايع كه هر يك به ساليان دراز زمان نياز دارد  سال را با اين همه ٦اين  .كشيد

   ؟هنگ نمودآچگونه مى توان هم
ال ؤاالت و دهها سؤجناب عزيزى پاسخ اين س انتظار نمى رود البته  

پاسخ آنها معلوم  الواقع ولى فى ال مطرح شدندؤس گرچه به صورت ديگر كه
گونه  اين »دانان اعتقاد برخى تاريخ« است را بدهند زيرا ايشان اظهارداشته كه

دانان تقاضا كنند تا اين  مى باشد لذا خواهشمنديم كه ايشان ازهمان تاريخ
نجام دهند و به اين وسيله خود را ازاين مهلكه اى كه براى خود ساخته را ا مهمّ 

  . اند برهانند

رض خود مى برى و عِ   توست اى مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه
  زحمت ما ميدارى 

ديگر از جناب عزيزى اين است كه رابطه عكسى كه براى مقاله  تقاضاى  
هرأ گروهى از يهوديان عكس ظا .خود انتخاب نموده اند بامتن را شرح دهند

دهد كه يك نفر از آنها با آرايش موى و  را نشان مى »سهشايد در اراضى مقدّ «
ص تر است ولى اين عكس چه شاهدى و بر از ديگران مشخّ  لباس خاّص  مدل

كه  »ر ظاهرى دينيتغي«با زيركى تمام و با خلط  نويسنده چه موضوعى است؟
كه از عكس بر مى  »و آرايش مو سر ظاهرى لبايتغي«از متن حاصل است و 

دارد تا ارتباطى  استفاده از احساسات ضد صهيونيستى مردم قصد وءآيد و س
موجود در  موهوم بين بهائيان و صهيونيسم برقرار سازد گوئى كه اين جماعات

انصاف دهيد  .عكس تمامأ بهائى هستند و مشغول توطئه بر عليه اسالم
واضح است كه  ؟تباطى با بهائيان داردتصويرتعدادى از يهوديان چه ار

كسى جرأت پاسخگوئى ندارد و اگر هم كسى اين  نويسنده مطمئن است كه
رسد و هيچ روزنامه اى مطالب او  جرأت را بيابد صداى او به گوش كسى نمى

يك جمله داده مى شد  در اين بود كه جواب اين مقاله حّق  .را چاپ نمى كند
لذا پاسخ به اين  عاهاى نويسنده يافت نشدبر ادّ  شواهد و مداركى دالّ «يعنى 

مدارك و  عاهاى خودهامات موكول به زمانى مى گردد كه نويسنده براى ادّ اتّ 
   ».شواهدى در خور بررسى ارائه نمايد

احداقل براى اينكه امر بر خود نويسنده مشتبه نشود قدرى به تفصيل امّ   
ها به تشريح اصول اعتقادات  خبود كه به جاى اين پاس سخن رفت شايد بهتر

 ه بهائيان پرداخته مىو اهداف جهانى و عاليّ  و تعاليم و افكار و شيم و اخالق
در اين مقام فقط به ذكر يكى ازمناجاتهاى حضرت عبدالبهاء اكتفا مى . شد

   .سپاريم را به وقتى ديگر مى كنيم و اين مهمّ 
  هواهلل       

خداوند مهربان، قلوب را رشك گلزار پروردگار دلها را روشن كن، اى  اى  
انوار احسان تابان  .اى محبوب بى همتا نفحات عنايت بوزان .و گلشن فرما
شود از تأئيدات تو بهره و نصيب گيرد اين جمع راه تو  پاك و پاكيزه اكن تا دله

پويند راز تو جويند روى توبينند خوى تو گيرند اى پروردگار الطاف بى پايان 
ى مهربان، ئتو .تا اين بيچارگان چاره يابند گنج هدايت رايگان كن ارزان فرما،

   .ى دانا و توانائى بخشنده، توئتو

 ىدر خصوص مقاله باعنوان فرقه انحراف ىنکات

   ىابتکار

  برپا 
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 هم وَ بِّ رَ  ندَ عِ  هٌ َض م داحِ هُ تُ ج حُ  هُ لَ  َب يجما استُ  عدِ ن بَ مِ  اهللِ ىفِ  ونَ جّ آحيُ  نيذوالّ «
  ٢».دٌ يدشَ  ذاُب عَ  مهُ و لَ  ُب َض غَ  مهِ يلعَ 
  

در  شه،يگروِه اند نيمسئول ىبرا ىسالمت ىسالم و آرزو عرض ضمن  
فرقه « با عنوان ىمقاله ا ١/٣/٨٤خيجام جم، مالحظه شد که در تار ۀروزنام
هرچند . است افتهي انتشارى زيعز ىمجتب ديّ س ىنوشته آقا »ىابتکار ىانحراف

 هيجتو ىبرا راى خيتار ىها لينموده اند که دالئل و تحل ىف محترم سعؤلّ م
نقاط جهان ارائه دهند، با  ريو سا رانيدر ا ىوبهائ ىباب نييگسترش آ ىچگونگ

کن گردد، مم ىمعروض م الً يذ کهى نيو د ىخيتار ىه به نکاتحال توجّ  نيا
   .رساند ىاري قتيبه حق ليرا در ن شانياست ا
عمده درخصوص گسترش و  هيبه دو توج شانيا مقاله، ىساخت کل در  

 ىوب ىوانگينخست، جنون و د هيدر توج .اشاره فرموده اند ىباب نييتداوم آ
 نياز افراد را در ا ىگروه هيّ نسبت داده و نظر نييآ نيرا به شارع ا ىالعاطّ 

 بودندرا ذکر نموده  ىگروه دگاهيقسمت د نيمدر دوّ . ده اندذکر فرمو خصوص
 نيبقا و دوام ا ىت اصلکار علّ  ىاز ابتدا را ستيونيعناصر صه تيکه حما

دو  نيا سهيو مقا ىمقاله خود به بررس در ادامه شانيا. دانند ىدر جهان م نييآ
 .موده اندرا عنوان ن ىگريد بر ىکيپرداخته و دالئل رجحان  گريکديبا  هيّ فرض
وجود دارد  خصوص نيدر ا که ىمسوّ  دگاهيمقاله از وجود د حال در کلّ  نيبا ا

 جهينت گرف، ىقرار م ىدر مقاله مورد بررس زينظر ن نيغفلت شده است و اگر ا
 فلّ ؤکه م دوارميام. و جالب توجه بود ءقابل اعتنا نيقمقاله در نزد محقّ  ىريگ

 زيسوم را ن دگاهيد نيد خواهند فرمود اکه بر مقاله خو ىدنظريمحترم در تجد
  . دهند قرار تيمورد عنا

در  ىبهائ نييو متعاقب آن آ ىباب نييآ عيگسترش سر دگاهيد نيا برطبق  
بزرگ جهان  انيکند که همه اد ىم ىرويپ يىجهان از الگو نقاط ريو سا رانيا

دوره از  کي الگو شامل نيا. خود، آنرا تجربه نموده اند رشد نيدر مراحل آغاز
ع به آن افراد مختلف از طبقات متنوّ  ىفتوحات و انتصارات است که در ط

توسط  ىمذهب تيّ آزار و اذ دوره کيکنند و پس از آن  ىاقبال م ديجد انتيد
به  تيدر نها گردد که ىآغاز م ديجد نييدر مخالفت با آ قهيعت انياد ىساؤر

 ان،ياد خيبه تار ىنگاهبا  .شود ىمنتهى م ديجد نييآ شتريگسترش هرچه ب
مالحظه نمود که  حيمس نييالگو را در نحوه انتشار آ نيتوان ا ىم ىبراحت

انتشار  ىبرا ىمستمر، خود به صورت عامل قاتييچگونه بروز بحرانها و تض
از کره خاک  ىعيبر سطح وس نييآ نيبه استقرار ا تيدرآمد ودر نها تيّ حيمس

 ىم ىرويپ الگو نياز ا قًايدق زين ىبهائ و ىباب نييگسترش مستمر آِ . منجر شد
   .دينما

ندارند،  ىنبوده و اعتقادات مذهب انيکه از اهل اد ىنفوس ىبرا چند هر  
ف محترم که از لّ ؤم ىا براامّ  ،به نظر برسد بيممکن است عج دگاهيد نيا

تواند  ىنم دگاهيد ني، ارسندى سادات بوده و ازمعتقدان رسول اکرم به نظر م
که  ىنگاممختلفه اشاره شده است که ه عيدر مواض در قرآن. ذهن باشددور از 
 ىب ديجد انتيموجود در د ىروحانى اعتقاد به خداوند که از قوا ىنفوس ب

، از آنجا که ندينماى م ديجد نييو گسترش آ شرفتيپ هيدر توج ىخبرند، سع
به دو بهانه معموًال  نسبت دهند، ىرشد را به اراده غالبه اله نيتوانند ا ىنم

که  شمارندى م وانهيد ىذهنرا معلول  ديجد نييگروه اول آ. شوند ىک ممتمسّ 
 هيکه بر عل هاتيتوج نيا .خود جلب نموده است را به هيرذل و فروما ىافراد

مبارکات ذکر  اتيآ نين در اآدر قر به کار رفته است زيحضرت رسول اکرم ن
دانسته خود را از  ايانسته و دن هاست ک ىحال پروبال افراد انگريو ب دهيگرد
ال إ ون عُ بِ تَ ن تَ إ  ونَ مُ الِ الّظ  و قالَ « :اند ودهمحروم نم ىدمحمّ  عتيشر وضاتيف

 ءاارکوُ تَ ا لَ نّ ِٔ أ قولونيو «، ٤»ونجنُ مَ  مُ ل معَ وا ُقالُ  وَ  نهُ وا عَ لّ وَ تَ  مَ ثُ « ،٣»سحورًاًال مَ رجُ 
، ٦»وٍن جنُ ال مَ  کاهٍن وَ بِ  َک بِّ رَ  ـِت عمَ نِ بِ  نَت أما ر فَ کِّ ذَ فَ «، ٥»ونجنُ مَ  شاعرٍ لِ  ناتِ لهَ اِ 
مذکور است، تنها  ميکه در قران کر اتيآ نيامثال ا ٧.»ونٌ جنُ مَ لَ  هُ ن إ  نَ ولوُ قُ يَ  وَ «

 زيبلکه در ادوار قبل ن ،زمان آن حضرت نبوده نيار و مشرکدر خصوص کفّ 
ست و نص بکار رفته ا ىاله اءيانب هيبر عل نيمخالف توسط هاتيتوج نيامثال ا

  ذإ  ىوسمُ  ىوف« :عامدّ  نياست بر ا ىن شاهدآقر  رعونَ فِ  ىلَ إ  لناهُ رسَ ا
نشانه ( ىو در موس( ٨»جنونٌ ومَ أٌر ساحِ  قالَ  وَ  نهِ کِ رُ بِ  ىلّ وَ تَ فَ *  ٍن يلطاٍن مبسِب◌ُ 

 ديپس گرو* واضح ىبا حجت فرعونى او را بسو ميفرستاد کهى هنگام) ستيا

م هِ بلِ ن قَ مِ  نَ يِ ذالّ  ىتا ما َک ذلِ کَ «، )نهوايد ايو گفت جادوگر است  شيسو کيب
 شانياز ا شيکه پ آنانه امدبين نيهمچن(٩»جنونٌ و مَ أٌر وا ساحِ ال قالُ إ سوٍل ن رَ مِ 

   ).وانهيد ايمگر آنکه گفتند جادوگر است  ىرسول چيبودند ه
 خياز ادوار تار ىو کفار را در هر دور نيشباهت اقوال مشرک نيا ميکر نآقر  
و ال لَ  نَ موُ علَ يَ  الِيَن ذالّ  قالَ  وَ « :داند ىت شباهت قلوب آنها ملّ به ع ،ىبشر

ِ◌ کَ يُ  هت شابَ تَ  مهِ ولِ قَ  ثلَ م مِ هِ بلّ ن قَ مِ  نَ يذِ ال  قالَ  َک ذلِ کَ  هُ آيَ  آءنَ يتِ أو تَ أ اهللُ نامُ لِّ
 ايکند  ىنم با ما مکالمه ونددانند چرا خدا ىو گفتند آنانکه نم( ١٠»همبُ وُ لُ قُ 

از  شيکه پ ىسخن گفتند کسان گونه نيبه هم ديآ ىما نم ىابر ىچرا معجزه ا
است  ىهيو بد. )دلهاشان شباهت بهم داشته شان،يمانند قول ا ،بودند شانيا

باب نظر نکرده و  ديّ آثار س ميدر مجموعه عظ ىاز سرسهل انگار ايکه  ىکسان
 هاورديفرو ن ميآن همه عظمت، سر تعظ اهدهبه اغراض بامش ىت آلودگبعلّ  اي

شوند که همه منکران در قرون و  لمتوسّ  ىبه بهانه هائ ندينما ىسع ،باشند
 نييسه آکه آثار مقدّ  در هر حال اکنون .بدانها چنگ زده اند هيّ اعصار ماض

اهل عالم  از هشتصد زبان ترجمه شده و در دسترس همه شيبه ب ىو بهائ ىباب
 انيگرانبها که به اعتقادبهائ نهيگنج نير در اق و تفکّ نفر با تعمّ  ونهايلياست و م

برند؛ نسبت  ىم ىعصر حاضر است، بهره روحان ىبرا ىاله تيهدا ىحاو
 هيف محترم در تهؤلّ و خوب بود م ستيخردمندانه ن ات،يجنون به صاحب آن آ

  . را مد نظر مى داشتند امر نيمقاله خود ا
د، بنا دارن ديجد نييگسترش آ هيدر توج ىاز مخالفان که سع ىگريد گروه  
بر . کنند ىرا انتخاب م ىاسيس هيهستند که توج ىکسان م،ين کرآقر تيبه هدا

گروه به  نيدادند، ا ىنسبت م ىاله امبرانيپ خالف گروه اول که جنون را به
گروه اول  اتهامبودن اتّ  جهينتى واقف شده و ب ىعا تا حدّ عظمت کالم و مدّ 

ک و عامل محرّ  که هيّ البه الهه غت عدم درک قوّ معذلک بعلّ . اند افتهيرا در
 امبريزنند و پ ىم ىاسيس هاتيدست بدامن توج است، ىاله نييآ شرفتيپ

 نينفاق در ب جاديدر ا ىکه سع شمارندى م ىرا دست نشانده اقوام اجنب ىاله
: کند ىذکر م نيچنرا  کافران هاتيخصوص توج نين در اآقر. قوم خود دارد

  وَ  هُ يرفتَ اَ  فٌک إ  الٓ إ  آهذ نإ وا رُ فَ کَ  نَ يذِ ال  قالَ  وَ « د قَ فَ  ونَ رُ اخَ َء  ومٌ قَ  هِ يلَ عَ  هُ انَ عَ ا
که  ىمگر دروغ ن،يا ستين :گفتند آنانکه کافر شدند و( ١١»ورًازُ  ًا وَ ظلمَ و ُ آج

و  ىستم آوردند قيپس به تحق گريد ىکردند اورا بر آن قوم ىاريبربافت آنرا و 
 هِ يلَ إ  نَ ودُ لحِ ُ◌ي ىذِ الّ  سانُ ٌر لِ شَ بَ  هُ مُ لِّ عَ يُ ا مَ ن إ  ونَ ولُ قُ يَ م هُ ن أ مُ علَ قد نَ لَ  وَ «. )را ىباطل
 نديگوى که آنها م ميدانى م نهيو هر آ( ١٢»◌ٌ  نيبمُ  ىٌ برَ عَ  سانٌ ذا لِ هَ  وَ  ى مِ عجَ أ

گردانند گفتار را  ىکه م ىزبان کس. ىانسان موزد او راآ ىکه م ستين نيجز ا
د متعدّ  اتيآ نيامثال ا. )وشنرى عرب ستى ازبان نياست و ا ىاو عجم ىبسو

: در ادوار قبل ازاسالم هم آمده نيبوده و در خصوص نحوه اعتراض مشرک
 قاٍب و عِ ذُ  و ةٍ رغفِ ذو مَ لَ  بَک ر  ن إ  َک بلِ ن قَ مِ  ِل رسُ لُ لِ  لَ يد قال ما قَ إ  َک لَ  قالُ يا ُمَ «
   ١٣».مِ يلأ

 امبرانياساس در خصوص همه پ ىب هاتيتوج نيکه ا شودى م مالحظه  
 طور که ذکر شد، شباهت ، همانهاتيدر توج شباهت نيت اه کار رفته و علّ ب

 هاتيم در توجگروه دوّ  نيا ليدل نيبه هم. است گريکدينفوس به  نيقلوب ا
 زيشوند که در ادوار گذشته ن ىم ىو منطق ىخيتار ىخود گرفتارهمان لغزشها

 ٧٠ سميونيکنند که صه ىت نمالمثل دقّ  ىف. بودند دچارآن شده خالفانم
، رانيدر ا نييآ نيلذا در زمان ظهور ا به وجود آمد و ىباب نييسال پس از آ

 نييفرمان دهد که گروه گروه به آ خود روانيوجود نداشته تا به پ ىستيونيصه
گروه به  نيطرف ا از هيتوج نيا. باب بگروند انتياسالم در آمده و سپس به د

 ىرا در جذب اقوام وگروهها ديجد نييآ تيّ تا موفق دهيمنظور مطرح گرد نيا
ى نم انيهوديتنها شامل  ىاقبال عموم ني، غافل از آنکه ادينما هيمختلف توج

مختلف  لهياز هزاران قوم و قب ىروانيق شده است پموفّ  ديجد انتيد نيو ا شود
مختلف، در سلک خود  ىمذهبو  ىنژاد وى فرهنگ ىها نهيزم شيرا با پ

ه امر تنها از قوّ  نيا. حد نظام بخشدو متّ  ىجهان ىادرآورد و در قالب جامعه 
ن آاگر مجتمع گردند به نص قر ىبشر ىروهاياست و همه ن ساختهى کلمه اله

 نَ يبَ  َف ل أ وَ « .ستندياقوام ن نيدر ب ىحادو اتّ  الفت نيچن جاديقادر به ا ديمج
  اًامَ عَ يمجَ  ضِ االر ىا فِ مَ  قَت فَ انو م لَ هِ وبِ لُ قُ    اهللَ ن لکَ  م وَ هِ وبِ لُ قُ  نَ يبَ  فَت ل ا  َف ل ا
   ١٤».مٌ يکحَ  زٌ يزعَ  هُ ن إ  مهُ نَ يبَ 



 
 ١٣٤   ولوله درشهر

 
الفت و  جاديا کهى ، در جائميکن ىمحترم انصاف طلب م فلّ ؤازم  

 انتيبودن د ىبر اله ىاز قبائل عربستان برهان کوچک لهيدو قب نياتحاد در ب
 شيب و الفِت  حادرا عامل اتّ  ىه اقوّ  اچهي، آديآ ىحضرت رسول اکرم بشمار م

هشتاد کشور جهان و از  و کصدياز  شيدر ب ىاعضاء جامعه بهائ ونيلياز پنج م
با  ىنفوس مشاهده ايشمارند؟ آ ىمختلف، م انياقوام و شعوب و قبائل و اد

که در  ،ئىو برهما ئىو بودا ىهوديو  ىحياسالم و مس ىنيد ىها نهيزم شيپ
 ىنم ،دمت به نوع بشر مشغولندبه خ گريکديحاد و الفت در کنار اتّ  تينها

فرزندان آدم به  هکه در آن هم موعود باشد ندهياز جهان آ ىتواند نشانه ا
 ىامر نيچن ،ىه الهجز به قوّ  ايباشند؟ و آ افتهيدست  ىاله ىگانگيوحدت و 

  نسبت داد؟  ىگريه دقوّ  را مى توان به
 هيه دو فرضم را بسوّ  شّق  نيکه اگر ا نديفرما ىمالحظه م محترم فلّ ؤم  
بر نحوه  نياديبن رىيتاث ند،يکه در مقاله خوداشاره فرمودند اضافه نما ىقبل

ف محترم به لّ ؤم دوارميام .داشت خواهد شانيمقاله ا تيّ فياستدالل و ک
 ىگريد ثارمشتاقانه منتظر آ .ندينوشته نظر فرما نيو فارغ از غرض در ا رتيبص
 نيجام جم به ا روزنامه شهيگروه اندهستم و از توجه  نهيزم نيدر ا شانياز ا

  .مسئله سپاسگزارم



 
 ١٣٥   ولوله درشهر

 

   َقد َفَديُت ِبُكلّى لََك 

  )حضرت باب - بكلى فداى توشدم(
  حامد

 ويژه نامۀ ايام، مطالبى با عناوين زير ٦٤ و٦٣ و ٦٢ و ١١درصفحات  
عجزعلى «؛ »راجمع آورى كردند چرا كتاب كشف الغطاء«: مندرج است

ى به سؤال علماى اصفهان، باب وچالش هاى پيش محّمدشيرازى ازپاسخگوئ
نقدى برگزارش يك مورخ بهائى مآب «؛ »پاسخ به سؤال ربطى نداشت«؛ »رو

بحثى « ؛»گزارش تاريخ يا تبليغ مسلك«؛ »ازگفتگوى باب وعلماى تبريز
تلّون « و» توبه مى كنم درتوبه نامۀ على محّمد باب؛ هيچ ادعائى ندارم و

ژۀ يو ١٧شمارۀ  فصل نامۀ تاريخى وسياسى در  .»دعادرعقيده، تغيير درا
 ىاحسان اهلل شكرالله مشابه از ىمقاله ا زين ١٣٨٦چاپ تابستان  تيبهائ

 ىنسخه ها اسناد و ىبازخوان و ىبازشناس: خشت اول« تحت عنوان ىطالقان
د پاسخ به يآ ىم ريز آمده است كه آنچه در »باب محّمد ىد عليتوبه نامۀ س

  .نهاستهمۀ آ
مطالبى كه جام جميان درصفحات مزبورسرهم كرده اند، چنانكه  

موّرخين معلوم الحال قاجاريّه،  آشكاراست الطائالتى است كه به تقليد از
كثيرى ازنويسندگان معلوم الحال عصرپهلوى وجمهورى اسالمى ــ اّال اقّل قليلى 

واهدرسيد كه باالخره اّما روزى خ .همان ها را تكرارمكّرر كرده بودند ــ نيز
ازمردان وزنان غيربهائى اين آب وخاك عزيزنيز، نفوسى آشكارشوند كه 

ات وروش بهائى ستيزانى امثال جام جم، وبدون ترس ازجّو زمان برخالف نيّ 
اين وآن درداخل وخارج ازايران، سّد تقليد وتكرارغافالن بشكنند و  ۀومالحظ

لصًا لوجه اهلل كمربركشف حقايق ازنام وننگ ظاهرى اين جهان بگذرند وخا
 ۀآنان ازجمله مسلمانان نازنينى هستند که به فرمود. ين حضرت يزدان بندنديآ

وحيانى  آنان كتب وآثار. اند » ريالخَ  ىِالَ  دُعونَ يَ  ّمٌةا«قرآن مجيد مصداِق 
اديان بابى وبهائى ونيز رّديّه هاى منتشره عليه آن را بررسى علمى و منصفانه و 

آت بهائى ستيزان را استخراج ئوتحريفات و افترا واكاذيبانبه نمايند همه ج
و روشنگرانه ارائه دهند تا جاذب  انهيكنند و آثارى محّققانه و منصفانه و متّق

تأييدات الهى شود و آثارشان در كشف حقيقت و بروز انصاف، چون ستاره 
  .بدرخشد م عزيزاسال هايى در آسمان تحقيق و فرهنگ و ادِب وديانت ايران و

اطمينان دارند كه چنين خواهد شد ــ چنانكه بارقه هاى آن  اهل بهاء 
چندين دهه است كه آشكارشده است ــ زيرا حضرت بهاءاهلل چنين دعا فرموده 

ِليَتَفرُسوا فى َاْمِرَك َو ما َوَرَد  َحديَدًةو َابصارًا  ًةصافّييا ِالهى َفابَتِعث ُقُلوبًا « :اند
اى خداى من برانگيز و مبعوث فرما قلوبى صاف و ديدگانى تيز بين ( ١».َعَليَك 

و در بيانى ديگر ) را تا در امر تو و آنچه بر تو وارد آمد جستجو و تحقيق كنند
اگر شما و امثال شما عارف نشويد، « :ت آن را چنين تأكيد فرموده اندحتميّ 

ت الهى بياشامند و به را از كأس كلما ىعبادى خلق خواهند شد كه كوثر معان
َفُسوَف يْظِهُراهللُ َقْومًا «: و در سورة الملوك مى فرمايند ٢».مقصود مطلع گردند

َو  ْرمٍ يْذُكُروَن ايّامنا َو ُكل ما َوَرَد َعَلينا َو يْطُلُبوَن حّقنا َعِن الذيَن ُهْم َظَلُمونا ِبَغيِر جُ 
م َو ِانه قأِمًا َعَليِهم َو يْشَهُد ما َفَعُلوا َو يأُخُذهُ  ال َذنٍْب مبيٍن َو ِمْن َورأِِهم كاَن اهللُ

بزودى خداوند قومى را آشكار و ظاهر مى كند كه ايّام ما را (» .مينَاَشد الُمْنَتقِ 
به ياد مى آورند و ذكرمى كنند كلِّ آنچه را كه بر ما وارد شد و طلب خواهند 

رم و گناهى آشكار ظلم كردند و از كرد حّق ما را از كسانى كه به ما بدون ج
پشت سر ايشان خداوند قائم بر ايشان است و گواهى مى دهد و مى بيند آنچه 
را انجام دادند و ايشان را مجازات مى كند و همانا خداوند شديدترين انتقام 

  ).گيرندگان است
 اگرچه پاسخ آنچه ايّام درصفحات مزبورنوشته، درهمان عصرقاجار بارى 

ى دركتب بهائى وحتّى بعضًا غيربهائى آمده است، ولى دراينجا پهلو و
  .وخالصه اى ازآنها تقديم هموطنان عزيزمى گردد نيزمختصر

وجمع آورى آن نوشته  كشف الغطاءراجع به كتاب ١١درص :اّول ۀنكت 
وصبحى را ) آواره(وجالب آنكه براى بيان علت جمع آورى آن، اقوال آيتى

درهمين مجموعه راجع به ايشان  درمقاالت ديگرشاهد آورده، حال آنكه 
بهائى ستيزانى همچون شهبازى وجام جم وامثال  نزد در ذكرشدكه اقوالشان جز

نقل قول ازآقاى . ت نداردمحّققين بهائى وغيربهائى ديگرسنديّ  ايشان، ابدًا نزد
محيط طباطبائى هم دراين خصوص كه به شهادت خودش فريب آواره 

وخود وى نيزبرعكس اّدعاى توجيهى ودروغى جام  3ودهوصبحى راخورده ب
 يروى، به شهادت غ براى محّققانه جلوه دادن آثار بهائى پژوهىجم وسايت 

مانندشهادت  ،4بوده »دشمنان بدخيم غرض ورز آيين بهائى از« بهائيان
به اين ترتيب محّققين بهائى وغيربهائى جهان ازجام . آواره است صبحى و

پرسيد درتحقيقات تاريخى چگونه مى توان صرفًا براساس جميان خواهند 
  اقوال مخالفان وپيمان شكنان كينه توز نتيجه گيرى كردوحكم صادرنمود؟

به  »جميع نسخه هاى كشف الغطاء«جم ازقول آنان اّول مى نويسد  جام 
 آن جمع آورى وسوزانده شد، وسپس البد »انگليسى مايه هاى ضدّ « خاطر

 جام جم و دستيابى آقايان طباطبائى وصبحى وآواره وخود ۀبراى توجيه نحو
انگشت شمارى ازآن  تعداد« ديگران به نسخى ازآن، فورًا ادامه مى دهد

نسخه اى درايران، آن هم دركتابخانه  هاى انگلستان وفرانسه وچند انهدركتابخ
 »جمع آورى«معنى  ».جان سالم بدربردند...بهائيان ۀهاى خصوصى ومحرمان

 ۀكتابخانه هاى خصوصى ومحرمان« راستى جام جم چگونه به .روشن شدهم 
خصوصى  ۀهمه مردم جهان كتابخان دست يافته است؟ بهائيان مانند »بهائيان

را به كارمى برد؟  »محرمانه« پرسيد كه چرا لغت دارند، ولى ازجام جم بايد
اگرمحرمانه بود، چگونه دوستان 
حّجتيّه اى جام جم قبل 

 به مكروحيله واظهارازانقالب 
دوستى ظاهرى واّدعاى دروغى 

صدها جلدكتب بهائى  ق،يتحق
بهائيان گرفتند، ويا پس  ازخود را
هجوم  بالين امورئوانقالب مس از

 و دستگير بهائيان و ۀبه خان
زندانى كردن وكشتن ايشان 

حال  كتبشان راغارت كردند وتا
كم وبيش ادامه يافته  اين روند نيز

م جم وعوامل جا خود 5است؟
دستش چگونه اين همه  باال

 خود ات بهائى رانزدكتب ونشريّ 
  انباركرده اند؟

اگركشف الغطاء  راستى 
 مايه هاى ضدّ «داراى 
است، پس چگونه  »انگليسى

ايّام مقاله مى نويسد  جام جم در
انگليسها  ۀكه امربهائى ساخت

با هم  نيزمى باشد؟ آيا اين دو
ت گف متناقض نيست؟ آيا نبايد

دروغگو كم حافظه شده؟ جام 
 مى خواهد جم به اوهام خود

بوده كه  كشف الغطاء به اين خاطر ىكندكه به اصطالح جمع آور انمودو
ازپايتخت  قبله اش را«پايان جنگ جهانى اّول،  حضرت عبدالبهاء پس از

اگرچنين است پس چرا امثال جام جميان وكيهان وآقاى  ».تزاربه لندن تغييرداد
تاريخ انگليسى بودن امربهائى راهمان ابتداى ظهوروحتّى  وديگران، تآدميّ 

جام جم ِ كم  اگرچنين است پس چرا خود 6دهه ها قبل ازآن مى دانند؟
مى  »ارتباط وطمع انگليس به بهائيان ۀسابق« درمطلب ١٢ ۀحافظه درصفح

 سال قبل ٦٥حضرت بهاءاهلل به بغداد، يعنى حدود نويسد ازهمان ايّام تبعيد
ازپايان جنگ جهانى اّول، انگليس ها با حضرت بهاءاهلل تماس داشته اند؟ 

سال قبل ازپايان جنگ جهانى  ٥٠وچراجام جم فراموش مى كند كه حدود
را نازل  ويكتورياانگليس  ۀاّول نيزحضرت بهاءاهلل لوح مهيمن خطاب به ملك

مسيح حضرت  بهائى كه موعود فرمودند ودرآن ضمن دعوت اوبه آيين جديد



 
 ١٣٦   ولوله درشهر

 
نيزهست وضمن ارائه راه هائى براى رسيدن به عدالت وصلح جهانى وضمن 

نموده، به ملكه چنين  منع برده دارى را تأكيد و درامور تتشويق اوكه مشور
  :نصيحت وانذارفرموده اند كه

ِة اِاللهيّ  اْلسِّدَرِة ِمنَ  ِةالَبرّيفى َلْنَدْن ِاْسَمعى ِنداَء َربَِّك ماِلِك  اْلَمِلَكُةيا َايُتها 
نى َرأَس َضعى ما َعَلى اَالْرِض َو َزيّ . ِانُه ال ِالَه ِاّال َاَنا الَعزيُز اْلَحكيمُ 

اتى ِفى الْعاَلِم ِبَمْجِدِه اَالْعَظِم َو  اْلُمْلِك ِبِاْكليِل ِذْكِر َربِِّك اْلَجليِل ِانُه َقدْ 
َل ما ُذِكَر ِفى اِالنجيِل َقْد تَشرَف َبر ا لّشاِم ِبُقُدوِم َربِّه ماِلِك اَالنامِ َكم ...

َدعى َهواَك ُثم َاقِبلى ِالى َموالَك الَقديِم ِانّا َنْذُكُرَك ِلَوْجِه اهللِ َو ُنِحب َاْن 
ماِء ِانُه َعلى ما َاُقوُل َشهيٌد َقْد  ِذْكرِ يْعُلَو اْسُمِك بِ  َربِِّك خاِلِق اَالْرِض َو الس
هوِر َبَلغنا َانِك َمنَ  ْعِت َبيَع اْلِغْلماِن َو اْالماِء هذا ما َحَكَم ِبِه اهللُ فى هذا الظ

َو  ِسناِت الَبديِع َقْد َكَتَب اهللُ َلِك َجزاِءَ◌ ذِلَك ِانُه ُموفى ُاُجوَر الُْمحْ 
ْعَرَض ِان الذى اَ . اْلُمْحِسنيَن ِاِ◌ْن َتتِبعى ما ُاْرِسَل ِاَليِك ِمْن َلُدْن َعليٍم َخبيرٍ 

ناُت ِمْن َلُدْن ُمنِْزِل االٓياِت َليْحِبُط اهللُ َعَمَلُه ِانُه اْلَبيّ  تْهُ ئَواْسَتْكَبَر َبْعَد ما جا
ُتْقَبُل َبْعَد اِالقباِل َمْن َاْعَرَض َعِن الْحّق  مالَ ِان اَالع. َقديرٌ  ىٍٔ َعلى ُكلِّ ش

َر ِمنْ    7الخ...َلُدْن َعزيٍز َقديرٍ  ِانُه ِمْن َاْحَجِب اْلَخلِْق َكذِلِك ُقدِّ

ومقدس است پروردگارى كه ازقلم حضرت بهاءاهلل، موعودكّل امم،  پاك 
س تا هموطنان عزيزوجهانيان بدانند كه آيين الهى مقدّ  چنين آياتى نازل فرمود

آيا همين آيات مهيمنه . اكاذيب واوهام وهذيانات امثال جام جميان است از
 ۀفرمود هاهل انصاف را كافى نيست؟ ب بهاءاهلل،وكتب وحيانى حضرت  وآثار

أ َو َلم يكِفِهم أنّا أنَزلنا َعليَك الِكتاَب يتلى َعَليِهم «: قرآن مجيد، كافى است
كه ما  ايشان را آيا كافى نبود( ٨»ُقل َكفى ِباهللِ َبينى َوَبيَنُكم َشهيدًا...

بگو كافى است ...فروفرستاديم برتو آن كتاب را كه خوانده مى شود برايشان
  .)من وميان شما گواه يانخدا م
انگليس، لوح مهيمنى نيزبا لحن وهدف ومطالب  ۀبا لوح ملك همزمان و 
روس نازل شده است كه با  م امپراطورخطاب به الكساندردوّ  مشابه،

رؤساى  چندين لوح ديگرخطاب به سالطين و درنظرگرفتن آن دولوح ونيز
وهم آلود جام جميان  ردد كه سناريوىص مى گديگرممالك، مشخّ  جمهور
ط حضرت عبدالبهاء ازروس به انگليس، بسى پوچ توسّ  »هتغيير قبل« مبنى بر

  :ومضحك است مى فرمايند

وِس و َاْقِبل ِاَلى الِفرَدوِس اْلَمَقرِّ  يا َمِلَك الُْروِس اْسَمْع ِنداَء اهللِ الَْمِلِك الُْقد
ى فى  وِباَالْسماِء اْلُحسنى َبيَن اْلَمَالِء اَالعلى  الذى فيه اْسَتَقر َمْن ُسمِّ

ِه  ى اَك َاْن يْحُجَبَك شَ َمَلُكوِت اِالنشاِء ِباْسِم اهللِ الَبهى اَالبهى ِايّ  َوجَعِن الت
َقْد َنَصَرنى َاَحُد ُسَفرأَِك ِاْذ ُكْنُت فى ِسْجِن  ...ِالى َربَِّك الرحمِن الرحيم

 َمقاما َلْم يِحْط ِبه  َك الِسِل َو اَالغالِل ِبذِلَك َكَتَب اهللُ لَ الّطاِء َتْحَت اْلس
َل هَذا الَْمقاَم اْلَعظيمَ  بُْن . ِعْلُم َاَحٍد ِاّال ُهْو ِاياَك َاْن ُتَبدِّ َقْد َاَتى اْالَُب َو اْالِ

وُر يُطوُف َحوْ  يَك َو الطَلب يَك اللُّهمِس يُقوُل َلب َل الَْبيِت َو فى اْلواِد الُْمَقد
َجُر ينادى ِباَ  حاِب ُطوبى  عَلىالش النِّداِء َقْد َاتى الَوهاُب راِكبًا َعَلى الس

ُاْنُظْر ُثم اْذُكِر االيّام التى فيها َاَتى الروُح ... ِلَمْن َتَقرَب ِاَليِه َويٌل ِللُْمبَعديَن 
 ِبالحّق َو  َفَظهُ وَح ِبُجُنوِد اْلَغيِب َو حَ َو َحَكَم َعَليه هيُروُدوُس َقْد َنَصَراهللُ الر

 ه ُهَو الْحاِكُم َعلى ما يريُد ِانَاْرَسَلُه ِالى َاْرٍض ُاخرى َوعدًا ِمْن ِعْنِده ِان
َربَك يْحَفُظ َمْن يشاُء َلْو يُكوُن فى ُقْطِب اْلَبْحِر َاْو فى َفِم الثعباِن َاْو َتْحَت 

اِالعداِء َو َجَسدى فى َبالٍء  يوِف ْعَلْم ِجسمى َتْحَت سُ اِ ... ُسيوِف الّظاِلمينَ 
ِانّى أنا ... ال يعاِدُلها َفَرُح اْلعاَلميَن  ٍةال يحصى َولِكِن الروُح فى ِبشارَ 

ُقل يا َمالٔ الُغروِر أ ... َواِالنجيُل  ُةَن ِباسمى التّورَو ُزيّ  ءالَمذكوُر ِبِلسان ِ ِاَشعيا
قوموا ... فى أخَرِب الُبيوِت؟  الّظهورِ الُقصوِر َوُسلطاَن َتروَن أنُفَسُكم ِفى 
أَتظنّوَن ينَفُعُكم ماِعنَدُكم ؟ َسوَف يمِلُكُه َغيُرُكم َو ... َعن ُقبوِر الَهوى

يأتيِه الَموُت َوال  ٍةترِجعوَن ِالى التراِب ِمن َغيِر ناِصٍر َوُمعيٍن ال َخيَر فى َحيو
اهللِ  ِنعَمةُر َدعوا ما ِعنَدُكم َوأقِبلوا ِالى َتَتَغيّ  ٍ◌ ِلِنعَمةال  ِلَبقاٍء يدِرُكُه الَفناُء وَ 

طوبى ِلَمِلٍك ماَمَنَعُه الُملُك َعن ماِلِكه ... الّتى ُنّزَلت ِبهذا اِالسِم الَبديِع 
  9...أقَبَل ِالى اهللِ ِبَقلِبهِ وَ 

مى ١٢پرسيد چراجام جم كم حافظه درحالى كه درص بايد همچنين 
گليس ــ ازجمله ازطريق ادواردبراون ــ حامى وهمدست ازليان بوده كه نويسد ان

متناقض فوق را ارائه مى  ۀفرضيّ  ١١دشمن هميشگى بهائيان بوده اند، درص

 :ازليان وحقيقت فوق نوشتهۀ دهد؟ مگرجام جم نديده كه كسروى دربار
مردم را يان با دست مّال  آنگاه به هنگام فرصت به آسانى توانستندى )ازليان(«

از بهايى ُکشى ها در ايران،  بسيارى .به بهاييان بر آغاالنند و از آنان كينه جويند
  11ادامه داشته؟ رژيم پهلوى نيز پس از قبل و اين كار و 10»با كوشش اينان بوده

مقاالت همين مجموعه نيزاشاره شده، ارتباط  ديگر چنانكه در آرى 
 دولتها ازهر ۀمردم جهان وهم ۀهمسال با  ١٦٤پيروانش دراين  امربهائى و
اسالم  زبان، ارتباطى سياسى براى وطن فروشى ومخالفت با و نژاد مذهب و

 تالهى به ايشان بوده اس راستاى ارائه آيين جديد در نبوده است، بلكه كامالً 
. وحدت رسد وجنگ هاى سياسى ومذهبى وغيره تمام شود تا جهان به صلح و

ديگران پناهندگى روس  همچون ازل و سه بهائى نيزاگرچنين نبود طلعات مقدّ 
 ٧ ص جام جم موذيانه در. حال آنكه چنين نكردند .وانگليس را مى پذيرفتند

 بهپناهندگى  روس به حضرت بهاءاهلل پيشنهاد فقط وفقط مى نويسد سفير
 را پيشنهاد سفير كه حضرت بهاءاهلل ادامه نمى دهد ه راكرد، اّما رياكارانهروسيّ 
پاسخى كه  دولت ايران با ايشان در دشمنى آشكار رغم على و 12يرفتندنپذ

 ۀما زندانى دولت علي«: نشان از وطن پرستى حقيقى ايشان دارد، فرمودند
بودند وبا اينكه رفع  انسبحان اهلل با اينكه زندانى دولت اير ».ايران هستيم

رمى ان تذكّ ايش ظلم هاى وارده به پيروانشان را ازطرف دولت مزبوربه خود
 ديگر برابر در دادند، ولى وقتى پاى دولت ايران عزيز

دول پيش مى آمد،براى حفظ حرمت دولت وطنى 
 امثال دول روس وانگليس، نهايت كوشش را دربرابر

  .ودندايران مى نم درحفظ آبروى همان دولت مستبد
كه حضرت عبدالبهاء  فراموش كند جم نبايد جام 

گ جهانى اّول درست دوسه سال قبل ازجن
به اروپا وآمريكا ومصر، وقتى  درسفرتبليغى خود

شد به مالقات شاه  درانگليس به ايشان پيشنهاد
ما براى ديدن فقيران آمده «: انگليس بروند، فرمودند

 وقتى ادوارد براون درهمان اسفار و »ايم ونه سالطين،
قبول فرمودند  تقاضاى مالقات كرد به اصرار ايشان از

چنين  13.اين كه مكالمات سياسى ننمايدمشروط بر
ل توان تى را تحمّ هر ذلّ «: است كه دربيانى مى فرمايند

نمود مگر خيانت به وطن و هر گناهى قابل عفو و مغفرت 
 در و 14»است مگر هتك ناموس دولت و مضّرت ملّت

ق برآن گردد كه خدمت نمايان به عالم اگر نفسى موفّ « :بيانى ديگرمى فرمايند
، على الخصوص به ايران نمايد، سروِر سروران است وعزيزترين انسانى
  15».بزرگان
ت به اصطالح جمع آورى آنچه گفته شد، جام جميان براى علّ  با 

آثاربهائى  داليل ديگرى بگردند، وشواهدى ازخود دنبال بايد »كشف الغطاء«
ى وآواره امثال بهائى ستيزانى همچون آقايان محيط طباطبائ ارائه نمايند ونه از

  .وصبحى
ايّام كه كًال مربوط به سوء  ٦٤و٦٣و٦٢صفحات  اّما درباره :مدوّ  ۀنكت 

تدريجى اّدعاهاى حضرت باب جلّت عظمته، و مجلس  برداشت ازسير
ّب مطلب واصل ايراد پوسيده و وليعهد، واّدعاى توبه حضرتشان مى باشد، لُ 

 ، سپس»تكريّ ذِ «تكرارى جام جميان اين است كه آن حضرت ابتدا اّدعاى 
دست  و نمودند »تالوهيّ « و »تربوبيّ «وسپس ،»تمهدويّ «بعدًا  ،»تبابيّ «

تكرارى جام جم اين است  غير تنها مورد. نيزازهمه آن دعاوى توبه نمودند آخر
كه وقيحانه چيزى را كه حتّى دشمنان آيين هاى بابى وبهائى تا حال آن را 

خاندان  اينكه حضرت باب از ذكر كتمان كرده واز كتمان نكرده اند،
بوده اند عمدًا خوددارى كرده، چه كه همه مى دانند كه ازشرايط  »سادات«

 .د باشندظهورقائم اين بوده است كه ايشان بايد ازخاندان رسول اكرم وسيّ 
را يكى ازجوانان  ٦٢درص »باب وچالش هاى پيش رو«بارى، پاسخ مقاله 

مقاله اى ديگركه درهمين  در ايّام، ٢بهائى ِ مورِد خَطاب ِ جام جم درص
مجموعه مندرج است داده اند واشتباهات آقاى محيط طباطبائى را بيان 

  .نيزمطالبى تقديم هموطنان عزيز مى شود زير اّما در 16.نموده اند

اطراف ديده مى  ىمنظرۀ بيت مبارک بهجى كه از باغها 
 .شود



 
 ١٣٧   ولوله درشهر

 
ماده آسير تدريجى اظهار امرحضرت باب كه هدف از آن  درخصوص 

نظر كن در فضل «: رمايندف حضرتشان مى كردن مردم براى درك حقيقت بوده،
حضرت منتظر كه چقدر رحمت خود را در حّق مسلمين واسع فرموده تا آنكه 

نا اهلل أى مقامى كه اّول خلق است و مظهر ظهور آيه انّ . آنها را نجات دهد
: فرمايند و نيز مى 17».ت قائم آل محّمد ظاهر فرمودخود را به اسم بابيّ  ونهچگ

. انستم از اين جهت امر به كتمان اسم نموده بودمد چون حّد ِاين خلق را مى«
كه المثل بوده و هست گفتند انّه ) ص(اهلل  اين همان خلقند كه در حّق رسول

دليل بر كذب قول  اگويند ما آنها نيستيم عمل آنه لمجنون و اگر مى
سپس  ،در مرحله اّول خود را باب ناميدند به اين دليل حضرتشان 18».آنهاست

ه و بعدها در مجلس علماى اسالم در حضور ايل در شهر مكّ در همان او
 و ت خود را اعالن،ين ميرزا، وليعهد محّمدشاه قاجار، در تبريز قائميّ ناصرالدّ 

از قلم ايشان نازل شده است  لهىدر كتاب بيان فارسى كه در ماكو به وحى ا
ورشان از رسالت و تعاليم مستقل خود را بيان فرمودند و اعالم نمودند كه منظ

اى براى ظهور  مهت قائم موعود نبوده بلكه ظهور ايشان باب و مقدّ ت، بابيّ بابيّ 
اديان، حضرت بهاءاهلل، كه  ۀبعد از ايشان بوده است، يعنى دومين موعود هم

  .حضرت باب امر خود را اظهار فرمودند ردر سال نهم ظهو
ورشان، حضرتشان با وجود حقيقت فوق، ازهمان اّولين سال ظه اّما 
سبه به كه بالنّ  اصحاب خود ميالدى، به خواّص  ١٨٤٤ق يا ـه ١٢٦٠

اعتماد براى پذيرش حقيقت مقام  مورد و ماده ترآاشخاص عادى، مستعدتر و
ت ونزول آيات وحيانى الهى ت وقائميّ اسالم بودند، مقام مهدويّ  عزيز موعود
امرفرمودند  »دارسحرخيزان بي« و »مطالع انوار«وبه آن  درا آشكارفرمودن خود

ل نورخورشيد قبول وتحمّ  كه حقيقت مزبوررا تا وقت مناسب كه مردم مستعدّ 
البتّه تصّور بيشتر مسلمين از قائم . ى جديدآسمانى شوند، مستوردارندظهورمربّ 

 بهاطهارند، اّما با توجه  ۀآن بوده وبعضًا هست كه ايشان يكى ديگر از ائم
شود كه قائم با كتاب جديد و شرع  م مىاحاديث مربوط به ظهور قائم معلو

 ۀ، يعنى قائم پيامبر جديدى است كه با ظهورش اسالم وهم19آيد جديد مى
آيات  همچنين عالوه براّدعاى آشكار. رسند اديان به هدف و كمال خود مى

احسن  به عروفم يوسف ۀتفسير سور آثارى چون همان سال اّول در وحيانى از
گوياى  امثال آن، كه خود و والعصر ۀتفسيرسور و كوثر ۀتفسيرسور و القصص

ت ايشان ازهمان ابتداست، حتّى درتواريخ ضّدبهائى دوران قاجاريّه مظهريّ 
به آشكارى ِ مقام ايشان ازهمان  نيزكه بيش ازمردم عادى درجريان اموربودند،

السلطنه،  اعتضاد از باب ۀفتن دركتابآنها،  ۀازجمل. اشاره شده است ءابتدا
ميرزا على «: ، مى نويسد٢عبدالحسين نوائى، ص ۀتصحيح وتحشيّ به 

گفت آن مهدى ... هركس رانزد خودمحترم وصديقتر دانست...محّمدباب
مى  ٢٠ناسخ التّواريخ در و »...برند منم صاحب االمر كه مردم انتظارش را

با خاصگان خويش گفت مهدى صاحب االمر كه مردم انتظارش  و...«: يسدنو
  21».برند منم

دراين است كه جام جم ازجمله اشاره كرده كه حضرت باب  تعجِّب 
َفاسلوا أهَل «حال آن كه درقرآن مجيد است كه  .ناميده اند »ذكر« را خود

. )پس بپرسيد ازاهل ذكر اگرنمى دانيد( ٢٢»الّذكِر ِان ُكنُتم ال َتعَلمونَ 
الّسالم  رعليهماطها ۀجمله ائمّ  اهل ذكراز ودراحاديث آمده است كه منظوراز

اهل ذكر هستند وآنچه را  اولى از ۀاسالم دررتب دراين صورت موعود. مى باشند
به همين جهت . كه ديگران نمى دانند به وحى والهام ربّانى تبيين مى فرمايند

يوم يأتى « است كه حضرتشان تأويل متشابهات قرآن را كه طبق نص قرآن
بيان  و داده شده بود، آوردند دعومو آمدنش هنگام ظهور ۀوعد »تأويُلهُ 

  .فرمودند
تعاليمشان  درآشكاركردن مقام و نه تنها حضرت باب آن تدريج را بارى، 

مربّيّان وانبياء آسمانى هم چنين كردند، چه كه  ۀمعمول داشتند، بلكه هم
 اديان و تأكيد تربيت مردم براساس اصل تدريج صورت مى گيرد كه هم مورد

 كىانعام، حا ۀسور٧٩تا  ٧٥ازجمله آيات . انسانى استقبول علوم  هم مورد
ت الهى قبول وحدانيّ  ۀمادآقوم  دعوت تدريجى حضرت ابراهيم است تا از

 بحاراالنوار، چاپ جديد، چنانكه مرحوم مجلسى در. شوند
درعالم  آيات مزبورتوضيح مى دهد كه خورشيد ۀ، دربار١٦١،ص٦١جلد

ت ابراهيم به خاطر موافقت با قومش ترين انواراست وحضر محسوسات نورانى

 و زيرا نور )رّب من است خورشيد( »ىهذا ربّ « فرمود انت برايشواتمام حجّ 
قوم محسوس بود، اّما سپس به قوم گفت ازاين  براى بزرگى خورشيد و ظهور
با تمام  مى داند چه كه خورشيد خدا را برگشته است وخداى واحد خود ۀعقيد

بنابراين نمى تواند  وگاه هست وگاه نيست و شود اين اوصاف دچارتغييرمى
 تفسيرالقرآن ودر. بلكه ممكن الوجود وُمحَدث است د،خداوند قديم باش

بقره اين توضيح مذكوركه چون درزمان  ۀسور ٢٧ۀ آي ۀدعليخان دربارسيّ 
 به مماشات و نظر حضرت رسول تعدادآسمان ها راهفت مى دانستند درآيه نيز

 تعدادآسمانها بيش فرموده است، واّال  ادآنها راهفت بيانتوافق با قوم تعد
اسامى بتهاى عرب  ذكر غرانيق و ۀنجم مسأل ۀويا اينكه درسور. ستازاين ها

حضرت مسيح  ويا. همين مماشات باخلق مطرح شده است ت به خاطرجاهليّ 
 كه همان موعود اّول مطابق تورات سخن گفتند وبتدريج آشكارساختند در نيز

افرادى خاص  از جز چندسال ظهورخودرا تا نيز حضرت محّمد .ندا تورات
گاه مقام . علنى فرمودند را تى دعوت خودپس ازمدّ  و دومعدود پنهان داشتن

ال َفرَق َبيَنَك َوَبيَنُهم ِاّال انُّهم «گفتند، وگاه  »ما أنا ِاّال َبَشٌر ِمثلُكم« خودرا
به همين  ٩به قرنتيان، باب ۀ رسال رد پولس رسول نيز. درحّقشان وارد »ِعباُدكَ 

  :گويد ىم.نفوس اشاره مى نمايد ۀروش مماشات به خاطرهدايت هم

غالم همه گردانيدم تابسيارى را  را بودم خود با اينكه ازهمه كس آزاد
برم واهل شريعت را  سود را چون يهود گشتم تا يهود را يهود و. برم سود

وبى شريعتان را چون بى . برم سود مثل اهل شريعت تا اهل شريعت را
شريعتان شدم هرچند نزد خدا بى شريعت نيستم بلكه شريعت مسيح 

ضعفا را ضعيف شدم تا ضعفا .برم راسود يعتاندرمن است تا بى شر
. همه كس راهمه چيز گرديدم تا به هرنوعى بعضى را برهانم. برم راسود

  .ردمانجيل مى كنم تا درآن شريك گ را به جهت اّما همه كار

 شيعيان كه منتظر اّول، موافق اعتقاد در همين جهات حضرت باب نيز به 
ضمن  ساله بودند،١٠٠٠قائمى با اوصاف ونشان واسم والقاب خاّص وغيبت

. ماده قبول حقيقت ظهورگردندآت اورا فرمودند تا ايشان تصديق او اّدعاى بابيّ 
 ودهحسوس بيان فرمتمثيلى زيبا وم با حضرت بهاءاهلل درلوحى اين حقيقت ر

مربّيّان آسمانى نيز چون خورشيد ظاهرى به تدريج طلوع  وجود اند كه خورشيد
قلوب مردم با حرارت وروشنائى معنوى آن انس گيرد  و مى كند تا افكار

قراربود رسوالن الهى به يكباره  اگر. ومستعد دريافت هدايات جديد الهى شوند
 فرمايند، ظاهررفرمودند ازهمان اّول همان چيزى راكه بعدها به تدريج آشكا

ايشان عمًال  احدى تحّمل حقايق بيان شده توسط ايشان را نمى كرد وظهور
رحمت الهى  حال آنكه چنين امرى ازحكمت ومصلحت و. بى فايده مى شد

  .فاق نيافتادهبدور است وهيچ گاه اتّ 
    
 بدون مطالعۀ ىطالقان ىاحسان اهلل شكرالله ىكه آقا نجاستيا تعجب در       
فصل نامۀ سابق  در زيآن ن فيك كم و با ىآشنائ و ىباب انتيكتب د و آثار

اسناد ونسخه  ىوبازخوان ىبازشناس: خشت اول« باعنوان ىمقاله ا در الذكر،
با  ،شتهگذا را كج كار »خشت اول«، »محّمدباب ىعل ديتوبه نامۀ س ىها

 ديآن موافق عقا حضرت باب كه در ۀياول آثار نيهم نمونه  از آوردن دو ىادعا
و گمان كرده است طرح فرموده اند، خوشحال شده  جيرا بتدر قيحقا انيعيش

نام  به ديكشفش هم با كه البد افتهي گريد ىتوبه نامه هائ از ىگريموارد د
حضرت باب كه  ۀياول آثار اقيس لحن و از شانيحال آن كه ا! ثبت شود شانيا

شده اند كه  ىمدع شانيا. آمد، غافل بوده اند االب در حشياز توض ىقسمت
اند كه ُمثبت توبه نامۀ  افتهي ىمجموعه ا شبه توبه نامه از كي توبه نامه و كي

به  اثر سقم انتساب آن دو از صحت و صرف نظر .است اميا موردبحث
حضرتشان  خود كه از چهكند  ىنم جاديبحث ا هم در ىحضرت باب كه فرق

 را ىاستنادات نيسقم چن توان صحت و ىاساس آن م كه بر اردد وجود ىاناتيب
اعتراف حضرت باب به  مورد، دو لّب مطلب هر گفت ديبا ،روشن ساخت

 ستنديقائل ن خود ىبرا ىوجود ىذات اله برابر در شانياست كه ا قتيحق نيا
 ىكل لمبرابرع در ليدل نيبه هم محضه اند و تيآستانش عبود برابر در و

به  برنهج ائمه اطهار و فرموده اند آنچه نوشته و ندارند و ىاكتساب ى،علمىاله



 
 ١٣٨   ولوله درشهر

 
سال اول  ٤ تمام آثارشان، بخصوص در( است ىسماو ىوح و ىفطرت اله

  ).قتيحق نياست ازا ظهورشان،مملو
  :آن كه ىطالقان ىشكرالله ىآقا ىفوق دربارۀ ادعاها شترموارديب حيتوض     

 و ىاغالط نوشتار ىركرده اند خود داراكه ذك ىاوًال مجموعه آثار      
دقت خواندن  و كه ظاهرًا سواد ىشكرالله ىآن گذشته آقا از. است ىاستنساخ
 ىگرياشتباهات د دچار مزبور اثر فصل نامه هنگام نقل دو را ندارند، در اسناد

 خدشه رامفهوم اثر  كرده و غوز ىباال را غوز شانيآبك قيكه تحق اند شده زين
كه عكس  ١٦٨ و١٦٧ و ١٦٥صفحات  در شانيبه عنوان نمونه، ا .نموده دار
» قلمم« ، و»االاهلل« را »آل اهلل«، »لفظ« را »لطف« چاپ شده، مزبور اثر دو
فرموده  تصّور... ،»نفس خود ىكم ظرف« را »نفس خود ىكم حزن«و » قلم« را
 فصل نامه جمع هم در ىفضل ظاهرًا اهل علم و نموده اند و پيغلط تا و
اغالط  بخشد و ىبودن آن را معن ىعلم و ىقينبوده كه ژست تحق سانينو
شده  نييتع شيپ دلخواه از جياساس اشتباهات، نتا كند تا بر گوشزد را شانيا

آل «شوند كه  ىمتوجه م اثر همان دو دقت در ىكم با زيخوانندگان عز .رندينگ
 همان اثر، درچه كه مثًال . باشد ىم حيصح »ىكم حزن« و »لطف« و »اهلل
به جهت «: مزبور است، فرموده اند اصل سند ١٩٥فصل نامه كه ص ١٦٨ص
اصل ١٩٥ص  در مذكور»ىكم حزن« از ؛ لذا منظور»حزن خودنوشتم ىتسل

حزن  فيتخف كم كردن و ىبرا نظرشان را مورد ۀياست كه ادع نيزهميسند ن
 صل سندا در خصوص كه رسم الخط عبارت مزبور  به — خودشان نوشته اند

 در ىحت شانيآنكه ا نهايهمۀ ا از تر بياّما عج .اشدب ىم »ظ« حرف فاقد زين
حزن  ىبه جهت تسلّ «: فرموده اند كه زياصل سند ن در جملۀ مذكور نيهم

 فيتحر اصل سند عمًال در »حزن«باحذف كلمۀ  دست برده و »خودنوشتم،
 نيا شانيا كار نيا! »خودنوشتم ىبه جهت تسلّ « :نموده پيتا نيچن كرده و
 ىخدا ىهستند، ول ىعلم صور ىدارا شانيا نكندكه  زديانگ ىبرم شك را

 ،ىاكتساب ىعلوم صور از ىناكرده به علت فقدان صفات به مراتب مهم تر
زده  فيدست به تحر كرده اند و نيعمد چن ىرو از فوق دانسته و درهمۀ موارد

 ىا  .است مذكور زين زيم عزاسال ثياحاد و ديقران مج در صفات مزبور( !اند
  !)زدند ىبه آن م ىسر سانينامه نو لفص و انيكاش امثال جام جم

من جمله  اتشان،يبه آ رادياز علل ا ىكيخود حضرت باب در مورد  ًايثان      
كه در اثر سرعت نزول و كثرت آثار، گاه آنها كه آثار را استنساخ  نديفرما ىم

كه  ىشده اند بطور اتيكلمات و آ حير ثبت صحكرده اند بعضًا دچار اشتباه د
 نيا حضرتشان در. شود ىمالحظه م ىاشتباهات نيچن ىخط ىدر نسخه ها

 ديكه خطاب به آقا س ديقران مج كوثر ۀسور ريتفسمورد به عنوان نمونه در 
جعفر  دي، فرزند آقا سعصر خود ىعلما ۀاز َاِجلّ  د،يملقب به وح ىداراب يىحي

در امر حضرت  قيتحق ىو از طرف محمد شاه قاجار برا بود معروف، ىكشف
 نيچن د،يگرد ديراهش شه درباب مأمور گشت و به آن حضرت مؤمن شد و 

   ٢٣:نديفرما ىم

   ْقِدرِ يَو َبْعٌض ِمْنها َلْم  هايالُمْفَتُروَن ف ىَقِد افَترَ  ىاتيِمْن آ َت يَو ُكل ما َرا
َلْحٌن َو َبْعٌض  هيالنّاُس ف ُقُولُ يالواِقِع َو ِلذا ُصَوَر  ْسَتْنِسُخواياْلكاِتُبوَن َاْن 

ِمَن  ىِباهللِ ِمْن َعَمِلِهْم َو اْفِترأِِهْم َو ُكلما َتر ذُ َربٌْط َفَاُعو هايف َس يلَ  ُقولُ ي
و كل آنچه از . (نَ يِمَن الُْمشِرك ىَاَنا َبر ىذلَك النْهِج الَعْدِل َفِانّ  رِ يِبغَ  اِت ياالٓ 
را  اتياز آ ىو بعض ،، افترا زنندگان در آن بهتان بستندىديمرا د اتيآ

 ىكنند و لذا مردم م ىسيآن نسخه نو ىنتوانستند به شكل واقع نيكاتب
به  اتيآ نديگو ىم  ىوجود دارد و بعض ىدر آن اشتباهات اعراب نديگو

و هر . برم ىبه خدا پناه م شانيپس از عمل و تهمت ا. ندارد  ىهم ربط
همانا  ىديد حيصح وروش و راه درست  نياز ا ريمرا به غ اتيآنچه از آ

  . )و بر كنار هستم زاريب )زده اند ىنينچنيكه تهمت ا( نيمن از مشرك

 ريمخاطب تفس د،يچون جناب وح ىعلّت بود كه عالم بزرگ نيو به هم  
را  كوثر ۀسور ريتفسمباركه در امثال  اتيآ ىفطر »َنهِج عدِل «آن  كوثر ، ۀسور

آن اعتراف  تي، بلكه بر حقانديند اتيدر آن آ ىرادينمود و نه تنها امالحظه 
 ىبزرگ ىاست كه شهادت علما ىهيشد و بد ديشه زينمود و موقنانه در راه آن ن

و  ىامر باب قتيكردند، فارق حق ىاعتراف نيچون او كه به مرّكب خون خود چن
  . باشد ىها م هيدر رد نيمفتر ى، از افتراآن ميو تعال اتيآ

پس  نديبگو ىشكرالله ىچون آقا ىفوق بعض مورد بر دعالوهيثالثًا شا      
در آثار  ىصرف و نحو عرب ۀموارد خالف قواعد ظاهر ىعلّت مالحظه بعض
 نيچن العدل فةيصحنفس مقدس حضرتشان در  ست؟يحضرت باب چ

  :نديفرما ىم حيتوض

ف قواعد به خال ىكلمات و در بعض  ليمقامات تبد ىدر بعض نكهيو ا
كه  ندينما نيقياست كه مردم  نيگشته ِالٔجل ا ىاهل سبحات، جار

و علوم نكرده  بل به نور  اتي، اخذ آليتحص ليمقام بر سب نيصاحب ا
و  عيرا به شأن ِبد ليشده و حكم تبد هياهلل صدر آن منشرح به علوِم اله

 ماتكل نيچنانچه امثال ا نديراجع نما هياله ۀخالِف قواعد را به قاعد
كه مقام  ىنازل شده چنانچه كلمه ا  ىحصيكه در كتاب اهلل اكثر ِمْن َاْن 

َو َكِلَمٌة «َقْوِله  ىمذّكر نازل فرموده ف رياست خداوند عالم ضم ثيآن تأن
نازل فرموده  »الكبر ىاْحدَ «و در مقام صفت مؤنث  »حْ يِمْنُه  اْسُمُه الَمس

و چنانچه نازل ...  »ِلْلَبَشرْ  رًايالِْكبِر َنذ ىدَ ِانها ِالَح«َقْوِله َجل َو عال   ىف
ِان هذاِن «كلمه را  نيفرموده به خالف قواعد كل اهل عالم ا

  ٢٤».َلساِحرانِ 

 در ىشكرالله ىدر دو اثر مورد استناد آقا رابعًا همان طور كه گفته شد و      
ه نبوده است، بلك ىمشهود است، علم حضرت باب اكتساب زيفصل نامه ن

 و اتيفرموده اند كه آ حًايصر بوده است و ىلدنّ  و ىفطر ايمانند همۀ انب
سه  در خصوصبه . دارد ىانيقلمشان نازل گشته منبع وح كه از ىمناجات هائ

 و قالب آرا در ىبه نوع ان،يعينجات ش ىسال اول ظهورشان، كه برا چهار
كردند كه  ىم ديفرمودند، تأك ىم انيب را دشانيجد ظهور قيحقا شانيدايعقا

 نيا در. باشد ىائّمۀ اطهارع م طرز كلماتشان مطابق سنت حّقۀ آل اهلل و لحن و
 «: نديافرم ى، م١٦٨-١٦٤صص  همان فصل نامه، خصوص به نقل از

ازقلمم شده باشد برمحض فطرت بوده وكًال مخالف  ىاگرجار ىكلمات
 ىلطف خف لم ازعا خداوند د،يمعرفت توح ازعلم و ىباب« ».قواعدقوم است
علوم رسوم اهل علم مطلع  از ستيكه ن ىشك...فرموده تيعنا ريخودش به حق

 اقعتنطق نموده كه حّق و ىاتيآ لسان فطرت مناجات و بل از ستم،ين نبوده و
مصطلح قواعد  نهج واقع و فطرت بر...است هميمطابق سنّة آل اهلل سالم اهلل عل

   ».ل آل اهلل استوفض ديذكر توح دعا با نيا حّقه است و
 ىمتن اصل١٩٧ همان صفحۀ در و اثر نيادامۀ هم خامسًا جالب آن كه در     

 ىآن كار با شانياست كه ا ىگريد اثر ،ىشكرالله ىآقا استناد مجموعۀ مورد
گشته اند تا بلكه شبهۀ  ىگرميد ىنداشته اند،چه كه فقط دنبال توبه نامه ا

تا  ندينما ظيغل ىرا كم عهديمجلس ول در سانينو هيرد توبه نامۀ مشهور ىآبك
 در همان جا و حال آن كه در! جوافتد قتيحق منصف و نيبلكه مقبول محقق

فوق  قيحقا حيصفحۀ مزبور آمده توض در رشيتصو نيكه ع ىخط همان چند
نسبت به مقام حضرت باب  ىجناب شكرالله ىها نيرا كه پاسخ همۀ توه

كلمه (...ركن هامرمستورك. ريالكب ىهوالعل«: نديفرما ىم. دهند ىم زهست،ين
نسخه  با ديبا  .'ترابست' اي باشد ىم 'رابعست' ايناخوانا است كه به نظر،  ىا
لكل  علم اي ىمقام ذكر ىجائ در اگر. موهوم تصور نشود) شود مقابله گريد ىا
آن خاشع  كه كل مقامات نزد بوده ديشده به واسطۀ عظمة مقام توح ذكر ءىش
  ».معدوم است و

 به حضرت باب و ىحائر استاد جناب زين و ىاّما چون جناب شكرالله      
ائمۀ  به حرمت مقام آن حضرت و نظر نجايا نموده اند، در نيتوه ائمۀ اطهار

آورد تا  ىخصوص نم نيحضرت باب را درا ىوواف ىكاف حاتيتوض نيطاهر
 فيشرالبته ملت ! ندينما ىواهخ عذر انيبهائ رسمًا ازمسلمانان و شانيكه ا نيا
شده اند  ، كنجكاوسانينو هيرد و زانيست ىعكس بهائ كه بر رانيا زيعز و

هموطنان  از مسائل را نيا حياند توض نينازن نيآئ نيا قيدنبال حقا قتًايوحق
به دنبال  ىشكرالله و ىامثال جناب حائر ىآورند، ول ىبه دست م شانيبهائ
عدم  اي رائها خاطر نيبه ا باشند و ىد رّد آن مصرفًادرصد و ستندين قتيحق

  .كند ىنم ىفرق شانيبرا مزبور حاتيارائۀ توض
 حيتوض .كرده اند ىنيچه توه شانيا پرسند مگر ىزميهموطنان عز البد      
فصل  همان١٧٥ ، ص١٥ شمارۀ ادداشتي آن كه در جنابان مزبور، نيتوه

 كه در» َثِلُج الُفؤاد« ه اصطالحب اعتراض و راديا در ىنامه،جناب شكرالله



 
 ١٣٩   ولوله درشهر

 
 بيترك نيا ىاستادحائر« :نوشته اند نيحضرت باب آمده، چن اثر دو از ىكي
دانسته  ىزبان عرب نازل در و فيضع اريبس ىبيترك برف قلب را اي 'الفؤاد جثل'

 از ىكي خود نيا جسته و ىآن م از را 'دل خنك كردن' هيشب ىاند كه مفهوم
غافل از آن   ».باب است محمد ىعل ديس ىگيكم ما و ىسواد ىب ىنشانه ها

برده بودند وحضرت  اصطالح را قبل ازحضرت باب، ائمۀ اطهاربه كار نيكه ا
 و ىبلكه لدن ستين ىاكتساب و ىفرموده اند كه علمشان مدرس بارها زيباب ن
 دركتاب مشهور )ع(امام صادق  .باشد ىائمه م و اءيهمچون علم انب ىفطر
گشودن (» كرب المؤمن جيتفر« باب ،٢٨٦، ص٣جلد ،ىصول كافا انيعيش

ُكَرَب  َعنهُ َمن َنّفَس َعن مؤِمٍن ُكرَبًة َنّفَس اهللُ « :نديفرما ىم )مؤمن ىگرفتار
 ىاز گرفتار را ىكه مؤمن ىكس(» ...االِٓخَرِة َوَخَرَج ِمن َقبِرِه َوُهَو َثِلُج الُفؤاِد 

گورش با دل  از آخرت نجات بخشد و ىها ىگرفتار از را او نجات دهد، خدا
  )...ديمسرور درآ خنك شده و

اصطالحات ائمۀ  معارف و كه از ىشكرالله و ىكاش جنابان حائر ىا  
 كردند و ىخود رجوع م ىشده اند، حّد اقل به علوم اكتساب فلغا )ع(اطهار

 - ىعرب نيفرهنگ نو مثًال در نندينمودند كه بب ىمالحظه م را ىكتاب لغت عرب
 زين خنك شدن و ىبه معن را »ثلج« ،ىطباطبائ ىمصطف ديس في، تألىفارس
 و نيبه اصطالح، محقق ايآ. شدن آورده است خوشنود و ىراض از هيكنا

دست به  ىبهائ و ىباب و ىاسالم ىنيموضوعات د كه در شانيچون ا ىنيمورخ
 ىبيترك« ز، آن گاه دم ااموزنديعرب ب اتيادب و ىزبان عرب ديقلم برده اند، نبا

 ج ،ىاصول كافهمان  در نيزنند؟ همچن »ىونازل درزبان عرب فيارضعيبس
 ديسف(» ِمَن الَثلج ُض يأب« ريهمان امام ُهمام، تعب از ىثيحد ، در٢٥١ ص ،٣
  .رفته به كار )برف از تر

 انيعلم مرب ىاله و ىباطن ىمعجزآسا و بياست ارتباط عج نيچن و  
منبع  ىشد، ول خواهند شده و مختلف ظاهر ىزمان ها چه در كه اگر ىآسمان

 و را دارند قتيحق كي نفس و كي حكم زيعلمشان واحداست، و كلّشان ن
 مكان به هم مرتبط و زمان و و ىعالم ماد ىها تيمحدود ىرا علمشان و

 دو قضا درست قبل از از! نيارسلهم اجمع ىالذ هللفسبحان ا .متحد است
فصل نامه به نقل  ١٦٧ص حضرت باب در از ىشكرالله ىكه آقا ىنمونه اثر

عرض  نياهل قزو از ىجمع« : آمده نياصل سند آورده اند، چن ١٩٤ص از
 ميبتوان ستين دور ميامرحق نمائ نيانكار ا خود تيوال كنند كه اگر در ىم

چه . دانند ىرا واجب م شماتت، واّال قتل ما و ءاستهزا توّقف نموده با هزار
  ِ ليَسب ىف جاِهدونَ ي نيالذ: جواب. مينمائ )اخواناستن ىكلمه ا(...سلوك نحو

 ميِالٔنُّه ذوالَفضل ِ الَعظ شاءُ يَمن  هِ يؤتيَلوَمَة الٍِٔم َوذلك َفضُل اهللِ  خافونَ ياهللِ َوال 
 راه خدا آنان كه در(» .َلهُ  نَ يَة َلُه، ال ديَفَمن ال َتقِ  ،ىآبائ نُ يَود ىني د ُةيالتّق. ِ◌ 

آن فضل  و. هراسند ىسرزنش مالمت كنندگان نم از كنند و ىمجاهده م
 ميدهد، چه كه همانا اوصاحب فضل عظ ىم خداست كه به هركه بخواهد

 نيندارد، د هيكه تق ىپس كس. پدران من است نيد من و نيد هيتق. است
است كه  ىاسالم ثيحد اشاره به مضمون چند هيتق بارۀ در رياخ انيب .)ندارد

   ٢٥.ستواجب دانسته ا را هيتق
نه؛  ايكنند هيسؤال كرده بودند تق نيمؤمن ىكه بعض ديفرمائ ىمالحظه م       

عدم  مجاهده و استقامت و«وجه پاسخ  كيكه  نيا بر ديحضرتشان ضمن تأك
كه  نيا و شانيا كار از ىگره گشائ و نيتسك ىباشد، برا ىم »راه خدا ترس در

 »هيتق«را كه  پاسخ گريوجه د وقف انيب در ٢٦»ثلج الفؤاد وساكن القلب باشند«
 در. اشاره فرموده اند ٢٧»قتل است از اشد«كه »فتنه« از ىريجلوگ ىاست برا

 و انياست كه امثال جام جم هيتق ثيحد نياشاره به هم در و انيب نيهم
فهرست  شانيكه ا ىسندگانينو و ىشكرالله ىجمله آقا از فصل نامه و ىاهال
از وجوه پاسخ  ىكيآورده اند،  »توبه نامه« ديتأئ درنام كتبشان را  و ىاسام
   ٢٨.رنديگ ىرا م افتراات خود و بياكاذ

علم  با شانيا حضرت باب بارها فرموده بودند كه علم ائمه و ىآر       
 ىبرا .متفاوت است انياد گريد ىعلما ريسا عظام و اتيآ آخوندها و ىاكتساب
فصل نامه  مندرج در ىلهشكرال ىآقا استناد مورد اثر دو از ىكي در نيهم

 ىابر ىمردم دنبال كس اگر و ستندين ىاكتساب ىعلم ىمدع شانيفرموده اند كه ا
خوانده، نه  ىكه علوم اكتساب ىكس دنبال بروند ديبا گردند ىم ديتقل

علم  و ىآسمان انيشأن مرب رايز! ندارند ىعلم فطر جز ىحضرتشان كه علم

آن كه به . صاحبان آن است از وامع ديتقل فوق علوم ظاهره و شانيا ىفطر
 ريغ منقطع از و ىمتق است كه قلبش خالص و ىكاف استيانب ىدنبال علم فطر

 محروم باشد، از ىبشر ىعلوم اكتساب آن وقت ولو از سواد ظاهره و اشد،ب خدا
 »اهللُ  َعِلُمُكمُ ياتّقوا اهللَ َو « مقام، مقام نيچه كه ا. آموزد ىم ىاله ظهور مظهر
آنچه  هر نبود ىدرس/ بود نهيدرس دهيكه زحق رس ىعلم«مقام، مقام ِ نيا. است
علوم ظاهره  احبانص ىجهت است كه بعض نيبه هم .باشد ىم »بود نهيدرس
 نيا حضرت بهاءاهلل در. آن محروم مانده اند عدم خلوصسشان از خاطر به زين

و درک  هيفهم کلمات اله«: نديفرما ىم قانيمستطاب اخصوص دركتاب 
 ىمنوط به صفا نيا.  ندارد ىبه علم ظاهر ىدخل چيه هيحمامات معنو اناتيب

چند موجودند  ىعباد لچنانچه حا.  نفوس و فراغت روح است هيقلب و تزک
 ضيو بر رفرف علم جالسند و از سحاب ف اند دهياز رسوم علم ند ىکه حرف

.  تهافي نييمعرفت تز ىحکمت و الله ها ىقلوبشان به گل ها اضير ىاله
    ».مٍ يَعظ ومٍ يِمن َانواِر  نَ يِللُمخِلص ىَفُطوب
 آخوندها با است كه علما و ىنوع علم اكتساب دو نيبه علت تفاوت هم      

 ىنفس مباركشان مخالفت كرده وم اسالم،حضرت باب، و موعود ىعلم فطر
 هيرد ۀالدوله، ترجم ميزع مفتاح االبوابكتاب  ٤٣و  ٣٠در صص  .كنند
مورد  ۀيكتب رد ستيل كه در ،ىگانيگلپا ديحسن فر ىآقا ،يىهاضد ب سينو
 ائمه اطهار دارد، از جمله از ، مقام اول رااميا ٤٧درصفحۀ  انيجام جم ديأكت
و مذاهب را از  انيتمام اد« :بارۀ قائم موعود نقل شده است كه فرموده اند در
 ىعالم باقدر  ىو مذهب ىني، دخالص نيدارد تا جز د ىمردم بر م انيم

در ... « »،...گذارد مگر آنكه آنرا زائل و باطل كند ىرا نم ىپس بدعت... نماند
نخواهد ماند، در غالب  ىو نظر ، باق  ىخالص از رأ نيجز د ىزمان و

جهت آنان از آن آقا ملول  نيكند؛  به ا ىاحكامش با آراء علما مخالفت م
 ىم دهيچينان در هم پخواهند دانست كه بساط اجتهاد آ رايشوند، ز ىم

بودكه  نيمتأسفانه چن. است شده زين نيكه چن ديفرمائ ىمالحظه م و » .شود
 ىم ىصاحب علوم اكتساب محقق و البد را كه خود ىشكرالله و ىحائر انيآقا

سال است  ١٦٤خودكه  ىناخواسته، با محبوب معنو دانند، خواسته و
فرط بغض نسبت به  از ورزند و ىم و دهيظاهرشده اند مخالفت ورز

جناب  لباشد كه امثا !ندينما ىم نيتوه زيحضرتشان، به ائمۀ اطهارع ن
 اتيآ و ىكه بدون علوم ربان ىبرعلوم اكتساب هيتك ىجا به زين ىشكرالله

 نيعلم بزرگ تر(» العلُم ِحجاُب االكبر«ممكن است به مصداق  ىانيوح
كماالت  فضائل و از ىداب تيمحروم و غرور و منجربه كبر )حجاب ومانع است

 رانيزايسال است ازخاك عز ١٦٤كه  شانيقيمحبوب حق ىگردد، به سو ىربّان
 ىبه جا ىشكراله برند و ىپ اتيازح ىقيبه مقصد حق و شده بشتابند آشكار

  .ديبا هم مطابق آ فشانياسم شر و ىآورند تامسمّ 
، ستون اّول ٦٤توضيحات فوق، پاسخ جام جميان مربوط به ص با 

داده مى شود كه نوشته اند حضرت باب  ، نيز١٩تا ٤سمت راست،سطراز
دراينجا اضافه  اّما آنچه بايد. تكذيب كردند را مقام خود درمسجد وكيل شيراز

عايشان كرد اين است كه جام جميان نقل قول ازتاريخ نبيل را براى اثبات مدّ 
نقل  .ن نگرددروش مزبور »لعنتهاى« از آورده اند تا كّل مقصود ناقصعمدًا 

: وكيل به نقل تاريخ نبيل چنين است مسجد كامل سخنان حضرت باب در
 لعنت خدا بركسى كه مرا. لعنت خدا بركسى كه مرا وكيل امام غايب بداند«

. ت حضرت رسول بداندلعنت خدابركسى كه مرامنكرنبوّ . باب امام بداند
بركسى كه مرا  لعنت خدا. انبياى الهى بداند كه مرامنكر ابركسىلعنت خد

اين بيانات بقدرى حكيمانه  ».اطهار بداند ۀمنكرامامت اميرالمؤمنين وسايرائمّ 
طرفى برايمان  از ساكت نمود، و بوده است كه ازطرفى دشمنان حضرت را

 نكه ايشا چه كه ازسخنان مزبوراين نتيجه حاصل نمى شود. اصحابشان افزوده
طوركه قبًال اشاره شد، خواّص  چنانكه همان. ت نداشته انداّدعاى قائميّ 

هستند ونه باب يا وكيل  اصحابشان مى دانستند كه ايشان خودامام موعود
ايّام  ايشان در ازمخفى كارى هاى ديگر جام جميان كه شگرد .ايشان

 انجري ذكر تاريخ نبيلى كه ازآن شاهدآورده اند، پس از همان است،آنكه در
همان  اثر ، آمده است كه در١٤٤تا ١٤٢ادامه درصص وكيل، در مسجد

وكيل كه جام جميان آن راتكذيب مقام حضرتشان  بيانات حضرتشان درمسجد
ايمان  به آيين جديد آن روز در حاضرين مسجد از چندنفر قلمداد كرده اند،
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ايران مى  ت عزيزاى كاش جام جميان به ملّ  ».َفُبِهَت الّذى َمَكرَ « .آوردند
شان همچون  درآشكاركردن مقام حقيقى ل نيزانبياء قب ۀكه روش هم ندگفت

سرى به كتاب  ازجمله مى توانند عزيزان دراين موارد. حضرت باب بوده است
اس علوى بزنند، كه قبل ازايمان به آيين دعبّ ، تأليف جناب آقاسيّ بيان حقايق

  .بوده اند مشهد ۀعلميّ  ۀعلماى حوز بهائى يكى از
حضرت باب  كه درفوق ذكر شده نيزخودتى ت والوهيّ ربوبيّ  ۀدربار اّما و 

جالب آنكه . مباركه شان توضيح فرموده اند وحضرت بهاءاهلل بارها درآثار
 .ت بيان شدهت والوهيّ با تعابيرى چون ربوبيّ  دو هر درقرآن مجيد، وصف ظهور

صادق ع دركتاب  حضرت از زمر، ۀسور ٦٩ۀتفسيرآي چنانكه ازجمله در
وقتى به  ».ا قاَم قأُِمنا أشَرَقِت االٔرُض ِبنوِر ربّهاِاذ«: مفيد نقل است االرشاد

ت رّب اطالق مى شود، آيا جزلفظ ربوبيّ  ۀنص امام صادق ع برامام كلم
به كارمى رفت؟ اّما با اين حال، حضرت باب و  درحّق حضرتشان بايد
ذات خدا بيان  تيّ ت والوهرابه معنى ربوبيّ  مزبور تعابير حضرت بهاءاهلل هرگز

مى كنند، اّدعاى خدايى  ءوبه آن معنى كه رّديّه نويسان القا دندنفرمو
عالم . اند، بلكه بهائيان معتقد به سه عالم حّق، عالم امر وعالم خلق اند نكرده

عالم . حّق، يعنى ذات الهى، غيب است و درك آن براى انسان ممكن نيست
بر روى زمينند و  اهللا ةخليفخلق و  وبين خدا  ۀامر، يعنى پيامبران الهى، واسط

طور كه نور خورشيد در  صفات الهى هستند، يعنى همان مظهر كامل اسماء و
شود، بدون اينكه خورشيد در آينه حلول كند، به همين ترتيب  آينه منعكس مى

ى در اشياء و انسانها وجود دارد و كاملترين اين تجلّ  ۀى الهى در همتجلّ 
آيات كالم الهى است كه از زبان مظهر به اعتقاد بهائى . پيامبران الهى است

شود، يعنى آن كلمات كالم خود مظهر امر نيست، بلكه كالم  امر نازل مى
 ۀبيان شود، اين گفت »نا اهللأى انّ «پس اگر از لسان مظهر امر . خداست

خداست، چنانكه خود حضرت باب و بهاءاهلل به صراحت اين مطلب را بيان 
 ىبه راست«: فرمايند هاءاهلل در لوح شيخ نجفى مىجمله حضرت ب از. اند فرموده
 ىگويم اين عبد و اين مظلوم شرم دارد خود را به هست گويم و لوجه اهلل مى مى

انى حضرت شوقى ربّ  ».و وجود نسبت دهد تا چه رسد به مقامات فوق آن
دور  منصوص دين بهايى نيز، در توقيعى منيع به نام ن و ولىّ مبيّ 

 نامه ِت در حقيقت وصيّ  كه آن را،   (Dispensation of Bahá'u'lláh)بهايى
اصول اعتقادات اهل  29»در آتيه اختالفى حاصل نشود، « خود دانسته اند كه

بهاء را به شكل خالصه تبيين فرموده اند كه من جمله قسمتى از آن مربوط به 
  :مى فرمايند. رفع شبهه مزبور است

بسط كالم نكته اى بر سبيل موضوع و ۀجاى آن است كه قبل از ادام
 ۀمبادا نفوسى كه بر اثر مطالع .ر به خوانندگان اين اوراق گفته شودتذكّ 

ر و تعّمق مى نمايند به ت ظهور حضرت بهاءاهلل تفكّ آيات فوق در كيفيّ 
ذكر مقام  .خطا رفته و مقصود شارع را بر خالف حقيقت تعبير كنند

ه بر آن ماء و صفات الهيّ بر آن نفس اعظم و اطالق جميع اس تلوهيّ ا
ذات مكّرم نبايد به هيچ وجه به خطا تفسير شود و در فهم آن اشتباهى 
حاصل گردد زيرا بر طبق معتقدات اهل بهاء هيكل عنصرى كه جلوه گاه 
چنين ظهور مهيمنى است كامًال از كينونت آن روح االرواح و جوهر ا 

ت مظاهر ثابت و الوهيّ است و آن خداى غيبى كه وجود او  مايزلجواهر مت
سه اش مورد ستايش اهل ارض است هرگز حقيقت نامتناهى محيطه مقدّ 
م ندهد و فى ه اليدَرِك خود را در قالب فانى عنصرى محدود تجسّ ازليّ 

م سازد بر وفق الحقيقه خدايى كه ذات خويش را در هيكل بشرى مجسّ 
. مى گردد فى الحين نسبت خدايى از او منقطع تعاليم حضرت بهاءاهلل

م ذات خداوند در عالم كون نيز ه عجيب و سخيف يعنى تجسّ اين نظريّ 
م خداوند به صورت انسان مخالف مانند عقايد وحدت وجود و تجسّ 

عقيده اهل بهاء و غير قابل قبول است و حضرت بهاءاهلل هر يك از اين 
راحه ردّ  ددو عقيده را در ضمن الواح و آثار خو ا بيان و بطالن آن ر ِبالصِّ

   .مى فرمايند

َنا أت بر آورده و ِانّى سى كه در آثار بى شمار خود نداى الوهيّ مقدّ  نفس
و بر اولى العلم « :اهلل فرموده در كتاب ايقان به كمال عظمت مى فرمايد

س از بروز و منيره واضح است كه غيب هّويه و ذات احّديه، مقدّ  ۀو افئد

َلْم يَزل در ذات خود غيب ... ودهظهور و صعود و نزول و دخول و خروج ب
بوده و هست و اليزال به كينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد 

ميان او و ممكنات، نسبت و ربط و فصل و وصل و يا قرب و بعد ... بود
دليلى  ىٍٔ َو كاَن اهللُ َو َلْم يُكْن َمَعُه ِمن ش... به هيچ وجه، ممكن نه... 

  »...است الئح

َلْم يَزْل ِبُعُلوِّ « :ت مى فرمايدرت بهاءاهلل درباره حقيقت الوهيّ نيز حض و 
س خود بوده و اليزال ِبُسُموِّ تمنيع و ترفيع، تقديس و تنزيه در َمْكَمِن ذات مقدّ 
صد هزار موسى در طور طلب به « »،...در مخزن كينونت خود خواهد بود

 آلمةسماء قرب از ِاْصغاء  القدس در روحنداى َلْن َترانى ُمنَصِعق، و صد هزار 
  ».َلْن َتْعِرَفنى، مضطرب

ناچيز به ُكنِه  ۀچقدر بعيد است كه اين ذر« :نيز در مناجاتى مى فرمايند و 
عرفان تو راه يابد و چه بى فايده است جهد و كوشش من براى ادراك عظمت 

  )ترجمه(» .ت توستخالقيّ  ۀصنع تو كه َمْظَهِر ُقوّ 
 :به خط خود مرقوم فرموده چنين شهادت مى دهد نيز در مناجاتى كه و 

َنا اهلل برآرم و چون أاى خداى من چون خود را به تو منسوب بينم فرياد ِانّى «
  )ترجمه(» .تر يابم به خويش نگرم خود را از خاك پست

و چون ابواب عرفان ذات َاَزل بر وجه « :نيز در كتاب ايقان مى فرمايد و 
جواهر قدس نورانى را ... به اقتضاى رحمت واسعه ممكنات مسدود شد، لهذا 

ازعوالم روح روحانى به هياكل عّز انسانى در ميان خلق ظاهر فرمود، تا 
انبياى مقّربين و  يعو جم... ه ه و ساِذِج قدميّ حكايت نمايند از آن ذاِت ازليّ 

و اين ... اصفياى مقّدسين به اين صفات موصوف و به اين اسماء موسومند
حكايت نموده اند از غيب ه اى هستند كه ه ازليّ سيه، َمراياى اّوليّ قدّ  هياكل
ه بوده به ه اهل بهاء كه بايد همواره مورد توجّ از جمله عقايد اساسيّ . ..الغيوب

نگردد، آن است كه حضرت بهاءاهلل با آنكه  اصلهيچ وجه انحراف از آن ح
ه ذات ت كه با حقيقت غيبيّ ه ايسَاَشد ظهورًا ظاهر گشته، يكى از مظاهر الهيّ 

  30».ى متفاوت و متمايز استت بكلّ الوهيّ 
اينجا درارتباط به موضوع فوق به اين شبهه  ازفايده نيزنيست كه در خالى 

 را رّديّه هاى ديگرنوشته اند كه حضرت بهاءاهلل خود كه در نيزپاسخ داده شود
ين قبيل تعابيركه حقيقت اين است كه درا. خوانده اند »لم َيلد َو لم يوَلد«

روح  جبكه مو دقيقى موجود كتب آسمانى آمده حقايق لطيف و ۀدرهم
روح مطلب برمى گردد به حقيقتى كه دراديان . وريحان وبصيرت اهل نظراست

 را خدا بشناسد، هركه مربّيّان آسمانى را«مطرح شده وآن اين است كه 
همان . دا وخلق هستند؛ يعنى مربّيّان الهى واسطه معنوى ميان خ»شناخته است

به  و گيرند ىحّق كه نوررا م آينه اى هستند دربرابر خورشيد طوركه گفته شد،
يكى خودش، وديگرى : حالت دارد دراينجا آينه دو. خلق منعكس مى كنند

دراين تشبيه اگرآينه بگويدآينه است، ازجهتى . نورى كه درآن منعكس است
اين است . ازجهتى درست استبگويد نوراست، اين هم  واگر ،درست است

كه  »ناأ اّال  لهالا«گفته مى شود، وگاه  » هوالاله اّال «كه درفرهنگ الهى گاه 
دوحالت منظوراين نيست كه مربّيّان  درهر دوحالت فوق است، و حاكى از

حضرت  به فرموده. هستند اوۀ نمايند و او ۀهستند، بلكه بند آسمانى خوِد خدا
ت وفناى فى اهلل گفتن، رمزمحويّ  »ناأ الاله اّال «، ىشيخ نجف بهاءاهلل درلوح

چنانكه با توجه به اين منظر است . است كه درآن رتبه، جزخدا مّد نظرنيست
وجودى ذنب ال يقاس بها «: اب درمناجاتى باخدا مى فرمايندكه حضرت ب

تو دعا مى خوانم دليل براين است كه خود  ؛ يعنى همين كه من دربرابر»ذنب
 باشد وچون هست همين وجود تو برابر در ى وجودى مى بينم كه نبايددارا را

آن  هيچ گناهى با كه دشو عظمت تو، گناهى محسوب مى برابر داشتن در
 ظهورالهى گنه والبتّه اين به آن معنى نيست كه مظهر. قابل مقايسه نيست

بى هاى خو( است »ئاُت الُمقّربينَحَسناُت اَالبراِر َسيّ «كاراست، بلكه مقام 
نيز توضيح آن آمده  كه دراحاديث اسالم عزيز )بدى هاى مقّربين است ابرار
است كه درآن حضرت  حديثى ،حالت آينه دو د حقيقت مثالمؤي . است

انت الحبيب وانت  ،قف يا محّمد«ه نداى عروج معارج احديّ  و محّمد درسير
 ».وبهم حبيبى وهم محب اى محّمد توخود«مى شنوند، كه  »المحبوب

ُهَو أنا َوأنا ُهَو، ِاّال ُهَو ُهَو َو : لى َمَع اهللِ حاالٌت «: ودرحديثى ديگرآمده است
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من اويم، جزآنكه او  )گاهى( اومنم و )گاهى(:است تىحاال مراباخدا( »أنا أنا

  .)اوست ومن منم
اصول  در. نيزروشن مى شود »َلم يِلد َو َلم يوَلد«مقدمه معنى  اين با 
اّن اهلل عّز وجّل علم انّه يكون «: مى فرمايد )ع(امام چهارم  ل ازبه نق ،٣١كافى

وااليات من سورة  'قل هواهلل احد' فى آخرالّزمان اقواًم متعّمقون فانزل اهلل تعالى
» 'فمن رام وراء ذلك فقد هلك« بذات الصدور عليمهو و': الحديدالى قوله

 موشكاف آيند از وآخرالزمان مردمى محقق  جل دانست كه در و خداى عز(
عليم بذات  هو و'وآيات سورۀ حديد راكه آخرش  'قل هواهلل احد' اين رو سورۀ

پس هركه براى خداشناسى غير ازاين جويدهالك . است نازل فرمود 'الصدور
 همين حديث راذكرمى كند و ٣٢،خاتميتكتاب  آقاى مطهرى نيزدر. )است

مدكه درخداوالهيات تعّمق مى اشاره مى نمايدكه درآخرالزمان قومى خواهندآ
كنند وبراى همين آيات اول سورۀ حديد، وسورۀ توحيد، وآيات آخرسورۀ 

آرى حديث فوق گوياى اين است كه فهم بشربا رشد ظهورات . حشرنازل شد
. الهى درهرزمان كه دين جديدى مى آيد، عميق ترولطيف ترمى گردد

آورده اند،  حرف علم را ٢٧ حرف از ٢درحديث ديگراست كه همۀ انبياءقبل 
  ).بحاراالنوار( نيزمى آورد حرف را ٢٥آخرالزمان بيايد باقى  چون قائم در و

 آيات مزبور، ازجمله آيات سوره توحيد داراى معانى اى است كه در پس 
دريابند، وفهم عميق آن موكول به  مسلمانان نتوانسته اند اسالم خود دور

رت باب وبهاءاهلل ابواب چنين فهم عميقى ظهورحض با. بوده است ظهورجديد
 ظهور دو اينك آثار و گرديد گشوده شد ومعانى متشابهات كتب آسمانى آشكار

 عاشقان ومحّققان راصفا و جان مملو است ازحقايق بديعى كه روح و دجدي
ۀ كه كشف اسرارالهى كه وعد والبتّه بديهى بود. لطافت جديد وبديع مى بخشد

قبول  را ظهورجديد وجب به امتحان افتادن نفوسى شود كه دواديان قبل بود، م
 اسالم كه وقتى موعود احاديث بود حضرت بهاءاهلل مى فرمايند در. نكردند
بديع است كه  شود، به كلمه اى نطق مى كند كه به قدرى عميق و ظاهر

ى ازموقنين يباال ۀدرج ۀاسالم دربار ازاصطالحات خاّص ( »نقباى زمين«
بعد مى فرمايند ازجمله . اعراض مى كنند و ندارند ل آن راتحمّ تاب  )است

 يلمصاديق آن كلمه اى كه خدا همه را به آن مى آزمايد تا ميان نفوس را تفص
چنين  و). درفوق اشاره شد(است»ناأ«شكل  و درظاهر »هو« ۀفرمايد، ظهوركلم

 د منظورگمان مى كنن بعضى گرفته مى شود و ايراد هم شد، به طورى كه هنوز
ت است، حال آنكه چنين نيست گفتن، اّدعاى الوهيّ  »ناأ اّال  ال اله« از

 شاناي ۀت محضبهاءاهلل آيات بديعى دارندكه حاكى ازعبوديّ  وحضرت باب و
بارى اين مقام دركتب آسمانى قبل هم به . خداى الشريك له برابر است در

  .معنى آن آشكاراست نحواجمال آمده و
حضرت محّمد  ۀهمين حقيقت رادربار »بسم اهلل« رباب درتفسي حضرت 
 ابا ما كان محّمد«ۀ درتوضيح آي. شريفشان شد بيان مى فرمايند فوق ذكر كه در

 َوُهوَ «: همين حقيقت راچنين توضيح مى فرمايند كه ٣٣»احد من رجالكم
وخلق ــ نه  عبارت ازنفس خداست درعالم امر(َنفُسُه  )حقيقت حضرت محّمد(

َويَحّذُرُكُم اهللُ َنفَسُه َان َتجَعلوُه َمصنوعًا ِا ذ َلوكاَن َمصنوعًا  )ت حّق درعالم ذا
لكاَن الّذاُت َمحَدثًا َمصنوعًا َوهذا ُهَو الُكفُر الّصراُح ما اتاُكُم الّرسوُل َفُخذوُه 

 ۀازجنب محّمد رتمى فرمايندچون حقيقت حض 34».َوما َنهاُكم َعنُه َفانتهوا
بشرى وجسمانى ــ منسوب به خداست، بنابراين همان  ۀمعنوى ــ ونه ازجنب

احدى نيست،  پدر ت مصنوع و ُمحَدث نيست والوهيّ  ۀطوركه خود خدا دررتبه
خداست؛  رتبه رسالت خود ــ ونه رتبه اى كه مختّص  نيزدر رسول او همين طور

ونه دررتبه جسمانى خود ــ مصنوع وُمحَدث نيست وپدراحدى نيست وكسى 
به عبارتى اين . حضرتشان ُمماثل وُمشابه ايشان نيست الت درظهوررس هدررتب

طبق ( تبيان كننده حقيقت حديث ديگرى است كه مى فرمايد خدا، مشيّ 
به  »تمشيّ «متون آسمانى براى اّول چيزى كه آفريده شده ازجمله اصطالح 

ت را به خوِد مشيّ  )خداست هكاربرده شده كه درحقيقت رمزى ازخواست واراد
به خودش آفريده  »تمشيّ «يعنى . ت آفريدمشيّ  ريد، وباقى خلق را به واسطهآف

درعين اينكه ازجهتى علّت  شده وشبيه موجودات ديگر نيست وبى همتاست،
  .چيزهاست آفرينش ساير

، معقوالت مفاوضاتدركتاب  حضرت عبدالبهاء ۀبه فرمود بارى 
ى توان درعالم خاكى قالب محسوسات وتمثيل وتشبيه نم در جز ات راومعنويّ 

جهتى مفيداست وبشرخاكى ازآن ناگزيراست،  چه از اگر واين كار. بيان كرد
كافى است كتب فلسفى . برداشت نيزمى شود ولى ازجهتى نيزاسباب سوء

اين است كه گفته . تا حقيقت حال معلوم گردد شود مرور ختلفوكالمى ملل م
تشبيه ازجهتى نزديك مى كند ( »ن َوجهٍ التّشبيُه يقّرُب ِمن َوجٍه َويبّعُد مِ « اند

چاره جزاين نيست كه به فرموده حضرت باب دربيان فوقشان، . )وازجهتى دور
 رها اند فرمودهكه نهى  بگيريم وآنچه را الهى فرموده اند كه انبياء آنچه را
  35. باهللاّال  ةقوّ  ال حول وال.سازيم
دراين قسمت، جام  .مى رسيم به اّدعاى توبه كردن حضرت باب اّما و 

يكى  با حضرت باب، يكى دراصفهان، و ءروئى علما رويا مورد جم به دو
 دو عى شده كه حضرت باب درهردرمجلس وليعهد درتبريز، پرداخته است ومدّ 

  .توبه كرده اند نيز آخر در بدهند و نتوانسته اند را ءمورد پاسخ علما
 محيط طباطبائى سودافاضات آقاى  كه جام جميان از اصفهان مورد در 

گفتگوى  و گزارش مربوط به ديدار« كه مى نويسد ،)ايّام ٦٢ص( برده اند
شايد روزى درضمن رسيدگى كامل به « به دست نيامده و هنوز» اصفهان
اّما شرح همان  »دولتى محفوظ درمخزن اسناد قصرگلستان به دست آيد اسناد

جام  .مختصرًا نقل مى كند رسپه تاريخ قاجاريّه به نقل از درا،گفتگوى بى سن
ت اين نوشته، اّما واقعيّ  »پاسخ ربطى به سؤال نداشت«اين مطلب را  جم تيتر

باشد كه  چنين حتّى نويسندگان غيربهائى نيز، تيترآن بايد است كه طبق گفته
اين حقيقتى است كه حتّى  ».سؤاالت ربطى به اّدعاى حضرت باب نداشت«

چنانكه آقاى فضائى، دركتاب . شاره كرده اندمخالفين دين بابى نيزبه آن ا
تحقيق در تاريخ و عقايد شيخى گرى، بابى گرى، بهايى به نام  رّديّه خود

 ىعلما ىاگر به پرسشها«: ،مى نويسد٩٧، صو كسروى گرايى... گرى،
گونه  چيه رسندپ ىکه از باب م يىزهايکه چ مينيب ىم ميت کناصفهان دقّ 

داد  ىاگر باب به آن پرسش ها جواب درست هم م... به موضوع ندارد  ىربط
و مجتهدان معاصر  ءسطح فکر علما ديبا نجاياز ا. او نداشت ىبه دعو ىربط

هموطنان عزيزمالحظه مى  ».افتيدر شانيهايگونه مهمل گوئ نيباب را با ا
جام جم  .نظردارند اختالفبهائى ستيزيشان  در فرمايندكه بهائى ستيزان چقدر

 كه موردديگران  آقاى فضائى و» سخ ربطى به سؤال نداشت،پا« مى گويد
سؤاالت «مى گويند هستند، ) ايّام ٤٧ص( جام جميان خود اعتماد و استناد

  ».به موضوع نداشت ىگونه ربط چيه
عرض نمايد  بايد جهت اطالع هموطنان عزيز برحقيقت مزبور، عالوه 

رساله وتفسير،  قيع وبرعكس اّدعاهاى بهائى ستيزان،حضرت باب درده ها تو
شاهدآن . ايشان بى سابقه بود ظهور نمودند كه تا ت بازابواب علومى رابربشريّ 

بشارات اسالم عزيزاست كه در حديث منقول در كتاب مستطاب ايقان، ص 
يْظَهُر ِمْن َبنى هاِشْم َصِبى ُذو ِكتاٍب «: ،مى فرمايد١٣،و بحار االنوار، ج ١٨٧

ظاهر مى شود از بنى هاشم جوانى ( »َاْكَثُر َاْعدأِِه اْلُعَلماءَو ...َو َاحكاٍم َجديدٍ 
همان  در ؛ و)هستند ءو اكثر دشمنانش علما... صاحب كتاب و احكام جديد

َو ِعْشرُوَن َحْرفًا َفَجميُع ما جاْت ِبِه الرُسُل  َسْبَعة َ◌ْلِعْلمُ  ا«: منابع مى فرمايد
َو  اْلَخْمَسَةى اليْوِم َغيَر اْلَحْرَفيِن َفِاذا قاَم قأُِمنا َاْخَرَج َحْرفاِن َو َلْم يْعِرِف النّاُس حتّ 

حرف است و آنچه كه رسل آورده اند دو حرف از آن  ٢٧علم ( »اْلِعْشريَن َحرفًا
باشد و مردم تا امروز غير آن دو حرف را نشناخته اند، پس وقتى قائم ما  مى

مفتاح باب ودركتاب  .)ى آوردبيايد آن بيست و پنج حرف باقيمانده را م
در زمان وى جز دين خالص از رأى و نظر «: مى فرمايد ،٤٣، ص االبواب

به اين  .مخالفت مى كند ءباقى نخواهد ماند، در غالب احكامش با آراء علما
جهت آنان ازآن آقا ملول مى شوند، زيرا خواهند دانست كه بساط اجتهاد آنان 

مه مجلسى در بحاراالنوار از فضيل ابن ّال و از ع »در هم پيچيده مى شود
  :يسار، روايت شده كه گفت

 ۀهنگامى كه قائم ما قيام مى نمايد از ناحيّ « :حضرت صادق فرمود
تر از آنچه رسول خدا از مردم زمان  گردد به سخت مىُجّهال مردم مواجه 

طور مى  پس من عرض كردم چگونه اين ».ت مواجه شده بودجاهليّ 
رسول خدا به سوى مردم آمد در حالى كه آنان سنگها و « :شود؟ فرمود

عودها و چوبهاى تراشيده را پرستش مى كردند ولى قائم هنگامى قيام 
عليه وى تأويل مى كنند، و به قرآن  برمى نمايد كه آنها كتاب خدا را 
  ».مجيد بر عليه او احتجاج مى كنند



 
 ١٤٢   ولوله درشهر

 
ازحضرت باب،  ءلماگذشته، حّقيقتًا چقدرشبيه است سؤاالت ع اين از 

يادشان بيايد كه يهود  جام جميان بايد .انبياء قبل نيزمى شد به سؤاالتى كه از
به پاسخ به سؤاالتشان نيستند، به قريش  براى اثبات اينكه حضرت محّمد قادر

ببينند مثل  بپرسند تا »روح«گفته بودند كه ازحضرت محّمد راجع به 
: درتفسير مجمع البيان مى نويسد ٣٦.نه مندرجات تورات پاسخ مى دهد يا

جبائى هم اين نظر را اختيار كرده . بودند ال كنندگان، گروهى از يهوديانؤس«
دارى كرد، اين بود كه مى دانست  ت اينكه پيامبر از جواب آنها خودعلّ . است

خواستند، چيزى بفهمند بلكه قصدشان مزاحمت  نهاست، زيرا نمىآبه صالح 
. شد اگر به آنها جواب مى داد، بر عناد آنها افزوده مىو بحث و جدال بود و 

اگر . ال كنيدؤاز محّمد، درباره روح س: يهوديان به كفار قريش گفتند: گفته اند
شما را پاسخ داد، پيامبر نيست و اگر پاسخ نداد پيامبر است، زيرا ما در 

د كه به آنها دستور دا خداوند به پيامبر خود. طور خوانده ايم كتابهاى خود، اين
اين معّما را به عقل و فكر خودشان واگذار كند، تا دليلى بر  پاسخ نگويد و حلّ 

 ۀآرى قلوب مخالفين مربّيّان آسمانى به فرمود ».صدق گفتار و نبّوتش باشد
 تبريز اصفهان و ۀمناظر لسعلماى حاضردرمجا. شبيه هم است قرآن مجيد

 هى، قيام نمودند، دقيقًا مانندنيزكه به مخالفت حضرت باب، آن مربّى ال
 نمى«گروه  دو هر. درزمان حضرت رسول اكرم عمل نمودند علماى يهود

» خواستند، چيزى بفهمند بلكه قصدشان مزاحمت و بحث و جدال بود
به  مربوطكه جناب ابوالفضائل ضمن مطلب  درادامه نيزخواهيم ديد(

ه به اين حقيقت مى توان با توجّ ). اشاره كرده اند همين نكته را ٣١يادداشت 
  .دريافت درمجالس مزبور حضرت باب را حكمت رفتار

پاسخ ربطى « اگر كارى هاى ديگرجام جميان آنكه نمى نويسند پنهان از 
درهمان مجلس اصفهان به  دوتن ازعلماى حاضر پس چرا »به سؤال نداشت،

ا آنهايمان  و مجلس مزبور حضرت باب مؤمن شدند؟ اجازه دهيد شرح مختصر
  ٣٧:تقديم نمايد معارف بهائى ۀمطالع ۀجزو از را

ت داشت ت ومهدويّ ازآن حضرت كه داعيه بابيّ  ءاصفهان ابتدا لسدرمج
داعيه  خبر سؤال ازآن كردند كه مجتهد است يامقلّد برفرض هم كه هنوز

ت هم بابيّ  از ت آن حضرت به گوش آقايان علماء نخورده بود وبابيّ 
لحسن العسكرى استنباط كرده باشند هركس ابن ا حّجةنيابت حضرت 

است وبهتر  مى داند كه مقام نيابت خاّصه امام فوق مرتبه تقليد واجتهاد
صّحت  وشايسته تر آن بود كه به جاى آن سؤال موهن درمقام تحقيق از
بعدهم . وسقم داعيه آن حضرت برآيند وبرهان برثبوت آن طلب نمايند

فلسفه  بر را خود ۀد، محض آنكه احاطكه نوبت به ميرزا حسن نورى رسي
فؤاد به ميان آورد وآن را هم  و ذكر موحكمت ظاهرسازد صحبت ازمقا

كه نظير آن را براى خاتم ( با اوهام وخرافاتى ازقبيل طى االٔرض امام
ئّمه أزمان  وعلّت كندى سير آسمان ها در) االٔنبياء هم قائل شده اند

يك زمان  بر وحضور امام درهدى وسرعت حركت آن درزمان سلطان جا
عقل جواب آن قبيل  حكمخت، كه البتّه به يدرامكنه مختلفه بيام

سؤاالت كه هيچ پايه ومبناى عقلى وعلمى ودينى ندارد، جزسكوت 
چيزى نبود واين سؤاالت يا دليل آن بود كه علماء آن روز اصفهان واقعًا 

ينكه ازروى ازمسائل عقلى وعلمى ودينى خالى الّذهن بودند، ويا ا
صورت  ره در اغماض ازحّق آن قبيل مسائل مضحكه را مطرح كردند و

 وقارى كه آن حضرت در اين رفتار علماء درمجلس اصفهان ومتانت و
قبال آن همه تحّقير وتوهين علماء ازخودنشان داد، باعث گرديد كه دوتن 

ت ميرزا د حبيب اهلل به شهادبه اسامى مّال محّمد تقى هراتى وسيّ  ءازفقها
دشمنان آيين بابى وبهائى كه صاحب رّديّه  از( مهدى خان زعيم الّدوله

 به آن حضرت اقبال جويند و )عليه آنها نيزمى باشد مفتاح باب االٔبواب
نهايت، زعيم الّدوله محض عناد مى . پيروان حضرتش درآيند درعداد
اهلل د حبيب رسين فقه به نام مّال محّمد تقى هراتى وسيّ دونفر ازمدّ «: گويد

  ».درآن مجلس به فتنه افتادند

يادآورى كرد كه به طوركلى سه دسته  براى بررسى مجلس وليعهد بايد اّما 
اديان بابى  ۀآن ونيزبه طوركلى براى تحقيقات تاريخى دربار ۀبار منابع در

يكى خود آثار و كتب بابى و بهايى، ديگرى آثار و كتب : وبهائى وجوددارد

انواع كتب  ىجى و علماى نسبتًا بى طرف داخل و خارج، سّوممستشرقين خار
دولتى و يا وابسته به  –و آثار رّديّه علماى دينى و مذهبى و نفوس سياسى 

اين  بحث درباره اين سه دسته خارج ازحوصله. احزاب و گروههاى سياسى
العات به اصطالح دست اّولى كه نه تنها قسمت است، اّما چون اساس اطّ 

درباره مجلس  يرانى،ازمنابع غيربهائى ا يان بلكه ديگران قبل ازاو،جام جم
همه ازتواريخ موّرخين  ارائه مى كنند، مناظره اصفهان ومجلس وليعهد درتبريز

  .مختصرى به آن مى كنيم ۀقاجاريّه درآن زمان است، لذا اشار
به نقل  ٦٢ازتواريخى كه ازميان تواريخ قاجاريّه،جام جميان درص يكى 

ناسخ « محّقق محبوبشان آقاى محيط طباطبائى ازآن استفاده نموده انداز
ازجمله موّرخين قاجاريّه اعتضادالسلطنه پسرفتحعلى شاه . است »واريخالتّ 
خان  لىورضا ق واريخصدر التّ ف و اعتماد السلطنه مؤلّ  فتنه باب ف كتابمؤلّ 

خ حّمد تقى مورّ و ميرزا م روضة الّصفانويسنده باشى  َلَلههدايت ملّقب به 
در عهد « مى باشند كه اين آخرى واريخناسخ التّ الدوله ملّقب به سپهر صاحب 

اين قبيل  38».محّمد شاه مّداح خاّص شاه و منشى و مستوفى ديوان نيز بود
طبيعتًا طبق خوشايند شاهان  د،داشتن را نفوس چون عنوان موّرخ رسمى دربار

رويكردى ضّد بابى و با آوردن مطالب قاجارمى نوشتند ولذا درتاريخ خود با 
دروغ باهم، مخالف حقيقت ومتناقض نوشتند وفى الواقع كتب تاريخ  راست و

و به همين جهت مرجع و  39را تبديل به رّديّه هائى عليه آيين مزبوركردند خود
  .جمله جام جميان نيزشدند بعدى واز ويسانمأخذى اصلى براى رّديّه ن

پرسيد كه قضاوتشان راجع به  م جميان بايدبحث، ازجا ۀازادام قبل 
ايشان مى دانند  .چيست اند نوشته سال درباره اسالم عزيز ١٤٠٠موّرخينى كه 

حتّى  .دروغ به هم آميخته است راست و تناقضات و كه درتواريخ مزبور چقدر
 ىخارج كنيم، مشاهده م ليست طويل مزبور موّرخين غيرمسلمان را هم از اگر

 هنوز اختالف وجود داشته و موّرخين مسلمان نيزچه مقدار خود كنيم كه بين
حقيقتًا جام جميان كدام روايت  .به موّرخين غيرمسلمان وجود دارد، تاچه رسد

اين امربراى جام جميان به قدرى  40تاريخى را ازكدام موّرخين مى پذيرند؟
 وصدا  ٤ ۀكبغرنج است كه درمهرماه همين امسال دربرنامه اى كه ازشب

سيماى جمهورى اسالمى ايران پخش كردند وازمحّققين مسلمان جهان 
درآن شركت داشتند، گفته شد كه به جاى  اندونزى نيز مالزى و ازجمله از

داد، چه كه  بررسى قرار آن را مورد »تعاليم اخالقى« بايد تاريخ اسالمبررسى 
 .ددمانباقى خواه درغيراين صورت وضع نامناسب به همين شكل موجود

آيين هاى بابى وبهائى چطور؟ چرا جام جم ايّام  ۀراستى اگرچنين است،دربار
 دروغ و را صرفًا به بررسى تاريخى آن دواختصاص داده، آن هم با خود

رامى نوشت،  »تعاليم بهائى« تحريف؟ آيا به اين دليل نبوده است كه اگر
يقًا به دق! ىاكاذيب تاريخى اش نقش برآب مى شد؟ آر تمام تحريفات و

آثاربهائى  به چشم خود همين خاطر است كه چنين كرده تا هموطنان عزيزخود
 ،بهائى پژوهىسايت  دوستان ايشان در البتّه جام جميان و .را مطالعه نكنند

آنجائى نيزكه ذكرى ازتعاليم بهائى مى كنند، آن رابه صورت گزينشى وتحريف 
  .گريزانند وحشت دارند و دًادييك اثر ش كلّ  ۀارائ شده ارائه مى دهند واز

ناسخ « ، ازجملهسپهرآثار  ذكر كرد كه آنچه در مه بايداين مقدّ  با 
 آقاى محيط طباطبائى قرارگرفته، مخدوش است و وى آمده ومأخذ »واريخالتّ 

همگان قرارگيرد، مى  اختيار در ديگرى كامًال تمامًا درآينده كه اسناد بيشتر
كه  استگفته هاى وى داراى تناقضاتى . كرد توان قضاوتى نزديكتربه حقيقت

 جلد يكى به عنوان نمونه آنكه سپهر در. سؤال مى برد اعتبارتواريخ او را زير
، مى ٣١ص ه،، طبع كتابفروشى اسالميّ سالطين قاجاريّهتاريخ  چهارم از

رئيس قوم مى پنداشت  را اّما مّال حسين بشرويه اى كه درمعنى خود«: نويسد
مكانت نداشت، حيلتى انديشيد وميرزا على محّمد باب  محل وودرظاهر آن 

را كه دماغى خلل ناك وخاطرى مشّوش بود طلب نمود وبا او مواضعه نهاد كه 
وزارت تو به حسن تدبير اين  در قبيله خواهم داشت و ۀد سلسله وقبلمن ترا سيّ 
رحوم سپهر ولى همين م. اين قبيل تّرهات از و »...ورو خواهم كرد زير جهان را
مّال حسين يك تن ازمردم «: نويسدمى  سالطين قاجاريّهم سوّ  جلد ٢٣٣درص
ه مانند صرف ونحو وفقه درآغاز زندگانى به كسب علوم رسميّ . ه استبشرويّ 

واصول روزگارى گذاشت وآن نيرو نداشت كه درتحصيل علوم با علماى عهد 
حيلتى  ى ميزد ويهرروز رأالجرم ازپى چاره . انباز شود وسازمان خودرا بسازكند



 
 ١٤٣   ولوله درشهر

 
 را مسموع افتاد كه ميرزا على محّمد باب از ودراين وقت ا. مى انگيخت

كرده وبه قانونى جديد وشريعتى تازه خود را بلند آوازه  بوشهر به شيراز سفر
بلده  بدان ورود ساخته، پس بى توانى ازخراسان طريق شيراز گرفت وبعد از

  41»...كرد وآيين او را پذيرفتارشد ديدار پنهانى ميرزا على محّمد باب را
 نيز، )ناشر حسن مرسلوند( ناموس ناصرىف محّمدتقى مامقانى مؤلّ  ميرزا 

مامقانى يكى ازسه   محّمددشمنان حضرت باب، يعنى مّال  كه فرزند يكى از
ناسخ كتبى چون  ۀبار است، در تبريز در روحانى حاضردرمجلس وليعهد

 مزبور لسمج ۀكه دربار غيربابى اند ۀكه ازمنابع اّولي الّصفا ضةرو و واريخالتّ 
مى . باهم تناقض نيزدارند و معتقداست داراى اشتباهات هستند نوشته اند،

نداشتند،  وازآنجا كه موّرخين عهد درآن مجلس مبارك حضور...«: نويسد
ه به كلّى تغيير داده، اهيّ محاورات آن مجمع را به استناد سماعات افوّ 

بالمّره قلم نسخ  رابيان واقع  اتفاق نيافتاده مذكور داشته و كه اصالً  مقاوالتى
  42».گذاشته اند برسر

بودن مآخذ قاجاريّه  نظرازعلل فوق درخصوص غيرقابل اعتماد صرف 
 ٦٤ص( »بهائى ۀغ برجستمبلّ «دارد كه بگويد چون  مزبور، جام جم اصرار

 منتسب به حضرت باب را ۀجناب ابوالفضائل گلپايگانى متن توبه نام) ايّام
حال آنكه  .ت آن مى باشدآورده، پس اين دليل برصحّ  كشف الغطاء دركتاب

اشاره كرده اند كه  ايّام نيز ١١ ص در و جميان كم حافظه خود مى دانند جام
به قلم «ازجناب ابوالفضائل گلپايگانى نيست، بلكه  تمامًا كشف الغطاءكتاب 

نوشته )...غان شهيربهائىمبلّ  تن ديگر از ندچ و( ميرزا ابوالفضل گلپايگانى
 دو داراى كهصفحه اى مزبور  ٤٣٨ايشان مى دانند كه ازكتاب  43».شده

آن را جناب  ۀصفح ١٣٢صفحه اى نيزمى باشد، فقط  ٣١جمعًاۀ ضميم
. دمهدى گلپايگانى استابوالفضائل نوشته اند، وباقى آن به قلم جناب آقاسيّ 

حضرت  ۀتوبه ناممتن به اصطالح  و ه محّمدشاهوليعهد ب ۀعريضچنانكه متن 
 گلپايگانى،دمهدى، ونه جناب ابوالفضائل باب را جناب آقاسيّ 

  .آورده اند ٢٠١-٢٠٥درصص
 دسيّ  حتّى دراين صورت نيز، چه جناب ابوالفضائل وچه جناب آقا اّما 

مزبور،  موارد يك از هيچ آورده باشند، كشف الغطاء را در مهدى متون مزبور
زيرا همان جناب . حضرت باب اعظم جّل سلطانه نبوده ونيست ۀيل برتوبدل

مآخذى  ۀدربار كشف الغطاءكتاب  ٣جام جم، درص تأكيد ابوالفضائل مورد
نوشته اند كه  ى راآنها نقل شده، نكات مهمّ  از توبه نامه نيز و وليعهد ۀنام هك

شم بردارند چ كينه وبهائى ستيزيشان را از و عينك حسد جام جميان بايد
دگرانديشان  بهائيان و اين به بعد در كتب وآثار وخوب درآن دّقت كنند تا از

 ت عزيزملّ  خدا و نزد را تهمت دست نزنند وخود كذب و به تحريف و ديگر
  :جناب ابوالفضائل مى نويسند. ننمايند بى آبرو راناي

) ١٢٦٠( شصت دويست و تاريخ هزارو اكنون نزديكى هفتاد سالست از
ه درعالم اشتهار يافته بهائيّ  ۀه وطايفبابيّ  ۀهجرى مى گذرد كه اسم طايف
شرقى وغربى درتاريخ اين دوطايفه  و عجم واهل قلم ازهرصنف ازعرب و

 مدح و از كتب ورسائلى چند تأليف نموده وهريك به مقتضاى ذوق خود
رحوم ازقبيل م. فاتى مرتّب داشته اندمقاالتى نگاشته ومؤلّ  ءذم وثناء وهجا
ص به هدايت دركتاب عراء متخلّ باشى ملقب به اميرالشّ  َلَلهرضا قلى خان 

تقى خان )محّمد(الّصفاى ناصرى، ولسان الملك مرحوم ميرزا  ضةرو
مستوفى كاشانى معروف به سپهر درمجلّد قاجاريّه ازملحّقات كتاب ناسخ 

ى كه تاريخ مرحوم حاجى ميرزا جانى كاشان واريخ كه به صرف نظر ازالتّ 
واّما . ه محسوبندبابيّ  ۀاقدم موّرخين درحادث محل بحث خواهدشد، از

بوده است يا  اجبار آنكه آنچه را اين دو موّرخ نوشته اند ازراه اضطرار و
 )نسل هاى( اختيار، كشف آن منوط به اجيال طريق حقيقت نويسى و از

را  را بيابند وحقيقت حالت رجال آينده كه شواهد آن آتيه است وهمّ 
  .بنگارند

 ۀجناب ابوالفضائل درمقاله اى كه به خواهش مدير مجل همچنين 
ازجمله اشاره به  ،44نوشته اند »هالباب والبابيّ «چاپ مصربا عنوان  المقتطف

اّول  و«: مى نويسند سپهر آثار ۀبار ديانت بابى نموده، در ۀمنابع تحقيق دربار
الملّقب بلسان  كاشانىى المستوفى التق )محّمد( ة هو ميرزامن دّون وقائع البابيّ 

واريخ فأنّه ذكر فى تاريخه المخصوص الملك مصنّف كتاب ناسخ التّ 
بالقاجاريّه واقعة ظهورالباب وحوادثها موافقًا لما اشتهرعنها عند اعداء البابيين 
فنسبهم الى الفساد وااللحاد وذكرعنهم امورًا تنفّر منها القلوب وتشمئّز منها 

نّه فى ايّام اضطهاد البابيين اجتهد المعاندون لهم فى بّث ال. النّفوس
المفتريات عليهم ورموهم باالباحة وفساد االخالق فما ابقوا قبيحًا اّال نسبوه 

واّما لسان ... اليهم وال رذيلة اّال وصفوهم بها فكثرت االشاعات وقلقت االفكار
فى  نوعًاقدعدل لهجته الملك المذكورصاحب التّاريخ الكبير ناسخ التّواريخ ف

ة فى اصل ناسخ ة وما كتبه عن وقائع البابيّ هذا الكتاب عندذكر حوادث البابيّ 
التّواريخ اقرب الى الحقيقة مّما كتبه فى المجلّد المخصوص بالقاجاريّه 

ه وفى هذا ه ما سترته االغراض الّسياسيّ وستكشف االيّام من غرائب وقائع البابيّ 
  45».والتّوفيق يةالهدا لىقيق واهلل وكفاية لمن اراد التّح

هدايت ازاعداى امرالهى است چنانكه «: جنابشان مى نويسند همچنين 
الصفا تأليف وطبع نموده والحّق گوى وقاحت  ضةمزخرفاتى كه درملحّقات رو

ف ناسخ التّواريخ ربوده مؤلّ  از ءوافترا )جعل ودروغ سازى( اختالق در را
 چون...«: مجلس وليعهد چنين مى نويسند ۀروضمن توضيح دربا 46»...است

 را دعوت وباب را شد وليعهد كبارعلماى بلد وارد تبريز باب ثانيًا به
ميانشان واقع شد وصورت اين  ظلم در و احضارفرمود ومناظرتى بغايت استبداد

لكن ازهمان عباراتى كه منكرين  هريك ازموّرخين نوعى نوشته اند مناظره را
غالب  كهاين دركيفيت اين مناظره نوشته اند گذشته از ودباب درتواريخ خ

دروغ وبى اصل نوشته شده است، بخوبى مستفاد مى شود كه مقصد اكابر 
علماى ايران تحقيق مطلب نبوده است ومقصودشان فقط اين بوده كه سخنى 

ت تخويف وتهديد نمايند ومراتب جاللت ونورانيّ  و به اهانت واستهزاء گويند
  47».دارند خلق مستور بر باب را
ابوالفضائل، جناب فاضل مازندرانى نيزكه كتاب  جناب نندآهم 

بوده،  جام جميان وآقاى عبداهلل شهبازى نيز ۀاستفاد ايشان مورد ظهورالحّق 
كر، درنظرى كتب تاريخى فوق الذّ  ۀ، دربار١٠- ٩درجلدسوم آن كتاب، صص 

 محمود نظام مّال  حاجى«: شبيه نظرجناب ابوالفضائل، چنين مى نويسند
ه بود كه وليعهد وى را درمجلس شيخيّ  ،یمعلّم ناصرالّدين ميرزا ازعلما ءالعلما

او به طريق استكبار  ن نمود وگفتگوى باحضرت براى سؤال وجواب معيّ 
 ۀصورت مكالمات مجلس را با ضميم بازخواست واعتراض كرد و واستهزاء

ب ونشرنمود ورضاقليخان مفهومات ومعلومات خود به شكل رساله اى ترتي
الّصفاء  ضةهدايت موّرخ ومّداح خاندان قاجاريّه درقسمت قاجاريّه از كتاب رو

مذكوره گرفته، محض تطييب  ۀرسال ناصرى صورت مناظرات مجلس را از
 ولى شيخ محّمد تقى مجتهد. را برآن افزود خاطرشاهانه شيرين بيانى هاى خود

 و هرمُ  نيز رّديّه كه به خط و ۀدررسال ابن ارشد مّال محّمد ممقانى مذكور
ناصرالّدين شاه درشرح  درچند محل موجود است وبراى ارضاء خاطر امضايش

مكالمات مجلس بازخواست ودربيان احوال حضرت نوشت وماشمه اى ازآن 
را لفظًا به لفظ دربخش سابق نقل كرديم، اعتراضات خودرا برمّال محمود 

و بعضى اكاذيب ومفترياتش نمود وعلّ  در رتحيّ  مبرهن داشته اظهارتعجِّب و
 ۀواقام مقام استقامت حضرت را درآخرين مكالمه با مّال محّمد كه اظهارامر

حّجت را به پايان رساندند ومّال محّمد فتوى برقتل داد وشيخ محّمد تقى خود 
حاضربوده ديد وشنيد ونيز نبذه اى ازجذبات جمال حضرت را اعتراف 

وآن گرفته،  يندست ا را از خود ۀمحمود بعدًا ُنَسخ ِ رسال ووصف كرد ومّال 
رسيد كه دولت امر به ضبط تمام  ديگرى نيزبه ظهور ۀساخت وازو رسال نابود

فضيحه وعبارات  ۀروايات مستنكر ُنَسخ ومنع ازنشرش كرد، چه كه حكايات و
ل پيغمبر نوشت وعاقبت درسا ۀقبيحه دربيان احوال عايشه زوج ۀشديد ۀركيك

  ».درگذشت ١٢٧١
رغم  هدايت، على و آنچه گفته شد اينكه سپهر ۀهم عالوه بر مهمّ  ۀنكت و 
توبه  به محّمد شاه و وليعهد ۀاكاذيبى كه نشردادند، اشاره اى به نام آت وئافترا

محّمد شاه است  عهديول رزايم نيسند منسوب به ناصرالدّ  نيا« .نامه ننموده اند
است  خيتار ديو ق ءمضاساله بوده و بدون مهر و ا ١٦جوان  کيکه در آن موقع 

 نياّول ىو برا ستيو چگونه نوشته شده است معلوم ن ىگزارش ک نيا نکهيو ا
سال در کتاب ادوارد براون بنام مواد الزمه  ٦٠بعد از گذشت حدودًا  زيبار ن
بزرگ نشان  ىبرا عهديول گريچاپ شد و از طرف د ىباب نيتحقيق د ىبرا
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 ىپرداخته و هر چه دلش خواسته برا بياذو کرده و به جعل اکخود غلّ  دادن کار

 ىدر ابتدا عهديبه عنوان مثال ول .در نامه اش گنجانده است ىنيريش خود
از  ريل فرستاده با زنجمحّص  ونيحسب الحکم هما« :سدينو ىگزارش خود م

باب  ديّ دانند س ىکه همگان م ىطور همان ».آورده به کاظم خان سپرد هياروم
 اياعم از دوست  ىکتاب چينبوده و در ه ريجا در غل و زنج چيو در ه وقت چيه

 خود ىبرا عهديمسأله نشده است و معلوم است که ول نيبه ا ىدشمن اشاره ا
گزارش خود آورده که،  انيدر پا زيموضوع را جعل کرده است و ن نيا ىنيريش
معقول نمود و  هيه تنباالسالم را احضار کرده باب را چوب زد خيجناب ش«

خود انابه و استغفار کرد و التزام پا به مهر هم  ىو از غلطها بازگشتتوبه و 
باب  ديّ است چه که اشاره به توبه س عهديول اتيّ از جعل زيمطلب ن نيا ».سپرده
 ىعني »،التزام پا به مهر هم سپرده«گفته که  ديتأک ىو برا ىشفاه ىعنيکرده 
 ١٦٠بعد از گذشت که ىدر حال. نمود ءامضا زيآنرا ن ىپا توبه کرد و زيکتبًا ن

کند و حتّى  تيرا رؤ »پا به مهر« ۀتوب نينتوانسته ا ىسال از آن زمان هنوز کس
و ناسخ  تيهدا ىالصفا ةضرو ىعني ىدر کتب دروغ پردازان عصر ناصر

  48.نشده است ىسند اشاره ا نيبه ا زيسپهرن خيوارالتّ 
مدارك  ۀضائل وجناب فاضل مازندرانى درباركه نظرجناب ابوالف حال 

ادواردبراون انگليسى دراين  به مدارك نظرى نيزبايد تاريخى قاجاريّه روشن شد،
اكاذيب ازليان، شامل  آنچه مسلّم است مدارك وى نيزعالوه بر. خصوص نمود
نوشته  وبهائىرّد آيين بابى  قاجاريّه نيزكه درحقيقت در دشمنى و تواريخ مزبور

پس ازگذشت  ١٩١٨ادواردبراون بودكه براى اّولين باردر. ، مى باشدشده
دركتابى  معروف به توبه نامه را ۀحدود شش ــ هفت دهه ازمجلس وليعهد، ورق

انگيزه واهداف  ۀدربار 49.گراورنمود تحقيق دين باب ۀمدارك درباربه نام 
طعى ارائه كرد وبهائى نمى توان نظرى ق ىاديان باب ۀتحقيقاتش دربار ۀاودرارائ

اينكه اوآيا بنفسه به اين «، ٤٠٢درص  ،كشف الغطاءفين همان و به قول مؤلّ 
نسل ( جانب بزرگى بود، كشفش منوط به اجيال از كاراقدام نمود ويا مأمور

 بردارد وآفتاب ظهورخفاياى اموررا مستورات پرده از تقدير آتيه است كه يد )ها
است آنكه با آنچه گفته شد، وازآنجا كه  اّما چيزى كه مسلّم ».مكشوف فرمايد

دربرخوردش بااديان بابى وبهائى وتحقيق راجع به آنها دچارتلّون نظر 
نوشته  ۀدرمطالبش تناقض مشاهده مى شود، نمى توان به هم ورفتاربوده و

  .نمود اعتماد هاى او
جام جميان قرارگرفته اند،  ۀجناب ابوالفضائل نيزكه مورداشار خود 

لكن منشورات اين كاتب ...«: چنين نوشته اند ٦كشف الغطاء، صدرهمان 
چندان متفاوت ومتلّون بود كه موجب حيرت اهل خبرت مى  )براون( عجيب

ت بيانات اوصورت بهائى ثابت، ووقتى ازلى متعّصب، آچو گاهى درمر. شد
زمانى مستشرق غير  موّرخ منصف، وحينى انگليسى متصلّب، و نگامىوه

وبالجمله اهل نباهت چندان تلّون مذهب وتغاير  .گرمى گشتمتحّزب جلوه 
اليه مشاهده كردند كه دراين مّدت بيست وچهاريا مشرب درمرقومات مشارٌ 

 درا ازاين عب چه لسانًا حقيقت حال او بيست وپنج سال چندين بار چه كتبًا و
 ٢٥٦ازجمله شواهد تلّون براون اينكه درهمان منبع،ص »...سؤال نمودند

به هيچ وجه «: به محّمدشاه، نوشته است وليعهد ۀمتن توبه نامه ونام ۀاردرب
معلوم نيست كه اين ورقه خطاب به چه كسى است ونيز معلوم نيست كه آيا اين 

محّمد شاه بدان اشاره  بهوليعهد  ۀورقه همان است كه درجمله هاى اواخر نام
  50».ديگرى است ۀكه ورقشده كه مى گويد توبه كرد وسند پا به ُمهر سپرد يا آن

غرض آنكه با توضيحات فوق، بهترمى توان لحن ومنظورجناب  بارى 
 و وليعهد ۀاز آوردن متن مشابه نام كشف الغطاءدمهدى گلپايگانى را در آقاسيّ 

كتب براون  وشرح مجالس مناظرات مزبور درتواريخ قاجاريّه و هتوبه نام
نند كتاب كشف الغطاء همان طوركه جام جميان نيزخودمى دا. دريافت
 نيز ات ازليان وهمدست ايشان ادواردبراون انگليسى واكاذيب وجعليّ  درجواب

براون . امثال آقاخان كرمانى وشيخ احمدروحى كرمانى نوشته شده است
نوشته، سعى نموده  نقطة الكاف ازليان، ازجمله كتاب درآثارمشتركى كه با
 هد،حقيقى حضرت باب جلوه د يروپ بهائيان محّق و ازليان را درمقايسه با

جمله آنان را انقالبى، وحضرت بهاء اهلل  از وبراى ايشان دلسوزى نمايد، و
درهمين راستا، درآن آثار، دربيان مطالب  51.كند قلمداد سازشكار وبهائيان را

بهائيان وازليان، به روش خاّص خود گاهى به  خود راجع به ايرانيان مسلمان و

سوء ظّن واختالف ميان  ادزده كه ماحصل آن چيزى جزايج نعل وگاهى به ميخ
  .سه گروه مزبورنبوده است

بود،تنها  دراين ميان، درزمانى كه براون به دنبال اهداف خود بهائيان 
 آلت دست اهداف واغراض خود كه اجازه ندادند ايشان را گروهى بودند

بال جناب د مهدى گلپايگانى،به دنبه همين جهت، جناب آقا سيّ . سازد
بوده است  موجود ابوالفضائل گلپايگانى، سعى نموده اند تا جائى كه شواهد

، دست نقطة الكافبراون درامثال كتاب  ازمطالب واستنادات خود فادهبا است
 ۀتوبه نام به محّمدشاه و وليعهد ۀهمان نام مزبور موارد يكى از. كنند رو او را
منتسب به وليعهد را كه خود  ۀن نامدمهدى متجناب آقاسيّ . آن است در مذكور

براون  و نقطة الكافآن آگاه بوده براى اين ذكرمى كنند كه اشتباه  از براون نيز
ط شيخ االسالم چوب زدن حضرت باب توسّ  ۀرا درنقل واقع

چون «: ت آوردن متن توبه نامه را هم چنين مى نويسندتبريزآشكارنمايند، وعلّ 
التزام پا به مهرسپردن آن حضرت  كردن باب و دراين عريضه، انابه واستغفار

يد كه صورت همان دست خط مبارك آاست، مناسب چنان به نظر مي مذكور
آن را با الواحى كه  ۀرانيزمحض تكميل فائده دراين مقام مندرج سازيم وموازن

ملوك وسالطين عالم نازل گرديده  تقلم جمال قدم درسجن اعظم بجه از
  52».ئر واگذاريمت نظر اولى البصابدقّ 

منتسب به  ۀجناب گلپايگانى نيزتوبه نام فوق واينكه خود اّدعاى شاهد 
اّدعاى وحيانى حضرتشان نمى  حضرت باب را به معنى دست برداشتن از

دانسته اند، ايمان جنابشان واعترافشان به حّقانيت حضرت باب درهمين 
 عالوه برشواهد يشان،ا. ايشان است وسايرآثارباقى مانده از كشف الغطاءكتاب 
 ۀرسال و ناصرى روضة الّصفاىو  واريخناسخ التّ اكاذيب  ۀبارّ  در كرالذّ  سابق

 جام جميان، تأكيد مورد كشف الغطاء ، درهمانء محمود نظام العلمامّال 
به محّمدشاه  وليعهد ۀدرنام اشتباهات مذكور ۀپاورقى دربار دو ،٢٠٣ ۀصفح

دقيقًا  كتابهمان ١٨٦ ۀمتر، درصفحرا خاطرنشان مى سازند، وازآن مه
آن حضرت به مّال « :نقل مى كنندرا به مناسبتى چنين  مزبور ۀخالف توبه نام

 َمديَنُةشريف أنا  ۀت فرمودند كه كلممحّمد مجتهد درموقع سؤال ازمعنى بابيّ 
چگونه فهميدى وپس ازجسارت وى بدين عبارت كه كى  الِعلِم وعلى بابها را
جواب مى  نموده است، در صخّ شما مش تبجه اين اسم را شب بخير كرده و

نكتۀ مهم  و»  '.منم آن كسى كه هزارسال است منتظر آن مى باشيد': فرمايند
برد، نامۀ  ىم سؤال ريبه محمدشاه ز را عهديول ىرزايم نينامۀ ناصرالد كه گريد

 اب وبه استقامت حضرت ب قًايآن دق اوست به عالءالدوله حاكم طهران كه در
نامه چنان كه  نيمتن ا. اعتراف نموده است شانيتوسط ا تيقائم ىادعا

كرده اند،  شارها حضرت بابكتاب  در ىنيجناب نصرت اهلل محمدحس
    .موجوداست ١٤٥، ص ىوزيجناب بال في، تألThe Babدركتاب 

ت توبه براى اثبات سنديّ  ٦٤جالب آنكه جام جميان درص نكات از 
گذاشته اند، اّما بانهايت تعجِّب ازمنابعى  ف الغطاءكشنامه، انگشت روى 

استفاده كرده اند كه غالب آنها صريحًا نوشته اند كه حضرت باب توبه 
مكروا ومكراهلل، واهللُ خيُر « مكرالهى كه فرموده است سبحان اهلل از .نفرمودند
 ١١نشان مى دهدكه  ،٦٤نگاهى به ليست پى نوشت هاى ص »الماكرين

مشهورترين  .قبول نكرده اندا حضرت باب ر ۀاشاره، توب نابع موردم از مورد
كرمحّمدتقى مامقانى است كه منبع غيربهائى درليست مزبور، كتاب سابق الذّ 

صحيح مى دانند،  هدايت وآنان كه توبه نامه را و ضمن رّد اكاذيب سپهر
درزير ازآن كتاب نقل قول .(حضرت باب شده است ۀبوضوح منكرتوب

جام جميان پرسيد كه دراين خصوص كه كامًال مشابه  از حال بايد). دخواهدش
است، چه  كشف الغطاء خصوص آوردن متن توبه نامه در ايشان در خود ايراد

ۀ ويسنددركشف الغطاء ازيك ن مى گويند؟ مگرآورده شدن متن توبه نامه را
همين  بهائى دليل توبه كردن حضرت باب نمى دانند؟ دراين صورت، با

غيربهائى ِ مخالف  ۀدركتاب يك نويسند مزبور ۀالل، بايد عدم صّحت توبدستا
هستند، وازايشان  »يك بام ودوهوا«البتّه جام جميان پيرو روش . بپذيرند را نيز

  .جزبهائى ستيزى انتظارنمى رود
 ، به دروغ اشاره مى كند كه١٣، يادداشت ٦٤جام جم درص همچنين 

 باب را ۀ، موضوع توببيان الحّق  در فرقه نيز اين ديگر غاس علوى، مبلّ عبّ «
 ثانيًا .است بيان حقائقحال آنكه اّوًال اسم كتاب مزبور  ».تأئيد كرده است
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 .شده تهصفحه نوش ٣٩١مزبور، درۀ صّحت توبه نام اساسًا درردّ  كتاب مزبور

وليعهد  ۀآن، جناب علوى راجع به آوردن نام ٣٨٦-٣٧٧ثالثًا درصفحات 
اثبات مى نمايد كه آوردن آن  و بحث مى كند كشف الغطاء دروتوبه نامه 

مشابه  ت توبه نامه نيست، واگرچنين نباشد موارددركتاب مزبور دليل برصحّ 
آنها  ۀدربار سيدامثال جام جميان پر از رخ داده كه بايد اسالم عزيز دى درمتعدّ 

انند، اينكه يادآورى آن گريز و ذكر ورابعًا، كه جام جميان از .چه مى گويند
مقّدس  مشهد شهر ۀعلميّ  ۀدعبّاس علوى ازطّالب وعلماى حوزجناب آقاسيّ 

 از س بهائى مؤمن مى شوند، وبوده اند كه خود پس ازتحقيق، به ديانت مقدّ 
 ازقرآن مجيد زيادى شواهد بارا  خادمان آن مى گردند وكتاب مزبور عاشقان و

. سب به حضرت باب مى نويسندمنت ۀرّد توبه نام ع در اطهار ۀواحاديث ائم
جام  .آنگاه جام جميان چنين دروغ شاخدارى به ايشان نسبت مى دهند

 مزبور ۀمؤمنين، توبه نام ساير ايشان و راه نداده اند كه اگر خود ۀجميان به مخيلّ 
 بطالن آيينشان مى دانستند، ديگر ۀــ نشان نت آرا ــ حتّى برفرض صّحت وسنديّ 

البتّه جام جميان  .جان برايگان نمى دادند ى نوشتند ودراثبات آن كتاب نم
شيعه براى ايشان  وآخوندهاى عزيز ءحّق دارند، چه كه تحّمل بهائى شدن علما

 اينان مى دانند كه صدها نفرازعلماى عزيزشيعه به آيين جديد .مشكل است
اين  به اين را. راه آن داده اند در نيز را اند وبعضًا خون خود هالهى مؤمن شد

شيعه همه دشمن آيين  بدانند كه علماى عزيز هموطنان عزيز جهت ذكر نمود تا
درصف مؤمنين آن درآمده  نيز ايشان ربّانى نبوده اند، بلكه بسيارى از جديد

كينه وحسد وبهائى . اند وازفضالى بنام اين آيين نازنين محسوب شده اند
  .جام جم ازجمله به همين خاطراست ستيزى
برخوردشان باآن  ۀازعلماى عصرظهورآيين جديدالهى ونحو صحبت چون 
پاسخ «عى شده كه مدّ  ٦٢كه جام جم درص وچون درباال اشاره شد شد،

دراينجا  »حضرت باب به علماى مزبور، ربطى به سؤاالت آنان نداشت،
مناسب است شاهدى از نويسندگانى بياورد كه دقيقًا برعكس نظرجام جم 

يكى  ».بى ربط نوشته اند را ؤاالت علماى مزبورس« و ،گفته ونوشته اند
 ۀدربار( خط سوممانى است كه در كتاب ين صاحب الزّ ازايشان استاد ناصرالدّ 

نشر مطبوعاتى عطايى، تهران، ت، سخنان و انديشه شمس تبريزى؛ شخصيّ 
 -نحوى گرى، ضمن بحثى درباره )١٣٥١خيابان ناصر خسرو،چاپ 

بريزى و مولوى، و نقد و خرده گيرى به چنان شمس ت صرِ ، در عسوفسطايى گرى
َجّوى، در تشبيهى كه از جوِّ موجود در زمان حضرت باب در عصر قاجار با جّو 

  :و فضاى فرهنگى زمان موالنا و شمس مى كند، چنين مى نويسد

سياسى  -قيام هاى مذهبى« داوران، بويژه در ايران، همواره از سران
بر زبان وحى  — ا آنان، بر زبان عربىاند كه آي تهمى خواس »اسالمى

ط كافى دارند، يا نه؟ آيا آنها مى توانند مستقيمًا از منبع تسلّ  — قرآن
د على كه، حتّى در مورد سيّ  ىيگردند يا نه؟ تا جا وحى، برخوردار

تست زبان «او،  »محاكمه«محّمد باب، مهمترين ركن، و نكته در 
ين جهت تحقير نموده و محكوم و باب را بيشتر از ا .بوده است »عربى

منظور ( »شرع ۀمحكم« شمرده اند كه قبل از همه چيز، بنابر گفته داوران
يعنى  در تبريز در حضور وليعهد محّمد شاه قاجار ءنويسنده مجلس علما

و در عربى  .نمى دانسته است »نحو« ، وى)ين ميرزا مى باشدناصرالدّ 
 .خورده است ىبه چشم م فراوان بخشودنىى هايش، لغزش هاى نا يگو

در فرهنگ الفاظ نه فرهنگ  — در فرهنگى صورتگرا، و محتوى گريز
باب، قصدش از قيام، انگيزه اش از دعوى  ۀانديش ۀدرونماي — مفاهيم

ابالغ پيام، علل رويكرد مردمان، بويژه روستاييان به وى، رسائى ها و 
- ١٣٤٢( اجارعصر قاستبدادى  بطنارسائى هاى قيام وى، در نظام روا

طرفانه، انگيزه  تا كنون هرگز به درستى، بى) م١٧٧٩- ١٩٢٤/ه١١٩٣
هنوز . كاوانه، و جامعه شناسانه مورد بررسى عميق قرار نگرفته است

ارزيابى از باب از مرز الفاظ در نگذشته است؛ بلكه همچنان شكل 
 به عنوان يك ايرانى و ىظاهرى سخن او، بويژه تازه گويى هاى نا پخته و
مورد  —»نحو«با  —تطبيق آنها با موازين دستور زبان عرب

 »عصر شمس« از ويژگى هاى »مخالفت با نحوى گرى«. گفتگوهاست
بلكه اينجا . ندارد مولوىاين مخالفت، اختصاصى به مكتب او و . است

و آنجا، رگه ها و آب راهه هاى اين طغيان را، در ادب فارسى مى توان 

 »بغداد زدگى«شمس و مولوى، سعدى با همه  همزمان با...مشاهده كرد
 »ضّد نحوى گرى«ى هايش، يى ها و عربى سرايگو ىهايش، با همه تاز

مولوى وارث بزرگ پيكار ضّد فورماليسم، ضّد سوفسطائى گرى، ... است
ت و مفهوم گرايى فرهنگ زدايى، پااليش فرهنگى و بازگشت به واقعيّ 

نياز به «خود  ۀت شاعرانيّ مولوى در اوج خالق. شمس است مكتبدر 
يك آفريننده را كه به محدوده ها  »نياز به قالب شكنى» «زايش هنرى،

بى اعتناست، نشان مى دهد و بخاطر پرواز، براى سهولت برقرارى تفاهم 
مى خواهد هر گونه قيد و بند مزاحم را از دست و پاى انديشه  با مردمان،

  ...بگشايد، دى خو

اى شه وسلطاِن ازل ُمْفَتِعُلْن، ُمْفَتِعُلْن، ُمْفَتِعُلن،  ازاين بيت وغزل، رستم
  .كشت مرا

پوست بود، پوست بود  .و مغلطه را گو همه سيالب ببر قافيه
  ... .درخورمغزشعرا

ديده شود حال من ار، چشم شود،  .ام، آينه ام، مرد مقاالت نه ام آينه
  53.گوش شما

نيز، كه سرگذشت  بهخداوند دو كعمانى در كتاب صاحب الزّ  دكتر 
سوروكين جامعه شناس معروف است، اشاره به عقايد او دارد كه مى گويد 

ت و باطن و ت گرايى افراطى و ظاهر سازى مى باشد و كيفيّ عصر ما اسير كميّ 
مانى شايان ذكر است كه دكتر صاحب الزّ  54.معنى را فداى آن كرده است

در ( ن مجلس وليعهد در تبريزاّولين كسى نبودند كه به ايرادات نحوى داورا
مخالف  از ايراد گرفتند، بلكه بعضى نويسندگان ديگر) محاكمه حضرت باب

سؤاالت  ۀفضائى، از نحو ت ونوائى وهمچون كسروى وآدميّ  يا بى طرف نيز،
  55.علماى شيعه و شيخى و حكومت وقت انتقاد كرده اند

جميان، صّحت كه برعكس جام  بايداشاره اى نيزبه منابعى نمود اينك 
كرده اند كه حضرت باب ابدًا توبه  ت توبه نامه را زيرسؤال برده، تأكيدوسنديّ 

  .مخالفين آيين بابى وبهائى هستند همه از منابع مزبور. نفرمودند
  :ازجمله

 ١٩١٨ادواردبراون كه متن توبه نامه رادر خود چنانكه درفوق اشاره شد، •
  56.ت آن شك داشته استمنتشركرد، درصحّ 

آن توبه نامه ى پابه ُمهر كه «: مى نويسد بهائى گرى كسروى در مداح •
يادش شده ما نمى دانيم چه بوده وآيا مانده يا ازميان  درگزارش وليعهد

توبه نامه خوانده مى  د باب به وليعهد كه نيزرفته، ولى يك نامه اى ازسيّ 
نامى  لقاسمد ابواشود با پاسخ آن ازشيخ على اصغر شيخ االسالم وازسيّ 

آورده  آنها را ديگران دركتاب هاى خود و دردست است كه برون
  57»...اند

وله ازمخالفين آيين بهائى كه جد وپدرش ميرزا مهدى خان زعيم الدّ  •
حضرت باب درخانه مّال محّمد مامقانى بوده  ۀنيزدرمجلس محاكم

، مفتاح باب االبواباند، دركتاب رّديّه اش عليه آيين بابى وبهائى، 
باقى مى باشى؟  خود ۀصاحب خانه پرسيد آيا توبرعقيد... «: ويسدمى ن

. مى گفتى من مهدى منتَظر قائم ازاهل بيت محّمد هستم كهخودت 
واجب گرديد  االسالم گفت اكنون كشتن تو تحجّ . باب گفت آرى

همين زعيم  58».چنين گفت وازجا برخاست. وخونت به هدر رفت
 رم با رفقايش جلو باب آمدند وازپد«: ى ديگرمى نويسديالدوله درجا

 )تبريز( شهرى در بردارد و تدس دعاوى خود وى خواهش كردند كه از
دارد كه مردم آن بيش ازمردم ساير بالد سادات واشراف اهل  كه اشتهار
ولى اوبه گفته پدرم توّجه . نريزد را احترام مى كنند، خون خود البيت را

  59»...نكرد وهمچنان ساكت وآرام بود
اّما مّال محّمد تقى فرزند مّال محّمد مامقانى مزبوركه حكم شهادت  و •

جام جميان هردو  به شهادت خود پسر و پدر و داد، حضرت باب را
، دركتابش،ضمن رّد )٦٤ص ايّام،( بودند درمجلس محاكمه حاضر

، الّصفا روضةو  واريخناسخ التّ نظام العلماء وكتب  روايات مّال محمود
پدرش  اصرار برابر كندكه حضرت باب در مى تأكيددرچندين قسمت 

واجب  به حكم شرع انور، قتل تو«: حتّى پدرش مى گويد. توبه ننمود



 
 ١٤٦   ولوله درشهر

 
اين  مقبول مى دانم، اگر از فطرى را مرتد ۀاست ولى چون من توب

. ازاين مهلكه خالصى مى دهم را ى، من تويعقايد اظهارتوبه نما
ه گفته ام وجاى توبه گفت حاشا حرف همان است ك )حضرت باب(

  60».نيست
حضرت باب، مطالب حاجى كريم خان  ۀداّل برعدم توب ديگر مهمّ  سند •

. رّديّه هم عليه آن نوشته است كرمانى دشمن آيين بابى است كه چند
بشارتى به جهت ... «: خود مى نويسد العوام ارشاددرجلد چهارم كتاب 

نوشتجات  قطع ويقين و اين ايّام بهجت انجام رسيد، به طور مؤمنان در
بالد رسيد كه آن خبيث را به تبريز برده بعد  وطهران وساير تبريز ازمتواتره 

ازكفرخود وقبول نكردن او، اورا با يكى ازاتباعش كه بر غى ِ  ۀازامربه توب
باقى مانده دربيست وهفتم ماه شعبان امسال كه سنه هزارودويست  خود

زخانه برده به ديوار بستند ميدان سربا وشصت وشش هجرى است در
  61»...نشانه گلوله ساختند را ازسربازان امركرده او ىوفوج

 
آورشد، يكى اينكه عكس هاى مقابل  ياد كه بايد نكته ديگر چند 
 .نيزحاكى ازاين است كه متن به اصطالح توبه نامه فاقدمهر وامضاست ٦٤ص
 باال دروشهادت كسروى . دارد، ازآن علماست ءمتنى كه امضا دو و
حاكى ازاين است كه متنى كه جام جميان وبهائى ستيزان ) ٢ۀ موردشمار(

كارپردازى مجلس شوراى اسالمى، تهران،  صندوق« عى هستند كه درمدّ 
 بايد محفوظ است، جاى بحث فراوان دارد و و موجود »ميدان بهارستان

آيا  .دجهانيان نمى گذارن درمعرض ديد سال آن را ١٦٠پرسيد چرا هنوزپس از
ايّام، براى جلوگيرى ازنگرانى آيات  انتشار به جاى چاپ ده ها رّديّه و بهترنبود
  رو مى نمودند؟ را ، آن سند)ايّام... و ٥٠ص( عظام
 اّدعاى وجود نظرمى رسد بهائى ستيزان پس ازگذشت چندين دهه از به 

ين چن وامضاء، بخوبى دانسته اند كه حتّى درصورت وجود بى مهر ۀتوبه نام
ت ت ومظهريّ وجه نشان ازتوبه ازمقام قائميّ  سندى، محتواى آن به هيچ

. گونه اّدعائى ندارم درآن نوشته شده كه من هيچ«چه كه  .حضرت باب ندارد
كدام ازخودشان اّدعائى  سه الهيه هيچباب وساير مظاهرمقدّ  شخصالبتّه 

. عى ِمن عندهمدّ عى من عنداهلل بوده اند، نه مآنها مدّ  ۀنداشته اند، بلكه هم
 ابدًا د باب را مبعوث نمى فرمود، آن حضرت ازپيش خودخداوند سيّ  اگر

وما ينطق  »ۀسه همه به مفاد كريممقدّ  اّدعائى نداشت وهمچنين سايرمظاهر
نشراين  پس، از. عى ِمن عنداهلل بودندمدّ « الهوى ِان هو اّال وحى يوحى عن

عيان ومخالفان، ، جز آنكه مدّ ه كسى نمى شودورقه به هيچ وجه ضررى متوجّ 
درهمين ارتباط جالب است  62».زحمت ما مى دارند ِعرض خود مى برند و

را براى  نكه ايشان آ نيز، كشف الغطاء ه نمايند كه خودكه جام جميان توجّ 
 ى كرده اند، درصصيمبنى برصّحت توبه نامه بزرگ نما عاى خوداثبات مدّ 

مزبور، آن را نه نشانى ازتوبه  ۀوبه نامديگرى به متن ت ۀضمن اشار ٣٦٥- ٣٦٤
چنين . حضرتشان مى شمارد »خشوع خضوع و« حضرت باب، بلكه نشانى از
 گزينشى و ئىمنابع بابى وبها از ت مى كردند واست كه اگر جام جميان دقّ 

ناقص نقل نمى نمودند وآنها را بدون حّب وبغض مى خواندند، درمى يافتند 
چيزى است شبيه بياناتى كه  مزبور لب سندكه حتّى برفرض صّحت، مطا

ايّام  ٦٤درص فرمودند وجام جميان نيزشكل ناقص آن را درمجلس وكيل شيراز
 .م درفوق داده شده استدوّ  ۀاوايل نكت در پاسخش نيز آورده و

احاديث راجع به قائم  اگرجام جميان با معتقدات شيعه و مضافًا، و 
 ۀاّدعاى توب ۀبه نوشتن مقاالت درباردست  بيشترآشنا بودند، شايد موعود

 حضرتشان صد چه كه طبق اين احاديث، حتّى اگر. حضرت باب نمى بردند
 مخفى مى داشتند وآشكار را اّدعاى جام جميان نيزمقام خود از بيشتر برابر

 چه كه دراحاديث از .ستيزان حّق نداشتند ايرادى بگيرند بهائى ،نمى ساختند
بود  حضرت يوسف خواهد از درقائم موعود سنّتى نيز شده است كه جمله وارد

  63.)هزندان وتقيّ ( »الّسجن والتّقيه« كه عبارت است از
اس امانت كتاب آقاى عبّ  نقد ايّام در ٦٣باره مقاله ص در آخر مطلب و 
 ع دارد بهائياننگارنده تعجِّب مى نمايد كه باالخره جام جم توقّ  ٤٨٦٤.است

 ۀونه تاريخ بنويسند؟ آيا عينًا مثل جام جميان؟ دربارموافقان آيين بهائى چگ يا
اند،  وشتهامربابى وبهائى نفوس مختلف موافق ومخالف وبى طرف تاريخ ن

آيا آنچه واقع شده با نظرات متفاوت موّرخين تغيير مى  .وبازهم خواهند نوشت
به  يابد؟ پس چراجام جم ناراحت است؟ تا حاال كه جام جميان عالمى ايراد

نگرفته اند وارد مى  »ژست علمى وتحقيقى به خود«خين بهائى اى كه مورّ 
باشند كه به قول  نونخوشحال ومم حال كه بايد) ٦٣ص ايّام،( نمودند

گرفته  ژست علمى وتحقيقى به خود«اس امانت، خودشان جناب عبّ 
مى گيرند وتيترستون  چرا به آقاى امانت ايراد معلوم نيست .)همان(»است

مى نويسند؟  »؟گزارش تاريخ ياتبليغ مسلك«ايّام را،  ٦٣سمت چپ ص
كدام تاريخ  »؟هوا يك بام ودو«ت اين اّدعا، چرا بازهم سياست برفرض صحّ 

وسيماى جمهورى اسالمى ايران ارائه  روزنامه ها وصدا راجام جميان در
آن تبليغ اسالم عزيز وجمهورى اسالمى نبوده ونيست؟  از دادند، كه مقصود

اوهام مى اندازد؟  ى فرمائيد كه غرض ها چگونه انسان رابه هذيان ومالحظه م
آزرده است  را تان شريف رتان كرده وخاط به نظرتاريخ جناب امانت ناراحت

افالطون  رابيش از»حقيقت« دعوت مى كنيد كه ايشان را نصيحت نموده،
  )همان(» .دوست داشته باشند

ايّام،  ۲ ۀانان بهائى درصفحكه عالوه بردعوت جو راگمان نبود نگارنده 
تاريخ دانشگاه ييل هستند چنين دعوتى  ازامثال آقاى امانت نيزكه استاد

العتان مى رساند كه اهل بهاء اّما چون چنين نموده ايد، به اطّ  .بفرمائيد
 يدهاديان است د ۀجديدالهى هم شان كه بهار درآيين آسمانى را» حقيقت«

اّما صرف . حقايق است عشق نمى ورزند لّ ك ۀاند وجزبه آن حقيقت كه آيين
العتان مى رساند كه كرده ايد، به اطّ  اين امر، چون ذكر جناب امانت را از نظر

 ۀداراى اعتبارعلمى هستند كه الزم نباشد شما غّص  جناب ايشان آنقدر
در  ىالنياس مدکتر عبّ  به عنوان نمونه آقاى. حقيقت جوئى ايشان را بخوريد

  .نموده است ديعات ازآقاى امانت و کتاب ايشان تمجکتاب خود به دف
نشر اختران، چاپ چهارم  ،رانيدر ا ىزيد ستد و تجدّ تجدّ  درکتاب 
ص  در و داند،يم »ىستودن ىبه راست«ت امانت را ، دقّ ٣١٩ص  ،١٣٨٢
از  ٣٢٦ص  در و ذكرمى كند،» معتبر و کاردان« ىرا موّرخ شانيا ٣٢٣

 ىم »يىو مطلق گو ىشيمطلق اند«او از  زيرهو پ »ف کتابلّ ؤم ىانصاف علم«
  .ديگو

امانت  ىدر دست آقا خيکالم، تار کيدر « :سدينو ىم ٣٢٧در ص  و 
 ىا لهيوس ؛تابد ىوشر هم بر نم رياغلب خ ؛ستين ليتجل اي ريچوبدست تکف

... ىانسان و روابط اجتماع ىها ىدگيچيشناختن و شناساندن پ ىاست برا
عصر  دوم مهيدر باره ن ىگريد هيکتاب را با اثر پر ما نيکار کارستان ا ديشا

  ».که سخت منتظرم ىکيمن . کنند ليتکم ىناصر
 مستطاب ايقاناين مقال چه مناسب است كه قسمتى ازكتاب  ۀخاتم در 

 روشن گردد وصف حضرت باب زينت مقال سازيم، تا در ازحضرت بهاءاهلل را
ا توبه ننمود، بلكه درجوانى، به كه آن مظهرسبحانى وآن مربى آسمانى نه تنه

  .نجات جهان رابنوشت خون خويش منشور

دليل و برهان ديگر که چون شمس بين دالئل ُمشرق است استقامت آن 
که  ىبا اينکه در سّن شباب بودند و امر که ىاست بر امر اله ىجمال ازل

از وضيع و شريف و غنى و فقير و عزيز و ذليل و  ارض مخالف کّل اهل
 استماع ت بود با وجود اين قيام بر آن امر فرمود چنانچه کلّ رعيّ  و انسلط

آيا . نفرمودند ءاعتنا نمودند و از هيچ کس و هيچ نفس خوف ننمودند و
قسم به خدا که اگر  ؟ىربّان مثبته تو مشيّ  ىشود اين، به غير امر اله ىم

ب و اگر قل. الفور هالک شود ىنمايد ف ىامر فکر و خيال چنين ىکس
باز جسارت بر چنين امر مهّم ننمايد مگر  ىجا ده قلبش عالم را در ىها
 مطمئنّ  و نفسش ىباشد و قلبش متّصل به فيوضات رحمان ىاله اذن به

جنون نسبت  به کنند؟ آيا ىآيا اين را به چه حمل م. ىبه عنايات ربّان
ره رياست ظاه ىگويند برا ىم قبل دادند و يا ىدهند چنانچه به انبيا ىم

اند؟ سبحان اهلل، در  را متعّرض شده امور ه اينفانيّ  ىو جمع زخارف دنيا
را قيوم اسماء ناميده و اّول و اعظم و اکبر جميع  آن اّول از کتب خود که

 ذکر اين آيه را ىدهند و در مقام ىاخبار از شهادت خود م است کتب
ب  و َرِضيُت  َلَک  ى، َقْد َفَديُت ِبُکلّ َبقيَةاهللِيا «: اند فرموده ىف الس 

الَعِلى ُمْعَتِصمًا  باهلل ىَمحبِتَک َو َکفَ  ىَسبيِلَک و ما َتَمنيُت ٕاّال الَقتَْل ف
 :اند را نموده خود شهادت ىو همچنين در تفسير هاء تمنّا ».َقديمًا



 
 ١٤٧   ولوله درشهر

 
يِل َسب ىاَالشياء ٕاَليَک ف َاَحب  ٕاْفدِ  ىِسرّ  ىف ىَسِمْعُت ُمناِديًا ينادِ  ىَکَانّ «

َو َلوال ُکنُت ناِظرًا ِبذِلَک  ىَسبيل ىف الّسالمُ  اْلُحَسيُن َعَليهِ  ىاهلل َکما َفدَ 
رِّ الواقع َفوَ   ِبيِده َلِو اْجَتَمُعوا ُملوُک اَالرِض َلن يقِدُروا َان ىَنفسِ  ىالذ السِّ

 ُهمٕان  حرفًا َفَکيَف الَعبيُد الذيَن َليس َلُهم شأٌن ِبذِلَک و ىِمنّ  يأُخُذوا
 ىف ىِفدائ و ىو ِرضائ ىِليعَلَم الُکل مقاَم َصبر«ان قال  ىٕال» َمطُرودون،
صراط  غير توان نسبت داد که در ىآيا صاحب اين بيان را م ».َسبيِل اهللِ

؟ در همين  نموده طلب ىاو امر ىنمايد و يا به غير رضا ىم ىمش ىاله
هياکل وجود جان را  جميع مکنون شده که اگر بوزد ىآيه نسيم انقطاع

  .انفاق نمايند و از روان در گذرند

ناسپاس  حّق  اند و به غايت مالحظه نمائيد که چقدر ناس نسناس حال
چند که از بطنشان  ىمردار اند و به عقب که چشم از جميع اينها پوشيده

غير  ىو با وجود اين چه نسبت ها. دوند ىم آيد ىافغان مال مسلمانان م
 ىَکذِلَک َنْذُکُر َلَک ما اْکَتَسَبْت َايدِ . دهند ىم هقدسيّ  العالئقه که به مط

َبُهم اهللُ  مةيوم الِقيا ىو َاْعَرُضوا َعن ِلقاء اهلل ف َکَفروا الّذيَن ُهم ِبنارِ  َو َعذ 
ذِلَک  َارَواُحُهم َعذابًا َتحَتِرُق ِبِه َاجساُدُهم وَ  ةِ االِٓخرَ  ىِشرِکِهم َو َاَعد َلُهم فِ 

ٍ◌ شَ  ىنُهم قاُلوا ٕان اهللَ َلْم يُکْن قادرًا َعلِباَ  و کاَنْت يُدُه َعِن الَفضِل  ىٍٔ
. است عظيم ىو برهان بزرگ است ىو استقامت بر امر حّجت. َلةً َمغُلو

  :چنانچه خاتم انبياء فرمودند

استقامت بر  بر پير نمود مرا دو آيه که هر دو مشعر ىيعن »االٓيَتين ىَبْتنِ َشيّ «
حال  ٦٥».ُاِمْرَت  کما َفاْسَتِقمْ «: فرمايد ىچنانچه م. است ىهامر ال

چگونه  ىدر اّول جوان ىسبحان مالحظه فرمائيد که اين سدره رضوان
ت ظاهر شد که از آن جمال احديّ  استقامت تبليغ امراهلل فرمود و چقدر

آنچه . نبخشيد ىبر منعش اقدام نمودند حاصل االرض ىجميع من عل
تر مشتعل آوردند شوقش بيشتر و نار حبّش ىوارد م ىره طوبسد آن ايذاء بر

تا آنکه . ندارد انکار ىچنانچه اين فقرات واضح است و احد. شد ىم
و از جمله دالئل . شتافت ىباالخره جان را در باخت و به رفيق اعل

از آن ُمظهر وجود و َمظهر معبود در  بنفسه ظهور، غلبه وقدرت و احاطه که
 در شيراز در سنه ىچنانچه آن جمال ازل. ظاهر شد عالم اکناف واقطار

آثار  ىزمان مع ذلک به اندک. فرمودند ءظاهر شدند و کشف غطا ستّين
و بحر البحور در  الجواهر غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن جوهر

آثار و اشارات و دالالت و  ىهر بلد از که ىبه قسم. جميع بالد ظاهر شد
ه رقيقه و چه مقدار قلوب صافيّ . هويدا گشت ىالهوت عالمات آن شمس

 از آن بحر ىه حکايت نمودند و چقدر رشحات علمازليّ  شمس که از آن
مدينه  و که احاطه نمود جميع ممکنات را، با اينکه در هر بلد ىلدنّ  علم

غّل وحسد و ظلم  کمر و اعّزه بر منع و رّد ايشان برخاستند و ءجميع علما
را که جواهر عدل بودند به نسبت  هقدسيّ  و چه نفوس. ندبر دفعشان بست

روح را که صرف علم و عمل از ايشان ظاهر بود  هياکل ظلم کشتند و چه
تا  وجودات مع کّل ذلک هر يک از آن. عذاب هالک نمودند بدترين به

و به . و رضا طائر تسليم ىدم مرگ به ذکر اهلل مشغول بودند و در هوا
اش  تصّرف فرمودند که بجز اراده و را تقليب نمودنداين وجودات  ىقسم
نگزيدند، رضا به رضايش دادند و دل  ىامر امرش نجستند و بجز ىمراد

 تفّکر نمائيد، آيا چنين تصّرف و احاطه از ىحال قدر. بستند به خيالش
 مقّدسه در امکان ظاهر شده؟ و جميع اين قلوب منّزهه و نفوس ىاحد

جز ُشکر از  شکايت، قضا شتافتند و در مواقع به کمال رضا در موارد
و اين رتبه . از ايشان مشهود نه رضا ايشان ظاهر نه و در مواطن بال، جز

ارض چه مقدار غّل و بغض و عداوت به اين  اهل هم معلوم است که کلّ 
 را ىمعنو ىآن طلعات قدس ىت و ايذاچنانچه اذيّ . داشتند اصحاب

  .دانستند ىم ىح و نجاح ابدو سبب فال ىفوز و رستگار علّت

واقع  بالد در ىاز عهد آدم تا حال چنين غوغائ ىهرگز در هيچ تاريخ آيا
با اين همه ايذاء و  و در ميان عباد ظاهر گشت؟ ىشد و آيا چنين ضوضائ

و گويا . مالمت جميع عباد محلّ  ت، محّل لعن جميع ناس شدند واذيّ 
و وفا در ارکان عالم از فعلشان ظاهر شد  اصطبارشان صبر در عالم کون از

 تفّکر در جميع اين وقايع حادثه و حکايات وارده ،ىبار. گشت موجود

رحمان،  عنايت آن مّطلع گرديد تا به ىفرمائيد تا بر عظمت امر و بزرگ
  .روح اطمينان در وجود دميده شود و برسرير ايقان مستريح و جالس شويد



 
 ١٤٨   ولوله درشهر

 

 ىاهلل العظم تآيمنسوب به  ىنوشته ا

  مکارم شيرازى

  سايت نقطه نظر شينتو،

فق شده بودند که قوم در اظهارات خود متّ  نيلاز بزرگان و کمّ  ىبرخ 
ندارد و اگر به حال خود رها شود متروک خواهد  ىنفوذ گريد ئىبها انتيد

 ىسخنان خود را پس از اظهار نظرها نياگر چه همان اشخاص هم، ا .شد
کردند اّما تصّور  ى،عنوان م)و درشت است زيهامات راتّ  راديمنظور ا( لمفّص 

سکوت در برابر  ىعني( هيّ رو نيبزرگان عمل شود و ا نيا هيکه به توص رفت ىم
شود که بر عکس،  ىشود اّما با کمال تعجِّب مشاهده شده و م ارياخت) انئيبها

 نجا که امام جمعه سروستان،آتا  رديگ ىبه خود م ىشتريروز شدت به روز ب
 هيّ و حوزه علم ١دکن ىسروستان اعالم م ىبرا ديخطر و تهد نيرا بزرگتر انييبها
 .٢دهد ىم بيترت انئيمبارزه با بها ىبرا ىمربّ  تيترب ىرسم ىدوره ها قم،

را به قم  اتيّ اله رانياز دب ىاستان تهران جمع ١٤آموزش و پرورش منطقه 
با  يىشناآ«ن آشرکت کنند که محور بحث  ىعلم ىکند تا در نشست ىاعزام م

   ٣».است تئيّ و بها تيباب
 ىزنند و گروه ىسر باز م ئىجوانان بها رشيراه از پذ مهيها در ن دانشگاه  

 ىا رانهيرا به و نجاآهجوم کرده و  زديدر  انئيبه گورستان بها به ظاهر گمنام،
ت مشغول آبه اشاعه افترائ .مستقل مهيمستقل و ن تيدهها سا. کنند ىم ليتبد

 .ذلک ىرا هم قس عل ديجرا و ونيزيو تلو ويو راد ابندي ىاشتغال م بلکه به ان
 ،اشتباه نشود( افتد ىم مارستانيب اديبه  ارياخت ىانسان ب .ىعجب سکوت واقعًا

 نيا نکهيا ىبرا م دشت کرج،در خرّ  ىگروه انيم نيدر ا). نه بخاطر سکوتش
 ىرازيکارم شم ىاهلل العظم تآيمنسوب به  ىکنند نوشته ا تيسکوت را رعا

دارم که  ديترد .انداختند ئىبها ريو غ ئىو به منازل بها ريتکث باال راژيو در ت هيّ ته
 ىو مطالعه و دارا قياهل تحق ىتيّ شخص رايکنند ز دأييرا ت ىمطالب نيچن شانيا
ن موافق آگونه  نيکنم با انتشار ا ىاقل فکر نم حدّ  .د هستندمتعدّ  فاتيلأت

 نيا فيو ک کمّ  انيدر جر زين زيتم شما خوانندگان عزبه هر حال خواس .باشند
 ىبا هم بررس ىمتن را قدر نيا ىاز نوشته ها ىلذا بعض ديريحرکت قرار بگ

که  ىجيفانه نتاسّ أاست اّما مت حيکه ذکر کرده اند صح ىاکثر مطالب .ميکن ىم
  .باشد ىم حيکنند نا صح افتيانتظار دارند که خوانندگان در  اياخذ کرده 

. فرقه در حکم کافر حربى هستند و پرهيز از آنها الزم است اين :اند نوشته  
  .معامله و ازدواج با آنها جايز نيست

مستقل  ىنيبلکه د ستيفرقه ن کي ئىبها انتيگفت د ديچه زبان با به  
کافر هم  .الخصوص با اسالم ندارد ىکس و عل چيبا ه ىحرب چياست و ه

اسالم حّق ندارند  انيّ متول معتقدند و اصوالً احد واحد  ىچون به خدا ستندين
 ىشعبه ا ،ئىبها انتيد رايحکم صادر کنند ز نها قضاوت و مخصوصًاآدر باره 

 تيّ حيدر مس ىاست همان طور که اسالم شعبه ا اوردهيدر اسالم بوجود ن
دهها و صد  فيتواند در رد ىم ئىبها انتياست که د نيحد اقل امر ا .ستين

 ايشود که قبل از اسالم بوده اند و  ىتلقّ  يىها ىلوژ دئويو ا انيها مکاتب و اد
 اينها اظهار نظر و آ هتوانند در مورد هم ىم انيقاآ .مده اندآن بوجود آبعد از 

نها حکم صادر آکه در باره  ستنديحّق ن نيا ىحتّى قضاوت کنند اّما هرگز دارا
اظهار  نياگرا .اجرا هم بشود ديحکم با نيع باشند که اکه متوقّ نيکنند و بد تر ا

 رسمًا ديکشور است که با ىرسم ستمينظر و صدور حکم، از طرف دولت و س
عدم  ايت ن حالت، بحث صحّ آتازه در  کهصورت محّقند  نيشود در ا دأييت

  .گردد ىت حکم و مسائل مربوطه مطرح مصحّ 
نبايد به سالطين و حکومتهاى وقت خود اعتراض  کس هيچ :اند نوشته  

 يان اخراج مىئه مداخله نمايد از صف بهاى که در امور سياسيّ ئکند و هر بها
جالب اينجاست که . حتّى اگر سلطانى ظالم بر مسند حکومت باشد. (گردد

شويق به دخالت در امور سياسى و بر تايرانيان را  خود بيت العدل اعظم دائمًا

ت امرى يّ ئبها کند و فلسفه وجودى خود اندازى نظام جمهورى اسالمى مى
  .)سياسى بوده و به جز حذف اسالم به چيز ديگرى نمى انديشد

 ىالعدل اعظم به برانداز تيب قيتشو«مورد از  کياقل بود حدّ  خوب  
 ىمداخله نم استيدر س انئيبها .کردند ىرا ذکر م »ىاسال م ىنظام جمهور

 حيظم تصرالعدل اع تيب .نها استآاز استقالل و نه انفعال  ىناش نيا .کنند
دارند بنا کنند  ليکه م ىاز نوع جهان ىبرداشت واضح کنند که اکثر مردم، ىم

 تيّ الدانند که فعّ  ىم انئياّما بها ندين را بنا نماآدانند چگونه  ىنم زيندارند و ن
 طياست و مادام که شرا ىروحان طياز شرا ىانعکاس صرفًا ،ىجهان مادّ 

 ىبهبود امور مادّ  ىبرا ىداريل پاحوّ ت چيه ل ساخت،را نتوان متحوّ  ىروحان
خود  انئياست که بها ىهيو بد ىعيطب ىتيّ وضع نيدر چن .ستين سريمتصّور و م

 ىو گروه ىلوده به اغراض شخصآلوده و آشتاب  خام، ىاستهايرا به دست س
در  زين نيو حدود اطاعت از حکومتها و سالط در ضمن حدّ  .سپارند ىنم
  .شده است نييتع ل،يت و به تفصبوضوح و صراح ئىبها انتيد

گرديده و دوره  ءظهور باب و بهاء، شريعت اسالم الغا با :اند نوشته  
  سپرى شده است) ص(رسالت محّمد مصطفى

اسالم که  انتيس دبه ساحت مقدّ  ىنه اهانت نياست اّما ا حيصح البتّه  
کردن و نابود  ىجا به معننينسخ در ا .نشان به بار نشستن آن شجر برومند است

 تيّ حيمس اسالم، طتوسّ  تيّ حياز نسخ مس اآي .باشد ىارزش دانستن نم ىب
  .افتيگرفت و تکامل  ديجد ىشد ؟ال واهلل که پرواز فيخوار و ضع

ل نوزده ماه دارد و هرماه نوزده روز دارد و روزه به مقدار  هرسا :اند نوشته  
  .شود گرفته مى و در آخرين ماه قبل از نوروز. نوزده روز است

با  انيرانيسال ا انيدارد ؟سال ىرادياست اّما چه ا حيمطالب صح همه  
 ىرو ىقمر ميبه تقو زين ىتمدّ  .گذراندند ىم روزگار ،ىمختلف ىها ميتقو
و بعد  ىشاهنشاه ميمالک عمل شد سپس تقو ىشمس ميوردند بعد تقوآ

 ىن شمسآ ماتيتقس ىول و هجرت رسول اکرم، ىن مذهبآ أکه مبد ىميتقو
 ،ىقمر ميتقو که اگر اسالم مالک عمل است چرا کالً  ستين ماست و معلو

و چشم  ىقمر ميچشمشان به تقو کي ديبا انيرانيشود و ا ىاجرا نم تمامًا
 ميبه تقو ديبا چون دآي ىچشم هم کم م کيو البتّه  ىشمس ميبه تقو گرشانيد
مالک  ،ىهانج و کالً  ىو ورزش ىاقتصاد ىاز مناسبتها ىاريکه در بس ىالديم

 ىدو چشم کم م مورد، نيدر ا انئيالبتّه بها .داشته باشند ىنظر  زيعمل است ن
 ىت را به جان ممشقّ  نيمالحظه کنند اّما ا زيرا ن ئىبها ميتقو ديورند چون باآ

خود  عيبد ميکنند و تقو جاديا ميشفته بازار تقاوآ نيدر ا ىوحدت ىخرند تا روز
به عدد  رادياّما اگر ا.عرضه دارند انيبه جهان نيفرآوحدت  ميرا به عنوان تقو
به  کيدر نزد ،فهيجالب دکتر رشاد خل قيرا به تحق زانيه عزنوزده است توجّ 
 PHDدرجه  ىکه خود دارا شانيا ن،آ ىکنم که در ط ىجلب م سه دهه قبل،

در دانشگاه  ىوتريو استاد کاربرد محاسبات کامپ ستمهايس ىدر رشته مهندس
بر اساس عدد  دياثبات کردند قرآن مج وتريکامپبا استفاده از  ستند،ه زونايرآ

  :شرح است نيبه ا شانيا قيخالصه تحق .نازل شده است ١٩

 ليحرف تشک ١٩از » ميبسم اهلل الرحمن الرح« ىعنيقرآن  هآي نياّول -١
  شده است

از عدد  ىدر تمام قرآن به صورت مضرب هآي نياز کلمات ا کيهر  -٢
  .ستامده ا ١٩

  مده استآبار  ١٩ قايدر تمام قرآن دق »اسم« ىعنيکلمه اّول  -٣

  .مده استآبار  ١٩ x 142ى عنيبار  ٢٦٩٨ »اهلل« ىعنيم کلمه دوّ  -٤

  .مده استآبار  x 3١٩ ىعنيبار  ٥٧،»حمنالرّ « ىعنيم کلمه سوّ  -٥

  مده استآبار  ١٩ x ٦ىعنيبار  ١١٤ »ميحالرّ « ىعنيکلمه چهارم  -٦

  سوره است ١١٤ن شامل قرآ کلّ  -٧

 در همان سوره، ىقرآن ىسوره ها ىعه ابتداتعداد کاربرد حروف مقّط  -٨
 ،٥٠سوره  ىعني )ق(مثال در سوره  ىباشد برا ىم ١٩از عدد  ىمضرب

بار تکرار  ٥٧ زين ،٤٢سوره  ىعني) ىالشور(بار و در سوره  ٥٧ )ق(حرف 
بصورت حروف سوره ها،  نيا ىهر دو ىدر ابتدا) ق(حرف  .شده است



 
 ١٤٩   ولوله درشهر

 
 ريعه نظحروف مقّط  گريد تيّ گونه است وضع نيهم .است دهمآعه مقّط 

  .....)عسق طسم، س،ي المر، الم،(

توانند به  ىم نيارد که طالبد زين ىگريجالب د ىجنبه ها قيتحق نيا  
 ١٩عدد  جيبا ترو انئياست که بها نيال اؤحال س .اصل مجموعه مراجعه کنند

 نيبه اسالم کرده اند؟اگر وجود ا ىچه اهانت ود،احکام خ گريو د ميدر تقو
 تط حضرن توسّ آکشف  اآياعجاز قرآن است  ليدر قرآن دل ىاضيروابط ر

تواند  ىن در عمل نشان از چه مآت بهاء اهلل و بلکه ارائه و اشاعه رباب و حض
از صحبت  و زمان، نيکه از زم ىکه در حال رميّ حال متح نيداشته باشد؟ در ع

 ىبرا سمان،آو رفتن به ) القمر شّق ( تا دو تکه کردن ماه زهير و سنگربا سوسما
چرا در  شود، ىم بردهس اسالم بهره ها مقدّ  انتياثبات وجود معجزه در د

و  ستين ىصحبت ني،کمترقيم و موجود و قابل تحقاعجاز مسلّ  نياز ا رانيا
 رانيدر ا کنند؟چند نفر ىفاعجاز را معرّ  نيدر مقاالت خود ا ديبا انئيبها

باره  نيچند مقاله و کتاب در ا الع دارند؟اطّ  ىکشف نياز وجود چن ىاسالم
در حال  دائمًا ىخبر ىکه رسانه ها ىدر جامعه ا ىبراست اآي منتشر شده است؟

 نيباشند تا به ا ىکه مسلمان شده اند م انياد ريسا روانيپ افتني ىجستجو برا
 ىالتفات فهيکشف دکتر خل نيبت به انس چرا انند،يعظمت اسالم را بنما قيطر
شما چه «فردا  ويبقول راد هم الزم ندارد ىکه بودجه انيکنند با وجود ا ىنم

 ىعلما غالب، ام که به ظنّ  دهيدانم اّما من شن ىرا نم شما» د؟يکن ىفکر م
 .داده اند صين تشخآ دياز فوا شتريرا ب ريامر خط نيات اعالن ااسالم مضرّ 

دانسته اند که در  ئىبها انتيبه د رانيه مردم ارا باعث توجّ مساله  نيا ىعني
 الکار را با سکيلذا در صد ر .کند ىنم ىبرابر نآبا  ىتمضرّ  چينها هآنظر 
را  رانيواسطه مردم ا نيو به ا دنديبخش شيرا به لقا شيداده و عطا صيتشخ

  .محروم ساختند
ايز است و فقط با زن با دختر، خواهر و ساير اقربا ج ازدواج :اند نوشته  

 ساختمان عظيم بيت العدل با(اين کار زير نظر بيت العدل . پدر حرام است
مليون دالر و با حمايت مستقيم اسحاق رابين نخست وزيرسابق  ٢٥٠ هزينه

رژيم صهونيستى و زير نظر دو بهائى فرارى ايرانى به نامهاى مهندس حسين 
والدين  رضايت....... انجام مى گيرد.) و دکتر فريبرز صهبا افتتاح شد تامان

  .عروس و داماد در ازدواج ضرورى نيست
که همه مطالب نوشته شده در مورد ازدواج خالف  ميگو ىم مختصر  

نزد همه  نيحرام است و ا مطلقًا ئىبها انتيازدواج با محارم در د .واقع است
مستندات و  ن و ارائهآ رياثبات غ .ستين نياز ا ريواضح است و در عمل هم غ

هر دو  نيوالد تيرضا .است ىعبر عهده مدّ  مورد، کياقل نشان دادن  حدّ 
  .الزم است زيطرف ن
ن چنان در القاء شبهه آ سندهياست که نو نينکته جالب در نوشته ا اّما  
له أمس ىعنيربط به موضوع  ىمطلب ب کيداشته که صبر نتوانسته و  ليتعج

 ميبگذر .ورده استآن را در پرانتز آ سيسأت ىالعدل و چگونگ تيساختمان ب
 ردهوآرا بعمل  ميمستق تيکدام حما نيکه روشن نکرده اند که اسحاق راب

 ىعني» رديگ ىالعدل انجام م تينظر ب ريکار ز نيا«نوشته اند  نکهياّما ا .است
 منظور ازدواج با دختر، اآي رد؟يگ ىالعدل انجام م تينظر ب ريکدام کار ز چه؟

 حرف واقعًا نيا ن دارد؟آبر  ىالعدل چه نظارت تياقربا است؟ب ريخواهر و سا
  د؟يا کردهاخذ  انئيبها ىاز کتابها کيرا از کدام  ديجد

  .باشد پانزده سالگى مى پسر و بلوغ دختر سن :اند نوشته  
که حکم پسر و نيا اآي است؟ اديز ايکم است  کجاست؟ راديا خوب  
الع اشکال است ؟محض اطّ  ىدارا ستينها نآ نيب ىاست و تفاوت ىکيدختر 

 ىسالگ ٩دختران بعد از سن  ىفعل نيکه بر طبق قوان ميگو ىم مختصرًا
مورد  نيتوانند باشند که ا ىو حتّى حکم اعدام م ىمشمول احکام جزائ

 ونيليم کي نيحقوق زنان و از جمله نهضت کمپ رفدارانط دياعتراض شد
  .باشد ىم ءامضا
پاک است وچيز نجسى نداريم، حتّى ادرار،  اشياء تمام :اند نوشته  

ازاين گذشته، جالب آنكه همان آيت اهلل مكارم (مدفوع، سگ، خوک، منى 
به نام ايشان منتشركرده اند، دررساله شان نوشته  را مزبور ۀشيرازى كه اعالميّ 

هم يا يكى  با اند، خوك وسگ نجسند، ولى حيوانى كه ازجفت گيرى اين دو
  ).دشود، نجس نيستديگرى متولّ  وانحي با دوازاين 

 .دانند ىرا نجس نم زيچ چياست که ه انئياز افتخارات بها ىکي نيا  
 ىم نيکردند عالم بهشت بر ىاجرا م ىرا بخوب ميتعل کي نيهم انياگر جهان

رفع حکم  نيهم ميمحصول مستق نکه باشد،آبات از هر نوع ترک تعّص  .شد
معاشرت با همه اقوام و  انئيبها حکم است که نيبرطبق هم .نجاست است

 .گذارند ىاحترام م گرانيبه افکار د .دانند ىبلکه الزم م زيملل را جا و انياد
 همگان باز است، ىدرب معابد شان به رو کنند، ىض نمبه وجدان افراد تعرّ 

اگر  .ندارند گرانيو مصاحبت و معاشرت با د داد و ستد، در ازدواج، ىمنع
 اّما شود ىحمل بر مبالغه م حتمًا ميحکم بگو نيا دياب فوادر ب نياز ا شتريب
هندوها و  نبي اختالفات موجود در هند و پاکستان، اآي .است تيّ واقع کي نيا

حکم نجاست  نياز هم ىموجود ناش ىتهايّ اقل گريد نيمسلمانان و همچن
که  است نياز ا ريغ اآي راقتل عام کرد؟ انيهوديچرا  تلريه ديکن ىم فکر ست؟ين
و  اهانيبا س انييکايمرآت رفتار ناپسند علّ  پنداشت؟ ىنان را نجس مآ

ط قتل عام وحشتناک مسلمانان توسّ  گذشته چه بود؟ ىسرخپوستان در دهه ها
 نيهمه ا ىعامل اصل....و و و  از چه بود؟ ىناش نيو هرزگو ىصربها در بوسن

د مانن است که حکم نجاست، نيا قتيحق.نجاست است حکم ع،يفجا
و سگ و  عبقول شما با ادرار و مدفو ايو  ءايسرطان است ممکن است با اش

زود به نجاست  ىليبلند پرواز تر است و خ ارياّما بس شروع کند....خوک و 
همانند  .بلعد ىرسد و همه را در خود م ىم گريد ىانسان و افکار انسانها

وم شده باشد که وارم که معل ديام .داند ىرا نجس م انئيمورد که بها نيهم
ه توجّ  ديبا اّما انندد ىمعتبر م ريغ ىچرا حکم نجاست را بطور کلّ  انئيبها

 ىوقت انئيبها .است گريد ىو نظافت و بهداشت امر ىزگيو پاک ىداشت که پاک
شود  ىرا م زيکه همه چ ستين نيا ىبه معن ستينجس ن زيچ چيه نديگو ىم

 ايشود خورد  ىرا م که سگ ستين نيا »ستيسگ نجس ن« ىمعن .خورد
نخوردن  ايبه خوردن و  ىمقوله است و دخل نيمفهوم فارغ از ا نيا .نخورد
نجا که حضرت بها ءاهلل آنظافت هستند تا  تيمور به رعاأم انئيهمه بها ندارد

  :نديفرما ىمضمون م نيبه ا ىانيب

 ىاو به درگاه خداوند نم ىباشد دعا ىلکه چرک ،ىاگر بر لباس کس
  .بخشد ىاضطرار باشد خداوند او را م ىامر از رو نياگر ا اّما .رسد

  :حضرت عبدالبها فرمودند و

ات يّ در روحان ديشد ريولکن تاث ىجسمان ستينظافت ظاهره هرچند امر
  دارد

نظافت را وارد  تيهام عدم رعاتوان اتّ  ىم ىميتعال نيو جن انتيد نيبه چن اآي
  د؟يکن ىشما چه فکر م ىراست ورد؟آ
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  ولى بى وفا و نامهربان رئوفى،

آقاى  رئوفى و دست چندم ازخانم مهناز اّيام مطالبى تكرارى و ٥٩درصفحۀ 
حسين فالح درج شده كه پس ماندۀ رّديّه هاى تكرارى زمان شاه است كه به 

راديو ايران ...جام جم و دركيهان و آورده شده، و در سال اخير ٣٠رنگ 
 پاسخ اكاذيب آنها را جوانان اين امر درسايت هاى بهائى. ارائه گرديده است

سه سايت مختلف  آنها از از دراينجا به عنوان نمونه سه مورد. قبًال داده اند
ضمنًا چون آقاى فالح ايراداتشان مشابه خانم رئوفى است، . تقديم مى شود

  .پاسخ ايشان نيزدرضمن پاسخ خانم رئوفى مشهوداست

  »خاطرات يك نجات يافته«بررسى

  ايت ساغرس ايرج،

  
 ارينکات بس.. .ىخاطرات خانم رئوف«مقاله آمده است،  يىدر جستار گشا

بهائيّت  التيتشک ىانقالب و ضدّ  ىاسالم مواضع ضدّ  ىدر افشا ىجالب
  ».است

ندارند و معتقدند که اساس  ىاسالم مواضع ضدّ  انيبهائ: ١ حيتوض
. ستا ىاله انياد نياز بزرگتر ىکياست و اسالم  ىکي ىاله انياد
. شده است ادي ىتگريو هدا ىبه بزرگ ىدر آثار بهائ شهياسالم هم انتيد
احساس  ىکه خانم مهناز رئوف ىمطالب در خطابات همان کس نيا(

حضرت  ىعني(کنند  ىپا له م ريو عکس او را ز ارندنسبت به او ند ىخوب
بارها به  شانيا. غرب ذکر شده است ىساهايات در کل، به کرّ )عبدالبهاء

  )اسالم پرداخته اند انتيحضرت رسول اکرم و د تيّ بات حقاناث

سال نه  ٢٨ ىدر ط: گفت ديبا ىانقالب در مورد مواضع ضدّ : ٢ حيتوض
انقالب  هيعل ىاسيحرکت س چيه ،ىبهائ التيو نه تشک ىبهائۀ جامع

بر  دالّ  ىمدرک چيهامات هاتّ  ۀرغم همه ىانجام نداده است و عل
آن  التيجامعه و نه تشک نينه از ا ىقالبو ضد ان ىاسيس ىها ىهمکار

از  کي چيه ،ىبهائ ۀو جامع التيتشک ىسوا. تاس امدهيبه دست ن
 ىآنها را ب زانيآنها را سوزاند، عز ۀکه خان ىهم به انقالب ىافراد بهائ

 ليآنان را گرفت، امکان تحص ىکار ىها تيّ خانمان کرد، موقع
و  شانيو مدارس به ا ىفرزندانشان را سلب کرد، در مجامع عموم

. نشان نداده اند ىتيّ ضدّ و  ىخصومت چيکرد، ه نيشان توه ساتمقدّ 
 مواضع ضدّ  ىافراد بهائ اي التيتوان گفت که جامعه، تشک ىنم نيبنابرا
  .دارند ىانقالب

خورده و ناآگاه  بيفر ىانسان ها ىدو دسته اند، دسته ا انيبهائ« :ىرئوف خانم
س أهستند که در ر ىم کساندوّ  ۀدست.. .ند وکه به دام افتاده و غافل ا

کامل دارند اّما  ىفرقه آگاه نيبودن ا ىاسيقرار دارند و از س ىبهائ التيتشک
عده ناآگاه حاضر به  کيبر  تيّ و حاکم استيو ر ىويدن ىتهايّ حفظ موقع ىبرا

خورده سوء استفاده کرده و  بيفر روانيتوانند از وجود پ ىو تا م ستندياعتراف ن
  ».برند ىم ىو اقتصاد ىاسيباالخص س ىز آنان هر گونه بهره اا

  :باشد ىم ريخصائص ز ىدارا ىانتخابات بهائ :حيتوض

  .مى شود ديهر ساله تجد -١

 را ىبهائ التيامکان انتخاب شدن در تشک ىبهائ ۀافراد جامعۀ هم-٢
  .دارند

  .دادن آزادند أىافراد در رۀ هم-٣

آگاه  ىگريد أىاز افراد از ر کي چيه( ىانتخابات به صورت سر -٤
 ىهر کس م(و آزاد ) توانند شرکت کنند ىهمه افراد م( ى، عموم)ستين

  .شود ى، برگزار م)بدهد أىاست ر ليکه ما ىتواند به هر کس

، )دوم ۀدست( ىالتيبه نام افراد تشک ىخاّص ۀ ه به موارد فوق، طبقتوجّ  با
 فيو ک ماند که از کمّ  ىنم ىباق ىبهائ ۀدر جامع ىوجود ندارد و کس

خبر نداشته باشد و امکان نگه  ىبهائ التيتشک ىفّعاليّت ها اتيّ جزئ
  .وجود ندارد شانيو سوء استفاده از ا ىخبر ىدسته در ب کيداشتن 

  ».ممنوع است ىدر بهائيّت هر گونه تعصبّ « :ىرئوف خانم

 ىبمعنا( ىبهر گونه تعّص  ىبهائۀ در جامع ىبه درست :حيتوض -١
. ممنوع است) گرانيد ديعقا ىنابود متيبه ق دهيعق کياز  ىارطرفد

و  ىنيباشد، چه د ىبات موجب اختالف است چه وطنچرا که تعّص 
حضرت عبدالبهاء . ستين ىکي رتيب با عدم غعدم تعّص  ىول.. .چه
  :نديفرما ىم

از رائحه تعّصب جاهالنه وعداوت و بغض عاميانه و  ىاله ىاحبّا ىا
و  ىاله ىه که بتمام مخالف دين اهلل و رضاه و دينيّ طنيّ ه وواوهام جنسيّ 
است بيزار شويد و از اين  ىاز مواهب رحمان ىانسان ىسبب محروم

اوهامات تجّرد يابيد و آيينه دل را از زنگ اين تعّصب جاهالنه پاک و 
گرديد و بهر  ىعموم بشر مهربان حقيق ىيعن ىکنيد تا بعاَلم انسان قّدسم

 ىُکره ىملّت و هر آيين وهر طائفه و هر جنس و هر ديار ادناز هر  ىنْفس
باشيد شايد بعون و عنايت  ىنداشته باشيد بلکه در نهايت شفقت و دوست

و  ضتعّصب جاهالنه و بع ىاز اين غيوم کثيفه يعن ىه افق انسانالهيّ 
روز سبب الفت و محبّت در ه روز ب .عداوت عاميانه پاک و مقّدس گردد

لل شويد و ابدًا در امور حکومت و سياست مداخله و تکلّم ميان جميع م
جهت وعظ و نصيحت و تصحيح اخالق و ه ننمائيد زيرا شما را خدا ب

و  اينست وظيفه شما .خلق فرموده ىت عالم انسانت و روحانيّ نورانيّ 
  ١.التِحيِة َوالثَناءُ  مُ َعَليکُ 

 انتيآثار د ۀهمدر  اتفاقًا. ستين ريب با داشتن حّب مغاتعّص  عدم
 قيوطنشان تشو ىو تعال ىو کوشش در جهت ترقّ  ىبه سع انيبهائ ى،بهائ

ب و و تعّص  حّب  م،يکن ىاست که ما احساس م نيمشکل ا. شده اند
را دوست دارد  ىزيچ ىکه اگر کس ميريگ ىم جهياست و نت ىکي رتيغ
ن آ هيبورزد، برعل نهيکند، بغض داشته باشد، ک ىآن دشمن ريبا غ ديبا
چون اعتقاد به وحدت  ىرانيا انيبهائ. آن را نابود سازد تًايکند و نها اميق

شمارند و آن را دوست دارند و هم هر کشور  ىرا محترم م رانيدارند هم ا
با  ىدشمن ،ىکيبا  ىدوستمۀ الز. (کنند ىم اديرا به احترام  ىگريد
  ).ستين گرانيد

  »...و دنديپوش ىک مناز ىاز خانم ها لباس ها ىليخ« :ىرئوف خانم

. متفاوت است ىحدود پوشش در جوامع مختلف اسالم: ١ حيتوض
دانند و  ىنم ىپوشش دست و صورت را ضرور ،ىق اسالمرَ از فِ  ىبعض

 ىدگيهرگز بدون روبنده و دست کش و پوش گريد ىحال آنکه عده ا
 ىظاهر نم ىپلک چشم ها، در مجامع عموم ىبدن حت ىکامل اعضا

 ىکسان: نديدارند بگو وبندهکه پوشش ر ىت است کساندرس ايآ. شوند
 گرانيصورت خود را به د ىها يىبايتا ز لنديکه پوشش روبنده ندارند ما

 بخود را مرتّ  ىکه ابروها ىدرست است در مورد خانم ايآ انند؟يبنما
قصد و  ندي، بگو)شود ىم دهيد ىچنانچه در عکس خانم رئوف(کرده 

 ىب تا حدّ تعّص  نيا هک ديآ ىارد؟ به نظر مد ىشهوان اليام ۀغرض اشاع
  .رديوسواس به خود بگ ۀکه جنب ابديت تواند شدّ  ىم

کتاب اقدس در انتخاب نوع پوشش  ميطبق تعال ىافراد بهائ: ٢ حيتوض
دخالت در امر  ىبهائ التيمطلب تشک نيه به ابا توجّ . خود آزادند

 سئله کامالً م نيا. کند ىشود نم ىمحسوب م ىپوشش که از امور شخص
از  انيرانيا يۀمثل بق انيه اگر بهائشود و البتّ  ىمحسوب م ىجزو حقوق فرد

 ىبه مجامع قانون ديبا قطعًا کنند، ىتخّط  رانيا ىاسالم ىجمهور نيقوان
  .پاسخگو باشند

ت و عفّ  تيّ بحث اهم نجايدر ا: ت و عصمت و پوششعفّ : ٣ حيتوض
 تيّ در مورد اهم ىر بهائدر آثا. شود ىمطرح م ىبهائ انتيعصمت در د
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ذکر چند نکته در مورد آن . ذکر شده استبسيارى لب امط لتيفض نيا

  :است ىضرور

. انسانها، اعم از مردان و زنان استۀ ت و عصمت مربوط به همعفّ  -١
ت و پسران و دختران هر دو به کنترل نفس و حفظ عفّ  ىبهائ تيدر ترب

 تيو ترب ميتحت تعلکه  شانياز ا ىشوند و کسان ىعصمت دعوت م
 همان. ندا ت و عصمتبزرگ عفّ  ىنمونه ها رنديگ ىقرار م حيصح
که از دوستان من .. .و انيحياز جوانان مسلمانان و مس ىاريکه بس ىطور
 انتيدر د. باشند ىاز کنترل نفس خود م ىبزرگ ىباشند، الگوها ىم

عد از زن و مرد تنها ب نيب ىاشاره شده که روابط جنس صراحتًا ىبهائ
قبل از ازدواج  ىو در چارچوب خانواده معنا دارد لذا جوانان بهائ ازدواج

  .کنند ىنم رارکس برق چيبا ه ىروابط جنس

 ريو غ نيبه مزدوج ىاست و ربط ىدائم ىت و عصمت امرعفّ  -٢
  .است لتيفض کيندارد چون  نيمزدوج

پدران . است ىاخالق ۀجامع ،ىبهائۀ دانند که جامع ىم گانهيآشنا و ب -٣
دهند و  ىبه فرزندان خود آموزش م ىاخالق را از کودک ،ىو مادران بهائ

ت و عصمت به که بحث عفّ  ىدر جوامع غرب ىحتّ  .بر آن اصرار دارند
در  ىبهائ نيوالد ىشود، برا ىمطرح نم ىجزو مباحث اخالق وهيش نيا
  .ه قرار داردغرب کما کان مرکز توجّ  ۀامعج

است که  نيا ىزند برا ىسر م ىاگر اعمال خالف انيهائاّما در ب«: ىرئوف خانم
  »ندارد ىگونه مانع شرع چيه

: نديفرما ىت و عصمت محضرت عبدالبهاء در مورد عفّ : حيتوض
اين اعظم مقاّمات عالم  .اعظم از عصمت و عّفت نيست ىعنداهلل امر«

از مقتضيات  آنو دوِن  ىانسانيست و از خصائص اين خلقت رحمان
  ٢».ىيوانعاَلم ح

 ىشود دراعمال مسلمانان جستجو کرد ول ىاسالم را نم...« :رئوفى خانم
  ».مى توان يافت انيبهائيّت را در اعمال بهائ

ت و عفّ  تيّ حضرت عبدالبهاء در مورد اهم انيه به ببا توجّ : حيتوض
  .بدهند نه بنده حيتوض ديبا ىعصمت خانم رئوف

  ».ممنوع ءارتباط با علما« :رئوفى مخان

از نقاط  نيا. ميعلماء ندار ريموضوع علماء و غ ىبهائ انتيدر د: حيتوض
عالم، همه ملزم به  رياست که چه عالم و چه غ ىبهائ انتيت دقوّ 

و جوان، با  رياز پ ان،يبهائ. باشند ىم قتيحق ىدائم ىو تحرّ  قيتحق
. باشند ىدر مورد اعتقاداتشان م يىپاسخگو ۀمادآسواد و کم سواد، 

باشند  ىنم انيمسلمان حاضر به مناظره با بهائ ىکدام از علما چيه نکهيا
 خود را ندارند؟ اتفاقًا ىاثبات ادعا يىتوانا انيبر آن است که بهائ ليدل

به  ىبهائ انتيد ديعقا حيتوض ۀاز عهد ىنوجوانان بهائ ىامروزه حت
  .نديآ ىبر م ىخوب

که به من  يىبرنامه ها شدم، انيم مهد کودک بهائکه معلّ  ىزمان« :ىرئوف خانم
... آنان بود ىمغز ىشستشو ىکامال درراستا اموزميدادند تا به بچه ها ب ىم

 ىخرافات و اوهام... .کردند ىم نيکودکان را نسبت به اسالم و مسلمانان بدب
  ».که ارمغان بهاء و عبدالبهاء بود

 ىکه به کودک داده م ىميتوان گفت هر تعل ىم ىريبه تعب: ١ حيتوض
. کند ىم نيياو تع ىبرا ىاست چون جهت ىمغز ىنوع شستشو کيد شو

ندهد؟  ىميتعل چيه ىطفل چيکس به ه چيتوان گفت که ه ىم ايپس آ
منظور شما از  ديآن طفل خواهد شد؟ شا ىمغز ىبه شستشو چرا که منتجّ 

است که در آنها  هيّ دروس اخالق ىکالسها رشرکت د ىمغز ىشستشو
  .به کودکان آموزش داده مى شود ىفضائل و کماالت انسان

در . است ىاله نيد کياسالم  انتيد ،ىبهائ انتياز نظر د: ٢ حيتوض
اطهار  ۀاز حضرت رسول، حضرت فاطمه و ائم شهيهم ىبهائ انتيآثار د

از  ىاريدر بس ىکه نوجوانان بهائ ىبيبه ترت. شده است اديبه احترام 

 ىهمکالسان خود مموارد به دفاع از حضرت رسول اکرم در مقابل 
  .ديتر شود شما از مامسلمان ىبه آنها گفته م بعضًا کهى به طور. پردازند

 ،ىصلح عموم جاديمنظورتان ا ايکدام خرافات و اوهام؟ آ: ٣ حيتوض
 ،ىو وطن ىجنس ،ىبات نژاد، ترک تعّص ىوحدت عالم انسان سيسأت

 نيه اعالم ب ۀباشد؟ کاش هم ىم.. .همنوعان و ۀت و خدمت به هممحبّ 
  .نمودندى م تياطفال خود را ترب اوهام

 ىعامل تًاياست، بتواند نها افتهيکه انتشار  ىتيّ نامه به هر ن ژهيو نيآنکه ا ديام به
 ىبهائ انتيد ميدر مورد تعال ىو روشن شدن اذهان عموم قيحقا انيب ىبرا

  .گردد

 ىو بررس نقد: از بهائيّت افتهينجات  کي خاطرات

  شوم ۀيکتاب سا

  نيونگاه سايت ،ىالنيصادق زاده م انيوکا

    
را به  ىا ژهيتوجه و رانيا ىمطبوعات و رسانه ها ريچند سال اخ در  

و  ديکه جرا ستين ىروز. مبذول داشته اند ىمباحث مربوط به آيين بهائ
دررّد  ىاسالم ىبا پشتوانۀ نظام جمهور ىنترنتيا ىتهايمجالت و کتابها و سا

 ىفضائ جادياز ا ىناش ىبيرسانه و عوام فر ريثأت .سنديمطلب ننو ىبهائ نيد
 کيهمه جانبه  غاتيو تبل ىخيو شبه تار ىمسموم و استفاده از مطالب ساختگ

 ىامر ،نينو شۀيدر جهت سرکوب اند ىنيد تيّ اقل کي هيبر عل ىاسينظام س
  .شناخته شده است

 ليرد تحلمو نيشيپ ىرا در مقاله ها ىبهائ نيه روزافزون به دتوجّ  زۀيانگ  
روش  نکهيکوتاه سخن ا. پردازم ىبه بحث دربارۀ آن نم نجايقرار داده ام و در ا

 ىاجتناب از مباحث اساس ىبهائ نيدر برخورد با د زانيست ىبهائ ىامروز
مطرح کردن  درو تالش  ىاجتماع ىو آموزه ها ىوکالم ىو عرفان ىفلسف

خبر  ىبه خوانندگان ب است که بنابر مد روز ىاسيس ىربط و ساختگ ىمسائل ب
و  ىچون زاهد زاهدان ىزانيست ىبهائ ىنگار خيتار ىها ىکاست. شود ىارائه م

 ىدر مقاله ها زيرا ن ىسينو خيآنان با اسلوب تار يىو عدم آشنا ىعبداهلل شهباز
در  ىاسالم ىترفند تازۀ جمهور ىول. قرار داده ام ىابيمورد ارز نيشيپ

 ىنيد ىتازه است و کمتر در عرصۀ گفتمان ها ىارابتک ىخيتار ىرمانهاانتشار ُ 
  .ميخور ىبه آن بر م

 ىخيرمان تاراز ُ  يىبه چاپ قسمتها ريدر چند هفتۀ اخ هانيک روزنامۀ  
است داستان  ىعچنانچه خود مدّ  ىمهناز رئوف. دست زده است ىمهناز رئوف

ت خاطرا: شوم ۀيسا« تحت عنوان ىرا در کتاب ىگشته از آيين بهائ باز کي
 ىداستان دختر نيا ىاصل تيشخّص . نگارد ىم »از بهائيّت افتهينجات  کي
فش تشرّ  تيو در نها ىا کودکازخود  ىکتاب زندگ نيبه نام رها که در ا ستا

و  سدينو ىدو پهلو م ىمهناز رئوف. کند ىم حياسالم را تشر نيمب نيبه د
 تيّ شخص نينشست و صحبت با ا جهيکتاب نت نيا ايکند که آ ىص نممشخّ 

 سندهيخود نو ىو داستان پرداز شۀيبازتاب اند نيا نکهيا اياست و  ىافسانه ا
خود دست به قلم برده است؟  ىشخص اتيّ مبنا بر تجرب سندهينو اياست و 

و  ىسيتوان آن را از دو جنبۀ داستان نو ىاست که م ىشوم کتاب ۀيبهرحال سا
شوم از ارزش  ۀيهم داد سانشان خوا ريچنانچه در ز. کرد ىبررس ىنگار خيتار
آن را  ىجنبۀ داستان ىبررس. ستيبرخوردار ن تيّ با واقع تيّ و سنخ ىنگار خيتار

 زين ىو ادب ىاز ارزش داستان نکهيکوتاه سخن ا ىبه بعد موکول خواهم کرد ول
  .ستيبرخوردار ن

است و من از لحاظ  ىرمان نوشتن حرکت جالبدر قالب ُ  خيتار هالبتّ   
را در قالب  خيتار. نميب ىدر آن نم ىاشکال ىنگار خيتار اسلوب و فلسفۀ

 ىکار ىفرودستان و از سالحها ىهايگ ژهيشعر عرضه کردن از و ايداستان 
 ندتوانسته ا) پست مدرن( نيپردازان پسا نو هيّ فرض. است ريپذ بيآس ىقشرها
نه نمو نيبشکنند و بهتر ىرا به درست ىنگار خيو جا افتادۀ تار ىتسنّ  ىقالبها
. شود ىم دهيد نيپسا نو سندگانينوشتن هم در آثار نو ىخيداستان تار ىها
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 ىِگِور اثر ناتال نيکتاب بازگشت مارت ىسيداستان نو نينمونۀ ا نيبهتر ديشا

را در چارچوب مردم  ىاصل ىکتاب ماجرا نيدر ا سيويد. باشد سيويزمون د
 هويش نيالزمۀ ا. کند ىم ىگذارد و داستان را بازساز ىو فرهنگ زمان م
دارد گرچه ممکن  تيّ در واقع شهيداستان ر ىعني. است خيصداقت در نقل تار

نداشته  تيّ باشد و واقع فتادهيفاق ندر اصل اتّ  هياز مسائل حاش ىاست برخ
 يىآنجا ىکار مهناز رئوف. ستيوارد ن ىراديا سندهيجهت به نو نياز ا. باشد

پرد و ناچار  ىبه اصل م هياو از حاش ىهايکند که داستان پرداز ىم داياشکال پ
آن  ىو اجتهاد علم تيّ پردازد که نه صالح ىم يىهايريگ جهيو نت ىگوئ ىبه کلّ 

در . کار اوست طهيعاها در حآن ادّ  ىخيبرآورد شواهد تار يىرا دارد و نه توانا
و  ستين تيّ بن آن در واقعچنانچه خواهد آمد ُ ىتحت بررس بمورد کتا

  .است ىمذهب ىتيّ و تهاجم به اقلّ  ىسيموضوع رّديّه نو
 خياز نظر تار ىمهناز رئوف ىخيشبه تار ىکارها گريشوم چون د ۀيسا  
 انيجر«چون  ىشوم با الفاظ پر معن ۀيگرچه سا. مبتذل است ىحرکت ىنگار
 رانيآنجه بر جامعۀ مسلمان ا ليو تحل هيو تجز ىبررس ايمعاصر و  خيتار ىشناس

شود  ىم همتوجّ فانه خواننده پس از چند جمله سّ أمتشود  ىآغاز م »رفته است
در  شهير) او ىعابر خالف ادّ (و مطالبش  ستين خيارائه تار ىدر پ ىکه رئوف

مشهود است همانا  ىرئوف نيشيپ ىاثر و در کارها نيآنچه در ا. ندارد تيّ واقع
در چند سطر  مثالً . مستدل است ريو غ ىعلم ريغ ىهايو جمع بند يىگو ىکلّ 
از  ىالتيو مراقبت تشک ىموضوع جاسوس پرور« سدينو ىمقدمه م نيستنخ
 ىترس دارند و نسبت به هم ب گريکدياز  انيتا چه اندازه بهائ نکهيو ا گريکدي

 چيه هالبتّ  ب».رديگ ىقرار م سندهيت نظر نوو دقّ  ىاعتمادند مورد موشکاف
 و اتفاقًاشود  ىمطرح و اثبات نم ىموضوع ها در کتاب رئوف نيکدام از ا

پوچ و  ىعاهاادّ  ىول. گذارد ىصّحه نم سندهينو ىعابر ادّ  زيمطلب ن ىمحتوا
 ىدروغ و آلودگ وعيش« مثال از. از آنست که در قلم بگنجد شتريب ىرئوف ىواه
 ىکه قهرمان داستان رها دختر ىزند در حال ىدم م »سران بهائيّت انيدر م

و اعدام ناحق و  هاياز فداکارخبر  ىاست که ساکن سنندج است و ب ىشهرستان
قهرمان  زيدر طول داستان ن. سالهاست نيدر هم ىسران جامعۀ بهائ ىمذهب

از  زين ىاسم ىرو است که رئوف نينهد و از ا ىداستان پا از کردستان فراتر نم
که تمام  ىشهرستان ىدختر ميپرس ىپس م. برد ىنم ىرهبران جامعۀ بهائ

رهبران  ىهاو فّعاليّت تيّ با اسم و هو زومًاه و لعمرش را در شهرستان سنندج بود
که در آن سالها زندان و  رانيا انيبهائ ىمحفل ملّ  ىاعضا ىعني( ىبهائ جامعۀ

 »ىدروغ و آلودگ وعياز ش«تواند  ىناآشناست چگونه م) اعدام شده بودند اي
نقاط جهان دم زند؟ او چگونه به  گريو د رانيا ىرهبران جامعۀ بهائ انيدر م

در  ىجامعۀ بهائ هبرانر دهيو ند يىآشنا چيدهد که بدون ه ىخود اجازه م
محکوم  کجايرا  ىمحفل ملّ  ستيو اردن و هند و دو ريسوئد و تونس و الجزا

در داستان  ىبدون پشتوانه؟ رئوف ىافترا اياست  ىنگار خيتار نيا ايکند؟ آ
ّول داستان دو ا ىکند که مقارن و همزمان با بخشها ىه نمخود توجّ  ىپرداز

بودن اعدام  ىبهائ ليبه دل و صرفًا ريگدست) ىمحفل ملّ ( ىمحفل منتخب بهائ
 شدياند ىندارد نم قتيدر حق شهيچون نوشتارش ر ىمهناز رئوف. شده بودند
مرگ بر سر  ىجاسوس و دروغگو و آلوده بودند چرا تا پا ىجمع نهايکه اگر ا

حفظ  ىکردند و برا شهيدان را پوج ىو آزاد ىو چرا راست ستادنديحرف خود ا
پرسد که اگر  ىنم ىنکردند؟ در ضمن رئوف ىدور ىبهائجان و مال از آيين 

 ىبهائ نيکشند چطور است که اگر از د ىم ىهام جاسوسرا به اتّ  انيبهائ
  کنند؟ ىزندگ رانيت و راحت در اتوانند با عزّ  ىشوند و م ىبرگردند آزاد م

است  شتريب ىفضائ ازمندين ىمهناز رئوف ىسينو خيتار ىهايکاست ىبررس  
با  ىرئوف. ميپرداز ىآن م ىاساس ىهاياز کاست ىناچار به مطرح کردن برخ ىول
کند که از  ىعا مقهرمان داستان رها ادّ . ناآشناست زين انهيو خاورم رانيا خيتار

را  نيچرا فلسط لياسرائبابا «: پرسد ىم نياش در مورد مسالۀ فلسط ىپدربهائ
ها  ىنيآخر فلسط: آنجا را اشغال کرده؟ بابا گفت کند؟ چرا اصالً  ىنم آزاد

. حکومت مستقل عاجزند کي ىاز برقرار ىعنيدانند  ىنم ىحکومت دار
 ىمگر حکومت کشور ما اسالم: گفتم. گفتم چرا؟ گفت چون مسلمانند

 نيهمه تنفر و ا نيت ادانستم علّ  ىنم«که  رديگ ىم جهينت ىو رئوف »؟ستين
 ىحيو مس ىهودي ىبا اسالم چه بود؟ و چرا حکومتها التيتشک ىدشمنهمه 

 ىبهائ ىرا از آموزه ها سندهينو ىاّطالع ىپرسش رها ب نيا »را قبول داشتند؟

حضرت . رساند ىکتاب را م ىغاتيو تبل يىو جنبۀ افترا ىدربارۀ کشوردار
ه مسلمانان عا کرده اند کاثر ادّ  نيامدر کد ىرهبران بهائ گريد ايبهاءاهلل 
 ىاشاره ها اياشغال شوند؟ و آ گرانيط دتوسّ  ديدانند و با ىنم ىکشوردار

از اسالم و در  شيدر پ ىرانين درخشان امربوط به تمدّ  ىدر آثار بهائ اريبس
اند؟ اگر  دهيند هيّ چون رسالۀ مدن ىرا در آثار بهائ ىاسالم تيّ دورۀ تبلور مدن
د و در مورد تجدّ  يىهاء رساله ها و آموزه هاچون بهاءاهلل و عبدالب ىرهبران بهائ

و در  ست؟ين ىرئوف هيّ اشتباه بودن فرض ليدل نيا اينگاشته اند آ رانيا ىترقّ 
 »ىحيو مس ىهودي ىحکومتها« از انيخوانده اند که بهائ ىکدام منبع بهائ

 ىنژاد ضيعن غرب چون مسالۀ تبتمدّ  ىاز جنبه ها ىاريکنند؟ بس ىانتقاد نم
از فرودستان و استثمار  ىو بهره کش ىاوات و امکانات اقتصادو عدم مس

مورد  ىبه طور محکم و آشکار در آثار بهائ ىاريمستعمرات در مواضع بس
بهاءاهلل و  ىانتقادها نياز تندتر ىمخاطب برخ. قرار گرفته است ىانتقاد و بررس

 اي ىربغ( ىشمندانياند نيتاز جمله نخس ىعبدالبهاء غرب است و رهبران بهائ
آن را به  ىفکر ىربنايو ز ستيناشا ىن غرب و آموزه هاهستند که تمدّ ) ىشرق

از  يىرا به نمونه ها ىه خانم رئوفتوجّ . ال برده اندسؤ ريز ىم و منطقطور منّظ 
 ١٨٧٠نوشتۀ دهۀ ( هيّ آثار حضرت بهاءاهلل چون ورق نهم از لوح کلمات فردوس

رب و عدم اعتدال در آن انتقاد ن غکنم که درآن از تمدّ  ىجلب م) ىالديم
از امور اعتدالش محبوب چون  ىهر امر ميگو ىم ىبراست: شود ىم ىديشد

که سبب  دين اهل غرب مالحظه نمائدر تمدّ . گردد سبب ضرّ  ديتجاوز نما
آمده و در قتل وجود  انيبه م هيّ ماضطراب و وحشت اهل عالم شده، آلت جهنّ 

. دهيو نشن دهيعالم و اذان امم ند آن را چشم هظاهر شده که شب ىشقاوت
در  ايحاد عالم در امور و قاهره ممکن نه مگر به اتّ  هيّ مفاسد قو نياصالح ا

  .ديک نمائمظلوم را و به صلح اکبر تمسّ  ىندا ديبشنو. از مذاهب ىمذهب
رانند و در  ىسخن م نيپنهان در زم ىروهايحضرت بهاءاهلل از ن سپس  

 ىاز آنها م ىبودن و هالکت ناش ىو سم روهايآن ن ندهيادامه دربارۀ اکتشاف آ
ه مسالۀ متوجّ  شتريب هيّ حضرت بهاءاهلل در کلمات فردوس نينقد سنگ. سندينو
 ىجمع ستهد کشتار ىو ابزارها ىمجهنّ  ىو تدارک سالحها هيّ و ته ىحاتيتسل

بر هر خوانندۀ . کنند ىانتقاد م دًاينموده و از آن شد ىنيب شيرا پ است که آن
استفاده از  ١٨٧٠در دهۀ  ىرانيا امبريآشکار است که بهاءاهلل پ ىنصفم

نظر  را مدّ  ىکشتار گروه ىو سالحها ىاتم حاتيآتش زا و تسل حاتيتسل
ش از خاتمۀ جنگ يسال پ ٧٠حدود  ىعني شانينوشتۀ ا نيا. داشته است

آن زمان را  طيشرا ىنوشته شده ول تنامياز جنگ و شيسال پ ٩٠دوم و  ىجهان
 ايآ. راند ىآن سخن م ىکند و از نادرست ىم ىنيشبيخارق العاده پ ىبه نحو

بوده اند  شانيمعاصر و همزمان با ا) ىرانيرايغ اي ىرانيا( ىگريروشن فکران د
و انسان  شرويو پ ىجهان نيچن نيا يىهابشر آموزه  ريو خ شيکه در راه آسا

 رانيا ىنيد ىساؤو ر رانيا ىپرسيد که چرا دولت ها ديدوستانه ارائه دهند؟ و با
سال زندان و  ٤٠ شانيا ىآموزه ها جهينکردند و چرا نت تيحما شانيا ىاز ندا
خود راه سرکوب  خاّص  ىاّطالع ىبا ب ىبود؟ و چرا رئوف ديو تبع ريزنج
به عنوان  خودساخته اش را عمدًا ىدهد و آموزه ها ىرا ادامه م قتيحق
  بکشد؟ ىبهائ التيتشک ىبر رو رياند شمشدهد تا بتو ىارائه م ىبهائ ميتعال

آت ئاز جمله افترا زميونيو صه ليبا اسرائ ىبهائ نيد ىاليمسالۀ نسبت خ  
پس از . کند ىجلوه م زين ىرمان رئوف است و درُ  زانيست ىکهنه و فرسودۀ بهائ

سند  کينتوانسته اند  زانيست ىهنوز بهائ ىسال از انقالب اسالم ٢٧ شتگذ
 ىکي مارگونهيب التيّ تخ ىهايگ ژهياز و. عا ارائه دهندمدّ  نيبرا ىخيو شاهد تار

قهرمان  شوتيمانند دن ک. و پشتوانه ندارد ىخيبه شاهد تار ىازياست که ن نيا
 چيبار ه ريو ز اشتانگ ىو غول م ويرا د ىباد ابيداستان سروانتس که آس

خود بر  ىخيتار ىها انيدست از هذ زين زانيست ىرفت، بهائ ىنم ىاستدالل
از  شياگر در پ زميونيبا صه ىارتباط آيين بهائ ىليّ نسبت تخ راديا. دارند ىنم

 ىم ندهيگو ىاّطالع ىآن را حمل بر ب ديشد با ىمطرح م ىانقالب اسالم
 ىحمل بر چشم پوش ديکند با ىمطرح م هرا امروز راديا نيا ىاگر رئوف ىول. کرد
بزرگ و  ىراديا نيو ا دانست ىخيتار ىها تيّ از واقع ىو اراد ىعمد

اسالم  ىبه عالوه حاال که خانم رئوف. است سندهينو کيدر کار  ىنابخشودن
و قلنا من «: که ميخوان ىکنند؟ در قرآن م ىچه م ريز ىقرآن اتيآورده اند با آ

و ( ٣»فاياسکنوا االرض فاذا جآء وعد االخره جئنابکم لف لياسرائ ىبعده لبن



 
 ١٥٣   ولوله درشهر

 
و  ديساکن شو )سمقدّ  ىاراض( نيکه در زم لياسرائ ىسپس به بن ميگفت

 ىاکنون م). شما را به هم و گوناگون ميآور ىکه وعده آخرت رسد م ىهنگام
 وجودپردازند و  ىبه مطالعۀ قرآن نم زانيست ىبهائ گريو د ىپرسم که چرا رئوف

وعده  نيوعده داده و همچن هوديس را به مقدّ  ىرا که اراض ىمحکم قرآن هيآ
گرد هم ) و گوناگون دهيچيپ( فيلف ىرا در اجتماع هوديمان ر الزّ داده که درآخ

دانم چرا رها  ىزنند؟ و نم ىمحک نم زميونيتوطئِه صه ىآورد را در راستا ىم
بر تمام  هوديرا که به  ريز ىقرآن ۀيشده است آ تيحاال که به راه راست هدا

 هيو توج »آدمکش ىستهايونيرابطه با صه« ىبخشد در راستا ىم ىعالم برتر
 ىالت ىاذکروا نعمت لياسرائ ىبن اي« :ديگو ىم ميقرآن کر ند؟يب ىنم زميونيصه

 دياوريب اديبه  لياسرائ ىبن اي( ٤»نيالعالم ىلتکم علفّض  ىو انّ  کميانعمت عل
دادم شما را بر اهل  ىمن برتر کهى و به درست دميکه به شما بخش امر ىنعمتها
  ). جهان
را بر  هودي) بر خالف قرآن(رده اند که آثارشان شانس آو اريبس انيبهائ  

عثمانها که  راهنيچه پ زانيست ىنداده است و گرنه بهائ ىتها برترتها و امّ تمام ملّ 
 ىبهانه بر خاک نم نيارا که به  ىگناه ىب ىکردند و چه خونها ىعلم نم

حمت سواد و مطالعه را داشتند و ز حداقِل  زانيست ىبود که بهائ ىزمان. ختندير
گزافه  نيو مقبول الطرف ىدادند تا در مسائل اساس ىرا به خود م قيحداقل تحق

 خيتار نياست که در آن جز کم سوادتر هاز راه رسيد ىنيدوران نو ىول. سنديننو
 مسلط سندگانينو. فرستند ىنم ىبهائ نيرا به نبرد با د اندانان و جامعه شناس
 ريماده اجآو نه  زنديست ىنه بهائ ىلمو ع ىقيوجدان تحق ىتر و تواناتر و دارا

دم  زين ىبهائ التيو نظم تشک ىبهائ خياز تار ىرئوف ىاّطالع ىب. شدن
  . زده است رونيقلم به مزد ب سيرمان نو نُ يا بياست که از ج ىروباه
 نيجانش التيتشک ىپس از مرگ عبدالبهاء اعضا«که  سدينو ىم مثالً   
مستقر بوده و  ليمحفل که در اسرائ ىضانفر اع ٩ل از بودند که متشکّ  ىاصل
هر کشور و سپس نه نفر در هر  تختيس همه قرار داشتند و بعد نه نفر در پاأدر ر

 نيافراد را جانش نيآن شهر و کشور بودند ا انيشهر که انتخاب شدۀ خود بهائ
 ىرئوف انيب نيا ».ميپنداشت ىخدا و مصون از خطا م نيبهاء و در واقع جانش

. اند انداخت هيسه دختران معاوهر  نيمثل معروف خسن و خس ادي من را به
 ىکم بهرهگ. جمله بگنجاند کيمقدار اشتباه را در  نيتواند ا ىم ىکمتر کس

. داستيجمله پ نياز هم زين انهيخاورم خيو تار ىدر شناخت آيين بهائ ىرئوف
 ىقشو تيدورۀ وال) ىالديم ١٩٢١(آشکار است که پس از وفات عبدالبهاء 

در زمان . به انتها رسيد) ىالديم ١٩٥٧( شانيکه با فوت ا ديآغاز گرد ىافند
 ١٩٤٨در  لينبود و دولت اسرائ لياز دولت اسرائ ىخبر زيفوت عبدالبهاء ن

 ١٩٦٣در  رديگ ىآن را با محفل اشتباه م ىعدل که رئوف تيب. شد ليتشک
 ىبهائ چيالوه هبه ع. ىالديم ١٩٢١شد نه پس از فوت عبدالبهاء در  ليتشک

را  ىرهبران انتخاب شدۀ در هر شهر و کشور در جامعۀ بهائ ىعنيافراد  نيا
در  ىدانند و اگر مهناز رئوف ىخدا و بهاءاهلل و مصون از خطا نم نيجانش

 نيگشت دچار چن ىدرست م ىبه دنبال اّطالعات ىه ارمان خود ذرّ نوشتن ُ 
کند و  ىخود را نقض م ىقبلگفتۀ  ىچند سطر بعد رئوف. شد ىنم ىاشتباهات

 التيتشک ىو بعد از مرگش اعضا...دستور بهاء بود نيو ا«: سدينو ىبار م نيا
  . نادرست است زيفراز ن نيکه ا »اداره امر را بر عهده داشتند

در مسائل ساده و آشکار  ىفراوان مهناز رئوف باهاتاشت نکهيکوتاه سخن ا  
 ايشود  ىم افتيسترس همگان مرجع و در د ىکه در کتابها ،ىبهائ نيد
و عدم عالقه او به ارائه کار درست است، و  ىو کم سواد ىاّطالع ىب ىايگو
رساندن آن  ىبرا ىداستان جعل نيسازندگان ا ىمحصول عجله و دستپاچگ اي

 ىبود رها قهرمان داستان ساعتها ىبهتر م ديشا. حمهالزّ  حق افتيبه بازار و در
و تاب  ىگذراند و کمتر به دوچرخه سوار ىم شهيدرا به مطالعه و ان ىشتريب

پرداخت تا ناچار در آخر قلم  ىه و اتالف وقت مو معاشرت با پسران محلّ  ىباز
 ىساز نهو افسا ىدروغ پرداز ازمنديامرار معاش ن ىنشود و برا ريبه مزد اج

  .نگردد

  مى رسد» برى«از اين باغ هردم

  نتويش: نگارش

  
  كه عيب هاست با آن نگشتا  ام نهاده كورى برساخته

  چرا آن؟ ،كه چراست اين پرسش  به عتاب، كور ديگر دارد
  كورديدگانى درخانۀ  گونه به خشت مى نهم خشت وين
  به سايبانى بنشانمشان  تف آفتاب فردا تااز

  )يوشيج نيما(
  

 عاى مستند بودن بارمان بى زمان بى مكان، اّما با ادّ آن ُ  مسلخ عشق  
فراوان به ديانت بهائى و بهائيان ظاهرًا توسط خانم مهناز ت آاهانتها و افترائ

به ) ؟...يا به هزينة چه كسى؟ نويسنده؟(رئوفى نوشته وتوسط پست سفارشى 
را  ، جزنكو)مسلخ عشق(كه درآن  خانه هاى بهائيان فرستاده شد و حقيقتًا

پى اجراء اين طرح كه نشان از اقدامات جديد معاندين ديرينه  در. نكشتند
ديانت بهائى داشت، شرح حال خانم ديگرى به نام مريم زارعى درروزنامه 

عى بود چون اوقصد جدائى ازبهائيان و هگمتانه همدان چاپ شد كه مدّ 
فراوانى را براى  شكالتپيوستن به ديانت اسالم را داشته است، لذا بهائيان م

انندگان خود او ايجاد نموده اند وهمين روزنامه پس از هياهوى فراوان به خو
را » نجات يافتگان ازبهائيّت«وعده داد كه به زودى تعداد ديگرى ازاين

دراين اثناء رئيس پايتخت نشين آن، يعنى روزنامه صبح شده  .كند فى مىمعرّ 
خود به شمار مى رود، دراقدامى  ىكيهان كه مرشد وهادى شاگرد همدان
ه صورت پاورقى تحت را ب) كرفوق الذّ (مشابه، شرح حال خانم مهناز رئوفى

سرگذشت «منتشر وتالش كرد تامظالم وجناياتى را درقالب » سايه شوم«عنوان 
روزنامة هگمتانه نيز جانى تازه يافته، مبادرت  و به بهائيان نسبت دهد» واقعى

بهزاد جهانگيرى همسر خانم مهناز رئوفى مى نمايد  قاىآبه چاپ مقاله اى از
مسئول مصيبت ها و ناكامى هاى زندگى خود  كه درطى آن ايشان، بهائيان را

  .بايد منتظر ادامه آن بود دارد و فى مى كند و اين رشته سر درازمعرّ 
اين روزنامه ها انسان را به ياد اعترافاتى مى اندازد كه به بهانه  اقدامات  

هاى مختلف وبه اشكال گوناگون اززندانيان سياسى دهه هاى اخير اخذ و 
. ت آن ها نبرده باشدود وكمتركسى است كه پى به كيفيّ منتشر شده و مى ش

اعترافات  هتهيّ نيزمعاندين ديانت بهائى از» اعتراف گيرى ها«درهمان بحبوحة 
درمانده شده، تنها كارى كه از دست آن  بند عاجز و در و مشابه ازبهائيان اسير

ن طرح دليران روزگار به جوخه هاى اعدام بود و اي ها برمى آمد سپردن اين
اعترافات «ى سست وفاقد انسجام به عنوان ياه هه نوشتاخيرآن ها يعنى تهيّ 

درواقع به تالفى آن شكست هاى ساليان گذشته » نجات يافتگان از بهائيّت
  .صورت مى گيرد

احان اين برنامه چيست بحث كاملى را طلب مى كند؛ كه هدف طرّ اين  
يران ازهموطنان بهائى خود، اّما بدون شك دور كردن هرچه بيشترمسلمانان ا

ازاهداف عمده آنان به شمار مى رود که دربسيارى موارد تاثيرى خالف انتظار 
برا . است هه بيشتر آن ها به جامعه بهائى شدآن ها به جاى گذارده، باعث توجّ 

  .زمينه را بررسى نمود ٣مى توان حداقل ى توجيه اين امر

دگان اين برنامه ان وگرداننعدم اعتماد به صداقت متوليّ 

  ها
ر اين افراد درساليان وسازى ها و توطئه چينى هاى مكرّ ها، جَ  دروغ  

گذشته بگونه اى بوده كه بد بينى شديدى دربين مردم نسبت به آن ها ايجاد 
كرده است تاآنجا كه مردم، همين كه مى بينند طبقه، صنف ياگروهى مورد 

دارد  ودراين ها حق وحقيقتى وجهجوم واقع شده اند با خود مى گويند حتمٌا د
ت و به كه اين گونه مورد حمله قرار گرفته اند و ناخود آگاه يك حس صميميّ 

  .درآن ها ايجاد مى شود »احساس همدردى« لفظ دقيق تر،



 
 ١٥٤   ولوله درشهر

 
بهائيان واخالق ورفتار آنان  آشنايى نزديك مردم ايران با

  درطى ساليان متمادى
ايرانيان نيستند؛ بلكه ساليان  اط باگروهى خارج نشين وفاقد ارتب بهائيان  

ى فاميلى با سال است كه روابط عميق اجتماعى، اقتصادى،فرهنگى وحتّ 
ت و اعتماد نسبى بسيارى از ايرانيان داشته و دربين توده مردم نيز ازمحبوبيّ 
ناباورى به  ااتى، ببرخوردارند و بديهى است كه مردم ايران با چنين تجربيّ 

ات عينى كه به طور مى كنند؛ زيرا آن ها را مطابق با واقعيّ  چنين نوشتجاتى نظر
بع ازاين رهگذر نتايجى معكوس عايد روزانه شاهد آن هستند نمى بينند و بالّط 

  .نويسندگان اين مقاالت مى گردد

  غير عقالنى بودن مفاد نوشتجات
جا كه شيوة اين رّديّه نويسان، نفى هرنوع خوبى و نيكى و انتساب ازآن  
نوع زشتى،پليدى وشرور به جامعه بهائى مى باشد، به ناچار مطالبى را  همه

مى نويسند كه غالبًا حاوى تضادهايى است كه عقل سليم آن ها را باور نمى 
ارضاء  راجالب اين است كه ديگر دروغ هاى كوچك، اين نويسندگان . كند

 نند تاتازه هستند و هركدام سعى مى ك ىنکرده و دائم درپى خلق و ابداع
دراين زمينه پيشگام شده،ابتكارات جديدترى را عرضه وخوانندگان واكسينه 

اعه آلوده سازند اّما دريغ كه خود خلق السّ  شده خود را به ويروس هايى جديد و
. گرفتارمى كند و اسير يشترها را ب را درمردابى انداخته اند كه هرحركت، آن

انات كاذب دچار و به ارتكاب ت افرادى را به هيجممكن است به طور موقّ 
اعمال خالف شئونات انسانى وا دارند؛ اّما به سرعت ابتكار عمل را از دست 

كار به جايى رسيده . قرار مى گيرند تى به مراتب اسف بارترداده و در وضعيّ 
است كه مردم ايران ازخود مى پرسند آيا به راستى دراين جامعه آزموده شده 

از نيكى يافت نمى شود؟ هيچ نشانى ازاخالق،  دربسترتاريخ، هيچ اثرى
ادب، وفا ومهر پرورى وجود ندارد؟ آيا اين همه افراد  ن، فرهنگ،تمدّ 

تحصيل كرده ومحترم، به هيچ قانون انسانى واخالقى پايبند نمى باشند؟ پس 
 آسايش، رفاه، شغل، ازافتخار، و گذشتن هااين همه شهامت ها و شجاعت 

ز كجا سرچشمه گرفته است؟ از اين ها گذشته، اين همه جان ومال ا ت،امنيّ 
اعتبار جهانى براى اين جامعه چگونه حاصل گشته است؟ و به اين ترتيب 
ديده بصيرت بسيارى ازهموطنان بهائيان به روى حقايق جديدى گشوده شده 

 رايله واقف گشته اند زأامور هم خود به اين مس ىبه نظر مى رسد اوليا. است
ه روزنامه هگمتانه سعى مى كند كه جريان را گسترش داده و پاى درحالى ك

ى بسيارى ازجمله نهادهاى دولتى، مراجع مذهبى، ارگان هاى مذهبى وحتّ 
گروه هاى شبه نظامى را به اين معركه باز كرده و زمينه را براى يك ضوضاء 

ه و عاقبت چنين اقداماتى به خوبى مطلع بود كسانى كه از ند؛ا كعمومى مهيّ 
ات گرانبهائى را كسب كرده اند، صالح خود را درمهار كردن چنين تجربيّ 

  .اقداماتى مى بينند
براى نمونه نقد مختصرى برنوشته آقاى بهزاد جهانگيرى مندرج  حال  

روزنامه هگمتانه همدان ارائه مى شود  ١٣٨٥تير ماه١١مورخ  ٧٠٦درشماره 
  .باشد تا شاهدى برغيرعقالنى بودن اين گونه مقاالت

مقاله آقاى جهانگيرى بهائيان را مسئول گرفتارى ها و مصائب بى  دراين  
بازور وتهديد  :شمار زندگى خود معرفى كرده و ازآن ها شكايت مى كندكه اّوالً 

ثانيًا با تهديد وضرب و شتم فيزيكى ازازدواج  ،و ارعاب او را بهائى كرده اند
دختر  ثالثًا ازدواج با ،نموده اندبا دختر مسلمان دلخواه خودش جلوگيرى  او

ديگرى كه بهائى بوده ولى اوهم مى خواسته مسلمان شود را به او تحميل كرده 
به از دست دادن  رابعًا درواقعه تصادف ايشان با فردى مسلمان كه منجر ،اند

يكى از پاهايش شده او را وادار كرده اند كه رضايت دهد و اين باعث شده 
خامسًا پس از ترك ديانت بهائى، بهائيان  ،باشد شتهر كردن نداكه امروز توان كا

آن ها را مورد حمالت مختلف قرار داده وازآن ها نامه هايى عليه جمهورى 
گرفته وخانه وزندگيش رامتالشى كرده و  او ماشين اورا از و اسالمى گرفته اند

اهه همسرش را فيزيكى جنين دوم برخورد سادسًا با ،ازكاراخراج نموده اند اورا

البته درپايان مذكور نموده اند كه اين ها بخشى ازمظالمى . ساقط كرده اند
 اّما دراين جا. ايشان وارد شده است است كه ازسوى تشكيالت بهائيّت درحّق 

  :ه مى كندنكاتى جلب توجّ 
تشكيالت بهائيّت ت به اجبارِ دوران طفوليّ  اين جانب از«: نوشته اند  

  ».بهائى گرى وارد شدم دركالس هاى آموزشى
دراين مورد چه معنا ومفهومى  »مجبوركردن طفل«اين است كه اصوًال  سئوال

مگر ). مخصوصًا درامر آموزش(دارد؟ آيا طفل ازخود اختيارى هم دارد؟ 
بااطفال خودچه مى كنند؟ ) ه مردم دنيايامسيحيان و بى دينان و بقيّ (مسلمانان 
بروهركجا  لمومى گويندعزيز د ى فرستندرا صبح كه شد به كوچه م طفل خود

  باره برو؟ دو و كه دلت مى خواهد آموزش ببين وظهر هم بيا ناهارت را بخور
به جهت ارتباط بامسلمانان درايّام خدمت « :نوشته اند  

دختر  عالقه مند به ديانت اسالم و ازدواج با) ١٣٦٨تا١٣٦٥از(سربازى
  »مسلمان شده بودم

 ويتنام يا ايشان قبل ازسربازى درارمنستان ياچين يا اين است كه آيا الؤس  
هاوائى زندگى مى كرده اند كه ارتباطى بامسلمانان نداشته اند؟ كشور  جزائر

ايران كشورى مسلمان است و درهمه جاى آن مسلمانان موجود هستند ديگر 
درسربازى  رد؟چه مفهومى دا» به جهت ارتباط بامسلمانان درسربازى«عبارت 

ذكر اين مطلب مى خواهند  ه ايشان باى افتاده است؟ البتّ فاق خاّص چه اتّ 
. ولى خيلى ناشيانه عمل كرده اند توجيه كنند را ت تغيير مذهب خودعلّ 

يا  به آن دختر درضمن خوب بودمى گفتند اّول به اسالم عالقه مندشدند وبعد
  .بالعكس

 ازدواج با( تشكيالت بهائيّت سدراهم شد واين اجازه را«: نوشته اند  
  »...باضرب وشتم فيزيكى...ازمن سلب نمود) مسلمان موردعالقه ايشان دختر

نكرده اند كه اّوًال منظورشان ازتشكيالت چيست؟ ثانيًا اين  صمشخّ   
تشكيالت چگونه مانع ازدواج ايشان شد؟ درديانت بهائى براى ازدواج 

ات وجود ندارد وبه كرّ ى بى دينان هيچ نوع منعى بامعتقدان به ساير اديان وحتّ 
 لمانشاهد اين قبيل ازدواج ها على الخصوص دركشور ايران و با هموطنان مس

بوده و مى باشيم وتشكيالت هم هيچ منعى را ايجاد نكرده است 
البته ازدواج باغيربهائيان . ى اختيارى هم براى اين كارنداردوظيفه وحتّ  واصوالً 

ها لزوم جارى شدن عقد بهائى داراى شرايطى مى باشد كه مهمترين آن 
 هائيانشكى نيست كه دركشورى كه ب اّما ،اسالمى مى باشد بعدازمراسم عقد

دارند  درمعرض انواع واقسام تضييقات وتهديدات وتبعيضات و تحريكات قرار
فند مشكالت اين نوع ازدواج ها رابه طرفين يادآور والدين دختر و پسر موظّ 

اّما تشكيالت ابدًا دراين مورد . م به اين امر نمايندشوند تا با آگاهى كامل اقدا
ت كه يك رف به اين علّ گاه ِص  نه وظيفه اى دارند ونه اختيارى و طبيعتًا هيچ

بهائى با يك مسلمان قرار ازدواج گذاشته اند مداخله نمى كند تاچه رسد به 
  .كنند اين كه باضرب وشتم فيزيكى وتهديد وارعاب بخواهند ممانعت ايجاد

دختر مسلمان  ازدواج با شكايت كرده اند كه مرا از: ايشان اّما شاهكار   
با برنامه ١٣٧٠درسال «مورد دلخواهم منع كردند ولى در ادامه فرموده اند 

دختر خانمى بهائى  ريزى قبلى تشكيالت بهائيّت، ازدواج تشكيالتى را با
خانم كه سوداى  ازكردستان برمن تحميل كردند تابه زعم خود هم من وهم اين

  »گرايش به اسالم را داشت دربهائيّت ابقاء كنند
دوى اين عزيزان سوداى گرايش به اسالم را  هر. قاضى شويد خودتان  

بوده اند وتشكيالت هم اّطالع داشته است  گردانيبهائى رو انتيداشته و از د
شود؟چه وبراى ابقاء آن ها دربهائيّت آن ها را به عقد هم درآورده اندكه چه ب

آيا تشكيالتى كه اين همه آن را .كسى قرار است ديگرى را ابقاء كند؟ اهلل اعلم
باهوش و زرنگ وسياسى وحاصل فكرجمعى استعمار انگليس 

مى شمرند چنين تدبيرى را اتخاذ نموده است؟ )سيا(وآمريكا)موساد(واسرائيل
  .پس واى برچنين سازمان هايى

ر بفرمائيد ايشان بايك تصوّ . است له تصادف ايشانأشاهكار ديگر، مس   
دست داده و سپس  فرد مسلمان تصادف كرده و متاسفانه پاى خود را از

جريان به همين سادگى است اّما آن را به مهمترين قسمت . رضايت مى دهند
 ورعى شده اند كه تشكيالت بهائيّت او را به زنوشتة خود تبديل نموده و مدّ 

تصوير خوشى ازبهائيان به يادگار بگذارند  تا ندبه دادن رضايت كرده ا وادار
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شاء اهلل روزى پروندة اين  ان. تشكيالت طلبكار شده اند وحال ايشان از

ولى الزم به ذكر است كه ايشان تنها بهائى اى  .تصادف روشنتر مى شود
مسلمان تصادف كرده اند و تشكيالت بهائى هم وظيفه اى  کينيستند كه با 

مداخله هم نمى كند البته براى رضايت دادن داليل  و ددراين قبال ندار
ن مالى مثًال اين كه طرف مقابل داراى تمكّ . ديگرى هم مى توان فرض نمود

نبوده و نهايتًا فقط مى توانسته راهى زندان شود وجناب جهانگيرى هم در هر 
رضايت داده و  اچاراين است كه به ن .حال ازاين رهگذر طرفى نمى بسته

برعكس، شايد طرف مقابل  ايموارد درايران امروز بسيار يافت مى شود  ازاين
شخص ذى نفوذى بوده و احيانًا به آقاى جهانگيرى گفته شده است كه شتر 

چون  ازخيرشكايت كردن بگذر زيرا به ضررت تمام مى شود. ديدى نديدى
خودت مى دانى كه اين جا ايران و همدان است و تويك بهائى هستى و ديه 

ى مى دهند كه اين هم أر مراجع قضايى برعليه تو در و ق نمى گيردبرتوتعلّ 
اين فرض است كه جناب جهانگيرى بى  بسيار شايع است وتازه همه اين ها با

گذشته ازاين، چرا . ر تصادف شناخته شده باشندتقصير وطرف مقابل مقّص 
كه بابا زدى نمى كنند  هارىعى ندارند واظمسلمان هيچ توقّ  ايشان ازآن فرد

تازه اين . پاى مرا ناكار كردى من هم رضايت دادم الاقل االن دست مرا بگير
هم نوعى جانبازى است و بنياد جانبازان نيزمى تواند وارد صحنه شود، 

وراى همه  اّما در. مخصوصًا كه جناب جهانگيرى ديگرخودى هم شده است
چقدر هم رضايت  درقلبشان شاناين ها يك نكته بسيار جالب است كه اي

يعنى رضايتى داده اند كه چندين سال است حسرت آن را مى  داشته اند
خورند وكينه بدل گرفته اند كه چرا تشكيالت بهائى نگذاشتند من پدرآن فرد 
مسلمان را درآورم وروزگارش را سياه كنم وكارى كنم كه تا آخر عمر خرج مرا 

هم درنوع خودش جالب  اين شكايت صهخال. بدهد و ازمن سرپرستى كند
  .است
نامه هائى عليه جمهورى اسالمى گرفتند  تشكيالت ازما« نوشته اند   

ابزارجمهورى اسالمى  سپس آن را دراختيار جمهورى اسالمى قراردادند كه با
  ».از بين ببرند ايران ما را

فاقات درزمانى است كه بنا براظهار ايشان زن كنيد كه تمام اين اتّ  تدقّ   
نزد يكى ازعلماى سازمان تبليغات  ١٣٧٥با آگاهى كامل درسال  دو هروشوهر 

و آموزه هاى اسالمى را  ف شده بودنداسالمى همدان به دين اسالم مشرّ 
كامًال رعايت و برطبق همين آموزه ها ازافراد تشكيالت بهائى پذيرايى مى 

ذائى عليه حال بايد پرسيد باچنين ايمان و ايقانى درآن نامه هاى ك. كرده اند
چرا جمهورى اسالمى شما  چرا نوشته اند؟ و جمهورى اسالمى چه مطالبى و

. را ازبين نبرد؟ چون ظاهرًا متن آن نامه ها بسيار زننده واهانت آميز بوده است
اسالمى نفرت  زجمهورىدرغير اين صورت، آيا مسلمان شده بوديد ولى ا
يكديگر تفاوت دارند؟  اداشتيد؟ آيا درنظر شما جمهورى اسالمى واسالم ب

ديگر تشكيالت  مطلب اساسى اينجاست كه پس از اينكه مسلمان شديد
شما داشته است؟ برفرض محال كه  ى بروحقّ  بهائى چه نفوذ واقتدار واعتبار

شما چرا قبول  سيدتشكيالت بهائى ازشما خواستند چنين نامه هائى بنوي
گمان مى كند كماندوها كرديد؟ نوشتة شما به گونه اى است كه خواننده 

 وارد منزل شما شده و )موساد اي اياحتماال از طرف س(موران شكنجه گرأوم
  آيا چنين بوده است؟» شما را مجبور به نوشتن چنين نامه هائى كرده اند«

ماشينم را ازمن گرفتند، خانه ام را و زندگى ام را متالشى «:نوشته اند   
» ماشينم راگرفتند«اّوًال عبارت. ستجالب ا» ازكار اخراجم كردند. كردند

اگر اين سند ازاّول به نام شما بوده است . ت دارديعنى چه؟ ماشين سند مالكيّ 
چطور اين كار را كرده اند؟ آيا منظورتان اين است كه جعل سند كرده يا سند 
ماشين شما را دزديده اند يا اين كه اصًال ماشين شما را دزديده اند؟ آيا شما 

مخصوصًا كه دقيقًا مى دانيد چه كسى (ع مربوطه شكايت كرده ايد؟ به مراج
درغير اين صورت اگر سند به نام شماست .) يا كسانى اين كار را كرده اند

نه تنها ماشين خود را باز مى ستانيد . يدهنوزهم دير نشده است شكايت كن
ن آن كسى چه مى داند شايد جبرا. عاى خسارت هم بكنيدبلكه مى توانيد ادّ 

اّما . دست رفته هم شد؛ على الخصوص درجمهورى اسالمى سال هاى از
عين . بى معناست» ماشينم«ماشين دراصل به نام شما نبوده ديگر عبارت اگر

اّما اين كه . صادق است» خانه وزندگى كردنمتالشى «همين مساله درمورد 

» ين گيرم كنندنظر اقتصادى زم از بهائيان به من كار نمى دادند تا«نوشته اند
ت، باكمال است اين گونه باشد؛ اّما درصورت صحّ  بايد گفت اّوًال كه بعيد

شان  ف بايد عرض كنم كه ايشان كه ديگر بهائى نبوده اند لذا شكايتسّ أت
ع باشند؟ مستحضر هستيد كه بايد باز هم ازبهائيان متوقّ  اازكيست؟ واصوًال چر

وقليل  مواردى نادر اسالمى ازجامعه اسالمى مخصوصًا سازمان تبليغات 
الوقوع نظيرايشان به خوبى استقبال كرده وازهيچ چيزكسر نمى گذارد واجازه 

هم اينك نيزكسانى كه با ايشان . نخواهد داد غبارى برچهره شان بنشيند
را فلك زده  شانينداشته وا اتى ازاوآشنا هستند چنين تصورّ  )ىريجهانگجناب (

آنطور كه خود ايشان نوشته اند شغل عينك . نندومحتاج به نان شب نمى بي
ولى درعكس مندرج درروزنامه، درپشت سر ايشان كتابخانه . سازى داشته اند

القاء مى كند  ار اى قرار دارد كه تمام زمينه را پر كرده ودرنگاه اّول اين تصورّ 
ت انتخاب چنين پس روشن نيست علّ . قى روبرو هستيمكه با شخص محقّ 

يا شغل آقاى جهانگيرى تغيير كرده است؟ شغل جديد آچيست؟ زمينه اى 
مات آن را فراهم كرده است؟ با چه پيشينة ايشان چيست؟ چه كسى مقدّ 

 ندانشگاهى؟ واگر شغل ايشان كما كان همان عينك سازى است اي علمى و
  عكس چه معنايى دارد؟

همسرم را تشكيالت بهائيّت با برخورد فيزيكى جنين دوماهه «:نوشته اند   
مالحظه كنيد چه آشفته بازارى است كه قلم هرچه بخواهد مى » ساقط كردند

ص را مشخّ » برخوردفيزيكى« ى به خود زحمت نداده اند كه نوعحتّ . نويسد
هم نكرده اند به ى كسى را متّ گويى اينكه بديهى است حتّ . كنند
چنين عملى از نظر قضائى وحقوقى . اكتفا نموده اند» تشكيالت بهائيّت«رذك

ى اگرخود مادر، اقدام به چنين عملى كند مورد حتّ  .قتل عمد تلقى مى شود
مخصوصًا اگر اين شخص (تعقيب واقع مى شود تاچه رسد به شخص ثالث

درجمهورى اسالمى زندگى كند وواى به وقتى  و ثالث بهائى باشد
هم براستى چرا ايشان شكايت نكرده اند؟ چرا ). باشد »بهائى تتشكيال«كه

له كوچكى است كه دروسط يك أاكنون شكايت نمى كنند؟ آيا قتل عمد مس
عاى مقاله آن هم بايك جمله كوتاه مطرح شود؟ چه مداركى براى اثبات مدّ 

يا بازرس پرونده يافتن  ال قاضى وؤخود دارند؟ از اين ها گذشته اّولين س
ت بهائيّت ماهه چه خطرى براى تشكيال ٢قتل است بايد پرسيد؛ جنين  زهانگي

داشته؟ نكند جريان حضرت موسى قرار بوده تكرار شود؟ آيا كاهنان به 
» تشكيالت بهائيّت«تشكيالت بهائى خبر داده بودندكه چنين جنينى دودمان

ع را را به باد خواهد داد ويا اسرائيل را ازصفحه روزگار محومى كند ياتشيّ 
ار گذاشته وسقط جنين جهانگيرمى كند لذا تشكيالت همة كارهاى خود را كن

  .راس اقدامات خود قرار داده است؟ عجب طنز تلخى دوماهه را در
درآمده  بسيار مهم دراين مقاله فضائى است كه به تصوير و نكته بارز   
دراين فضا بهائيان همه كاره، صاحب اختيار، داراى قدرت و توانايى . است

كنند، مى زنند، مى  حمله مى. نشان داده شده اند) گويى دولتى دردولت(
افراد  موالبه ازدواج درمى آورند، ا كشند، ازازدواج جلوگيرى مى كنند وبه زور

مسلمان را مى گيرند و جعل سند مى كنند، به زوراعتراف مى گيرند وآنقدر 
هيبت و عظمت دارند كه افرادى مظلوم وبى پناه نظير آقاى جهانگيرى ديگراز 

ت مى د شده دست به دامان روزنامه ها وملّ امي اقدامات قانونى و دولت نا
عليه بهائيان است وتنها  ىهراقدام دراين فضا جمهورى اسالمى عاجز از. شوند

سال زجر،آزار،  ٢٨ اّما آيا واقعًا چنين است؟. با كمال حسرت نظاره گر است
اخراج ازشغل وتحصيل، مصادرة اموال وهرچه كه نام  قتل، شكنجه، تعقيب،

سات به مقدّ  .طالق مى شود، براين جامعه مظلوم وارد شده استبرآن ا» رشَ «
آن ها آشكارا اهانت مى شود وهمه نوع صفت غيرانسانى رابرآن ها اطالق 

عاجز ازطرح شكايت  ىمى كنند آن وقت به مظلوم نمائى پرداخته وخود را حتّ 
  .نشان مى دهند

شناسنامه  ين به شمارهدرهرحال جناب آقاى جهانگيرى فرزند نورالدّ    
همدان، معتقدند كه به ايشان ظلمى وارد گشته وازچيزى  ١٣٤٦د متولّ  ٥٢٢٩
يعنى  »تشكيالت بهائيّت«اين كه .(شاكى هستند» تشكيالت بهائيّت« به نام

چه وچه محتوائى دارد خود بحث جالبى است كه دراين مقال فرصت 
  :ايشان نوشته اند)به آن نيست تنپرداخ
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ت تقديم شما ملّ  اهى خود را از اين تشكيالت، م خوبدين وسيله تظلّ 

احقاق مسلمان ومقامات جمهورى اسالمى كرده واميدبه پى گيرى و
  .حقوق مسلوبه خويش را دارم

ت مسلمان نموه اند براى من قابل ايشان شكايت خود را تقديم ملّ  اينكه  
ن ت مسلمان چگونه قادر براحقاق حق ايشاص نيست ملّ زيرا مشخّ  .درك نيست

بهتربود ايشان اّول به . هستند وازچه روش وقانونى استفاده خواهند نمود
مقامات جمهورى اسالمى رجوع مى كردند وچنانچه نتيجه نمى گرفتند آن 

البته من درمقامى نيستم كه ازطرف . ت مسلمان روى مى آوردندوقت به ملّ 
م جامعه ر مى كنجامعه بهائى قولى بدهم يا حرفى بزنم؛ اّما شخصًا تصوّ 

دادگاهى صالح  در مادگى كامل والبته اشتياق تمام منتظر است تاآبهائى، با 
 رايشانبه تمام اظهارات ايشان گوش كرده، چنانچه ظلمى ازجانب جامعه ب

زيرا برطبق تعاليم حضرت بهاءاهلل، بهائيان  .وارد شده با كمال ميل رفع نمايد
د ومدارك ارائه شده نتوانستند اين اّما اگر غير ازاين ش. مورندأبه اين امر م

هامات را اثبات نمايند مختصر عذر خواهى ازاين جامعه ستمديدة مظلوم به اتّ 
  .درهمان ستون درج شود همان روزنامه و در و عمل آيد

مسلمان جمهورى اسالمى  است که يك شهروند نياست ا چه مهمّ نآ  
ات جمهورى اسالمى را به مقام ىتيقصد طرح شکا) آقاى بهزاد جهانگيرى(

 .اولياى امور واجب است كه به اين شكايت ترتيب اثردهند بر نموده است و
سپس به . يعنى اّول اورا راهنمائى كنند تاشكايت خود را صحيح طرح كند

شايد هم جهان چون نمى دانم طرف مقابل دقيقًا (ايران  ائىجامعة به
مات م نمايند وآنگاه مقدّ هاتفهيم اتّ ) چه منظورى دارد» تشكيالت بهائى«از

 دگانيستمد گريمشابه د اتيشکا اقيس نيو به هم(رسيدگى به اين شكايت
را فراهم سازند وتا احقاق حقوق طرف برحق، ازپاى )نظيرخانم مريم زارعى

درضمن ازجناب بهزاد . كه عدالت اسالمى اينگونه حكم مى كند ندننشين
كه ان الحيوة العقيدة والجهاد  دزنيجهانگيرى نيزمصرًا خواستارم كه به پا خ

 طريق صحيح فردًا به مراجع قضائى تسليم نمايند وشكايت خود را رسمًا واز
طرح  اىر مى دارم كه نوشتن يك مقاله دريك روزنامه به معنوايشان را متذكّ 
مى »م خواهى ازتشكيالت بهائيّتتظلّ «ايشان واقعًا درپى اگر دعوى نيست و

شكايت خود را  قضائى محل سكونت خود مراجعه وباشند به اّولين مرجع 
ص است عالقه فراوانى به مسئوالن روزنامة هگمتانه كه مشخّ . تسليم نمايند

به احتمال زياد مشاورانى براى هدايت  احقاق حقوق مسلوبة ايشان دارند
ى اگر چنين نباشد شخصًا وراهنمائى هاى حقوقى به ايشان دراختيار دارند وحتّ 

ازمن بپرسيد مى گويم . گونه راهنمائى دريغ نخواهم كرد ه از هيچدراين زمين
 جامعه بهائى ايران قلبًا آرزومند است تا به شكايت ايشان رسيدگى شود و

هاى جهانى بهترين  هاگرشكايت ايشان ازجامعه جهانى بهائى است دادگا
 مشتاقانه منتظر اقدام جناب جهانگيرى مى. مرجع براى طرح دعوى مى باشند

  .باشيم
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  يك سند گويا

رسمى  جمهورى اسالمى ازطرف مقامات ازتهمت هاى تكرارى كه در يكى
مى شود، ارتباط سياسى امر بهائى با  وارد بهائى ۀرسمى به جامع غير و

تاريخ  در همچنين تعاليم و در .مسلمانان است صهيونيسم عليه اسرائيل و
 و شواهد لت اسرائيلتاريخ مربوط به تشكيل دو در نيز و ديانت بهائى
 زير در يكى ازآن اسناد. نفى مى كند را دارد كه تهمت مزبور مداركى وجود

 ايران آن را ت عزيزا آنكه ملّ تمنّ . هموطنان عزيزآورده شده است العجهت اطّ 
نامهربان بهائيان،  بدانند چرا مخالفين بى انصاف و تا عميقًا بررسى فرمايند

 بل ترس و ءابا ام خودايّ  ۀويژه نام اسنادى در نچني هازارائ ازجمله جام جم،
   .دارند واهمه

  اسراييل  نسبت به ءموضع اهل بها

رئيس كميسيون  ۀپاسخ حضرت شوقى ربّانى را در جواب نام عين  
مى آورد تا هموطنان  فلسطين، ۀحد در قضيّ مخصوص سازمان ملل متّ 

مى دارند و  و مستور ريفه نويسان عمدًا حقايق را تحيّ ه شوند كه ردّ عزيزمتوجّ 
 را نقل مى كنند تا اذهان ى محّرف،اگر نقل قولى هم كنند ناقص، و حتّ 

يان را دشمن مسلمين ئو جامعه آن مخدوش كنند و بها ىئانسبت به امر به
حال آنكه نصوص صريحه اين متن، اعظم دليل بطالن ترّهات  بنمايانند

ى عمدًا عين تمام نصوص ئبهارغم داشتن منابع  و اينان على .مكّذبين است
آنطور كه نقشه دارند و توّهم نموده اند،  يك قضيه را ارائه نمى كنند تا ۀدربار

  ١:چنين است ىئمحبوب امر بها عين نامه ولىّ . عمل كنند

رئيس كميسيون مخصوص سازمان ملل متّحداز ساحت امنع حضرت 
يان در فلسطين ئبها انتىامراهلل َارواُحنا ِفداه تقاضا نمود كه منافع دي ولىّ 

ذيل  در جواب تقاضاى مذكور توقيع مبارك .براى ايشان شرح و بيان گردد
  .١٩٤٧مورخ سپتمبر . صادرشده است

سازمان ملل متّحد در  آقاى اميل سندراستوم رئيس كميسيون مخصوص
  فلسطين؛  ۀقضيّ 

جوالى واصل و خوشوقتم از  ٩شما مورخ  ۀشريف ۀمرقوم رئيس، جناب
ى ئه فرصتى دست داده تامختصرى در خصوص ارتباط ديانت بهااينك

است در اوضاع آينده  ما نسبت به تغيراتى كه ممكن ۀبا فلسطين و نظريّ 
 الع شما و همكاراناطّ  به سه و ُمَتناِزٌع فيه روى دهد،اين اراضى مقدّ 

استحضار شما، به ضميمه اين نامه شرح  براى. نمبرسا محترمتان
 ۀهمچنين جزو ى وئبها تاريخ و مقاصد و اهّميت ديانت ۀمختصرى دربار

 ات آن نسبت به وضع فعلى دنيا وجيزه اى مشتمل برعقايد و نظريّ  و
عقيده منديم درآن روى خواهد داد، ارسال  و التى كه ما اميد وارتحوّ 

  . مى دارم

زيرا در حالى  ،به فرداست ى منحصردر اين كشور تا حدّ  يانئبها تموقعيّ 
ولى مركز ادارى كليساى  ت است،عالم مسيحيّ  شليم مركز روحانىكه اور
نمى باشد و نيز هر چند  ديانت عيسوى هيچ يك از مذاهب ديگر روم يا

مقامات  س تريناورشليم در نظر مسلمانان نقطه اى است كه يكى از مقدّ 
ديانت محّمدى و  ۀدارد، مع ذلك اعتاب متبّرك قرار ناسالمى در آ

نجا مى روند، در سرزمين عربستان آاداى فريضه حج بد مركزى كه براى
هستند كه عالقه آنها نسبت به فلسطين  تنها يهوديان. است نه در فلسطين

 در كه اين كشوراست؛ زيرا يان بهئتا اندازه اى قابل قياس با عالقه بها
آن شهر مركز  و در تاريخ قديم، قرار داشته سشانمقدّ  بداورشليم بقاياى مع

با وصف اين، موقف آنها . ات مذهبى و سياسى آنان بوده استسمؤسّ 
 فلسطين محل استقرار زيرا خاك ،يان متفاوت استئنيز ازيك جهت با بها

توجه و زيارت  ى بوده و نه تنها محلّ ئبها طلعت اعظم ديانت عرش سه

ى است ئنظم ادارى بها دائمى حال مقرّ  عينبلكه در  ،يان دنياستئبها
  . ست آن را به عهده دارمكه افتخار ريا

 ۀديانتى است به كلى غير سياسى وما در كشمكش و منازع بهايى ديانت
س و مردم آن جريان ارض مقدّ  ۀسرنوشت آيند باره سخت كنونى كه در

ديگر در  نداشته و از طرف جانبدارى و از طرفى هيچ گونه مداخله دارد،
. نداريم توصيه اىو  و چگونگى سياست آينده اين كشور نظر خاّص  نوع

 ۀاستقرار صلح عمومى در عالم و ميل و مراد ما مشاهد مرام ما و مقصد
سياسى  امور انسانى وازجمله در ۀعدالت در جميع شئون جامع بسط
ين ما ازاعقاب يهوديان و مسلمين يپيروان آ چنانكه عده زيادى از .است

و  بى نداشتهاين دو گروه تعّص  ى نسبت به هيچ يك ازئبوده و ديانت بها
آنها و به صرفه و  و مايليم به نفع مشترك خود بسيار مشتاق يانئما بها

  . و آشتى برقرار سازيم صالح كشور، ميان آنها صلح

خاذ مى شود مطلبى كه فلسطين اتّ  ۀتصميماتى كه نسبت به آيند در اامّ 
ا را اين است كه هر كس كه حكومت حيفا و عكّ  ت داردبراى ما اهميّ 

در اين منطقه مركز ادارى و  مى گيرد به اين نكته واقف باشد كهبدست 
ين و اختيار يآ و بايد استقالل آن قرار دارد ين جهان آرايروحانى يك آ

 يان عمومئبها اين مركز و همچنين حّق  المللى آن بوسيله بين رامو ۀادار
ه با همان امتيازاتى ك( براى زيارت مزبوره ۀكشورها در مسافرت به منطق

و مسلمين و عيسويان براى زيارت بيت  يهوديان در اين خصوص
  . هميشه محفوظ و رعايت گردد شناخته و براى رسمًا) س دارندالمقدّ 

باب در كوه كرمل و مرقد حضرت عبدالبهاء در همان محل  حضرت مقام
حول و  ۀو اراضى وسيع در جوار آن و باغها يان شرقئبها ۀمسافرخان و

ت و عموم مردم از هرملّ  ورود كه تمام آنها براى( حوش آن مقامات
 غرب در پاى كوه كرمل ومحلّ  يانئبها ۀو مسافرخان) مذهب آزاد است

ا و يان و خانه ها و باغهاى مختلف واقع در عكّ ئبها ۀعپيشواى جام اقامت
سجن  ۀمجاور آن كه در دور نواحى

حضرت بهاءاهلل در آن شهر به قدوم 
 ۀمبارك ۀروضو  ف شدهمباركش مشرّ 

ا در بهجى نزديك عكّ  حضرت بهاءاهلل
با قصر مباركش كه اكنون به صورت 

 و( تاريخى و موزه در آمده يک مكان
و زيارت  روددوى اين اماكن براى و هر

) آزاد است تو ملّ  مذهب مردم از هر
ى واقع در ئكات بهاو همچنين متملّ 

فات و ها متصرّ  تمام اين –ا دشت عكّ 
س را در ارض مقدّ  يانئبها امالك

اين مطلب را نيز  .تشكيل مى دهد
كات تملّ  بايد در نظرداشت كه اكثراين

ت شهردارى به علّ  و از طرف دولت
 رضديانتى كه دارند از تأديه عوا ۀجنب
 و قسمتى از ماليات معاف گرديده و

 ۀق به شعبكات وسيعه متعلّ اين متملّ 
يان ئى بهاروحانى ملّ  فلسطينى محفل

مالى و كانادا است كه بر طبق مريكاى شآ
انجمن ديانتى  قوانين كشور به عنوان يك

در آينده هم  .شناخته و تسجيل شده است
از  متىقس شعبات خود در فلسطين ى ديگرى بوسيلهمحافل روحانى ملّ 

ك خواهند تملّ  سه تحتين را در اراضى مقدّ يبين المللى اين آ موقوفات
  . گرفت

همكارانتان كه عضوكميسيون هستند،  شما و مراتب فوق از نظربه
حد در توصيه هايى كه به سازمان ملل متّ  و خواهش دارم در سفارشها

ه و يان را مورد توجّ ئبها فلسطين مى كنيد، حفظ و وقايت ۀخصوص آيند
  . عنايت قرار دهيد

همراه خانواده اش در  ،بتداى ورود به عکابهاءاهلل در احضرت 
 .اين زندان در کنار درياى مديترانه محبوس شدند



 
 ١٥٨   ولوله درشهر

 
تى كه شما و همكارانتان در را مغتنم شمرده از روح صميميّ  فرصت ضمنًا

مشّوش اين ارض مقّدس ابراز داشته ايد،  اوضاع ۀبارانجام تحقيقات در
كمال اميدوارى دعا مى كنم كه در  اظهار و با مراتب قدر دانى خود را

منصفانه اى براى  و شما راه حل سريع ۀات صائبمساعى و نظريّ  ۀنتيج
  . پيش آمده، پيدا شود كه در موضوع فلسطين عضالتىم ۀتصفي

  ١٩٤٧ جوالى ١٤-شوقى ربانّى  :امضاء



 
 ١٥٩   ولوله درشهر

 

 ۀبار بهائى در امر نظر گوشه اى از

  اسرائيل

  حامد

اسرائيل  آيين بهائى و ۀ، مطالبى دربار٣٣تا  ٢٦:ايّام، صص جام جم در 
بهائى درآنجا را نشانى ازطرفدارى  ۀسنوشته وسعى كرده است وجوداماكن مقدّ 

 ننداين تهمت نيزما. نمايد آيين بهائى ازصهيونيسم وطرفدارى اين ازآن وانمود
بهائى درهمان اوايل انقالب  ۀاكاذيب ايّام تكرارى است، وجامع بسيارى از

 درهمين مجموعه نيزچند د به آن داده است، واسالمى پاسخ هاى متعدّ 
لذا ). »اسرائيل ۀديانت بهائى ومسأل« ۀمثل مقال( آن آمده است ۀمطلب دربار

اين  از وجوهى ديگر به زير دراينجا درصدد تكرارآن جواب ها نيستيم، اّما در
  .موضوع مى پردازيم

بيانى ناقص  »ديرين ت وصهيونيسم، پيوندبهائيّ «مطلب  ، در٢٩درص 
حضرت عبدالبهاء را آورده است كه درآن پيش بينى بازگشت قوم يهود  شده از

 .دانسته است ديرين مزبور دليل پيوند ايّام همين پيش بينى را را فرموده اند، و
 ده ها بيان ديگرازحضرت بهاءاهلل وحضرت عبدالبهاء را و مزبوراّما اگركل بيان 

كتاب  خود از دراين خصوص ارائه مى كرد معلوم مى شد كه پيش بينى مزبور
جام جميان چنين  .انبياى بنى اسرائيل است ونه حضرت عبدالبهاء عهدعتيق و

بهائى را ت آيين چيزى جزحّقانيّ  ارائه مدارك مزبور زيرا كرد، نكرده ونخواهند
كرد، چه كه طبق بشارات انبياء مزبورونيزطبق احاديث  اثبات نخواهد

اديان  ۀهم سه، ازعالئم ظهورموعودقوم يهود به اراضى مقدّ  اسالمى، بازگشت
الهى  آن مى باشد كه تحّقق آن ازمعجزات وداليل ثانوى آسمانى وهمزمان با

  .بودن آيين بهائى است
سه، ا و اراضى مقدّ و تبعيد ايشان به عكّ  آرى، با ظهور حضرت بهاءاهلل 

وعود كتب عهد عتيق و جديد و احاديث اسالمى محّقق شد و پس ازآن، به 
 ١٩٤٨تدريج قوم يهود شروع به رفتن به اراضى مزبور نمودند تا آنكه در 

ا، و نه رفتن نه تبعيد حضرت بهاءاهلل به عكّ . ت دادسازمان ملل به آنان رسميّ 
ين شاه و سلطان اراضى، به دست بهاييان نبود؛ بلكه ناصرالدّ يهوديان به آن 

و شايد براى . ا تبعيد كردندعثمانى حضرت بهاءاهلل را به عكّ  عبدالعزيز
هموطنان عزيز جالب باشد كه بدانند يكى از علماى يهود كه با جناب 

 اند، پس از آنكه تهدينى داش ۀى مذاكرئغين بهاابوالفضائل گلپايگانى از مبلّ 
جناب ابوالفضائل از نصوص تورات و آثار يهودى اثبات مى كنند كه موعود 

سه هم رفتند، يهود و مظهر رب الجنود حضرت بهاءاهلل هستند و به اراضى مقدّ 
ا رفته اند تا بشارات و پيشگويى هاى مى گويد حضرت بهاءاهلل عمدًا به عكّ 

جناب  .ياورندكنند و دليل ب اتتورات و كتب يهود را در حّق خود اثب
ابوالفضائل جواب مى دهند كه دو سلطان مزبور به قصد خاموش كردن نداى 

ا تبعيد كردند و اين امر نبوده مگر به الهى ايشان، حضرت بهاءاهلل را به عكّ 
ت و اراده هاى َمْن فى العالم بوده و ه كه مالك مشيّ الهيّ  ۀت و اراده غالبمشيّ 

  ١.هست و خواهد بود
به اراضى  بازگشت قوم يهود ۀى ازنصوص بهائى درباربعض اينجا در 

آت جام جميان برمال شود، وهم ئسه تقديم مى گردد تا هم اكاذيب وافترامقدّ 
اّما قبل از اينكه . الهيه با ظهورآيين بهائى آشكارگردد تحّقق وعود ۀمعجز

 با امر لنصوص مزبور تقديم شود، اشاره مى نمايد براى مالحظه ارتباط اسرائي
جلد سّوم قاموس  ١٦٩-١٧٨ :به صص ى در آنجا،ئبها ۀكى و اماكن متبرّ ئبها

است، مراجعه فرمائيد  »اسرار ربّانى«بديع كه موسوم به ١٠٨توقيع منيع نوروز 
طور كه با جميع  ى به عنوان دينى مستقل، همانئتا مشهود گردد كه امر بها

ارتباط دارد؛ ولى اين  نيز رائيلدول و ملل ارتباط دارد با كشور و دولت اس
سياسى و منازعات احزاب و كشورها و دولت ها و طرفدارى  ۀمقول ارتباطات از

از يكى به نفع ديگرى نيست؛ چنانکه نصوص ذيل فوق العاده در اثبات اين 
ت فعلى مركز جهانى الع از وضعيّ معنى گوياست و عزيزانى نيز كه مايل به اطّ 

ند به سايت هاى اينترنتى بهائى مراجعه نمايند ى دراسرائيل هستند مى توانئبها
ه شوند كه نوع ارتباط اهل بهاء با دول و ملل عالم ارتباطى انسانى، تا متوجّ 

 ىاسيدينى، فرهنگى و اجتماعى است و ابدًا ربطى به رقابت ها و منازعات س
. دوحدت جميع بشرندارن آنها ندارد، و آرزويى جز اتّحاد عالم و ۀوامور مختلف

نصوص ذيل مستغنى از توضيح است و منصفان و حقيقت جويان را كفايت 
  .است
 ۀهواالبهى در خصوص اجتماع سالل« :عبدالبهاء مى فرمايند حضرت 

اسرائيل در اورشليم به موجب نصوص انبياء سؤال نموده بوديد، اورشليم و 
را آن است؛ زي )حضرت بهاءاهلل(ُقْدُس اَالقداس، هيكل ُمكرم و اسم اعظم 

و حائِز كلِّ  مه و شهر بند يزدان است چه كه جامع جميع آالء و نعمدينه الهيّ 
ه مشتمل بر شئون و خصائص حيات ه و ُتَحف و زينت معنويّ غناء و ثروت حقيقيّ 

ه است واجتماع اسرائيل در آن عبارت از آن و ربّانيّ  ۀو محّل ظهورآثارغريب
لواء الهى وارد و بر بحر قدم وارد مى  بشارت بر آن است كه كّل اسرائيل در ظلّ 

 ۀگردند چه كه اين اورشليم الهى كه قدس االقداس در قطبش واقع، مدين
ولى با  .ملكوتى و شهرآسمانى است، مشرق و مغرب در زاويه اى ازاو واقع

وجود اين به حسب ظاهر نيز اسرائيل در ارض اقدس جمع خواهد گشت َو 
مقصود اين است . )آن وعده اى است كه دروغ نيست( ذِلَك َوْعٌد َغيُر َمكذوٍب 
در دوهزاروپانصد سال كشيد، حال بدل به عّزت  رائيلكه ذلّتى را كه اس

خواهد شد به قسمى كه محسود  عزيز ه خواهد گشت و به ظاهر ظاهر نيزسرمديّ 
 َو اْلَبهاُء َعَليِهمْ  ىطُوبى َلُهم ثم ُبْشر.)دوستان( اعداء گردند و مغبوط اوّدا

بهاء بر جميع  وخوشا به حال ايشان پس بشارت باد بر ايشان ( ٢»َاْجَمعين
  .)ايشان باد

سه درالواح مقدّ  )حضرت بهاءاهلل( جمال مبارك« :نيز مى فرمايند و 
تصريح فرمودند كه ايّام ذلّت اسرائيل گذشت، ظّل عنايت شامل گرديد و اين 

و مذلّت هزاران ساله خالصى به روز ترّقى خواهد كرد و ازخمودت  سلسله روز
 نمايند؛ فتارر ه روش وولى مشروط به آنكه به موجب تعاليم الهيّ  .خواهد يافت

عادتها و روش (از ظلمات تقاليد قديمه نجات جويند و از كسالت عوائِد سابقه 
اين قرن است تشبّث  نور و رهايى يابند و به آنچه روح اين عصر )هاى قبلى

عالم بشرى سعى و  ۀكنند و درمنافع و روابط عموميّ  نمايند؛ تعديل اخالق
 واغراض ملّيه منَسِلخ گردند يدهكوشش نمايند، از تعّصبات قديمه و افكار پوس

اغنام الهى شمرند و خدا را شبان مهربان  و جمع بشررا )برهنه و منقطع گردند(
سبب  ه چه از افراد و چه از ملّت،امروز روزى است كه افكار خصوصيّ . دانند

  ٣».نكبت كبرى گردد و عاقبت منتهى به خسران مبين شود
ه كه در يوم ظهورآن نهال مجمله وقايع جسي از و« :مى فرمايند نيز و 

و ... بيِهمال وقوع خواهد يافت، َعَلم الهى به جميع ُاّمت ها بلند خواهد شد 
 ۀرآن نهال بيهمال جميع اسرائيل را جمع خواهد كرد؛ يعنى اسرائيل در دو

و  وبآن، در ارض مقّدس جمع خواهد شد؛ يهود كه در شرق و غرب و جن
جمال مبارك اين وعد الهى كه  ۀدر بدايت دور... شمال متفرّقند مجتمع شوند

مالحظه مى نماييد  .در جميع كتب انبياء منصوص است، بناى ظهور گذاشته
ى تملّك كه از اطراف عالم طوائف يهود به ارض مقّدس آيند و قراء واراض

به قسمى كه جميع فلسطين مسكن  ،نموده سكنى كنند و روزبه روز در ازديادند
  ٤».آنان گردد

 اينكه جمال مبارك«: سؤال و جوابى است، َقوُلُه اْلَعزيز درضمن و 
از ظلم و بندگى ( اسرائيل تحرير خواهد شد ۀفرمودند سالل )حضرت بهاءاهلل(

وقتى بود كه بنى اسرائيل رجوع ننموده  ، اين بيان مبارك در)آزاد خواهند شد
لكن اين بيان مبارك در حّق مؤمنين اسرائيليان ... بودند و در نهايت ذلّت بودند 

البد . بع عزيز مى شونديعنى كسانى كه مؤمن شدند، سايرين بالتّ  ،است
در صورتى كه موافق و  ،ديگران هم به ُطفيل داراى عّزت و ترّقى مى گردند

ولى مقصد اين نيست كه اگر آنها عداوت كنند هم، باز  .باشند دوست و رفيق
  ٥».خواهند كرد خرابترّقى خواهند كرد بلكه خانه خود را 

ه الهيّ  ۀقريب مالحظه فرمايى كه وعد اى سليل جليل ابراهيم، عن« :نيز و 
بقدر «: زيو ن ٦».در حّق سالله ابراهيم باالخّص تحّقق يابد و فرح رخ بگشايد

ملل حاصل شده زائل  نيکه ب ىو کوشش نمود تا سوء تفاهم ىسع ديباامکان 
و اگر  مياست بنما انياد نيکه ب ىبحث در سوء تفاهم ىقدر ديشود و لهذا با
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 تينها گريکديملل با  عيحاصل گردد، جم ىحاد کلسوء تفاهم زائل شود، اتّ 

ت ملل اس ىاختالف و جدال از علما نيا ىسبب اصل .نديالفت حاصل نما
ملل مغضوب خدا هستند و  ريکنند که سا ىم ميآنها به ملل خود چنان تفه رايز

بودم و خانه  هوديه در جنب معبد يّ در طبر ىروز .محروم از رحمت پروردگار
 هوديقوم  ىا ديگو ىکند، م ىوعظ م هوديخاخام  دميد .ُمشِرف به معبد بود

حضرت  ۀشما را از ساللخدا  .او ريت غملل امّ  ريو سا ديت خدا هستشما ُامّ 
ملل ممتاز  عيو برکت به شما داده و شما را از جم ضيخلق کرده و ف ميابراه
 ىوسفيفرستاده، حضرت  ىعقوبي، حضرت دهيبرگز ىقاز شما اسحا .نموده
فرستاده،  ىمبعوث نموده، حضرت هارون ى، حضرت موسائختهيبرانگ

و حضرت  يىايعو حضرت ِاشَ  ىو حضرت داود ختهيبرانگ ىمانيحضرت سل
را  انيشما فرعون ىاز برا ؛از شما هستند مبرانيپ نيا عيجم. فرستاده يىايليا

شما مائده فرستاد، از سنگ آب  ىو از آسمان برا شکافت را ايغرق نمود و در
و  ديَابناِء خدائ لياسرائ ىشما بن ،ديت مقبوله نزد خدا هستمّ شما اُ  کرد، ىجار

و  ديشو ىم زيآنوقت شما عز ديآ ىم حيشما مسموعود . ديملل ممتاز عياز جم
 .گردند هملل، خذله هزله رذل ريواّما سا ديگرد ىم ريعالم حاکم و ام عيبر جم

 ،نيريسا طور نيهم. ها آنقدر از حرف او مسرور بودند که وصف ندارد ىهودي
، نيريمنظور از سا( ت بوده اندمّ اُ  ىسبب اختالف و نزاع و جدال آنها علما

 ىهوديمشابه آن عاِلم  اناتيکلمات و ب زين نيهر د ىاست که علما گريد انياد
کردند،  ىم قتيحق ىتحرّ  نهاياّما اگر ا. )نديگو ىخود گفته و م ىتهامّ اُ  ىرا برا

د قبول است و تعدّ  ىکي قتيحق رايشد، ز ىفاق حاصل محاد و اتّ البتّه اتّ 
  ٧».ديننما

ه توسط امثال جام جم ت درنصوص فوق، ميزان ظلمى راكدقّ  ِصرِف  
دراين  وقتى اكاذيب جام جم را .بربهائيان واردشده ومى شود، آشكارمى سازد

خصوص مى خوانيم، به يادمى آوريم كه تهمت هاى مشابهى درهمين 
 ١٣جلد ۀمرحوم دوانى درترجم .شده است شيعه وارد ۀخصوص به فرق

 در شبهاى پيشاورسلطان الواعظين شيرازى دركتاب  مرحومنيز بحاراالنوار و
دست ساخته امثال  اشاره كرده اند كه مخالفين شيعه، آن را عدفاع ازحريم تشيّ 

هام مزبورمى نويسند كه چون اتّ  ردّ  عبداهلل بن سباء يهودى دانسته اند ودر
تا  راحبس نمود ت قائل بود، تا سه روز اوعبداهلل درحّق حضرت على ع ربوبيّ 

ضمنًا درصدراسالم جاى  ٨.به آتش سوزانيد را چون قبول نكرد او توبه كند و
ص رابه  آقاى شهبازى وجام جميان نيزخالى بوده است كه حضرت محّمد

  ٩.زنشان يهودى بوده، يهودى وصهيونيست بنامند اينكه پدر خاطر
بهائى دراسرائيل را  ۀكتأسيسات واماكن متبرّ  ۀجم سعى كرده توسع جام 

آن كه با توضيحات فوق كذب آن  كند، حال معلول علل سياسى وانمود
بهائى  ۀآشكارمى گردد، ومعلوم مى شود كه تسهيالت داده شده به جامع

درآنجا نه به خاطرعلل سياسى، بلكه به خاطراين بوده وهست كه آيين بهائى 
بهائيان  ۀدينى زنده وپويا است واقدامات صلح جويانه واهداف عالي

وملل عالم  دول وده است كه اكثردرسراسردنيا چنان اعتبارى نصيب آن نم
با آنان همراهى نموده  براى آن احترام قائلند وبه طيب خاطردرصورت نياز

 وفاتت موقمضافًا گويا جام جميان فراموش كرده اند كه معافيّ . ومى نمايند
بهائى نيست، بلكه شامل همه  ۀبه جامع بهائى ازماليات دراسرائيل مختّص 

جام جم درآتش حسدمى سوزد كه چرا  .وده استازجمله اماكن مسلمين نيزب
اديان  ت ويهودى، درشماررديف اسالم ومسيحيّ  در نيز اسرائيل آيين بهائى را

  ).ايّام ٢٧ص(.ت شناخته استبه رسميّ 
 ٢٧-٢٦صص ۀپاراگراف آخرمقال ٥را مى توان از آتش مزبور سوزش 

ه، صحبت از سكون وادب خارج نمود ۀازرويّ  دريافت كه لحن مقاله نويس را
كاكل بهائيان را گره خورده به زلف «بهائيان نموده،  »جسارت كبك وار«

ى كه يبهائيان بايد هزينه ها« :دانسته، وتهديد مى نمايد كه »صهيونيسم
اسرائيل وصهيونيسم جهانى دربرابرخروش انقالبى مظلومان ومحرومان جهان 

مى گفتند كه قبل اى كاش جام جميان  ».مى پردازند، سهيم وشريك باشند
صد  از ازتأسيس اسرائيل، هزينه هاى جانى ومالى اى كه بهائيان درمتجاوز

 و سحب و سال پرداختند، به چه خاطر بود؟ جام جميان كه براى تهديد
 حيا وتقوى را) ايّام ٦٠ص( »ىيمظلوم نما«كشتاربهائيان وكتمان آن با عنوان 

نيسم وغيره دارند؟ تقصيربهائيان صهيو ۀفراموش نموده اند چه احتياج به بهان

متعصبّين يهودى  ۀسال ١٤٠٠جنگ  ۀهزين دراين يك قرن ونيم چيست كه بايد
اصًال آيين بهائى وبهائيان  رماسالم تا حال بپردازند؟ گي ازصدر ومسلمان را

 ۀنداشتند، آيا جام جميان با صهيونست ها دوست بودند؟ تاريخ كين وجود
ه ربطى به بهائيان ندارد ه شويد قضيّ بخوانيد تا متوجّ  يهوديان را و متقابل خود

 وحدت مسلمين ويهوديان ومسيحيان وساير و حاددوستى واتّ  آيا بهائيان جز
قرآن ( اند؟ اعدلوا هو اقرب للتّقوى خواستهديگران چيزى  پيروان اديان و

  ).مجيد
 ،)٢٩ص( امربهائى مى نويسد ۀدربار Jerusalem Post جم ازاخبار جام 

 فى تاريخ وتعاليم ديانت بهائى،اّما نمى نويسد كه همين روزنامه عالوه برمعرّ 
عات صندوق تبرّ  بهائى دراسرائيل چنين نوشته است كه بهائيان از ۀابني ۀدربار
روحانى  امور يتتمش و اراضى وساختمان ابنيه واحداث حدائق به خريد«خود 
اعانه دريافت ) اسرائيل( دولت اديان از مبادرت مى نمايند وبرخالف ساير خود

  ١٠».فقط ازاعانات پيروان خود را مى پذيرند نمى دارند و
حتّى مسلمين دراسرائيل ازكمك هاى دولت اسرائيل دراين زمينه ها  آرى 

راستى آيا  .نپذيرفته ونمى پذيرد بهائى چنين اعاناتى را ۀبرخوردارند ولى جامع
  صهيونيست هستند؟ نيز مسلمين مزبور

فرودگاه  نوشته اسرائيل در ٢٧همه اين است كه جام جم درص از تربجال 
خود حتّى يك چمدان زائرين بهائى را بازنمى كند ولى چمدان ديگران حتّى 

به حساب اطمينان آنها به  بايد اگر چنين است، اين را .يهوديان را بازمى كند
 زاع ها وزيارت نداشته اند وبه دنبال ن بهائى دانست كه هدفى جز ۀجامع

زندان هاى  نگارنده كه چندسال در خود. نيستند دسيسه هاى سياسى نبوده و
ايّام شاهد  ٦٠ص جمهورى اسالمى به سربرده ام وبه مصداق كاريكاتور

وارده بربهائيان بودم، بارها ديدم كه حتّى زندانبانان جمهورى  »قلقلك هاى«
تفتيش  ايشان را ن،ند زنداى به بئخروج زندانيان بها و ورود موقع اسالمى نيز

مصاحبه  لين زندان هاى مزبورئومس اى كاش جام جميان با .بدنى نمى كردند
 ايّام كينه توز ۀنكند به قول نويسند .جويا مى شدند را ت اين كاروعلّ  مى كردند

  .نيزگره خورده باشد »زلف جمهورى اسالمى«به  »كاكل بهائيان« ،)٢٧ص(
 بهائيان جهان آشكار صداقتى كه از مانت وآيا جزهمين ا! اهلل سبحان 
دليل اطمينان دول وملل ازبهائيان تواندبود؟ شايدجام جميان  هست، بوده و

باورشان نشودكه بعضى زندانبانان جمهورى اسالمى نيزبه بهائيان زندانى عشق 
جام  تبراى حير .مى ورزيدند وبه صداقت وامانت ايشان اطمينان داشتند

رشان مى رسد كه اين اطمينان به حّدى بود كه درانتقال جميان به استحضا
زندان شهرستان محل سكونت وى به زندان مركز  زندانيان بهائى از يكى از

ايشان رابه  ۀدستبند اعزام كنند، پروند و مورأم با استان، به جاى آنكه ايشان را
ايشان  .دفى كنمعرّ  تاناس به زندان مركز را خود برود خودشان داده، مى گويند

ايشان رابگيرند وبه  ۀكه پروند لين مى گويندئوصبح به زندان مى رسند وبه مس
لين كه ازجريان مزبورحيرت وتعجِّب كرده ئومس .شان كنند منتقل داخل بند

 ٢ساعت  تا بودند، با نهايت احترام به زندانى بهائى مى گويند ايشان هنوز
سپس براى انتقال  و بزنند دورى شهر رد بروند وقت دارند ومى توانند ظهر بعداز
 .منتقل شوند همان وقت به بند اّما ايشان ترجيح مى دهند .برگردند به بند

ازعوامل جمهورى اسالمى  اميدآنكه موّرخين رسمى درآينده بهائيان را
  .ننويسند

دشمن برعظمت آيين وامانت  به فدايت بهاءاهلل كه دوست و اى 
اى بهاء اهلل آنچه راكه به فضلت  .مى دهندوصداقت عّشاقت شهادت داده و

به ما عنايت فرمودى، به عدلت ازما مگير، چه كه مابهائيان وعّشاقت هرچه 
 به ما كمك كن كه آنگونه باشيم كه تو. بكوشيم بازهم لياقت آستانت رانداريم

يارى كنيم وبه  جهانيان تعاليمت فرموده اى تا بتوانيم به هموطنان عزيزمان و در
جميع خلقت رادوست داريم وبه « ت بيش ازپيش بپردازيم وكرى بشريّ نو

  ١١».جميع بشرمهربان باشيم
پيروزى  شادى از« ۀگفته شد جام جميان بايدپاسخ اكاذيب مقال آنچه با 

بدهند، چه كه  ايّام رانيز ٣١ۀدرجنگ بين اعراب واسرائيل درصفح »تل آويو
دى  مشاهده نشده كه حاكى ازشاوتعاليم بهائى  حتّى يك آيه ازكتب و آثار

بهائى  نابعمراجعه به همان م .تى ديگرباشدلّ مبر ملّتىبهائيان براى پيروزى 
ت حضرت بهاءاهلل دروصيّ . حقيقت است ۀآشكاركنند ٣١صۀ درمقال مذكور
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مقصوِد اين مظلوْم از حمل شدايد و باليا وانزاِل آيات « :مى فرمايند خود ۀنام

اهِل عالم،  ۀِد ناِر ضغينه و َبْغضاء بوده که شايد آفاِق أفئدنات، ٕاخماو اظهاِر بيّ 
وحضرت عبدالبهاء  ».فائز ىبه نوِر اتّفاق منّورگردد و به آسايِش حقيق
  :درمناجاتى چنين به درگاه الهى دعا مى فرمايند

اى يزدان مهربان جميع بشر را از يك سالله خلق فرمودى تا اعضاء يك 
در ظلِّ ُسراِدِق فضلت َمأوى  ،حضرت تو شوندخاندان گردند و بندگان 

بخشيدى و بر خوان نعمتت مجتمع كردى و از اشراقات انوار عنايتت 
اى خدا، تويى مهربان، تويى ملجأ و پناه و بخشنده فيض . ر ساختىمنوّ 

تاج انسانى را زينت هر سرى فرمودى و خلعت موهبت را زيور كل . حيات
حد فرما اى موالى مهربان، كل را متّ . ندبشر، تا غريق درياى رحمتت شو

ت واحده و مظاهر مختلفه را به يكديگر الفت بخش؛ جميع ملل را ملّ 
كن تا اجزاء يك خانمان گردند و روى زمين را يك وطن دانند و به نهايت 

اى خدا، رايت وحدت عالم انسانى را بلند فرما، . جويند الفتحاد، اتّ 
اى خدا، اى  .را به يكديگر التيام دهصلح اعظم را مستقر كن، قلوب 

تت شادمان كن و ديده ها را به پدر مهربان، قلوبمان را از نفحات محبّ 
ذ فرما و در نور هدايتت روشن نما و گوش ها را از نغمات جانپرور متلذّ 

ى الَقديُر يا َستّاَر اْلُعيوِب ِاَنَك َاْنَت الَقوِّ  .ملجاء و پناه بخش يتصون عنا
ُنوْب َو يا َغفّ  اَر الذ.  

  :ونيز

خدايا تاريكى نزاع وجدال وقتال بين اديان وشعوب واقوام، افق حقيقت 
پس اى . جهان محتاج نورهدايت است. پوشيده وپنهان نموده را

جهان راكران به كران روشن  پروردگار عنايتى فرما كه شمس حقيقت
  .نمايد

 جم به نقل ازبه خبرجعلى به نقل ازآقاى اولمرت نيزكه جام  راجع 
دل  درد«جمهورى اسالمى نقل كرده، درهمين مجموعه، ضمن  ۀروزنام

نيزكه  اّما خالى ازلطف نيست كه پاسخى را. مطالبى گفته شد »باآقاى واليتى،
  ١٢.يدن نوشته شده دراينجا تقديم نماآ ۀقبًال دريكى ازسايت هاى بهائى دربار

  »ميکن ىحمله نم رانيبه ا انيبه خاطر بهائ:لياسرائ«
  :بود نيآن چن اصل

 ىجمهور هيعل دياز تهد ىنيعقب نش هيتوج ىبرا ىستيونيصه ميرژ
  .به عنوان ابزار استفاده کرده است تيّ ه بهائاز فرقه ضالّ  رانيا ىاسالم

 ىبهائۀ از سران فرق ىکه تعداد ىدر جلسه ا لياسرائ رينخست وز اولمرت
ارادت خود را  رانيبه ا ىحمله اتم عهيشا در آن حضور داشتند ضمن ردّ 

العدل اعظم  تيبه سران ب لهيوس نياعالم کرد و به ا ىبها ئۀ به جامع
 نيبه ا هاز حمل رانيدر ا انيسات بهائداد به خاطر احترام به مقدّ  نانياطم

  .کشور منصرف شده است

دعوت وزارت  مذکور با انيبهائ ىلياسرائۀ روز نام کيبه گزارش  بنا
 ىآنها چهره ها انيجلسه حاضر شده بودند و در م نيدر ا لياسرائ ۀخارج

 زيسالها قبل ن .خورند ىبه چشم م زين ىبهائ ىرانيا کيو  ىسرشناس بهائ
 ندهيفرقه گفته بود سرنوشت و آ نيماکسول از سران و رهبران ا هيّ روح
  .است وستهيبه هم پ ريزنج کي ىچون حلقه ها ىگريو بهائ لياسرائ

 نيچن شيدر نوشته ها زين ىستيونيصه ميذاران رژگ انياز بن ونيگور بن
همواره  انيبهائ ليحکومت اسرائ سيسأت ىکند که از ابتدا ىعنوان م

  .ندداشته ا ليبا دولت اسرائ مانهيروابط صم

      :خبر نقد
 گريد ىاسيمانند هر خبر س ىخبر کامال معمول کياّول  خبر در وهله نيا 

بودن و مغرضانه بودن  ىعيطب ريخبر بر غ ىواق در فهتعمّ  ىاّما کم رسديبه نظر م
درآن گنجانده شده  ىآن داللت نموده و اهداف غرض ورزانه به طرز ماهرانه ا

  .ميپرداز ىآن م ديو تنق ىاست که اکنون به بررس
 ديبر تهد ىاز موضع خود مبن لياسرائ ىنيقسمت اّول خبر به عقب نش در 

تعجِّب بر  ىنيعقب نش نيا عاقبت اامّ .اشاره شده است ىنظام ۀبه حمل رانيا
از حمله به  انيبه خاطر بهائ لياسرائ رينخست وز ايکه گو نيو آن ا.است زيانگ

 تيب ىالع اعضاانصراف را به اطّ  نيمنصرف شده و ا رانيا ىاتم ساتيسأت
  .است دهيالعدل اعظم رسان

  :از جمله شودى مطرح م ىادياالت زؤباره س نيا در
 انيبهائۀ به جامع ىچه نفع رانيا ىاسالم ىجمهور ىاتم ساتيسأت) ١ 

  به خاطر آن از بمباران آن منصرف شود؟ ليداردکه اسرائ رانيا
هم نژادان و هم  ليبه چه دل لياسرائ ىهوديو  کاليحکومت راد) ٢ 

 تيرا حما انيرا فراموش کرده و بهائ رانيا انيهودي ىعنيمسلکان خود 
 ىب تيحما سميونيصه ىدئولوژيا هياّول از اصول ىکيکه  ىحال ند؟درينما

  .عالم است انيهودياز  ليدولت اسرائ ىچون و چرا
 چيه ىاست که رو ليدولت اسرائ ىاسيس ىمهمتر از همه خط مش) ٣ 
 ىاتم ساتيسأاگر ت اندازد و مطمئنًا ىخود را به خطر نم تيّ موجود ىفاکتور
ظه هم درنگ را لح کيبود حتّى  نيآنها خطر آفر ىبرا ىاسالم ىجمهور
حال . کردند ىم ساتيسأت نيا ىدانستند و بالفاصله اقدام به نابود ىجائز نم

  ....داندياندازند خدا م ىخود را به خطر م تيّ موجود انيبخاطر بهائ گونهچ
انجام  سکيآن ر ىکه رو ستين ىکشورها مسئله ا ىتيّ امن ىاسيس ۀلأمس 

 ىمقاله هرگز مانع از اجرا نير در او اقدامات انسان دوستانه از نوع مذکو رديگ
کشور نبوده و نخواهد  کي تيّ حفظ موجود ىبرا ىاسيوس ىنظام اتيّ عمل
هرگز  ىتيّ در مسائل امن هيژکشور به و کي ىاسيس ىکه خط مشنيخالصه ا. بود

 ىو انسان ىو اخالق ىکند آن هم مانند مسائل احساس ىنم دايانحراف پ
  .قرار گرفته باشد تيحما نيپشت ا کيتژهدف استرا کيکه نيمگر ا ى،مقطع
که بر اساس  رانيا ىجامعه بهائ مينياّول و بب ۀبه مسئل ميبرگرد حال 

جامعه  نيا ىمنع شده است و اعضا ىاسياعتقادات خود از دخالت در امور س
 ريحّقوق خود محروم شده اند و به ادارات و دوا هيسال است که از کل ٢٨
 کيراتژتوانند ُمِمِد است ىندارند چگونه م ىاهر ىو نظام ىاسيو س ىدولت
با  رانيدرا ليدولت اسرائ ىالعاتاطّ  و ىاسيباشند؟ اهداف س رانيدر ا لياسرائ

کارمند شاغل  کيشود؟ى بر آورده م انيبهائ ىو نظام ىاسيکدام امکانات س
ور  شهيکارگر پ کي ايالعات جمع کند تواند اطّ  ىبهتر م ىدر ادارات دولت

و  ىمسلح و نفوذ ىگروه ها لهيالعات به وسکه کسب اطّ  يىاد؟درجاوآز...و
است که  ىانيبه بهائ ىازيو آسان است چه ن قيچهره عوض کرده مملکت دق
  از همه جا رانده شده اند؟؟

 کياز  ريغ يىهدف ها انياز بهائ لياسرائ ىها تيحما انيعمدّ  پس 
  .کنند ىساده را دنبال م ىالع رساناطّ 

قرار دارند  رانياز ا ىص و محدوددر نقاط مشخّ  رانيا ىاتم ساتيسأت) ٤ 
وجود  رانيا ىو مرکز اتم ىبهائ ۀکاماکن متبرّ  نيب يىايجغراف ىکينزد چيو ه

 انيبهائ ۀکه اماکن متبرّ متوجّ  ىخطر چيه رديصورت گ ىندارد واگر حمله ا
  .نخواهد شد

 بيتخر اي ىاسالم ىرجمهو ۀليبه وس ىبهائ ۀکاماکن متبرّ  تياکثر نيبر ا عالوه
بهانه قرار دادن  نيبنابرا. شده اند ليتبد گريمصادره و به مراکز د ايشده اند 

توسط  ىپرداز جز دروغ ىزيچ رانيانصراف از حمله به ا ىکه برااماکن متبرّ 
  .ستيخبر ن نيسازندگان ا

 ىشانيپر زيبر مخدوش بودن قسمت اّول خبر در قسمت دوم آن ن عالوه 
العدل  تياّول خبر ذکر شده است که سران ب قسمتخورد در ىبه چشم م

به افراد دعوت  دًاکرده اند و در قسمت دوم خبر مجدّ  دارياعظم با اولمرت د
 نيمدعو رينخست وز معموالً  .اشاره شده است لياسرائۀ شده به وزارت خارج

معلوم است که . نه در وزارت خارجه رديپذ ىم ىريخود را در مقّر نخست وز
  .زود مطلب قسمت اّول را فراموش کرده است ىليخبر خ سندهيافظه نوح

متناقض با مسئله اّول مطلب  موضوع کامالً  کيمطلب به  نيهم ۀادام در 
ماکسول گفته است که سرنوشت  هيّ که خانم روحنياشاره شده است و آن ا

لب مط نيآوردن ا. است وستهيبه هم پ ريزنج ىچون حلقه ها ليو اسرائ انيبهائ
اح خبر هدف دهد که طرّ  ىو عدم ارتباط آن با خبر قسمت اّول نشان م

  .کند ىمطلب دنبال م نيدر ادامه ا ىمکنون
در  زين ىدر باره جامعه بهائ ونيمربوط به اظهار نظر بن گورۀ ذکر مسئل و 
  .است استيهدف و س نيهم ىراستا

  :جهينت



 
 ١٦٢   ولوله درشهر

 
 ىآن سع سندهيه نوک ديآى بر م نيخبر چن نيمتناقض ا بيمشاهده ترک از 

خبر  کي نه صرفًا دارد، ليبا دولت اسرلئ رانيا ىدر مرتبط نمودن جامعه بهائ
 نيو تدو ىاحمسائل مذکور در خبر به نحو مغرضانه و هدفمند طرّ  .ساده ىرسان

 ىبنام فلسف ىدفر زين ١٣٣٤در سال  رايندارد ز ىکار تازگ نيالبتّه ا .شده اند
بشوراند و  انيبهائ هيرا بر عل رانيده تا بلکه جامعه انمو کاتيتحر نياقدام به ا
  .ندينما ىهدف را دنبال م نيهم زياکنون ن

که جامعه  دانندى مشابه م ىخبر و خبر ها نيدر خاتمه خود سازندگان ا و 
که  ىاسيس کاتينقاط جهان هر گز در تحر ريو چه در سا رانيچه در ا ىبهائ
 نيکنند و اقدام به ا ىبال ندارد شرکت نمبه دن ىورز نهيو ک ىجز دشمن ىزيچ

 ىسر چشمه م ىائبه ىآنان به آيين جهان ىخيتار قيعم نهياز ک کاتيگونه تحر
که  ىليبه اسرائ انيکه با وابسته نشان دادن بهائ ندينما ىآنان تالش م. رديگ

اهل بهاء را  مورد نفرت مسلمانان است، نيبا فلسط ىرياکنون به واسطه درگ
البتّه اهل . ندينما رينامطلوب از آن تصو ىه مردم چهره ار و درنزد عامّ اعتبا ىب

  .دهند صيشده اند که حّق را از ناحّق تشخ داريو عامه مردم آنقدر ب قتيحق



 
 ١٦٣   ولوله درشهر

 

  اسرائيل  ديانت بهائى ومسئله

 رسانه هاى در نوشته پاسخى است به مقاالتى كه درسالهاى اخير اين
هلل انظيرسلسله گفتارهاى آقاى عبد( ايران نوشتارى تصويرى و صوتى،

درآنها، ديانت بهائى  و مى شود و ، منتشرشده)شهبازى درروزنامه كيهان
  . معرفى مى گردد اسرائيل، و صهيونيزم همراه و همكار

  تو، سايت ديدگاهنشي

  بهائى ومسئله اسرائيل  ديانت )الف

 قرن نوزدهم ميالدى كه يكى ازتاريكترين دوران حيات دراواسط  
س، به طورپياپى، براى نجات ايران مقدّ  دونفس ،كشورايران سپرى مى شد

حمالت بى امان علماى  ت هدفوبه فوريّ  بلكه تمامى جهان، قيام نمودند
دباب، محمّ  د علىسيّ . اسالم وبه تبع آن حاكمان وقت وعوام الناس قرارگرفتند

س  مؤسّ هدف جوخه آتش قرارگرفت وبهاءاهلل س ديانت بابى، درتبريزمؤسّ 
ت درسياهچال مخوف طهران، به بهائى، پس ازاسارت و مسجونيّ  ديانت

 تدبير با آنجا از و ازايران اخراج وبه عراق عرب وارد ين شاهفرمان ناصرالدّ 
 تا و شد تبعيد اوسپس به عكّ  استامبول خليفه عثمانى به مشترك سلطان ايران و

اسالم وملوك  خليفه ك ارض وجا به ملو همان از و برد بسر آنجا آخرحيات، در
 وكالى سلطان ومشايخ م وشاه ايران وصدراعظم عثمانى وه وناپلئون سوّ مسيحيّ 

ومراعات  به اجراى عدل وداد وآنان را خطابات شديده صادر زمان، مشاهير و
 در جديد ظهور افسوس كه اين افسوس وصد اما.نمود انذار حقوق مردم حال و

درباره اعتقادات  انواع سوء تعبيرات وبه تدريج مجهول ماند موطن اصلى خود
  . رواج يافت واهداف واعمال پيروان آن

 له واقامه ادّ  خدا اثبات وجود در و يكتا ايمان دارند به آفريدگار بهائيان  
 روزه و نماز با و ازمرگ معتقدند روح وبقاى آن بعد وجود به ،براهين مى كنند

 غنى متعال را با نياز و راز ناجات ووم هوتالوت ادعيّ  نيايش دمسازند و
  . ه خودمى شمارندازفرائض يوميّ 

تبليغ  و ترويج از و گروه سياسى نمى شوند عضوهيچ حزب و بهائيان  
 و سفارت زارت و و قبول از را خود و مانند مى سياسى دور مشىّ  هرگونه خّط 

ه نيل به ك نجاآ تا ،دانند نظايرآن، معذورمى و نمايندگى مجالس قانونگذارى
 بهائى باشد عالئم عدم انتساب اشخاص به ديانت از چنين مقاماتى مى تواند

جسمانى  به زندگى نيست كه بهائيان تارك دنيا بوده البته اين، به آن معنا و
نان آ. بى تفاوت مى باشند ونسبت به مصالح مملكت خود ءوانسانى بى اعتنا

بهائيان  زيارتگاه و مى نمايندتقديس  خاك ايران را بوده مورأفداكارى م به
اقصى نقاط دنيا به زيارت آن  امكان از صورت كسانى در .عالم مى شمارند

اين است كه اين خاك مينونشان معمورترين  جانشان وآرزوى دل و مى شتابند
 ارشد صريح بيان عبدالبهاء پسر به. داراى محترم ترين حكومات گردد ممالك و
. خيانت به وطن را مگر ل نمودتحمّ  رامى شود چيزبهاء اهلل، همه  و جانشين

 در اامّ  ،گيرد ايمان آنان مايه مى وظيفه بهائيان است كه از وطن فريضه و حّب 
اوج داشته،  بر وطن نمى دانند بلكه نظر درحّب  تنها را خود عين حال افتخار

  . عالم رابه دل دارند حّب 
ت جميع انبياء ا حقانيّ مّ ا ،ه محسوب استبهائى جزء اديان مستقلّ  ديانت  

 رسول. آسمانى واديان الهى راتجليل وتكريم مى نمايد تصديق وتمام كتب را
اين بابت  از و وبه تقديس مى ستايد شناسد مى دالمرسلينمقام سيّ  اكرم رادر

قبول  ديانت اسالم بوده، قبين اديان جهان تنها ديانتى است كه مصدّ  در
تاريخ  و قرآن باى آشنائ ه ديانت بهائى مى داند والزمه اعتقاد ب را ت آنحقانيّ 

 و اروپا عالم، على الخصوص در مدارس بهائى در سراسر اسالم را، در
  . مى دارد راصلى دروس مقرّ  جزء مواد  آمريكا،

اسالم كه برخى، مغرضانه به آنان مى  تهمت مخالفت با ايران از بهائيان  
مضمون يكى ازدعاهاى آنها . دانندمنصفانه نمى  وآنرا شاكيند سخت ،بندند

مى دهم به آنچه كه انبياء واصفياء توشهادت  شهادت پروردگارا ،چنين است

شامل  را) رسول اكرم(الهى درسوالنتو مى خواهم كه شفاعت سيّ  از و دادند
 نسبت به پيامبر بهائيان اعتقاد ؛ كه نمونه بارزى از....فرمائى حال من قرار

 موجود دالشهداءاى مخصوص سيّ  ن آثاربهائى زيارتنامهدربي. مى باشد اسالم
آمريكا، شجاعانه، اقدام به  و به اروپا خود عبدالبهاء دراسفار نيز و ١است

 ٢.مسيحيان نمود كليساهاى و حقيقت اسالم دركنيسه هاى يهوديان فىمعرّ 
 سرزنش وعتاب قرارمى دهند مورد ديانت بهائى را شگفت اينكه گروهى هم

نقطه ضعف  راحتى تنها مواقع آن درپاره اى و اسالم دفاع مى كند زا كه چرا
بعنون يك  اسالم را م است اين است كه بهائيانآنچه مسلّ . بهائيان مى دانند

 اامّ ، تصديق مى نمايند و ييدأت) اديان بزرگ ديگر همانند( ديانت الهى
آموزه هاى  ى حاصل شده كه بكارگيرىتغييراتى كلّ  جهان امروز كه در معتقدند
ق ديانت اسالم ديانت بهائى مصدّ . ايجاب مى نمايد زمانه را مطابق و جديد

 را خود مختّص  واحكام اساسى زندگى تعاليم تمامى زمينه هاى در ااست؛ امّ 
 و جديد راهكارهاى كامالً  مختلف جهان امروز، معضالت براى حلّ  و دارد

ه نظريّ  اصوالً  ا، ديانت اسالمبسيارى ازآنه درمورد كه دارد كارآمدى دراختيار
  . نكرده است اى مطرح

اسالم، درطى ساليان گذشته تالش  ت باتبع تهمت مخالفت وضديّ  به  
 و تابهائيان رابه نحوى ازانحاء، بادولت اسرائيل همكار وسيعى صورت گرفته

. صهيونيست بخوانند بتوانندآنان را به لطف آن، تا نشان دهند همدست
 را آنها از مورد چند اختصار به بسياراست كه ذيالً  اين زمينه درهامات وارده اتّ 

   :بررسى مى كنيم
  
    دولت اسرائيل ارتباطات سياسى دارند  بهائيان با. ١

اسرائيل  كشور ادارى ديانت بهائى در مركز هام استقراراين اتّ  مبناى ظاهرًا  
 ا نه به ميل ايشان،بهاء اهلل به عكّ  شد، تبعيد ذكر قبالً  طوركه همان. مى باشد

 مهمّ  مركز دو حيفا و اعكّ . صورت پذيرفت زمان جابر كه به حكم سالطين
سال  ٥٦ و داشت قرار حوزه خالفت اسالمى عثمانى درآن زمان در بهائيان،

 محدوده وفات عبدالبهاء، در سال پس از ٢٧ گذشت بهاء اهلل و در از بعد
 اماين سرزمين ازقديم االيّ . رديدسيس به نام اسر ائيل، واقع گأكشورى تازه ت

 س يهوديانمقدّ  معبد محلّ  ،تقديس پيروان اديان مختلف بوده است مورد
معراج  مسير و ل اسالمقبله اوّ  مقرّ  وعروج عيسى مسيح و بعثت و دتولّ  ومكان

مسلمانان مى  مسيحيان و يهوديان، هتوجّ  مورد لهذا. رسول اكرم واقع شده
 بهاء اهلل و و مدفن باب نيزاين است كه ان به آن دياره بهائيت توجّ علّ . باشد

عده اى، طبق  ايشان وبه زعم اين نه به ميل خود و دارد درآنجا قرار عبدالبهاء
 به دولت ايران و به اراده و اجبار بلكه به حكم ،يك نقشه حساب شده بوده

تشكيل دولت اسرائيل،  سال قبل از ٨٠متجاوزاز خالفت عثمانى، دستور
  . رت پذيرفته استصو

دولت اسرائيل مى باشد،  ارتباط سياسى بهائيان با دليل بر امر اين اگر  
نمود؟  دولت اسرائيل مى توان انكار با مسلمانان را يا چگونه ارتباط مسيحيان

 شهر و ه دارندوشيعيان جهان به آن توجّ  نجف اشرف مدفن اميرالمؤمنين است
اسالم ازجميع  اهل نزد در اين واسطه رسول اكرم است وبه دفن مدينه محلّ 

حكومت  شيعيان با ا اين امر به معناى ارتباطامّ  ،س مى باشدعالم، مقدّ  اقطار
 غيرنقدى وجوه نقدى و و هم چنين ارسال خيرات. عربستان نيست عراق يا

به عنوان كمك به  نبايد كه رامسلمين براى مراقبت وتعميرات اين اماكن متبرّ 
قاعده مستثنى  اين از بهائيان نيز .عربستان به حساب آورد يا حكومت عراق

 روحانى يك جامعه در و سه ادارىنيست مؤسّ  ازاين گذشته ممكن. نيستند
مقامات آن  با خود ى ومعنوىا براى حفظ حقوق مادّ امّ  ،كشورى واقع شود

ساكن  خود كشور كه در مسلمان شيعه، مادامى يك فرد .مرتبط نشود كشور
 از مى تواند ه نداردسوريّ  عراق يا مقامات عربستان يا ى به ارتباط باونياز است
خواه  نمايد، ه رامكّ  يا زيارت كربال ا چون قصدامّ  ،باشد بيزار و متنفرّ  آنها

 برقرار ارتباط مقامات رسمى آن دولتها با واسطه، بايد با يا ناخواه، مستقيم
  .تلقى نمى گردد عادى غير و امرى مرموز بديهى است اين ارتباط و كند

   
 وبراى ورود مذهبى بهائيان ماليات نمى گيرد اماكن دولت اسرائيل از.٢

  . نمى كند گمرك اخذ مصالح ساختمانى آنان
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پرداخت رسومات دولتى  اماكن رسمى مذهبى از نقاط دنيا درتمام  

درباره بهائيان  ،دولت اسرائيل بطوراخّص  واين لطفى نيست كه معاف هستند
 وضع مسيحيان نيز و مسلمانان سهمقدّ  باره اماكن در كه عينا ،داده باشد انجام

  . برهمين منوال است
  
  . ت يهودپيشگوئى عبدالبهاء درباره عزّ . ٣

 ،فلسطين است اينجا«: بهائيان ازعبدالبهاء نقل شده است كه دركتب  
 قريب قوم يهود به اين اراضى بازگشت خواهند عن ،سه استاراضى مقدّ 

جمع  يهود تمام پراكندگان...دايرخواهدشد و تمام اين اراضى باير،آباد ،نمود
   ».خواهدشد بدايع صنايع و واين اراضى مركز مى شوند

اراضى  در ع قوم يهودتجمّ  است كه پيشگوئى ايشان درمورد واضح  
 همه مامى دانيم كه فردا. ق آن نيستدرتحقّ  به معنى دخالت ايشان سه،مقدّ 

كه درآن نقشى داريم؟ رسول  اين بدان معنى است آيا كند طلوع مى خورشيد
ايرانيان  از روم جمله شكست لشكر از ،مودندرات پيشگوئى هائى فاكرم به كرّ 

 بوده برقرار روم كشور و ارتباط سياسى خاصى بين ايشان آيا. دآنهاوغلبه مجدّ 
 ش ووزراي خليفه عثمانى و و است؟ بهاء اهلل هم به صراحت سقوط ناپلئون

 كه اگرجاى تحسين و قبل پيش بينى فرمود از را ه ديگرمهمّ  بسيارى وقايع
سوء ظن  و ى براى بدگمانىاقل محلّ ، حدّ )دارد كه البته(نداشته باشد تمجيد

 در عبدالبهاء عين همين پيشگوئى را گذشته، ها اين از. باقى نمى گذارد نيز
 ايران در) آينده( مستقبل« :كه مى گويد ايران هم بيان كرده است آنجا مورد

حكومات عالم مى  حكومت ايران محترم ترين... عظمت است نهايت شكوه و
   ».شود

  

 ق دولت يهودهام شركت بهائيان درتحقّ اتّ  )ب

  درفلسطين 

 ١٩٤٧درسال . اشاره شد ديانت بهائى دراسرائيل قبالً  ت استقراركيفيّ  به  
كميسيون  طتوسّ  و دحزيرنظر سازمان ملل متّ  اسرائيل، دولت تشكيل

جانشين عبدالبهاء  انى،ربّ  شوقى. رامى گذراند مخصوصى آخرين مراحل خود
نامه اى رسمى  ديانت بهائى درعالم بود مرجع رسمى امور كه درآن زمان تنها

 ات رسمى ديانتكه گوياى نظريّ  به رئيس كميسيون مربوطه فرستاد خطاب
ت نامه آمده است كه موقعيّ  اين در ٣.الت فلسطين بودبهائى درباره تحوّ 

روحانى عالم ز اورشليم مرك گرچه زيرا ،است فلسطين منحصربفرد در بهائيان
شعب ديانت  ديگر ادارى كليساى روم يا مركز اامّ  ،ت هم هستمسيحيّ 

مقامات  سترينازمقدّ  استقراريكى محلّ  اگرچه اين شهر نيز و عيسوى نيست
 دادن فرائض انجام محل و اسالم ديانت كهاعتاب متبرّ  اامّ  ،اسالمى مى باشد

درست  نيز ،واقع است عربستان كشور در كهبلاورشليم  مذهبى آن، نه در مهمّ 
گذشته حول ر د و دارد اورشليم قرار س يهوديان درمقدّ  معبد است كه بقاياى

 اين جهت قابل قياس با از داشته و قرار ادارى آنان و سات مذهبىآن، مؤسّ 
يت اصلى مدفن سه شخّص  فلسطين نه تنها ا خاكامّ  ،باشدديانت بهائى مى 

 مقرّ  بلكه ،بهائيان جهان است زيارت و همحل توجّ  مذهبى ديانت بهائى و
حقوق بهائيان به  و ق خاطرلذا تعلّ  ،دائمى نظم ادارى اين ديانت نيزمى باشد

  . است اديان، به مراتب بيشتر جهان، نسبت به ديگر منطقه از اين
مرام بهائيان،  و كه مقصد مى كنند ذكر مهمّ  ادامه اين سند در ايشان  
عدالت درجميع شئون جامعه انسانى  بسط جهان و عمومى در صلح استقرار

 و يهوديان گروه دو از بهائيان نسبت به هيچ يك. امورسياسى است ازجمله در
مشترك  كه درجهت منافع بسيارمايل بل مشتاقند و بى ندارندمسلمانان تعّص 

شان، ميان آنها صلح وآشتى  صالح كشورهاى نيزصرفه و و آنها ودخ
 خاذ مى شود،تصميماتى كه نسبت به آينده فلسطين اتّ  در اامّ . برقرارگردد

 و شخصى حكومت حيفا دارد اين است كه هر تمطلبى كه براى بهائيان اهميّ 
ى روحان و مركزادارى كه به اين نكته واقف باشد ،بدست مى گيرد را اعكّ 

 اختيار و الزم است استقالل آن و دارد ديانت جهانى بهائى دراين منطقه قرار

بهائيان عموم  همچنين حّق  و اداره اموربين المللى آن به وسيله اين مركز
همان  كه خود، بابراى زيارت اماكن متبرّ  مسافرت به اين منطقه در كشورها

يحيان براى زيارت بيت مس مسلمانان و خصوص يهوديان و امتيازاتى كه دراين
  . رعايت گردد هميشه محافظت و وبراى شناخته رسمًا ،س دارندالمقدّ 
قانونى ديانت بهائى به  رسمى ازطرف مرجع مندرجات نامه فوق كه بطور  

تشكيل  فلسطين، درحساس ترين زمان براى مرجع رسمى رسيدگى به امور
 ت بهائى درموردگرموضع ديان بخوبى بيان دولت اسرائيل، تحويل گرديد

 يا يهوديان دولت اسرائيل و وهيچ نوع جانب دارى از باشد فلسطين مى
بهائيان  قليل ازاين گذشته، تعداد. نمى شود مسلمانان ازآن استنتاج ت باضديّ 

كه به  اقتصادى، وتكنولوژيك بودند هرنوع توانائى سياسى، درآن زمان، فاقد
دخالت درتشكيل يك دولت  يعنى ،ظيمهبه اينگونه امورع پشتوانه آنها بتوانند

 به كار چنين امكانات، چندان بديهى است جامعه اى فاقد و مبادرت ورزند
اقدام به  از مضاف برآن، بهائيان ازلحاظ اعتقادى نيز قدرتهاى بزرگ نمى آيد

وانگيزه اى براى آن  آن، منع شده اند به راجع رى تفكّ امور، بلكه حتّ  اين
عليه ديانت بهائى مطرح مى كنند  هامات راكه اين نوع اتّ  اما كسانى. ندارند

ارزش علمى است، مبادرت  ضعيف كه فاقد اهدىوش و اغلب به ارائه اسناد
هاى رسمى ايران مطرح  كه شخصى دريكى ازروزنامه زير مورد مى ورزند مانند

   :كرده است

ه هاى ده فلسطين كه از در سيس دولت يهودأق استراتژى تبهائيان درتحقّ 
ق اين تعلّ  و ى مشاركت كردندآغازشده، بطورجدّ  ميالدى١٨٨٠و ١٨٧٠
   ٤.ايشان بازتاب يافت دراسناد

 را هام عظيم، اين امرنفوس، به عنوان سندى براى اثبات اين اتّ  اين  
ايشان خواسته  واز عبدالبهاء كشيده تصويرى از مسترروچلد كافى مى دانندكه

 ؛ كارى كه در٥بنويسند يادبود به رسم اشى،زيرآن نقّ  كلمه در است كه چند
حال چگونه مى توان . است نقاشى مربوطه بوده واقع به معناى امضاى زير

درطرح  ىدليل كافى برمشاركت جدّ  امضاء ذيل يك نقاشى يادگارى را
لحاظ  كه عبدالبهاء از آنهم درحالى فلسطين دانست؟ در دولت يهود استقرار
 مسلمانان زبانزد و مسيحيان سه يهوديان وتون مقدّ به م واحاطه اخالق علم و

آنكه نسبت به  براون مستشرق شهيرانگليسى با ادوارد ازجمله .همه بودند
 معذالك، ازروى انصاف، درمورد ،ديانت بهائى نظرمساعدى نداشت

 مورد در اندنمى تواند نفوسى كه ايشان راديده احدى از« :عبدالبهاء مى گويد
   ».راه دهد شخص ادنى ترديدى به خود قدرت اين عظمت و

ازمعاصران شرقى  نظربسيارى ت ايشان، موردچنين ارزيابى ازشخصيّ   
 در و باشد مى پروفسورفورل نيز وامبرى و پروفسور دعبده،وغربى، ازقبيل محمّ 

ت اسالم، مسيحيّ ( سه ديانت تهاى مهمّ ايشان، شخصيّ  جنازه تشييع مراسم
ون مردان، سران جوامع اسالمى، روحانيّ حاكم فلسطين، دولت ،)ويهود

 جوامع خاخامهاى انگليسى، يونانى و ارتدكس، كليساهاى كاتوليك رومى،
حيفا كه  و اعادى وفقراى عكّ  جمع زيادى ازمردم فلسطين و يهودى، مشاهير

 و شركت داشتند بودند، تهاى انسان دوستانه ايشان برخوردارهمواره ازمحبّ 
 ديگر و علماى اسالم ف كليساى ارتدكس يونانى واسق و سخنان مفتى حيفا

زمان  روزنامه هاى معتبر در مختصرحيات ايشان، شرح نويسندگان، همراه با
فرهنگى  علمى و و ت عظيم مذهبىچنين شخصيّ  بنابراين، اينكه از .چاپ شد
خواسته شود به رسم يادگار، زيرآن چندكلمه  ايشان از و فراهم آيد تصويرى
  .نيست ذهنى دوراز غريب و رام ،بنويسند
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از اتّهامات بر  ىپاره ا رامونيدر پ

  ىبهائ انتيد

يكى . ه نويسان عليه دين بهائى دائمًا ايرادات تكرارى نشرمى دهنديّ ردّ 
 ۀمقال. ام جام جم داردشبيه ايّ  ازآنها سايت رهپويان وصال است كه ايراداتى

 ام نيزاست كه جواب ايّ  هامات تكرارى آن سايتپاسخ به پاره اى ازاتّ  زير
  .محسوب مى گردد

  مهرپرور، سايت نقطه نظر. ه

  

ين بهائى کشور ايران يگونه که مّطلعيد زادگاه آ خوانندگان عزيز، همان  
حضرت باب و . کنند را کشور مقّدس ايران خطاب مى است و لذا بهائيان آن

ه فتواى اين مرز و بوم هستند، گر چه حضرت باب ب ۀزاد حضرت بهاِءاهلل
علماى عظام و امراى دولت در ميدان تبريز تيرباران شد و هزاران پيروان جان 

را بدستور  نثارش در همان کشور به شهادت رسيدند و حضرت بهاءاهلل
حکومت ايران تبعيد به عراق عرب کردند معهذا اين رابطه و پيوند معنوى 

  .بهائيان با ايران همچنان برقرار و ناگسستنى است
شارع  داند که حضرت بهاءاهلل ين را خوانده مىيکه تاريخ اين آ هر  

دو پادشاه مستبّد ممالک  ۀديانت بهائى را نه يک بار بلکه چهار بار بنا باراد
  :اسالمى يعنى ناصرالّدين شاه و سلطان عبدالعزيز نفى بلد کردند

خره به از طهران به بغداد، از بغداد به استامبول، از آنجا به ادرنه و باال  
زمان  که در آن ›۱۸۶۸در سال ‹ نظامى در شهر عّکا در شمال فلسطين ۀقلع

و فرماندار آن  سرپرست قسمتى از امپراطورى عثمانى بشمار ميآمد و والى شام
انتخاب کردند داستانش  و اّما چرا عّکا را براى حبس و زندان بهاءاهلل. ديار بود

چه شهرى قديمى و تاريخى است مفّصل است و مجمل آن اينست که عّکا گر
طوبى لمن زار عّکا، طوبى «و در احاديث اسالمى هم از آن مکّرر ياد شده 

خوشا بحال آنکه عّکا را زيارت کند و خوشا بحال (» الخ...لمن زار زائر عّکا
زمان از حيث بدى آب و هوا و  ولى در آن) کسى که زائر عّکا را زيارت کند
فت چنان بود که محکومين سياسى و دينى را دورى از مرکز سلطنت و خال

براى اينکه بزودى محو و فراموش شوند به قلعه نظامى آن محل تحت مراقبت 
روزگار ناپديد شوند و ياران و  ۀفرستادند تا بالکّل از صفح شديد مأمورين مى

. وجه امکان ارتباط و مالقات با آنان را پيدا نکنند هواداران آنان بهيچ
در آن ديار زندانى و تحت  ۱۸۹۲ تا پايان حيات ۱۸۶۸از  اهللحضرت بهاء

پيروان مخلص و ثابت قدم او . جهان باقى شتافته نظر بوده و در همانجا ب
ماه پياده خود  ۴-۳يعنى بهائيان با تحّمل رنج و تضييفات شديد و گاهى طى 

نون اک. شدند رساندند و بعضى به زيارت موالى خود نائل مى را به عّکا مى
که در خارج عّکا است زيارتگاه بهائيان جهان  ضريح يا مزار حضرت بهاءاهلل

  .است
از طرف ديگر جسد مطّهر حضرت باب پس از شهادت ايشان در تبريز در   
سال توّسط پيروان ايشان مخفيًا در نقاط مختلف، از تکايا و مساجد  ۵۰مّدت 

و مخالفين که حتّى و منازل خصوصى محفوظ و از تطاول و اهانت دشمنان 
آن نبودند در امان ماند و سرانجام بدستور حضرت  حاضر به قبول دفن

) ۱۸۹۸(عبدالبهاء رهبر جامعه بهائى به ارض اقدس يعنى فلسطين منتقل شد 
 ۱۹۰۹در سال ) انقالب جوانان ترک(و پس از آزادى زندانيان دولت عثمانى 

بتدريج در  .سپرده شد سال به خاک ۶۰در دامنه کوه کرمل پس از قريب 
صورت شايسته بنا گرديد و در اطراف ه سالهاى بعد مزار و مرقد حضرت باب ب

اين دو مکان يعنى مزار حضرت . آن باغهاى پرطراوت و زيبائى ايجاد شد
و حضرت باب در عّکا و حيفا زيارتگاه بهائيان جهان است و عالوه بر  بهاءاهلل

 الک مختلف و اقوام متفاوت از آن ديدن مىاين هزاران گردشگر و سيّاح از مم

 کنند و از تماشاى درختان و گلهاى متنوع و محيط آرام و روحانى آن لّذت مى
  .برند

قرن گذشته به تدريج بهائيان به بناى مراکز ادارى و روحانى بهائى  در نيم  
ن کوه کرمل اقدام کردند و ضمنًا باغهاى حول آن ابنيه را به زيباتري ۀدر دامن

که بعضى رسانه ها آن اماکن و باغها را يکى از  وجه توسعه دادند بطورى
در هنگام . قلمداد کرده اند) گانه تاريخى ۷پس از عجايب ( گانه ۸عجايب 

با حضور نمايندگان بهائيان از بيش از يکصد  ۲۰۰۱افتتاح رسمى آن در سال 
موسيقى دان  کشور جهان که نمودار گسترش اين ديانت در سراسر عالم بود

و يکى ديگر از هنرمندان از آسياى مرکزى ) از نروژ(شهير بهائى السه تورسن 
سمفونى مخصوصى را براى اّولين بار رهبرى کردند و هنرمندان بهائى ديگر 

جمله ويولنيست شهير بيژن خادم ميثاق از اطريش و خوانندگان بهائى از  من
جراء کردند که بطور مستقيم توّسط و کشورهاى ديگر برنامه هاى هنرى ا کانادا

حسين  دو آرشيتکت برجسته بهائى ايرانى. تلويزيون در سراسر جهان پخش شد
در طرح ابنيه و باغهاى زيباى کرمل نقش فّعالى داشتند و  و فريبرز صهبا امانت
  .اين کار بخوبى برآمدند ۀاز عهد
ه اى ريخى که شمّ باز با ناديده گرفتن حقائق تا راهپويانمتأّسفانه سايت   

از آن بيان شد استقرار مراکز ادارى و روحانى بهائى را در کوه کرمل و عّکا واقع 
نمودار پيوند بهائيّت و اسرائيل  »رژيم صهيونيستى«و  »فلسطين اشغالى«در 

کند که در  آسانى اين نکته را درک مىه هر ناظر هوشمندى ب. دهند جلوه مى
نه دولت اسرائيل بود و نه صهيونيسم  هاءاهللهنگام تبعيد حضرت ب ۱۸۶۸سال 

بوجود آمده بود، آن قسمت از فلسطين بخشى از مستملکات عثمانى و محّل 
و مسيحى در  و دروز و دروز بود و هنوز هم هزاران عرب مسلمان اقامت اعراب

پناه بود که بزعم  اين دو پادشاه و سلطان اسالم. کنند آن مناطق زندگى مى
ين و مؤمنين آن به آن نقطه تبعيد يائيان را براى اضمحالل و محو آخود رهبر به

  .و نفى بلد کرده بود
فقط و فقط با هّمت بهائيان جهان و  »عظيم ۀاين مجموع«و اّما ساخت   

 ،ايرانى ،هندى ،اعانت صدها هزار بهائى از آفريقائى تا استراليائى، ژاپنى
ساختمان آن از  ئيان دينارى براىاروپائى و آمريکائى ميّسر و عملى شد و بها

هيچ منبع و مقامى نپذيرفتند و چه بسا با فداکارى و ايثار بى نظير از مصارف 
هر کس  –غير ضرورى شخصى گذشتند و آنرا صرف اين طرح عظيم کردند 

بهائى هيچ  ۀداند که جامع که با اصول تعاليم بهائى آشنا است بخوبى مى
 را خارج از حلقه مؤمنين و پيروانش قبول نمى کمک ماّدى و اعانه و هديه اى

  .کند
و اّما اينکه موسيقى افتتاح آن مقامات با همراه ارکستر سمفونيک حيفا   

بوده و آنرا بصورت اتّهامى متوّجه برگذارکنندگان مراسم مزبور تلّقى کرده اند 
چنانچه ذکر شد . در نزد صاحبان انديشه و فرهنگ مردود و بى پايه است

بوده که در بسيارى  السه تورسنسمفونى، بهائى نروژى  composerف يا مصنّ 
کنند و همين  جمله لهستان و فرانسه موسيقى وى را اجراء مى از کشورها من

در پاريس و لندن ارکستر سمفونيک ) ۲۰۰۶مارس -فوريه(ماههاى اخير 
و  شهرهاى فوق با حضور خود او ساخته هاى او را نواختند و از وى تقدير

حال چه اشکال دارد که در حيفا هم هنرمندان و . استقبال فراوان کردند
  نوازندگان ارکستر تحت هدايت وى اجراء برنامه نمايند؟

و اّما شرکت کميسر عالى فلسطين سر هربرت ساموئل در مراسم تدفين   
خدا و  سّومين« سايت او را ۀنويسند› که تحريفًا و مغرضانه ‹حضرت عبدالبهاء 

ناميده امرى عجيب نيست زيرا صرفنظر از مقام عظيم روحانى  »مبر بهائيانپيا
بهائى، ايشان محبوبيّت بى نظيرى در  ۀحضرت عبدالبهاء بعنوان رهبر جامع

طبقات و اقوام از اعراب مسلمان و مسيحى و دروز و يهودى  ۀفلسطين بين هم
رى در رثاى داشتند و زعماء و مشايخ مسلمين و مسيحيان خطابه هاى بسيا

معّظم له در ايّام جنگ اّول و  ۀخدمات نوع دوستان –ايشان قرائت کردند 
قحطى متعاقب آن چنان بود که جلب محبّت و اخالص هزاران نفر از اهالى 

ديانت کليمى بود ه حال اگر هربرت ساموئل معتقد ب. ديار را کرده بود آن
آن مقام مربوط به دولت ه و بتشييع جنازه نداشته و انتصاب ا ۀارتباطى با مسأل

  .انگليس است و از اين بابت ايراد و انتقادى به بهائيان نمى توان گرفت



 
 ١٦٦   ولوله درشهر

 
 ۀمختصر اينکه استقرار دولت اسرائيل که در حال حاضر اماکن مقّدس  

چنانکه  »پيوند بهائيّت و اسرائيل«بهائى در شمال آن واقع است داللت بر 
مگر نه اينست که بسيارى از اماکن . بود کند نتواند سايت القاء مى ۀنويسند
همان  ۀو حيط اديان ديگر از مسيحى و اسالم نيز امروزه در محدوده ۀمقّدس

 جمله مسجداالقصى در بيت المقّدس و کليساهاى مهمّ  دولت قرار دارد از آن
را  توان آنان اين علّت مىه ؟ آيا ب›عيسى بن مريم ‹و زادگاه حضرت مسيح 

  ئيل دانست؟وابسته به اسرا
ين بهائى در ايران يکثيرى از يهوديان به آ گرويدن عّدۀ ۀو اّما مطلبى دربار  

 .گرامى عنوان کرده است در خور مطالعه و بررسى است ۀو در غرب که نويسند
از پيروان امر بهائى  ٪۹۰اّوًال ايشان از اين حقيقت چشم پوشى کرده که الاقّل 

و کماکان به رسول › اين سطور ۀمنجلمه نگارند ‹اسالمى دارند  ۀدر ايران سابق
ثانيًا اين يک واقعيّت است . دارند اطهار را گرامى مى ۀاکرم ايمان داشته و ائمّ 
عقايد و تعاليم اجتماعى و روحانى عمومى و جهان  ۀکه ديانت بهائى بواسط

مسيحى و کليمى و  شمولش گروه کثيرى از پيروان سائر اديان از زرتشتى،
ين جهانى ايمان آورده يرا در ايران بخود جذب کرده و اکنون به اين آ صابئين

و بودائى و فرق مختلف مسيحى و  البتّه در خارج از ايران هزاران هندو. اند
 ۀکه اکنون جامع بهائى پيوسته اندبنحوى ۀمذاهب بومى نيز به جامع پيروان

ت که پيشينه جهانى بهائى شبيه رنگين کمانى از مردم و اقوام مختلف اس
متّحد و  ۀصورت يک مجموعه مذهبى متفاوت و گوناگون داشته ولى حال ب

همه بار يک داريد و « هنگ در آمده اند و مصداق بيان حضرت بهاءاهللآهم
  .را مجّسم نموده اند »برگ يک شاخسار

ين بهائى ايمان آورد طبيب مخصوص يدر ايران نخستين يهودى که به آ  
که در سفر عتبات شاه در بغداد بديدار جناب › سيح حکيم م ‹دربار بود 
 طاهره نائل و مجذوب فصاحت و کماالت و فضائل آن شيرزن از –قرةالعين 

پزشکان  ۀکه هم پيشگامان نهضت بابى شده بود و بعدها در طهران هنگامى
يک پدر و فرزند بهائى زندانى در سياه چال مخوف آن شهر  ۀمسلمان از معاين

بودن ايشان بر خالف جوانمردى و قانون پزشکى، امتناع  »فرکا« ۀبواسط
آنان پرداخت و در ضمن مالقاتها به تدريج ۀ ورزيدند هم او بود که به معالج

 آن حکيم انسان ۀخانواد. ين جديد پى برد و قلبًا ايمان آورديبه حّقانيّت آ
خّصص دوست بعدها از بهائيان ثابت قدم و فّعال و هر يک در رشته علمى ت

 ‹جمله پروفسور منوچهر حکيم استاد کرسى تشريح  يافتند که از آن
دانشگاه طهران است که صدها دانشجوى طبّى را در آموزش › کالبدشناسى

خود به درمان بيماران از هر فرقه و  پزشکى راهنما بود و ضمنًا هر روز در مطّب 
مى به مذهبى با نهايت محبّت مى پرداخت تا کمى پس از انقالب اسال

  .پاداش آن خدمات طوالنى توّسط بنيادگرايان متعّصب در مطب خود ترور شد
بنام حاج مهدى  ۀاز ديگر بهائيان از تبار کليميان دانشمند و نويسند  

شهر توّسط وى از حقيقت  زيادى از يهوديان آنۀ ارجمند همدانى است که عدّ 
و فصاحت کالم در ديانت بهائى آگاهى يافتند و هم او بود که با شجاعت 

پروتستان آمريکائى دکتر هلمز که براى  يک بحث طوالنى و يا مناظره با مبلّغ
تبليغ اهالى از آمريکا به همدان آمده بود بخوبى توانست نه تنها حّقانيّت دين 

جمله نبّى اکرم را  خ سائر انبياء منمبهائى را به اثبات برساند بلکه مقام شا
يهوديّت  ۀال آيا از اين خدمت باالتر که فردى باسابقح. تبيين و تشريح نمايد

را  که سابقًا آنان ‹ين بهائى به حّقانيّت حضرت عيسى و رسول اکرم يتوّسط آ
را به سائرين با ادلّه و براهين محکم  ايمان آورد و آن› دانست انبياء کذبه مى
  به ثبوت رساند؟

ويسد که در اّولين بيت سايت فوق الّذکر با تحريف واقعيّت مى ن ۀنويسند  
حکيم  لطف اهلل› دکتر ‹العدل اعظم فقط يک ايرانى و آنهم يک يهودى بنام 

اّول آنکه در . شود اشتباه فاحش ديده مى ۲عضويّت داشته که در اين مطلب 
ايرانى توّسط نمايندگان › و نه يک عضو ‹نخستين بيت العدل اعظم سه عضو 

فرد مذکور در سايت يعنى دکتر : دّوم. محفل ملّى جهان انتخاب شدند ۵۶
حکيم نسل دّوم بهائى بوده و نه يهودى و چنانکه قبًال اشاره شد  لطف اهلل

خاندان حکيم گرچه از تبار يهودى بودند ولى پس از ايمان رئيس خاندانشان 
بهائى از اينکه  ۀجامع .دانند نه کليمى حکيم مسيح همه خود را بهائى مى

يمى در ايران و عّده اى در ممالک ديگر ديانت بهائى جمعى از هموطنان کل

را پذيرفته و آنرا تحّقق نبوات کتاب مقّدس خود محسوب داشته اند مفتخر و 
تشّرف بعضى از «قاجار  ۀشادمان است کما اينکه مسلمانان هم در دور

با سالم و صلوات اعالم داشتند و آنها را  »يهوديان مشهد را به دين اسالم
اين گفتار  ۀناميدند که داستانش مفّصل و خارج از حوصل مى ماجديديه«

اساسى مطلب ديگرى است و آن اينکه چون ديانت بهائى به  ۀاّما نکت. است
وحدت عالم انسانى معتقد است در مورد انتخاب بيت العدل اعظم که يک 

قه وطن يا نژاد يا هر چيز ديگرى که انسانها را طب ۀجهانى است به سابق ۀمؤّسس
بندى کند و يا آنها را بر ديگرى ترجيح دهد معتقد نيست زيرا خالف اصول 

  .تعاليم بهائى است
عجبا در ادوار گذشته يهوديان دانشمند و بنامى چون موسى بن ميمون   

طبيب خلفاى آندلس و جابر بن حيّان شيميدان شهير در قلمرو اسالم صاحب 
. کرد يهودى بودن متّهم نمى ۀبواسطارج و احترام خاّصى بودند و کسى آنها را 

يهودى  ۀعصر روشنگرائى و تسامح هر که سابق –اّما در اين قرن بيست و يکم 
 او زده مىه دارد يعنى خود يا اجدادش از آن قوم بوده اند برچسب اتّهام ب

. و طبيب و متفّکر›  مهندس ‹شود خواه استاد دانشگاه باشد و با آرشيتکت 
سايت راهپويان از تاريخ اين يک قرن اخير که  ۀنويسندجاى تأّسف است که 

دچار فجايع رّقت بارى  Anti-Semitismآنتى سمتيسم  ۀانديش ۀاشاع ۀبواسط
مذهبى را در مورد پيروان  ۀشده پند نگرفته و همچنان کينه و تعّصب کهن

اين فلسفه و انديشه ديگر در . دهد کليمى نژاد دين بهائى بوضوح نشان مى
ل دانش و معرفت مردود و غير قابل توجيه است و حال آنکه يک قرن بين اه

کليمى بودنش  ۀسابق ۀپيش يک افسر فرانسوى را بنام دريفوس تنها بواسط
متّهم و محکوم کردند که البتّه با مقاومت و مخالفت اهل علم و روشنفکران 

رى نيز در آلمان هيتل. مواجه شد و بعدها اسباب سرافکندگى دولت فرانسه شد
نمودند و  .دانشمندى چون آلبرت اينشتين را بجرم يهودى بودن تحقير و تکفير

  .او مجبور به جالى وطن شد
بارى سايت راهپويان با آوردن سه گزارش مجعول از مأمورين ساواک   

را با  )يعنى بهائى(اين فرقه  »پيوند«کوشد  مى )اصل آن گزارشها ۀبدون ارائ(
عبارات اين گزارشها چندان مغشوش . نيسم نشان دهدزر ساالرى يهود و صهيو

و نامربوط است که هر خواننده با يک نظر اجمالى به ساختگى بودن آن پى 
پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت «عباراتى چون . برد مى

رساند که نويسنده لوح  مى »الخ.. .صفحاتى از کتاب لوح احمد و ايقان
ند که صفحاتى از آن خوانده شده و حال آنکه لوح دا احمد را کتابى مى

توان  را در يک يا دو صفحه مى احمد کتاب نيست بلکه لوحى است که آن
 بهائيان، همه مى ۴ساواک از محفل شماره  ب -يا در گزارش .رونويسى کرد

کنند  دانند که بهائيان در هر شهر تنها يک محفل را براى يکسال انتخاب مى
آن شرکت  ۴مزبور در محفل شماره  ۀدى در کار نيست که نمايندو محافل متعدّ 

هذا از اّدعاهاى عجيب و غريب همچون داشتن آسمان  کرده باشد و قس على
اصوًال در  ۱۳۵۰داند که در سال  خدا مى(خراشهاى طهران، شيراز و اصفهان 

  .)رها آسمان خراشى وجود داشته باشدآن شه
کنم که پيوند بهائيان با کشور  تکرار مىدر پايان گفتار يک بار ديگر   

قبل از . ين است محکم و ناگسستنى استيمقّدس ايران که زادگاه اين آ
بهائى به ايران  ۀانقالب صدها بهائى از شرق و غرب براى زيارت اماکن متبّرک

خاّصى ندارند جز آنکه در هر  ۀبا سائر کشورها بهائيان رابط. کردند سفر مى
. کنند کنند در نهايت امانت و صداقت با آن رفتار مى مىکشورى که زيست 

کرمل  ۀهم که مرکز ادارى و روحانى بهائى در دامن) اسرائيل(در ارض اقدس 
و  خود ۀواقع است جمع محدودى براى نگاهدارى و حفظ مقامات مقّدس

کنند و در طّى يک قرن و اندى اقامت، پيوند  وظائف ادارى زندگى مى
مسيحى و يهودى  اقوام از عرب مسلمان، دروز و ۀمنطقه با همبهائيان در آن 

  .در کمال مسامحت و دوستى بوده و خواهد بود
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  دل باجناب دكتر واليتى درد

  حامد

ت داركه بعضًا ايّام، مصاحبه اى عجيب با سؤاالتى جه ٣٣-٣٢درصص 
دارد كه پاسخ  واليتى وجود نيزهست، با جناب دكتر داراى متنى طوالنى

دين است وفرقه «مقاالت اين مجموعه، ازجمله مقالۀ  ديگر ب آن درمطال
به حرمت دولت ومقامات مربوطۀ آن  اّما چون معتقد. آمده است »نيست

 جناب دكتر جام جميان و از و اشاره نمائيمز هستيم، بايد دراينجا مطلبى را ني
  .فرمايند رتقاضا كنيم درآن تفكّ 

جام جميان كه  از است كه، صرف نظرب ازاين مطلب مزبور، اظهارتعجّ  
چرا مقام  ات وبهائى ستيزيشان معلوم شده است،ئاكاذيب وافترا روز حال و

وزيرامورخارجۀ اين آب  واليتى كه خود محترمى همچون جناب دكتر و مهمّ 
م انقالب در حوزه بين الملل وعضو حقيقى شوراى وخاك و مشاور رهبر معّظ 

 ١هستند بوده و مع تشخيص مصلحت نيزعالى انقالب فرهنگى وعضو مج

داخلى وبخصوص  ت هاى صّحت وسقم اخباربه حساسيّ  ونظربه اين مقامات،
عدم حمله « خبرمنقول ازجناب اولمرت را مبنى بر ٢بين المللى آگاهى دارند

 خبرمزبور موثّق دانسته اند؟ پرسشگر جام جم مأخذ »بهائيان به ايران به خاطر
اخيرًا هم مى دانيد آن گونه « :ى واليتى توضيح مى دهداين گونه براى آقا را

ازاينها دفاع كرد وبا ) نخست وزيراسرائيل( كه درجرايد منتشرشد جناب اولمرت
مأخذ پرسشگرجام  »...به اسرائيل ثابت كرد اين كار، عمًال بستگى اينها را

دى  ٢٠، چهارشنبه ٧٩٦٢،شمارۀ ٢٨، سالجمهورى اسالمىجم، روزنامۀ 
 عى است خبرمزبوربه نقل ازنيز مدّ  جمهورى اسالمى. است ٢ص ،١٣٨٥

  !كدام روزنامه؟ نمى گويد. است »يك روزنامۀ اسرائيلى«
برجام جميان وبعضى روزنامه نگاران حرجى نيست، اّما آقاى واليتى كه  

ه فرمايند، به اخبارموثّق توجّ  ت هاى شغلى خود مى دانند بايدحساسيّ  به خاطر
موشه دايان درمقايسه با  پس ازتعريف از توّجه، درپاسخ پرسشگرچرا بدون اين 

 برد ولذا اّما به هرحال موشه دايان ظاهرًا جنگ را«: چنين مى گويند اولمرت،
خبيث است،  بهائيان مى گذاشت، مى گفتيم هرچند سر ت رااگراو، اين منّ 

 ، هم نزداّما اين جناب اولمرت. توانائى اى دارد اّما باالخره يك جسارت و
. صهيونيست ها، بى عرضه است مسلمانان منفوراست وهم به اعتراف خود

آن وقت چنين آدم بدنام  .ى ازاعراب ندارديعنى دربين مردم خودش هم محلّ 
اگرآنها عقل داشته باشند بايد  .بهائيان دفاع مى كند وآلوده اى مى آيد از

را قبول  او ى كند، ماكاررام اين بابا، اولمرت بيخودى دارد: اعالم بكنند
نيست، ضّد ِكِرديت ) اعتبار( نداريم، چون حمايت چنين كسى، ِكِرديت

  ».است
بى ربط بودن مربوط  از رظصرف نظرازباطل بودن خبرمزبور وصرف ن 

 در كه درمقاله اى ديگر روزه اسرائيل باحزب اهلل به بهائيان، ٣٣ساختن جنگ 
گله اى برادرانه نيز تقديم  بايددربارۀ آن مطالبى ذكرشد،  همين مجموعه
هموطنان بهائى  بوم نمايد كه چطوردربارۀ و معروف اين مرز سياست مدار

حرمتشان را به خصوص به  ايشان بايد خاكند و ايرانى خود كه تبعۀ اين آب و
آنها  اگر«وجهان رعايت فرمايند، مى گويند كه  ايران در عنوان يك سياستمدار

يادداشت شمارۀ  در درمصاحبۀ مذكور ه ايشان قبًال نيزبتّ ال »؟عقل داشته باشند
ه را هم ديدم و فهميدم آن چيزى تيّ حجّ «: همين مقال، چنين گفته بودند١

نيست كه من مى خواهم چون بعضى از اشخاص را مى ديدم كه همه 
نفر به جمعيت مسلمانان  ۲تا بهايى را مسلمان كنند تا  ۲همتّشان اين است كه 

در صورتى كه وقتى كه كشور دركام صهيونيست ها و يهودى ها و . اضافه شود
بهايى ها و آمريكا و شاه بود و سر و ته مملكت اسالمى را مى خوردند ما بايد 

به هرحال  »تا آدم كور و كچل بهايى را مسلمان كنيم ۴به فكر اين باشيم كه 
ع داشته ص گردد، آن گاه جناب واليتى توقّ اّول بايدصّحت خبرفوق مشخّ 

  .بنمايند الزم را نظر اظهار رانشان دهند و باشند بهائيان عقل خود

مقاالت اين مجموعه به  ديگر جناب دكترعزيز، همان طوركه در 
ايران رسانده شد، ايرانيان تنها گروهى هستند كه به  ت عزيزاستحضارملّ 
ونه تنها مى دانند،  آيينى ربّانى وبرحّق  مسلمانان عزيز، اسالم را غيرازخود

نيستند، بلكه سبب عزت وحرمت  ت ايران عزيزسبب تفرقۀ مسلمين وذلّ 
واين همه . عالم مى باشند وطن با شكوهشان درسراسر و حقيقت اسالم عزيز

رغم همۀ مظالمى كه  آموخته اند كه على راازموالى محبوب وبى همتايشان
شان  دشمنانى نصيبشان شد، ابدًا دست به خيانت نيالودند وبه شهادت حتّ 

اين مورد،  در شاهد اجازه دهيد ازصدها مورد. سبب عزت ايران بوده وهستند
وقت ايران  وزارت امورخارجه، سفير شهادتى راكه ازاسالف شما در

عليم  دراستانبول درزمان حضرت بهاءاهلل داده، تقديم نمايد وشما رابه خداوند
  .سپارد
 ٦٤جميان درصفحۀ اشارۀ جام  مورد كشف الغطاءدرهمان كتاب  

حضرت بهاءاهلل ازمعاونت سالطين روى زمين اظهار «: ايّام،چنين آمده است
كما اينكه اين كلمه از لسان مرحوم حاجى ميرزا حسين .. .استغناء مى فرمود

خان مشيرالدوله وقتى كه از اسالمبول به طهران آمد در حضور جمعى از اعيان 
يرزا رضا قلى اخوى حضرت بهاءاهلل كه و اركان دولت ايران به مرحوم حاجى م

چون . ت ورود ايشان رفته بود مشهور و متواتر استبه جهت اداى تبريك و تهنيّ 
فى بعضى از نفوس او را در مجلس مشيرالدوله به برادرى حضرت بهاءاهلل معرّ 

عداوتى كه از مشيرالدوله دربارۀ  ۀكردند آن مرحوم نظر به حكمت و مالحظ
ف فرمود اشى نمود و به شخص معرّ بود از اين نسبت اظهار تحّ اين امر مسبوق 

فى مى نماييد حاجى ميرزا حسين خان مگر من پدر نداشتم كه مرا به برادر معرّ 
از اين سخن سخت برآشفت و با نهايت استغراب گفت جناب امروزه برادر 

نمى شما را جمعى كثير به خدايى پذيرفته اند شما وى را به برادرى خود قبول 
و اعيان  ءنمائيد برادر شما شخصى است كه در اسالمبول مرا در انظار امرا

ا هر كس از شاهزادگان و ردولت دولت عثمانى روسفيد و سرافراز ساخت زي
بزركان و اعيان ايران كه به آنجا مى آمدند از بس به درب خانۀ اين وزير و آن 

كّدى در پيش آشنا و بيگانه ه و وظيفه مى دويدند و ابواب تامير به طلب شهريّ 
مى گشودند امراء آن دولت را گمان چنان شده بود كه اهالى ايران قاطبًة پست 
فطرت و گدا طبيعتند تا وقتى كه برادر شما را به حكم سلطان به قسطنطنيه 

و اركان قدم نگذاشت جز آن كه هر  ءاحضار كردند؛ به خانۀ هيچ يك از امرا
بازديدش رفت و اين حركت بر كارگذاران دولت كس از وى ديدنى نمود به 

عثمانى مدلّل ساخت كه در ايران اشخاص بلند منش و مستغنى الطبع نيز 
  ٣».وجود دارند
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اشى خليل جبران وجه تشابه نقّ 

  لدياشى روچونقّ 

شايد هموطنان عزيزيادشان بيايد كه جام جميان در روزنامه شان، شماره   
، سه مقاله ازموّرخ ١٣٨٢مرداد ماه  ١٩ا ت ١٦، موّرخ ٩٣٣تا  ٩٣١هاى 

درآن مقاالت ازجمله استدالل هاى . رسمى آقاى عبداهلل شهبازى چاپ كردند
وابسته بودن ديانت بهائى به خاندان هاى  شاهكارآقاى شهبازى مبنى بر

اشى نامى آلمانى كه نقّ  صهيونيسم اين بودكه روچيلد و استعمار مافيائى و
 ايشان خواسته كه آن را از رت عبدالبهاء راكشيده واشى حضماهربوده، نقّ 
جالب آن كه جام جميان دوباره همين شاهكارآقاى شهبازى  .امضاء نمايند

دليل وابستگى  ايّام، ستون چپ، پاراگراف آخرتكراركرده، آن را ٢٩رادرص
 اوهام برادر دراينجا نمى خواهيم از .آيين بهائى به صهيونيسم دانسته است

اّما ازجام جميان  .است روز از آقاى شهبازى بگوئيم، چه كه آشكارترعزيزمان 
چه جنبۀ سياسى اى  اش،نقّ  لدينقاشى روچ-١ :وموّرخ رسمى دوسؤال داريم

اشى عمل مشابه جبران خليل جبران لبنانى دركشيدن نقّ  -٢داشته است؟ 
  حضرت عبدالبهاء رابه چه تعبيرمى كنند؟

ستيزان، هرچيز راهمان طور ببينند كه واقعًا آيا وقت آن نرسيده كه بهائى   
 غير و چرا نمى خواهندبپذيرند كه عشق واحترام هزاران نفوس مشهور .هست
ت هاى اصلى اش، به خاطرعظمت نسبت به آيين بهائى وشخصيّ  مشهور

الهى ومعنوى وتعاليم جان بخش آن است ونه به خاطرقدرت ها  نفوذ وقدرت و
آنها عشق حقيقى نمى ورزد؟ بهائى ستيزان تا  ى سياسى دنيوى كه كسى به

وتعّصبات را كنارنگذارند، به حقايق ملكوتى اين آيين وتاريخ آن  كينه وحسد
نقاشى مزبور، جذبۀ ملكوتى حضرت  به اين ترتيب آيا وجه تشابه دو .پى نبرند

  عبدالبهاء نبوده است؟
دربارۀ  نگاهنيوآنچه درزيرمى خوانيد، مقاله اى است برگرفته ازسايت   

  .عا استخليل جبران وآيين بهائى كه ُمثبت اين مدّ 

  ىبهائ انتيجبران و د ليجبران خل

    نيونگاه سايت ،ىرين اميليو

 ۀاو از نقاشان برجست .در غرب بود ىبهائ هيّ اّول نيتامپسن از مؤمن تيژول  
ا سال ه.اشاره کرد لسنيوودرو و ۀتوان به پرتر ىاست که از آثارش م يىآمريکا

 ابانيدر خ)ىپامپل ىزيد(از دوستان هنرمندش ىکيبه همراه  تيبود که ژول
خود را ۀ خان ىزيو د تيژول.کرد ىم ىزندگ ٤٨ ىشماره  ورکيوين ىدهم غرب

مختلف بدل کرده  انياز نژادها و اد ىافراد يىگردهم آ ىمعروف برا ىبه محلّ 
 ىدر آن سو .کردند ىم ىفمعرّ  زيبهائى را ن انتيمالقات ها د نيو در ا بودند

به همراه  ١جبران ليجبران خل)٥١ ىشماره (آن طرف تر  ىکم ابانيخ
  .کرد ىم ىدوستانش زندگ

 ىم تيژول .و جبران شکل گرفت تيژول نيب ىکينزد ىدوست ىزود به  
ما  .بودم ورکيويدوستش در ن نيگفت که من اّول ىم شهيهم ليخل« :ديگو

آن طرف  يىويرا در استود شيکتاب ها او...ميبود ىخوب ىليخ ىليدوستان خ
فصل از کتاب  کي ايگفت ب ىکرد و م ىآن گاه مرا صدا م.نوشت ىم ابانيخ

بود نه  رياو نه فق« :ديگو ىم نيجبران چنۀ در بار تيژول ».کنرا گوش 
و  سديآزاد بود که بنو .کرد ىکار م ىعرب ۀروزنام کي ىابر. ط بودمتوسّ .ىغن
اّما  برخوردار بود ىخوب ىاّول از سالمت جسمان ىدر سال ها .کند ىاشنقّ 

در  ىسالگ٤٩در  .افسرده شده بود اريسرطان بس ىماريبعدها به خاطر ب
  ».ابدي ىم انيزود پا ىلياش خ ىدانست که زندگ ىاو م .شتگذ

از  يىبعد ها قسمت ها .کند ىآشنام ىبهائ انتيرا با د جبران ت،يژول  
شگفت « :ديگو ىخواندجبران م ىاو م ىبرا را ٢بهاء ا هلل ىنوشته جات عرب

 ىبه پا ىا ىعرب چيه...است که تاکنون نوشته شده است ىاتيّ ادب نيتر زيانگ
  ».بهاءاهلل نمى رسد ىعرب

 ىدانيمر و ديآ ىمرشد در م اياستاد  کيبعد جبران خود بصورت  ىکم  
او .باشد ىامبريبه ظهور پ ىازين کند ىکه احساس نم ديگو ىاو م .کند ىم دايپ

  .خدا در ارتباط است با مًايکرد در هر صورت مستق ىفکر م
 ديشهر باز نياز ا ىبه زود ٣دهد که عبدالبهاء ىبه او خبر م تيژول ىروز  

 کيو عبدالبهاء  از او بکشد ىکند که پرتره ا ىجبران درخواست م .کند ىم
 ىبرا« :ديوگ ىاو م.کار را انجام دهد نيدهد که ا ىروز صبح زود به او وقت م

از آن  ىکه روح قدس دميبه رو گرد رو بيچنان نج آن ىبار با چهره ا نينخست
و  زيولبر دهيرا د دهيناد« وجود عبدالبهاء در ديگو ىم نيهمچن »بود انينما

از هر  شانيا.است ىبزرگوار اريانسان بس« :ديگو ىم زيو ن »سرشار شده است
 ىرا عاشقانه م او عبدالبهاء ».ارنددر روح خود نهفته د ىو عوالم کاملند ثيح

 مياز مالقاتها گفت که به هر آنچه که عبدالبهاء تعل ىکيحال در نيستود با ا
 امياو پ راياقبال نخواهد نمود ز ىبهائ انتيداده معتقد است اّما هرگز به د

به وضوح از آن  اميپ نيخودش را دارد که به نوع بشر بدهد و دوست دارد که ا
عبدالبهاء خشنود ... عبدالبهاء انجام دهد ىبرا ىاست کار ليا ماامّ  .اوباشد

پسر  کتاب .معروف حيو مس سيمن بنو ىبرا ىبرو کتاب ارخوبيشد و گفت بس
  .٤.جبران همان کتاب بود لياثر خل انسان
و  عبدالبهاء نيب ىگرفت که ارتباط جهيتوان نت ىم بيترت نيبد ايآ  

من فکر « :ديگو ىم تيژول داشته است؟هم وجود » امبريپ«شاهکار جبران 
به ) جبران(او  ىوجود داشته باشد ول 'امبريپ' عبدالبهاء و نيب ىکنم ارتباط ىنم

 بودهفکر عبدالبهاء  به نوشته دائمًا ىکتاب پسر انسان را م ىمن گفت وقت
بوده  عبدالبهاء ريتحت تأث »پسر انسان«به من گفت که  تيّ او با قطع.است
  ٥».تاس

 عبدالبهاء لميکه ف ىوقت شب، کيآورد که سال ها بعد  ىم اديبه  تيژول  
با  .جلو نشسته بود فيشد جبران در کنار او در رد ىدر مرکز بهائى پخش م

شود و شروع به  ىاو زنده م ىبرا گريعبدالبهاء بار د ۀخاطر لميف نيا دنيد
کلمه  ندما چ ىکه آن شب برا ميما از او درخواست کرد« .کند ىم ستنيگر

در . رفت سن ىزمانش فرارسيد خودش را کنترل کرد و به رو ىوقت.حرف بزند
مظهر  کنم که عبدالبهاء ىمن اعالم م :کرد گفت ىم هيکه هنوز گر ىحال

 ىم هياو گر...ىول ه او اشتباه برداشت کرده بودالبتّ .عصر نيخداوند است در ا
و  ستيگر .ر من نشستکنا آمد، نييپا .ديبگو ىزيتوانست چ ىنم گريو د کرد
او دستان مرا گرفت و  .وداو را به گذشته باز گردانده ب لميآن ف.ستيو گر ستيگر

  ».سپس سالن را ترک کرد.ىمن گشوده ا ىامشب برو را ىگفت تو در
 اريسرطان بس ىماريبه ب ءت ابتالبه علّ  اتشيآخر ح ىدر سال ها جبران  

 .بود ضيت مره بود او به شدّ به سفر رفت تيکه ژول ىزمان .رنجور شده بود
او  .او برود دنيکه بازگشت جبران از او درخواست کرد که هر روز به د ىهنگام

داستان  اوروزها  نيدر ا .اش بود ىزندگ ىروزها نيآخر نيمالزم بستر بود و ا
آخر  ىروزها نيا« :ديگو ىم تيژول .کرد ىم فيتعر تيژول ىاش را برا ىزندگ

وقت  چياو ه .ستيگر ىگذاشت و فقط م ىمن م ىشانه  ىاو سرش را رو
خواهم هر  ىم :زيچ کيگفت بجز  ىنم چياو ه .رديم ىگفت که دارد م ىنم

پس هر روز  توانم ىکه م يىتا جام قرار ده ارتيتوانم در اخت ىچه را که م
که  سديبنو ىگريخواهد کتاب د ىگفته بود که م تيروز به ژول کي »ايب

فانه او متأسّ  .معاصر او باشد ىها ىدالبهاء و سخنرانموضوع اش حول محور عب
  .در گذشت و در بوستون به خاک سپرده شد سديکتاب را بنو نيا نکهيقبل از ا

استفاده شده  )صيبه صورت ترجمه و تلخ( ريمقاله از منابع ز نينگازش ا در
  :است

http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran, 
http://www.sarwal.org/BahArt/Kahlil%20Gibran.htm, 
http://bahai-library.com/histories/juliet.gibran.html, 
http://www.bahaindex.com/documents/Mothers_Stories/index-
abdulbaha.html, http://arash1919.persianblog.ir 



 
 ١٦٩   ولوله درشهر

 

با «ام، مطلب ايّ  ٣٣ۀ صفحۀ بار در

   »اسرائيل، درسال هاى اخير

را بعضى  اسرائيل به ايران قبل بودكه تهمت قاچاق لنزعينك از مدت ها 
 .آن را به تشكيالت بهائى ربط دادند ازهم منتشركردند و رسانه ها به تقليد

درذيل . كرده است تكرار خود ام نيزآن راجزء مطالب تحريك آميزاينك ايّ 
ده ولى ام ارائه شديگران راكه همان ايّ  بهائى و ۀپاسخ هاى جامع از قسمتى

آن خوددارى كردند، تقديم  نشر مزبور حسب المعمول از فانه رسانه هاىمتأسّ 
  . هموطنان عزيزمى كند

   »يانئبهاۀ قاچاق كاال از فلسطين اشغالى به وسيل«

  سايت نقطه نظر  حامد،

ايمان ندارد ( ١»َلهُ  ال ايماَن ِلَمْن ال َحياَء« :فرمود ىحضرت حسين بن عل 
  .)كسى كه حيا ندارد

به قلم هاى  رسانه هاى عمومى درايران عزيز، سال است كه بعضى ٢٨  
بلكه عليه يكديگر، كه  يان،ئعليه بها دريده اند ونه تنها ءحيا ىجفا، پرده ها

ايران نيز  كه در فضاى امروز آنان خوشا .دينى اند نيزمطلب مى نويسند برادر
 او هرا ب ران، خوددو را، كه بى حيا هاى ت حسين عزيزمى توانند مظلوميّ 

  .منتسب مى دانند،حس كنند
تازه از خواب ١٣٨٥دى  ٢٠چهارشنبه  كه گويا در پرتو سخنۀ روزنام  

 بيدار شده، خبرى راكه چند ماه پيش با آب وتاب در بعضى روزنامه ها وصدا
آن به  ۀى نيز دربارئبها ۀپاسخ جامع و پخش شده) ٢كانال ٨:٣٠اخبار( سيما و

 براز وقوع خ تاريخى بدون ذكر كوچكترين و باهمان شكل اهلش داده شده،
البته گمان نفرماييد اين . چاپ نموده است ٢ۀ صفح ،٣٦٢ ۀمزبور، درشمار
ه برسرچيز ديگرى است ندارند، ولى قضيّ  اصل ماجرا اطالع از قبيل روزنامه ها

عزيز  تملّ  ۀنيست بلكه برعهد ءاهل بهاۀ كه پرداختن به حقيقت آن برعهد
 ردانستن خدا آن را ناظ با و ءحيا تقوى و و انصاف ان است تا بااير

 لتحمّ  با يان سعى نموده اندئسال است كه بها ١٦٣زيرا . ارسازندآشك
اينك احساس مى  و آشكارسازند ايرانيان عزيز بر حقايق را شديدترين عذاب ها

زى نيست كه ن چيايئبهاۀ جامع فهميده اند كه آيين و ديگر ايران ت عزيزملّ  كنند
مى كنند، وحال وقت آن رسيده است كه  تصوير ءبى انصافان بى حيا

   .مبين چيست آيين داينبدانن
ورود محموله اى ازعدسى عينك توسط  به دنبال« چنين است، پرتو خبر  

انجام شده وبا وجود  بررسى هاى با كاشان به گمرك اصفهان، يك شركت در
 ىئق به فردى بهاى وارد شده متعلّ كاال ص شد،مدارك مجعول مشخّ  ارائه

ۀ ادام در و »ق به رژيم صهيونيستى استبخشى ازآن متعلّ  بوده كه وقاچاق
 است، كرده ونوشته» تيّ ئتشكيالت بها«تبديل به  را »ىئفردى بها«خبر،

 ت ايران با رژيميّ ئت موضوع ارتباط بهااسيّ وقوف برحسّ  ت بايّ ئتشكيالت بها«
كاال به اصفهان درصدد ازبين بردن محموله  صهيونيستى، قبل ازانتقال

 .نيز چاپ كرده است ل خوداوّ ۀ را درصفح تيتراين خبر »پرتو« ».مذكوربرآمد
ى به موقع خود ئبها ۀكه جامع كم وكيف ماجرا را خواهمجا نمى  بنده دراين

 ،مبازگو كن ننمودند، منتشر وطبق معمول، رسانه ها هم آن را بيان نمود آن را
را به خود ايشان بشناسانم تا فكرى به حال  ايشان شتر مى خواهمبلكه بي
سه شان نمايند كه ارواح مقدّ  )ع( اطهار ۀوائم) ص(ت حضرت رسولمظلوميّ 

ولى مخالف  را به ايشان منتسب مى سازند كه خود افانىدست بى انص در
   .است مى نويسند وعمل مى كنند، اسير نها مى گويند وآرضاى 

تفصيل ندارد، فقط به يك عالمت ازعالئم  ر گنجايشاين مختص چون  
درهمان  .اشارتى بس است كه عاقل منصف را اين بى حيائى مى پردازم،

  : چنين آمده است همان صفحه اين خبر نيز در شماره و

 وجود جمع مى كند؟ با را ميلياردى مافياى دارو ٢٠٠ۀ سفر چه كسى
دويست ميليارد تومان  وددركشور،ساالنه حد بيمارخاص چهل هزار حدود

هى ازاين مبلغ قابل توجّ  كه بخش يارانه ازبيت المال پرداخت مى شود
 درهيچ جاى ديگر بازتاب به گزارش. هنگفت، سهم مافياى داروست

 مستقيم بلكه آن را بازار پرداخت نمى كند به را داروۀ دولت ياران دنيا،
شامل تعدادى شركت كه  ايران مافياى دارو اما در. مى دهد به بيمار
پرداخت  بر اجراى اين سيستم، وخصوصى است، با جلوگيرى از دولتى
اين روند  و دارد شركت هاى دارويى اصرار هنگفت يارانه دارو به مبلغ

گزاف هرآمپول سه  يمتق كه با NEUsevenدارويى مانند  باعث شده تا
فروخته  ارانصورت رايگان به بيم قريبأ بهت تومان وارد مى شود و ميليون

 بخشى از براى جراحى هاى زيبايى استفاده شده و مى شود، درمواردى
  . كشور خارج شود آن نيز از

معلوم نيست چرا  اامّ  .پراست مافيايى درروزنامه ها قبيل اخبار اين از  
 ۀى مذكور، درصفحئبها مربوط به فرد خبر همچون را روزنامه پرتو نه اين خبر

ت دينى كل ملّ  پاى اعتقادات هام شركت هاى مزبور را بهورد، ونه اتآ ل مىاوّ 
 وا اين از گريز براى آرى .خصوصى مى گذارد و شركت هاى دولتى و ايران

 مسؤولين محترم مملكت برآن معترفند، بعضى اقتصادى كه خود فساد نفساى
 وجه المصالحه و را كه بتوان آن هستند جامعه اى يا ناجوانمردانه به دنبال فرد

ا امّ  .انصاف ساخت اجتماعى، سپربالى مفسدين بى به قول روانشناسان اي
 وب حاشا كه بى انصافان از اين طريق به مقصود خود رسند، چه كه محتس

قاجار  عصر هم در نيز امايّ ۀ درگذشت. خداى عادل دركار است و منتقم حقيقى
 كردند، خود ى را سپربالىئبهاۀ بارها جامع پهلوى بى انصافان دوران هم در و

آنها نتوانستند سدراه آيين  و پيشگاه الهى نبود در سياهى رو آن جزۀ ولى نتيج
ازاين  رجاينك به عللى كه خا اامّ . است حال نيز چنين. جديد الهى گردند

 نيم اخير از يك قرن و رنج همراه باۀ كسب تجرب با بحث است، ايرانيان عزيز
 اين راه در ءاهل بها ما. شناسند باز كژ چگونه از دريافته اند كه راست را

ى تاحتّ  مى كنيم عزيزمان هموطنان بركف اخالص تقديم بازشناسى جانمان را
حقيقى  تت شريف دوساين ملّ  تا شويم است يك بار ديگر سپربال الزم اگر

 ١٦٣تبليغات سوء ت اين همه بمبارانتنها علّ  يابد كه ودر بشناسد، خود را
تعاليم آسمانى جديد  آيين و ايرانيان از لوم، اين است كهتى مظساله عليه اقليّ 
   .مانند العبى اطّ  وطنشان برخاسته از

پرتو « امثال بغض ءنگاشته شد همچوگمان نرود كه اهل بها آنچه از اامّ   
أَلْم يأ ن ِ ِلَلذيَن     «ـحرف دل ما اين است كه،! نه قسم به خدا دارند، را »سخن

آيا زمان آن براى ( ٢»لوُبُهْم ِلِذْكر ِ اهللِ َو ماَنَزَل ِمَن الَْحّق ِ؟آَمنوا أْن َتْخَشَع قُ 
 براى ذكرخدا وآنچه ازحق نازل شده، شان هاى دلمؤمنين نرسيده است كه 

  دوستدارتان  .روشن خواهد شد حقايق .)ترسان گردد؟ و خاشع

   هانيک روزنامه ديکشف جد

  . رسدى م ىازه تراز ت تازه تر رسدى م ىبر باغ نياز ا هردم
  اوهام زدائى  سايت ،١٣٨٥ وريشهر, نيِ آئ کين بهرام

ى چنين م» )ژهيخبر و(و قاچاق کاال  انيبهائ«تحت عنوان  هانيک روزنامه  
 قاچاقچى از آب) شهرك صنعتى جعفرآباد(كاشان  ى ساكنئعنصر بها«: سدينو

ير و تعقيب و مراقبت دستگ اتقاچاقچى طى يك عمليّ  ىئاين بها. درآمد
به  هانيخبر مهم را ک نيا ».كاالى قاچاق او ضبط شد تومان دو ميليارد نزديك

 ىبهائ ىقاچاقچ که آن کندى و فراموش نم رساندى الع خوانندگان خود ماطّ 
 که همه رديگى م جهيبوده است نت ىبهائ ىقاچاقچ کيو چون . بوده است

  . هستند ىقاچاقچ انيبهائ
 ىول. ميندارى العنه ما اطّ  ايبوده است  ىواقعًا بهائ شخص نيا ايآ  

اعتقاد  در رابطه با ىکه قاچاقچ کندى م دايپ تيّ اهم ما ىبرا مسئله از آنجا
 ىقاچاقچ کي نيهم تنها اياست که آ نجايسؤال ما ا. شودى م ىاو معرف ىنيد

دست  خود ىعادالر اجناس قاچاق که به ادّ  اردهايليم اياست؟ آ بوده رانيدر ا
ى را نم آنهاى ها ىهست قاچاقچ موجود رانيدر بازار ا ميرژ ناندرکارا



 
 ١٧٠   ولوله درشهر

 
 گونه چيه ده ها گمرک آزاد است که دولت ىدارا که ىکشور د؟يشناس
 نيکه از ا ىاجناس اياست؟ آ ىندارد در دست چه اشخاص آنها بر ىکنترل

ى م رانيوارد ا انيکدام قاچاقچ طتوسّ  شوندى م رانيا بازار ريگمرکها سراز
   ست؟يچ انيقاچاقچ نيا نيدو  شود؟
که  شودى هم موارد کرده است متّ  نکيکه ِلنز ع ىبرگشته ا بخت کي  
سر  سؤال کرد که چه بر دينبا ايآ. دارد ىضربه زدن به اقتصاد کشوراسالم قصد

  شده است؟؟  ريپذ بيآس نکيع که با چند لنز دياقتصاد کشور آورده ا
بارها  ىول. مجازات شود ديبا ىکار که هر خطا ميمعتقد هست ما البته  
است نا  ىکردن کار ىهم را با عقائد او معرفمتّ  که ميگوئى و باز هم م ميگفته ا
جز آشوب و  ىهدف شوندى م لمتوسّ ى هائ وهيش نيچنه که ب ىو آنهائ صواب
  . ندارند ىکش برادر

 ىنهال دوست ىو دشمن نهيافشاندن تخم ک ىبجا که ستيبهتر ن ايآ  
 نيب ىو برادر ىبه دوست اجياحت رانيا کشورى از هر روز شتريوز بامر د؟يبنشان
  . دارد تيّ قوم و و مذهب نيد صرف نظر از انيرانيهمه ا
  . ديفرما تيرا به راه راست هدا ىبندگان خاط همه خداوند  

  بهائى  ۀپاسخ مسؤولين جامع

٣٠/٦/٨٥   
  :عزيز مالحظه فرمايند اىاحبّ 

روزنامه كيهان مطلبى در  ٨٥م شهريور ماه ت و ثنا در تاريخ هشتتحيّ  با  
يان ئمبنى بر ورورد غير قانونى شيشه عينك از كشور اسرائيل توسط يكى از بها

در شبكه دوم سيماى  ٢٢/٦/٨٥درج شده و مطلب مشابهى نيز در روز 
در اين خصوص از طرف . پخش شد ٣٠/٨جمهورى اسالمى ايران ساعت 

ت امر ه و تقاضا نمودند كه در جريان واقعيّ مدآهاى زيادى بعمل  پرسشاء احبّ 
لذا پس از بررسى هاى الزم مطالب ذيل جهت اطالع ياران عزيز . قرار گيرند

  . مرقوم مى گردد
ى و بعضًا نمره شده به صورت كارتن شيشه خام عينك طبّ  ١٦٨٣ تعداد  

مشتمل بر توليدات بيش از چهل شركت توليد كننده از  )ته انبارى(استوك 
رهاى مختلف بوسيله يك نفر از كشور كانادا خريدارى و از طريق امارات و كشو

گويا . شده ربهار طى مراحل قانونى و با پروانه سبز گمركى وارد كشوه گمرك چا
از  ،جفت شيشه پالستيك نمره شده ١٥٠/يك كارتن از اين محموله كه شامل 

ز جمله اين محموله ا ،سال قبل بوده ٣٨توليدات كشور اسرائيل كه مربوط به 
ارزش اين محموله كه بنا بر داليل نامعلوم . بوده كه غيرقابل مصرف مى باشد

هم اكنون در گمرك اصفهان  وتوقيف شده حدود يكصد ميليون تومان مى باشد 
  . مى باشد و موضوع از طريق مراجع قضايى در دست بررسى است

ب انصاف را كه از كه مسئولين محترم روزنامه كيهان جوان اميدواريم  
همچنين بنا به . س اسالم است رعايت فرمايندخصيصه بارز ديانت مقدّ 

ه تا جرمى از طرف دستگاههاى قضائى ه قضائيّ تأكيدات مسئولين محترم قوّ 
از حق تعالى . محرز نگشته از طرف رسانه هاى گروهى افراد را متهم نفرمايند

  . حقايق روشن گرددمى طلبيم هر چه زودتر اين ابهامات مرتفع و 
  ايران يارانات، تقديم تحيّ  با  



 
 ١٧١   ولوله درشهر

 

 امربهائى ۀعالمى فلسطينى دربار نظر

خبرنگارفرانسوى غيربهائى به نام  دو ، ازباغبانان بهشت خدادركتاب   
، نظرات دكترجميل ١٧٢ تا١٦٩صص  هاى فيليپ گوويون وكولت ژوويون،

جد مسلمانان كه دريكى ازمسا فلسطينى را ۀضياب يكى ازعلماى برجست
. ديانت بهائى وبهائيان نقل مى كند ۀآمريكا سمت مفتى را داراست دربار

. ه، نزديك اورشليم به دنيا آمده استضياب دربتانيّ  دكتر«: ازجمله مى نويسد
 او. دانشگاه االزهر قاهره به اتمام رسانيده بود را در تحصيالت خود پدراو

 دكترضياب درسال. يم بوداسالمى دراورشل يكى ازاعضاى شوراى عالى
فقه ومطالعات اسالمى وزبان  ۀعالى فلسطين دررشتۀ متحانات دورا ١٩٤٦

 سال بعد ده ت گذرانيده وقيّ مى باشد، با موفّ  دانشگاه االزهر ۀعربى كه همپاي
به دست  درشيكاگو) بيعهماوراءالّط ( ازكالج مطالعات علوم الهى دكتراى خودرا

  :ديانت بهائى مى نويسد ۀبه نقل ازوى دربار ».آورد

اين روزنامه هائى را كه مسلمان ها مى نويسند مى  وقتى بعضى از...
ها مى گويند بهائيان جاسوس  اين. ب مى كنمخوانم، خيلى تعجّ 
 را تش را هم چنين توجيه مى كنند كه معابد خوداسرائيل هستند وعلّ 

ى گيرند كه نديده م آنها اين حقيقت را. درخاك اسرائيل بنا كرده اند
عبادتگاه هاى بهائى درزمانى كه فلسطين تحت حكومت امپراطورى 

بنا  اين كشور دولت انگليس بود، در ۀبعد ازآن تحت الحماي عثمانى و
وقتى اسرائيلى ها آمدند، آنها برخالف ديگران خانه . وتأسيس شده بود

هيم اگربخوا. شان درآنجا ماندند ترا ترك نكردند واكثريّ  خود ۀوكاشان
كليسا  و جانب انصاف را رعايت كنيم مى بينيم كه درعّكا وحيفا مسجد

هم هم هست، اّما نمى توانيم به اين خاطرمسيحيان ومسلمان ها را متّ 
خودمن مسلمان هستم نه . جاسوسان وعّمال اسرائيل بناميم كنيم وآنها را

بهائى، ولى بايد جانب انصاف را گرفت وقتى مسلمان ها چنين 
ّماتى به بهائيان وارد مى كنند، احساس مى كنم وظيفه دارم به آنها هااتّ 

دين بهائى نزديك ترين ديانت به اسالم است زيرا هدف . جواب بدهم
دارد وبا ما دراين  قبول ت خداى يكتاوحدانيّ  غائى اسالم رامبنى بر

كه به آمريكا آمده ام هنوزبه يك بهائى ١٩٤٨ازسال . اعتقاد سهيم است
ده ام كه سخنى كه داّل برمذّمت اسالم باشد برزبان براند، بلكه برنخور

ن را آص را به پيغمبرى قبول دارند، قر برعكس آنها حضرت محّمد
تحسين وستايش مى  ۀكتاب آسمانى مى دانند وتعاليم اسالم را با ديد

ين ياثر تعاليم آ نيستند، بلكه بر اين طايفه نه تنها مرتد نبوده و...نگرند
ن به عنوان آقر و قبول حضرت محّمد ص به پيامبرى ۀبه درج بهائى

گرديده اند، درست است كه اصول اعتقاداتشان عينًا  كتاب آسمانى فائز
اسالمى نيست، معهذا مسلمانان وظيفه دارند كه حّداقّل به  شبيه عقايد

 صرف رعايت ادب آنها را به عنوان نزديكترين دين به اسالم قبول و
  .اذعان نمايند

 اظهارات فوق مقاالتى را كه عليه بهائيّت در ۀدكترضياب دردنبال   
  :انتقاد گرفت وگفت مالمت و مسلمان به چاپ رسيّده بود به باد ۀچندين نشري

من به خوبى به اين امرپى برده ام كه بعضى ازاين مقاالت بسيار بى 
حّق ۀ گونه تحقيق وبررسى دربار اساس وبى پايه نوشته شده، هيچ

فكر مى كنم آنهائى كه امروز . قيقت واثبات آن صورت نگرفته استوح
را اعلم علماى اسالم مى خوانند بايد بدانند كه  قلم به دست گرفته وخود

منفى كسى را به جائى نمى رساند  توّسل به فّحاشى وتكيه برنكات
. ما حّق نداريم آنها را مرتد بخوانيم. ومنفعتى عايد نمى كند

خدانشناسى  يا به كمونيسم و سيحى يا يهودى بشود واگرمسلمانى، م
درستى اطالق  ۀدين برگشته بخوانيم كلم از و مرتد را روى آورد، اگر او

اّما بهائيان را كه به راه خداپرستى ادامه مى دهند، به خداى . نموده ايم
 حضرت محّمد ص راقبول دارند چرا بايد مرتد واحد اعتقاد دارند و

تغيير به عمل  لغات تحريف و تعريف اين كه بخواهيم درآن بخوانيم مگر
  . آوريم

 صهيونيسم و ۀبار در نيزكه قان ديگرىجالب آنكه نويسندگان ومحقّ  ۀنكت  
نظرات  دنظراتشان مؤيّ  نوشته اند، فلسطين كتاب هاى معتبر ومستند ۀمسأل

سۀ آش ومخالف اكاذيب وافترائآت بهائى ستيزاِن ازكا امثال اين عالم فلسطينى
ۀ يورى ايوانف، ترجم ،صهيونيسم :ازجمله رجوع شود به .است داغتِر ايرانى

، ماكسيم فلسطين ۀدربارچاپ سوم، انتشارات اميركبير؛  ابراهيم يونسى،
، تاريخ عرب درقرون جديدهزارخوانى، چاپ طوس؛ ۀرودنسون، ترجم
  .بابائى، انتشارات چاپار ۀلوتسكى، ترجم
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  ! يك كشف جديد

  حامد

انقالب اسالمى بعضى چون آقاى عبداهلل شهبازى وامثال جام  از بعد 
 جم، فريب اكاذيب وهذيانات پيمان شكنان امربهائى، همچون صبحى و

آنانى «خويش دنبال كردند كه  »ۀواهم« ۀخورده، اين سناريو را درقو آواره را
كرده اند،  بهائى مرتبط بوده اند ويا ازآن تعريف وتمجيد ۀكه باجامع

، كه اساس مطالب »توّهم توطئه اى«برمبناى چنين  »!صهيونيست بوده اند
ى پيش مى آيد كه تشكيل مى دهد، پرسش مهمّ  ام راايّ  ۀويژه نام ۀصفح ٦٤

   .جام جم بپرسند »دقيق وعالم«بايد ازمحققين  هموطنان عزيز پاسخش را
ت هاى بزرگ جهان، ازاديان ومذاهب سال است كه شخصيّ  ١٦٤  

نژادها ى گوناگون ــ ازجمله ازمسلمانان عزيزــ به  احزاب و ا وملل ووكشوره
پيروان آن تعريف  تعاليم و بهائى و ازاديان بابى و مناسبت هاى مختلف،

وتمجيد وبعضًا پشتيبانى نموده اند وحتى بعضى ازايشان به حضورحضرت 
 شبكهآنها جزء  حال سؤال اين است كه، آيا همه. نيزرسيده اند عبدالبهاء

 از پشتيبانى خود صهيونيسم بين اللمللى هستند كه با تعريف و مرموزاستعمار و
جام جميان  »توطئه هنظريّ «طبق  ؟جهانيشان شده اند آنها موجب رشد وتوسعه

به اين ترتيب بنده هم طبق . وامثال ايشان، جواب اين پرسش مثبت است
يرهمه صهيونيست ام، كشف نمودم كه نفوس زروش تحقيق كامًال علمى ايّ 

ازجمله  .مسلمين بوده وهستند و نتيجه دشمن اسالم در وعوامل استعمار و
   :ازميان صدها نفرازايشان، عبارتند از

د عبده توماس اديسون، لئو تولستوى، نوفل افندى طرابلسى، شيخ محمّ   
زاق الحسنى نويسنده عرب از علماى االزهر مصر، جبران خليل جبران، عبدالرّ 

 ، اقبال الهورى،وَن فى حاِضِر ِهم َو ماضيِهمَالبابيوَن َو الَبهائيّ  ف كتابو مؤلّ 
فق و رئيس ملل متّ  جامعه مهاتما گاندى، چيكائوفو جيساوا، عضو دبيرخانه

بخش علوم سياسى بين المللى دانشگاه سلطنتى كى يو شو، ادوارد بنش و 
ل گرنژواسكى، مازاريك، دو رؤساى اسبق جمهورى چكسلواكى، مادام ايزاب

ات و استاد دانشگاه هلن كلر، ماركوس باخ نويسنده امريكايى و دكتر در الهيّ 
و  و تاريخ نويس فرانسوى در دانشگاه سوربن آيوا، ادوارد مونته شرق شناس

سردبير آتنى، پروفسور  واريسياستاد تاريخ مقايسه اديان، ديونى سيوس اس د
ات در دانشگاه داراى دكتراى الهيّ هربرت ميلر، پروفسور توماس كلى چاين 

مطالعات  آكسفورد و عضو فرهنگستان انگلستان، چارلز بودوين در كتاب
آرمينيوس وامبرى استاد ماهر در اكثر زبانهاى  فسورپرو آرنولدتوين بى، ،معاصر

پروفسور بنيامين جوت استاد دانشگاه آكسفورد و  شرقى فارسى، عربى، تركى،
دمعين، ناصرالدين صاحب زمانى، استادمحمّ  استادمترجم آثار افالطون، 

شف آمريكايى قطب شمال، الكساندر گراهام بل، ديويد کا آدميرا ل پيرى 
جامعه  وارن واگاراستاد استار جردن رئيس وقت داشگاه استانفورد كاليفورنيا،

كوفى عنان  نلسون ماندال، شناسى، اروين الزلو، هنرى برگسون فرانسوى،
و .. .اسبق سازمان ملل، آيت اهلل خمينى، مهندس بازرگان، رؤساى وديگر

   ١.ت هاى قديم و جديد ديگربسيارى از شخصيّ 
چه . همه مى دانند كه كشف فوق بنده نه علمى است ونه قانع كننده اما  
 يت هاى مزبور راجع به اديان بابى ورغم اظهارنظرمثبت شخّص  ى علىكه حتّ 

بهائى، ابدًا نمى توان ايشان را بهائى،  امعهبهائى ورابطه بعضى ازايشان باج
 جنبه ارتباطى هرمينى امثال جام جم صهيونيست خواند، چه كه وبه قول متوهّ 

آيا يكى ازعلل عقب ماندگى نسبى ايران عزيزما . توطئه گونه ندارد و سياسى
اعتراف روشن فكران اين مملكت نيزهست، همين استنتاجات  كه مورد ن،

راه كشف حقايق شده است؟  غيرمنطقى نيست كه سدّ  علمى وغير مانهمتوهّ 
آنكه چنين  التحقيق مى كنند، ح مين مشتبه شده است كه دارندبرمتوهّ 
 صد چند ۀب اين جاست كه اينان درتقسيم بندى هايشان دربارتعجّ . نيست
ى وامثاله ملّ  و جناح سياسى و حزب و دهها گروه و جهان در مذهبى اسالم فرقه

با وسواس ميان يك يك آنها خط كشى هاى خاص  ايران عزيزمان،درهمين 

وقتى به  ابه پاى ديگرى نمى نويسند، ام را يكى عمل و نظر و ميكنند را خود
 و دگرانديشان وازجمله بهائيان مى رسند، بدون وسواس همه را دريك خط

   .دشمن خود محسوب مى كنند
 ۀ، ازقو»واهمه« ۀاى قومين بيدارخواهندشد وبجان شاءاهلل متوهّ  اما  

 دينى واجتماعى و هرپديده كرد و خواهند استفاده خود »ۀعاقله ومتفكر«
 دارد خواهند همان جائى كه قرار هست و در كه را همان طور غيره سياسى و
ِمَن  كثيرًااجَتِنبوا « :كه مى فرمايد د ايشان بادقران مؤيّ  آيات مباركه. شناخت

وال َتقُف ما َليَس َلَك ِبِه ِعلٌم ِاّن الّسمَع َو «؛ ٢» ِا ثمٌ  ِالّظنِّ ِاّن َبعَض الّظنّ 
  ٣».الَبَصَر َوالُفؤاَد ُكل اولَِٔك كاَن َعنُه َمسؤوالً 

  صهيونيست بوده اند...ال وهلن كلر ومهاتما گاندى ونلسون ماند
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 ىم تيحما انيروسها از بهائ ايآ

  نمودند؟

  آرزو

  
که  دينما ىجلب توجه م ىعنوان ايّامنامه جام جم تحت عنوان  ژهيو در  

 نيرا ا هکهنه و پوسيد ىعاادّ  کيبرآن دارد که  ىعس شتريهر چه ب ىبا هنرمند
ه و تأمل است که غالب آنچه البته قابل توجّ  .مطرح سازد ديجد ىدر لباس بار
قصد بر  ىّ باشد و به طور کل ىبر خوردار م ىژگيو نيمجموعه آمده از ا نيدر ا

آيين  نياست در خصوص ا ىاريبس انيرا که سال ىهاّماتآن بوده است که اتّ 
 ىابترشکل و صورت جذّ  بار نيتکرارنموده و ا گريبار د گردد ىمطرح م ىلها

  .به آنها داده شود
است که البته  »ماه عسل در عشق آباد«مورد نظر تحت عنوان  مطلب  

گردد  ىخواننده روشن نم ىآن آمده است برا ليکه در ذ ىارتباط عنوان و متن
باشد که  ىبا روسيّه م ىبهائ نتايارتباط د ىتکرار ىوياّما داستان همان سنار

ل شده است که حداقل را متحمّ  ىاريآن مرارت بس هيّ ته ىظاهرًا برا سندهينو
نوشت اشاره نموده  ىاز آنها در پ ىاست که به برخ اريبس ىآن مطالعه کتابها
محترم  سندهيکه نو .را نام برد سکوت ىسالهاتوان کتاب  ىواز آن جمله م

از  ىدرج نموده و به زعم خود فلسفه مهاجرت تعداد نًايرا ع از آن ىبخشهائ
 ىم شانيکه مورد اشاره ا ىمطالب .به عشق آباد را مطرح ساخته است انيبهائ

کتاب درج  ٢٠ -١٩مه کتاب مورد نظربوده و در صفحات باشد مربوط به مقدّ 
بنا به امر حضرت  نهياء به آن مداست و صرفًا به مهاجرت احبّ  دهيگرد

محترم که قطعًا  سندهيکه چرا نو نجاستياشاره دارد حال سؤال ا عبدالبهاء
است که در مقابل مردم  ىهيداند و بد ىد در مقابل وظائفش مخود را متعهّ 

 تيّ مسئول ىدارا نيزباشند  ىمعروف و موصوف م تيّ که به شرافت و انسان رانيا
را که  صفحات آن گريو د ى کردکاره و ناتمام رها نم مهيکتاب را ن ،است

تلخ و دهشتناک است  عيو مشحون از وقا باشد ىصفحه م ٢٣٠بر  بيقر
 شانيانصاف در وجود ا ىه اذرّ  ايبود و  نيناگر چ رايز. مطالعه ننموده

نموده و  ىقلم فرسائ نيرسيد که چن ىبه نظر م دينمود بع ىم ىخودنمائ
 ىبخش ستينبد  .دينما هيهد رانيت ابه ملّ  قتيحق ىآشکار را به جا ىبياکاذ
است با  انيقساوت دولت روسيّه در مورد بهائ رگانيصفحات را که نما نياز ا
و با گوش خود  دهيو آن وقت حقائق را با چشم خود د ميمرور نمائ گريکدي

است دور  اءياش نيرتمحبوب انصاف که در نزد حّق  ىاز واد ديتا شا ميبشنو
  .مينمان

 امراهلل و انتشار و توسعه فتشريپ خيتار«کتاب آمده است که  ٢٥ص در  
دوره قبل از انقالب  .کرد ميبه دو دوره تقس ديرا در روسيّه با آن وموقعيت
 ىبردند و از نظر مادّ  ىو آرامش بسر م شيآسا تياء در نهاکه احبّ  ١٩١٧

 اشتندد ىخوب اريبس ىمال هيفرموده بود و بن تيو برکت عنا ريخداوند به آنها خ
دوره دوم بعد از انقالب است که ...و محترم بودند زيزت عو نزد دولت و ملّ 

و دامنه  عيدولت اصوًال بنا به مشرب و معتقدات خود دست به اقداّمات وس
جامعه  ىاز برا ونيرا به منزله اف نيزد و د ىنيو معتقدات د انتيد هيعل ىدار

 دولت به سراغ مشرق ندگانيانم ىالديم ١٩٢٧در سال .. .نمود ىمعرف ىانسان
اء را از عبادت در اسحار در آن معبد االذکار آمده و آنرا مهر و موم کردند و احبّ 

 ىمحفل روحان ىدولت اعضا ١٩٢٩در سال .. .ممنوع و محروم نمودند ىاله
نموده  فيامراهلل توق نيامر و خادم فياز رجال و معار ىوقت را به همراه عده ا

امر طبع و منتشر  هيکتاب عل نيچند. ..کرد ديتبع رانيرا به ا اآنه ىو پس از چند
مدارس دخترانه و  .نازل در دسترس عموم گذاشت اريبس متيساخت و به ق

 ىبهائ نيممعلّ  ىمبغض و معرض به جا نيمف نمود و معلّ را تصرّ  ىپسرانه بهائ
دانشگاه  اي ىروس مدارس که در ىآن دسته از جوانان بهائ ىبرا.. .گذاشت

را از  ىه اعدّ  .فراهم ساخت ىقاتييت و تضبودند مشکال ليمشغول تحص
  ».نمود ديتبع رانيرا به ا ىه امدارس و دانشگاه اخراج کرد و عدّ 

 ىايگو دياز صفحات کتاب مذکور درج گرد نهيدر فوق به ع آنچه  
که همواره  ستياقداّمات رينظى شباهت ب انگرينما ىاست از سوئ اريبس ىقيحقا

 .است رفتهيصورت پذ ىبه جامعه بهائ از طرف معاندان امر مبارک نسبت
از نفوس من جمله  ىبرخ ىعارغم ادّ  ىدهد عل ىنشان م گريد ىازسو
را با  ىبهائ انتيهرگز د »،ماه عسل در عشق آباد«مطلب  ترممح ۀسندينو

و برخالف  ستينبوده و ن ىارتباط )ىگريکشور د چيه نه با هو البتّ (کشور روسيّه 
قرار گرفته  تيمورد آزار و اذ زيدر آن کشور ن ىحتّ  ىاله نييآ نيا شانير اتصوّ 
در  ىبهائ انتيکه معارضه با د نجاستيبخش مطلب ا نيجالبتر ديو شا .است

است  ىنيد کار آمدن گروه ضدّ  ىکشور روسيّه مقارن با انقالب آن کشور و رو
داشته و اگر قرار بود آن کشور  ىاعتقادات مذهب ىبر اضمحالل تمام ىکه سع

بر  ىمرتبط باشد چه لزوم ىبا جامعه بهائ سندهيبه زعم نو ىاسيبه دالئل س بنا
 ميتعال ىجهان انتيد کيبود که به عنوان  ىبر جامعه ا تيّ همه آزار و اذ نيا

که به گمان باطل شما  ىآنکه چه شد که کشور ايو  ؟دينما ىخود را منتشر م
  ؟قرار داد تيّ رد آزار و اذمو حدّ  نيرا تا بد آن نيبود معتقد انتيد نيس امؤسّ 

 ىمنته ىب ىفضل اله .تينس ريد قتيبردن به حق ىپ ىبرا ، فرصتهرگز  
بندند بلکه با تمام  ىنم قتياست که چشم بر حق ىاست اّما شامل نفوس

را که  نيب قتيآنکه تمام انسانها چشم حق ديام .ندينما ىم اديرا فر وجود آن
  .زنند اديفر کصدايا ر قتيوحق ندياست بگشا ىاله ىا هيّ عط



 
 ١٧٤   ولوله درشهر

 

  ويژه نامۀ جام جم چاپ مّكه

  حامد

ت اذيّ  و ه به آزارارقريش درمكّ كفّ  ،اوايل ظهورحضرت محّمداست  
اوضاع برآنان چنان سخت شده، كه حضرت  .وشكنجۀ مسلمانان پرداخته اند

دوگروه به . گروهى ازايشان را امر مى فرمايند كه به حبشه پناه برند )ص( محّمد
مانى ازهم كه سرپرستى يكى ازآنها باجعفربن ابى طالب بود ودريكى فاصلۀ ز
چون . ه حضورداشتند به حبشه مى رونددخترحضرت رسول ص ُرقيّ  ازآنها نيز
ارقريش كه تيرشان به كفّ . آنجا مسيحى وعادل است آنها رامى پذيرد امپراطور

 سنگ خورده وفشارهاى بيشترشان به مسلمين نتيجۀ عكس داده و باعث
ه رؤساى سياسى مكّ . انتقال اسالم به حبشه شده است ازكينه وحسد مى سوزند

ت مناسب مسلمين درآنجا به حبشه مى گروهى را براى خنثى كردن وضعيّ 
پناهندگان  اظهارمى كنند و مسلمين بدمى گويند از امپراطور فرستند وآنها نزد
و ازقوانين  د،ه ورؤساى آنجا مى باشنكه دشمن بت هاى مكّ  ازكسانى هستند

آنان  بايد آنجا سرپيچى كرده اند وخارج ازدين بت پرستى شده اند وامپراطور
  .تا به سزاى اعمالشان برسند به رؤساى مّكه تحويل دهد و به حبشه راه ندهد را

كه آن مسلمانان  ه مى شوددرصدد تحقيق بيشتربرمى آيد ومتوجّ  امپراطور  
ل شده ن ظلم كرده، به حيله ودروغ متوسّ برعكس كّفارقريش كه به ايشا مظلوم،

درستكارند وهم به خدا معتقدند وهم  صادق اند و اند، هم درقول خود
لذا آنها را به كّفارتحويل نمى  .رابه پيامبرى مى شناسند )ع( حضرت مسيح

پا دراز تربه  دست از ارمزبوركفّ  دهد وبا مسلمانان به عدل معامله مى نمايد و
ومسلمين درحبشه آسايش مى يابند وبه انجام فرائض دينى  ه بازمى گردندمكّ 

عبيداهلل بن جاش وسكران بن عمرو،  والبته بعضى ازآنها مانند.(خودمى پردازند
 مى گيرند واسالم را قرار وقتى كليساهاى بزرگ عيسويان رامى بينند تحت تأثير

 بايد نو محّمد پيغمبرى كه ازكتاب  .ترك ومسيحى مى شوند
 يان كه درآتش كينه وتعّصبات جاهلى مى سوزند، فشارمكّ ). ١٢٠،صشناخت

ف سازند متوقّ  چون نفوذكلمةاهلل را نمى توانند. افزايش مى دهند برمسلمين را
تشكيل مى دهند وتصميم به قتل رسول اكرم ص مى  ه مجلس شوررؤساى مكّ 

  .الخ....حضرت به مدينه مى روندو. گيرند
، انتشارات ٢، جايمانكتاب  در ستغيب نيزعبدالحسين د آيت اهلل سيّد  

وقايع فوق چنين مى  ، درتأئيد١٨٣كتابخانۀ مسجد جامع عتيق شيراز، ص
مسلمانان تا سه سال عددشان به چهل  ،دراوائل بعثت پيغمبرص« :نويسد

 به امر رسول خدا. مى رساندند ه به آنها خيلى آزارنفرمى رسيد ومشركين مكّ 
 فراركنيد، اينجا نمانيد، مّكه راترك كنيد شما بايد برويد پروردگار امركرد
نزد نجاشى . برويد كه دراّمان باشيد ،برويد درجائى ،روزه نمازبخوانيد و

 ت درحبشه غالب بوده، لكن خودنجاشى هرچند نصرانيّ . امپراطور حبشه رفتند
  ».دانشمندى بوده است بزرگ و مرد امپراطور

ه اگرآن موقع درصف مشركين مكّ حال بايدسؤال كرد كه جام جميان   
جواب توضيحاتى شبيه به آنچه مرحوم دستغيب نوشته اند،چه مى  در بودند،

ه چه مى نوشتند؟ البد مى گفتند ويژه نامۀ آن زمان خود درمكّ  گفتند؟ در
اسالم را راهبان مسيحى به حضرت رسول آموختند وبه همين دليل است كه 

ت اّولين است، وبه همين علّ  اساطير ل وآيات وقصص قران شبيه تورات وانجي
است كه شبكۀ استعمارى مسيحى آن وقت ازطريق حبشه به مسلمانان كمك 

كه مسلمين به حبشه پناه برند، بلكه امرشبكۀ  نبود پروردگار كرد، واين امر
ت مسلمانيّ «به  تبديل مى شد نيز ٤حتمًاعنوان مقالۀ ص .استعمارى بود

 »مغازله باهمسايۀ جنوبى«مى شد،  ٥ن مقالۀ صوعنوا ».وامپراطورى حبشه
عنوان  »مسيحى حبشى پا با استعمار دير پيوند«مى شد،  ٦عنوان مقالۀ ص

ر اين قبيل اوهامات مشابه د از و »ماه عسل درحبشه«مى شد،  ٨مقالۀ ص
  .ايّام

ات به حرمت حضرت رسول اكرم وحضرت بهاءاهلل به مقايسۀ جزئيّ   
واّال مشاهده  .وچاپ جديدآن درطهران نمى پردازد هايّام چاپ مكّ  مقاالت

 .نيزشبيه به هم مى شد مقاالت مزبور در ات مذكورى روح جزئيّ مى شد كه حتّ 
ت يكسان ن مجيد، اين معجزۀ ابدى اسالم، سنّ آقر به فرمودۀ! سبحان اهلل

الهى وتشابه قلوب مؤمنين ومعرضين را مى توان ازمقايسه هاى تطبيقى تاريخ 
 اين مجمل خواهند ل ازحديث مفّص  خود عزيز هموطنان .دريافتاديان 
  .خواند
: همچون مرحوم دست غيب مى توان نوشت كه اّما به جاى آن،  

اذيت مى  و دراوايل ظهوربهائى كه دشمنان امرالهى درايران مؤمنين را آزار«
رفتند وچون حكومت آنجا دربارۀ  كردند ومى كشتند، گروهى به عشق آباد

ايشان آشنا شد با ايشان به عدالت رفتارنمود  با عقايد ئى تحقيق نمود وامربها
قتل تاحدودى درامان ماندند وتوانستند به  شكنجه و از وبهائيان درعشق آباد

احكام دينى خود عمل نمايند وازجمله مشرق االذكارى بسازند تا همۀ  و امور
شوند درآن به بدون اين كه نجس محسوب  و ءپيروان اديان بدون استثنا

اّما درآنجا نيزبعضى ازدشمنان بهائيان ازپا ننشستند وبه . عبادت خدا پردازند
قاتلين  .اينكه منجربه قتل يكى ازبهائيان گرديد آزارنسبى بهائيان ادامه دادند تا
ايران نباشد كه قانونى  دادندعشق آباد مانند وهمدستانشان كه احتمال مى
ه تنها ازمجازات درامان مانند بلكه ازايشان دركارنباشد وبهائى بكشند ون

بشود كه يك كافربى دين نجس رابه ديارعدم فرستاده اند، دست  قدردانى نيز
توهين نموده بوده  دروغ وهياهو زدند كه مقتول به اسالم عزيز به دسيسه و

اّما حكومت عشق آباد ـــ مانندحكومت . وقاتلين وى رابه اين خاطركشته بودند
داخل ايران نيزصورت مى  ى ازـ به دسيسه هاى دشمنان بهائيان كه حتّ حبشه ــ

گروه بازجوئى به  دو هر گرفت وقعى ننهاد و با محاكمه اى عادالنه كه درآن از
ى با اين حال،بهائيان شفاعت نمودند عمل آمد،قاتلين را محكوم كرد ولى حتّ 

  ١»....وتخفيف مجازات براى قاتلين حاصل شد
مبنى براعتراض دولت ايران به روسيّه دراين  ،٩ايّام درصعاى ادّ  اگر  

ين شاه دراين باره درست باشد، چقدرشبيه است اين نامۀ ناصرالدّ  و خصوص
ه درحبشه ام مكّ ين شاه به جمالتى كه نمايندگان حكّ جمالت نامۀ ناصرالدّ 
درآن نامه ازجمله چنين . پناهنده شده به حبشه گفتند عليه مسلمانان مظلومِ 

ى درآن ايّام نيزبه بهائيان، البته حتّ . بهائى( اّوًال اين جماعت«: نوشته شده
 چرا. دولت ايران هستند را شما مى دانيد كه دشمن دين و )بابى مى گفتند

 درعشق آباد جمع كرده اند؟ خواهش شاه اين است كه اينها را بدوانيد و
اينها مثل . يدهركس به اين اسم درآنجا بيايد واقامت نمايد راهش نده

هموطنان  .چقدرشبيه است! سبحان اهلل ».هستند نهليست هاى شما، بلكه بدتر
مالحظه  »محّمدرسول اهلل« فيلم عين صحنۀ حبشه را مى توانند در عزيز

  .فرمايند
. استعمارى بودن اديان بابى وبهائىهام روسى وراستى چقدرپوچ است اتّ   

ستيزند كه درصدد وارونه جلوه دادن وجام جميان چه كينه توز وحسود وبهائى 
يادداشت هاى كينياز دالگوروكى سفير  رسالۀ جعلى هنوز .حقايق تاريخى اند

 حقيقى را منتشر نقل رسانه هاى اين مملكت است، حال آنكه اسناد روس
سال است منصفين، جعلى بودن  ٦٠واين درحالى است كه حدود .نمى سازند

اس اقبال آشتيانى در ازجمله دكتر عبّ  .ه اندرا اثبات نمود »يادداشت ها«آن 
، جعلى بودن آن رّديّه را بيان ١٣٢٨، سال ٩٠٨ ۀشمار ٥يادگار سال  ۀمجلّ 

 ۀدر مجل شتيانىاستاد مجتبى مينوى نيزهمچون استاد اقبال آ. نموده است
هام ، بى اساس بودن اتّ ٢٢، ص ٢و ١ ۀراهنماى كتاب، سال ششم، شمار

يقين كردم كه « :ى و بهائى را اثبات نموده و نوشته استروسى بودن ديانت باب
اين يادداشت هاى منسوب به دالگوروكى مجعول است و اين جعل هم بايد 

موافق  نيزكه خود تآدميّ همين حقيقت را آقاى فريدون  ».در ايران شده باشد
، ذكر كرده ٤٥٦چاپ چهارم، ص  امير كبير و ايرانآيين الهى نيست در كتاب 

ى آقاى احمد كسروى نيز كه خود حتّ . م جاعل ايرانى آن را نيز نوشته استو نا
خود،  بهائيگرىكتاب  ٧٨از مخالفين امر بابى و بهائى بوده است، در صفحه 

قرارگرفته است، يادداشت هاى منتسب به سفير  جام جميان نيز استناد كه مورد
  .روس را جعلى و ناوارد دانسته

ش جعل شده، . ه ١٣٢٢اى مزبوركه درسال آنكه دريادداشت ه جالب  
 امير كبير و ايرانت در كتاب تهمت روسى بودن زده شده، وهمين آقاى آدميّ 

. ، به فاصلۀ يك سال ازآن، تهمت انگليسى بودن زده است.ش. ه ١٣٢٣نشر 
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 ليسىمدركى كه آقاى آدميت براى ادعاى خودارائه كرده بودگزارش مأمورانگ(

سفرزمينى ازانگلستان به شمال هندوستان ازطريق روسيّه آرتوركانالى دركتاب 
زمان خود، مدركى  مراجعه به آن در اّما جالب آنكه با. بود ايران وافغانستان

ندارد،  عاى وى وجودادّ  وقتى به او گفته شدكه مدرك مورد نبود و موجود
كسروى كه  احمدى حتّ  ٢).نشرهاى بعدى كتابش حذف كرد از را عاى مزبورادّ 

كرده، تهمت روسى يا انگليسى  خود از زاويه اى ديگر امر بابى و بهائى را ردّ 
اين بسيار بيجاست كه كسى «: مى كند و مى نويسد بودن آنها را صريحًا ردّ 

  ».بگويد فالن روسى يا انگليسى آن را پديد آورده
جالب تر است وقتى به يادآوريم گزارش سفيرروسيّه درايران را ــ يعنى  و  
جعل كرده  »...يادداشت ها«كررا كه به نامش ان كينيازدالگوركى فوق الذّ هم

عشق آباد، از قول تزار روسيّه  فوق در واقعۀ بودند ـــ كه حدود پنج دهه قبل از
امپراتور روسيّه تزار بزرگ  حضرتياعل«: مى نويسد چنين ران،يبه دولت ا

دادند که اّطالعات  تيّ مورأامور خارجه به بنده م ريدوک نسلرود وز لهيبوس
 ىسفارت منش. کسب نموده گزارش دهم انيباب ديالزم را در مورد اصول و عقا

وى شوهر خواهر حضرت (موسوم بود  ىآه ديمج رزايداشت که به م ىاسيس ريغ
 ىپس از چند. سپردم ىمنش نيرا به ا تيّ مورأم نيمن ا. )بهاءاهلل بوده است

 ىبه زبان روس کياز هر  ىکه خالصه امن گذاشته  اريکتاب در اخت ىتعداد
 ىعاادّ  ىاز چکونگ ىگزارش جامع لهيوس نيکرده بود و من توانستم بد هيّ ته

او به وزارت امور خارجه دولت مطبوعه  ىو انقالب خواهانهيآزاد ديباب و عقا
 لهيبوس خواستيبود که م ىو روحان رکيز اريبس ىباب شخص. خود بفرستم
پس از . برهاند ىبات و عقب ماندگجهان را از تعّص و  رانيا ىانقالب مذهب

 ليقب نينمى باشند ا ليوجه ما چيامور خارجه جواب داد که به ريوز ىمدت
 ديدار تيمورأو شما م ابندي تيبداخله روسيّه سرا ىو انقالب خواهانهيافکار آزاد

بارزه م انيباب ديعقا نيبا ا تواندى م قيکه به هر طر ديران بخواهيکه از دولت ا
 رانياوامر را به صدر اعظم ا نيا نيمن هم ع. کن سازد شهيو آنها را ر دينما

  ٣».ابالغ نمودم
ايّام ذكرمشرق االذكارعشق آباد شده و جام جم آن را  چون در بارى  

هموطنان نازنين عرض شودكه  به حضور سه اى سياسى جلوه داده، بايدمؤسّ 
، حكم فرموده ستطاب اقدسكتاب م حضرت بهاءاهلل دراثر آسمانى خود

االمکان باسم مالک  ىيا مالٔ االنشآء عّمروا بيوتًا باکمل ما يمکن ف«اندكه، 
ثّم اذکروا فيها  .لها ال بالّصورو االمثال ىنوها بما ينبغالبلدان و زيّ  ىاالديان ف

يعنى ( »ربّکم الّرحمن بالّروح و الّريحان اال بذکره تستنيرالّصدور و تقّر االبصار
اهل عالم به اسم خداوندمالك اديان بناهائى رابه كاملترين صورت ممكن  اى

شايسته است زينت دهيد ونه به تصاوير  آنچهوآن را به  درشهرها بسازيد،
همانا سينه . ت ومهربانى به ذكرپروردگارتان پردازيدپس درآن با محبّ . واشكال

  .)مى شودديده ها به يادش روشن  و ها به ذكر خدا نورانى مى گردد
يادداشت هاى كتاب مستطاب اقدس نشرمركزجهانى بهائى،  درقسمت  

اين  .مختّص به ستايش و عبادت حّق است ىمعبد بهائ«: چنين آمده است
مشرق االذکاراست که در آتيه عالوه بر محّل عبادت شامل  ىمرکز ىمعبد بنا

 ىلمو ع ىبيت، ترى، بشر دوستىاجتماع ىخواهد بود که به فّعاليّتها ىاتملحقّ 
حضرت عبدالبهاء مشرق االذکار را از اعظم  .اختصاص خواهد داشت

امراهلل آن را نمونه  فرمايند، و حضرت ولىّ  ىتوصيف م ىتأسيسات عالم انسان
در  .فرمايند ىم ىاز ارتباط و امتزاج عبادت حّق و خدمت به خلق معّرف ىبارز
فرمايند که معبد  ىم تهف داشديگر نظر مبارک را به آتيه اين مشروع معطو ىجا
دستگيرشود، مسافران  را ءو متفّرعات آن عاجزان را آسايش بخشد، فقرا ىبهائ

) ترجمه( .عطا کند و نادانان را تربيت نمايد ىدهد، غم زدگان را تسلّ  ىرا مأو
  ».بنا خواهد شد ىمعابد بهائ ىدر مستقبل ايّام در همه مدن و قر

ه صورت فردى و چه به صورت جمعى، از بيشترآنكه دعا، چه ب توضيح  
اى طوالنى در ميان اديان مختلف داشته است و در  احكامى است كه سابقه

عالوه بر نماز روزانه، از بهائيان . ت بسيار برخوردار استنزد بهائيان نيز از اهميّ 
به دعا و نيايش  ،خواسته شده كه در مواقع مختلف، تنها يا به همراه ديگران

يكى از احكام بهائى اين است كه بايد در هر محل، مكانى براى . بپردازند
اين مكان همان طوركه اشاره شد در . عبادت و ذكر خداوند ساخته شود

شود يعنى مكانى كه ذكر خداوند از  اصطالح بهائى مشرق االذكار ناميده مى

 از بهائيان خواسته شده كه به خصوص در صبحهاى زود در. شود آنجا بلند مى
ه و آثار الهى را با لحن خوش كه مشرق االذكار حاضر شوند و در آنجا ادعيّ 

اى  ساختن معابد در تاريخ اديان امر تازه. شود، تالوت كنند ت مىسبب روحانيّ 
اغلب اديان معابد و مكانهايى دارند كه محل اجتماع مؤمنان و انجام . نيست

ى اديان شرق و برخالف عبادتگاهها. دادن عبادات جمعى ايشان است
و تماثيل  هاى مسيحى، مشرق االذكار بهائى بايد خالى از تصاوير بعضى فرقه

مشرق االذكارهاى بهائى كه طبق حكم كتاب اقدس بايد به . مذهبى باشد
در هستند كه هريك سمبل و  ٩زيباترين وجه ممكن ساخته شوند، داراى 

تواند  ر دين و اعتقادى مىازيكى از اديان الهى است، ولذا هر فرد با ه نشانى 
در آنها حاضر شود و به شيوۀ خود به دعا و نيايش خداوند بپردازد، به اين 

شود كه نشانگر  ه و آثار همۀ اديان خوانده مىاالذكار ادعيّ  ترتيب در مشرق
تا كنون، . اعتقاد بهائى به وحدت اساس اديان و وحدت عالم انسانى است

االذكار بزرگى توسط بهائيان ساخته شده كه  يك از قارات جهان مشرق هردر 
پيش بينى شده كه در . شوند هر يك به سهم خود شاهكار معمارى محسوب مى

اطراف هر مشرق االذكار بناهاى ديگرى براى رسيدگى به احتياجات مردم از 
سالمندان  انۀتى ساخته شود، مانند بيمارستان، پرورشگاه، خهر دين و قوم و ملّ 

ن مسئله حاكى از يك اصل مهم در همۀ اديان و از جمله دين بهائى اي. و غيره
است كه طبق آن، مركز و محور همۀ امور اجتماعى و روابط انسانى امور 

  .روحانى و معنوى است
كه ساخته شد ولى  اّولين مشرق االذكارى بود االذكارعشق آباد مشرق  

. حكومت خراب گرديدت زلزله آسيب ديد وبعدها به اقدام پس ازچندى به علّ 
نيزبه سيبرى  حكومت همچنين بهائيان را ازشوروى اخراج نمود وبعضى را

وارده بربهائيان درشوروى چيزى نيست كه برجام جميان  قاتييتض. كرد تبعيد
به دنبال اكاذيب  و اّما ايشان كه كارى به حقايق ندارند باشد، وشيدهپ

 ابع بهائى وغيربهائى حقايق راآت هستند، وبا استفادۀ گزينشى ازمنئوافترا
روش «بزرگ  واين يك ايراد .وارونه جلوه مى دهند ويا مسكوت مى گذارند

، ١٤، پانوشت ٩ازجمله درص. دربه اصطالح تحقيقاتشان است »شناختى
به دلخواه نقل مى كنند، اّما  سال هاى سكوت، ازكتاب ٣، پانوشت١٧وص

يقات شوروى عليه جامعۀ بهائى ده ها صفحۀ ديگرآن را كه پراست ازشرح تضي
مبارزۀ «راجع به ١١-١٠عجايب آنكه درصص از و .مسكوت مى گذارند

 ئيانرا پايگاه جاسوسى بها مى نويسد ومشرق االذكار »دولت شوروى با بهائيان
براى انگليس مى داند، درحالى كه حكومت كمونيستى فقط با ديانت بهائى 

مبارزه كرد وهمۀ  نيز جمله اسالم از وبه ستيزه نپرداخت بلكه باهمۀ اديان 
سال همۀ پيروان اديان  ٧٠افيون توده ها خواند تا اينكه پس از اديان را

ن يد راجع به چنديد پرسيان بايقتًا ازجام جميحق.  ازچنگ آن خالصى يافتند
ست ها بودند وبه يام درزندان كمونيان درآن ايكه همراه بهائ ىبرابرمسلمانان

ا آن يس بودند، يا آنها هم جاسوس انگليند؟ آيگو ىند، چه مدشديتبع ىبريس
 ىريساها ومساجد ومعابد ودستگيران كردن كليكه همۀ آن مظالم وازجمله و

 حكومت مذكوربود؟ ىزين ستيردياست فراگيجۀ سيان نتينفوس ازهمۀ اد
 ىزبرايرا كه آن مسلمانان عز ىو احترام ىان محبت وهمدليجام جم ىراست

وزندان قائل بودند،  ىريخود، قبل وپس ازدستگ ىان بهائيان وهمبنديهمشهر
  كنند؟ ىزحمل ميبه چه چ

مى نويسد تا  ١٢درص مقالۀ ديگر در ههمين جا آنك در تناقض عجيبتر  
. فروپاشى آن انگليسى شدند سقوط روسيّۀ تزارى بهائيان روسى بودند، وپس از

درهمان زمان روسى  مى نويسدكه آنان ١١و١٠ص در دراين صورت چطور
جام جميان  از ت ايران بايدبودن جاسوسى براى انگليس مى كردند؟ ملّ 

لحادى اِ  ربرابرهجوم تفكّ  در بهائيانپنهان مى كنند كه چگونه  بپرسندكه چرا
ل كمونيستى درهمان مشرق االذكار به نمايندگى ازهمۀ اديان نطق هاى مستدّ 

منابعى چون  دكه مردم ايران خوداين مى ترس جام جم از .ومتين مى كردند
  .برمال سازند دروغ آنان را را به دست آورده، بخوانند و »سال هاى سكوت«

ق يانحراف افكارشان نسبت به حقا در ىان سعيران كه شما جام جميملت ا
ازجمله . بارۀ آن هستند منصفانه در ق مستقل ويد، مشغول تحقيدار ىن بهائيآئ
 از ىالگوئ است كه به عنوان نمونه و زيرت انگيح وجالب  اريآنان بس ىبرا

 ىرا م ىبهائ ىتي، اقل ىروحان -ىانسان -ىتوسعۀ همه جانبۀ جسمان رشد و
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، دورازوطن ، درعشق آباد ، ٢٠و ١٩ن دوقرن يساله ب ىس ىنند كه درمقطعيب

 ىوعلم ىسازند كه چنان ازنظرفرهنگ ىبرجسته ونمونه ومتحد را م ىجامعه ا
 ىحيآنجا ازمس ىاست كه احترام دولت واهال ىا ومترقي، پوىومعنو ىواخالق

موردخشم  ىن الگوئياست كه چن ىهيبد. زديانگ ىره را برميومسلمان وغ
  !رديگ ىزان قرارگرفته وميست ىوحسد بهائ

عاى رفيق جام جميان آقاى عبداهلل شهبازى ادّ  عجيب ديگر مطلب و  
، ٩٣٣تا  ٩٣١جام جم،شماره هاى  كه درهمين است كه قبًال درمقاالت خود

چاپ شد با استفاده ازرّديّه هاى ناقضينى  ١٣٨٢مرداد ماه  ١٩تا  ١٦مورخ 
تزارى و هم با  ۀعى ارتباط امر بهائى، هم با روسيچون آواره وصبحى مدّ 

حقيقتًا عجيب است كه چطور ممكن است  .گرديد. ب.گ.سابق و ك وىشور
كه هيچ وقت در طول تاريخ خود با امر  بهائيان از عوامل كمونيسمى باشند

بهائى موافق نبوده بلكه حمالت جانانه اى هم در شوروى سابق به شهادت 
از طريق  نايّام عليه امر بهائى و نظم ادارى آن ـــ و در ايرا خودجام جميان در

در اين سطور . رّديّه نويسان چپ همچون طبرى وفشاهى وغيره ـــ داشته است
امراهلل و نيز  كه بيانات كثير حضرت بهاءاهلل و عبدالبهاء و ولىّ  فرصت آن نيست

امر بهائى راجع به ماترياليسم و كمونيسم  ۀعقيد ۀبيت العدل اعظم را دربار
كمونيسم را  ۀاگر روح اّولي ينكهضد اديان الهى بياورد، ولى خالصه آن ا

خاص نشده سوسياليسمى بدانيم كه هنوز تبديل به مرامى ضد دين با اسمى 
سوسياليست يك رائحه اى از اوراق  ۀشجر« :بود، حضرت عبدالبهاء فرمودند

هر ثمر و فاكهه اى در  )امر بهائى(مباركه  ۀمباركه دارد ولى اين شجر ۀاين شجر
اين شجر آيد اثمار جميع اشجار تناّول  ۀدر ساي چونانسان  .آن موجود

عاى دالتى است كه مورد ادّ و اين به خاطر روح اجتماع گرايى و ع ٤».نمايد
يا حزب اشتراك و (سوسياليسم بوده است و در مورد وجهى از اهداف كمونيسم 

كه طالب اقتصاد  )كمونيسم( همچنين حزب مساوات.. .«:فرمودند )مساوات
ه از هر حزبى كه در ميان آمده قابل االن جميع مسائل اقتصاديّ  لىا .است

در تعاليم حضرت بهاءاهلل و قابل االجراست ه كه اجراء نه مگر مسائل اقتصاديّ 
  ٥».ه حاصل نگرددو از آن اضطرابى در هيأت اجتماعيّ 

در شوروى سابق مستقر شد  ١٩١٧كمونيسمى كه اّول بار در  ۀدربار اّما  
چون اساس آن بر نفى خدا و عقايد و روشهاى افراطى و يكسو نگرى بود، 

عزيز امراهلل چندين دهه  ضرت ولىّ مورد انتقاد شديد امر بهائى بوده است و ح
 البهاءقبل از سقوط كمونيسم، بر اساس هدايات كلى حضرت بهاءاهلل و عبد

سيستم هاى سياسى دنيا ــ چه كمونيسم چه ساير انظمه ـــ پيش بينى  ۀهم ۀدربار
فرموده بودند كه كمونيسم عاقبت به دست همانها كه آورده شده بود، بر چيده 

وعده بسيار مّهم  ۀدهه پس از آن، بيت العدل اعظم در بيانيّ خواهد شد و چند 
  :فرمودند ١٩٨٥مورخ  صلح جهانى

وقت آن فرا رسيده تا به حساب مروّجين مرام هاى مادى چه در  يگرد
شرق و چه در غرب، چه منسوب به كاپيتاليسم و چه به كمونيسم كه 

سيد كه آيا مّدعى رهبرى اخالقى جهانيان بوده اند رسيدگى كرد و پر
جهان جديدى كه اين مرام ها وعده داده بودند، كجاست؟ آيا صلح 

را داشته و خود را وقف آن مى شمرده اند  صيلشجهانى كه دعوى تح
چه شد؟ آيا وصول به مرحله پيروزى هاى فرهنگى كه مى گفتند بر اثر 
ِق فالن نژاد و فالن كشور و فالن طبقه از طبقات بشر حاصل مى ش ود َتَفو

ت جهان در اين زمان بيش از به كجا انجاميد؟ چرا اكثريت مطلق جمعيّ 
غوطه ورند و حال آنكه ثروت هاى  ختىپيش در گرسنگى و بدب

نامحدودى كه حتى فرعون ها و قيصرها و يا حتى امپراطورهاى قرن 
حاكمان امور بشرى نوزدهم خوابش را هم نمى ديدند، اينك در دست 

  انبار شده است؟

كمونيسم به دست خود كمونيسم فرو پاشيد، و بيت العدل اعظم در پيام  لذا
  :فرمودند ١٩٩٠دسامبر  ٢٩

كه بيش از هفتاد سال نزد جماهير  )كمونيسم يا حزب چپ( حزب شمال
ده كانون اميدواران و پناه رنجبران و كافل نفوس و در ممالك متعدّ 

... بى اعتبار گشت طارسعادت محرومان به شمار مى آمد در بسيارى از اق
ت مادى هنوز بر جا و دائر مدار عالم نظام هاى ديگر كه در قالب مدنيّ 

انسانى در اين زمان است چون از نفثات روح القدس محروم است و از 
ه ممنوع نيز سرنوشتى بهتر از آن نخواهد داشت و الهيّ  ۀقخّال  ۀنافذ ۀقوّ 

گرفتار گردد  خالقىچنان به مشكالت ال ينحل اجتماعى و اقتصادى و ا
حضرت ( قلم اعلى. كه ناچار شكست پذيرد و از پاى بست ويران شود

زود است بساط عالم جمع شود و « :در اين باره تصريح فرموده )بهاءاهلل
، َعّالُم الُْغيوب .بساط ديگر گسترده گردد َك َلُهَو اْلَحقَرب تشنّجات و  ».ِان

كنونى كه در جميع شئون ظاهر و  ۀمعابتالئات و آالم و مشكالت جا
هويدا است شهادت مى دهد به اينكه آنچه در خزائن علم الهى مكنون 

مرقوم، حال آثارش آشكار گشته  )قلم حضرت بهاءاهلل( بود و به قلم اعلى
امور بشرى به وجود آمده كه نتيجه اش جز يأس  ۀو هرج و مرجى در ادار

ورد و چنانكه در الواح مباركه نيا رو حيرت و سرگردانى و مشّقت به با
مصّرح است اين امر روز به روز شدت خواهد نمود تا آنكه اهل عالم را 

ه گردن نهند و آنچه كه ت غالبه الهيّ چاره اى ديگر نماند مگر آنكه به مشيّ 
جهت نجات عالم نازل فرموده متابعت  )حضرت بهاءاهلل( جمال قدم

  .نمايند

مادى، اعّم از كاپيتاليسم  ۀانظم ۀحتومفرماييد سرنوشت م ىم مالحظه  
دانند و شايسته است جام  غرب و غيره را نيز بهتر از سرنوشت كمونيسم نمى

جميان وآقاى شهبازى حقايق عقايد بهائى را با مسطور نمودن اكاذيب، مستور 
صلح جهانى بيت العدل اعظم  ۀتمنّا آن كه پيام وعد از هموطنان عزيز. نكنند

همچنين از ملّت عزيز ايران مى خواهد اصل آثار بهائى را . مايندرا مالحظه فر
از اهل بهاء و نيز طرق ديگر چون اينترنت به دست آورده مطالعه فرمايند تا خود 

و در اينجا به . به چشم خود ببينند و به فكر و قلب خالص خود بدانند و بفهمند
ام جميان وآقاى شهبازى بهائى كه از اوهام امثال ج مر ا ِ ىحرمت و آبروى اله

را ) م ١٩٢٠حدود ( ١٣٣٨بى نهايت دور است بيان حضرت عبدالبهاء مورخ 
. ب.گ.مى آورد تا ايشان را ُبهت فرا گيرد و بهائى را جاسوس بلشويك و ك

يابد لهذا  ىجميع اين امور از ضعف حكومت حصول م« :َقوُله اْلَعزيز نگويند،
قريب مالحظه  عن. ت و نصرت بخشددعا مى نمايم كه خدا حكومت را قوّ 

ت يابد و چون حكومت قدرت بر فرماييد حكومت اگر از ُبلشفيك رخنه نيابد قوّ 
 از بارى مطمئن باشيد حكومت اگر. ضبط و ربط يابد اين مشاكل حل گردد
  ٦».بلشفيك راحت يابد قّو ت خواهد يافت

الم بهائى ديگرمشرق االذكارهائى كه پس ازعشق آباد تا حال درع بارى،  
فرانكفورت آلمان،سيدنى استراليا، كامپاالى اوگاندا، : ساخته شده عبارتند از

حده آمريكا، پاناّما، ساموآ، دهلى هندوستان و اخيرًا نيز ويلمت اياالت متّ 
همچنين دهها قطعه زمين در نقاط مختلف . قراراست در شيلى ساخته شود

ميان كه با آب وتاب نوشته جام ج. جهان به اين منظور خريدارى شده است
 بودند حاضر افتتاح مشرق االذكارعشق آباد، اولياى امورعشق آباد در اند

ايّام، ذكرى هم  آورده اند، و درصفحات ديگر ٨وعكس آن رانيزدرص
 شرحىبه فراموشى زده،  را اوگاندا كرده اند، خود ازافتتاح مشرق االذكار

كه  نيز ديگرمشرق االذكارهاى مزبور راجع به مراسم به مراتب باشكوه ترتأسيس
ت علّ  .صورت گرفته نداده اند مقامات دولتى به مراتب باالتر بعضًا باحضور

عظمت ونفوذ آيين برخاسته  از اين است كه مى ترسند هموطنان عزيز
ت افزون آن نه به علّ  روز ازموطنشان بيشترآگاه گردند، وپى برند كه رشد

اسرائيل بوده  مريكا وآر وروس وانگليس وون واستعماحمايت هاى سياسيّ 
ت ارادۀ الهى بوده كه آيين نازنين جديد خود را براى است، بلكه به علّ 

 وحدت جمع شوند و حادزيريك خيمه دركمال اتّ  جهانيان فرستاده است تا در
كه به  راستبه همين خاط ٧.ساله را به كنارنهند٦٠٠٠ديرينۀ  اختالفات و

ذكرش ١٥كه جام جم درص اوگاندا همان مشرق االذكار عنوان مثال درافتتاح
ايران بوده  ط يكى ازبهائيانى كه قبًال ازعلماى شيعۀن نيزتوسّ آراكرده،آيات قر
 تالوت گرديد تا كل بدانندكه مشرق االذكاربهائى نشان ازوحدت وبهائى شده،

  ٨.اسوتىملكوتى است ونه سياسى ون و همۀ اديان دارد
  ان بادپرروح وريح روحتان  



 
 ١٧٧   ولوله درشهر

 

  ممنوع ىاشنقّ 

ه تزارى ام يكى ازداليل وابستگى اديان بابى وبهائى به روسيّ ايّ  ٤ ۀدرصفح
رحضرت باب جسد مطهّ  دو اشى ماهر ازنقّ  اين گفته شده كه قنسول روس با

   .زيرمى خوانيد دراين ارتباط است آنچه در. اشى كشيدهجناب انيس نقّ  و
   نتويش

  

خروج  پشت پرده، ىهايباز پنهان، ىتهادس است که توطئه، ىزمان ريد  
 نياز ا ىنياجانب و خالصه مضام ىنقشه ها بهمان، نيستآدست فالن از 

اند که  تهفاياست که چون در ىکسان قاتيمطالعات و تحق هيما ريخم ،ليقب
 نين مضامآبه  امور است، نيحال خطرناک تر نيو در ع نيتراز شاقّ  قيکار تحق

 ل،ياص قيتحق ىبر خالف واد ىواد نيکه در ا ندافتيورده و چون درآ ىرو
 فراوان است، داتيبا تول پر منفعت و مخصوصًا خطر، ىب ساده، اريبس کار،

ن را هم ندارند آترک  اليخ دآي ىطور که بر م نين افکنده و اآرحل اقامت در 
   :چه که به فرموده حضرت بهاءاهلل

 ىن بالفطره رغبتآب به علم و با ايشود گو ىمفهوم م شانينچه از اآ
 ىبرا ىابواب و گمان، در ظنّ  رايز ستندين هم نآظهور  اليندارند و در خ

   ١.اند افتهين ىزيجز انفاق جان چ و در ظهور مظهر علم، افتهينان 

و  بل مشتاقان ظنّ  طالبان، نيا ىبرا ىمنأروزنامه جام جم م ،رًايا اخامّ   
بابت  نيورده و از اآنها فراهم آ ىبرا عيوس ىج گاهگمان شده آن سان که تفرّ 

 زين شيت و اکرام خونها را مدام مورد محبّ آنکرده که  افتيدر ىزينه تنها چ
نها را انتخاب و آ گاناز برجست ىگروه ىنجا که هر از چند گاهآقرار داده تا 

مد آرا قرق کرده و رفت و  عيمن وسأم نياز ا ىميدعوت نموده و بخش عظ
 از گريگذاشته و مناطق د نهاآ ارين نموده و دربست در اختن قدغآرا به  گرانيد

و  ىوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم العات وواطّ  هانيک ىجمله روزنامه ها
ن آنان گمارده و نام آگر را به خدمت يد ىريو کث ىسازمان اسناد و کتابخانه ملّ 

 .ه استنهاد »ن گونه که هستآ تئيّ بها«ن را آبار  نيو موضوع ا اميّ ا محل را
 ديتول نيلاست که اوّ  مهرداد صفا ىقاآ ىکي پر رونق، افتيض نيا نياز مدعو

است  نيا مقاله نيلاوّ  نيا گفتار او در نيلبه نام اوست و اوّ  ميمجمع عظ نيا
   :که

اعدام و جسدش در خندق افکنده  زيد باب در تبرمحمّ  ىکه عل ىزمان
اش ط نقّ و توسّ  ندق آمدبه کنار خ زيشد صبح روز بعد کنسول روس در تبر

   ٢.مقتولش پرداخت ارياز جسد باب و  ىبردار ريکنسولخانه به تصو

با روسها  انئيو بها انيباب نيب ىاستعمار ىونديبر وجود پ ىرا شاهد نيو ا  
 گريمنبع د نيو چند لينب خياثبات مطلب خود به تار ىبرا سندهينو .داند ىم
از  نين را انکار نتواند و اآ ىاند و کسنم ىباق ىکند تا شکّ  ىاستناد م ئىبها

انتخاب شده  ئىبها ابعاز من تمامًا شانيا ىاست که رفرنسها ىمعدود موارد
هر  ىکه برا نديگو ىنها مآ .ستنديموضوع ن نيانکار ا ىدر پ انئيا بهااست امّ 

ن عمل پر مخاطره تر باشد به آوجود داشته باشد و هر چه  ىا زهيانگ ديبا ىعمل
 است که نيال اؤس.برخوردار باشد ىتر ىقو زهياز انگ ديبا زين زانيهمان م

 خواستند ىچه م ىنقاش نيبا ا مثالً  ؟داشت ىتيّ چه اهم ىاشنقّ  نيا دنيکش
در  در کجا استفاده شد؟ ىاشنقّ  نياز ا تيدر نها ىعني و چه کردند؟؟بکنند

 ريسول و سفتزار و کن اديبه فر ىاستعمار تزار ىاز توطئه ها کيانجام کدام 
 کيبا  و اصوالً  ؟شد ىبهره بردار رانياسالم و ا هين در کجا بر علآ از د؟يرس
 اآي .ل الزم استمّ أت ىشود کرد؟ کم ىم يىچه کارها ىا ربهمثال ح نيچن

پرنس  اياز طرف شخص تزار و و  ىرسم خاّص  تيّ مورأم کي کنسول روس،
 ىچه سود ىاشنقّ  نيروشن کرد که ا ديصورت با نيدر ا داشت؟ ىرککودال
 سانينو هيّ پرداز ردّ  اليذهن خ ىحتّ  حاصل کند؟ هيّ روس ىتوانست برا ىم

 مثالً  .ابدين بآ ىبرا ،بيو غر بيهر چند عج ىخنتوانسته پاس زيم نمتوهّ 
که  ديرا مطمئن نما هيّ روس ريکه شخص تزار و سف نيا ىکه کنسول برا نديبگو

که ثابت  نيا با اامّ  .درت کرده استمبا ىاشنقّ  هيت دارد به تهواقعه صحّ  نيا
ن آاقدام کنسول روس نبوده و امکان جعل  نيا ىبرا ىاسيقصد س چيشد که ه
عالمت  نيو ا ستين افتهيموضوع خاتمه  نيدر باره ا بحث اشد،ب ىهم نم

 نيکه چن ستين ىشک .دارد هياقدام کنسول سا نيپرسش بزرگ همچنان بر ا
 و مخصوصًا ىحتّ  ىمخاطرات فراوان شوب،آپر التهاب و  ىن فضاآدر  ىعمل
 ىتيّ مامور ،نيقيبه  بيکه به احتمال قر ،کيپلماتيد رتبهيمقام عال کي ىبرا

 نآ،سندهياگرنو .در بر داشته است ل نشده بوده،مورد به او محوّ  نياهم در 
نمود که  ىال را مطرح مؤس نيداشت ا قياست، قصد تحق ىعگونه که مدّ 

ن هم با آکرده است  ىکار نيکشور بزرگ، اقدام به چن کيچرا کنسول  واقعًا
احتمال را به  نيشتريکه ب ىا نهين وقت بود که گزآمبادرت شخص خود؟ و 

 ىور، بآشگفت  ىعاادّ  نکهين اآو  ديگز ىدهد را بر م ىاختصاص م دخو
ن آ ىمذهب تيّ بزرگان روحان ىن تمامآشجاعانه حضرت باب که بر اثر  و رينظ

مانند خود و  ىاستقامت ب ن،آمقابل خود قرار داد و متعاقب  زمان را در
 ر کرده وثّ أشخص کنسول را مت دًايشد عا،مدّ  نيدر جهت اثبات ا ارانشي

در  .است دهين روح پاک گردآنسبت به  ىو ىقلب قياحترام عم ثباع
به مخالفت  ليم ىت و حتّ أجر زين نيدر فرع فروعات د ىکه مردم حتّ  يىوانفسا
 ىحت نوع مخالفتها بود، نيا ىمعمول برا ىمجازات را نداشتند و مرگ ءابا علم

د يجد ىدوره اسالم و طلوع دوره ا ىصحبت از انقضا ىکه شخص نير اتصوّ 
له خطر أتنها مس .نمود ىو فوق العاده خطرناک م رانهمتهوّ  اريبس ورد،آ انيبه م

خطور  ىکس به فکر يىعاادّ  نياست که چن نيموضوع مهمتر ا .ستيمطرح ن
 ىو مافوق بشر ىامر اله کي نيا .کرد تا بخواهد به فکر خطرش باشد ىنم

 رالدولهيممکن است مانند مش. کنند ىم ىعاد ىکارها ىافراد عاد .است
را  رانيا ىامور نظام رزاياس ممانند عبّ  بدهند، رانياصالح ا ىبرا ىطرح

 ئىاحمد احسا خينند شبسازند وما ىدارالفنون ريرکبيمثل ام بدهند، ىسروسامان
 انيرا بن ىادياما حضرت باب بن .هذا ىورند و قس علآبوجود  ىديجد قهيطر
منظر خشم بزرگان  نياز ا .مثمر ثمر نبود ىگرياقدام د چين هآکه بدون  نهاد
و  ديجد ىوردن مسلکآحضرت باب  ىعاادّ .دينما ىرميپذ هيکامال توج نيد

 تًايورد و نهاآگرد  ىروانين پآبر اساس  تازه نبود تا ىدرست کردن دفتر و دستک
 ىجيخل مفصل ىحتّ  ايو  مانند اکثر شعب و فرق اسالم، مختصر، ىراتييبا تغ
بود با مختصر نوسان و  نيچن گراسالم منشعب سازد که ا انوسياز اق گريد

به  ىو خوش ىبا خوب ىشد و همگ ىم رفتهيپذ گرانيتوسط د تًاينها ىتالطم
فقط حدود سه .بود نين چنآدادند همان طور که قبل از  ىخود ادامه م اتيح

نها آوجه با  چيبه ه عيّ تش ىگرچه علما .گذشت ىم هيّ خيفرقه ش سيسأدهه از ت
و  دهيهم ناخواسته رس ديتوافق نانوشته و شا کيبه  تيا در نهاموافق نبودند امّ 

بود که  هديرس يىکار به جا ىخود را دارا بودند و حتّ  استيهر کدام محدوده ر
حاد دادند و در محاکمه دست اتّ  گريکديبا  حضرت باب، تيّ در محکوم

ا کالم حضرت باب و امّ  .کردند فايا ىرثّ ؤنقش م هيّ خيش ىحضرت باب روسا
 تيّ ماه انگريب ىبخوب ،شانيفراز از گفتار ا کي .بود تمتفاو ذاتًا شانيامر ا

  : است شانيا ىعاادّ 

اهلل  اتآيکه به فهم  ن در شرِف علماء،، به علم است و نظر کشرِف کلّ  
اال اهلل  لهيتاو علميال«فرموده که  زيعز ىنأاست که خداوند ان را به ش

و  ستيب ىامّ ن نازل فرموده و از نفس ُآ در حّق  »العلم ىاسخون فوالرّ 
 سالما ىعلما خود را ظاهر فرموده که اگر کلّ  اتآين أش نيپنج ساله از ا

اظهار  ،اتآين به جعِل آ کنند، ىار شرِف خود ماهلل اظه اتآيبه فهم 
   .شدن نباآبه  قيدر تصد ىلمّ أنها تآ ىنکه از براآشرِف خود را نمود تا 

 ىعاادّ  ىه تفاوت ماهوانسان را متوجّ  در کالم فوق، ىلمّ أاندک ت   
 کي ىعني صراحتا مقام خود، شانيا .دينما ىم گريحضرت باب با نفوس د

 اتآيد و نازل کردن هم رتبه با مقام حضرت محمّ  را، وپنج ساله ستيجوان ب
 ىاله اتآيفهم  اسالم را، ىعلما ىعان و اوج ادّ آو همسنگ قر رينظ ىاله

در جبل ماکو محبو  ىن هنگام که در قلعه اآ در گر،يد ىانيدر ب .کند ىمذکر 
به خود نسبت داده ودر  زيرا ن نيه رفتن مسلمو به مکّ  امر حجّ  ىحتّ  س بود،

  : فرمود منيمه ىانيب
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کنند و حال  ىروندو طواف م ىه مکه چقدر خلق به مکّ  ىنيب ىهر سنه م

جبل، تنها است و او  نيدر ا به قول او کعبه است، که کعبه، ىنکه کسآ
ل شمس است اگر ما ثَ مَ  ل امراهلل،ثَ که مَ  رايهمان رسول اهلل است ز نهيبع

  .ندبه او قائمو کل  ستين ادهيشمس ز کيطالع شود  هيال نها

 از ىکيحضرت باب در  ن،آقبل از  ىچند. موضوع ساده نبود کي ،نيا  
شخص قرار  کيعالم را در قلب  ىقلبها ىثار خود فرموده بود که اگر تمامآ
ن هستم را آ ىعکه من مدّ  ىامر ىعات و جسارت ادّ أدادند باز هم جر ىم
که از  مخصوصًا نديفرآ ىم يىعا چه غوغاادّ  نيمعلوم است که ا .نمود ىنم

خود را اعالم و با  مانيبزرگ اسالم ا ىاز علما ىريکث .مدآبه در  زيعهده ن
عالم بزرگ دربار  ىداراب يىحي ديّ س .ن را اثبات کردندآ شيشهادت خو

کشف  ىبه حضور حضرت باب برا ىد شاه و فرستاده مخصوص ومحمّ 
به دربار باز  گريد ىمن شد وحتّ ؤم و خاشعًا نجا خاضعًاآدر هم امر، قتيحق

 تيّ به تبع زيرا ن ىد شاه اطالع و وبه محمّ  کيخود را با پ مانيخبر ا ونگشت 
زمان  طاهره ن،يو قرة الع ىت زنجانحجّ  نيفرا خواند و همچن ازحضرت باب،

 ىساؤر ىبود تا زنگ خطر برا ىکاف نيوردند و همآ مانياو ا به گريد ىاريو بس
 ارانيو  ىن مطلع نور الهآمه جانبه بر ه ىو هجوم دآيبه صدا در ىمذهب

 رانيبود که بطور روز مره در ا ىعاد ىعاادّ  کي نيا اآي. نديوفادارش بنما
 ست؟يه کنسول روس نجلب توجّ  ىه براموجّ  ىليهمه دل نيا اآي فاق افتد؟اتّ 
 است، ماريکه ساخته اذهان ب بيو غر بيعچ التيوأت ىبجا ستيبهتر ن اآي
باب و  رتر حضکنسول روس ازاجساد مطهّ  م؟يه کنجّ هم به منطق تو ىکم

سلوک و رفتار حضرت باب  فتهيچون مفتون و ش ديکش ىاشنقّ  سيجناب ان
ن را آا امّ  گاه نبودآه کما هو حقّ  شانيا اميمقام و پ قتيشده بود وهر چند از حق

ن گردن نهاد آبر  ديبا که قهرًا گريد ىضرور جهينت .دانست ىنادر م داديرو کي
 باشد و مستشاران آن، وستواند ساخته دست ر ىنم ىباب انتياست که د نيا
  .بمانند عيمبهوت وقا نگونهيا
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  ا پاکستانامّ 

ديرپا با  پيوند« ۀام تحقيق غريبى ازآقاى رضا قريبى دربارايّ  ٦ ۀدرصفح
ارائه شده كه يكى ازجوانان بهائى كه به سفارش جام جم  »استعمارتزارى

  .را تقديم داشته پاسخ زير تحرّى درآن نموده،
   نتويش

  

فقط در مورد کشور  ،اياز درس جغراف ىموزآکنند که دانش  تيحکا  
که رودها و  ديروز امتحان معلم از او پرس .داشت ىالعات جامعپاکستان اطّ 

در  زيچ چيکه ه نيبا ا ىو .فرانسه را نام ببر کوهها و شهرها و محصوالت مهمّ 
   :حق به جانب گفت افهيود را نباخت و با قدانست خ ىباره فرانسه نم

فرانسه رودها و کوهها و شهرها و محصوالت  .آهان بله فرانسه فرانسه؟
باد آن اسالم آ تختيپا ا پاکستان،امّ  .درست مثل پاکستان دارد ىمهمّ 

 بو متعجّ  ريّ م متحمعلّ .....و الهور و شاوريو پ ىن کراچآ ىاست و شهرها
 گريد کهموز آو دانش  ه؟يچ نيصادرات چ نميخوب بگو بب ىليخ :گفت

 .صادرات داره ىليخ نيچ :به قول معروف راه افتاده بود بالفاصله گفت
همه کشورا  به زاد،يدمآمرغ گرفته تا جون  رياز ش کنه، ىصادر م ىهمه چ
  ...ا پاکستانامّ  کنه، ىبه پاکستان هم صادر م کنه، ىصادر م زيهم چ

م معلّ  بيترت نيو به هم سخن داد داد اره پاکستاندر ب الً ، مفّص ًامجددّ  و  
ن را به پاکستان ربط داد آ ىبا ترفند موز رند،آدانش  ،ديکه پرس ىاز هر کشور

ناگفته  .از پاکستان گفت »،ا پاکستانامّ « ىعنيوبا گفتن جمله معروف خود 
نام  .پاداش داد شصفر دو گو کياو را با  ىرند نيا م دانا همنماند که معلّ 

ه نکرد و صفر هم او را متنبّ  نيبود که ا ىبيموز رند و زرنگ رضا قرآدانش  نيا
سالها گذشت  .نديبه ثمر نش يىنمود بلکه در جا ىرا دنبال م هيّ رو نيکماکان ا

وازه آبه نام جام جم که  ىورد و روزنامه اآ ىکه بخت و اقبال به او رو نيتا ا
 کيورد و آدعوت بعمل  ىو بود از دهيشن فيفن شر نيرا در ا ىشهرت و

 نياو ا فهيوظ .را به او هبه نمود اميّ نامه مخصوص خود با نام ا ژهيصفحه از و
 ب بهملقّ  ىاس نورعبّ  رزايم ىعنيکه پدر حضرت بها ءاهلل  ديبود که ثابت نما

ا از بخت امّ  .است ىعامالن و دست نشاندگان استعمار تزار از ريبزرگ وز رزايم
زدند  ىسر م مرتبًا زين اميّ ماموران ا .افتيباره ن نيدر ا زيچ چيبد هر چه گشت ه

که ناکام گردد  نه به کام، اميّ بود که ا کيشدند نزد ىم ايجو کار، جهيو از نت
 رزايم ىشاهزاده امام ورد نبود جز ىبله، او کس .ديرس که بناگاه فرشته نجات

  : هنگاشت ک نيچنمقاله خود را  تاّ ينها ىو .شاه ىپسر فتحعل

 ميبگو ديبا روس، ىبا استعمار تزار ىبزرگ نور رزايبله در باب ارتباط م
 ىخانه او منزلگاه سفرا بله، ،ىا امام وردبود و امّ  ىامام ورد ىکه او منش

 ىنم نييجهت که سرشان را پا ىکه روسها ب نيه به اروس بود و با توجّ 
مرگ  ىدر ماجرا که روسها ميريگ ىم جهيبروند نت ىاندازند و به منزل کس

 انيدر جر معلوم الحال، ىامام ورد نيا .دست داشته اند شاهيفتحعل
 ديشاه جد ىبه رقبا د شاه،محمّ  شاه به ىانتقال سلطنت از فتحعل

رفت تا راه ورود بر شاه  نيهزار سرباز برداشت و به قزو ١٥و  وستيپ
کرد و ببندد که البته افتضاح  تختيقائم مقام را به پا رشيو وز ديجد

و  افتي ىاسيس تيّ روس پناهنده شد و مصون ىلچيشکست خورد و به ا
به اصطالح قسر در  ىکردند و ىرا داغ و درفش م هيّ که بق ىلذا هنگام

و از جمله (از شاه زادگان مخالف شاه  ىخالصه سال بعد جمع .رفت
فرستاده شدند و سه سال بعد با  ليبه قلعه اردب )ملعون ىامام ورد نيهم
پناهنده  هيو به روس ختينجا گرآوله از لطان و رکن الدّ السّ  برادرش ظلّ دو 

ا نها پول و خانه و امکانات دهد امّ آخواست به  ىم هيّ دولت روس .شدند
به هر  .اونارو بگم خامى نم نجايداشتند که من ا ىشتريات بنها توقعّ آ

و  کردد شاه هرات را محاصره ن طرف محمّ آاز  .حال امپراتور قبول نکرد
شد که دولت  ىدانم چه جور ىو چون نم .رفت روانيبه ا ولا ىکوالين

خوب شده  رانيبا دولت ا ها، بود که بر خالف قبالً  ىچند وقت هيروس 
پناهنده شد  ىبه عثمان ىامام ورد نيبنابرا کرد ىم تيبود و از اونا حما

مشکوک  ىارتباط ها سيبا انگل ،ىدولت عثمان ىعني ىکي نيکه ا
 ىخوب شد و نزد شاه وساطت امام ورد ىورد امامدو باره تزار با  .تداش

 رينامه به پالمرستون وز کي لطان هم خود خودش،السّ  را کرد و ظلّ 
دولت روس  تينوشت و اقرار کرد که هفت ماه در حما سيخارجه انگل
 ىاثبات جاسوس ىبرا ها نيا دانستن اامّ  ارميسرتان را درد م .بوده اند

 ىسه نفر پس از ورود به عثمان نيا هخالص الزمه، اريبس اريبس هايئبها نيا
 زيدراز و عبرت انگ ىدر خط سازش با انگلستان افتادند که خود داستان

 نيا ضمنًا .گم ىبه کام بود براتون م اميّ بود و ا ىباق ىدارد و اگر عمر
ار د خان قاجمحمّ  داماد د،يديکه شما در مورد اون از من پرس ىامام ورد

 با نارويا .بود ىروانيخان سردار ا سند حمحمّ  ،ىو شوهر خواهر پسر و
من راجع به  ديوقت فکر نکن هيگم که  ىم نيا ىبرا قشيدق اتيّ جزئ
 ىنم ىچيداشت ه ونديبا استعمار روس پ نکهيو ا ىبزرگ نور رزايم

د خان را د حسن خان و محمّ محمّ  ىعني ها نيا ىهر دو خيبله تار .دونم
مورخ ( امانت اسعبّ  .شناسد ىم رانيدر ا هيّ روس استيستگان ساز واب
جاه  گانياز تحت الحما ىکيد حسن خان با عنوان از محمّ  )تبار ئىبها

خودشون هم اعتراف  ها، ئىکه بها دينيب ىم .کند ىم ادي هيّ طلب روس
هم به دخالت در توطئه از قضا متّ  د حسن خان سردار،کردند تازه محمّ 

 همانتّ م فيدر رد زين ءبها ىعل نيشاه بود که حس نيناصرالدّ  ترور نافرجام
 .اديجور در م زيکه همه چ ديکن ىمالحظه م .ن قرار داشتآاول  فيرد

و  ىبزرگ نور رزايم نيب ىقيکه چه ارتباط عم ديه شدپس همتون متوجّ 
نشده  هيّ قض نيه اکس قبل از من متوجّ  چيذکر است که ه انيشا .تزار بود

نبود من هم  ىچون کار ساده ا .ارنيهم داشتند که سر در ن بود خب حّق 
کمک کرد  ىليجام جم هم خ طيالبته مح .ه شدمزحمت متوجّ  هزاربا 

   ١.کنم ىجا از همشون تشکر م نيکه من هم

 ىعنيبار هم پاکستان خود  نيا ىبيرضا قر ىقاآبود که  بيترت نيبه ا و  
در  ىبيقر ىقاآخود  ديکه بدان جالب است.کرد دايرا پ »رزايم ىامام ورد«
ه ق به وزارت امام  ١٢٣٠از  ىاس نورعبّ  رزايم«: که سدينو ىمقاله م نيهم
د حضرت پنج سال قبل از تولّ  ىعني خيتار نيا ديت کندقّ  »منصوب شد ىورد

 نيا او، ۀدانم خوانندگان مقال ىنم..شانيسال قبل از اظهار امر ا ىباب و س
  .دهند ىبه او م ىبار چه نمره ا
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 تا نگردى آشنا زين پرده رمزى نشنوى

گوش نامحرم نباشد جاى پيغام / 

 سروش

    حامد

ايّام راديده اند، البد تصويرموال ومحبوب  ۀهموطنان عزيزى كه ويژه نام  
چندين دهه . بهائيان دنيا، حضرت عبدالبهاء را روى جلدآن مشاهده نموده اند

تشان، بعضى ازروى بغض وحسد حضر »نامحرم« است كه قليلى از هموطنان
ديرينه، وبعضى به تقليد ازآن محرومان پركينه، سعى نموده اند با تحريف 

آسمانى اش را زمينى  »پيغام« حقايق رسالت معنوى وانسانى حضرتش،
حال آنكه حقيقت  .وسياسى واستعمارى وضداسالمى وضدايرانى جلوه دهند

زود بايد  يا نامهربان زمانى ديربرخالف آن است، وآن نامحرمانان بى انصاف و
درمقاالت  .پاسخگوى هموطنان شريف جهت وارونه جلوه دادن حقايق باشند

اجازه مى داده،  ه، تا آنجا كه امكانات موجودجوابيّ  ۀمختلف اين مجموع
حّد اقل گوشه  سعى شده درپاسخ اكاذيب وتحريفات تحريك آميزجام جم

به يكى  دراين مقاله نيز. عزيز گردد هائى ازحقايق مزبورتقديم آن هموطنان
 تحت عناوين١٤تا  ١٢ازتحريفات تكرارى جام جم، مندرج درصفحات 

  .مى پردازيم »بهائيّت وانگليس«
ازلى ها شكارانگليس «كه  جام جم اشاره دارد مزبور، ۀمقال آغاز در  

حال آنكه چنانكه  ».شدند وبهائيان، همچنان درسهم روسيّه باقى ماندند
درهمين مجموعه آمد، ديانت بهائى وبهائيان نه تنها سهم  التى ديگردرمقا

آرى . روس ها نبوده اند، بلكه سهم هيچ دولت ديگرى نيزنبوده ونيستند
ازكراّمات «ازل كه دشمن حضرت بهاءاهلل بود، جام جم به مصداق  درمورد

با وجود شواهد  »شيره را خورد وگفت شيرين است،/ شيخ ما چه عجب
ب اين اّما تعجّ  .انگليسيان شدند كه ازل وازليان شكار كشف نموده آشكار،

جاست كه برآن فرض غلط قبلى مبنى برروسى بودن بهائيان، فرض غلطى 
پس ازسقوط امپراتورى روسيّه وروى كارآمدن كمونيست  افزوده، آنها را ديگر

وعجيب ترآنكه جام جم برخالف همين دوفرض . ها، انگليسى گفته است
بهائيان را درآن واحد هم روسى وهم  ١هقبل ازاين مقال ۀمقال دو در غلط،

بهائيان  آشكار پيوند«يكجا مى گويدرژيم كمونيستى به خاطر  .انگليسى گفته
عليه بهائيان اقدام كرد، وجائى ديگرمى گويدبه  »با رژيم ضدانقالبى تزارى

 »ليس هاجاسوسى درمشرق االذكارعشق آباد به نفع انگ ۀكشف شبك« خاطر
  .بارى مى پردازيم به تهمت انگليسى دانستن بهائيان .چنين نمود

جالب توجه دراين خصوص آنكه جام جم مى نويسد  ۀاّولين نكت  
تاريخ  ۀدرخصوص انگليسى بودن بهائيان، اجماع بين موّرخان ومطلعان رشت

خان يادشده، روابط دليل مورّ «دارد، وخاطرنشان مى سازد كه  وسياست وجود
اين فرقه با بريتانيا، به ويژه اعطاى لقب ونشان عالى ازسوى پادشاه  شكارآ

اّما با ديدن ليست عجيب اسامى  ».اس افندى مى باشدانگليس به عبّ 
دشمنان آيين بهائى ورّديّه نويسان عليه آن هستند،  خين مزبوركه اكثرشان ازمورّ 

است كه  مورد خواننده درمى يابد كه ظاهرًا اجماع حضرات صرفًا دراين
ت داشته وتصويرآن اعطاى نشان ازطرف انگليس يه حضرت عبدالبهاء صحّ 

واقعى ومحققانه  نيزموجوداست، واّال ابدًا اجماعى به معنى علمى وتاريخى و
تواريخى كه پراست ازاختالف  .ندارد نداشته و وآكادميك بين ايشان وجود

واديان واحزاب وغيره، ت ها ونهضت ها شخصيّ  ۀهم ۀخين دربارنظرهاى مورّ 
روابط بهائيان باانگليس به اجماع رسيّده اند؟ كجا درتحقيقات  ۀچگونه دربار

علمى وآكادميك تاريخى فقط براساس به اصطالح اجماع مخالفين يك 
ت يا يك جامعه قضاوت مى كنند؟ برعكس، روشنفكران منصف وبى شخصيّ 

محتاط بوده اند، تازه  غرض ايرانى كه تاحال اكثرًا دراين خصوص ساكت يا

ومشخص  آيين بهائى نمايند، ۀشروع به تحقيق درست وبدون ترس دربار بايد
انگليسى وغيره  سازند كه فرزند بى همتاى وطنشان، عبدالبهاء، نه تنها روسى و

وطن فروش نبوده، بلكه وطن پرستى الهى ومنطقى بوده كه وسعت نظرش  و
تنگ نبوده وحبل المتين آرا وافكار  و ون خاكى وزمينى محدودهمچون سياسيّ 

 .امريكا انگليس و خدا بوده ونه اميال روس و ۀوعقايدش وصل به اراد
ين صاحب برعكس جام جم منصفان ايران همچون استاد دكتر ناصرالدّ 

تاكنون هرگز به درستى، بى طرفانه، انگيزه «: اين آيين مى گويد دربارۀ زمانى،
واين درحالى  ٢».د بررسى عميق قرار نگرفته استكاوانه و جامعه شناسانه مور
 مذهب و دين و و فرهنگ و بزرگان جهان ازهركشور است كه درخارج ازايران،

سياسى، بيش ازيك قرن ونيم است كه به تحسين اين آيين نازنين  عقايد
  ٣.پرداخته ومى پردازند

بايدازجام جم پرسيّد آيا نظرات   
ورآيين ت وفشاهى كسروى وطبرى وآدميّ 

 خود ۀغيره را دربار و وصبحى ونيكو
علماى  ت هاى آن ونيزاسالم وشخصيّ 

پهلوى وجمهورى  ه ومسلمان دوران قاجاريّ 
اسالمى قبول دارد؟ آيا مى تواند يك 

 آراء ايشان دراين خصوص نيز اجماع از
آوردن  ارائه دهد؟ نظربه حكمت هائى از

نظرات حضرات دراين خصوص صرف 
پرسد كه فى الواقع،  نظرمى شود، ومى

صغرى وكبراى قياس هاى متفاوت 
كداميك ازايشان جام جم را به اين نتيجه 
رساند كه حضرت عبدالبهاء به صرف 

، انگليسى بوده اند؟ »رسِ «دريافت نشان 
كسروى اصًال دين بهائى را به اين خاطررد 

چون شيعه  شيعه دارد و در كرده كه ريشه
 يين بهائى راراباطل وخرافاتى مى داند، آ

در كتاب  تاريخى اش آشكارشده، ت كه اشتباهاتآدميّ . باطل مى داند نيز
عاى انگليسى بودن كه براى ادّ  مدركى را. ش. هـ ١٣٢٣، نشر امير كبير و ايران

سفرزمينى  انگليسى آرتوركانالى دركتاب بهائيان ارائه كرده، گزارش مأمور
بيان كرده، اّما  افغانستان يّه ايران وازانگلستان به شمال هندوستان ازطريق روس
 نبوده و معلوم شد مدركى موجود جالب آنكه بامراجعه به آن درزمان خود،

 ندارد، ادعاى مزبوررا عاى وى وجودادّ  وقتى به او گفته شدكه مدرك مورد
 استناد با اين حال چگونه قولش مورد ٤.ازنشرهاى بعدى كتابش حذف كرد

 دو خين رسمى جمهورى اسالمى درين كه خود مورّ جام جم قرارگرفته؟ رآي
) ٢٤٣، ص ٢و ج ٣٧٣، ص ١ج ( ظهور و سقوط سلطنت پهلوىكتاب  جلد

عا كرده اند، چگونه انگليس وساواك ادّ  مريكا وآارتباطش را با  روز و حال و
طبرى پس  آقاى طبرى نيز كه به قول فشاهى و جام جم گشته؟ استناد مورد

كل روش  »كژ راهه،« خود ۀرى اسالمى درتوبه نامازتوبه درزندان جمهو
شان باطل اعالن  ومنطق ديالكتيك تاريخى وقوالب استنتاجات ماركسيستى
ط آيين بهائى توسّ  ۀشد، چگونه براساس همان روش منطقى، نظراتشان دربار

بامتفاوت گرفتن تزها  ماركسيست هائى كه خود ٥جام جم صائب دانسته شد؟
شان ازيك جريان، به دسته هاى مختلف با نظرات  ىوآنتى تزهاى تحليل

ن وتحليل هاى مختلف منشعب شدند، چگونه اظهارنظرشان مقبول ايّام متلوّ 
 المزاج قرارگرفته؟ تكليف صبحى ونيكو وامثال چنين پيمان شكنانى نيز

  .معلوم است چنانكه درمقاله اى جداگانه ذكرشده،
ق ماركسيست، آقاى احسان در اين ميان آنچه جالب است آن كه محقّ   

طبرى ظاهرًا در اثر جّو موجود اوايل رژيم پهلوى، و نه با استفاده از روش هاى 
تحقيقى تاريخى و عقيدتى و بررسى دقيق اسناد و مدارك و شواهد كافى در 

ى و عملكرد آن ئو بررسى جامعه بها ى از يك طرف،ئمورد تئورى و تعاليم بها
نظرى دينى حسابگرانه ساخته  ى را از نظر تئورى وئبها از طرف ديگر، اّوًال دين

يان از دوره ئو ثانيًا از نظر عملى نيز به صرف اينكه بها فى كرد،معرّ  شده
به بعد بيش از پيش داراى نظام تشكيالتى ) اوايل پهلوى( امراهلل حضرت ولىّ 

 .اسرائيل، حيفا ،١٣٠٠آذر ٨مراسم خاکسپارى حضرت عبدالبهاء در 



 
 ١٨١   ولوله درشهر

 
 ۀرابط«ديگرى را مبنى بر  ۀشايع و همبستگى درونى سيستماتيك شدند،

گوئى دوستان  ٦پذيرفت »مريكاآو  تانى با امپرياليسم انگلسئفل بهامحا
ون سياسيّ  ۀتشكيالت منسجم فقط ازعهد كمونيست گمان مى كردند ايجاد

ماركس، خداى اديانى كه  ۀخالف عقيد باورشان نمى شد كه بر برمى آيد و
 ۀتشكيالت منسجم هم درست كند، وچون جامع بتواند ون جامعه محسوبندافي
هست، حتمًا روس وانگليس اين  ائى داراى تشكيالت منسجم بوده وبه

 تشكيالت رابراى آنان تأسيس كرده اند، واّال خداپرستان كجا وايجاد
  ».ديد بايد ديگر شست، جور چشم ها رابايد«! آرى! تشكيالت كجا

م دوّ  ۀانگليسى بودن بهائيان ازهمان ده ۀجام جم براى بيان سابق  
 انى ولىّ ربّ  وقى، مى نويسد حضرت ش)م١٨٥٠ ۀده(پيدايش دين بهائى

نوشته اند كه كنسول انگليس كلنل سرآرنولد باروز كمبل دربغداد  امربهائى خود
نيزنامه هاى دوستانه بين حضرتشان  به حضرت بهاءاهلل پيشنهاد كمك نمود و

كامًال مخالف  اينكه اين امر از صرف نظر. بدل شد و ومانكجى هاتريا رد
جام جم است كه بهائيان را تا قبل ازپيروزى  ۀمطروحه دراّول همين مقال ۀفرضي

، بايد به روسيّه تزارى دانسته ۀدست نشاند ،)١٩١٧( روسيّه كمونيست ها در
منابع بهائى  وهم آلودش درست بود كه خود عاهاىادّ  جام جم گفت كه اگر

ا مهم ترازآن، امّ  .بارها دركتبشان فاش كنند را نبايد وابستگى وجاسوسى خود
توضيح دهد كه چرا تاريخ را با نقل ناقص  راناي ت عزيزبه ملّ  جام جم بايد

ت پيشنهاد كنسول مدارك، بى شرمانه تحريف مى كند؟ چرا علّ  و اسناد
استنادش نمى  را ازهمان منبع مورد پاسخ حضرت بهاءاهلل و انگليس دربغداد

 طهران پيشنهاد در كهنويسد؟ چرا نمى گويد حضرت بهاءاهلل همان طور
به روسيّه وتحت حمايت آنان قرارگرفتن  شانسفيرروس را مبنى بررفتن حضرت

ما «اعالن كردند كه  رد نموده، نيز فرمودند، پيشنهادكنسول انگليس را رد
كه به دنبال راه رفاه  اينك برهم وطنان عزيز ؟»ايرانيم ۀزندانى دولت َعليّ 

به منبعى كه جام جم  اجب است كه خودحقيقى وافتخارايران عزيزهستند و
جمله  از ،٢، جلد»قرن بديع«يعنى كتاب  رانداده، رسشازآن نوشته ولى آد

واقعى امثال جام  ۀچهر عالوه برشناخت بيشتر فصل هشتم، مراجعه فرمايند و
 رسيّدن به صلح و جم، با راه نجات ايران وجهان ازبحران هاى موجود و

و اى . زصميم جان، آنكه هموطنان عزيز چنين كننداى اتمنّ . وحدت آشنا شوند
 ۀجم مى پرسيّد نامه هاى حضرت بهاءاهلل به مانكجى دربار جامكاش يكى از

 مى اش كه درتواريخ موجوددوّ  .چه بوده ومانكجى براى چه به ايران رفته بوده
پرسيّد نامه  اّما ازجام جم بايد. زردشتى است است ومربوط به هموطنان عزيز

 يدمسائل دينى وحقايق اديان آسمانى وتعاليم ظهورجد ۀجزدربار مزبور هاى
نيز گوئى كسى  ٧.ديگرى بوده است ت اسالم عزيز، چه چيزوازجمله حقانيّ 

نيست كه ازجام جم بپرسد اى برادران شما كه درمقاالتى جداگانه به روابط 
چرا آن  يد، ديگربهائيان با آمريكا وفراّماسون ها ورهبران تئوسوفيسم پرداخته ا
 بهائى را يانتد رابا بحث انگليس ها مخلوط مى كنيد؟ آيا جام جم نظر

بهائى براى هموطنان عزيزبيان نموده  آثار تئوسوفيسم از فراّماسونرى و به راجع
 هدايت انوارپس بهتراست هموطنان عزيزسرى به كتاب ! البته كه نه ؟است

  ٨!بدانند موارداين  در بهائى را ۀبهائيان بزنند وعقيد
بهائى حقيقت آن را بيان  ۀتا حال بارها جامع مرسِ «عنوان  رۀاّما دربا  
، ٢٩٩،ص٣ج ،قرن بديعامراهلل در كتاب  چنان كه حضرت ولىّ  ،استكرده 

پس از اختتام جنگ و اطفاء « :توضيح جامع و كوتاهى مرقوم فرموده اند كه
اّولياء حكومت انگلستان  )جنگ اّول جهانى مقصود است(نائره حرب و قتال 

نسبت به ساكنين  ماز خدمات گرانبهائى كه حضرت عبدالبها در آن ايّام مظل
ارض اقدس و تخفيف مصائب و آالم مردم آن سرزمين مبذول فرموده بودند در 
مقام تقدير بر آمدند و مراتب احترام و تكريم خويش را با تقديم لقب نايت 

مخصوص از طرف دولت مذكور حضور  نشان ءو اهدا) knighthood(هود 
بهائيان مبنى برعلل  كه نظر ارندد ولى جام جميان اصرار »...مبارك ابراز داشتند

 لعين موردغلط است واجماع مورخين ومّط  مزبور ۀانسانى ونه سياسى قضي
دراينجا براى تكميل آن داليل،  لذا مجبوريم .جام جم درست است ۀاشار

مقبول  فلسطينى ها ارائه نمائيم كه شايد خود هائيان وب زبان غير اسنادى نيزاز
  .جهانيان، يعنى عزيزان جام جم افتد ت ايران وم ملّ وصى وقيّ  و درگاه ولىّ 

ر به حضرت عبدالبهاء توسط انگليس و نحوه ى دادن لقب سِ  ۀدربار  
نسخه اى از هفته نامه ى شش صفحه اى به قطع  برخورد حضرتشان با آن،

A3 »موجود است كه تماّما اختصاص ١٩٢١چاپ حيفا مورخ دسامبر  »النفير
دراين هفته . حضرتشان دارد) اِت وف(به حيات حضرت عبدالبهاء و صعوِد 

نامهربان حضرتشان كه در ايران هر نوع  تى از هموطناننامه، برعكس اقليّ 
و ايشان را دشمن اسالم و مسلمين و دست  هامى را بر ايشان روا داشته انداتّ 
انده ى استعمار دانسته اند، ساكنين فلسطين آن زمان از هر دين و مذهب و نش
 ،»السيّد الكبير«، »هرجل االنسانيّ «ت و رتبه و مقام، حضرتشان را ت و تبعيّ ملّ 
و امثال آن خواندند و به خطاِب  »الفقيد الكريم« ،»فيلسوف باسط الجناح«
خاطب نموده اند و م »انت رفعت منزله الشرق الى اعالى ذروه المجد«
العّالمه الِمفضال و «، از آن حضرت به »ة فى حيفاة االسالميّ الجمعيّ «

ياد كرده است، و مفتى  »اسعبدالبهاء عبّ  :صاحب السماحه يرالمحسن الكب
ال اود «: حضرتشان چنين گفته مسلمان حيفا استاد محّمد مراد افندى در حّق 

ه البيضاء فى سبيل خدمة اياديّ  ان ابلغ فى تأبين هذا الرجل العظيم، فانّ 
اهلل  مسة و مآثره الغراء فى عمل البّر و االحسان الينكرها اّال من طاالنسانيّ 
... اشتهر ذكره فى مشارق االرض و مغاربها... )قابل توجه جام جميان( على قلبه

و .. .كان عالمًا كبيرًا و استاذًا نحريرًا. هكان واقفًا على دقائق الشريعه االسالميّ 
لكن من للفقير بعدك ايها الفقيد و من للجائع و الملهوف، بل من لالرامل و 

و استاد عبداهلل . »...رجل الخير و المعروف هسانيّ اليتامى بعد فقد رجل االن
و ) وفات(افندى نيز خطاب به بهائيان حاضر در مراسم ده هزار نفرى صعود 

ون ليست المصيبه لسادة البهائيّ و انتم ايها ا... «: تجليل حضرتشان جنين گفت
مصيبتكم و حَدكم بل هى مصيبة االسالم باسره و نكبة العالمين القديم و 

الحجاز و مصر و الشام، و هى مهد االسالم و العتبات العاليات  فانّ .. .يثالحد
اعظم الرفات و ارض فارس التى اخرجت هذه الجوهره الثمينه و  التى تضمّ 

مع بيت المقدس فى االسى و الحزن على الّراحل الكريم  الّدره الغاليه تشترك
و اخوانهم من  ياالذى يرقد االٓن بسالم فى سفح الكرمل موطن اليشع و ايل

  ٩»...االنبياء
هفته نامه ى مزبور ضمن تاريخ حيات حضرتشان و پس از اشاره به   

ن خدا بين انسانها فرق نگذاشته و لك«مضمون بيان مبارك كه فرموده اند، 
مردم، كره ى زمين را به قطعه هايى تقسيم نمودند و هر قطعه اى را به اسم 

مريكا ناميدند، و در آن با يكديگر به آو  ن،هايى چون انگليس، فرانسه، آلما
جنگ و قتال پرداختند، حال آنكه خدا انسان را آرام و صلح طلب و مهربان 

داده ولى انسانها شمشير و آفريده و او را چون درندگان پنجه و دندان درنده ن
سالح فراهم آورده و به جان هم افتاده اند و لذا عالم انسانى محتاج صلح 

درباره ى دادن نشان  »عمومى و وحدت مذاهب و تعميم مساوات مى باشد،
للمنتقل مكانة عظيمة عند ملوك االرض «: به حضرتشان چنين مى نويسد »رسِ ن

كان  ١٩١٨ايلول سنه  ٢٣الذى فتح حيفا فى و مّما يذكر ان القائد البريطانى 
تلقى امرًا خاصًا لزيارته حال دخوله المدينه و لقد َمنحُه جاللة ملك بريطانيا 

َفقِبله مجاملة، النّه . وسام العضويه فى االمبراطوريّة البريطانيّة من درجة فارس
م مى نويسد حضرتشان نزد ملوك زمين داراى مقا ».اليميل الى مثل االمور

عظيمى بودند و وقتى فرمانده ى انگليسى حيفا را فتح كرد، هنگام دخول در 
را به ) شهسوار( »فارس«با درجه ى  كورت در امپراطورى مذحيفا نشان عضويّ 

حضرتشان اعطا نمود و سپس حقيقتى را مى نويسد كه مانند ديگر حقايق 
عمدًا مسكوت  ط غيرمنصفين نامهربانى هميشه توسّ ئمشابه تاريخ بابى و بها

و آن حقيقت اين است كه . گذاشته مى شود و يا مورد تحريف قرار مى گيرد،
و  »به خاطر رعايت ادب و تعارف قبول فرمود، احضرتشان آن ر«: مى نويسد

فرهنگ ( از نظر رعايت ادب و نزاكت( »مجامله«درباره ى علّت قبول آن به 
به امثال اين امور مايل و راغب زيرا كه ايشان «: مى نويسد)) فارسى-نوين عربى

  .ى بودئاين سند از يك منبع غير بها ».نيستند
، صفحه ى ٩جلد مصابيح هدايت بد صّحت اين حقيقت را در كتامؤيّ   
ى مى خوانيم كه خود به دين ئنيز ضمن شرح حال يكى از فضالى بها ٣٧٥
در  و در آن هنگام در حيفا) جناب احمد يزدانى(من شده بودند ؤى مئبها

از قول خود جناب يزدانى چنين آمده . حضور حضرت عبدالبهاء مشّرف بوده
يكى نشان و لقب ) حيفا(ارض اقدس ّرِف فاقات واقعه در ايّام تشاز اتّ «: است
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 ،١٣٠٠آذر ٨مراسم خاکسپارى حضرت عبدالبهاء در 
 .اسرائيل، حيفا

ِسرى بود كه انگليسيها تقديم كردند و هيكل مبارك چند دقيقه اى در باغ 
ى ايع بشرويه حكومت نظامى حيفا اقامت فرموده، نشان در دست جناب بد

مترجم حكومت نظامى بود و در مراجعت، شب در محضر مبارك ابدًا ذكرى 
غيربهائى  ۀبه قول نويسند ».تى به آن ندادنددر اين باب نفرمودند و اهميّ 

ايّام نيز عظمت  روى جلد ۀحتى درعكس بزرگ شد رگ تاكديگرى دركتاب 
ن مزبوركه اعطاى نشا موارد حضرتشان هويداست، چه كه برعكس ديگر

فرمانده ى انگليسى در  فروتنى نسبت به پرچم انگليس مى كند، گيرنده اظهار
پشت به پرچم انگليس جالسند، به  صندلىحضور حضرت عبدالبهاء كه بر 

اين لقب  ىکه از مراسم اعطا ىآرى ازهمين يگانه عکس.احترام ايستاده است
ن حضرت تا چه معلوم است که آ ىو روشن ىو عنوان در دست است، بخوب

 ىبر رو ىکه به تنهاي ىا اندازه و حّد مورد اعزاز و اکرام بوده اند، بگونه
امور آن ساّمان و حاکم  ىايرجال و بزرگان و اّول ازنشسته و ديگران  ىصندل
با کمال ادب و نزاکت و احترام در حضورشان بپا  فايشهر ح ىسيانگل

ايّام ستون  ١٣جام جم درص خوداين هم آشكارتر، اعتراف  از و. اند ايستاده
عبدالبهاء هيچ وقت خودش «است كه مى گويد  ٦و٥راست پاراگراف  از ٣

برعكس ازل كه دراّول  اعتراف دارد كه، ونيزخود ».ردازلقب ِسراستفاده نك
هيچ كشور  نه و انگلستان، از گاه نيز حضرت عبدالبهاء هيچ مقاله مطرح كرده،

  .ديگرى،حقوق دريافت نفرمودند
 .اين خصوص چه نوشته بهائى ديگرى را كه در غير بخوانيد نظر نيز  

 كتاب،به نقل از٧٨ -٧٤صص فنائيان، ، تأليف جمشيدايران آيندهدركتاب 
 ١٤تا  ١١ و ٥ و ٤: صص ر،.غيربهائى، پشوتن ۀ، تأليف نويسندكجا مى رويم
  :چنين آمده

يسندگان مى نو نوشتن گويندگان و و سخن مورد مسأله اى كه بسيارزياد
تحقيق مى دانند ديانت  اهل قلم و آنها كه خود را از ۀباشد آنست كه هم

برايم  نويسندگانيا روس مى دانند اين نظر  و انگليسۀ بهائى را ساخت
غمشان  وارستگى كه هّم و قابل قبول نبود كه انسان هائى به آن خوبى و

اسر جهانست بلند آوازه ساختن نام آن درسر مصروف سازندگى ايران و
لذا دنبال . ده باشد قدرت مخّرب وانسان برباد ابر پرداخته آن دو ساخته و

 ميوزيوممطمئن بودم كه درمركز اسناد سياسى بريتيش  گزفتم و را كار
لذا راهى كشور . انگليس دراين باره به اسنادى برخورد خواهم نمود

 آن سفروجه مايل به انجام  هيچه مستعمره گرانگليس شدم، گرچه ب
ق شدم هشت سند آن موزه پس ازچندروز كاوش موفّ  درمركز اسناد. نبودم

باشند به دست آوردم، بدين  كه مى توانست مربوط به ديانت بهائى
م، دوّ  سند. ت انگليسدعاى عبدالبهاء براى كشور وملّ  ،سنداّول: ترتيب

ت م، حكم وزارسندسوّ . به عبدالبهاء »رلقب سِ « اسناد مربوط به اعطاء
ا مسافرت كند انگليس به پروفسور ادوارد براون كه به عكّ  ۀامورخارج

نسبت به اجراى برنامه هاى شوم  وكوشش نمايد تا همكارى بهاءاهلل را
انگليس  ۀبهاءاهلل به ملك ۀسند چهارم، نام. مايدانگليس درايران جلب ن
 صولآن بهاءاهلل ا كه طىّ  »اى كنيز الهى« شد، كه با اين جمله شروع مى

را به قبول  او تعاليم ديانت بهائى را براى ملكه انگليس تشريح نموده و
بهاءاهلل به ملوك عالم كه مشابه نامه  ۀسندپنجم، نام. ديانتش خوانده بود

سندششم، جواب ملكه انگليس به بهاءاهلل كه . انگليس بود كهاش به مل
يت صادق باشى عاادّ  در عائى كرده اى كه اميدوارم اگرنوشته بود تو ادّ 

كه ديانت بهاءاهلل را ) مارى(رومانى ۀملك ۀسندهفتم، نام. ق گردىموفّ 
هشتم، جواب ادوارد براون به وزارت امورخارجه  سند. پذيرفته بود

  :چنين بود رشانگليس كه مختص

جلب همكارى بهاءاهلل نسبت به پيشبرد برنامه هاى دولت پادشاهى «
وجه به من  آميز نبود چرا كه او به هيچت قيّ انگليس درايران ابدًا موفّ 

 نمودم نداد و ا با اوزندان عكّ  در صحبت كردن درسه مالقاتى كه ۀاجاز
درمجموعه كتاب هاى  و. فقط به تشريح اصول ديانت خود پرداخت

دارد كه به  كتب زيادى مربوط به ديانت بهائى وجود مذكور تعداد وزهم
ميرزا ... ويسندگان مختلف بودن اروپا مخصوصًا آلمان وۀ قلم فالسف

درطهران درپى سوء قصدى كه  ١٨٥٢ب به بهاءاهلل درسال حسينعلى ملقّ 

درتعقيب آن هزارها نفر ازبابى  جانب بابى ها شد و به ناصرالّدين شاه از
يا به دست مأموران دولتى ويا به تحريك آخوندها  زندانى و و گيرها دست

عروف به سياه چال طهران به دست مردم كشته شدند به زندان م
درتبعيد  ١٨٦٣با خانواده اش به بغداد ودرسال  ١٨٥٣ودرسال ...افتاد

عثمانى كه از جانب ۀ كه درآن زمان زيرسلط
عاى خود را اعالم فرانسه حمايت مى شد ادّ 

بغداد به ادرنه  كه منجر به تبعيد او از شتدا
عّكا  ۀازادرنه به قلع ١٨٦٨گرديد وسپس درسال 

فى ين كه آن نيز جزو ممالك متصرّ درفلسط
هوا ترين نقاط جهان  آب و بد يكى از عثمانى و

تبعيد زندانى هاى خطرناك عثمانى بود  محلّ  و
  »...انتقال يافت

عاى حال مى پردازيم به امكان مربوط بودن ادّ 
 ١٨٨٧ادواردبراون درسال . با ادواردبراون اءاهللبه
روى فرهنگ انگلستان به عزم انجام مطالعات  از

عثمانى رفت  ۀن ترك وشرق شناسى به تركيّ وتمدّ 
وچون براى انجام منظورش فرا گرفتن زبان 
. فارسى را الزم ديد عزم مسافرت به ايران را نمود

ه درتركيّ  بنابراين اّوًال تماس ادواردبراون با بهاءاهلل
عثمانى امكان پذيرنبود چرا كه او نوزده سال قبل 

وى پس ازپايان مطالعاتش به ...ا اعزام شده بودعكّ ازورود ادوارد، به 
يعنى تقريبًا بيست وهفت  ١٨٩٠درحدود سال  انگليس مراجعت كرد و

عايش را اعالن داشته بود به عّكا براى سال بعد ازآن كه بهاء اهلل ادّ 
ق به ديدار بهاءاهلل درزندان عّكا موفّ  ادوارد سه بار...رفت ديدار بهاءاهلل

گاه حتّى فرصت صحبت كردن هم  ويسد كه بهاءاهلل هيچمى شود ومى ن
 احكام ديانت بهائى كه مبتنى بر مورد اهداف و فقط در به من نداد و

دوازده تعليمش بود صحبت مى كرد وهمين كه من مى خواستم صحبت 
. من خداحافظى مى نمود از و »اهلل اّمانفى «كنم به من مى گفت، 

ادوارد به ايران ديانت باب  زمان ورود دربنابراين با توّجه به اين كه 
شهرهاى ايران كه شرحش را خودش دركتابش آورده  ۀوبهاءاهلل درهم

عاى بيست وهفت سال بعد ازاعالن ادّ  او است گسترش يافته بود و
مى توانسته درتحريك بهاءاهلل  هبهاءاهلل درعّكا به ديدارش رفته بود چگون

حتّى كوچك ترين دخالتى را داشته عايش به طور كلّى براى اعالن ادّ 
نظرى . هبوده باشد؟ چه كه نه تاريخ ها با هم مى خوانند نه اصل قضيّ 

به دوازده تعليم بهاءاهلل مى اندازيم كه ببينيم آيا كدام يك ازآنها درراه 
، اساس جميع ...انسانى الموحدت ع. پيشبرد سياست انگليس است

كبراى بين  ۀتشكيل محكم ،...، صلح عمومى...اديان الهى يكيست
، تعليم ...، ترك جميع تعّصبات...، تساوى حقوق زن ومرد...المللى

، تطبيق دين با علم )...تعديل معيشت(، محوفقر وتمّول...وتربيت اجبارى
، دين بايد سبب ...، تحّرى حقيقت...، زبان وخط بين المللى...وعقل

مى دوازده تعليم بهاءاهلل بنابراين مى بينيم كه تما... ت باشدالفت ومحبّ 
بنابراين عاقالنه نيست ... درمسير وروند سياست انگليس نيست

 ناگرفكركنيم كه انگليس چيزى ساخته است كه موجبات برهم چيد
  .روش هاى استعمارى خود او را فراهم سازد

   ١٠:خود را با حضرت بهاءاهلل، چنين مى نويسد قاتادوارد براون شرح مال

يم را در مى آوردم راهنماى من لحظه اى درنگ كرد وقتى كفشها.. .
سپس با يك حركت سريِع دست پرده را كنارى زد و چون به اندرون رفتم 

نمى  بوضوحخود را در اطاقى بزرگ يافتم . پرده را دوباره برگرداند
دانستم به كجا و به مالقات چه شخصى آمده ام چون از پيش در اين 

يك يا دو ثانيه گذشت ناگهان قلبم با . مورد اشاره صريحى نشده بود
ه شدم كه اطاق خالى متوجّ . ب طپيدم با احترام و تعجّ أاحساس رعبى تو

نيست و در گوشه اى از آن شخصى بزرگوار و عجيب بر نيمكت جالس 
بر سر تاج رفيعى داشت كه حول آن پارچه سفيد كوچكى پيچيده . بود
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آن . نمى توانم فراموش كنم بر چهره اى نظر دوختم كه هرگز. شده بود

قدرت و هيمنه از آن . چشمان نافذ گوئى اسرار دل و جان را مى خواند
به ظاهر عالئم سالخوردگى از سيما نمايان ولى . جبين گشاده نمودار بود

. ر و گمانمشكين كه بر هيكل افشان بود منافى اين تصوّ  حاسنگيسو و م
اده ام و به چه منبعى از از من مپرسيّد كه در حضور چه شخصى ايست

ت و تقديسى است كه تاجداران عالم عظمت تعظيم كردم كه مورد محبّ 
با صوتى مهيمن و . غبطه ورزند و امپراطوران جهان حسرت بيهوده برند

الحمدهلل فائز شدى و به مالقات «: نموده و گفتند سامر به جلو لطيف مرا
مقصد و منظورى  جز خير عالم و سعادت امم. مسجون و منفى آمدى

حبس و نفى  را از اهل فتنه و فساد شمرده اند و مستحّق  نداريم ولى ما
حد گردند، جميع ملل در ظل يك دين متّ  ۀاگر هم. به بالد دانسته اند

ت و يگانگى بين ابناء شوند، عالئق محبّ  رورابناء بشر چون برادر مهرپ
ى محو گردد چه انسان محكم گردد، اختالف اديان نماند و تباين نژاد

جنگهاى مخّرب و . عيبى و چه ضررى دارد؟ بلى، چنين خواهد شد
آيا . جدالهاى بى ثمر پايان خواهد يافت و صلح اعظم چهره خواهد نمود

در اروپا شما نيز محتاج همين تعاليم نيستيد؟ آيا همين نيست كه مسيح 
شما خبر داده؟ مشاهده مى كنيم كه پادشاهان و زمامداران كشورهاى 
نوع  ثروت و خزاين مملكت را به جاى آنكه در سبيل سعادت و آسايش

انسان بكار برند براى انهدام و هالكت نسل آدمى بى محابا مصرف مى 
يابد وجميع بشر به  ناين جنگ و جدال و خونريزى بايد پايا. نمايند

افتخار از آِن كسى نيست كه فقط ...يك خانواده درآيد صورت يك قوم و
ويش را دوست بدارد بلكه افتخار بيشتر از آِن كسى است كه همه وطن خ

تا آنجا كه من مى توانم بخاطر بياورم اين بود  ».عالم را دوست بدارد
  .نيدمكلماتى كه با بيانات بسيار ديگر از بهاءاهلل ش

چه مى توان كرد كه آنهايى كه اعطاء نمودن نشاِن ِسر را هميشه با آب و   
گاه مى  نه به حقايق فوق كاردارند، ونه هيچ طرح مى كنند،تاب و تكرارًا م

 قبل از گويند كه همين حضرت عبدالبهاء پس از آزادى از حبس عثمانى و
مصر فرمودند عالوه بر  ومريكا و اروپا آدراسفار تبليغى كه به  اعطاء نشان مزبور،

ه در ت ايرانى و معنوى خود را حفظ نمودند و عالوه بر اينكاينكه شخصيّ 
ى غرب به اثبات خدا و اديان و انبياء و من جمله فضاى علم زده و مادّ 

س اسالم را قبول ت اسالم و رفع شبهات نفوسى كه ديانت مقدّ حقانيّ 
وقتى در  نمودند، عزيزچشم غربيان  در وايران عزيزرا نداشتند، پرداختند

، ضمن رّد آن انگلستان به ايشان پيشنهاد شد به ديدن پادشاه انگلستان بروند
  ».سالطين ما براى ديدن فقراء آمده ايم نه« فرمودند،

اّما راجع به درخواست حفظ جان حضرت عبدالبهاء ازتهديد جمال پاشا   
تقاضاى  ابتدر جواب و اج عرض كرد اين امر بايد ط دولت انگلستان نيزتوسّ 
ور علنى قسم يان انگلستان بود كه اّطالع يافته بودند فرمانده قواى ترك بطئبها

چنين . خورده بود كه حضرت عبدالبهاء را در جبل كرمل به صليب كشد
حكومت هاى ه يان در ممالك مختلف بئتى امروزه نيز وجود دارد كه بهاوضعيّ 

 ٣٠مى نمايند و اجعهشان مر مربوطه خود براى مساعدت به همكيشان ايرانى
عثمانى با دشمنى حكومت  ١١اين حقيقت است سال اخيرشاهدى بارز از

هميشه از  .فقط به همين بار ختم نمى شود و سر دراز دارد,د ديانت تازه متولّ 
ت اين دين جديد داشتند و خود تبعيدهاى ابتدا سعى در مخالفت و آزار و اذيّ 
خصومت ديرينه  انگرنش ط اين حكومتپى در پى حضرت بهااهلل توسّ 

كه دولت انگليس  پس نمى توان گفت. ى استئحكومت عثمانى با دين بها
كه تازه در فلسطين مستقر شده، روابط پنهان با حضرت عبدالبها داشته وبه 

ت جمال پاشا ناراحت شده و تصميم بر از بين بردن حضرت همين علّ 
اين رابطه  ، اگريندهمچنين اشاره به روابط پنهان مى نما. گرفت ءعبدالبها

و  نگليس تشكر مى نماينددولت ا از علنًا ءپنهان است چرا حضرت عبدالبها
پس خود همين  .ايت هود را مى دهدنبه ايشان نشان  چرا دولت انگليس علنًا

دشمنى  ازعجايب آنكه دراين مقاله از ١٢.موضوع نفى كننده اين روابط است
 ۀمقال نوشته، ولى درست در ءجمال پاشا با حضرت عبدالبها دولت عثمانى و

 از »عثمانى مناسبات بهائيّت و اى از پرده«با عنوان ) ١١ص( قبل آن ۀصفح
   .امربهائى مى نويسد عثمانى با ۀروابط حسن

 او جمال پاشا، مى بينيم كه تهديد ۀفوق دربار ايّام ضمن مورد ۀمقالدر   
 حضرت عبدالبهاء به دادن گندم به قشون انگليس ربط داده، وۀ را دربار

را كه جام جم درحقيقت  عين همين ايراد. تحريف مى نمايد تاريخ را بكلىّ 
 جزوه اى تحت عنوان اوايل انقالب، با نشر تكرارنموده، اسالفش در آن را

همان زمان محفل روحانى ملّى . ، مطرح كردند»تاريخ سخن مى گويد«
بهائيان ايران، كه همگى درهمان ايّام به شهادت رسيّدند، پاسخى با عنوان 

مت هائى ازآن را كه به اين بحث ارائه فرمودند كه قس »تاريخ شكوه مى كند«
ايران بدانند كه اهل بهاء حقايق  ت عزيزمربوط است تقديم مى كند تا ملّ 

قرارداده اند تا به  بشر اختيار در امرشان را با تقديم جان به خون نوشته اند، و
الموَت ِان ُكنُتم  تمنّواف«جمله  از ن مجيد،آقر ۀمصداق آيات مبارك

برهمگان معلوم  ،)وهستيد، پس آرزوى مرگ كنيداگرراستگ( ١٣»صاِدقين
  . صادق بوده وهستند عاى خودشودكه درمدّ 

مراعات اين ترتيب . تاريخ بر اساس ترتيب وقايع در زمان استوار است... 
 كسانى مرتكب اشتباه مى. توان دانست را از جمله اركان تاريخ مى

. باز پس مى كشندر را واقعه متاخّ . كنند وقايع را پيش و پس مى. شوند
چنين سهوى تاريخ را تباه مى . م مى گيرندامر الحق را بر امر سابق مقدّ 

آينده مى  ۀنتيجه واقع واقعه گذشته را، بر خالف منطق تاريخ،. كند
را در هم مى ريزد، و  ريخقلمى كه چنين سهوى از آن سر زند تا. سازد

رانند به زبان حال تاريخ حق دارد از كسانى كه قلم را چنين بى باك مى 
كسانى اين . ركن ديگر تاريخ نقل مطالب از مدارك است. شكوه كند

غفلت . در نقل آنها دچار غفلت مى شوند. مطالب را جابجا مى كنند
درمدركى نيست،  كهبدين ترتيب مطلبى . آنان به اّمانتشان لطمه مى زند
در  چنانكه همين خطا را شخص ديگرى(به آن مدرك منسوب مى گردد 

مسافرت به شمال جاى ديگرى نمود و مطلبى را از كتابى به نام 
نقل كرد كه در آن كتاب وجود نداشت و  A.Conollyتأليف  هندوستان

 رانامير كبير و ايقسمت اّول كتاب  ٢١٧ص /اعتراض ادبا را برانگيخت
ت روايت پيش مى مسامحه در صحّ  .)ت،چاپ اّولاتأليف فريدون آدميّ 

لفظ با نقل به معنى اشتباه مى شود، جزئى از مطلب به كنار نقل به . آيد
اينجاست كه بار ديگر . مى افتد و از همين رو كل آن نيز فساد مى پذيرد

ت مى تاريخ ستم مى بيند، زبان به شكايت مى گشايد، دعوت به دقّ 
قشون «: مثًال كسى در جايى مى گويد. خواستار اّمانت مى شود د،كن

ى در هم كوبيدن هر گونه مقاومت خلق ستمديده غاصب انگليس برا
شود، با كمبود آذوقه روبرو شده در خطر  فلسطين به حيفا وارد مى

درب انبارهاى خويش را كه ...حضرت عبدالبهاء... شكست قرار مى گيرد
آن پنهان فرموده بودند به روى سپاهيان انگليسى  دراز قبل آذوقه زيادى 

از آن پس مى گويد كه ) ٣، ص ن مى گويدتاريخ سخ جزوۀ( »مى گشايد
اين موضوع اثرات فراوانى برمبارزان فلسطين مى گذارد به طورى كه «

از ، ١٨٧٢- ١٩٢٢، جمال پاشا(جمال پاشا حاكم دولت عثمانى 
سرداران قشون عثمانى كه در ايّام جنگ جهانى اّول به ظلم و قساوت در 

همت خيانت به دولت عثمانى ه و اعدام اعيان و ادبا به تلبنان و سوريّ 
كه  )ــ المنجد، قسمت اعالم شهره شد و سرانجام در تفليس به قتل رسيّد

در مقابل سپاه انگليس مقاومت مى نمود آنقدر از اين موضوع عصبانى 
مصر نمودم در مراجعتم عبدالبهاء  فتحمى شود كه مى گويد اگر به زودى 

   ١٤».را به صّالبه مى زنم

قول مى بايست ابتدا قشون انگليس فلسطين را فتح كند، به  اين بنابر.... 
عايى حضرت عبدالبهاء با اين قشون صورت حيفا در آيد، همكارى ادّ 

قصد  سگيرد، جمال پاشا به تهديد حضرت عبدالبهاء پردازد و از آن پ
به سبب بغض مذهبى و (و حال آنكه جمال پاشا اين تهديد را . مصر كند

ف در فلسطين و در حين حكومت بر در حين توقّ ) ينبر اثر تحريك ناقض
شاّمات نمود، از آن پس به قصد فتح مصر حركت كرد، و مدتى بعد از 

ق به شكست او در مصر بود كه قشون انگليس به فلسطين روى آورد و موفّ 
ورود (آينده  ۀر كرد كه واقعپس چگونه مى توان تصوّ . حيفا گرديد سخيرت

موجب حدوث واقعه گذشته ) ١٩١٨ا در سال قشون انگلستان به حيف



 
 ١٨٤   ولوله درشهر

 
گرديده باشد؟ البته نويسنده جزوه مى توانست خود ) تهديد جمال پاشا(

خذى كه أرا دچار اين اشكال نسازد، بدين ترتيب كه تمام مطلب را از م
مأخذ او چنانكه خود . اعتماد كرده بود بعينه يا به تلخيص نقل كند نبه آ

 ٤٤٦صفحه ) تاريخ سخن مى گويد جزوه ،٥، ص ١حاشيه (گفته است 
جلد اّول كتاب خاطرات حبيب بوده و در اين كتاب در اين باره چنين 

مى رود از لوايح  )اورشليم(جمال پاشا وقتى كه به قدس «: آمده است
و عداوت ياسين نام مستنطق بغض و كين جمال پاشا  اقضينپى در پى ن

ودى فتح مصر نمودم در تحريك مى شود و قول مى دهد كه اگر به ز
و البته اگر تمام اين مطلب را  »...به مى زنممراجعتم عبدالبهاء را به صّال 

ت و اّمانت نقل مى كرد ديگر تهديد جمال از مأخذ آن با مراعات دقّ 
به قشون انگليس مربوط نمى ساخت بلكه معلول  وقهپاشا را با بذل آذ

د رنتيجه دچار امر  ،تحريكات پيمان شكنان و ستم پيشگان مى شمرد
محال نمى شد، الحق را بر سابق مقدم نمى گرفت، ترك احتياط نمى 

گرچه بى احتياطى او تنها دراين نيست كه . كرد و روح تاريخ را نمى آزرد
دارد، بلكه اين غفلت نيز ازقلم وى سر  دورازنظر  ترتيب وقوع وقايع را

مثًال . وناصواب نقل كندمى زند كه مطلبى را از مأخذ آن به طور ناتمام 
ه مى شود پس حضرت عبدالبهاء كه اين موضوع را متوجّ «: مى گويد

ارنگرانى خارج مى كند ومى  ازگفتگو با افسران ارشد انگليسى آنها را
آذوقه دارم ودرب انبارهاى خويش را كه  ارتش شما ۀمن به انداز:فرمايد

وى سپاهيان انگليسى ازقبل آذوقه زيادى درآن پنهان فرموده بودند به ر
مى گشايند واين موضوع باعث پيروزى سپاهيان انگليس درفلسطين مى 

  ١٥».شود

درهمين جا با عالمتى كه مى گذارد به حاشيه مى رود وبه مأخذ نقل  و...
تأليف  ،)The Chosen Highway( شاهراه منتخب تابقول، يعنى ك
نده همين مأخذ خوان.ارجاع مى كند) Lady Blomfield( ليدى بالمفيلد

اشاره كرده است مطلبى را مى  مى دارد ودرهمان صفحه اى كه او رابر
آّمادگى براى اوضاع «: دقيق آن به فارسى چنين است ۀخواند كه ترجم

حتّى قبل ازمراجعت به  البهاءواحوال زمان جنگ را حضرت عبد
. دترتيب دادن )مركا ومصرآبه اروپا و( از اسفارمبارك فلسطين يعنى بعد

ه را تعليم كردند كه چگونه به كشت ساكنين قراى نقايب وسمره وعدسيّ 
 ۀدور در اين امر. محصول فراوانى ازآن به دست آورند غالت بپردازند و
ازجنگ انجام  صلدرطى سال هاى نقصان آذوقه حا قبل ازجنگ و

ت درچاه هائى كه تعدادى ازآنها را روميان غّال  ۀمقادير عمد. گرفت
بدين  ند واكنون مى توانست مورد استفاده قرارگيرد انبارشد وساخته بود

را  ءق گرديد تا تعداد بيشمارى ازفقراعبدالبهاء موفّ  ترتيب بود كه حضرت
قحطى ( هاطراف آن دوشهر درطى سال هاى مجاع در درحيفا وعّكا و

اّطالع يافتيم كه هنگامى كه . تغذيه فرمايد ١٩١٨تا  ١٩١٤از )وگرسنگى
حيفا شد با مشكالتى ازلحاظ تأمين آذوقه مواجه  ليسى واردارتش انگ

حضرت . مبارك رفت افسر فرمانده براى مشورت به حضور. گرديد
شخص نظامى با حيرت سؤال . من غلّه دارم: عبدالبهاء درجواب فرمودند

حتى براى قشون بريطانيا هم غلّه «: براى قشون؟ فرمودند ىحتّ : كرد
آنگاه خواننده ). The Chosen Highwayكتاب  ٢١٠ص(» دارم

 ۀحيرت مى كند كه چرا بايد اقدام احتياطى حضرت عبدالبهاء را دربار
آذوقه براى سال هاى جنگ جهانى بدين گونه تعبير نمود؟ چرا بايد  ۀتهيّ 

شمارى ازفقراى حيفا وعّكا وحوالى آن دوشهر  ىب ازاين مطلب كه تعداد
آذوقه تغذيه شده اند وازمرگ  جنگ جهانى با اين ۀچهارسال ۀدور در

بينوائى وبى پناهى نجات يافته اند  حتمى درزمان قحطى وگرسنگى و
ف كتاب كه مأخذ صرف نظر كرد؟ چرا بايد ازقسمتى ازقول صريح مؤلّ 

اوست چشم پوشيد؟ چرا بايد  تمادمورد اع نقل قول نويسنده است والبدّ 
دارد كه قشون انگليسى تنها به قسمت ديگرى ازكالم او كه داللت براين 

 آن هم تنها براى يك بار(ورود به حيفا  نيزپس ازغلبه برعثمانيان و
به اين آذوقه دست يافته اند ديده گشود؟ وسرانجام چرا  )درآخرجنگ

به روى .....خودرا ارهاىبرآن افزود كه درب انب بايد جمله اى ازخود
ى سپاهيان سپاهيان انگليسى مى گشايند، واين موضوع باعث پيروز

بى پروائى به  انگليس درفلسطين مى شود، واين جمله را با بى باكى و
  ١٦فى نسبت داد كه خبرى ازآن دركتاب اونيست؟مؤلّ 

متًا بايدگفت بديهى است كه مقدّ . انگليس اهاّما راجع به دعا براى پادش  
 ۀبا هم ى براى اهل عالم َاَعّم از ُدَول و ملل ظاهر شده و قطعًائظهور بابى و بها

اّما آنچه مهم است آنكه با . ُدَول و ملل ارتباط مستقيم و غير مستقيم دارد
ه نمود و نه ارتباطات مزبور توجّ  ۀوجوه هم ديدى كلى و جهانى بايد به كلّ 

ظهور الهى را محدود و محصور در ارتباط با بعضى از اجزاى مجموعه  نكهآ
ون، ه انبياى الهى مثل سياسيّ ر كرد كهمچنين نبايد تصوّ  .ارض كرد ۀبزرگ كر

مذبذب و هردم خيالند و با فكر محدود بشرى با ملل و ُدَول ارتباط برقرار مى 
جام جم انتظار  امثال دشاي. س از اين اوهام استذيلشان مقدّ ! كنند، ال واهلل

دارند اهل بهاء براى اثبات غير استعمارى و غير صهيونيست و غير روسى و غير 
مريكايى و غير آلمانى و خالصه غير سياسى بودن خود به آ انگليسى و غير

اّما منصفين و فضال و  .بگويند »مرده باد«و به بعضى  »زنده باد«بعضى 
مرده باد گفتن دليل وابستگى  و ظر عالم مى دانند كه زنده بادبزرگان وسيع النّ 

ى و ت و مّدعا و هدف دين الهيا عدم وابستگى نيست؛ بلكه مالك اصلى، نيّ 
بر اساس آن تعاليم با  پيروان آن مى باشد كه البدّ  تعاليم و احكام آن و عملكرد

 ىئدر آثار بها از جمله اينكه. همه اهل عالم از دول و ملل ارتباط مى يابند
سياسى و  ۀيعنى سالطين و رؤسا و امراى ارض و انظم »امراء و علماء،« ۀدربار

اى مذهبى، مطالب كليدى زيادى اهداف و مقاصد حكومت ها و درباره رؤس
نازل شده است كه براى قضاوت صحيح بايد نگاهى شامل و جامع به آنها 

سيستم و نظام  كى كه جمعًا هيكل يئداشت و آنها را در كنار ديگر آثار بها
و . عقيدتى ــ الهى را تشكيل مى دهند بررسى كرد تا ادراكى كامل بدست آيد

نويسان با سوگيرى و تعّصب فقط آيه يا نّص يا واقعه اّال اگر مانند بعضى رّديّه 
اى تاريخى درباره موردى سياسى يا مذهبى در نظر گرفته شود، وجوه كامل 

  .حقيقت آشكار نخواهد گرديد
چون اكثر حكومت ها به ظهور الهى در  ىى،از جهتئدر آثار بها مثلفى ال  

عضًا، به جهت عمل بودند، مورد مالمت شدند؛ اّما ب ءدور جديد بى اعتنا
تاريخ و يابه جهت ِ بعضى نكات مثبِت انظمه و سياست  خاصى در مقطعى از

كه  انمثل دولت هاى عثمانى و انگلست  هايشان، مورد عنايت قرار گرفته اند ؛
ارض اقدس يا تحريم خريد و  ۀكزمانى به جهت حفظ و حمايت مقاّمات متبرّ 

تحسين شدند وزمانى ديگر  ١٧ت در امورك به امر مشورفروش كنيز و برده و تمسّ 
و يا فى المثل وجود اصل مشورت و  ١٨نقائصشان مورد اشاره قرارگرفت

را كه  ورانتخاب رؤساى جمه ۀسلطنت را در حكومت مشروطه و يا نحو
امور اياالت و استقالل نسبى آنها را در  ۀمنَتَخِب ُمنتَخب باشند و يا ادار

ين نكات مشابه مثبتى را كه در بعضى حكومات فدرال، و خالصه امثال ا
لذا هم نكات مثبت و هم نكات  ١٩.انظمه ديده مى شود، ذكر فرموده اند

شان، گاه  و روشهاى اتيّ ون و سالطين عالم از جهات اهداف و نمنفى سياسيّ 
بر سبيل نصيحت و فضل و عفو و تشويق و گاه بر سبيل انذار و عدل و اقتدار، 

به اين معنى كه گاه در موردى خاص، از دولت يا . است مورد اشاره قرار گرفته
ى خاص و يا روشى خاص يا وسايلى خاص تحسين نظمى خاص، به خاطر نيّ 

 صريحه ديگر مثل بيان حضرت ولىّ  ناتولى طبق بيا .يا تقبيح شده است
جهانى آينده در ظل نظم وسيع ادارى امر  ۀحدامراهلل درباره حكومات متّ 

 ۀ، در كل، همه انظماركان نظم بديعكتاب  ٢٢تا  ١٤ى در صفحات ئبها
سياسى عالم بال استثناء نقائص فطرى دارند و كافل سعادت بشر نيستند و آن 

بشرى، در  ۀبديع و عارى از نقائص عقول جزئيّ  روحىنكات مثبتشان نيز، با 
  ٢٠.ى وجود داردئنظم امر بها

ى، من جمله ئبهاامر  ۀسطلعات مقدّ  آرى چنان كه درباال اشاره شد،  
انفرادًا دعا فرموده اند تا  در حق كل سالطين و بعضًا حضرت عبدالبهاء،

 ،ين شاهرالدّ مظفّ  براىن فرمايد و از جمله خداوند آنها را به عدل و انصاف مزيّ 
و جالب آنكه در دو مناجات اخير علّت  .و پادشاه انگلستان ،سلطان عثمانى

ن را اين مى فرمايند كه آنها از اراضى طلب تأييد براى عثمانى و انگلستا
 — ىئكليمى، مسيحى، اسالم، بها — سه فلسطين كه براى همه اديانمقدّ 

و عجيب است كه حضرت . ازساكنان آن حفاظت مى نمايند و محترم است،
 سيّد الّساجدين نيز به گفته مرحوم خمينى رهبر فقيد انقالب اسالمى در كتاب



 
 ١٨٥   ولوله درشهر

 
ت براى مرزبانان حكومت اموى در زمان مين نيّ ، دقيقًا به هكشف االسرار

هيكل مباركشان در صحيفه سّجاديه دعا مى فرمايند چه كه آنها با آنكه اموى 
رغم آن، به هر حال چون  بودند و دشمن ائمه اطهار، ولى حضرت سّجاد على

 حفظۀ آن وقت از حدود و ثغور اسالمى محافظت مى كردند و اسباب ظاهر
ا مى فرمودند كه خدا تأييدشان كند تا از مسلمين و بالد بودند لذا دع آن

ى مهمّ  ۀاّما نكت. مؤمنين حفاظت كنند تا دست غير مسلمين و كّفار به آن نرسد
ابدًا ذكرى ازآن نمى نمايند اين است كه عالوه بر سالطين،  جمكه امثال جام 

 آنها را ى صدها برابر بيشتر براى امم و ملل و نفوس كهئسه بهاطلعات مقدّ 
مى خواندند، دعا نازل فرمودند و بهترين چيزها  »رعاياى حق«و  »اّمانات اهلل«

را براى آنان طلب فرمودند كه من جمله دعا براى اتمام جنگ ايتاليا عليه ليبى 
فلسفه  ).خطابات عبدالبهاء(.و كشته شدگان ــ من جمله اعراب آنجا ــ مى باشد

سالطين اين بوده كه حضرت بهاءاهلل در  ه نيز در موردو علّت اين ادعيّ 
تعاليمشان مقام خاصى براى حكومت كه مسئول حفظ ملّت است قائل 

رغم ميزان عدالت يا  على الطينس هستند و امر فرموده اند اهل بهاء براى كلّ 
د بر حفظ يّ ؤند ما ند عادل شوند و اگر عادلا ظلمشان، دعا نمايند تا اگر ظالم

و البته پيش بينى فرموده اند سالطينى خواهند . ف شوندوازديادعدل و انصا
آمد كه بين همه نفوس و من جمله اهل بهاء به عدالت رفتار خواهند كرد، و در 

مملكتى فرموده اند عالوه بر دعا، اهل بهاء  هبرانمورد چنين سالطين و ر
نه در اّما قبل از آن مأمور به خدمت و اطاعت صادقا. مأمور به يارى نيز هستند

امور قانونى و ادارى كه مخالف عقايد وجدانى اهل بهاء نيست، مى باشند تا 
 کليو خود ه ٢١د گردندق و مؤيّ ُحبًا ِللّه به خدمت كل امم از دولت و ملّت موفّ 

 انيو بهائ انيبه باب ىاديز ىشاه که ظلم ها نيناصرالدّ  ىمبارکشان از جمله برا
  ٢٢.نمود، دعا فرموده اند

. درمقاله بايد اشاره نمود ديگرمذكور ۀمقال به چندنكتدرآخراين   
وغلط  ات وهم آلودفرضيّ  ۀبيان حضرت عبدالبها را كه باطل كنند ١٢درص

، آن را به شرح زيرتخطئه مى ٢٦ پاورقى ولى در ندجام جم است، نقل مى ك
اهالى «: انگليس مى فرمايند و ت ايرانملّ  افراد ۀحضرت عبدالبهاء دربار .كند
اين آمدن من اينجا سبب الفت . اين كه من آمدم اينجا ان بسيارمسرورند ازاير

بين دوكشورـــ اين راجام جم اضافه (ارتباط تام . بين ايران وانگليس است
ايران،  حاصل مى شود ونتيجه به درجه اى مى رسد كه بزودى ازافراد )هكرد

براى ايران فدا  را براى انگليس فدا مى كنند وهمين طورانگليس خود جان را
 اخيرخالى ازحكمت ۀالبته جمل«: پاورقى مزبور مى نويسد چرا در ٢٣».نمايد
معلوم  د،است درآغوش هم زندگى كنن البته وقتى گرگ وميش قرار. نيست

است كه قربانى شدن ميش، فرصتى براى قربانى شدن گرگ نخواهد 
تحريف  را زبورجام جم بپرسد چرا بيان م از ت عزيزايران بايدملّ  ».گذاشت

 مفهومى نموده؟ ديدن نصوص مباركه اى كه درهمين مجموعه، تحت عنوان
حضرت  آورده شده گوياى حقيقت مقصود »سياست بشرى سياست الهى،«

  .عبدالبهاء است
رومانى رانموده وخواسته حقيقت بهائى شدن اورا  ۀذكرملك ١٢ ص در  

 )وفات(نى پس ازصعودبه آمريكا، يع ءسال پس ازسفرحضرت عبدالبها ١٣كه 
تئوسوفيسم مخفى نمايد، حال آنكه  با ميان كشيدن ذكر واقع شده، حضرتشان

 ديانتبه  جديد عصر بهاءاهلل وكتاب  ۀبا مطالع ١٩٢٦مزبور درسال  ۀملك
ايمانش به  دى دره هاى متعدّ همان عنوان دين بهائى مؤمن شد وبيانيّ  بهائى با

ين جديدكه با اصول تئوسوفيسم يين آا ۀدعوت نفوس به تحقيق دربار آن و
: ازجمله مى نويسد. است صادرنمود كه موجود تناقض دارد، ازجمله تناسخ

چشم شما  بههرگاه نام حضرت بهاءاهلل يا پسر ارشدش حضرت عبدالبهاء «
ت نماييد و بگذاريد خورد از آنها روگردان مشويد، بلكه به نوشتجات آنها دقّ 

انگيزشان همچنان كه در قلب من نفوذ نموده در  تبخش و محبّ  بيانات روح
 ٢٤».آيين بهائى منادى صلح وسالم است«و  »قلب شما نيز نفوذ نمايد

فردبهائى نمى تواند «: ندتئوسوفيسم مى فرماي ۀامربهائى دربار حضرت ولىّ 
 زيادى ازتئوسوفيها بخصوص نفوس روشنفكر آعد ،تئوسوفيست هم باشد

به تناسخ نيستيم نمى  د، اّما ازآنجائى كه ما معتقددرميان آنها بهائى شده ان
ال توانيم صريحًا هم به عنوان يك فردبهائى وهم به عنوان يك تئوسوفى فعّ 

  ٢٥».باشيم

دال برعدالت  ايّام١٤ عبدالبهاء درص تحضر ۀذكراشار ديگر مورد  
ت پس ازآن كارى ندارد كه علّ  ۀوسياست انگليس است، اّما جام جم به جمل

اهل اين ديار بعدازصدمات شديده به راحت « اين مى فرمايند كه چون آن را
دعائى كه  مالحظه مى فرمائيد كه دراينجا نيزمانند مورد ».وآسايش رسيّدند

موضوع اساسى حفظ اهالى وحفظ اّماكن  اند، مودهپادشاه انگليس فر درحّق 
 :نداراضى فلسطين است، چنان كه ازقبل گفته ا اديان مختلف در ۀمقدس

دادن رّديّه هاى  قرار محور ديگر ۀنكت ».الّصحة واالّمان: النعمتان مجهولتان«
همين مجموعه آمد،  در صبحى ونيكو است كه چنان كه درمقاله اى ديگر

نمى  جام جم نيز، گفته هاى ايشان را سند قبول دحتى محيط طباطبائى مور
كه » رسِ «طاى نشان اع ۀقضي آنقل قول ازكسروى است دربار ديگر ۀنكت .داند

 ۀجام جم منافات دارد، چه كه برخالف گفت ۀبا روايت ديگران درهمين مقال
 ۀچنان كه به نوشت كسروى، حضرت عبدالبهاء خود آن را درخواست نكردند،

 .نشان مزبوراستفاده نكردند حضرت عبدالبهاء هرگز از ايّام كرخودِ سابق الذّ 
وقتى بيشتر به  قبح كار«: وى، مى نويسدپس ازنقل قول ازكسر ايّاممقاله نويس 

غ آيتى، مبلّ  ۀبه گفت( ت هاى دينى نيزنظر مى آيد كه بدانيم برخى ازشخصيّ 
ها را  يسىدرهمان دوران، نشان ولقب اعطائى ازسوى انگل) ر بهائىمستبّص 

) از( عجبا«: پاورقى مربوط به همين مطلب مى نويسد در و »نپذيرفته اند
ت ومفتى بغداد بود شنيدم سى كه ازعلماى اهل سنّ افندى آلو پسرمحمود

او  رى ومبلغى پول دادند وحضرات انگليسها به ميل خود به اونشان لقب سِ 
 ٢٦».ندارم ىون كارروحانيم وبا سياسيّ  ۀمن يك نمايند: رد كرده گفت همه را

ازقبول  جالب است بدانيم كه همين پسرآلوسى، چه صبحى امتناعش را اّما
ن ومنجذبين حضرت ازمحبيّ  چه دروغ، دربغداد و راست گفته باشد نشان مزبور

 ٢٧.ت معنوى حضرت بهاءاهلل معترف گرديداّمادرجات ومق بهاءاهلل شد وبه علوّ 
درمقاله اى جداگانه گفته ايم كه باطناب امثال  ايّامبه اين جهت است كه به 

   .آواره وصبحى ونيكو به چاه نرود
بعدى پس ازهمين مقاله،  ۀو مقال ١٢ص آخركه مربوط به عكس  ۀنكت  
نيزجوابش درظل  مى باشد،» لكه ت آميزمپيام محبّ «، با عنوان ١٥درص

ات نشريّ  در »مفهومى تحريفات لفظى و«ۀ مقال نيز جواب هاى فوق و
جالب است كه ذكر  اينجا نيز اّما در. امرى داده شده اخبار آهنگ بديع وائيبه

بهائى به نام هاى فيليپ گوويون وكولت ژوويون،  فرانسوى غير خبرنگار شود دو
ل مشاهدات آزاد ايشان كه شرح مفّص  باغبانان بهشت خدا دركتاب خود

برشرح  وهبهائى دراسرائيل است، عال ۀكدراقامت چندروزه درمقاّمات متبرّ 
تاريخ وتعاليم وعظمت اين آيين جهانى، تمام تهمت هاى سياسى وارده براين 

انگليس را  ۀمى كنند و پيام هاى بزرگان عالم ازجمله ملك آيين نازنين رارد
دنياى  بهائى در ۀرشد ونفوذ ومطرح بودن جامع ۀدرخصوص امربهائى، نشان

فيليپ هم نيست، ولى  سپرن انگليس و ۀبه ملك مى دانند كه مختّص  امروز
معدودى رابرمى گزيند  ديگركارى ندارد وفقط موارد جام جم به صدها مورد

اى كاش هموطنان . غلطش مى باشد ۀگمان وهم آلودش ُمثِبت ِ فرضيكه به 
مطالعه فرمايند تا جام جم نپندارد كه  را به دست آورده، خود عزيزكتاب مزبور

ه خانم چنين درمصاحبه باروحيّ  زجملها» .كم اند«اين آيين  »اسيران كمند«
ا تا يادداشت هاى شخصى وخاطرات شما مى خوانيم كه شم در«: مى پرسد

ميان قبايل  مدارقطب شمال به ديدار اسكيموها رفته ايد وزمانى ديگر در
سرخپوست درقلب جنگل هاى اّمازون بوده ايد، به جزاير كارائيب، به اروپا، 

بزرگان وسران  با ايد و هآرام سفركرد اقيانوس مريكاى جنوبى وجزايرآافريقا، 
س فيليپ، آقاى پرز پرن برجسته نظير و ت هاى مهمّ دول وشخصيّ  ملل و

دبيركّل سازمان ملل، خانم اينديرا ) Javier Peres de Cuellar( دوكوئالر
فرانسه درپارلمان  ۀرئيس جمهورساحل عاج، سيمون ويل نمايند گاندى و

پارلمان فرانسه مالقات وگفتگو نموده  يسژاك شابان دلماس رئ اروپائى، و
ه خانم روحيّ » نت شماست؟اين سفرها به خاطر ديا ۀآيا هدف ازهم. ايد

حضرت شوقى ( روزى همسرم. البته اين طور است« :جواب مى دهند كه
نظرى به من انداخت وسؤال نمود، راستى بعد ازمن چكارخواهى  )انىربّ 

من هرگز بدون شما دراين دنيا : مسردادم وگفت كرد؟ ازجاى جستم وگريه را
سفرخواهى  و به سير فكرمى كنم«:درجواب فرمودند ».زندگى نخواهم كرد

باعث تشويق  سراسرعالم مالقات خواهى كرد و در را )بهائيان( اءپرداخت، احبّ 
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ما بيش ازبيست سال بود كه با هم زندگى مى » .دلگرمى آنها خواهى شد و

 در از بعد. ما مطرح نشده بود بينوقت حرفى راجع به آينده  كرديم وهيچ
راى شش سال متوالى به عنوان عضو ب. گذشت ايشان متوّجه آن پيشگوئى شدم

انجام مى  سنگينى درعهده داشتم كه بايست ۀهيأت ايادى امراهلل وظيف
بودم ومى  آن من آزادز ا انتخابات بيت العدل صورت گرفت وبعد...دادم

بودم  كه قادر توانستم هركجا مى خواستم سفركنم، زيرا تنها بدين وسيله بود
  ٢٨».خدمتى انجام دهم
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 ايّام فشاهى در برى وآقايان ط

  حامد

عجايب دوران آنكه جام جميان و ايّاميان همچون اسالفشان،  از  
وشكست شده اند، كه  ساله چنان دچاريأس وتكرار ١٦٤ درسيربهائى ستيزى

 ۀس بهائى وجامعدراثبات اكاذيب وتهمت هاى تكراريشان عليه ديانت مقدّ 
به دامن حتّى كتب  تحسين بزرگان جهان است، دست پويا ى آنكه مورد

وكسروى ضد  وآثارمخالفين خود همچون آقاى طبرى وفشاهى ماركسيست،
كه  بهائى پيشگوئى كرده بودند ۀسطلعات مقدّ ! سبحان اهلل .شيعى شده اند

 يافت به تنهائى قادر ين درخواهنديزمانى خواهدرسيد كه دشمنان اين آ
ه طرق مختلف ازهم كمك ب شد خواهند مجبور بود، و برمقابله با آن نخواهند

درايران عزيز پس ازاّولين همفكرى . بگيرند ودربهائى ستيزى همكارى نمايند
هاى شيخى هاى كريمخانى با بعضى رّديّه نويسان شيعى درمخالفت با آيين 

حاد عملى ازلى ها با پيروان واتّ  الهى دردهه هاى اّول ظهورآن، جديد
پس ازآن، وهمسوئى ) ظليل انگليس البته درظلّ (سيّدجمال الدين اسدآبادى 

كر با كسروى و پيمان شكنانى تازه نفس همچون آواره بهائى ستيزان سابق الذّ 
ين به ئون همچون رآوصبحى ونيكو دراوايل دورۀ پهلوى، وپيوستن برخى سياسيّ 

دوران پهلوى، وپس ازبى نتيجه بودن وشكست همۀ  ايشان درسالهاى ديگر
ازانقالب اسالمى شاهد همسوئى وهمكارى همۀ  اينك دردهۀ سوم پس آنها،

آن خطوط فكرى به عالوۀ اوهاّمات پوسيدۀ معدود پيمان شكنان دردورۀ بيت 
 اّما آن پيشگوئى ها فقط محدود به ايران عزيز. العدل اعظم الهى هستيم

ديگرعقايد نيزكل به جميع  ديگرنقاط جهان و نيست، چنان كه فرموده اند از
ى وادبى ومذهبى عليه آيين جديدالهى قيام خواهند نمود، دّ قواى سياسى وما

چه كه اين ازسنن محتومۀ الهى بوده كه هرگاه خداى رحمان آيينى جديدمى 
  ١.فرستد، مخالفينى عليه آن قيام مى كنند

بنابرآنچه گفته شد، مالحظه مى كنيم كه جام جم نيزبه سيم آخرزده   
هى شده است تا بلكه بتواند ايّام ودست به داّمان آثارآقايان طبرى وفشا

، ستونى را ١٥ازجمله درصفحۀ  .راعلمى جلوه دهد تا مقبول وصحيح افتد
 »وابسته ارتجاعى و«نيزبه نقل نظرات آقاى محّمدرضا فشاهى براى اثبات 

معلوم نيست آيا ايّام نظرات ايشان  ٢.بودن جامعۀ بهائى اختصاص داده است
ظهورآيين بابى  ماى اسالم دردوران همزمان بارا دربارۀ اسالم وعملكرد عل

ت عزيزايران را ايّام پاسخ ملّ  وبهائى رانيزقبول دارد؟ بارى اين امربماند تا خود
دربارۀ آن بدهد، اّما دراينجا به بهانۀ نقل قول هاى ايّام ازآقايان طبرى 

مطالبى دربارۀ نظرات ايشان تقديم  ، الزم شد٢٢و١٥-١٢:وفشاهى درصص
 ايراد چون لّب . ان نمايد تا با گوشه هائى ازحقيقت بيشترآشنا گردندهموطن

خصوص روش بهائيان درجريانات  جام جميان دراينجا در آقاى فشاهى و
درجائى ديگر  و اجتماعى وسياسى است، ذيًال مطالبى راكه به مناسبتى ديگر

. مى كندايّام درج  مطروحه در درهمين باره نوشته شده، متناسب شده با ايراد
آقاى فشاهى، پاسخى  شايان ذكراست كه اين مطلب عالوه برپرداختن به ايراد
  : اّما مطلب مزبور. نيزدربارۀ ارتباط امربهائى با روسيّه وانگليس نيزهست

 )سر مويى( هر امرى كه به قدر رأس َشعرى«: حضرت بهاءاهلل مى فرمايند  
 ادراك شود، حزب اهلل فساد و نزاع و جدال و يا حزن نفسى از او ۀرائح

بارى در .. .)مار گزنده( بايد از او احتراز نمايند بمثابه احتراز از رقشا )بهائيان(
يْشَهُد ِبذِلَك . فساد نبوده و نيست يكهيچ امرى از امور، اين ظهور اعظم شر

به اين جهات، اهل بهاء  ٣.»ِلسانى َو َقلبى َو ُزُبرى و ُصُحفى و ُكُتبى َو َاْلواحى
ق اهداف ديانت بهائى و من جمله اى رسيدن به وحدت عالم انسانى و تحقّ بر

ه و نزاع و حيله و زد و خدمت به ايران عزيز و ايرانيان نازنين، از روش هاى قهريّ 
بند و تكفير و تحقير گروههاى ديگر و ترور و امثال آن كه از روش هاى رايج 

و  »ز روش جدا نمى دانندمنش را ا« ون است استفاده نمى كنند زيراسياسيّ 
براى  ».هدف، وسيله را توجيه مى كند«ون هستند كه مخالف اين اصل سياسيّ 

اهل عالم و رسيّدن به  هآشنايى با روش امر بهائى براى كمك و خدمت ب
حاد و وحدت عالم انسانى و كماالت و فضائل معنوى بايد به آثار عدالت و اتّ 

   ٤.بهائى مراجعه گردد ۀكثير
 ۀى كه روش فوق را نشان مى دهد، عكس العمل جامعصاديق مهمّ از م  

طور كه از آثار حضرت بهاءاهلل و  همان. ايران ۀبهائى است در انقالب مشروط
براى اصالح عالم و من جمله ايران، تعاليم  حضرت عبدالبهاء پيداست، حّق 

ير و هم غ نو طرح هاى خاص و عامى ارائه فرموده كه مجريان آن هم بهائيا
ت حياتى تعاليم بهائى براى ند و حضرت عبدالبهاء در مورد اهميّ ا بهائيان

اگر اين تعاليم جمال « :اصالح و نجات عالم از مشكالت كنونى فرمودند
به اين جهت بهائيان در ايران تا  ٥».مبارك مجرى نشود، عاَلم در خطر است

اوايل ظهور بر حّدى كه شرايط موجود اجازه مى داده، سعى كردند از همان 
اصلى  ۀجنب. در اصالح و خدمت ايران بكوشند اساس تعاليم حضرت بهاءاهلل

: ت و فضائل و اخالق رحمانى، من جمله شاملمعنويّ  ۀاين كوشش، در حيط
ت و عصمت، اّمانت، ديانت، صداقت، ت، يگانگى، تقوى،عفّ محبّ 

تدال، اع ،عدل،توكل، خشية اهلل انقطاع، تواضع و خضوع، انصاف، ادب،
مى باشد كه ُاسِّ اساس و ... ت،اسات،خلوص نيّ وصبر و استقامت، قناعت، م

فرعى اين كوشش آنكه  ۀو جنب .اصالح عالم و ايران است ۀاز لوازِم اصليّ 
ت و در مأموريّ «ايشان تأكيد فرمودند كه حضرت عبدالبهاء در مورد ايران به احبّ 

و ترقى زراعت و تحسين  ت و تحصيل معرفت و تزييد تجارتآبادى و مدنيّ 
حضرت عبدالبهاء در  ٦.نديبنما »ه از هر قبيل كوششات عصريّ صناعت و ترقيّ 

كه سالها قبل از مشروطه عّز  هسياسيّ  ۀرسالو  همدنيّ  ۀرسالالواح كثيره و من جمله 
صدور يافته بود اهل بهاء و ايرانيان را تشويق و امر به درك و عمل در دو جنبه و 

  . مذكور فرمودند ىى و فرعاصل ۀميندو ز
ى به آن تعاليم ه خاّص فانه ايران قبل و بعد از مشروطه، نه خود توجّ متأسّ   

نمود، و نه اجازه داد بهائيان آنطور كه شايسته است بتوانند آن تعاليم را عملى 
در اين زمينه انذار فرموده بودند  حضرت بهاءاهلل از همان ابتداى ظهور. نمايند

هداء و سلطان محبوب الشّ  ابانز شهادت جناب بديع و جنپس ا و بخصوص
ْت ِبِطراِز اْلَعْدْل َفَلّما ِانّا َسِمْعنا ِبَان َمماِلَك اْاليراِن َتَزين « :هداء فرموده بودندالشّ 

ْلِم َو َمشاِرَق اِالْعِتساف ِوِانّا َنَرى الَْعْدِل َتْحَت  سنا َوَجْدنا ها َمطاِلَع الظَتَفر
ْلِم َنْسأُل اَمخالِ  ه َلُهَو  هللَِب الظٍة ِمْن ِعْنِده َو ُسْلطاٍن ِمْن َلُدْنُه ِان ِبَاْن يَخلَِّصُه ِبُقو

مواِت  ه اقبال چون به نعمت معنويّ «، و ٧»اْلُمُهيِمُن َعلى َمْن فى اَالَرضيَن َو الس
يوم  اين است جزاى اعمال در«و  ،٨»ننمودند از نعماء ظاهره هم ممنوع شدند

اوامر و احكام خارجه نفوذ مى يابد و به اين نفوذ، نفوذ اهل  ممآل ؛ هر يو
از حق بطلب نائمين را آگاه فرمايد و از خواب برانگيزانند شايد . فايران متوقّ 

و نتيجتًا در كتاب مستطاب  ٩»ك نمايند به آنچه سبب نجاح و فالح استتمسّ 
و پس از حدود  ١٠ان را فرمودندپيش بينى انقالب امور در پايتخت اير اقدس
سال از اين پيش بينى، اّولين مصداق از مصاديق آن انقالب و قيام  ٤٠

   ١١.رخ نمود ١٩٠٦جمهور ناس در مشروطيّت ايران در سنه 
اهل بهاء كه هميشه تحت ظلم بود، از طرف حضرت عبدالبهاء  ۀجامع  

ات سياسى بكوشد ه دارد براى اصالحتا در اّول كار آنچه در قوّ « هدايت شد
رو به رو شد به كلى خود  سپس چون اين مجهوداتش با بدگمانى و بد خواهى

َقوُلُه  نكشد، دهبهائى كه در بيان زير آم ۀو دست از اين رويّ  ١٢»را كنار بكشد
... اى الهى بايد بدخواه را خير خواه دانندمقصد اين است كه احبّ « :اَالحلى

ه سزاوار دوستان است، به جفا كار چنان يعنى به دشمن نوعى رفتار كنند ك
نظر به ذنوب و قصور و عداوت و ظلم و  .معامله نمايند كه اليق يار خوش رفتار

بى نظير الهى ابهائى بود كه در اّول  »مقصد« نو با چني ١٣».ستم اعدا نكنند
ايشان در مخاصمات احزاب و انقالب مشروطه دستور صريح دادند كه احبّ 

ن مشروطه دخالت نكنند و به جهت انذارات و پيش بينى انجمن هاى دورا
در آن وقت . از جميع احزاب بر كنار باشيد« :هاى فوق الذكر بود كه فرمودند

اعتراض نمودند كه مدار اين هيجان عمومى بر  )بهائى( ىبعضى از ضعفا
ت است چرا بايد مذموم و مقدوح باشد، عاقبت تحصيل عدالت و رفع مضرّ 

خود نگاشتم كه اين حركت جمهور آن حركتى است كه در نص به اثر قلم 
و نظر  ١٤»كتاب چهل سال پيش صريحًا مذكور كه خطاب به طهران مى فرمايد

حاد و صداقت و عدل و بلوغ در دسته وجود روح اتّ  عدمبه عواقب مشروطه و 



 
 ١٨٨   ولوله درشهر

 
و مهمتر از  ت ظلمى كه هنوز بر بهائيان مظلوم مى شدهاى مختلف و نيز به علّ 

به تعاليم و هدايات الهى از طرف ايرانيان و نظر به  ءه نظر به عدم اعتناهم
در مشروطه و همسويى با غير منصفين  شانيها و دخالت ِسرّ  دسيسه هاى ازلى

بهائى و ظلم به بهائيان، ونظربه ديگر  ۀشيعه در وجه المصالحه قرار دادن جامع
  :ِحَكم الهى، فرمودند

ا بايد در نهايت سكون و قرار و احبّ . و عقبه داردانقالبات در ايران متتابع 
   ١٥.سلوك و حركت نمايند وقار

 دت اضطراب ازدياد خواهانقالب ايران اشتداد خواهد يافت و شدّ 
   ١٦.نمود

احزاب ايران كل مشغول به خود و اكثرى از شّدت نزاع و جدال از حيات 
أ و پناهى جز ى و ملجو مقرّ  ى مى طلبند، و مفرّ و زندگانى بيزار مفرّ 

قريب ايران را  ملكوت ابهى نه كه ولوله و زلزله در آفاق انداخته و عن
  ١٧.معمور و ايرانيان را عزيز دو جهان نمايد

مطلوبه  ۀت مانند شير و شكر به همديگر آميخته نشوند نتيجدولت و ملّ  تا
  ١٨.حاصل نمى شود

خوِل فى ِظلِّ  حمن اّما ايراُن َليَس َلُه اّماٌن اّال ِبالد١٩.الر   

ا كند و به عدل خون احبّ  من به محّمد على ميرزا نوشتم كه اگر قصاص
باز به ايران . و او نشنيد يْفَعُل اهللُ ما يشاءُ  واّال حكم نمايد تأييد مى رسد 

ت مانند شهد و شير آميخته نگردد، نجاح و فالح نوشتم تا دولت و ملّ 
ُدَوِل  ۀمنجر به مداخل ايران ويران شود و عاقبت االمر ،محال است
  ٢٠.متجاوره گردد

ت به نهايت و دولت و ملّ  عاقبت خواهيد دانست ايران ويران گردد
ه ت ابديّ ت افتد لكن ما ايران را روشن نموديم و ايرانيان را عزّ مشقّ 

ديانت ( ولى اين امر عظيم هر چند ايران االن گمنام است .خواستيم
  ٢١لم امكان كندعاقبت اهل ايران را سرور عا )بهائى

اى ياران الهى از قرار مسموع نوهوسانى در ايران تأسيِس انجمن پنهان 
تها ه مداخله كنند و به عنوانهاى مختلف جمعيّ و در امور سياسيّ  يندنما

اى احبّ . ت داللت كنندتشكيل نمايند و نفوس را به دخول در جمعيّ 
ند و بكلى اجتناب انى بايد از اين امور احتراز نمايالهى به نص قاطع ربّ 

تى همراز ه نه با انجمنى دمساز گردند و نه با جمعيّ در امور سياسيّ  .كنند
 .بلكه شب و روز بكوشند تا اخالق تبديل شود و افكار تعديل گردد .دشون

حاد و رذائل نماند فضائل جلوه نمايد، بنياد بغض و عدوان برافتد، اتّ 
در نهايت جالل، جمال  يگانگى خيمه برافرازد و وحدت عالم انسانى

و چون اين مواهب  نفوس ملكوتى شوند و قلوب الهوتى گردد .بيارايد
ه در جميع ت و سعادت حقيقيّ بع قصور زائل شود و عزّ ِبالّط  ابدحصول ي

اين بنيان و اساس است و بنياد بى زوال و چون اين . مراتب حاصل گردد
   ٢٢.اصول حصول جويد، فروع يقينًا ِبذاِتها اكمال شود

در نهايت سكون و قرار و ثبوت و استقرار مراجعت به اّولياى امور در آن 
فرماييد تا اين ظلم و عدوان گوشزد هر يك از اهل  رانصفحات و طه

ايران گردد و بدانند كه ابدًا مشروطيّت مجرى نيست و آزادى جز از براى 
و ران بر مظلومان شده است ط متهوّ آزادى سبب تسلّ  .اهل طغيان نه

تطاّول ستمكاران بر ستمديدگان، بلكه ِان شاَءاهلل به قلوب اثر نمايد و 
   ٢٣.بينوايان از جور و جفاى عوانان محفوظ و مصون مانند

احزاب مختلفه حلول نموده  ۀدر رگ و ريش )ازلى ها( هاين نفوِس ُمفَتريّ 
   ٢٤.اند و ايران را نمى گذارند آرام گيرد و هر فسادى مى خواهند مى كنند

 ۀنصوص و هدايات فوق از حضرت عبدالبهاء ريشه در بيانات قاطع  
حضرت بهاءاهلل دارد كه بكلى اهل بهاء را از لعن و طعن و كدورت و برودت و 

حاد و ت و وفا و اتّ نزاع و جدال و توهين و فساد منع فرموده اند و به محبّ 
مهاجرت دو  چنانكه حضرت بهاءاهلل بعد از بازگشت از .وحدت امر نموده اند
روشهاى  يره به بغداد، درباره تالششان براى بهبود و تغيساله كوههاى سليمانيّ 

 :و اصالح اخالق و رفتارشان چنين مى فرمايند غلط و قهر آميز بعضى بابيها

انى، آيات به مثل به اعانت الهى و فضل و رحمت ربّ  )به بغداد( بعد از ورود«
ال شد و جميع عباد را مخصوص، اين و به اطراف ارض ارس غيث هاطل نازل

نصيحت نموديم و از  شفقانهرا، به مواعظ حكيمانه و نصايح م )بابى( حزب
فساد و نزاع و جدال و محاربه منع كرديم تا آنكه از فضل الهى، غفلت و 

   ٢٥».نادانى به بّر و دانايى بدل گشت و ِسالح به اصالح
نفرمودند بهائيان در مجلس به علل فوق بود كه حضرت عبدالبهاء اجازه   

ت اّما اين به معناى بى اعتنايى به سرنوشت دولت و ملّ  ت يابنداّول عضويّ 
نبود، بلكه چون روش نزاعى اى را كه احزاب و انجمن ها براى رسيدن به 

وهم آلود و  يرىمشروطه اى كه اكثرًا تعريفى و شناختى از آن نداشتند و تصو
جامعه درباره آن وجود داشت، در پيش در اذهان اقشار مختلف  مختلف

گرفته بودند، موجب بروز اختالفات احتمالى براى اهل بهاء مى دانستند، 
اّما بعدها هنگامى كه مشاهده شد ازلى ها با دسيسه و . اجازه دخالت ندادند

ايشان را عليه بهائيان  آنها،و نفاق در احزاب نفوذ كرده و با گول زدن  ءريا
و دست از دشمنى هاى سابقه بر نداشته اند و مى خواهند  تحريك مى كنند،

سياسى،  ۀاز انقالب مزبور براى پيشبرد اهدافشان سود جويند و نزد هر دست
مخالف آن، و نزد شاه بهائيان را انقالبى، و نزد  ۀبهائيان را طرفدار دست

شاهى، جلوه مى دهند، و با اين  طرفدار استبداد اون، بهائيان رانقالبيّ 
دسايس، عاقبت احزاب ايران را بيش از حد معمولشان درگير منازعات بيهوده 

ى ممكن بود با يكديگر نموده عاقبت ايران را ويران خواهند نمود ـــ و حتّ 
بعضى ضعفاى بهائى را به اين نزاع هاى بيهوده و واهى بكشانند و وحدت 

، امر فرمودند به لذا هنگام تشكيل مجلس دوم به خطر اندازند ـــ ابهائيان ر
شرط عدم مداخله در منازعات احزاب و انجمن هاى متخاصم، و صرفًا به 

ت، و نيز به قصد جلوگيرى از دسايس و شبهات ت خدمت به دولت و ملّ نيّ 
  ٢٦.ت حاصل كنندازلى ها، سعى نمايند در مجلس مزبور عضويّ 

ه نزد موارد فوق ك ۀذيًال چهار فقره از الواح حضرت عبدالبهاء دربار  
نگارنده موجود است درج مى شود و خاطر نشان مى سازد براى استنتاجات و 

آثار مباركه و  ۀتحليل هاى دقيقتر و كاملتر، حتمًا حتمًا الزم است كه به هم
  ٢٧.تواريخ در اين مورد مراجعه شود

    :لوح اّول

هواهلل اى ثابت بر   .طهران جناب ميرزا يونس خان عليه بهاءاهلل االبهى
در . مان نامه شما رسيد از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم مى گرددپي

ت سؤال نموده بوديد، ت مجلس ِملّ اء در عضويّ دخول احبّ  خصوص
 ئلحال فرض و واجب است البته به جميع قوا بكوشيد و به جميع وسا

اين . اب داخل گردندث جوييد كه در انتخاب جديد جمعى از احبّ تشبّ 
محفل روحانى و ساير محافل، بلكه جميع  بايد است مسأله بسيار مهمّ 

مى نمود زيرا نزاع بود  ءاّول حكمت چنان اقتضا. ت بدهنداحباب اهميّ 
   ٢٨ع ع َو َعَليَك الَبهاُء اَالبهى مى نمايد ءو حاال حكمت چنين اقتضا

   :لوح دوم

اى يار   هواهلل . طهران جناب اديب دبستاِن الهى عليه بهاءاهلل االبهى
 اين احزاب فى الحقيقه هيچ. شما كاشف اسرار احزاب بود ۀنام مهربان

دائمًا در اضطرابند ولى احباب بايد همواره  يك را استقرار و ثباتى نه
ازلى ( حزب يحيى. مرازون همدم و هحامى اعتدال باشند و با اعتداليّ 

 طريق نفاق پيش گرفته اند كه با هر يك از اين احزاب اظهار وفاق )ها
ياران بايد به رندان بفهمانند كه آن حزب را با احزاب اساس . يندمى نما

ه انجام مقاصد آن فاق، شقاق است نه وفاق و البتّ نفاق است، نه اتّ 
بكوشند و هر يك  بايداى الهى احبّ . حزب بد فرجام ظاهر و آشكار شود

ت سعى و جهد تام نمايند و با خلق بياميزند تا در اين مجلس عضويّ 
آن حزب ستمكار را مانع گردند، زيرا اين  ۀو مقاصد خفيّ  حاصل كنند

جناب آقا ميرزا على . حزب، عاقبت مورث خرابى عظيم در ايران گردند
َعَليك الَبهاُء  وَ . ق خواهند گشتان شاءاهلل بعد از ورود به اجرا عمل موفّ 

   ٢٩ع ع  اَالبهى

  :لوح سوم
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شما رسيد و  مفصل ۀنام«: خطاب به جناب عزيز اهلل خان ورقاست

انتخاب نيز يك اسباب  ۀتفاصيل معلوم گرديد مالحظه شد كه مسأل
لهذا سريعًا تلغراف گشته كه رضايت الهى ... اختالف خواهد شد

دخول احباب در پارلمنت محبوب بود . ت پارلمنتنه عضويّ  خواهيد،
زيرا از عدم مداخله در امور سياسى مقصود اين نيست كه ياران الهى از 

ت خدمت دولت و ملّ . ت اجتناب و احتراز نماينددولت و ملّ  خدمات
مقصد اين است كه احزاب سياسى تشكيل ننمايند و بر . فرض است

ت پارلمنت و از نه اينكه از عضويّ ... دولت حاضره اعتراض نكنند
   ٣٠...كنند نابت به دل و جان اجتو ملّ  خدمت دولت

نمايم كه عالوه بر داليل  در اينجا قبل از درج لوح چهارم بايد اشاره  
ه به مذكور در سه لوح فوق و ساير بيانات مباركه در همين مقال، و نيز با توجّ 

لزوم «و  »عدم مداخله در منازعات سياسى احزاب«توأم بودِن دو حكِم 
مجلس اّول اين  رت منع دخالت دشايد بتوان گفت علّ  »اطاعت از حكومت،

مجلس اّول، احزاب درگيِر رقابت و منازعه نيز بوده باشد كه قبل از انتخاب 
وجود نداشت و لذا حكمت  »سلطنتى ۀمشروط« بودند و هنوز قانون اساسى

درگير آن مخاصمات شوند و وجه المصالحه متخاصمين گردند و  ءانبود احبّ 
اّما هنگام تشكيل . شوند ربه ناچار در سياست دخالت كنند و با حكومت درگي

ت يافته ى مزبور و حكومت مشروطه سلطنتى قبًال رسميّ مجلس دوم قانون اساس
بود و شركت در آن به معنى عدم اطاعت از حكومت رسمى و منازعات 

همچنين الزم بود بهائيان نيز جهت حفظ حقوق اجتماعى خود و . سياسى نبود
ضد بهائى، همچون ازلى  گروههاىافشاى حقايق درباره خود در برابر اكاذيب 

و نيز براى جلوگيرى و دفع دسايس بخصوص ازلى ها، و نيز به ها و ديگران، 
و  تحاد بين دولت و ملّ ت، و نيز براى ايجاد اتّ جهت خدمت به دولت و ملّ 

 »ۀمقاصد خفيّ « ۀنجات آنها از اختالف و جلوگيرى از خرابى ايران بواسط
و در ت كناره نگيرند و از دولت و ملّ  »خلق بياميزند اب«ازلى،  »حزب ستمكارِ «

  ٣١.مجلس شركت كنند
و  ١٠ص قرن انوار ۀطور كه در تاريخ واقع شد و در بيانيّ  اّما همان  

ات و اقداّمات نا تمام بهائيان نيّ  نصوص مندرج در اين مقاله، اشاره شده،
 ۀو جامع »با بدگمانى و بدخواهى روبرو شد« »اصالحات سياسى،« براى

 نكرده باشد ردت وار دولت و ملّ بهائى بكلى خود را كنار كشيد تا تحميلى ب
بهائى  بابى ها و مشروطه كه آن را صرفًا كار وبهانۀ بيشترى به دست مخالفين

اّما به جاى اقداّمات مزبور، همچون قبل و بعد  .ندهد ها وازلى ها مى دانستند
 — و اصالح عالم — از مشروطه، به روش هميشگى خود براى اصالح ايران

ت اين روش سرافرازى شاهد موفقيّ  لاين جامعه با كماو اينك  ٣٢.ادامه داد
ت را، مركز جهانى اين سير اين موفقيّ  شكوه هميشگى خود است، و تصوير پر

به  ٢٠٠٣نوامبر  ٢٦جامعه، بيت العدل اعظم الهى، در پيام مهيمن و عميق 
ارائه داده اند و در مقابل ) كه درهمين مجموعه مندرج مى باشد( بهائيان ايران

ه قبل و بعد از روش هاى غير بهائى جارى در قاجاريّ  رشان داده اند كه چطون
پهلوى و انقالب اسالمى، هنوز نتوانسته است اين  ۀانقالب مشروطه و دور

س و هموطنان عزيز را خشنود سازد، و تنها راه رسيدن به اين هدف كشور مقدّ 
امروز جز در  كه )يعنى حضرت عبدالبهاء( نجل بزرگوار همان سرزمين«را 

در اثر ( خويش در جميع قارات عالم مورد تعظيم و تكريم است سموطن مقدّ 
با  )كه سى سال قبل از انقالب مشروطه صادر شده است هَمَدنيّ  ۀرسالخود 

چه خوش گفته شاعر كه دوست در خانه و ما گرد  .كالمى نافذ و رسا بيان فرمود
لوك اهل بهاء را در قبال ايران و در همان پيام، روش و س ».جهان مى گرديم

  :چنين تأييد مى فرمايند

شما ستايندگان اسم اعظم در مهد امراهلل با خدمات صادقانه خود و با از 
ى نثار جان به ثبوت رسانيده ايد كه براستى آرزومند خود گذشتگى و حتّ 

آن  ۀيد، ايرانى كه حضرت عبدالبهاء دربارا ى كشور ايرانپيشرفت و ترقّ 
عن . از پرتو مه آسمان روشن و منير گرديد نافق ايرا« :مى فرمايندچنين 

قريب آفتاب عالم باال چنان بدرخشد كه آن اقليم اوِج اثير گردد و به 
پيشينيان دوباره چنان ظهور نمايد  ۀت ابديّ جميع جهان پرتو اندازد و عزّ 
ك تابناك اين خا .ايران مركز انوار گردد» «.كه ديده ها خيره و حيران گردد

بى نام و نشان شهير آفاق شود و اين  و اين ُمَنور گردد كشورشود و اين 
د و امتياز محروم محرِم آرزو و اّمال و اين بى بهره و نصيب فيض موفور ياب

   ».جويد و سرفراز گردد

و قسمتى از لوح ( و اّما لوح چهارمى كه حسب الوعده درذيل مى آيد  
م مى باشد كه در  ١٩١٦ت صلح الهاى در عيّ مبارك حضرت عبدالبهاء به جم

براى اصالح عالم توضيح  — تعاليم آن ١٢من جمله  — آن تعاليم بهائى
 اىروش ه نيز به زبانى ديگر مثِبِت صّحِت روش بهائيان و شكست )داده شده

بهائى از هيچ دسيسه و  ۀت ايران و جامعاز جمله ازلى هاست كه عليه ملّ 
 ٣٣.ت دينى و عقيدتى و ادبى، خوددارى نكرده اندمكرى، حتى دزدى و سرق

ر مى شوند كه شايد نفوسى در اين لوح پس از ذكر تعاليم اساسى بهائى، متذكّ 
مضامين الواح و آثار بهائى را بنام خويش نشر  )ازلى ها(نوهوس از ايرانيان 

  : دهند زيرا طالب شهرتند، و چنين ادامه مى دهند

پيش از َحرب، در لندن واقع شد  چنانكه در انجمن وحدت نژاد
شخصى ايرانى مضامين الواح حضرت بهاءاهلل را ضبط نمود و در آن 

ت وارد شد و بنام خويش خطابه نمود و انتشار داد و حال آنكه جمعيّ 
از اين نفوس چند نفر به اروپ رفتند و . عينًا عبارت حضرت بهاءاهلل بود

ار بعضى مستشرقين سبب تخديش اذهان اهالى اروپ و تشويش افك
خود را نسبت به حضرت باب مى دهند ولى بكلى از حضرت ...شدند

ليم بهاءاهلل ه دارند كه بكلى مخالف تعاباب بى خبرند، تعاليم خفيّ 
   ٣٤.است

با توضيحات فوق اشتباه بودن نظرات آقاى فشاهى نيز درباره علل عدم   
ثانى روشن مى  به شركت در مجلس اّول و توصيه شركت بهائيان در مجلس

واپسين جنبش قرون كتاب  ١٥٦-١٥٧چه كه ايشان در صفحات . گردد
با آوردن فقط دو لوح ازصدها لوح از حضرت  وسطايى در دوران فئودال

ت و طرفدار به ملّ  نتيجه مى گيرد كه بهائيان، فرصت طلب و خائن دالبهاءعب
بعالوه  –شد  حال آنكه چهار لوحى كه در فوق آورده .استبداد شاهى هستند

نظرات  –درباره مشروطۀ ايران كه در آثار بهائى موجود است  الواح كثيره ديگر
در  ١٩٧٦در رقيمه جوالى  داراالنشاء بيت العدل اعظم. مى كند ايشان را ردّ 

  : كه ازجانب بعضى نفوس تكرارشده مى فرمايند هام مزبورجواب اتّ 

واقعى همنوعان  شكالتهم مى شوند كه خود را از مبهائيان اغلب متّ 
هام را وارد لكن نبايد فراموش كنيم كسانى كه اين اتّ . دور نگه مى دارند

وِن ايده آليست هستند كه در نظر آنان كمال واقعى يّ مى كنند معموًال مادّ 
 ىمادّ ى است در صورتى كه ما مى دانيم ثمرات دنياى همانا كمال مادّ 

مادامى كه احوال روحانى تغيير صرفًا انعكاسى از احوال روحانى است و 
و نيز بايد به . ى تغييرى پايدار حاصل نگرددنيابد در جهت بهبود امور مادّ 
رى روشن درباره جهانى كه مايلند مردم تصوّ  خاطر داشته باشيم كه اغلب

. را بسازند يىبسازند نداشته و اصوًال نمى دانند چگونه بايد چنين بنا
ه اصالح عالم است فقط بدين اكتفا مى حتى آنهايى كه نظرشان متوجّ 

اّمادگى . كنند كه با هر فساد ظاهرى كه به نظرشان مى رسد مبارزه كنند
از آنكه در اوضاع و احوال اجتماعى ظاهر شود و  براى نبرد با مفاسد اعم

داورى  يارم گردد براى نفوس معيا در هيكل انسان هاى فاسد متجسّ 
ولكن از سوى ديگر بهائيان از هدفى كه ارزشهاى اخالقى بشمار مى رود 

در جهت آن تالش مى كنند بخوبى آگاهند و مى دانند كه بايد با طى 
ه بناى خير است، قواى آنان متوجّ  ۀهم. مراحل و به تدريج به آن برسند

 مربديها را كه با لّذات ا ۀقدرت آسمانى خود هم ۀخيرى كه بواسط
در ميدان  ورود. فحه گيتى بزدايده از صعدمى است محو گرداند و بالمرّ 

قيام نماييم به  يك نبرد تخيلى كه در آن به محو مفاسد عالم يك به يك
سراسر حيات شخص بهائى . نظر بهائيان اتالف وقت و هدم نيرو است

بايد در جهت ابالغ پيام حضرت بهاءاهلل و احياء همنوعان به حيات 
حد لهى با يكديگر متّ ا نظم جهانى مصروف گردد، تا در ظلّ  انىروح

شوند و آنگاه چون قدرت و نفوذ اين نظم رشد و توسعه يابد مشاهده 
خواهيم كرد كه قدرت آن پيام همه اجتماع انسانى را دگرگون نمايد و 
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هائله را حل كند و مظالمى را كه طى دوران  ۀبتدريج مشكالت پيچيد

   ٣٥.برداردرا آشفته و تيره ساخته است از ميان  لمطوالنى فضاى عا

جمله عللى كه موجب استنتاجات اشتباه امثال آقاى فشاهى شده  از  
است، تكيه برقالب هاى تحليل ماركسيستى وشبيه سازى هاى تاريخى سهل 

مثًال ذهن امثال ايشان اين شبيه سازى را كرده است كه ديانت . انگارانه است
در  كه، چنانبابى وبهائى نهضتى است براى اصالح دينى در محيط اسالمى

ت رخ داد و پروتستانيسم قبل عينًا چنين اصالحى در مسيحيّ  ۀچند سد
امثال ايشان دو ظهور بابى و بهائى را به عنوان نهضتى . وكالونيسم ايجاد شد

ر كرده و بر اساس همان قالب هاى فكرى و فلسفى اجتماعى اقتصادى تصوّ 
 ميو سنتز، و يا تقس زو آنتى تماترياليسم ديا لكتيك، مثل اعتقاد به مكانيزم تز 

اجتماعى اشتراكى اّوليه، بردگى، : الت بشرى به دوره هاىتاريخ تحوّ 
ه، سرمايه دارى و سوسياليسم و كمونيسم، كه سيرى جبرى فرض شده، فئوداليّ 

تحليلى ناپخته وسطحى ازآنها ارائه نموده و به جهت همين قالب ها و پيش 
اقل ى با رعايت حدّ ب شده اند كه حتّ فرض ها اشتباهات فاحشى را مرتك

از  ٣٦.الفباى تحقيقات دانشگاهى مى توان آن اشتباهات را روشن ساخت
به به ظهور بهائى جمله اين اشتباهات نسبت انقالبى دادن به ظهور بابى بالنسّ 

ت اينكه در ظهور بابى چند بار بين است به علّ  مىدوّ  ۀو تمجيد اّولى و تخطئ
درافتاده و بابى ها انقالبى بوده اند ولى  گجن ءت و علمابابيها و حكومت وق

در ظهور بهائى چنين نشده و در اين ميان نسبت هايى به امر بابى و بهائى داده 
شده كه به قدرى اشتباه است كه انسان را به اين نتيجه مى رساند كه اكثر 

 كيفًارا كّمًا و  تحليل گران مزبور ابدًا آثار حضرت باب و نيز آثار حضرت بهاءاهلل
به عنوان نمونه همين آقاى  .قانه قرار نداده اندو محقّ  قيدق مورد مطالعه كافى و

 ،فئودال ۀدر ايران در دور واپسين جنبش قرون وسطايى فشاهى صاحب كتاب
ه ش، به پيروى از اسالِف ماركسيستش، آقايان ايوانف و طبرى،  ١٣٥٦نشر 

 ۀعاى مزبور دربارادّ  رگ تاك نويسندۀ كتاب نيز و كشف الغطاءكتاب  ۀبه نوشت
انقالبى بودن امر بابى و سازشكار بودن و غير انقالبى بودن امر بهائى را از 
ادوارد برون اخذ و تكرار كرده اند، حال آنكه تاريخ امر بابى نشان داده كه 

خارج از آن  وقايع سه قلعه جنبه دفاعى داشته و اصوًال چه در اين وقايع و چه
ها بوده اند كه مورد ضرب و جرح و حبس و شكنجه و قتل بوده اند و  بابىين ا

ى اقدام به ترور ستيزه جويى نبوده اند، و حتّ  ۀروحيّ  به هيچ وجه داراى
ين شاه را در تالفى شهادت مواليشان و ديگر بابيان، به روشى ناشيانه ناصرالدّ 

شاخص ترين  عمالً  و بدون اذن و اّطالع حضرت بهاءاهلل، كه در آن وقت
ت بابى و َمالذ و دستگير آنها بودند، انجام دادند كه عاقبتش كشته شخصيّ 

شدن سوء قصد كنندگان و متعاقب آن كشتار بابيان و مسجونى بسيارى از 
و در اين كشتار  بودن ايشان به همراه حضرت بهاءاهلل در سجن سياه چال طهرا

ى دفاعى نيز نمى شد چه كه حتّ ت بابيان بيش از پيش آشكار نيز مظلوميّ 
  . توانستند از خود بكنند

به  ديگر آنكه اين باليا و انقالبات و شهادت ها فقط مختّص  ۀو نكت  
 ۀقين مزبور آن را دوربهائى نيز كه محقّ  ۀبابى نبود، بلكه در دور ۀدور

سازشكارى و انقالبى نبودن فرض نموده اند، بهائيان دچار بالياى مختلف 
كه بوده،  رقىفقط تنها ف .شكنجه و حبس و تبعيد و كشتار بوده اندمن جمله 

همان دفاعى را كه بابيان در سه قلعه نمودند، اينان ننمودند و كشته شدند ولى 
هر نفسى كه اراده نصرت « .نكشتند چنانكه مواليشان به ايشان فرموده بودند

ف نمايد و از ذكر تصرّ قلب خود را  ۀنمايد بايد اّول به سيف معانى و بيان مدين
اينست مقصود از . ه كندبه مدائِن قلوب توجّ  دماِسَوى اهلل محفوظ دارد و بع

ال نصرت ابدًا فساد محبوب حق نبوده و نيست و آنچه از قبل بعضى از جهّ 
ِاْن ُتْقَتُلوا فى ِرضاُه َلَخيٌر َلُكْم ِمْن َاْن .ارتكاب نموده اند ابدأ مرضى نبوده

است از سفك  هترايم كشته شوند بقسم به جمالم كه اگر احبّ « و نيز ٣٧».َتْقُتُلوا
نيستند بلكه  ه به بيانات فوق بايد گفت بهائيان سازشكاربا توجّ  ٣٨».َدِم نفسى

همان منبع و ( مقابله نمايند »شهد«را به  »زهر«فداكار و سازگارند و 
يم هستند ت عظظر و آنها كه داراى روح و شخصيّ و نفوس وسيع النّ ) صفحات

چقدر دشوار تر از مقابله  »به مثل و انتقام هعدم مقابل«كه  مى توانند درك كنند
طور كه مالحظه شد در اين ظهور حق اراده فرموده بساط  همان .به مثل است

جنگ و انتقام را برچيده و انسان را به دوران بلوغ بشرى رهنمون  »دور باطل«

ه نصرت حق و راه رسيدن به هدف چنين هدفى اين است ك ۀلذا الزم .شود
طاهره و نطق و بيان و  ۀرا اخالق حسنه و اعمال طيبّ  سانىوحدت عالم ان

 بلى در امر بهاء روش از َمنش جدا نيست .استدالل بدانيم نه فساد و خونريزى
  . و هدف وسيله را توجيه نمى كند

مزبور  عاىجالب است بدانيم كه اين فقط آقاى فّشاهى نبوده اند كه ادّ   
را همچون ادوارد برون مطرح نموده اند، بلكه به عنوان مثال آقاى عبدالهادى 

 ،ع و مشروطيّت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراقتشيّ حائرى نيز در كتاب 
   :، چنين نوشته اند٩٠ص

پيروان باب به شمار مى آمدند بعدها نوگرايانى  زبرخى از ازلى ها كه ا
رزات پيگيرى را عهده حكومت استبدادى قاجار مبا مبارز شدند و بر ضدّ 

با بيگانگان استعمارگر در  و برخى از سران بهائى گرى ،دار گرديدند
 ۀنامه اى به زبان عربى به ملك) اس افندىعبّ ( عبدالبهاء. پيوند بودند

در آن نامه ضمن تبليغ مذهب بهائى گرى و يادآورى  وانگليس نوشت 
ما به دست « :س را در دو مورد سخت ستودانگلي ۀمطالبى ديگر، ملك

اين همان  ،آورده ايم كه شما فروش غالّمان و كنيزان را ممنوع ساخته ايد
ما نيز  ،...امر فرموده است »ظهور بديع«چيزى است كه خداوند در 

 بر مشورت را بر عهده عموم قرار داده ايد ظارتشنيده ايم كه شما ن
  ). اصل بيان حضرت بهاءاهلل به عربىآقاى حائرى از  ۀترجم(» .آفرين

يكى اينكه ازلى ها را  :جالب در اينجا به چشم مى خورد ۀچند نكت  
، به نقل ازآقاى فشاهى به صرف اقداّمات ١٥ص ايّام، عاىبرعكس ادّ 

حال آنكه به  –، مرتبط با استعمارگران نمى داند »مبارزات پى گير«سياسى و 
در  وشتهديگر اينكه ن .فمند داشته اندهد ارتباط خاّص  ١٢شهادت ايّام،ص

انگليس، او به ديانت بهائى تبليغ و فرا خوانده شده، كه اين  ۀنامه به ملك
خود حاكى از استقالل و قائم به ذات بودن امر بهائى است و اّال چه لزومى 

ف محترم و احتماًال مؤلّ  .انگليس به ديانت بهائى وجود دارد ۀبه دعوت ملك
سياسى و فيزيكى نمى  ۀمبارز انعكس مورد ازلى ها، چون بهائيدر اينجا بر 
ديگر اينكه اين حضرت  ۀو نكت .ى گيرد با استعمارگران مرتبط اندكنند نتيجه م

انگليس فرستاد ه اند و نه حضرت  ۀبهاءاهلل بوده اند كه لوح مزبور را براى ملك
ا مرتكب چنين محترم چر ۀ، و معلوم نيست نويسند)اس افندىعبّ (عبدالبهاء 

شايد به اين خاطر كه در ذهنشان بوده است كه  .اشتباه فاحشى شده اند
گرفته اند، پس ايشان لوح را داده  »ِسر«حضرت عبدالبهاء از انگلستان لقب 
خداوند، ايشان و نگارنده و  .اهللُ اْعَلم ،اند، و البته شايد هم به دليلى ديگر
، انصاف و خلوص و نارد، و مهمتر از آهمۀ انسان ها را از اشتباه محفوظ بد

تقوى و حقيقت جويى عطا فرمايد تا بتوانيم دوستان يكديگر باشيم و با روح 
ت، دنيا را گلستان واحدى از كثرت گلهاى معانى حقيقت جويى و محبّ 

  . سازيم، َو َليَس هذا َعَلى اهللِ ِبَعزيزٍ 
 به لحنى الهى انگليس حضرت بهاءاهلل ۀو نكته آخر اينكه در لوح ملك  

ملكه را خطاب مى كنند و دو حكم منع خريد و فروش بردگان و لزوم مشورت 
با ذكر اين مورد الزم است به هموطنان عزيز تر . در امور مملكت را ذكرمى كنند

از جان عرض نمايد كه بدانند مربّى آسمانى اى كه در كشورشان بيش از يك 
تبعيد، براى بزرگترين سالطين و علماى  قرن و نيم قبل ظاهر شده، از زندان و

از كشورها و اديان مختلف الواح ارسال فرمودند و آنها را به دين جديد و  دينى
هدف آن كه صلح و وحدت است فرا خواندند و راه رسيدن به آن را نيز 

قسم مى دهد كه آن الواح را بدست  اعزيزان هموطن ر .مشخص فرمودند
   ٣٩.ببينند آورده تا خود به چشم خود

انگليس را كه آقاى  ۀاّما در اينجا براى نمونه قسمتى از لوح مهيمن ملك  
حائرى مزبور قسمت ناقصى از آن را، عمدًا به قصد اينكه ديانت بهائى را 

فى كند، در كتاب خود ترجمه نموده بود، زينت محصول استعمار انگليس معرّ 
بهاءاهلل به چه  تد كه حضرمقال مى سازيم تا هموطنان عزيز مالحظه فرماين

  :لحنى ملكه مزبور را مورد خطاب قرار داده اند،َقْوُلُه اْالََعزّ 

دَرِة اِاللهيّ  هيا َايُتها الَْمِلَكُة فى َلنَْدْن ِاْسَمعى ِنداَء َربَِّك ماِلِك الَبري  هِمَن اْلسِّ
َو َزينى َرأَس  ْرضِ َضعى ما َعَلى االَ . ِانُه ال ِالَه ِاّال َاَنا الَعزيُز اْلَحكيمُ 

اْلُمْلِك ِبِاْكليِل ِذْكِر َربِِّك اْلَجليِل ِانُه َقْد اتى ِفى اْلعاَلِم ِبَمْجِدِه اَالْعَظِم َو 



 
 ١٩١   ولوله درشهر

 
َل ما ُذِكَر ِفى اِالنجيِل َقْد تَشرَف َبر الّشاِم ِبُقُدوِم َربِّه ماِلِك اَالنامِ  َكم ...

الَقديِم ِانّا َنْذُكُرَك ِلَوْجِه اهللِ َو ُنِحب َاْن  كَ َدعى َهواَك ُثم َاقِبلى ِالى َموال
ماِء ِانُه َعلى ما َاُقوُل َشهيٌد َقْد  يْعُلَو اْسُمِك ِبِذْكِر َربِِّك خاِلِق اَالْرِض َو الس
هو ِك َمَنْعِت َبيَع اْلِغْلماِن َو اْالّماِء هذا ما َحَكَم ِبِه اهللُ فى هذا الظرِ َبَلغنا َان 

ُمْحِسناِت َو لَبديِع َقْد َكَتَب اهللُ َلِك َجزاِءَ◌ ذِلَك ِانُه ُموفى ُاُجوَر الْ ا
ِان الذى َاْعَرَض . ْن َتتِبعى ما ُاْرِسَل ِاَليِك ِمْن َلُدْن َعليٍم َخبيرٍ اْلُمْحِسنيَن اِ 

َليْحِبُط اهللُ َعَمَلُه ِانُه  االٓياِت  َواْسَتْكَبَر َبْعَد ما جاَء تُْه اْلَبيناُت ِمْن َلُدْن ُمنِْزِل 
ِان اَالعماَل ُتْقَبُل َبْعَد اِالقباِل َمْن َاْعَرَض َعِن الَْحقِّ . َعلى ُكلِّ شىٍء َقديرٌ 

َر ِمْن َلُدْن َعزيٍز َقديرٍ  اى ملكه ( ٤٠».الخ...ِانُه ِمْن َاْحَجِب اْلَخلِْق َكذِلِك ُقدِّ
مردم است از درخت الهى كه  لندن بشنو نداى پروردگارت را كه مالك

آنچه را كه روى . همانا نيست خدايى جز من كه عزيز و حكيم هستم
 .زمين است رها كن و َسِر ُملك را به تاج ذكر پروردگار جليلت زينت بده

همانا او به عالم آمد به مجد و شكوه اعظم خود و آنچه را كه در انجيل 
سرزمين و َبرِّ شام به قدوم  بتحقيق كه. مذكور است كامل و تمام فرمود

هواى نفس خودرارها كن ...پروردگارش كه مالِك َانام است مشرف شد
همانا ما ترا به خاطر خدا ذكر مى  .وسپس به موالى قديم خود روى آور

ارض و  لقكنيم و دوست داريم كه اسم تو به ذكر پروردگارت كه خا
به ما رسيّد . هيد استسماست بلند شود، همانا خدا بر آنچه مى گويم ش
اين است آنچه كه  ،كه تو خريد و فروش غالّمان و كنيزان را منع كردى
به تحقيق كه خداوند . خداوند به آن در اين ظهور بديع حكم فرموده

و  ناناجرهاى ز ۀپاداش آن را براى توثبت فرمود، همانا او پرداخت كنند
ه را كه از جانب مردان نيكوكار است به شرط اينكه پيروى كنى آنچ

خداوند عليم خبير براى تو ارسال شده است؛ همانا كسى كه اعراض 
نات كند و استكبار ورزد بعد از اينكه از نزد ُمنزل آيات برايش داليل و بيّ 
 هماناآورده شد هر آينه خداوند عمل او را ساقط و بى نتيجه مى گذارد، 

به سوى (از اقبال  كه اعمال بعد بدرستى. خدا بر هر چيزى قدير است
كسى كه از حق اعراض كند، همانا از  .مورد قبول قرار مى گيرد )حق

ن از نزد عزيز قدير مقدر چني محروم ترين و ممنوع ترين خلق است، اين
  )....شد

هموطنان عزيز بايد خود به كل لوح مبارك فوق و همچنين الواح ساير   
يند تا با شأن و مقام و ملوك و رؤساى سياسى و مذهبى ارض مراجعه فرما

عظمت الهى مربّى آسمانى اى كه بيش از يك قرن و نيم پيش در موطن ايشان 
قيام فرمود و از زندان  ارزمان قاج ۀظاهر شد آشنا گردند كه چگونه از ايران ويران

به بزرگترين مقاّمات سياسى و مذهبى جهان، الواحى مهيمن به لحن حضرت 
را هم به ترك ظلم، و ايمان به خدا و اقدام براى  يزدان ارسال فرمود و آنها

ق صلح جهانى و وحدت عالم انسانى تشويق و دعوت نمود و هم انذار تحقّ 
فرمود كه اگر چنين نكنند مورد قبول درگاه حق قرار نخواهند گرفت و امور 
مملكت و سلطنتشان از دستشان خواهد رفت و به مصداق آيه قرآن مجيد كه 

بيَن َحتّى َنبَْعِث َرُسوالً « :مى فرمايد مورد عذاب و مجازات  ٤١»َو ما ُكنّا ُمَعذِّ
  . الهى واقع خواهند شد

طور كه از لحن الهى لوح ملكه انگليس،  و جالب است بدانيم همان  
هام دست نشاندگى امر بهائى ظر پى به بطالن اتّ منصفين و نفوس وسيع النّ 

ر لوح پادشاه روسيّه، الكساندر دوم توسط انگلستان مى برند، از لحنى مشابه د
يعنى  انگلستان نرقيب آن زما ۀنيز پى مى برند كه امر بهائى دست نشاند
  :روسيّه هم نمى باشد، چنانكه مى فرمايند

وِس و َاْقِبل ِاَلى الِفرَدوِس اْلَمَقرِّ  يا َمِلَك الُْروِس اْسَمْع ِنداَء اهللِ الَْمِلِك الُْقد
ى ِباَالْسماِء اْلُحسنى َبيَن اْلَمَالِء اَالعلى و فى الذى فيه اْسَتقَ  ر َمْن ُسمِّ

ِباْسِم اهللِ الَبهى اَالبهى ِاياَك َاْن يْحُجَبَك َشىٌء َعِن  ِالنشاِءَمَلُكوِت ا
ِه ِالى َربَِّك الرحمِن الرحيم َوجَِٔك ِاْذ ُكْنُت فى ...التَقْد َنَصَرنى َاَحُد ُسَفرا

الِسِل َو اَالغالِل ِبذِلَك َكَتَب اهللُ َلَك َمقاّما َلْم ِسْجِن الّط  اِء َتْحَت الْس
َل هَذا اْلَمقاَم الَْعظيمَ  َقْد َاَتى اْالَُب . يِحْط ِبه ِعلُْم َاَحٍد ِاّال ُهْو ِاياَك َاْن ُتَبدِّ
 يَك َو الطَلب يَك اللُّهمِس يُقوُل َلب بُْن فى اْلواِد الُْمَقد وُر يُطوُف َحْوَل َو اْالِ

َجُر ينادى ِبَاعَلى النِّداِء  حاِب  َقدْ اْلَبيِت َو الش َاتى الَوهاُب راِكبًا َعَلى الس

ُانُْظْر ُثم اْذُكِر االيّام التى فيها َاَتى .. .ُطوبى ِلَمْن َتَقرَب ِاَليِه َويٌل ِلْلُمبَعدينَ 
َصَراهللُ الروَح ِبُجُنوِد اْلَغيِب َو َحَفَظُه الروُح َو َحَكَم َعَليه هيُروُدوُس َقْد نَ 

ِبالَحقِّ َو َاْرَسَلُه ِالى َاْرٍض ُاخرى َوعدًا ِمْن ِعْنِده ِانه ُهَو اْلحاِكُم َعلى ما 
يريُد ِان َربَك يْحَفُظ َمْن يشاُء َلْو يُكوُن فى ُقْطِب اْلَبْحِر َاْو فى َفِم الثعباِن 

ِاْعَلْم ِجسمى َتْحَت ُسيوِف اِالعداِء َو َجَسدى ... الّظاِلمينَ  َاْو َتْحَت ُسيوِف 
 ٤٢».فى َبالٍء ال يحصى َولِكِن الروُح فى ِبشاَرٍة ال يعاِدُلها َفَرُح اْلعاَلمينَ 

وس را و روى آور به سوى اى پادشاه روس بشنو نداى خداى مالك قدّ (
يده شده به ى است كه در آن مستقر شده كسى كه نامبهشتى كه مقرّ 

نيكو بين مالء اعلى و در ملكوت انشاء به اسم خداوند َبهى  اسمهاى
ه به پروردگار رحمن و مبادا تو را محتجب نمايد چيزى از توجّ  .َابهى

بتحقيق كه يكى از ُسَفراى تو وقتى در زندان طهران زير ... رحيمت
ى تو به اين خاطر خداوند برا. سالسل و زنجيرها بودم مرا يارى نمود

مبادا . ثبت نمود كه علم احدى به آن جز خودش احاطه نكرده ىمقام
 )حضرت بهاءاهلل( كه پدر تحقيقىه ب. اين مقام عظيم را تبديل نمايى

گوش به فرمان : س مى گويددر وادى مقدّ  )حضرت مسيح( آمد و پسر
توام اى خداى من، گوش به فرمان توام، و كوه طور گرِد بيت طواف مى 

اب و بخشنده، رخت به بلند ترين ندا، فرياد مى كند كه همانا وهّ كند و د
سوار بر ابر آمد، خوشا به حال آنكه به سويش نزديك شد و واى بر دور 

آمد و  )حضرت مسيح( بنگر و ذكر كن ايّامى را كه در آن روح... شدگان
ه كه حضرت مقتدر روم و حاكم يهوديّ  ۀيا هرود كبير، نمايند( هيرودوس

تى بعد از مرگ وى به ناصره د و فرارى شد و مدّ متولّ  اودر زمان  مسيح
به تحقيق كه خداوند، مسيح را به . عليه او حكم كرد )٤٣بازگشت

حفظ فرمود و به ارضى ديگر  لشكرياِن غيب نصرت نمود و او را به حّق 
كه خدا حاكم است بر  فرستاد و اين وعده اى از جانب او بود، به درستى

پروردگارت حفظ مى كند كسى را كه مى خواهد  ماناه. كند آنچه اراده
ولو اينكه او در وسط دريا يا در دهان اژدها و يا زير شمشيرهاى ظالمين 

شمار  بدان كه جسم من زير شمشير دشمنان و جسدم در بالى بى. ..باشد
دى عالمين با آن است ولى روح در شادى و بشارت و فرحى است كه شا

   ).برابرى نمى كند

اصل ماجراى يارى سفير روس، مذكور در فوق، به كتب بهائى  ۀدربار  
تأليف  حضرت بهاءاهللازجناب باليوزى و  بهاءاهلل شمس حقيقتازجمله كتب 

به  »يارى«ص گردد كه آن جناب محّمد على فيضى مراجعه فرماييد تا مشخّ 
مزبود  رِ يسفاز  ىاريت امور سياسى نبوده است و خود حضرت بهاءاهلل طلِب نيّ 

چنانكه بالفاصله پس از آزادى از زندان طهران، حضرت  ننموده بودند،
بهاءاهلل پيشنهاد سفير روس را مبنى بر پناهندگى حضرتشان به روسيّه رّد 

من جمله  — فرمودند، چنانكه بعدها پيشنهادهاى مشابه از بعضى دول ديگر
زندانى «كه حضرتشان  دمودنرا نيز نپذيرفتند و صريحًا اعالم فر — انگليس

َما « :مى فرمايند حًايصر زيو در بيانى ديگرن ٤٤هستند،» ايران ۀدولت علّيّ 
از احدى يارى نطلبيدم ( ٤٥».اْسَتْنَصْرُت ِمْن َاَحٍد ِاال اهللِ الذى َبَعَثنى َو َاْرَسَلنى

  . )فرمود و فرستاد ثمگر خداوندى كه مرا مبعو
سفيرروس هم مراجعه  »يارى«راى ى اگركسى به اصل ماجبارى حتّ   

نكند، نفس لوح ملك روس به تنهائى گوياى حقيقت است و اين حقيقت را 
آنها كه شّمى روحانى و قلبى رحمانى و وجدانى انسانى و عقل و قضاوتى 

 دريزدانى دارند بهتر مى فهمند، و كافى است به تشبيه مذكوردر لوح مبارك 
 سيحضرت بهاءاهلل از دستان هيرود حضرت مسيح و  ِ ىخصوص نجات مقطع

و نيز به لحن و مطالب مذكور از بشارات انجيل و خطاب  ين شاهو ناصرالدّ 
هاى تشويق آميز و نيز انذار آميز به پادشاه مزبور، و دست آخر به حقيقتى توجه 

بالياى بى  نسرور هيكل مباركشان در عي ۀآخر دربار ۀنمود كه در جمل
مى خواهند با اين تذكار اخير به پادشاه مزبور تفهيم گويى  .شمارمى فرمايند

فرمايند كه امرشان سياسى نيست كه بخاطر آن مايل به حفظ جان و فرار از 
مى  سيو با ذكر جريان نجات حضرت مسيح از دست هيرود .باليا باشند

نكنند كه پادشاه و سفير  روّ خواهند بفهمانند كه پادشاه و نيز كل جهانيان تص
ات محدود سياسى، حضرت بهاءاهلل را نصرت اراده بشرى و نيّ  روس به

بجنوِد «كردند، بلكه، همانند حضرت مسيح، اين خدا بود كه ايشان را 



 
 ١٩٢   ولوله درشهر

 
سه كتب مقدّ  »بشارات«و  »وعده ها«ق نصرت فرمود و بخاطر تحقّ  »الَغيب

سه، بود كه و اراضى مقدّ  بغداددر  قبل، مبنى بر قطعى بودن ظهور موعود
ين شاه و به دست دشمنانشان ناصرالدّ  »حفظ فرمود به حّق «ايشان را خداوند 

   ٤٦.وسلطان عبدالعزيزعثمانى، به آن نقاط تبعيد فرمود
چون بحث به اينجا رسيد، بى مناسبت نيست كه به حقيقتى كه همۀ   

ُمثِبِت  نيز اشاره اى بكنيم، چه كه اين مورد خين نيزبه آن اشاره كرده اندمورّ 
 ٢٠٥-٢٠٦حضرت عبدالبهاء در لوحى مندرج در صص . استحقايق فوق 

  :چنين مى فرمايند ٥، جآسمانى ۀمائدكتاب 

و سروران و  ءو فضال ءجمال ابهى، در زمانى كه علما دهپوين ۀاى بند
طهران بلكه عموم، از مهتر و كهتر به سفارت انگليز پناه  ۀتّجار و كسب

مظلوميم، شاهزاده شعاع  بردند و بناى شكايت و عربده فرمودند كه ما
و اكابر شيعيان  ءلطنه پسر شاه در مجلس فرياد بر آورد كه اين علماالسّ 

كه بهائيان بدخواه دولتند و مفسد ملّت، انصاف بدهيد  تندهميشه مى گف
شصت سال است كه معرض تيغ باليند و هدف تير جفا، هزاران نفوس 

طفالن اسير شدند و ى كشته شد و صد هزار خانمان ويران گرديد، حتّ 
با وجود . نسوان دستگير، اموال تاالن شد و طفل صغيرى در اّمان نماند

اجنبى پناه نياورد و اين شيعيان با وجود آنكه  ولتاين يك بهائى به د
دولت لطف و عنايت ديدند بدون ادنى سببى پناه به دولت  دائمًا از

آنكه به نفس دولت اجنبى بردند، و دولت و ملّت را رسوا كردند و حال 
اين است فرق  .اگر التماس مى نمودند مقاصدشان بهتر به عمل مى آمد

   .َو َعَليَك َبهاُء اهلل ع ع. انمابين شيعيان و بهائي

لطنه پسر طور كه مشهود است حضرت عبدالبهاء از قول شعاع السّ  همان  
أكيد شده اصوًال و چنانكه بارها درآثاربهائى ت ين شاه بيان فرموده اندر الدّ مظفّ 

اهل بهاء مايل به چنين مقايسه ها ئى نيستند، اّما نقل قول فوق هم در 
شود كه همچون  سانىحقيقت دليلى است كه بايد موجب تنبّه و انصاف ك

جام جميان از هيچ تهمتى عليه بهائيان كوتاهى نكرده اند، و نه آن انسانهاى 
ٌة يدّْ «مباركه  ۀشريفى كه مصداق آي مى ) ١٠٠-آل عمران( »وَن ِاَلى اْلَخيرِ عُ ُام

ند، وبيت ا نمزيّ  ءباشند و به انصاف و بيزارى از ظلم و ستم و تهمت و افترا
ازنصوص قاطعه ازحضرت بهاءاهلل وعبدالبهاء، وصفشان  وىالعدل اعظم به پير

   ٤٧.، خطاب به بهائيان آورده اند٢٠٠٣نوامبر ٢٦را درپيام منيع 
 حيات يحيىكن است بعضى با استناد به كتاب با ذكر مطلب فوق، مم  

انجمن هاى سّرى ، يا كتاب ٣١٨، ص)سابق( تأليف يحيى دولت آبادى ازلى
آواره  ۀّريكواكب الدّ و كتاب  ٣٨ين،صئاز اسماعيل رآ در انقالب مشروطيّت

. ق. ه ١٣٢١، ايراد بگيرند كه جمعى بهائى در بلواى ٩٦- ١٠٢:،صص٢ج
حال آنكه صرف  ٤٨ن نمودند،روس رفتند و تحّص  در اصفهان به قنسول خانه

و كيف و صّحت و  نظر از اختالف روايات سه كتاب فوق در اين مورد و كمّ 
سقم آن، بايد گفت آنچه را كه در لوح فوق آمده نمى توان قياس به اين واقعه 

تى كه در فوق راجع به بكلّى با وضعيّ  عايشانت بهائيان و مدّ نمود چه كه وضعيّ 
ن به هنگام مشروطه گفته شده متفاوت است و اين بهائيان بوده اند كه شيعيا

بوده اند و به قنسول خانه رفتنشان را نشان از  هاّمات مشابههميشه مورد اتّ 
اّما  .ه در مورد شيعيان چنين نمى گويندوابستگى سياسيشان گفته اند حال آنك

ت بهائى در طول سه ديانتوضيح روشنگرانه در اين خصوص آنكه طلعات مقدّ 
ل لم به دول خارجه نبوده اند چه كه توسّ وجه موافق تّظ  هيچه تاريخ حياتشان ب

 ۀشان فقط به خداوند بوده است و ارتباط امر بهائى و جامع ل هميشگىو توكّ 
 طىبهائى چه با ملل عالم و چه با دول آن، چه موافق چه مخالف، ارتبا

اراده و روش الهى و اديان آسمانى و سياسى و بدخواهانه نبوده بلكه به صرف 
   .ت بوده استحاد بشريّ در جهت ايجاد وحدت عالم انسانى و اتّ 

در اينجا به مناسبت مطلب فوق اين واقعۀ وحشتناك را به استحضار   
خوانندگان عزيز مى رساند تا هم تفاوت فوق الذكر روشن گردد وهم روش 

ن حيات حضرت بهاءاهلل وقتى دو در زما. ومنش موالى بهائيان حضرت بهاءاهلل
محبوب «و  »داءهسلطان الشّ «تن از بهائيان عالى مقام را كه به القاب 

 ب شدند، شهيد نمودند ودراصفهان بلوا شد وكل بهائيان شهرقّ ملّ  »هداءالشّ 
گرفتند، بعضى از اكابر بهائيان از شّدت  قرار تاراج درمعرض ضرب وجرح و

، مشورت و تصميم گيرى كردند كه براى حرقت و حّدت اين مصيبت كبرى
اين كار را نيز ترتيب  اتملم به دربار دولت روس و يا انگليس بروند و مقدّ تّظ 

ولى قبل از اقدام، عريضه اى به حضور حضرت بهاءاهلل كه مسجون . دادند
در جواب لوحى از زبان كاتب وحى، از  .بودند فرستادند تا كسب اجازه نمايند

 جناب امين و توجه او به ارض تا ۀاّولى دربار ۀفقر« :،َقوُلُه َتعالىقلم الهى نازل
مع جمعى َعَليِهم َبهاُءاهلل به انگليس و تفليس به دادخواهى،  نجاو از آ )تبريز(

ِانُة ال يْقضى : اين مراتب عرض شد،هذا ما َاْنَزَلُه الَْوّهاُب ِفى اْلَجواِب 
اّما َاَنا  .لى َقضاِء َحوأِِجِهم َو َكيَف َحوأِِجُكمحاَجَتُكْم ِانُهم ال يْقِدُروَن عَ 

َو ُنريُدُه ِمْن  ِاَلى اهللِ َو َالَ◌ِحبتى َاْن يريُدوا ما َاَرْدناُه ِمْن َقْبلُ  ْزنىَاْشُكوَبثّى َو حُ 
اين است آنچه كه خداوند وّهاب در جواب نازل : مضمون قسمت عربى(َبْعُد 
نمى  نياز شما را برآورده — ى روس و انگليسيعن — بدرستى كه آنها: فرمود

ساختن حاجات خودشان نيستند تا چه رسد  دهسازند؛ همانا آنها قادر به برآور
شكوه به  به خدا اظهار مى كنم ـــ اّما من حزن و اندوه خود را .به حاجات شما

بل سوى خدا مى برم ـــ و بر احبّاى من الزم است كه بخواهند آنچه را كه ما از ق
 مناين بيان مبارك كه از قلم رح. )اراده كرديم و از بعد آن را مى خواهيم

به وصول اين جواب  ».جارى بمثابه كوثر َحيوانست از براى مقّربين و مخلصين
   ٤٩.لم نزد روس و انگليس نرفتنداز تصميم مزبور منصرف شدند و به تّظ  ءااحبّ 

ت و در عين مسجونيّ  طور كه مالحظه مى شود حضرت بهاءاهلل در همان  
ايشان در دست ظالمين اسير و شهيد بودند در نهايت استغنا مى حالى كه احبّ 

اّما البته . فرمايند از دول خارجه يارى نجوييد و شكوه به خدا مى برند
كه چرا رّديّه  ده مى شونهموطنان عزيز ما نيز چون اهل بهاء بتدريج متوجّ 

كتوم مى دارند و به جاى آن در آثار نويسان حقايقى چون حقيقت فوق را م
بهائى جستجو مى كنند تا ببينند آيا مى شود چيزى بيابند كه با كم و زياد كردن 
آن و يا ناقص مطرح كردن آن، از آن عليه ديانت بهائى استفاده كنند و افشاى 

  . بيشتر بيندازند خيرحقايق را بر هموطنان عزيز به تأ
نان عزيزبراى ديدن گوشه هائى ديگرازحقايق درپايان، تقاضا آن كه هموط  

درهمين  »سياست الهى،سياست بشرى«فوق، به نصوصى كه با عنوان 
  . مجموعه تقديم شده رجوع فرمايند
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  ٢٩بر ايّام  ىنقد

  سايت نيونگاه ثابت، بهروز

  

ايّام اشاره شد مقاله اى دربارۀ  فشاهى در درمقالۀ با عنوان آقايان طبرى و  
ذيًال متن . دراين مجموعه گنجانده شده است آقاى فشاهى نيزجام جميان و

  :آن رامالحظه مى فرمائيد
خواسته با   »و وابسته  ىارتجاع«  ىانيتحت عنوان جر ۲۹ايّام  تيسا  

چاپ شده نشان دهد  شيسال پ ىکتاب که حدود س کيرانه از استفاده مزوّ 
کتاب  نيا. همخوانند انيبهائ هيعل ىاسيهاّمات سروشنفکران هم با اتّ  ىکه حتّ 
دارد  امن رانيا ىدر جامعه فئودال ىو اجتماع ىالت فکرکوتاه از تحوّ  ىگزارش
 نياز ا تيسا نياستفاده ا)سوء. (نوشته شده است ىط محّمد رضا فشاهو توسّ 

است که  ظيچنان غل آن ىبهائ نييکه بغض دشمنان آ دهدى کتاب نشان م
تا بلکه  رنديرا به کار گ ىو هر ملقمه فکر ث شوندمتشبّ  ىا لهيحاضرند به هر ح

دگاه معطوف به يد کيکتاب از  نيا. بد وزند ىب خود لباس شرعتعّص  ىبرا
 کيبلکه  ىوح تيآ کيرا نه به عنوان  نيد. نوشته شده است زميمارکس

 ىاسالم را عامل بهره کش ىخلفا. کند ىم ىابيارز ىاسيس- ىاقتصاد دهيپد
  .کند ىم ىفمعرّ  ىفئودال
دستگاه فئودال  هيبر عل ىتوده ا ىابومسلم و بابک به عنوان جنبش ها از  

را  عهيش ونيّ کند و نفوذ روحان ىانتقاد م ىبه تند هيّ از صفو. بردى خالفت نام م
 نيبه ا ىاشاره ا چيمذکور ه تيسا. انگارد ىو علم م ىبر خالف ترق ىحرکت

. بردى نام م رمعاصتحت عنوان پژوهشگر  ىکند و فقط از فشاه ىمطالب نم
به عنوان مرجع مورد  ىکه چرا کتاب فشاه ميستين نيض به االبته ما معترّ 

 ىبهائ نييدر مورد آ ىفشاه ىآقا مياستفاده قرار گرفته است هر چند که معتقد
 ىو اجتماع ىاقتصاد صرفًا ىا دهيرا به پد نيد ما اصوالً . به اشتباه رفته است

 و اصوالً  ىو مفهوم وح نيچپ که د ىنيبا جهان برو  نيو از ا ميدهى نم ليتقل
 ىطبفات و تابع تضادّ  شمردى بر م هيصات روح و فرهنگ را از امور ثانوتشخّ 

 ىآقا ىولوژيديا ىفرض ها شيپ نيهم ميمعتقد. ميدار ىنظر تضادّ  ،داندى م
 سميفيبنگرد و پاس ىباب انتيبه د ىانقالب سميرا بر آن داشته تا با رمانت ىفشاه

اّما  ميرا دار ىفکر ىتفاوتها نيما ا. را نپسندد ىانت بهائيد سميورساليوني و
 ..ميکوب ىنم شيرا بر سر فالسفه دگر اند ريچماق تکف ىبان قشرچون متعّص 

از آن به عنوان  توانى را عرضه کرد که م خياز فلسفه تار ىدگاهيد زميمارکس
عد به درک بُ  ىتا حدّ گفت  توانيم ىحتّ . بهره برد ليتحل ىاز روش ها ىکي
 نيمعتقد است که د ىبهائ انتيکه د ميدانى ما م. مذهب مدد رساند ىخيارت

و  ىخيعد تاربُ  نيهم. ىو اجتماع ىخيعد تاردارد و هم بُ  ىهم جنبه روحان
 ديتجد نيچه اگر د. کندى م جابيرا ا انتيد ديکه لزوم تجد ستى ااجتماع

 ببحث در مورد کتا نجايما در ا هدف. شودى مردم م ونيبه اف لينشود تبد
از کتاب  انيب است سوء استفاده آقاآنجه مورد تعجّ . ستين ىفشاه ىآقا
 ىت ابن الحسن العسكرکه خود را مدافع حضرت حجّ  ىتيسا. است شانيا

 داندى را منحصرم تيّ ودرک واقع داندى م »فيرفرجه الشّ  ىعجل اهلل تعال«
و  ىفرزند برومند اّمام حسن عسكر( انيعيش 'زنده'اّمام « از ىظاهر ريبه تعب

ق در سامرا، كه  ٢٥٥شعبان  مهيد نالم، و متولّ السّ  هماينرجس خاتون عل
طومار  ديايو اگر ب برد ىبه سر م بتيقرن است در پس پرده غ ١٢به  كينزد

مرجع  کياز  تواندى چگونه م »)چديپ ىستمگران جهان را درهم م
 چيداند نقل قول کند و ه ىم ىخراف ىورهاحرف ها را با نيکه ا ىستيمارکس

 ىدم هم نزند چرا که اگر نف ،نکند سندهيروش نو ىريجهت گ به هم ىا ارهاش
خلط مبحث نشانه  نيا. ستا مجاز ىدر کار است هر سفسطه ا انيبهائ
 ىبا ورود آگاه ىبهائ نيد نيکه مخالف ىّ کل ىاستراتژ کياست از  ىگريد
 ختنياز آن بهره گرفته اند و با ر ىسطح ىبه نحو رانيبه ا ىستيمارکس ىاسيس
را  شانى دار مذهب شهيب رکرده اند که تعّص  ىسع ىقالب اسالم کيدر  نآ

سفسطه . جلوه دهند ىستياليمبارزه ضد امپر ىبه نوع ىاسيهاّمات سبا زدن اتّ 
 ىصفحه را به جنبش باب ۱۹حدود  ىکتاب فشاه. ابدي ىخاتمه نم نيبه هم

 ۱۹در . ىبهائ نييصفحه را به آ کياز  شتريب ىو کم ددهى اختصاص م
کند از  ىم ىفمعرّ  رانيا ونياّول نهضت باب را رنسانس و رفرماس حهصف

و حکومت خودکامه و  سدينو ىشگفت آور م ىبه نحو انيباب ىهايجانباز
را به  ىراه ترق توانستى نهضت که م نيمرتجع را بخاطر سرکوب ا انيمّال 
 انيم ىبخش فشاه نيدر قسمت آخر ا. کند ىند محکوم مباز ک رانيا ىرو

. پردازد ىم ىبهائ نييو به انتقاد از آ گذاردى فرق م ىبهائ نييو آ ىبجنبش با
آن قسمت را که انتقاد  ولىندارد  ىصفحه اّول کار ۱۹به  ۲۹ايّام  تياّما سا
خان مورّ  ىکه فشاه سدينو ىنم .کندى است به طور کامل نقل م ىبهائ نيياز آ

آنکه آن را  ازکند و  ىمالمت م ىبه جنبش باب يىفئودال را به خاطر ناسزاگو
را در  انيدست داشتن خارج زيون .ستيت شاکاند به شدّ  دهينام هيّ فتنه باب

کند به خاطر  ىاگر هم از باب انتقاد م. رديگى به تمسخر م ىنهضت باب جاديا
. منافات دارد سندهينو ىتسيالياو است که با طبع ماتر ىکيزيمتاف دگاهيد
کنند که  ىلع نممّط  زيندارند و خواننده خود را ن ىکار تيسا نيا نيلئومس
با  رانيا ىدر جامعه فئودال ىو اجتماع ىالت فکرکتاب تحوّ  سندهينو دگاهيد

در انتخاب مراجع  انيالزم است آقا. دارد نيهاّماتشان تبااز اتّ  ىبخش اعظم
  خ؟يبه م ىکينعل  به ىکي ىتا ک. مراقب باشند
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مسحورستارگان،  جام جم،

  كورمهررخشان 

  حامد

ت عزيزايران اين بوده كه مانع ملّ  شگردهاى بهائى ستيزان ازديرباز از  
وحشت . وتاريخ وتعاليم بهائى را بخوانند كتب وآثار شوندكه خودبه چشم خود
 ش ولىّ هموطنان با بهائيان چنان بوده وهست كه درنق ايشان ازروبه روئى خود

م ايشان ظاهرشده، ازطرف آنان كتب بهائى رامى خوانند ومطابق اغراض وقيّ 
وكتب به  واميال بهائى ستيزانه شان تصويرى ناقص وتحريف شده ازآن آثار

 ت ايران ديگرجام جم نيزچنين كرده، غافل ازاين كه ملّ . ت عرضه مى دارندملّ 
 وبه فتوائى تحريك شود گردداين وآن  افكار ه نيست كه اسيردوران قاجاريّ  در

ين بى انصاف قرارگيرد تا به دست ايشان بهائى ستيزى وآلت دست مستبدّ 
  . وبهائى كشى راه بياندازند

عكس هائى است كه براى  ازجمله موارد تحريف مزبور، مطالب و  
عكس پشت . ام گنجانده اندايّ  آن درۀ جامع بهائى و مريكائى جلوه دادن امرآ

توضيح  .تكرارًا چاپ شده نگاه كنيد نيز ٥٥ ۀجم را كه درصفح ام جامجلد ايّ 
 ١٣( نيويورك. بيرق اجانب زير«: جام جم مربوط به عكس اين است

 درپشت جلد و ».مريكائىآاس افندى دريك ضيافت عبّ ) ١٩١٢نوامبر
مريكا، آت ازبراى تجارت ومنفعت ملّ  - اس افندىعبّ «: زيرعكس مى نويسد
چه كه مملكت ايران مواد ثروتش همه درزيرخاك پنهان . نه مملكتى بهترازايران

درصفحات  ١».مريكا سبب شوند كه آن ثروت ظاهرشودآت اميدوارم ملّ . است
از آنجا كه مطالب . نيزازبه اصطالح روابط بهائيان وآمريكا مى نويسد٢٧تا ٢٢
ات جزئيّ  ۀناقص وتحريف شده است، لزومى به پرداختن به هم كالً  مزبور
ت شريف تا ملّ  تقديم مى گردد شده درآن نيست، اّما براى نمونه مواردىذكر

هدف تيرهاى چه بى  سال مورد ١٦٤ايران بدانند كه هموطنان بهائيشان 
  . نامهربانانى بوده وهستند انصافان و

آن درپشت  ۀوبزرگ شده ورنگى شد ٥٥ ۀدوباره به عكس صفح  
درعكس دست زده، پرچم جام جم به رتوش وتحريف  چرا .جلدنگاه كنيد

درعكسى سياه وسفيد رنگى نموده، دايره اى دورعكس حضرت  آمريكا را
پرچم  ۀاّما پرچم شيروخورشيد ايران عزيزمان را كه آن نيزقرين عبدالبهاء كشيده،

امريكا نصب شده، متروك ومستورومغفول وبدون توضيح واشاره وبدون رنگى 
 از »ستارگان پرچم امريكا«ن كردن رهاكرده؟ ظاهرًا درچشم جام جميا

جام  وباال ترازآن چرا .است چشمگيرتر و درخشنده تر »خورشيد پرچم ايران«
ازهمان منبعى  همين مقال خواهدآمد، ۀجم شرح اين مجلس را، كه درادام

دربين دوپرچم  و كه عكس را ازآن كپى كرده، نياورده تا همه بدانند كه باال
دين بهائى است نصب شده تا  ۀل ونشانكه سمب »نقش اسم اعظم« مزبور

 نشان مزبور( سياسى است؟ ملكى ونات ُئوروشن گردد كه دين الهى مافوق ش
با اين وصف ). ص است؛ پشت لوستر، بين دوپرچمى مشخّ درعكس نيزتا حدّ 

جام جم كه نوشته زيربيرق اجانب، بى شرمانه حقايق را تحريف كرده است ونه 
ا اين ستم را امّ . داشته است هموطنان عزيزنيز ستم روا تنها به بهائيان، بلكه به

همچون هميشه به جان خريداريم چه كه جام جم با اين دست گل هائى كه به 
يا زود ديانت  آب داده است، ايرانيان عزيزرا به مسيرى انداخته است كه دير

س برخاسته ازوطن عزيزشان را خواهند شناخت وبه آن افتخارخواهند كرد مقدّ 
وحدت  صلح و ايجاد نيز ت واعتالى ايران عزيز وازتعاليم آن درجهت عزّ  و

  . نمود عالم بشرى استفاده واستفاضه خواهد
سال پيش نداى  ١٦٤تا حال دانسته اند كه  هموطنان عزيزالبدّ   

شد وچون  وطنشان بلند از جمله اسالم عزيز از اديان و ۀموعودآسمانى هم
س وهزاران شارعين مقدّ  ن وتبعيد وشهادترغم زندا بود على ازطرف خدا

دول  چشم جهانيان اعم ازملل و در به روز روز پيروانش ازبين نرفت، و نفراز

ى كه روشنفكران جلوه يافت به حدّ  دانشمندان و ون وون ومذهبيّ وسياسيّ 
 حادونموش به خاطر اقدامات فداكارانه اش درمسيراتّ  رشد درهرمرحله از

سازمان  ن بيشترى را برانگيخت به طورى كه حال نزدجهانيان تحسين بزرگا
دانشگاهيان به عنوان جامعه اى كه هم  دولتى و دول وسازمان هاى غير ملل و

 مشهور وحدت است، ازنظرتئورى وهم ازنظرعملى سمبل صلح جهانى و
حضرت  .ياورصلح جويان حقيقى است و ومعروف وطرف مشورت ويار

پدرآسمانيشان  هدايات هلل برطبق آموزه ها وعبدالبهاء جانشين حضرت بهاءا
وحدت شدند  صلح و شدند علمدار زندان آزاد زندان وچه موقعى كه از چه در

وحدت «ودرصدها لوح وكتاب ونامه به بهائيان وجهانيان راه ورسم رسيدن به 
واقدامات ايشان، آوازه شان را به شرق وغرب  آثار. را آموختند »عالم انسانى
 سياسى ازكلّ  ت هاى دينى وعادى، بلكه بزرگان وشخصيّ  تنها افراد رساند ونه

ه لبنان وسوريّ  فلسطين و و فرق مختلفه درمصر از جهان، ازجمله مسلمين عزيز
آمريكا ومصر  اقدامات مزبورسفرايشان به اروپا و ۀازجمل. را، تحت تأثير قرارداد

اراضى  و مصر اروپا ول بود كه درروزنامه هاى آمريكا وقبل ازجنگ جهانى اوّ 
ى به دراينجا فرصت نيست حتّ . فلسطين آن زمان نيزانعكاس يافت ۀسمقدّ 
 بايد ات آن، وهموطنان عزيزبه جزئيّ  تاچه رسد پرداخته شود ات اين اسفاركليّ 
اما به عنوان نمونه  ،٢آن مراجعه فرمايند ۀدربار اين خصوص به كتب موجود در
توسط جام جم مطالبى تقديم هموطنان  تحريف شده ذيل درپاسخ موارد در
 ت ايرانچنين هموطنى كه سبب عزّ  ومشتاق مى شود تا جانشان ازوجود عزيز

  . ام گمنامى وضعف ايران، بوده اند شاد گرددوايرانى، آنهم درايّ 
و  درعكس وكمّ  »پرچم ايران«و  »نشان اسم اعظم«اگرجام جم راجع به   

وشته وتحريف نموده، چه باك كه كيف حقيقى اسفارحضرت عبدالبهاء نن
ام درهمان ايّ  ،٣چاپ مصر چهره نما فارسى ۀبهائى امثال روزنام منابعى غير

كردن عظمت  آشكار عالوه بر با اين كار نوشته اند و حضرتشان آن را سفر
درزير، . نمايانده اند را نيز »حقيقى جام جم ۀچهر«حضرت عبدالبهاء، 

چاپ  ،١١ و ١٠هشتم، صفحات  ۀشمارمزبور،  ۀروزنام قسمت هائى از
اهداء نشان نايت  قبل از ل ويعنى قبل ازجنگ جهانى اوّ (١٩١٣مصر، سال

را  ،)اقدامات صلح جويانه ونيكوكارانه شان به حضرت عبدالبهاء به خاطر هود
كه جام جميان نزدشان دارند، و  آهنگ بديعت به نقل ازيكى ازهمان مجّال 
معجزآساى حضرت عبدالبهاء است بدون دخل  حاوى مطالبى راجع به اسفار

روزنامه نويس . ف درسبك نگارش ورسم الخط آن تقديم مى شودوتصرّ 
  : برخالف روزنامه نويس جام جم مى نويسد »چهره نما«مسلمان 

اس افندى عبدالبهاء عبّ  ١٩٠٨ت دولت عثمانى درسنه پس ازاعالن حريّ 
با كشتى قصير خديو  ١٩٠٩درتابستان . ازقيد وحبس چهل ساله آزاد شد

چون خبراستخالصش به . محض تغيير آب وهوا به قطرمصرى شتافت
اروپا وآمريكا رسيد، ازمجامع صلح مكاتيب متعدده رسيد وهمگى 

ى نمودند من جمله اعظم مؤتمر صلح لندن وحتّ  خواهش حضوراورا
 او مريكا به واسطه قونسول تقديم نمودند وآ مبالغى براى مصروف راه اواز
كرد ولى دعوت مقرون به اجابت گشت  قبول ننمود وهمگى را ردّ 

 دركنائس ومجامع صلح و به اروپا شتافت و ١٩١١ ۀدرتابستان سن
 كه بزرگترين و) وستمنسترابى وسيتى تمپل(ى دركليساى دارالفنون ها، حتّ 

مشهورترين كنائس انگلستان ومحل تاجگذارى پادشاهان است 
 خطاب مى) مولى(ى داشتند ودرهرجا اورااحترامات فوق العاده مجر

دراين باب منتشردادند ــ چون  نمودند وجرايد ومجالت مقاالت مهمّ 
ه به سبب خواهش وعرايض ال ُتَعد وال ثانيّ  ۀت موعود به سرآمد مرّ مدّ 

دوستان شخصى البد  ُتحصى ازفالسفه وكشيش ها وعلماى آمريك و
با لباس وطنى ايرانى  ١٩١٢دربهار) سدريك(باكشتى) اس افندىعبّ (

خود وجمعى مالزمين خدمت او كه همه با كاله سياه ايرانى بودند به 
شبها . سفرنمود و مريك شتافت ـــ وقريب نه ماه دربالد معتبره آمريك سيرآ
مردم ازصد فرسنگها  .لقاى خطب ونصايح مشغول بودا سفر وروزها با در

وهررئيس كليسا با شتافتند  محض زيارت واستماع كالمش بطرفش مى
را  كمال خواهش اورا دعوت مى نمود كه اداء نطق نموده ومستمعين

بهره ورسازد ــ ولى كثرت طلب وضعف جسد وقلّت وقت سبب شد كه 
 تمام محافل ومجامع ابالغ پيام مى را قبول بنمايد چه كه اگر در بعضى



 
 ١٩٥   ولوله درشهر

 
 ١٦٣ختلفه دربروايات م تًاا كليّ كشيد، امّ  ات مىنمود سفرها بسنين متواليّ 

  . مجامع صلح اداء خطب نمود تاالر و يونورستى و كليسا وكولج و

عجيب ترآنكه دراغلب نقاط عظيمه بيرق ايران وآمريك نصب شده بود 
نمود وچقدر برافتخار ايرانيان  دو ايستاده نطق مى وعبدالبهاء وسط هر

ى بات دينى ونژادموضوع بحث عبدالبهاء اين بود كه رفع تعّص . افزود
نمود ازبراى يهود  برادرى دعوت مى ت وبيك طريقه محبّ  بشود وكل را

 ت حضرت رسول صلعم مىانيّ اثبات مسيح وازبراى نصارى اثبات حقّ 
ه ه بشريّ ون حل معضالت واصالح هيئت اجتماعيّ ازبراى اشتراكيّ . نمود
ازبراى  كرد، و ت مىييون اثبات الوهيّ ازبراى فالسفه ومادّ . كرد مى

براى تالميذ  نمود، واز بودائيان اقامه براهين دربقاى روح مى نياسفه و
ه ها دعوت بتحصيل علوم الهى وكسب اخالق ه وكليّ مدارس عاليّ 
افزود ومسرور  ولوله خلق مى و شور بر هرجا در نمود و روحانى مى
مريك هم منقضى شد اين قائد شهير آفرمود تا آنكه موعد  ومستبشرمى

گشت اين ) ليورپول(وارد ) سلتيك(كشتى با ١٩١٣ايرانى درماه ديسمبر 
پيش بر پذيرائى واحترام او  دفعه اهالى انگلستان واسكتالند بيش از

جمله  نمود من يا سه نقطه مشهور نطق مى دو در افزودند وهرروز
لسان عمومى نطقى كرد ) اسپرانتيست(ه وجمعيّ ) اكسفورد(دردارالفنون 

را دراغلب جرايد درج  ايشان ر واقع شد ونطقهاىكه بيحد مؤثّ 
گفتند ـــ بعد نوبه پاريس  ومنتشرنمودند وتبريك از اين مقصد عظيم مى

رسيد كه درمجامع عظيمه دعوت مى نمودند وايشانهم نطقهاى صلح 
) آلمانيش(كردند دراين حال هيئتى ازاتباع  مى ءآميزش وخيرخواهى ادا

ه ت ايشانهم مقرون بنمودند دعو آلمان بپاريس آمده وخواهش حضور در
غين ازآنجا بساير نقاط كه اغلب مبلّ ) استوتكارت(اجابت گشت در 

شور و ولوله وهلهله ) عبدالبهاء(روند ازآمدن  اطراف مىه محض تبشير ب
) عبدالبهاء( عظيمى برپاشد وحال كه كاتب اين سطور را مى نويسد

حسب دعوت مجلس صلح دربوداپست هستند يكدفعه درمجلس 
كوه ه مصر وازآنجا به قريب ازراه فرانسه ب نت نطق نمودند وعنپارلما

نمايد ـــ  س اين دين جديد است رجوع مىر ومؤسّ كرمل كه مقام مبشّ 
دراين حيات بواسطه سوء تفاهم خلق صدمات شديد ) عبدالبهاء(اگرچه 

ديد وچهل سال محبوس بوده ولى درقواى روحانى فتورى حاصل ننموده 
دراروپا بسرعت . لعنده ايشان مّط مقاصد خيريّ  رقومى ازرين هوحاال متفكّ 

اسم ه را جمع ودركتب نشر دادند يكى ب تمام مقاالت ونطقهاى ايشان
ودرآمريك نيز ) عبدالبهاء درپاريس(اسم ه ويكى ب) عبدالبهاء درلندن(

  . خواهدشد جلده وتدارك طبع ونشرند كه چنددرتهيّ 

او نوشته، شهادت يكى  ودآنچه خ از عجيب تر چهره نمابه قول   
 على م،١٩١٢دعبداهلل است كه درسالازدشمنان حضرت عبدالبهاء به نام سيّ 
 ه اى عليه آن نتوانسته مقام ويّ ردّ  ۀسال رغم دشمنى خود با امربهائى، درر

 ۀرسال وى در. پنهان كند مزبور اسفار جمله در مناعت حضرتشان را از عظمت و
  :چنين است مى نويسدفارسى اش  مۀعربى خود كه ترج

 دهه تاحال ايجاد زمان وفات پدرش درمدت دو اس ازآنچه را كه عبّ ...
بريتانيا  ه وروسيّ  و اراضى قفقازيا مريكا وآنقاط دورى چون  نموده در

گروه هاى مختلفى ازاديان . داخل آن به چشم مى خورد وسواحل هند و
 پرستان وبت  وطوايف وزبان هاى مختلف همچون اسالم ومسيحى و

با وجود ذكاء مفرط وهوش ....برهمائى جذب آن شده اند بودائى و
پاكدامنى به  درستى و(تعّفف مجرب  كفايت تاّم و وغنا و حيرت انگيز
موّفق برجذب بسيارى ازطوائف وملل مختلفه گرديد، تا  )تجربه رسيده

را  او مريكا به وى رسيد كه مؤمنينش درآنآاين ماه صدها نامه از اينكه در
شلينگ، ٢١بوده با  انگليسى برابر ۀهرجني(جنيه  دعوت نمودند ودوهزار

) مصرى بوده است ۀقرش كه يك لير ١٠٠ بوده با مصرى برابر ۀوهرجني
سال پيش به  ۀآنها را حسب وعد ۀوى خواست. تقديم كردند براى سفر نيز

قبول  اقتدار ايشان با از آنها قبول كرد، ولى دوهزارجنيه را ضمن تشكر
نكرد چه كه عادت اونيست كه ازاين قبيل تقديمى هارا بپذيرد واين به 

 پيروانش برايم نقل كرد و ثروت عظيم اوست كه يكى از و اقتدار خاطر

پس بنگريد به چنين پاكدامنى . كردند آن را ذكر نيز مصر بعضى جرايد
چنان كه جّد ما صاحب  ت مى گردد، آنوتعفّفى كه موجب ميل ومحبّ 

به آنچه دردستان مردم است اعتنا نكن، تا آنان « ه گفتريعة اسالميّ ش
   ٤».تورا دوست بدارند

غرب به عّكا، شيخ اسعد كه ازبزرگان  اسفار م ورود حضرتشان ازروز دوّ   
 طّالب به حضور ُادبا و اة وقّض  از علماى اهل سنّت وجماعت بود با پنجاه نفر

شيخ مذكور، ايستاده  وض مى دارند ورا معر خود رتشكّ  روند و حضرتشان مى
  :)ترجمه( به عربى چنين مى گويد

براى  شما مبرهن است كه تا قرن پانزدهم ميالدى كمال اقتدار از ۀبرهم
ه موجود بود وساير دول وملل درجنب دولت وملّت اسالم دول اسالميّ 

اين درعين اقتدار اسالم، احدى جرأت  با وجود. حقير وضعيف بودند
ه اسم مقّدس حضرت رسول را ه درممالك غرب ومجامع مسيحيّ نكرده ك

اّما دراين . نمايد وبه نام آن حضرت دعوت نمايد به تعظيم وتكريم ذكر
ه درغايت قرن كه كمال ضعف ازبراى اسالم حاصل ودول وملل مسيحيّ 

درجرايد ومجّالت خوانديم كه حضرت  اقتدارند، ديديم وشنيديم و
ت بسيار ميان جمعيّ  ئس ومعابد قدم نهاده درعبدالبهاء درمجامع وكنا

ت سخن دادند وبه نوعى اثبات حقيّ  ازهزار الى شش هزار نفر داد
اين نعمت نعمتى . حضرت رسول فرمودند كه احدى ادنى تعّرضى نكرد

رموده بود وما فاست كه زياده ازپنجاه سال است خدا به ما عطا 
ازاين قدراين نعمت را بدانيم اّما اميدواريم بعد . ندانستيم نشناختيم و

   ٥.وتالفى ما فات نمائيم

: ت سفرشان به امريكا مى فرمايندحضرت عبدالبهاء درپاسخ به سؤال علّ   
آمده ام ترويج وحدت  ،كنم مريكا آمده ام تاَعَلم ِ صلح عمومى بلندآمن به «

جمله  از ٦».ت بين اديان استمحبّ  مقصودم الفت و ،عالم انسانى نمايم
عبدالبهاء «: سفرايشان، چنين بوده استۀ آن ايام دربار نات روزنامه ها دراعال

عبدالبهاء « ،»صلح عمومى نموده است ۀوقف اشاع را خود چهل سال ازعمر
حوارى صلح با سوسياليست ها « ،»پيشگام بزرگ صلح دردنياى امروز

 ،»ماترياليسم مردوداست ۀپيامبر شرق مى گويد فلسف« ،»مالقات مى نمايد
چه « ،»براى غرب پيش بينى مى نمايد ارى صلح جنگى دهشتناك راحوّ «

واال جذب مى نمايد؟ آيا  ت بى همتا ونفوس را به اين شخصيّ  ۀچيزى هم
ت هائى كه متحّمل شده قدرت تفّكر يا نفوذ كالم ايشان است ويا محروميّ 

حصرشان  ت ويكرنگى بى حّد وكدام، بلكه اين صميميّ  هيچ !اند؟ خير
دارند كه بدان با تمام روحشان ايمان  مأموريتى ت ممتازاين شخصيّ . تاس

او انسان دوستى است عاليقدر كه كليسا ومعبدش عالم « ،»دارند راسخ
   ٧».انسانى است

ا اگرچه با مطالب فوق بسيارى حقايق براى هموطنان عزيزروشن شد، امّ   
تحريف  است كه شرح مجلسى را كه جام جم عكس بدون توضيح و مفيد
 همان منبع مورد چاپ كرده از ٥٥ ۀدرصفح نيز م واپشت جلد ايّ  آن را در ۀشد
دراينجا بياورد تا برهمه آشكارشود كه برعكس تحريف جام  ٨جام جمۀ اشار

بهائيان با  »جشن معنوى ميثاق«نبوده بلكه  »مريكائىآ«جم، آن ضيافت، 
روشن شود كه  ده، وبهائيان برگزارش ط خودحضرت عبدالبهاء بوده كه توسّ 

ت ايران ملّ  م وولىّ آنچه درآن گفته شده چه بوده كه جام جم به عنوان قيّ 
اين است شرح آن  .هموطنان آن را بخوانند وبفهمند صالح ندانسته خود

  :مجلس

ه و تدارك جشن ميثاق و تبريك اء در تهيّ نوامبراحبّ  ٢٣ ذى حجه ١٤روز 
روز با دسته هاى گل بساحت  دسته دسته آن. مسافرت دلبر آفاق بودند

ا آن جشن عظيم و بزم جانفزا شب در يكى از امّ . انور مى رسيدند
ا كه در تاالر عظيمى مهيّ  )گرنت نادرن هوتل(هوتلهاى بزرگ نيويورك 

انواع پرده ها و علمها و ه ن بمانند جشن واشنگتن آئين بسته تاالر را مزيّ 
در صدر تاالر نصب كرده قطعه ها نموده قطعه اسم اعظم را فوق كل 

بودند در وسط تاالر دو ميز مربع مستطيل و در صدر آن ميز ديگر بسيار 
انواع گلهاى رنگين و ه ن و اطراف ميزهاى مدور ديگر همه ببزرگ و مزيّ 
ات و ظروف بلور و اسباب زينت آراسته بود كه از انعكاسات اقسام حلويّ 



 
 ١٩٦   ولوله درشهر

 
و تلئال گشته متجاوز از  اف و پرجلوهاق و شفّ چراغهاى برق جميع برّ 

سيصد نفر كرسى نشين با لباسهاى فاخر رسمى در محضر اطهر جالس 
اء مخصوص امة اهلل مسس لئلى اليد در خدمت بودند و بعضى از احبّ 

بزم ميثاق كام دل دادند و چون جمال جميل در آن جشن جليل نزول 
نان اهلل اجالل فرمودند همه از كرسيها برخاسته باروى خندان تعظيم ك

ت زيادى در ه روى ماه پيمان گشتند و جمعيّ ابهى گويان ناظر و متوجّ 
اطراف تاالر از اهل هوتل تماشا مى كردند و از عظمت عهد الهى و 

اى رحمانى حيران بودند و چون جلوس فرمودند مستر ل احبّ خضوع و تبتّ 
بر اء و اظهار اطاعت و ثبوت ى از قبل احبّ ا هور برخاسته تبريك نامه

عهداهلل و محامد طلعت نوراء خوانده بسمع اطهر رسانيد آنگاه هيكل 
ه و صلح و وحدت عالم ى جامع مسائل الهيّ اانور برخاستند و خطابه 

انسانى ادا فرموده بعد دور محفل دوستان گردش مى فرمودند و بدست 
ر مى مبارك شيشه هاى عطر گرفته موى و روى ياران را خوشبو و معّط 

اوصاف روى ه اء با نغمه و پيانو بچون شروع بشام كردند باز احبّ  نمودند و
نيكو پرداختند پس از نغمه و ساز باز لسان راز ناطق و از جنگ و جدال 

ندگى نوع تعاليم اسم اعظم و شرح حرب بالكان و درّ ه امم و احتياج ب
حاد و يگانگى و انسان نطقى مشروح فرمودند و كل را داللت بر اتّ 

ميمى اهل عالم نمودند بعد از آن حضرت سفير ايران و جناب ت صمحبّ 
و ستايش هيكل ء جنرال قونسول مستر توپاكيان و بعضى از دوستان در ثنا

اقدس نطقهاى مفصل نمودند و آن شب آن بزم و جشن عظيم چنان 
عظمتى داشت كه جمعى از اهل هوتل پس از مجلس در تاالر ديگر 

و جستجو برآمدند كه اين چه بساط ف شدند و در صدد تحقيق مشرّ 
ت و تمجيد شخص شرقى نفوس پرانبساطى بود و چگونه در تبريك و تهنيّ 

جشنى شاهانه بود و مايه  مريكائى چنين جشنى گرفتند حقيقتًاآجليله 
عبرت هر شخص فرزانه دوشيشه عكس ممتاز بواسطه روشنى مخصوص 

ت همه جمعيّ  كه عكاسها براى عكاسى شب دارند برداشتند اگر چه
مجلس در عكس نيفتاده ولى آن عكس بخوبى حكايت از صورت آن 

  . مجلس مى كند

ه و صلح و مسائل الهيّ  ۀمالحظه فرموديد كه نطق حضرت عبدالبهاء دربار  
تعاليم اسم ه وحدت عالم انسانى و جنگ و جدال امم و احتياج ب

را داللت  و كلّ  و درندگى نوع انسان بوده ٩و شرح حرب بالكان )بهائى(اعظم
اينجا بجاست كه . ت صميمى اهل عالم فرموده اندبر اتحاد و يگانگى و محبّ 

دعوت شود كه خود شرح اين اسفار ومتن نطق هاى  هموطنان عزيز از ديگر بار
  . مدتى است كه وقت آن رسيده است ،حضرت عبدالبهاء را بخوانند

زنطق حضرت رسيم به نقل گزينشى ِ ناقصى كه جام جم ا اما مى  
ازبراى تجارت ومنفعت «آورده كه  امايّ پشت جلد  دالبهاء درزير عكس مزبورعب
چه كه مملكت ايران مواد ثروتش همه . ايران نه از مريكا، مملكتى بهترآت ملّ 

مريكا سبب شوند كه آن ثروت آت اميدوارم ملّ . درزيرخاك پنهان است
ژورناليستى خواسته  ل آن كه جام جم با صحنه سازى هاىاوّ  ».ظاهرشود

وجود  مسكوت گذاشتن پرچم ايران وعدم ذكر مريكا وآبارنگى كردن پرچم 
اسم اعظم بهائيان مافوق آن دو، ونياوردن شرح ضيافت مزبوربراى پنهان  ۀنشان

زيربيرق اجانب، « ۀدرج جمل و كردن مطالبى كه درآن مطرح شده است،
مبارك حضرت عبدالبهاء كه بيان  كند وانمود »دريك ضيافت آمريكائى،

 حال آنكه بيان مزبور. وطن فروشانه است و سياسى و مربوط به ضيافت مزبور
 ۀارتباط شرق و غرب در تاالر کتابخانۀ مبارك ايشان در کنگر ۀمربوط به خطاب

ثانيًا . مى باشد١٣٣٠اّول  ىجماد ٣مطابق ١٩١٢آپريل  ٢٠ واشنگتن ىملّ 
 ۀمول روش الهى حضرتشان با جملرا كه حسب مع آن حضرت ۀتمام خطاب

شروع مى شود، بدون هيچ شرحى درذيل مى آورد تا خودبخوانيد وان  »هواهلل«
   .شاءاهلل نيات جام جم رابدانيد وقضاوت فرمائيد

وارد  ىامشب من نهايت سرور دارم که در همچو مجمع و محفل .ُهو اهلل
 ىو جمع هستم الحمد هلل در مجلس غرب حاضر شدم ىمن شرق. شدم

آنان نور انسانيت در نهايت جلوه و ظهور است و اين  ىبينم که در رو ىم
مجلس را دليل بر اين ميگيرم که ممکن است ملّت شرق و غرب متّحد 

ترّقيات  ىزيرا برا. مريکا حاصل گرددآو ارتباط تاّم بميان ايران و  ندشو
تجارت و  ىم از براشود و ه مريکائيان نمىآماّديه ايران بهتر از ارتباط به 

بهتر از ايران نه چه که مملکت ايران مواد  ىمريکا مملکتآت منفعت ملّ 
شوند  بمريکا سبآاميدوارم ملّت . ثروتش همه در زير خاک پنهان است

مريکا حاصل گردد آکه آن ثروت ظاهر شود و ارتباط تاّم در ميان ايران و 
ه به ت روحانيّ ه خواه از حيث مدنيّ ت جسمانيّ خواه از حيث مدنيّ 

ت مريکا در ايران و مدنيّ آ ۀت ماّدييکديگر معاونت نمايند تا آنکه مدنيّ 
 ۀعموميّ  ئناتکا ىبار. مريکا نهايت نفوذ و تأثير نمايدآايران در  ۀروحانيّ 

منفردًا نشو و نما  ىهر شجر. توانند ىم ىعالم هر يک منفردًا زندگان
همچنين حيوان منفردًا . شودنمايد بدون اينکه از سائر اشجار مستفيد 

نوع انسان محتاج تعاون و . تواند و لکن انسان ممکن نيست ىزندگ
 شتعاضد است محتاج مراوده و اختالط است تا کسب سعادت و آساي

مثًال اگر ميان دو قريه ارتباط تاّم حاصل شود . کند و راحت و آرايش يابد
شهر چون تعاون و  گردد و همچنين ميان دو ىه و ترقّ سبب منفعت کليّ 

 ىپس اگر ميان دو اقليم. و آسايش گردد ىتعاضد حاصل شود سبب ترقّ 
نيست مزيد  اىارتباط تاّم و تعاون و تعاضد کامل حاصل گردد شبهه 

الحمد هلل سبب  ىحال اين محفل نوران. و فوائد عظيمه شود رّقياتت
اين ت است از حاد شرق و غرب است اساس تعاون و تعاضد دو ملّ اتّ 

در ايران  ىشودکه منافع و فوائد عظيمه حاصل خواهد شد يعن ىمعلوم م
مريکا باز خواهد آ ىت ماّديه رواج و شيوع يابد و ابواب تجارت برامدنيّ 

و منفعت طرفين گردد و اين ارتباط اعظم  ىشد و يقين است سبب ترقّ 
حضرت بهاء اهلل در . ت بين ملل شرق و غرب شودوسيله حصول محبّ 

گذاشت و اعالن وحدت  ىتران شصت سال پيش اساس چنين محبّ اي
که همه بار يک داريد  نمود ىفرمود و خطاب به نوع انسان ىعالم انسان

و برگ يک شاخسار و فرمود که نوع انسان عبارت از يک عائله است و 
لهذا اميد چنان است که ملّت ايران و . جميع بشر عبارت از يک جنس

 ىک جنس و يک طائفه و يک عائله گردند تفاوتمريکا يک ملّت و يآ
و ترويج  ىحاد عالم انسانحضرت بهاءاهلل به جهت اتّ  .در ميان نماند
تحّمل فرمود چهل  راحاد جميع صدمات و اين ارتباط و اتّ  ىصلح عموم

و . سال در زندان عبدالحميد بود و اوقات مبارک در اعظم باليا گذشت
در حبس و زندان بودم تا جمعيت  همچنين من متجاوزاز چهل سال

 ىمن شدند و نهايت محبّت و مهربان ىسبب آزاد ىحاد و ترقّ اتّ  ۀمحترم
و  دحات اتّ اگر جمعيّ . اين ممالک آمدمه نمودند و ممکن شد که من ب

آن  ىاين ممالک ممکن نبود پس براه بود آمدن من ب ىنم ىترقّ 
 ىسبب حّريت و آزادد شوند زيرا ت دعا کنيد که روز بروز مؤيّ جمعيّ 
اينجا ه کردم و ب ىخالصه اين بحر محيط آتالنتيک را من ط. شدند

بينم و از اين  ىم ىو نفوس را روحان ىرسيدم الحمد هلل محافل را نوران
خداوندا آمرزگارا . کنم ىشما ها دعا م ۀو در بار رورممس ىمحافل خيل

حاد روشن نمايد اتّ  اين مجمع را تأييد کن و توفيق بخش تا عالم را بنور
بخشنده مهربان  ىا. فاق منّور کندشرق و غرب را به پرتو محبّت و نور اتّ 

دلها را بنفثات روح القدس زنده کن و رويها را مانند شمع بر افروز تا 
 ىبخشنده و توئ ىتوئ. نمايند ىکنند و نفوس را رحمان ىنوران راجهان 

   ١٠.مهربان ىدهنده و توئ

مالحظه  آنچه درفوق ذكرشد ۀمجموعه نيزمطالبى دربار درديگرمقاالت اين
  . باد قلبتان مسرور جان و. مى فرمائيد
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  ها يادداشت

 

  سرسخن

 ٧٦٤٧، شماره ١٣٨٤آذر  ١٢مورخ شنبه  ١
 Fars_News.docمصاحبه با  ٢
سه مقالۀ آقاى عبداهلل : از قبلى آن عبارتند ازجمله موارد ٣

انحرافى  ۀفرق« ۀ؛ مقال١٣٨٢مرداد١٩تا ١٦شهبازى،

... ؛١٣٨٥دى ماه  ٤ ۀ؛ ويژه نام١٣٨٥خرداد ١،»ابتكارى

 ...تلويزيون وبرنامه هاى مختلف راديو و
شنيده شده است ظاهرًا به عللى كه ذكرش رفت،  ٤

مزبور را جمع آورى  ۀولين دربعضى شهرها ويژه نامئخودمس

جالب است هموطنان عزيزبدانند كه درتاريخ ! كرده اند

بهائى چندبارمشابه اين حادثه رخ داده است كه خودرّديّه 

ه جمع آورى رّديّه هاى خودبوده اند، ويا نويسان مايل ب

اينكه اساسًا مقصودشان ازرّديّه نويسى نفع مادى بوده است 

مثل شيخ . ونه كشف حقيقت وبه اين جهت رسوا شده اند

جناب ابوالفضل گلپايگانى  فرائداالسالم تفليس كه كتاب 

او عليه دين بهائى نوشته شد وچون ضعفش  ۀدرپاسخ به رديّ 

فرائد معلوم گرديد به فكرجمع آورى رّديّه اش  با انتشار

، نوشتۀ ايران آيندهبه نقل ازكتاب  ( مثال ديگر. افتاد

که زعيم الدوله «) ،استراليا١٩٨٨جمشيد فنائيان،چاپ 

ست كتابى به زبان عربى ا درمصر حكمت ۀصاحب جريد

مفتاح باب تحت عنوان  )بابى و بهائى (ين يدر رّد آ

ترجمه شده است نوشت  بهاء اريخ باب وت که بنام االبواب

حضرت بهاءاهلل  پيغام داد كه چون دراين كتاب لوحى از و

نقل شده است كه درلوح مزبور سقوط سلطنت عثمانى 

براى  اگر كتاب مزبور انتشار يابد به زعم او پيش بينى گشته و

گران تمام خواهدشد،  بهائيان ساكن درقلمرو عثمانى بسيار

بدو رشوتى داده شود تا ازانتشار آن صرف  تازاين رو خواس

ما به كسى آجيل «حضرت عبدالبهاء پيغام دادند . نظر كند

پس ازانتشار آن كتاب سلطنت عثمانى سقوط » .نمى دهيم

باطنى حضرت بهاءاهلل به عنوان  علمى و ۀكرد واحاط

ودراين اواخرنيز اسماعيل . مظهرالهى بيشترمكشوف گرديد

ت انشعاب دربهائيّ  به نام (بهائيان نوشت رائين كتابى عليه 

پيغام دادكه رشوت مى خواهد  و) پس ازمرگ شوقى ربانى

. آن راتعيين كرد ازانتشار آن صرف نظر نمايد وحتى مقدار تا

خود اين پيغام را بدون جواب  ۀبهائى به شيو ۀالبته جامعّ 

 

 
گذاشت، زيرا اباطيل نمى تواند براى هميشه حقيقت را 

دو  يك و ۀدو منبع شمار ازقضا دوكتاب اخير» .دمستور دار

ام جام ايّ  ۀويژه نام ٤٧درستون سمت چپ صفحۀ  مذكور

» تت وبهائيّ بابيّ  كتابخانه موضوعى نقد«جم تحت عنوان 
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روشنفكران منصف ايرانى كه صاحب تأليفات  زيكى ا

 اظهار سكوت مزبور نيزهستند، درسخنرانى خود به خاطر

 .ف نموده اندتأسّ 
بهمن امينى با دالرام  ١٣٨٣مهر  ٨گفتگوى چهارشنبه  ١٩

از انتشارات خاوران  رگ تاکمشهورى نويسنده کتاب 
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  قتيحق ىدر خصوص تحرّ 

 ١٣٩صفحه  ١که جلد خطابات مبار ١

  وامگذار به خود را خدايا ما
 .٣٤٠، صاصول كافى ١
 .٣٤١-٣٤٠صص همان، ٢
 .٣٤٢همان، ص ٣
 .١٣، باب٥، واحدبيان فارسىكتاب  ٤
اس اقبال آشتيانى؛ از مرحوم عبّ  خاندان نوبختىمثل  ٥

از عبدالرحمن بدوى؛ و فهرست ن َاْلَمذاِهُب اِالسالمييّ 
 .وبختىخاندان نمنابع مذكور در 

آيا نرسيد وقت مرآنان را كه : مضمون. ١٥سورۀ حديد،  ٦
ايمان آوردند كه بترسد دلهاشان براى ذكر خدا و آنچه نازل 
شد از حّق و نباشند چون كسانى كه داده شدند كتاب را از 

 

 
پيش، پس دراز شد برايشان زمان پس سخت شد دلهايشان 

 .و بسيارى از ايشان فاسقانند
 ٢٤-٢٠آيات  ٧

ختصرى ازتاريخ ديانت بابى و بهائى م

  نآ رشد و

 ٨٤-٨٥، صص اولى منتخبات آيات حضرت نقطه ١
 ٨٦همان، ص  ٢
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 . فرموده اند

 خوبى هاۀ شمابه هم ٩درسال  يعنى. ٩٠، ص قرن بديع ١٠

 .سيدمى ر
 سال ازبيان بگذرد ٩صبرکن تا يعنى. ٩٠، ص قرن بديع ١١

بهترين آفرينندگان  بگومبارک است خداوندى که آنگاه و

 .است
 ٣٩٣، ص حضرت محبوبۀ ادعي ١٢
 ١٣٣-١٣٤، صاشراقاتۀ مجموع ١٣
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 درخشکى پنهان کنند را اگرنور لوح مبارک پاپ، يعنى ٢٧

من زندگى بخش عالميان  ومى گويد برمى آورد دريا سراز

 .هستم
نورالهى  يعنى مى خواهند. ٣٢ۀ ،آي٩ۀ ، سورقرآن مجيد ٢٨
مگرآنکه  مى کند ابا داخ و خاموش کنند دهان خود با را

  . اگرچه کافران کراهت داشته باشند ،راتمام نمايد نورش
حيانى بهائى چنين آمده  و درآثار شهيدان، خون آن درتأثير
) ريخته شدن خون پاك ِ(ِ◌ِدماِء مطهّره  ٕاهراق«: است

 گوهر عصر و شهيدان ايران است كه دراين قرن نورانى
 سرا و بهشت برين نمايد راروى زمين  افشان ِأَعّز ِأبهائى،

همان (َكماُنزَِّل ِفى االٔلْواح  انسانى را، وحدت عالمۀ پرد
درقطب آفاق  ،)شده طوركه درالواح وآثاربهائى نازل ونوشته

صلح اعظم  و دهد جلوه وحدت ِاصليه را و مرتفع سازد
 ِت َحى ِقديربراين تعلّق گرفته ومشيّ «: ونيز» .فرمايد راتأسيس

نموده كه خاّصان ِحّق  اقتضاء هچنين، الهىۀ حكمِت بالغ
 حتّى دمِ  دركشورمقّدس ِايران، مال ومنال،

ر ِ اميد، ۀ ايثار نمايند تا شجر خويش را) خون ِپاك ِ(ُمطه
ن گوناگون مزيّ  ميوه هاى به برگ و ود  گرد) آبيارى(سقايت 

درحال (ۀ شود و به مرور ِايام، اقوام و قبائل وملل ِمتباغض
 افريك را و تاجيك امريك و اروپ و) نىجنگ ودشم

) دوستى وآشتى(درآورد و تأليف ) دائمۀ ساي(درظّل َِظليلش 
وپيام بيت  ؛٣١٠، ص١، جتوقيعاتبه نقل از (» .دهد

 ۀبه نقل ازجزو) (١٩٩٠دسامبر ٢٩العدل اعظم، مورخ 
 )بهائى نگاهى تازه به ديانت

  صداست افالك پر زين قصه هفت گنبد
يف مزبور درانتهاى همين مقال براى توص تصوير و ١

 آورده مى شود تا طرح حضرت بهاءاهلل را هموطنان عزيز
دراينجا حسب الوعده، . براى دنياى آينده مالحظه فرمايند

امربهائى براساس تعاليم  كه حضرت ولىّ  طرح مزبورى را
  : بهائى ارائه فرموده اند، تقديم مى كند

بهاءاهلل مقّرر  وحدت نوع انسان به نحوى كه حضرت«
حد جهانى تشكيل متّ  ۀفرموده مستلزم آنست كه يك جامع

 اديان وطبقات كامًال و نژادها و يابد كه درآن تمام ملل و
درعين حال استقالل دول عضوش  حد گشته وپيوسته متّ 
يقينًا محفوظ  ابتكار اعضاء مركبّه اش تمامًا و وآزادى و

جائى كه مى توان  حدجهانى تامتّ  ۀاين جامع. مانده باشد
نمود بايد داراى يك هيأت مقننّه باشد كه  تصوّرش را

امناى تمام نوع انسان بالمآل جميع منابع ۀ اعضايش به منزل
قوانينى را  گيرد و جهانى را دراختيار خودۀ ملل آن جامع

رفع حاجات وترميم  وضع كند كه براى تنظيم حيات و
درچنان جامعه . تواجب اس روابط جميع ملل واقوام الزم و

ه به پشتيبانى يك نيروى پليس بين اى يك هيأت مجريّ 
قوانينش  المللى مصّوبات هيأت مقننّه را اجراء كند، بتنفيذ

جهانى را حفاظت ۀ تمام جامع ۀوحدت اصليّ  پردازد و
جهانى تشكيل شود كه تمام دعاوى ۀ ونيزيك محكم. نمايد

داورى كند و  اين نظام جهانى راۀ حاصله بين عناصر مركب
يك دستگاه . حكم نهايى و الزم االجرايش را صادر نمايد

ارتباطات و مخابرات بين المللى بوجود آيد كه با سرعتى 

 

 
ۀ حيرت انگيز و نظم و ترتيبى كامل به كار افتد و جميع كر

. ى آزاد باشدزمين را در بر گيرد و از جميع موانع و قيود ملّ 
كانون و مركز اعصاب ۀ يك پايتخت بين المللى بمنزل

ه ت جهانى تعيين شود كه كانونى براى تمركز و توجّ مدنيّ 
قواى وحدت بخش حيات باشد و از آن انوار نيروبخش و 

يك زبان بين . جميع جهات ساطع گردده جان افزايش ب
المللى ابداع شود و يا يكى از زبانهاى موجود انتخاب و 

رال جهانى تعليم عالوه بر زبان مادرى در تمام كشورهاى فد
يك خط و ادبيات جهانى، يك نظام مشترك . داده شود

براى پول و اوزان و مقادير تعيين شود و روابط و تفاهم بين 
در چنين . نژادهاى متنوع و ملل جهان را ساده و سهل نمايد

جهانى علم و دين يعنى دو نيروى بسيار تواناى بشر با ۀ جامع
ند و در پيشرفتشان و همكارى نماي هم آشتى پذيرند

چنين نظامى مطبوعات به اظهار ۀ در ساي. هنگ شوندآهم
نظرات و عقايد بشر كامًال ميدان دهد و از اينكه مورد سوء 

ارباب غرض چه شخصى و چه عمومى قرار گيرد ۀ استفاد
 منابع. ابا كند و از قيود نفوذ ملل و دول متنازع رهايى يابد

از مواد خامش بهره درآيد و  اقتصادى جهان تحت نظم
و استفاده شود بازار فروشش توسعه و هماهنگى يابد  بردارى

  . توزيع شود بطور عادالنه و محصوالتش
بات و ى از ميان برخيزد و تعّص رقابتها و كينه ها و دسائس ملّ 

عداوتهاى نژادى بدوستى و حسن تفاهم و همكارى تبديل 
د اقتصادى و قيو و موانع علل خصومتهاى دينى رفع. گردد
هم فقر و . الغاء و تفاوت فاحش طبقاتى نابود شود كامالً 

ت و ثروت فوق العاده از بين برود و نيروهاى فاقه و هم مالكيّ 
 اقتصادى و سياسى بهدر مى عظيمى كه در راه جنگهاى
ۀ اهداف اليقى از قبيل توسع رود از آن پس معطوف به

و محصوالت  ى و ازدياد توليداتات فنّ اختراعات و ترقيّ 
تحقيقات علمى و باال بردن ۀ امراض و توسع ۀبشرى و ازال
ت و تشحيذ و اعتالء مغز و فكر بشرى و بهره سطح صحّ 

زمين و درازى عمر انسان  ۀكرۀ مندى از منابع بكر و ناشناخت
هر وسيله اى كه حيات فكرى و اخالقى و  گردد و به ترويج

   .روحانى نوع انسان را تقويت كند پردازد
در چنان جامعه اى يك نظام فدرالى جهانى برقرار گردد كه 
بر جميع بالد حكومت نمايد و فرمانرواى بالمنازع منابع 

شرق و غرب را در بر ۀ بسيار عظيمش باشد و مرامهاى عالي
ستفاده از ه اگيرد و طلسم جنگ و بدبختى را بشكند و ب

مى در چنان نظا. جميع منابع موجود در زمين راغب باشد
كى باشد بر شناسايى زور خادم عدل و داد شود و بقايش متّ 

اين است هدف . خداوند يگانه و پيروى از يك دين عمومى
وحدت بخش  بر اثر نيروهاى و مقصدى كه نوع انسان ناگزير

نظم جهانى به نقل از (» .سويش روان است ه حيات ب
-١٦٧: هوشمند فتح اعظم، صص: ، ترجمه واقتباسبهائى
١٦٥.(  

 ،جهانۀ حال وآيند: به له رجوع شودمازج اين مورد در ٢

 .ترجمه واقتباس هوشمندفتح اعظم نظم جهانى بهائى
درشماره  ازجمله مى توانيد اخباركنفرانس هاى مزبوررا ٣

ازجمله (  ٢٠٠٠مربوط به سال  پيام بهائى ۀهاى مجل

مالحظه ) ٧-٥: ، صص١٣٧٩دى ماه  ،آذر و٢٥٣ۀ شمار

المللى  تهاى بيناليّ فعّ «ۀ مقال در ن مجموعه نيزدرهمي. نمائيد

 

 
اشاراتى  »وحدت و رفاه عالم انسانىۀ بهائى در زمينۀ جامع

. رامالحظه مى فرمائيد درمورد كنفرانس هاى مزبور

همچنين مى توانند جريان آن را  عزيز خوانندگان

مذهبى ايران كه درآن  ازنمايندگان رسمى سياسى و

بهائى را ۀ وعظمت مقام جامع كنفرانس ها شركت كردند

 !حس كردند،بپرسند
، رجوع شودبه مقاالت مربوطه ٢عالوه برمنابع مأخذ ٤

 .درهمين خصوص درهمين مجموعه
ازدوستان  كتاب مزبوررا ازهموطنان عزيزتمنا مى شود ٥

تا  وفاميل وآشنايان بهائى خودتهيه ومطالعه فرمايند

 .خودشهادت برآنچه عرض شد بدهند

ونگرانى رّديّه نويسان علل ترس 

س سياسى ومذهبى عليه ديانت مقدّ 

  بهائى

 ٩٧، صقرن انوار ١
 ٩٨، صقرن انوار ٢
 ١٠٣همان، ص ٣
٤ http://statements.bahai.org/about.cfm 
 ١٠٤، صقرن انوار ٥
٦ http://statments.bahai.org/about.cfm 
 ٨٨، صقرن انوار ٧
٨ 

http://newnegah.org/index.php?option=com_conte

nt&task=blogcategory&id=126&1temid=138 
٩ http://www.nur.edu/55225/wpm00c0.asp 

١٠ http://www.fundaec.org/en 
١١ http://www.bahaindia.org/social/nedimore.html 
١٢ 

http://www.chinadevelopmentbrief.com/dingo/pro

vince/gansu/1-5-0-28-0-0-.http 
 زوۀ نگاهى تازه به ديانت بهائىبه نقل ازج ١٣
١٤ http://info.bahai.org/article-1-8-1-23.html 
 ١١٧، شمارۀبهاءاهلل منتخبات آثارحضرت ١٥
 ٣٤٠، ص١، جآيات الهى ١

  فرقه نيست دين است و

را  شرح زندگانى آيت اهلل بروجردىخودآقاى دوانى كتاب  ١

 .صفحه نوشته ودرچهلم اومنتشر ساخته است ٢٠٠در

 



 
 ١٩٩   ولوله درشهر

 
 
، ت االسالم فلسفىخاطرات ومبارزات حجّ كتاب  ٢

 .١٩١،ص ١٣٧٦انقالب اسالمى، مركزاسناد
  .آن است ١٣، جلدمهدى موعودعنوان  ترجمۀ آن با ٣
. ه ش بوده است ١٣٣٩دى  ٢٠اتمام تأليف كتاب، ٤

د ايشان ترجمۀآقاى دوانى كه البّ  ازجمله ترجمه هاى قبل از

است كه درآن  ١٣٣٢را ناراحت نموده بوده، ترجمۀچاپ 

ازجمله بشارات ذيل دربارۀ قائم موعود وتطابق آن با 

حرف  ٢٧علم : مذكوراستًاحضرت باب، واضح

؛ خروج مثل )٢٨٧ص(ن قائمآ؛ قر)٢٨٠ص(است

 دين جديد وحكم تازه وكتاب جديد ؛)٢٨٩ص(پيغمبر

 تازه كه از آسمان نازل مى شود امر قائم،

 نيز و ؛)٢٣ص(كتاب قائم ؛انكار)٢٤٠،٢٣٩،٢٩٢صص(

 ٣١حديث پنجم،و ٢٩،و٢٨٦،٢٨٨،٢٩٧،٢٩٩:صص

كه درآن مى  ٢٦٧و ٢٥٨،وص١١باب ٣٤،وص٣٣حديث 

وجعلنى من چون قائم ظاهر مى شود آيۀ مباركۀ  فرمايد

وبسيارى  ٢٦١وص را تالوت مى فرمايد، المرسلين

  .صفحات ديگر
چاپ هاى بعدى آن بى اّطالعم؛ ولى به نظر مى  از ٥

رحوم دوانى درمصاحبۀ فوق گفته، م چنانكه خود رسدآن

رانيز مناسب نديده، اقدام به نوشتن  ى همين ترجمۀ خودحتّ 

 !صفحه اى فوق به جاى آن كرده است ٤٠٠كتاب 
بنده خود ترجمه هاى بعضى احاديث توسط ايشان در  ٦

را، كه درحقيقت تبديل به رّديّه اى عليه  مهدى موعود

 اقاى حسن فريدبا ترجمه هاى  امربابى و بهائى شده،

گلپايگانى ازهمان احاديث دركتاب رّديّۀمعروف مهدى 

-٤٥: ، صصمفتاح باب االبوابخان زعيم الدوله،به نام 

مترجم ازمخالفين دين بهائى بوده  دو درحالى كه هر — ٢١

مقايسه نمود وتفاوت آنها را به چشم سر وسّر  —! اند

انجام  ش ـه١٣٣٤ترجمۀ مزبور نيز حدودسال! مشاهده نمود

توسط  ١٣بحاراالنوار ج  ترجمۀ شده است؛ يعنى قبل از

  .١٣٣٩آقاى دوانى به سال 
 ١١٢٦ ، ١٢٥٣دو،  وشصت و صد: صفحات ٧

،٩٢٦ ، ١٠٢٦ ، ١٠٩٠،١٠٤١ ، 

١٠٦٧، ١١٣١، ٣٧٥، ٥٥٨،١٥٦،١٥٢،٨٦٦،...  
آقاى حسن فريد گلپايگانى نيز كه . ٨٩١،٤٩١:صص ٨

ى خان زعيم الدوله مهد مفتاح باب االبوابكتاب رّديّۀ 

نوشته  ١٣٩درص  راعليه دين بهائى ترجمه نموده است،

  .است كه مجلسى همۀ احاديث ضعيف را هم آورده است
، ١، جقاموس ايقان؛ محاضراترجوع شود به كتاب  ٩

اس اقبال از مرحوم عبّ خاندان نوبختى ؛ ٥٤٣-٥٦٣:صص

  ...آشتيانى؛

 

 
جوع شود به دربارۀ اختالف وتناقض دراحاديث ازجمله ر ١٠

 ٩٠-٨٠، صص ١، جلداصول كافىكتاب 
البته ! درنفس همين دوباب نيز تناقضات وجود دارد ١١

عاى مالقات دربيش ادّ  مورد براى توجيه دهها

سال، توجيهاتى نيز مى شودكه بى اعتبارى آن ١٠٠٠از

به عنوان نمونه رجوع شود ! ازنفس توجيهات مزبور پيداست

 احمدقاضى زاهدى، از شيفتگان حضرت مهدىبه كتاب 

- ١١٢:، صص١ج ،١٣٨٣پاييز چاپ نهم، قم، نشرحاذق،

١٠٩ 
دررابطه باهمين مورد، بدون درنظرگرفتن معانى حقيقى  ١٢

ت غيبت قائم، ترس او از مرگ عنوان احاديث صحيح ،علّ 

 ٢٥باب !/ ترس نباشد ت رامى شود،حال آنكه منجى بشريّ 
خاطرچنين  چنانكه درباال ذكر شد، ظاهرأ به. ٨٧٠ص  ١٣

مواردى بوده است كه آقاى دوانى همين ترجمۀ خودرانيز از 

: بحاراالنواربه اين شرح تصحيح وتعويض نموده ١٣جلد 

براى اينكه اين قبيل احاديث ضعيف دست آويز «

 موعودى كه جهان در انتظار اوستبدخواهان نشود، كتاب 

تى ديگر صفحه است و تا مدّ  ٤٠٠را نوشتم كه در حدود 

در اين كتاب حشو و . چهارم آن منتشر خواهد شد چاپ

مه زوايدى كه در كتاب مهدى موعود وجود داشته و عّال 

با . مجلسى هم يقينا آن را قبول نداشته، تنقيح شده است

اين كتاب ديگر كسى نمى تواند به دنبال بهانه باشد، مگر 

معلوم است كه اگرمرحوم دوانى نيز قبل » .اينكه معاند باشد

ظهور اديان بابى بهائى مى زيست وبحاراالنوار راترجمه از 

  !مجلسى چنين نمى نوشت مى كرد، راجع به مرحوم
كه دورۀ دين اسالم را يك  ٢٨-٢٩ ۀسبا،آي مثل سورۀ ١٤

رجوع ... / سال است تعيين فرموده؛ و ١٠٠٠روزكه مساوى 

  .شودبه دهها كتب استداللى بهائى
 »ن الحكيمآيس والقريظهرعند سنة «قبيل  احاديثى از ١٥

كه به حروف ابجد سنۀ ثانى ) ٥٨٨،ص١قاموس ايقان، ج(

 .ازظهورحضرت باب مى شود
براى رفع  وجالب آنكه مرحوم مجلسى هم،. همان منبع ١٦

تناقض بين احاديثى كه تعيين وقت مى كند با مسألۀ منع 

با منع ... «: تعيين وقت، برخالف آقاى دوانى، مى نويسد

زيرا رواياتى كه ازتعيين وقت ها . فات نداردتعيين وقت، منا

نهى كرده، مقصود تعيين وقت به طور حتم است، نه تعيين 

، ج بحاراالنوار» درآن برود 'بدا'وقتى كه احتمال حصول 

 ٨٩١، ص١٣
  .٩٢٦صد و پنجاه، و صد وهفتاد، و: صص ١٧
براى ديدن آن احاديث از جمله مراجعه فرماييد به همان  ١٨

 ١٢٤٢تا  ١٢٣٨:كتاب ،صص

 

 
 —ۀ شيعه دربارۀ كمبود مؤمن حقيقى حتى درفرقۀ ناجيّ  ١٩

همين كتاب  ٨٨٣درص —امامى  ١٢به عقيدۀ شيعيان 

ذكر شده است شيعۀ حقيقى مانند  ،١٣بحار االنوار ج 

  .قليل خواهند بود »سرمه درچشم ونمك درغذا،«
عقيدۀ پايان يافتن عالم درميان بعضى مسيحيان نيز به  ٢٠

مطرح است وآنان ) ع(با رجعت حضرت مسيح شكلى ديگر

پايان  مان وآرماگدون ونيز چون شيعيان منتظرجنگ آخرالزّ 

 !جهان هستند
براى ديدن معانى حقيقى آنها رجوع شود به كتب بهائى  ٢١

 ازحضرت بهاءاهلل، جواهراالسرارو  ايقان: ازجمله

 مكاتيبنه جلد وُ  مفاوضاتبنيانگزاردين بهائى، و 

لبهاء جانشين رسمى ومنصوص حضرت ازحضرت عبدا

، مائدۀ آسمانىنه جلد : كتب ديگرى همچون و بهاءاهلل،

ه استدالليّ ، قاموس ايقان، چهارجلد ات نعيمجنّ ، فرائد

، تبيان وبرهان، دالئل العرفان، گلشن حقايق، صدرالصدور

 ،و مذاهب آن حضرت محّمد، سيّدرسل، مبشرين غربى

ها منبع ديگربه زبان هاى ، ودهرهبران ورهروان ،محاضرات

   .ازجمله فارسى وعربى وانگليسى
به عنوان نمونه رجوع شود به ترجمۀمرحوم دوانى، باب  ٢٢

 ...٧٠٢،٨٠٨، ٦٩٨: ،و صص٢٤و ٢٣و ١
  .٢٤٤،ص ٦، ج آثارقلم اعلىكتاب  ٢٣

 وتحّقق وعود مانكجى صاحب،

  اسالمى
 .٦/٦/١٣٨٦ به تاريخ ،ساغرسايت  موجود در ١
ه درخصوص ظهورقائم موعود، وعودالهيّ  ت وبشارا درمورد ٢

دوجلد كه شرح  در جنّات نعيمازجمله رجوع شود به كتاب 

 ۀ منظوم شاعرشهيربهائى جناب نعيم مى باشد والليّ داست

 .شرح نموده اند دانشمندبهائى جناب اشراق خاورى آن را
حضرت (دراحاديث اسالمى است كه پس ازقائم موعود ٣

، )حضرت بهاءاهلل(ت مى فرمايد، حضرت مسيح رجع)باب
به صلح وعدالت  ملغى مى فرمايد ودنيا را را وحكم جهاد
ال ينَقِطُع الجهاُد «: حديث معروف اين است. مى رساند

 ناسخ التّواريخكتاب (  »عن اّمتى حتّى ينِزُل عيسى بُن مريم
به  وعود رجوع شود و بشارات درمورد ديگر).ازسپهركاشانى

 .٢دداشتيا در مذكور مأخذ
 .١٧٦سيّد رسل حضرت محّمد، ص  ٤
، تأليف روحى ارباب، ترانهنوجوانان  ۀ جوانان ونشريّ  ٥

 .٥٠٢-٥٠٠: صص بديع،١٢٩نشر ،٤جلد
 ١٣١يا  ١٣٧سوره آل عمران، آيه  ٦
 .١٢١، ص ٢، ج مكاتيب عبدالبهاء ٧
 .٦٢، ص ٣، ج مائدۀ آسمانى ٨

 



 
 ٢٠٠   ولوله درشهر

 
 
 جالب آن كه خودجام جم درمقاله اش نوشته جناب ٩

! مخالف بوده اند» فارسى سره نويسى«ابوالفضائل با 
 در وحقيقت اين است كه جناب ابوالفضائل چنانكه خود

هدايات  نامه اى به فارسى سره به آن اشاره كرده اند، دراثر
ه بوده اند كه كوشش مزبوركارى بيهوده آيين بهائى متوجّ 

بوده چه كه به وحدت عالم انسانى كمكى نمى نموده، وبه 
وحدت زبان وخط  جاى آن حكم حضرت بهاءاهلل مبنى بر

شرح احوال جناب رجوع شود به كتاب .(رامطرح مى نمايند
 ، تأليف روح اهلل مهرابخانى،ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

رسائل ورقائم ؛ وكتاب ٦٥بديع، ازجمله ص ١٣١نشر
، تأليف روح اهلل جناب ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

اين  در به اين دليل اگر). بديع١٣٤رمهرابخانى، نش
است، جام جم طبيعتًا بايد به آنانى  خصوص ايرادى وارد

ادامه دادند، ونه جناب  بگيرد كه سره نويسى را ايراد
وجالبترازآن اينكه حضرت بهاءاهلل درلوح ! ابوالفضائل

دو  هر) تازى(مانكجى به وى مى فرمايند كه فارسى وعربى
زبان پى بردن به گفتارگوينده  از خوب است، چه كه مقصود

 خود وشاهدآن آثار. زبان مى آيد دو است واين ازهر
زبان فارسى وعربى نازل شده  دو حضرتشان است كه به

است، وجالب آنكه درآخرلوح مانكجى كه به نوعى فارسى 
نازل شده،  سره مليح، نه ازآن نوع كه ديگران نوشته اند،

ه تا همه بدانند كه همۀ مناجاتى به زبان عربى نازل شد
ت ومحبّ  حاداين آيين نازنين حول وحدت واتّ  ن وآثارئوش

دورمى زند، وهرآنچه كه بوى اختالف وبهترى وبرترى ازآن 
 !استشمام شود، دراين بساط جائى ندارد

؛ ٢٦٧-٢٥٩، چاپ مصر، صصمجموعۀ الواحكتاب  ١٠
 .به بعد ٢، صدرياى دانش

 ۀرّديّه هاى امثال جام جم درآين

  خطابات حضرت عبدالبهاء

 —در منزل  ١٣٢٩ذى قعده  ٢٨نطق حضرت عبدالبهاء  ١

ص  ١خطابات مبارکه جلد  — ١٩١١نوامبر  ١٩در پاريس 

١٨٦.  
بوده  مثل چندكتاب زيركه ازقضا مورداستفادۀ جام جم نيز ١

،بابى ، شيخى گرى: تحقيق در تاريخ و عقايدكتاب : است

نوشتۀ دكتر يوسف  رايىو كسروى گ... گرى، بهايى گرى

مؤسسۀ مطبوعاتى عطايى، . ش.ه١٣٥١فضايى در سال 

( .٥ص. ش.ه١٣٦٣چاپ ششم با تجديد نظر كلى در سال 

جالب است كه در تيتر كتاب روى جلد و نيز روى صفحۀ 

نقطه چين گذاشته و بعد نوشته » بهايى گرى«اول آن بعد از 

 تحقيق مزبور ظاهرًا منظور اين بوده كه» و كسروى گرايى...«

است، حال آنكه متن » وغيره«راجع به چهار مكتب مزبور 

اى در » وغيره«كتاب فقط راجع به آن چهار مكتب است و 

احتماًال چون قبل از نويسندۀ مزبور كتبى مشابه با . كار نيست

مضامين تكرارى كتاب ايشان چاپ شده بوده، براى جلب 

 

 
لبين از آن توجه، با نقطه چين مذكور درج شده تا طا

، ابوتراب ت دين نيستبهائيّ كتاب .). استقبال نمايند

 باقر د، محمّ بهائيانكتاب . هدائى،تهران،فراهانى، بى تا

 ....١٣٥٧نجفى،تهران، طهورى، 
 آنها آقاى عبداهلل شهبازى، آقاى سعيدزاهدۀ ازجمل ٢

دراينترنت،  بهائى پژوهىزاهدانى، و نويسندگان سايت 

جام جم  ۀويژه نام ٤٧ ۀليست صفحوغيره هستند كه در

 .).ذكرشان رفته است
، ستون ٤٧ص( ويژه نامه اش در خوشبختانه جام جم عزيز ٣

 دو هر دسته گل بزرگى به آب داده وفهرستى از) سمت چپ

طالبان منصف  كارمحققين و را ارائه نموده و مزبور دسته آثار

 .را آسان نموده است
 ١١٢بقره، ٤
موجود ۀ ودبه ده ها كتاب و مقاله وجزوبراى نمونه رجوع ش ٥

و نيونگاه و  اوهام زدائىو  بهائىۀ كتابخان: در سايت هاى

 ...و نقطه نظر
بغضش چنان است كه حتى برخالف تمام رّديّه نويسان،  ٦

 ابا حضرت باب نيز» سيادت«خود ازذكر  »سرسخن«در 
كه موعودشان  مبادا منتظرين حضرتش متوجه شوند كرده تا

 ق بشارات اسالمى ازخاندان رسول اكرم ص ظاهرطب بر
، سيادت ٦٢جالب آنكه درهمين ويژه نامه،ص. شده اند

قبول جام جم، آقاى  مورد تأكيد استاد حضرت باب مورد
 ! محيط طباطبائى، قرارگرفته است

فهرست رّديّه هاى مزبور،  از شايان ذكراست اولين مورد ٧
 (الدوله است  ، تأليف زعيممفتاح باب االبوابكتاب 

- ١٩٢،صص٢دربارۀ او من جمله رجوع شود به مكاتيب،ج
؛مائده ١٥٧-١٥٨، صص٥؛ مائده آسمانى، ج ١٨٦

 ،١ج ؛ كتاب محاضرات،١١٤و  ١٠٩ص ،٩آسمانى، ج
كه اصل متن عربى آن را مترجم محترمش آقاى ) ٢ص

تاريخ نشرآن، بسى  سال از ٥٣حسن فريدگلپايگانى، پس از
. به زبان فارسى تبديل نمود تمام عيار به رّديّه اى بيشتر

ون فى ييّ ءاْلبابيون والبها« همچنين دراينجا بايد كتاب
، ازآقاى )م١٩٦٢./ق.ه١٣٨١چاپ ( »حاِضِرِهم وماضيهم

عبدالرزاق الحسنى را ازفهرست رّديّه هاى جام جم مستثنى 
آنجا كه توانست سعى كرد به  تا او ،چه كه ظاهرًا نمود

براى اين منظور  طرفانه دهد و قيقى بىتحۀ تأليف خودجنب
جمله بعضى كتب بابى  از مراجعه كرد و بهائيان نيز به خود

از حضرت شوقى ربانى ولى امر بهايى تقاضا  وبهائى را
تأييد براى وى كتبًا از  ت و آرزوىخواسته اش با محبّ  نمود و

مؤلف مزبور عالوه بر . طرف حضرتشان مورد قبول واقع شد
ى از نظرات ئو اصل منابع بهائى ز كتب بهااستفاده ا

ى نيز استفاده كرد، وحتى ئمخالف دين بابى و بها
 يان دربارۀ اشتباهات كتابش رائبها بعدى توضيحات

رّديّه  از را او اين قبيل اقدامات او، كار. نيزضميمه نمود
 . درفهرست جام جم جدا مى سازد نويسان ايرانى مذكور

 ۀويژه نام ٤٧ ۀى،به فهرست صفحبراى ديدن نمونه هائ ٨

عجايب اين است كه هم امثال  از. جام جم مراجعه شود

 

 
آنها استفادۀ وسيع مى  آقاى عبداهلل شهبازى مورخ رسمى از

 !رئوفى كند، وهم جاعلين رّديّه هاى مهناز
ص  ١٣٥٥سال چهارم شماره هفتم مهرماه  گوهرمجله  ٩

٥٦١.  
، به ١٣٨٦شهريور  ٦، امنامه ايّ ه ، ويژجام جمنشريه  ١٠

مرگ حق است اما براى «، مقاله ٣٧عنوان نمونه، ص 

 .»همسايه
 .،همان صفحه٩ۀ مأخذشمار ١١
ام، به کتاب هاى آواره و صبحى ايّ  ۀمقال ١٠در بيش از  ١٢

ازجمله نگاه کنيد به پى نوشت هاى : استناد شده است
 ١٤،  ١٦، ١٧،  ٤١، ٤٣، ٤٥،  ٤٧، ٦٤: صفحات

نفرمقاله اى مجزا  اين دو درمورد. ٧، ٩،  ١٠،  ١١،
آواره، طناب  صبحى و«درهمين مجموعه تحت عنوان 

تقديم  »انقالب پس از رّديّه نويسان قبل وۀ هاى پوسيد
 . شده كه مالحظه مى فرمائيد

درمقاالت ومطالب اين مجموعه شواهدى از تحريفات  ١٣

 .مزبور را مشاهده خواهيد فرمود
ت عالوه بررجوع به خودآن ت اين سايماهيّ  ۀدربار ١٤

 نقطه نظربخش هاى آن، به سايت  ۀدقيق هم ۀومطالع

 .رجوع شود
 .، سرسخن٢ ۀصفح ١٥
، چاپ ١٣٧٠، نشر امير كبير، تهران، تاريخ در ترازو ١٦

 .٧سوم، فصل 
 ١٩، ٩٣٣، شماره »جام جم«رجوع شود به روزنامۀ  ١٧

ۀ ت مؤسسّ همايش مذكور به همّ . ٨، ص ١٣٨٢مرداد 
موزه و مركز اسناد  تاريخ معاصر ايران، كتابخانه، مطالعات

مجلس شوراى اسالمى و پژوهشگاه علوم انسانى و 
در ( مطالعات فرهنگى در محل مجلس شوراى ملى سابق

برگزار شد و از جمله سخنرانان و محققين ) ميدان بهارستان
دكتر رضا داورى، آيت اهلل عباس : آن عبارت بوده اند از

نى، دكتر کريم مجتهدى، دكتر موسى على عميد زنجا
نجفى، دكتر مجيد تفرشى، دكتر محمد مدد پور، عبداهلل 

( شهبازى، حجت االسالم والمسلمين على ابوالحسنى 
، دكتر ناصر تكميل همايون، دكتر عطا آيتى، حجت )منذر

االسالم مهدى انصارى، دكتر مظفر نامدار، ناصر تقوى، و 
همان طوركه .( ى زادگانحجت االسالم والمسلمين مهدو

مالحظه مى شود بعضى ازاين شركت كنندگان، درهمين 
 دارند و نيزحضور ٦/٦/١٣٨٦ام جام جم مورخ ايّ  ۀويژه نام

 ). به اسامى روى جلدمراجعه فرمائيد! مطلب نوشته اند
) ١٥، ص ٢ج( ظهور و سقوط سلطنت پهلوىدر كتاب  ١٨

د كه اسناد دول نيزكه مطالبى عليه امربهائى دارد، مى نويس
استعمارى معتبر ترين اسناد نيست بلكه اغراق دارد و اسناد 

و . رسمى است، حال آنكه آنان اسناد مخفى نيز دارند
اشاره مى كند پس بايد به اسناد داخلى هم مراجعه كرد، و 
يكى نيست سؤال كند پس چرا از اسناد مزبور به شكل 
 گزينشى و در جهت اهداف خاصى درهمان كتاب

 وسايررّديّه هاى عليه امربهائى استفاده مى شود؟ 
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  جام جم مدارك بى نظير

 .٣١٣، ص٢، جمكاتيب عبدالبهاء ١
. مى باشد ٣١٢،ص٢جلد مكاتيبآن همان  مأخذ ٢

اين، دعاى  ه داريد كه درست درصفحۀ بعدازدراينجا توجّ 

 .ديگرى كه ذكرش درفوق رفت مندرج مى باشد
 .آقاى خمينى كشف االسرار ٣
به ديگرمقاالت اين  همچنين مراجعه شود اين موارد در ٤

هامات استعمارى بودن مجموعه كه درآنها به شبهات واتّ 
 .اديان بابى وبهائى پاسخ داده شده است

، ازجناب قاموس ايقانرجوع شودبه كتاب  دراين مورد ٥
 .٤٣٨-٣٨٣: اشراق خاورى، جلداّول، صص

 .٤٣٣همان، ص ٦
به اين حقيقت،  عيان عالوه براعتقادازنكات مهم آنكه شي ٧

هاى حضرت رسول ص ويا ييپيشگو ى اگرمعتقدند كه حتّ 
نمى  ت آنها واردق نيابد، خللى برحقانيّ ائمۀ اطهارع تحقّ 

ه ق وعودالهيّ شود چه كه گاه براى امتحان بندگان، درتحقّ 
يهاى يواقع مى شود، چنان كه اين امردربارۀ پيشگو »بدا«

ازجمله .(ن مجيد هم واقع شدآقر رد حضرت نوح مذكور
حال جام جميان برفرض ) ١٣، جبحاراالنواربه  رجوع شود

دربارۀ عدم تحّقق » نيكو«قبول اقوال راوى محبوبشان 
 بهائى، حداقل بايد آنها رامانند امر ه درالهيّ  بعضى وعود

ى مى ه دراسالم واديان قبل تلقّ الهيّ  ق وعودعدم تحقّ  موارد
واقع شده ومى  ه دراين ظهورالهيّ  وعود حال آنكه! كردند
 .شود

: مى فرمايند كلمات مكنونۀ فارسى حضرت بهاءاهلل در ٨
 خود دوست مرا از دشمن مرا درخانۀ من راه داده ايد و«

بشنويد . مرا دردل منزل داده ايد چنانچه حّب غير. رانده ايد
دوستان . بيان دوست را وبه رضوانش اقبال نمائيد

دارند،  يكديگررا دوست داشته و صلحت خودظاهرنظربه م
شما دوست ) به خاطر(ولكن دوست معنوى شما را ِالٔجل ِ 

دارد، بلكه مخصوص هدايت شما بالياى ال  داشته و
به چنين دوست جفا مكنيد . قبول فرموده) بى شمار(ُتحصى

وفا كه  اينست شمس كلمۀ صدق و. وبه كويش بشتابيد
 »...اشراق فرمودهازُافق ِاصَبع ِ مالك اسماء 

ازبهائيان وسايت  لوح مزبوررا ا آنكه هموطنان عزيزتمنّ  ٩
با طرح بديع  هاى بهائى بيابند ومطالعه فرمايند تا خود

سال است آشكارشده آشنا  ١٦٤جميع اديان كه  موعود
ببينند وبه جان ودل وفكر خودقضاوت  گردند وبه چشم خود

 .فرمايند
، چاپ مصر، الواح مباركه مجموعه، مندرج در لوح دنيا ١٠

 .٢٨٥-٣٠١: صص
 .١٣؛ بحار االنوار، ج ١٨٧، ص مستطاب ايقانكتاب  ١١
 .١٣؛ وبحاراالنوار،ج١٨٩همان، ص  ١٢
 .٤٣ترجمه، مفتاح باب االبواب، ص  ١٣
 .٣١همان، ص  ١٤
حضرت  مكاتيب: دراين مورد ازجمله مراجعه شود به ١٥

؛ عبدالبهاء خطابات؛ ١٤٣-١٤٦:صص ،٢عبدالبهاء، ج
، ٣٩٨-٣٩٩، ٤٤٧، ٤٤١، ٣٨٨: ، صص٣، ج مکاتيب

 

 
از جناب  برهان المع؛ پيام ملكوت؛  ٤٨٩ – ٤٩٠

گلپايگانى، و نطق ايشان مندرج در كتاب شرح  ابوالفضائل
 ٢٩٨: حال ايشان به قلم جناب روح اهلل مهرابخانى، صص

-٢٩١. 
 .١٥٩، ص٢، ج رگ تاکجوع شود به كتاب رازجمله  ١٦
، دى، مقاالت ورسائل درمباحث متنوعهداو دكترعليمراد ١٧

سۀ معارف بهائى، ، تهيه وتنظيم وحيدرأفتى، نشرمؤسّ ٣ج

 .٢٠٣م، ص١٩٩٣كانادا، 
 در در مورد جواب محيط طباطبايى عالوه برمنبع مذكور ١٨

،رجوع شود به ١٨٩- ٢٢٣، صص ١٧يادداشت شمارۀ 
چاپ ايران، ازجمله  مطالعۀمعارف بهائىۀ شماره هاى نشريّ 

نّواب زاده با عنوان . به قلم جناب ص١٢مارۀ جزوۀ ش
و دربارۀ ملکم . بديع ١٣٢، نشر نقدى برمقالۀ كتاب شناسى

مندرج دركتاب  خان رجوع شود به لوح حضرت عبدالبهاء،
 .١٤٣-١٤٤: ، صص٩، ج مائدۀ آسمانى

از آن مى فرمايد كه مى گفتند قرآن  درهمان سوره آيۀ بعد ١٩
بر او مى  پيشينيان است كه اساطيراّولين وافسانه هاى«

ودرسورۀ » .هر شبانگاه و بامداد نويسانند آن را خوانند و مى
درپاورقى . نيزبه تهمت مزبوراشاره مى فرمايد١٠٥نحل، آيۀ

ه علماى حوزۀ علميّ  از ، تصحيح هفت نفر٩ن شمارۀ آقر
ن آقم، دربارۀ اشخاصى كه گفته مى شده حضرت رسول قر

ه اند،ازعابس، يا غالم خويطب بن ازايشان آموخته ونوشت را
عبدالعزى، ويا به قول بعضى نصرانى ورومى بوده، وبه 

 .قولى غالم شمشيرگرى نام مى برد
 .٥٧-٥٦، صص١٢، شمارۀمطالعۀ معارف بهائىنشريۀ  ٢٠

  ...آواره و صبحى

كژ  راست راكتاب  ۀرجوع شود به ترجم دراين مورد ١

 .١٤اودوشفر، ص به فارسى، از انگاشته اند
 ١٣٤٤چاپ دوم آن، تهران،  ٢
از  »عهد و ميثاق«ه مقال: به دراين مورد ازجمله رجوع شود ٣

موژان مؤمن مندرج در يكى از نشريات اخبار امرى 
، ٢جرحيق مختوم ؛  ٤٦- ٦٢صص  بديع، ١٥٨سال
 . ١١٥-١٢٤:صص

كه او  —صبحى ونيكو  يعنى —سرنوشت دو رفيق او نيز  ٤
ى ئت با امر بهاشان كه در ضديّ را مى ستودند، مانند قلوب

بقره،  ، قرآن مجيد،»َتشاَبَهْت ُقُلوُبُهم«(يكديگربود  شبيه
: نيكو در صص حسن.( ، جز يأس و خسران نبود)١١٢
تقريظى بر آن نوشته و آواره  ٢ج ه،ريّ كواكب الدّ  ٣٣٦- ٣٣٨

 ). را ستوده بود
. آشكار است دى از قرآن مجيد اين حقيقتدر آيات متعدّ  ٥

؛ ٢٨٦، ٢٨١، ١٤٩،١٥٩:آل عمران: عنوان نمونهبه 
   .... ؛٢٧:؛بقره٣٥،١٢٥:؛ اعراف١١:نور
 ٤٠٢به نقل ازبهائيان، سيد محمد باقر نجفى ص  ٦
و المسلمين سيّد هادى خسروشاهى  االسالم حّجتمقالۀ  ٧

گاهى به خاطرات «مزبور تحت عنوان  ۀدرفصل نام
به  ان عزيزت عدم اعتناى هموطنآمده است وبه علّ  »صبحى

 ت عزيزافزون ملّ  ه وكنجكاوى روزتوجّ  امثال صبحى و آثار

 

 
وى  س بهائى است كه ايشان ازايران نسبت به آئين مقدّ 

اهّميت خاطرات صبحى از دو جهت «: كرده اند چنين ياد
ت نويسنده که از افاضل و نخست شخصيّ  قابل توّجه است؛

اطرات خ باشد و ديگرى محتواى ادباى معروف عصر ما مى
. گرى پرداخته است بهائى ۀکه به تاريخ و عملکرد فرق

 ربع قرن از انتشار کتاب اّول، باز رغم گذشت حدود سه على
ديگر . نمايد خوانى و يا نگاهى به خاطرات وى ضرورى مى

صبحى، نثرى اديبانه و ممتاز دارد که ۀ آنکه اين دو نوشت
البته  ».ادبى و سخنورى وى است حاکى از مقام ارجمند

اين امر از امثال جناب حجت االسالم بعيد نيست ، چه كه 
به علّت همين ديد بهائى ستيزانه وغيرمنصفانه است كه 

، فصل نامۀ مطالعات تاريخىهمين ايشان درمطلبى در 
، ص ۱۳۸۴بهمن، چاپ زمستان۲۲، ويژه نامۀ ۱۱شمارۀ 

، با ديد و قصد وارونه جلوه دادن حقايق، پس ازاشاره ۷۵
اينكه پروفسور بهائى ايتاليائى، جناب بوزانى ، قرآن به 

مجيد را به زبان ايتاليائى ترجمه كرده، به جاى قدردانى وبه 
جاى اعتراف به اينكه ديانت بهائى نفوسى چون جناب 
بوزانى را ازمسيحيت به خودجذب ومؤمن نموده است به 
طورى كه چنان برحّقانيت اسالم عزيز معترف شان ساخته كه 

ه ترجمه ومعّرفى قران كريم نيز پرداخته اند، دراظهارنظرى ب
غيرمنصفانه وحقيقت ستيز، بهائيان را مخالف اسالم جلوه 

در مورد بهائى ! داده، فرموده اند ترجمۀ ايشان ايراد دارد
درهمين مجموعه حقايق  »قلقلك«ستيزى ايشان درمقالۀ 

  !جالب ترى را نيز خواهيد خواند
،چاپ انتشارات عى گرى،صوفى گرىبهائى گرى، شي ٨

شهادت امثال كسروى . ٩٩، ص١٩٩٦مهر، آلمان، ژانويۀ

كه خوددشمنامربهائى بوده وبرآن رد نوشته نشان مى دهدكه 

حتى غيربهائيان نيزبه فسادوبيشرميامثال آواره وصبحى 

درادامۀ مقاله خواهيدديدكه صادق (شهادت داده اند

جداشدگان ازجامعۀ بهائى  اساسًا). هدايت نيزچنيننظرداده

فقط نزددشمنان امربهائى درايرانموردتوجه ظاهرى قرارگرفته 

اند كه آن نيزبه خاطراستفادۀ ابزارى ازايشان برايمخالفت با 

واال درحقيقت وباطن آنان حتى . دين بهائى بوده است

نزدخوداينان نيزارجوقرب حقيقى نداشته اندچنانكه به 

ال خود رها كرده وآن بختبرگشتگان مرورايام آنان را به ح

امروزاين جريان . درتنهائى وبيچارگى خودازدنيا رفته اند

دربارۀ خانممهنازرئوفى درحال تكراراست كه باندرديه 

نويسى ايران ونيزجام جم وكيهان وراديووديگران مشغول 

! استفاده ازايشان هستند، تا كى اورابه حال خودرها سازند

درجاى ديگرازهمين مجموعه مطالبى  دربارۀخانم رئوفى

 .مذكوراست مراجعه فرمائيد
، كتاب يكم كنكاشى دربهائى ستيزىبه نقل از كتاب  ٩

نيكوصفت، . ازسلسلهنشريات خرافات زدائى،ازس

نامه ٨٢، به نقل از١٣٨٥انتشارات پيام، چاپ اول خرداد

ازصادق هدايت به حسن شهيدنورانى،كتاب چشم 

. ١٩٤٨شنبه ماه مه ٢٧خرداد ١مۀ ، نا١٣٧٩انداز،پاريس،

 



 
 ٢٠٢   ولوله درشهر

 
 

همچنين رجوع شودبه شهادت آقاى محيط طباطبائى ــ 

 بهائى پژوهىكهمورداعتماد جام جم وسايت ضدبهائى 

است ـــدرخصوص سنديت نداشتن كتب آواره وصبحى، كه 

بررسى ادعاى جام جم «درهمين مجموعه، تحت عنوان 

، »مۀ ايامبودن مطالب ويژه نا 'وعالمانه دقيق'درخصوص 

 .آمده است
نويسندۀ كتاب، . ٨٥٩ـــ  ٨٦٠: ، قسمت دوم،صص٨ج ١٠

جنابفاضل مازندرانى، ازدانشمندان جامعۀ بهائى مى 

 .باشند
ازعجايب آنكه رديه نويسان شيعى درايرانكه  ١١

اينقدرسنگ صبحى رابه سينه مى زنند، خودهمان 

 چيزهائى را درموردمعاويه مدعى هستندكه خيلى شبيه به

بعضى مواردى است كه راجع به صبحى مى گويند، وبا 

يك بام ودوهواكردن، آنچه برخودنمى پسندند برديگران مى 

دركتاب ! پسندند، ومرگ را خوب مى دانند ولى برايهمسايه

، گفتارسلطان الواعظين شبها يپيشاور دردفاع ازحريم تشيع

: ، ناشر١٣٦١شيرازى، چاپ بيست وهشتم،ديماه 

سالميه، كه به تأئيد آيات عظام ازجمله آيت دارالكتب اال

صفحه مناظرات بين اهل  ١٠٥٩اللهبروجردى رسيده، ودر

آمدهكه طرف  ٧٧٢-٧٧٥: تسنن وتشيع است، درصص

سنى مى گويد معاويه خال المؤمنين وكاتب وحى بوده 

وخواهرمعاويه اّم حبيبهزوجۀ رسول اهلل ص بوده است ولى 

سلطان الواعظينشيعى . نندشيعيان به اوبى حرمتى مى ك

جواب مى دهد كه معاويه كاتب وحى نبوده بلكه كاتب 

هجرى مؤمن شده كه ١٠معاويه سال . مراسالت بوده

ازدوران وحى چيزى باقى نمانده بوده، بلكه كاتب 

چون رسول اكرم ص را خيلى آزارنموده «. مراسالت بوده

سفيان وبدها گفته بودوبعدازاينكه سال هشتمدرفتح مكه ابو

مسلمان شد نامه ها براى پدرنوشت واوراتوبيخ وسرزنش 

نمودكه چرامسلمان شدى وقتى هم كه خودش ناچار شد در 

 —درشبه جزيرة العرب و خارجاز آن  —اثر بسط اسالم 

مسلمان شود ميان مسلمانان موهون بود جناب عباس عّم 

اكرم رسول اهلل صازآنحضرت درخواست نمودكه يك 

عاويه بدهيد تا از خجلت بيرون آيد حضرتبراى امتيازى به م

» .رعايت تقاضاى عّم بزرگوارش اوراكاتب مراسالت نمود

پس ازنقض عهد عليهحضرت على ع، معاويه درمذمت آن 

  ). ٧٧٩ص(حضرت حديث جعل مى كرد

جالب آنكه وى به قول خودش درپاسخبه سنى عزيزى كه 

يه كاتب معاويه راكاتب وحى گفته استدالل مى كند معاو

ناگفته نماند كه (وحى نبودهبلكه كاتب مراسالت بوده 

ازكاتبين وحى حضرت رسول نيزبوده اندكهنقض عهدكرده 

 

 
اندوازاسالم خارج شده اند، مثل عبداهلل بن سعد ابن ابى 

، اما وقتى بهائيان درجوابرديه نويسان عليه امربهائى )سرح

الت استدالل مشابهى رامى آورند كه صبحى كاتب مراس

بودهونه كاتب وحى، واساسًا وحى مخصوص حضرت 

بهاءاهلل بوده ونه حضرت عبدالبهاء كهمصدرالهام موهوبى 

: ازجلمه چنين نوشته اند! ( بوده اند، ازايشان نمى پذيرند

اين دو نفر از کسانى بودندکه پيروان سر سخت بها و «

و باصطالح کاتب وحى آنها ....عبدالبها محسوب مى شدند

و ......و الواح بسيارى به افتخار آنها صاد رشده بودبودند

بهاييان احترامى که براى ايندو نفر قائل بودند کمتر از خود 

آنان به تمام زير و بم بهاييتآشنا ئى ......بها و پسرش نبود

داشتند و شاهد تمام فعاليتهاى سياسى، مذهبى و تمام 

رفتارهاى اجتماعى،شخصى و خانوادگى اين حضرات 

كه مطلبى  http://bahaallah.blogfa.comسايت » .بودند

 يا مهناز و. »نخواندن نيست تحرى حقيقت،«با عنوان 

براى «: به اشتباه چنين مى نويسد مسلخ عشقرئوفى در 

اينكه حقيقت ساختگى بودن و پوچبودن اين دين برايت 

بيشتر روشن شود، در نوشتجات باب و بهاء بيشتر دّقت كن 

  ). »كاتب وحى آنها، آقاى صبحى را بخوانوكتابهاى 

حال آنكهبه قول خودشان معاويه كاتب حضرت محمد ص 

كه مصدروحى ورسالت هستند بوده، ولى صبحيكاتب 

حضرت عبدالبهاء بوده كه جانشين حضرت بهاءاهلل كه 

اينك ! مصدروحى الهى دردورۀ جديدهستند، بوده

پرسيد كه  بايدازجام جميان ودارودستۀ همچون خودشان

! دراين موردكهخودشان نوشته اند، چه دارند بگويند

مگرنمى گويند كه معاويه نزدحضرت رسول به كتابتمشغول 

بود وسپس نقض عهدكرد وبه جعل احاديث عليه شيعيان 

پرداخت؟ بنابراين چگونه است كهاحاديث اورادرردشيعه 

قبول ندارند، ولى رديه هاى مشابه صبحى عليه بهائيان را 

فاعتبروا يا اولى ! حجتكامل مى دانند؟ سبحان اهلل

 !االبصارواالنصاف
اهل بها اين رويه راازمواليشان حضرتعبدالبهاء آموخته اند  ١٢

، پس ازافشاياقدامات الواح وصاياكه دروصيت نامۀ خود، 

دشمنان و پيمان شكنان، چنين برايشانطلب استغفار كرده 

ِانّى َاْدُعوَك ِبِلسانى وَجنانى َاْن ال  َربِّ «: اند، َقوُلُه الَْمْحبُوْب 

ِانّياِكب ِبَوجهى ... ُتؤاِخَذُهْم ِبُظْلِمِهْم َواْعِتساِفِهْم َو ِنفاِقِهمْ 

نِْكساِر َو َاْدعُوَك ِبُكلَِّتَضرٍع َواْبَتهاٍل َاْن  لِّ َواْالِ َعلى ُتراِب الذ

ْن َاراَدنى ِبُسوٍء َو َاهاَننى َتْغِفَرِلُكلِّ َمْن آذانى َو َتْعُفَو َعْن ُكلِّمَ 

َل َسيئاِت ُكلِّ َمْن َظَلَمنيِبالَْحَسناِت َو َتْرُزَقُهْم ِمَن  َو ُتَبدِّ

ْلَمَبّراِت  َر َلُهْم ُكال اى پروردگار :مضمون( »...اْلَخيراِت َو ُتَقدِّ

من همانا ترا به زبان و قلبم مى خوانمو مى خواهم كه آنها 

 

 
همانا رخ بر ...قشان مجازات مفرمايىرا به ظلم و جور و نفا

خاكافتادگى و انكسار مى گذارم و ترا به كل تضرع و زارى 

دعا مى نمايم كه ببخشايى هر كهرا كه مرا اذيت نمود و عفو 

فرمايى هر آن كس را كه بدى مرا خواست و مرا اهانت 

نمودوتبديل فرمايى گناهان كسانى را كه به من ظلم كردند، 

ايشان را از خيراترزق دهى و همۀ خوبى ها را به حسنات، و 

 ...).برايشان مقدر فرمايى
نيز توقيعات . ١٥و١٤صص  ٦جلد  مائدۀ آسمانىكتاب  ١٣

نظربه همين حكم،حضرتشان دربارۀ . ٢٥٠ص  ١جلد 

همان آوارۀ مذكور، به جناب عبدالوّهاب ذبيحى مى 

به آواره ) بهائيان(فرمايند كه بايدهر كس ازاحبّاء 

تا فلِس آخر قرض را بپردازد زيرا حقوق مدنى «قروضاست م

، جلد نهم، مصابيح هدايتكتاب (» .او محفوظ است

 ).مى فرمايند ٤٩١ص

  ...تاريخ نويسى تا داستان پردازى از
و نيز سايت بهائى پژوهى،  ٧سال پنجم شماره  گوهرمجلّه  ١

 مقاله برهان قاطع
 ٦٢ص  ١٣٨٦ريور شه ٦نامه ايّام ه ، ويژجام جمه نشريّ  ٢
ياد  »داستان«چون خود نويسنده، از اين قضيه با عنوان  ٣

 .مى نمايد ؛ از ذکر اين کلمه ابائى نيست
ايّام  كه با انتشار بهائى پژوهىسايت . ٢ماخذ شماره ٤

ه متقابًال مسائل پشت بسيارى ازمسائل پشت پرده اش ــ والبتّ 
اى محيط پردۀ جام جم ــ آشكارتر شده است، دربارۀ آق

برازنده نام  -اسطوره تحقيق «: طباطبائى ازجمله مى نويسد
آن استاد بى بديلى است که براستى تحقيق و پژوهش را 

بيش از شصت سال  .اعتبار بخشيد و مالک و معيار آن شد
مقاله و مقامه تحقيقى آفريد تا  پياپى قلم علم مدارش،

تبعش بر دوهزار گذشت وشيوه تحقيق و ت بدانجا که از مرز
ى ديگر کشورها و بوم و حتّ  صد ها عالم و پژوهشگر اين مرز

تالشهاى روح  ۀو هزاران نکته بديعى که ثمر اثر گذار گرديد
جستجوگرش بود را متواضعانه به جهان دانش عرضه 

اين سايت نخستين سايتى بود که از تحقيقات آن » «.نمود
و آنها  نموداسطوره تحقيق در زمينه متون بهائى پرده گشايى 

» .را در اختيار بهائى پژوهان در سراسر جهان قرار داد
رحمت و رضوان الهى نثار روح پر فتوح آن سالله از تبار «

قدردانى از » «.سيّد محّمدمحيط طباطبائى پيامبر اکرم
قدر دانى از ساحت علم و  محيط طباطبائى ، محيط ادب،
 »...پژوهش است

درمصاحبه اى گفته اند دربارۀ اخيرًا  اريان نيزقاى حجّ آ ٥
آقاى :اميرحسين! جناب دكترداوودى چيزى نشنيده اند

ام که شما  با آرزوى سالمتى وتندرستى؛ شنيده! دكتر
اّطالعات خوبى از جريان بهائيّت در تاريخ معاصر ايران 

من دانشجوى رشته فلسفه هستم و ُخب از سر . داريد
سرنوشت دکتر خواستم بدانم اّطالعى از  کنجکاوى مى

عليمراد داوودى، استاد و مترجم آثار فلسفى در ايران 
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او در اوايل انقالب به نحو مشکوکى ناپديد  داريد؟ ظاهرًا
  .شده و بهائيان معتقدند به قتل رسيده است

شناسم و اّطالعى هم  فانه ايشان را نمىسّ أمت:اريانسعيد حجّ 
. از خبرى كه شما گفتيد، ندارم

http://norooznews.ir/news/3126.php  
اين مقاله هم در جزوه اى مستقل با همين نام منتشر  ٦

مقاالت و «گرديده و هم در جزء مجموعه اى با عنوان 
 ٢٠٧تا  ١٨٩صفحات  ٣جلد  »رسائل در مباحث متنوعه

عالقمندان مى توانند اين . کانادا –سه معارف بهائى سّ ؤم
 .نمايندمجموعه را درسايت کتابخانه بهائى مالحظه 

 .مقصود دکتر باهر است ٧
 .که در حقيقت، پنجاه واندى سال درست است ٨
و نيز  ٢٠٥ص ١٣٥٥خردادماه . مجلّه گوهر سال چهارم ٩

از تحقيق و تتبع تا تصديق و «مقاله . بهائى پژوهىسايت 
 .)قسمت دوم( »تبليغ فرق بسيار است

 .همان ص. همانجا ١٠
 .همان ص. همانجا ١١
 .٢٠٦همانجا ص  ١٢
  .٢١٤ص ... مقاالت و رسائل ١٣
  .نامه ايّام در صفحه اّول استه عاى ويژاشاره به ادّ  ١٤
ص  ١٣٥٥سال چهارم شماره هفتم مهرماه  گوهرمجلّه  ١٥

٥٦١. 
از جمله نگاه کنيد به مقاله  ٣٧ص  ٢خذ شماره أم ١٦

 ».است اّما براى همسايه مرگ حّق «
 .همان ص ١٤ماخذ شماره  ١٧
و  هريّ کواکب الدّ ه ايّام به کتاب هاى مقال ١٠در بيش از  ١٨

در باره بابيگرى  خاطرات صبحىو نيز  کشف الحيل از آواره

نگاه کنيد به پى : و بهائى گرى از صبحى استناد شده است

-٤٣-٤١-١٧-١٦-١٤-١١-١٠- ٩ -٧نوشت هاى صفحات 

 .٦٤و  ٤٧-٤٥

  ... ايّام تحريفات لفظى و مفهومى
به . دى وجودداردمتعدّ  نظم بديع بهائى مراجع ۀدربار ١

 بديع ازحضرت ولىّ  ١٠٥توقيع : عنوان نمونه رجوع شود به
جهان؛ اركان نظم  ۀ؛ حال وآيند٤امراهلل؛ قرن بديع، جلد

 ...بديع؛
 بهائى ايران از ۀات جامعنشريّ « ۀازجمله با استفاده ازمقال ٢

 ۀسمؤسّ  ٧ۀشمار ۀمندرج درنشري »تعطيل، تا انتشار آغاز
 .١٠٦-٩٢: صص عالى امربهائى، معارف ۀلمجلّ 

ۀ ينى است كه اسم رّديّ ئجهاتى مشابه آقاى رآ از جام جم ٣
ايّام خود در فهرست كتب بهائى  ٤٧ ۀنيزدرصفح را او

دسترسى به  ۀستيزان آورده است؛ ازجمله ازجهت نحو
ات وآثاربهائى با حمايت وهمكارى حكومت وقت نشريّ 

ۀ م كه خوددرصفحدرموردجام ج(است كه به هم شبيه اند 
لين حكومتى ودينى سئوايّام، ستون راست، به بعضى از م ٢

مزبوركه مجازبوده اشاره كرده وازايشان تشكرنموده؛ 
ين نيز به اعتراف خودموّرخين رسمى ئدرموردآقاى رآ

 

 
ظهور و سقوط سلطنت جمهورى اسالمى ازجمله دركتاب 

: ، صص١، ج ١٣٧١العات، تهران، ، انتشارات اطّ پهلوى
تحريف  ۀ؛ وازجمله درنحو)٢٤٣، ص ٢، ج ٣٧٤- ٣٧٣

به همين جهت ! ندا ات مزبورنيزبا هم متشابهمطالب نشريّ 
امثال ايشان فرموده است كه  ۀاست كه قرآن مجيد دربار

ت است كه مى توان ونيزازهمين واقعيّ ».تشابهت قلوبهم«
دريافت وقتى كسى همچون آن مرحوم توانسته به تحريف 

بهائى براى  ۀنين طبيعى بوده كه ازجامعهمچ دست بزند،
دراين موردرجوع !(منتشرنكردن كتاب رّديّه اش پول بخواهد

ه به جام جم؛ جوابيّ  ۀسرسخن درهمين مجموع ۀمقال: شودبه
: حقيق در تاريخ و عقايدكتاب رّديّه عليه امربهائى باعنوان 

، و كسروى گرايى... ى گرىئشيخى گرى،بابى گرى، بها
سۀ مطبوعاتى مؤسّ . ش .ـه١٣٥١يوسف فضايى،  نوشتۀ دكتر

 .ـه١٣٦٣عطايى، چاپ ششم با تجديد نظر كلى در سال 
 ) .ايّام آمده است  ٤٧ۀاين كتاب نيزدرليست صفح. / ش
پاسخ : بهائى مزبورعبارتند از ازجمله ديگرسايت هاى ضدّ  ٤

ى حقيقت؛ اخبار ت؛ تحرّ االت در مورد بهائيّ ؤبه س
ت و سياست؛ بيائيد کمى ت؛ بهائيّ ت؛ سراب بهائيّ بهائيّ 

ت؛ ان مهدويّ عيّ ت؛ کوتاه ولى خواندنى؛ مدّ فکر کنيم؛ بهائيّ 
ت در ايران؛ البرهان؛ مرکز مطالعات فرهنگى سياسى؛ بهائيّ 

جهان بدون صهيونيسم؛ جستجوگر پايگاههاى شيعى؛ مرکز 
ت ؛ به انتظار او ؛ ارتباط بهائيّ ٢مطالعات فرهنگى سياسى 

صهيونيسم؛ انجمن دختران ضّد بهائى با اسرائيل 
رفسنجان؛ پرس و جو؛ مرکز اسناد انقالب اسالمى؛ مجمع 

ت؛ الع رسانى مهدويّ جهانى شيعه شناسى؛ پايگاه اطّ 
ت از نگاه کاريکاتور؛ ت؛ بهائيّ ت و مبارزه با بهائيّ مهدويّ 

ت؛ بررسى و نقد فرق و مذاهب و بهائيّ ) ره(امام خمينى 
باطل؛ بهائى شناسى؛ 

http://www.vahdatebahai.blogfa.com  ؛ سايت خبرى
انديشه يزد؛ يوسف زهرا؛ مر کز اسناد انقالب اسالمى؛ 

فى سايتهاى ايرانى؛ ت؛ معرّ اخبار مهدى؛ اخبار مهدويّ 
ت؛ سايت ت؛ پيرامون بهائيّ وحدت عالم انسانى در بهائيّ 

عبداهلل شهبازى؛ بحث هاى اعتقادى ودينى؛ 
http://www.irdc.ir . 

ت هاست كه آشكارشده، به طورى كه اين وحشت مدّ  ٥
قم واصفهان وغيره به شكلى سازمان  ۀحوزه هاى علميّ 

ع يافته وبعضى ديگرنيزبه دنبال آنها مشغول اقدامات متنوّ 
اهلل جعفر  به عنوان مثال، آيت. بهائى ستيزانه شده اند

ه قم پارسال در سبحانى از اساتيد برجسته حوزه علميّ 
مين اجالس اساتيد مركز جهانى علوم اسالمى استان دوازده

ت امروز با طرح مسائل كالمى براى فرقه بهائيّ «: قم گفته اند
و با كمال » .كنند متزلزل كردن عقايد جوانان تالش مى

ب، برخالف اّدعاى ايّام درمقاالت ومطالب وعكس  تعجِّ
قبل از «: نشان کرده اند خاطر آن، ٥٨تا  ٥٠هاى صفحات

اين  شد ولى ت كمتر احساس مىب اسالمى خطر بهائيّ انقال
آدرس اين » .باشد ى مىله درشرايط فعلى بسيار جدّ أمس

: خبرچنين است
http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-

273/8502148835140951.htm  
 . ايّام آمده است ٢ ۀنام حقيقى يا مستعارايشان درصفح ٦
به بيش ٧/٧/١٣٧٧سرى سراۀ سازمان يافت ۀازجمله درحمل ٧
ه به بهائيان كه درآن هزاران جلد كتاب ونشريّ ۀ خان ٥٠٠از

 

 
البتّه محّققين گرامى . بعضى لوازم منزل برده شد ۀعالو

ه فرمايند كه خداى ناكرده بدآموزى نشود كه اين بايدتوجّ 
روش جمع آورى منابع تحقيق را كارى درست ودانشگاهى 

راموش كرد كه عالوه نيزنبايد ف! وآكادميك تصّوركنند
براماكن ومنازل بهائيان،منبع ديگرى نيزبراى به دست آوردن 

ات بهائى دراختيارجام جميان قرارداده شده، كه نشريّ 
چه كه طبق آنچه در . ساواك بوده است آرشيو عبارت از

 ٣٧٤، ص ظهور و سقوط سلطنت پهلوىجلد اّول كتاب 
حرم تقريبًا آمده، ارتشبد سابق حسين فردوست، دوست و مَ 
دفتر ويژه «چهل سالۀ محّمد رضا شاه پهلوى، رئيس 

، ١همان،ج(شاه و ناظر بر ساواك » بازرسى«و » العاتاطّ 
يكى از فرقه «: چنين گفته) ٦٨١تا  ٦٣٦پيشگفتار و صص 

م ساواك به دّقت دنبال مى ط ادارۀ كل سوّ هايى كه توسّ 
) سه ماهه(ىشعبۀ مربوطه بولتن هاى نوبه ا. ت بوديّ ئشد، بها

دفتر ويژه (تنظيم مى كرد كه يك نسخه از آن از طريق من 
اين . مى رسيد) پهلوى(به اّطالع محّمد رضا ) اطالعات

بايد اضافه كنم كه ... بولتن مفصلتر از بولتن فراماسونرى بود
 ١٢ى گرى بود در تمام ئدر ساواك فردى كه مسئول بها

داشت و بعدها سالى كه من در ساواك بودم همين سمت را 
ص هم در همين سوژه كار مى كرد و لذا در كار خود متخّص 

 ».ى شديد داشتئاو روحيۀ ضّد بها. درجه اّول شده بود
 .٢ايّام، ص »سرسخن« ٨
 .همان ٩

 .همان ١٠
ترجمه و اقتباس  ىئنظم جهانى بها نقل از كتاب  ١١

 .٨٩- ٩٣:صص هوشمند فتح اعظم،
 .١٤٥٦انوارهدايت، بند ١٢
موطنان عزيزمى توانند منابع مزبور را تا آنجائى اگرچه ه ١٣

اخيرباقى مانده،  ۀسال ٣٠ ۀكه ازحمالت وضبط ومصادر
رسيده  ازدوستان بهائى خود به دست آورند، اّما زمان آن نيز

است كه براى كشف حقيقت، كه ازقضا مورد تأكيد خود 
، به خود جام جميان )ايّام ٢ص(جام جم نيزهست
درعوض دروغ هائى كه به ايشان گفته  نيزمراجعه كنند، و

 !شده ومى شود، اصل منابع مزبوررا ازايشان مطالبه نمايند
اسفند  ١١شماره نوزدهم سال پنجاه و سوم،  اخبار امرى ١٤

 ٥٣٧و ٥٣٦ص ش، ـه ١٣٥٣
عدم مداخله «ۀ دراين مورداز جمله مراجعه شود به مقال ١٥

جام  ۀجوابيّ  ۀدرهمين مجموع »درسياست بى تفاوتى نيست
 .جم
به نقل از مجموعه اى مستخرج ازپيام هاى . ترجمه ١٦

عدم مداخله  ۀاعلى دربار امراهلل ومعهد حضرت ولىّ 
ه واطاعت ازحكومت متبوعه، جمع آورى درامورسياسيّ 

 . ١٩دكترپيترخان،ص
 ،٩ اخبار امرى شماره ى نهم سال پنجاه وچهارم،شماره ١٧

 ٢٣٦-٢٣٥صص ١٣٥٤مرداد  ٢٩
 .٣٣٦،٣٣٢،٣٢٢،٣١٥،٣٠٨صص  ١٨
عقايد بعضى ازدانشمندان جهان : ازجمله رجوع شود به ١٩

ديانت بهائى؛ شهادت مستشرقين ودانشمندان  ۀدربار
 ...امربهائى؛  ۀوبزرگان دربار
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 .١٣٢ۀ ، شمارمنتخبات آثارحضرت بهاءاهلل ٢٠
 . ٣٧٦،ص٣ج ،مكاتيب ٢١
 ۀايّام، مقال ٦٠ ۀاين را مقايسه كنيد با وارونه كارى صفح ٢٢
آيا اين  »هى جهانيان به آنانبى توجّ  ت ازخشم سران بهائيّ «

هى بى توجّ « ۀهمه بهائى ستيزى بى سابقه درايران نشان
سال هاست كه ! است؟ سبحان اهلل» جهانيان به بهائيان

را كه حضرت بهاءاهلل » اغنام اهلل«ۀ بهائى ستيزان كاربرد كلم
كاربرده اند، ت بهائيان به به شكل تشبيه براى بيان مظلوميّ 

 طعنه درمعنائى حقيقى براى توهين و و به تمسخر
تحقيربهائيان به كار برده ومى برند، غافل ازآنكه اگرآن را 

بپذيرند كه دربرابرمظلومين، ظالمين نيزبه  قبول دارند بايد
بارى بهائى ستيزانى كه كاربرد تشبيه ! گرگ تشبيه شده اند

دهند وچنين توهين  ومجازوكنايه واستعاره را تشخيص نمى
اين رانيزنمى دانند كه درقرآن مجيد  مى كنند، البدّ 

 ۀواحاديث اسالمى نيزازاين تشبيهات حتّى براى ائم
اطهارنيزبه كاررفته، ودرانجيل نيز مؤمنين به اغنام تشبيه شده 

 »ءشبان فقرا«اند و نيز در گاتها، حضرت زردشت با عنوان 
 ). ٤٦٦جان ناس ص  ،تاريخ جامع اديان(ياد شده است 

. بايدبه كل آثاربهائى مراجعه كرد» بهائى«مفهوم  ۀدربار ٢٣
آنها  ۀدول وحكومات وملل ورابط ۀدرمورد نظرامربهائى دربار

كتب بهائى  كه بايد درآثارو ه اى موجودنيزبيانات عاليّ 
الواح متّممات ؛ الواح ملوك: ازجمله رجوع شود به. يافت

پيام ؛ همدنيّ  ۀرسال؛ هسياسيّ  ۀرسال؛ كتاب مستطاب اقدس
 .انوارهدايت؛ ملكوت

 .٧٠، ص١، جخاطرات حبيب ٢٤
 . ٤٦-٤٧: ، صص٣، جمائده آسمانى ٢٥
. ٢٨٩،ص١٢و ١١ ۀ، شمار١٣٤٩، سالآهنگ بديع ٢٦

جهانى بهائى درسازمان ملل ازجمله  ۀت جامعدرموردعضويّ 
علل ترس ونگرانى رّديّه نويسان « ۀرجوع شود به مقال

درهمين  »س بهائى،عليه ديانت مقدّ  سياسى ومذهبى
 .هجوابيّ  ۀمجموع

 .٢٣١،ص٧ۀ،شمار١٣٥١سال  امرى اخبار ٢٧
 . ٢٦يادداشت  در مذكور ۀبه مقال رجوع شود ٢٨
 ايّام ٤٠، ص١٣٥٠، سال١١، شمارۀ امرى اخبار ٢٩
 .١١٩،ص١٣٥١سال ،٤ۀ شمار امرى اخبار ٣٠
براى . مى باشد ١٩٨٥اكتبر  ١٦ ۀ آقاى الزلوتاريخ بيانيّ  ٣١
ى ئالع بيشتر دربارۀ ايشان و نظراتشان دربارۀ ديانت بهااطّ 

ط كلوپ رم، مراجعه شود عالوه بر گزارش هاى منتشره توسّ 
از دو خبرنگار فرانسوى غير  باغبانان بهشت خدابه كتاب 

كولت گوويون و فيليپ ژوويون، كه در اواخر آن : ىئبها
كتاب مزبور شرح . مصاحبه اى با آقاى الزلو انجام داده اند 

مشاهدات و مصاحبه هاى دو خبر نگار مزبور در مركز 
ى مى باشد كه توصيه مى شود هموطنان عزيز ئجهانى بها

ديگرى  موارد. ورده مطالعه نمايندآحتمًا آن را بدست 
دارد،  وجود بهائى نيزۀ ه هاى جهانى جامعبيانيّ  ۀازارائ

كًال براى  ، كه٢٠٠٠درسال  سران اديانه به همچون بيانيّ 
به  ه هاى مزبور، ازجمله رجوع شودوبيانيّ  الواح ملوكديدن 
 . www.ketabkhaneyebahai.org: سايت

 .٨٠-٨١: ، صص٣ۀ،شمار١٣٥١الس، امرى اخبار ٣٢
وقايع نشان داده ومى دهد، مصريان  چه چنانكه روند اگر ٣٣

نيزمانند ديگركشورهاى اسالمى، تحت تأثيرامثال آيت اهلل 

 

 
 مهمّ  ۀبهائيان، مسأل مورد از ستند، چه كه مهمترتسخيرى ني

اساسى  ۀخود مسلمانان است كه دغدغ حادهنگى واتّ آهم
 .ايّام بوده ومى باشد ٤٧ۀ كنفرانس اسالمى مذكوردرصفح

آن مربوط به  ۀصفح ٤-٣صفحه مطالب ايّام فقط ٦٤از  ٣٤
 ٣٠ ۀرشد وتوسع جام جم عمدًا اخبار! سال اخيراست ٣٠

جهانى بهائى همزمان باجمهورى اسالمى  ۀسال اخيرجامع
 تأثير امثال ايّام به خاطر ۀاساسًا تهيّ ! را مسكوت مى گذارد

آن  ايران از ت عزيزملّ  عجيب، وآگاهى بيشتر ۀهمين توسع
سرگردان وعصبانى  ديوانه وحيران و بوده كه جام جميان را

 ! نموده
، وسايت ٢٦مزبور در يادداشت  ۀاز جمله به مقال ٣٥

newnegah.org  سرويس خبرى جامعه جهانى بهائىو نيز 

 مراجعه شود
 ٣٢ص همايون، .، از بايران آينده بهائيان و كتاب ٣٦
 كتاب مستطاب اقدس ٣٧
 ١٢سبأ، ٣٨
 والعصر ٣٩
 ١٣-١٢،شمارۀ١٣٣٢سال  ،آهنگ بديع ٤٠
 فرهنگ عميد ٤١
 ۳۱، نامۀنهج البالغه دشتى ٤٢
ر نزد كه يكى ازچهار كتب معتب اصول كافىدركتاب  ٤٣

 ٣٤٠،ص٣شيعيان است، درجلد
 .١٧٦ى آيين فراگير جهانى،صئديانت بها ٤٤
نوامبر  ٢٦و پيام  ١٠٤ص ۀ قرن انوار،به نقل از بيانيّ  ٤٥

برزيل بارها به تحسين امربهائى ). بيت العدل اعظم ٢٠٠٣
آنها سبب تطويل  ۀآن پرداخته است كه ذكرهم ۀوجامع
 .است

 .٦٤ى،صئايران زادگاه آيين بها. ترجمه  ٤٦
 .١٠٥ص  ،قرن انواربيانيۀ  ٤٧
 ديانت بهائى، ۀبار دانشمندان جهان در بعضى از عقايد ٤٨

 .١٣٣ص 
 .١٧٦همان، ص ٤٩
گرايش تولستوى به آيين بهائى، به ۀ ، مقالنيونگاهسايت  ٥٠

 .استنداردو. نقل ازکتاب لئوتولستوى وديانت بهائى، اثر ل
 .١٦٨ص ...عقايدبعضى از ٥١
 . ١٣٠همان، ص ٥٢
 طهران، الهورى، نامه، كليات اشعارفارسى اقبال جاويد ٥٣

 .٣٣٦ص ،١٣٧٠
، ٨٩-٩٣: ، صص١٣٥٩، سال ٦ ۀشمار ،اخبار امرى ٥٤

هدايت اهلل، نيابت . از جمله پيام، م(مندرج مى باشد 

 )رئيس جمهور، سانجيوارّدى، اينديرا گاندى نخست وزير
 .٥٦، ارديبهشت وخرداد، ص٢٨٢ ،پيام بهائى ٥٥
  .٦٢آبان، ص و ، مهر٢٥١ۀشمار هائىپيام ب ٥٦

 

 

 بهائى ستيزى ۀنزاع بر سر نحو
فرموده اند تأويل ) ع(مهم است كه اشاره گردد امام صادق ١

يعنى در . آيات مزبور جز در زمان قائم موعود نخواهد بود
ى است كه نور الهى به تدريج تمام عالم را ئظهور بابى و بها

مله حضرت ختمى و وعود انبياى الهى و من ج مى گيرد
 د مصطفى َعَليِهم َاْبَدُع اْلتحياِت َواْلثناء تحقّق مرتبت محمّ 

 مى يابد و نمى توان جلوى آن را گرفت و مخالفتهاى اعدا
فوت كردن به نور الهى خواهد بود كه بديهى است  همانند

، و نيز كتاب ١٣بحاراالنوار، جلد(  بى اثر خواهد شد
 ). ١٣٥٨چاپ  تعليمات دينى سوم اقتصاد؛

موسوم به انجمن (  در شناخت حزب قاعدين زمان كتاب ٢
باقى؛ نشر دانش اسالمى، نشر اسفند  .، از ع)هحجتيّ 
 . ٩٦،٢٠٣:، صص١٣٦٢

 .١٢٨و  ١٩٤همان مأخذ صفحه  ٣
 .١٩١همان، ص  ٤
يان ايران در جواب سخنرانى ئۀ جامعۀ بهابه نقل ازبيانيّ  ٥

ات كميتۀ حقوق بشر نماينده محترم وقت ايران در جلس
يان كه سخنرانى مزبور ئسازمان ملل در ژنو درباره حقوق بها

 ٢/٥/١٣٦١، روزنامۀ اطالعات مورخ ١٦٧٧٦در شماره 
 . چاپ شده است

 ٢٠٠٠پيام رضوان : در اين مورد من جمله رجوع شود به ٦
همان معهد اعلى  ٢٠٠٣نوامبر  ٢٦بيت العدل اعظم و پيام 
يان ايران ئۀ جامعۀ بهاه است؛ بيانيّ كه درهمين مجموعه آمد

مراجع امور و مالذ جمهور در بديع با عنوان  ١٣٨مورخ 
، صحيفۀ نور؛ كتاب ...كشور مقدس ايران مالحظه فرمايند

، ٨-١٤:از مركز فرهنگى انقالب اسالمى، جلد اول،صص
١٠٠، ٦٥-٦٩، ٥٣-٦٢، ٥٢، ٥٠، ٣٤،٣٩،٤٤، ١٧ -
نور،جلد  ؛ صحيفۀ ١٣٨، ٢٠٨، ٢٢٨، ٦٤،٢٤٣، ٩٠
 . ٢٠١و ٧٩،صص٤
چنانكه حتى دولتمردان رژيم پهلوى نيزگاهى عنداللزوم در  ٧

ى در ايران را انكار مى ئمجامع بين المللى وجود جامعۀ بها
همچنين بعضى علما و . كردند و يا تجاهل مى نمودند

روشنفكران نيز همين روش را ترجيح مى دادند كه در اينجا 
جمله رجوع  از دراين مورد. بيندلزومى به ذكر ايشان نمى 

- ٤٥٣،صص١٣٥١، آبان ١٣،شمارۀاخبارامرىشودبه 
٤٥٤.. 

، ترجمه سيد مهدى حائرى ٢االتقان،جلد ٨

و هر گاه خداوند : مضمون شعر. ٢٤٩-٢٥١قزوينى،صص

بخواهد فضيلت بسته شده را بگشايد، زبان حسود را بر آن 

زاند، اگر آتش آنچه در كنارش هست نمى سو. باز مى كند

 .بوى خوش عود هيچگاه احساس و دانسته نمى شد
َجل َثناُه، چاپ  مجموعه مناجاتهاى حضرت عبدالبهاء ٩

 .٣٤٦و ٣٢٥:آلمان،صص
جام ام ايّ  ۀاشاره به تهيه كنندگان و مقاله نويسان ويژه نام ١٠
 ). ، قسمت سرسخن٢ص(است  جم
 ٢صفحه ،١٣٦٠آبان  ١٠يكشنبه  ،كيهان روزنامه ١١

 



 
 ٢٠٥   ولوله درشهر

 
 
كتاب انجمن  »گفت وشنود«مباحثه، درقسمت اين  ١٢

، ضمن اظهار نظرات راجع به كتاب متون شناسى ونقد
 . مطرح شده است بهائى پژوهىدرسايت  مستطاب ايقان

 بهائى پژوهىتوجه مى فرمائيدكه دراينجا عامل سايت  ١٣

كه به  را ت مسلمانوسايت مزبوررا عاقل دانسته، وملّ  خود

براى آگاه  ولىّ  و مبه قيّ  ان، نيازايشۀ كودكان زعم باطل و

 !شدن دارند، جاهل دانسته

بهائى ستيزى جام جم، گفتمانهاى 

  ...قدرت 

١ Surveiller et Punir 
٢ Orientalism, 334 

  نيست اسالم دين بهائى ضد

 ۹۰ – ۸۹ص  – ۴جلد مکاتيب عبدالبهاء ١
 .٣٧٤ -٣٧٧صص ،ادعيه محبوب ٢
: ب عندليب، صص، به خط جنامجموعه الواح سمندر ٣

١٩٢- ١٩٣. 
-٤٦٩، صص٤ج امر و خلقنيز به مضامين لوح مبارك در  ٤

 .ه شودتوجّ  ٤٦٨
 .٦٧-٦٨،صص ٢، ج هريّ كواكب الدّ  ٥
 .٢٠٨، از جمشيد فناييان،صكتاب ايران آينده ٦
مرداد  ١٦، مورخ ٩٣١شماره  جام جممقاله مندرج در  ٧

١٣٨٢. 
نان هموط.٤٣٧-٤٣٨: صص ،گنجينه حدود و احكام ٨

به تعاليم بابى  اين خصوص بايد در عزيزبراى آشنائى بيشتر
و بهائى درباره حرام بودن مصرف و خريد و فروش ترياك و 

و حرمت  —حشيش و هروئين و مشروبات الكلى و امثال آن 
مراجعه فرمايند تا اكاذيب امثال جام  —تنزيهى دخانيات 

بدانيم جالب است . دريابند جم وآقاى شهبازى را آشكارا
ى كه يكى از مدارك دستگيرى بابيان اين بوده كه آنها حتّ 

دخانيات مصرف نمى كردند؛ آن هم در زمانى كه از دربار 
فاقًا نمونه هايى اتّ ! شاه تا خانۀ گدا، انواِع دود، مشهود بوده

از دفاتر حساب و كتاب و خريد و فروش تجارى حضرت 
ريد و فروششان باب باقى مانده است كه ليستى از اجناس خ

در آن مسطور است و جالب آنكه در اين ليست، نه تنها از 
. ترياك بلكه از بعضى مواد و ادويه بد بو نيز خبرى نيست

 ٩از واحد  ٧، باب بيان فارسىچنانكه در كتاب مستطاب 
صريحًا ترياك و مواد بد بوى ديگر را حرام فرمودند و جا 

مى نوشتند كه  داشت آقاى شهبازى به جاى تهمت مزبور
ى ادويه جات را حرام فرموده اند و به جاى حضرت باب حتّ 

آن دستور فرمودند از اغذيه و داروهاى گياهى براى درمان 
استفاده شود و اين همان دستورى است كه دنيا به تدريج به 

براى موارد ذكر شده، از جمله . سمت قبول آن پيش مى رود
، ٤٣٢: م، صصجينۀ حدود و احكاگن: رجوع شود به

؛ امر و ٤٦١، ٣٤٦،٤٥٨:؛ گلزار تعاليم بهائى،صص٤٢٨

 

 
؛ كتاب حضرت نقطۀ اولى تأليف محّمد على ٣خلق،ج

، ارديبهشت وخرداد ١٧٤، شمارۀ پيام بهائىفيضى؛ مجلۀ 
 ...؛١٨-١٤، صص ١٣٧٣

  يوم تبلى السرائر

 ٩سورۀ طارق آيه  ١
 .١٤٢ص ،١ ج ،مصابيح هدايت ١
مقدارهم كه گفته شده به  قابل تذكر است كه اين ٢

خاطرروشن شدن اكاذيب جام جميان است كه به فرمودۀ 

همچنين بايداشاره » .يخربون بيوتهم بايديهم«قران كريم،

كرد كه بعضى ازنفوس شكنجه شده، هنوزدرقيدحياتند 

 !امثال جام جميان مى باشند» قلقلك«وشواهدزنده اى از
 ٢٥دوشنبه ، كيهانروزنامۀ  جمله در آن از خبر ٣

 .آمده است١٥،صفحۀ١٣٦٠خرداد
 .٢٨تأليف حسن يوسفى اشكورى، ص ٤
تحريفات لفظى ومفهومى ايام «به مطلب  رجوع شود ٥

مندرج » امرى و آهنگ بديع درنشريات بهائى اخبار

 .درهمين مجموعه
 .١١٤٢٢، شماره ١٣٦٠آبان  ١٠روزنامۀ كيهان، يكشنبه  ٦
ه انجمن شناخت حزب قاعدين زمان موسوم ب ٧

 .٦٢،١٩٤،٢٨،٩٦: حجتيه،صص
 !البته اين فصل نامه يكى دوماه پس ازنشر ايام به بازارآمد ٨
 .١٢٠ص ،اشراقاتمجموعۀ  ٩

 .۸۶۶،ص۲،جرحيق مختوم ١٠
 .۲۱۱، صاقليم نور ١١
 آقاخان نورى در بارۀ ميرزا در ديگر دربارۀ شواهد ١٢

، ٢، ج رحيق مختوم؛ قرن بديع  آثاربهائى رجوع شودبه
- ٢١٦،٢٣٤-٢١٠:، صصاقليم نور؛ ٨٦٦-٨٦٢صص
٢٣٧،... 

 ١٦٧٧٦سخنرانى مزبور در روزنامه اطالعات، شماره  ١٣

 .چاپ شده است ٢/٥/١٣٦١مورخ 
دربارۀ آقاى خسروشاهى وبهائى ستيزيشان درهمين  ١٤

صبحى وآواره، طناب هاى پوسيدۀ «مجموعه نيز،درمقالۀ 

 .آمده استاشاراتى » رديه نويسان قبل وپس ازانقالب
دراين موردبه توقيعات حضرت شوقى ربانى مراجعه  ١٥

 .فرمائيد
در شناخت حزب قاعدين زمان، موسوم به انجمن كتاب  ١٦

باقى؛ نشر دانش اسالمى، نشر اسفند . ، از عحجتيه
 .٩٦،٢٠٣:، صص١٣٦٢

ش تا .ه ١٣٣٢بر طبق تاريخ مأخذ مزبور، منظور از سال  ١٧

 .دسال مى باش ٣٠، حدود ١٣٦٢سال 
 .١٢٨و  ١٩٤همان مأخذ صفحه  ١٨

 

 
 .١٩١همان، ص ١٩
 ٢٠٠٠در اين مورد من جمله رجوع شود به پيام رضوان  ٢٠

همان معهد  ٢٠٠٣نوامبر  ٢٦بيت العدل اعظم و پيام 
بديع با عنوان  ١٣٨اعلى؛ بيانيۀ جامعۀ بهاييان ايران مورخ 

مراجع امور و مالذ جمهور در كشور مقدس ايران مالحظه «
؛كتاب صحيفۀ نور، از مركز فرهنگى انقالب »...فرمايند

، ٥٠، ٣٤،٣٩،٤٤، ١٧، ٨- ١٤:اسالمى، جلد اول،صص
٢٢٨، ٦٤،٢٤٣، ٩٠-١٠٠، ٦٥-٦٩، ٥٣-٦٢، ٥٢ ،

. ٢٠١و ٧٩،صص٤؛ صحيفۀ نور،جلد  ١٣٨، ٢٠٨
همچنين دربارۀ نزاع بهائى ستيزان برسرنحوۀ بهائى 

 بهائى نزاع بر سر نحوۀ«ستيزيشان، رجوع شودبه مقالۀ 
 .، درهمين مجموعه»!ستيزى

 .درياى دانش ٢١
حضرت ولى امراهلل و سپس بيت العدل اعظم براى  ٢٢

توسعه و تحكيم و رشد جامعۀ بهايى برنامه هاى مختلفى 
طراحى فرموده و مى فرمايند، كه مورد اشاره شده در پيام 

ميالدى بوده  ١٩٨٦تا  ١٩٧٩ساله از سنۀ  ٧مزبور، نقشۀ 
 .است

م است و  ١٩٨٥ارائه شده در پيام مزبور مربوط به  آمار ٢٣

م ابعاد كمى و كيفى دائم التزايدى  ٢٠٠٧اينك در سنۀ

سال پيش دارا شده كه قسمتى از آن را  ٢٢نسبت به 

مختصرى ازتاريخ ديانت بابى و «درهمين مجموعه درمقالۀ 

 .مالحظه مى فرمائيد» بهائى ورشدان

  ال اكراه فى التشرّف
، معارف عالى امر ۀسمؤسّ  ۀنشري ١٠٥حۀ ازصف به نقل ١

ت سيسان ازاين نظرچنان معروفيّ .بديع ١٦٠، سال ٦ ۀشمار
 ۀ، كه دربار٣٩٠، صطّب الكبيربود كه ازجمله دركتاب 

: سيب زمينى مى نويسد، به سيسان چنين اشاره مى كند
تبريز كه  سيسان دهى است دريك فرسخى بستان آباد«

درسيسان سيب زمينى زياد مى . اند اكثراهالى آن ده بهائى
 » .الخ...كاشتند

اسالم، دموكراسى ونوگرائى دينى درايران، به  رجوع شود ٢
جليل  ۀ، ازفروغ جهانبخش، ترجمسروش ازبازرگان تا

بررسى جنبش اسالمى  و نقدو . ١٣٨٣پروين، نشرگام نو، 
، حسن يوسفى اشكورى، معاصر، نوگرائى دينى

 . ١٣٧٨نشرقصيده، چاپ دوم،
 ٢٩٩، ص گنجينۀ حدود و احكام ١
 ٨٥، ص ٥، جآثار قلم اعلى ٢
 ٢٩، ص ١ج آيات الهى ٣
 ٨٢، ص ٢، جآيات الهى ٤
 ٢٩٩، ص گنجينۀ حدود و احكام ٥
 ٨٠، صمنتخباتى دربارۀ تعليم و تربيت ٦
 ١٢٥، صگلزار تعاليم بهائى ٧
 ١٣٨٥خرداد  ٢٩، ٢صفحه  ٦٩٦شماره  هگمتانه ٨

 همدان

 



 
 ٢٠٦   ولوله درشهر

 
 
 ١٣٨٥خرداد  ٢٨صفحه اول،  ٦٩٥اره شم هگمتانه ٩

 همدان 
 ١٣٨٥خرداد  ٢٩، ٢صفحه  ٦٩٦شماره  هگمتانه ١٠

 همدان
 همدان١٣٨٥تيرماه  ٦، ٢صفحه  ٧٠٣شماره  هگمتانه ١١
 همدان ١٣٨٥تيرماه  ٦، ٢صفحه  ٧٠٣شماره  هگمتانه ١٢
 ١٣٨٥تيرماه  ١٢، ٢صفحه  ٧٠٧شماره  هگمتانه ١٣

 همدان

  سياست الهى، سياست بشرى

 مستطاب اقدسكتاب  ١
 ٤٤، ص گلزار تعاليم بهائىلوح بشارات به نقل از  ٢
 ١٠٤-١٠٥لوح شيخ نجفى، صص ٣
 لوح دنيا ٤
 ٢٠٠، ص٣، جامر وخلق ٥
 ٤٣٨، ص٤، جامروخلق ٦
 ٤٣٨، ص٤، جامروخلق ٧
 ٦٧- ٦٨:، صص٢، جكواكب ا لّدريهكتاب  ٨
 ٤٠٩-٤١١صص ،١ج ،مكاتيب ٩

 ٤١١-٤٠٩، صص١، جمكاتيب عبدالبهاء ١٠
 ٤٩، ص١٣٥٩، سال٤، شمارۀاخبار امرى ١١
 رسالۀ سياسيّه ١٢
 به بعد ٢٦٧صص ،٢ ،جخطابات ١٣
 رسالۀ سياسيه ١٤
 به بعد ٧٢، صص٢، جمكاتيب ١٥
 به بعد ١١٨، صص٢، جخطابات ١٦
 به بعد ٢٦٧، صص ٢، جخطابات ١٧
 ١٩٩- ٢٠١: ، صص٣، جلد مكاتيب عبدالبهاء ١٨
 ١٩٣٤امضاى مبارك، شوقى، سنه  ١٩
 ٥٤-٥٥، صص٦، جنىمائدۀ آسما ٢٠
 ١٦٣-...صص ،١ ج ،توقيعات ٢١
 ١٤٤-١٤٥، صص١ ، جتوقيعات ٢٢
جوالى  ٧ در اين مورد همچنين مراجعه شود به پيام ٢٣

آهنگ داراالنشاء بيت العدل اعظم مندرج درمجلۀ  ١٩٧٦

 ٣٤١، شماره ٣١سال  بديع

  سياست و مداخله در آن

 ه١٤ص  مبانى سياست ١
 ١٦همانجا ص  ٢
 ٧٤انجا ص مه ٣

 

 
 ٧٤همانجا ص  ٤
 ٢٢پيشگفتار، ص  مبانى سياست ٥
 و اشاره به حديث قدسى ٢٣٩ص  ٣ج  مر و خلقا ٦
 ٤٠٥ص  مبانى سياست ٧
ى ئهيچ فرد بها«:فرمايند امراهلل در بيانى مى حضرت ولىّ  ٨

جمهوريخواه يا دموكرات شناخت  به مفهوم توان عينًا را نمى

 اصول و مبادىامى و طرفدار حچه كه وى مافوق ساير امور 

 است كه حضرت بهاء اهلل وضع فرموده اند و اين عبد كامالً 

يك ازاحزاب سياسى با اين اصول  معتقدم كه پروگرام هيچ

 »و مبادى موافقت تام نداشته و ندارد

  ... فراماسونرى و ديانت بهائى و
 .٥٢٨-٥٢٥، صص١٣٤٣، سال اخبارامرى ١
 .٣٤١، شمارۀ٣١، سالآهنگ بديع ٢
 .١٣٨٧، بندانوارهدايتكتاب  .ترجمه ٣
 .١٣٨٨همان، بند. ترجمه ٤
 .١٣٨٩همان، بند. ترجمه ٥
 .١٣٩٠همان، بند. ترجمه ٦
 .١٣٩١همان، بند. ترجمه ٧
به بهائى  ٣٠ايّام درص خود. ١٣٩٢همان، بند. ترجمه ٨

شدن بعضى تئوسوفى ها اعتراف كرده است، ولى نگفته 
دن نفوسى كه قبًال چه اشكالى دارد، وبيان ننموده بهائى كر

 پس ازبهائى شدن ديدشان را و به تناسخ معتقدبوده اند
 !اسالم دارد اصالح كرده اند چه ضررى براى جام جميان و

 .١٣٩٢همان، بند.ترجمه ٩
 .١٣٩٣همان، بند.ترجمه ١٠
 .١٣٩٦همان، بند. ترجمه ١١
 ١٣٩٧همان، بند.ترجمه ١٢
 .١٣٩٩همان، بند.ترجمه ١٣
 .١٤٠١همان، بند .ترجمه ١٤
 .٣١٢-٣١١، صصيكتا گوهر ١٥
 .٣٧٤جلد اّول آن، ص  ١٦
سقوط  و ظهوردركتاب  ازديگرنمونه هاى توجيهات مزبور ١٧

مى باشد كه ٤٦٨-٤٦٩، صص ٢، جلد سلطنت پهلوى
ارائه كرده  ٥/٦/١٣٤٤سندى منتسب به جامعه بهائى موّرخ 

اند كه در آن آمده آقاى صنيعى بهائى استعفاى خود را از 
تقديم شاه نموده ولى شاه قانع نشده و اظهار وزارت جنگ 

اجازه دخالت ) يعنى خود شاه(داشته در ايران كسى جز وى 
ه ندارد و هيچ كس هم دخالت ندارد و لذا در امور سياسيّ 

استعفاى آقاى صنيعى به خاطر عقيدۀ دينى اش مبنى بر 
عدم مداخله در امور سياسى منتفى است و بايد به كار خود 

رغم ارائۀ  اّما عجيب آنكه على.د و تمّرد ننمايدادامه ده
ِبِت صداقت بهائيان در قول و عمل است، ثاين سند كه م

به حكم حالت هميشگى خود، يك بام و دو هوا عمل 
به نظر مى رسد كه اين حركت چيزى «: نموده و نوشته اند

جز صحنه سازى نبوده است، تا از سويى نقض آشكاِر 

 

 
ى يك پست كامًال تصدّ ( 'هامور سياسيّ  عدم مداخله در'اصِل 

توجيه شود و از سويى ديگر ) ط يك فرد بهائىسياسى توسّ 
مالحظه مى  ».اعتماد شاه به فرقه بهائيّت تثبيت گردد

رسيده » خين منصف حقيقت جوبه نظرمورّ «فرمائيد چه 
درمقاالت ديگرى نيزبه اين موضوع اشاره شده  !است
 ).است

فاضل : نگاه كنيد به«: مى نويسد پاورقى اينجا در در ١٨

ى سه ملّ ؛ مؤسّ ؛تاريخ ظهورالحّق مازندرانى، اسداهلل

. ٥٨٩-٥٨٥مطبوعات امرى؛جلدهشتم؛ بخش اّول،صفحۀ

ق محترم آقاى عبداهلل اشارۀ مزبورمرهون يادآورى محقّ 

اشارۀ آقاى  صفحۀ مورد٥البته شما اگربه » .شهبازى است

يحى دربارۀ بهائى بودن شهبازى مراجعه بفرمائيد ابدًا توض

 !نمى كنيد پيدا ذبيح قربان
همان طوركه درمنابع مربوطه آمده، باشگاه هائى ازقبيل  ١٩

هميشه جنبۀ سياسى نداشته، بعضًا جنبه هاى  روتارى والينز
ه يا ورزشى ياهنرى يا اجتماعى وامثال آن دارند خيريّ 

. وارتباط باآنها هميشه امرى سياسى محسوب نمى شود
وكيف اين قبيل باشگاه ها دركشورهاى  ين كمّ همچن

با اين حال بهائيان چنان كه . مختلف متفاوت است
 خدمات خود ازنصوص فوق پيداست، هميشه سعى دارند
انجام دهند  را ازطريق تشكيالت نظم ادارى خود

ت درامثال آن باشگاه ها دقيق ت يا عدم عضويّ ودرعضويّ 
 دچار و غافل شوند خود مبادا ازمبادى عقايد وحّساسند تا

دربارۀ باشگاه هائى . ون گردنددسايس احتمالى سياسيّ 
: مراجعه شودبه آدرس اينترنتى الينز ازقبيل روتارى و

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.
php?sid=229 و فرهنگ عميد كه درآن چنين آمده است :

 ايع وم ازصاحبان صن١٩٠٥انجمنى كه درسال : روتارى«
شيكاگو  شهر ه دربازرگانان بزرگ به منظور كمك به امورخيريّ 

بتدريج دراغلب كشورهاى جهان شعبه هائى  تشكيل شد و
تأسيس كرد، درتهران نخستين باشگاه روتارى درسال 

قين همچنين بايداشاره كردكه محقّ » .تأسيس شد ١٩٥٦
 مضرّ  و فاسد و ن فراماسونرى را يكسره بدئومختلف همۀ ش

بين  نيز گفته اند وبين تاريخچۀ قديم وجديدآن ون
فراماسونرى دركشورهاى مختلف واهداف هريك تفاوت 

ايران  و كيف آن در چنان كه كمّ . هائى نيز قائل شده اند
سرزنش قرارگرفته  نيزمتفاوت بوده است وآنجائى مورد عزيز

عمل  وطن عزيز به ضرر و است كه درخدمت دول استعمارگر
 واين خودبحثى مفصل دارد كه خود نموده است،

 .نويسندگان ايران بعضًا به آن پرداخته اند

  بازهم هويدا
يابى علل  ما چگونه ما شديم؟ ريشه. زيباکالم، صادق ١

خورشيدى  ١٣٧٨انتشارات روزنه . عقب ماندگى در ايران
 . ١٨٣-٨٤. ص

 ١٨٣. ماخذ باال ص ٢
  : براى نمونه نگاه کنيد به ٣

 



 
 ٢٠٧   ولوله درشهر

 
 

Le Livre de la Certitude (traduit de Persan par 

Hippolyte Dreyfuset Mirza Habibullah Chirazi) 

Paris:Leroux, 1904. 
- ٢٥٧. متن اين نامه در مکاتيب عبدالبهاء جلد دوم ص ٤

  : او مى نويسد که. آمدهاست ٢٦٣
درخصوص جناب آقا ميرزا حبيب اهلل اين سليل آقا رضاى 

نمائيد با سائر ياران که  ىتهر قسم باشد همّ . جليل است
ا گردد ولو درسائر تى از براى او مهيّ شاءاهلل مشغوليّ  بلکه ان

تى در نزد من اين مسئله اهميّ . واليات و يا در خارج مملکت
  ) ٢٦٣.ص. (به جناب آقا رضا دارم تى کهدارد نظر به محبّ 

ميالدى دانست چون  ١٩١٠اين مکتوب را مى توان  تاريخ
احتمالى بهائيان در  اره اى به عضويتدر متن نامه اش

اين انتخابات به دليل اولتيماتم و . م شده استمجلس سوّ 
م مورگان شوستر منحل شد و مجلس سوّ  ۀروسپيرو مسال ۀحمل

  . تشکيل نشد ١٩١٤تا سال 
اس ميالنى در کتاب معماى هويدا اشاره اى به اين دکترعبّ 

ودند و در خذ آن را گم کرده بأمکتوب دارند ولى گويام
  : ک به.ن. پانويس اشاره اى به اين مساله شده است

  The Persian Sphinx. ٤٤ص 
٥ The Persian Sphinx  ٤٧ص 
٦ The Persian Sphinx. ٧٨ص 
در اينجا الئيک را به عنوان برابر فرانسه واژه انگليسى  ٧

 .سکوالر بکارمى برم
 .ماخذ باال٧ص  ٨
٩ The Persian Sphinx  ٢١٩ص 

عبداهلل ۀ جلد دوم، نوشت ور و سقوط سلطنت پهلوىظه ١٠

 ٣٩٠- ٣٩١.شهبازى ص
  ٣٨٨ماخذ باال ص  ١١
اسناد  اس هويدا به روايتامير عبّ : رجال عصر پهلوى ١٢

 ٤٠٢ص  ١ج ساواک
عبداهلل ۀ م، نوشتجلد دوّ  و سقوط سلطنت پهلوىظهور  ١٣

 ٣٨٨شهبازى ص
د اسنا اس هويدا به روايتامير عبّ : رجال عصر پهلوى ١٤

  ٤٥٩ص  ٢ساواک ج
د سيّ  ۀنوشت ٢٤١. ص ت در ايرانبهائيّ رجوع کنيد به  ١٥

 .د على سالمىسعيد زاهدزاهدانى و محمّ 
عبداهلل  ۀم، نوشتجلد دّ  سلطنت پهلوى ظهور و سقوط ١٦

 ٣٨٨شهبازى ص
 ٣٨٥ماخذ باال ص  ١٧
اسناد  اس هويدا به روايتامير عبّ : رجال عصر پهلوى ١٨

 ٥٢٥-٥٥١ص  ٢ج ساواک
 ٥١٩- ٥٢٠:،صص١٣٧١چاپ پنجم، پاييز  ،٢ج ١٩
افراسيابى  آقاى بهرام: ديگران نيز چنين كرده اند، مثل ٢٠

چاپ  تجديد ١٣٨٢كه در تتاريخ جامع بهائيّ دركتاب 

كه به نام خانم  مسلخ عشقشده است؛ ومثل جاعلين كتاب 

 

 
 ١٣٨٥چاپ ودر ١٣٨٣ودر مهناز رئوفى جعل شده است

 .تجديد چاپ شده است
ى ئس بهامقدّ  ورد بياناتى از بنيانگزاران آييندراين م ٢١

آنها  ۀموجود است كه اگرطالِب دلسوزى مايل به مطالع

 .تقديم خواهد شد باشد، درطبق اخالص
، احمد وزيران ايران نخستازجمله رجوع شود به كتاب  ٢٢

 ،١چاپ عبداهلل پور، نشر كانون انتشارات علمى،
 . ٢٣٨ص ،١٣٦٩پائيز
رگ دركتاب  ن حقيقت را مى توانگوشه هايى از اي ٢٣

 .، از دالرام مشهورى، مالحظه نمودتاك
داراالنشاء بيت العدل اعظم، خطاب به ۀ ازرقيم به نقل ٢٤

ناگفته نماندكه ./ ٢٠٠٦دسامبر٦خ  يان، مورّ ئيكى از بها
توسط ديگران نيزمطرح شده است كه پاسخ  همين مسأ له

زآقاى ابراهيم ا ازجمله مى توان. فوق جواب آنها نيز هست
ذوالفقارى ياد كرد كه درمقاله اى ناقص وناتمام، باعنوان 

سه ، مندرج درفصلنامه مطالعات تاريخى، مؤسّ »هويدا تبار«
 شماره دهم، م،سال سوّ  سياسى، پژوهشهاى مطالعات و

، بدون ١٦٧-١٨٣: صص چاپ ليال، ،١٣٨٤زمستان 
ل وباهمان روش هاى كليشه اى تكرارى معمو تحقيق كامل

نمودن  فىى معرّ ئبعضى نويسندگان، سعى نمود با بها
 ى باقى ماندئزندگى نيز بها آخر ذكراينكه اوتا با پدرهويدا و

ى با بعضى سياسيون،ازجمله ئبها جهت اهداف دين در و
ه ش  ١٢٩٩ين طباطبايى ازعوامل كودتاى دضياء الدّ سيّ 

 روى كارآمدن در و وارباب اردشيرجى ريپورتر،ارتباط داشت
 ى را ساخته ى استعمارئرضا شاه نقش ايفا نمود، دين بها

يان را وابسته به آن ورژيم پهلوى معرفى ئبها و انگليس
 !. نمايد

؛ و سايت ضد مسلخ عشقاز جمله، رجوع شود به كتاب  ٢٥
 ... ؛ و) پژوهى بهائى( Bahairesearch.irى ئبها
 بهائيان در امور سياسىۀ مفهوم عدم مداخل درمورد ٢٦

ى ودهها ئقصود از آن به دهها بيان از بنيانگزاران آيين بهاوم

كه از جمله در سايت هاى اينترنتى  ىئمقاله از فضالى بها

 .هم موجود است مراجعه شود
 .به بعد ٣٨٦:صص ،٢جلد ٢٧
 .٦٤٠،ص ١ج همان، ٢٨
 .٦٣٦ ،ص١ج همان، ٢٩
 .٦٤٢- ٦٤٣صص ،١ج همان، ٣٠
 كه خود وى اعتراف كرده است. ١٨ و ٣٧٧ صص ٣١

 همان،  .وسايل آموزش ساواك توسط اسرائيل را فراهم آورد
 . ٦٥٢-٦٦١؛٤٤٢-٤٦٧؛ ٣٧٧صص  ،١ج
 .مزبور است تاريخ دو سند ١٩/٥/١٣٥٠و  ١٢/٦/١٣٤٣ ٣٢
فسادى كه  بسيارى ازتهمت هاى. ٣٧٦ص  ،٢ج همان، ٣٣

 ى دررژيم پهلوى نسبت دادهئويژه نامه جام جم به افراد بها

د رضا شاه پهلوى محمّ  ۀسال ٤٠اكاذيب همين َمْحَرم ِ از

ظهور كتاب  طبق خود كه ساواك وى، ۀسال ١٢وناظر 

 

 
 اسرائيل مرتبط امريكا و با انگليس و وسقوط سلطنت پهلوى

 ).ت هم نداردبوده، مى باشد، ودرنتيجه سنديّ 
، مركز ت االسالم فلسفىومبارزات حجّ  خاطراتكتاب  ٣٤

 .١٩١،ص  ١٣٧٦انقالب اسالمى، اسناد
ذكر است كه اين اولين بار و آخرين بار از جعل  نشايا ٣٥

ى و وجه المصالحه قرار ئبها چنين سناريو ها عليه جامعه
 دادن آن نبوده و نيست، چه كه عالوه بر اينكه در زمان شاه

نيز ساواك همين كار را مى نمود، جالب تر و عجيب تر آنكه 
وه درحال تكرار است و عال همان نقشه نيز انقالب از بعد

 ات مذكور در جريان فردوست در دهه اول انقالببر جعليّ 
يان را از عوامل رژيم شاه و ئاسالمى كه در آن سعى شد بها

م م و سوّ دهند، در دهه دوّ  ى جلوهئساواك، و وزراء را بها
انقالب نيز، پس از افشاى اقدامات جريانى دروزارت 

ط خود مسئولين محترم جمهورى اسالمى توسّ  العاتاطّ 
بلند پايه نظام، عواملى مى خواستندآن جريان را منتسب به 

يان نمايند كه مكرشان را خير الماكرين باطل ساخت، و ئبها
تصويرِى آن در کشور موجود  —کتبى و صوتى  مدارک

مظلوم  يانئاست و اينك براى هموطنان عزيز و منصف و بها
ى، ئبسى جالب و عجيب و غريب است كه نفوس ضد بها

ساواك بگويند و هم از عوامل  ن را هم از عوامليائبها
َس َو َتباَرَكَو َتعالى ِمْن . انقالب اسالمى سبحان اهلل ِ َو َتَقد

بيَن َو َاوهاِما مينَ  َجْعِل الُْمْفَتريَن َو ِكْذِب الُْمَكذِّ . ْلُمَتَوهِّ
گوئى در گفت و ۀ دراينمورد، ازجمله رجوع شود به مقال(

 ). اوهام زدائى، درسايت ىصفحه ا ٨٠باره جزوه 
 .شود به روزنامه هاى آن زمان رجوع ٣٦
، اوهام زدائىازجمله رجوع شود به سايت  دراين مورد ٣٧

از بهرام نيک آئين،  »کشف جديد روزنامه کيهان،« ۀمقال
 . ١٣٨٥شهريور 

جام جم درهمين خصوص  ۀتحريفات وقيحان ازجمله ٣٨
مربوط به ام اواسط ستون راست، ايّ  ٥٧صفحۀ (است 

درآنجا جام جم علنًا مطلب مذكور ). ١٣ ۀيادداشت شمار
شمارهنوزدهم سال پنجاه و سوم، ( بهائى را  اخبار امرىدر 
درجه  ١٨٠) ٥٣٧و ٥٣٦ه ش،ص ١٣٥٣اسفند  ١١

وبه جاى آن كه اعتراف كندبهائيان  تحريف مى كند،
 مى كندكه درحزب رستاخيز شركت نجستند، طورى وانمود

جداگانه دراين مجموعه  دراين مورد! كرده اندال شركت فعّ 
جام جم مقايسه شده است  عاىآمده است واصل سند با ادّ 

دشمنان هموطنان بهائيشان آشنا  هموطنان عزيز بيشتربا تا
 . گردند

نخست وزيران در اين موردهمچنين مراجعه شود به كتاب  ٣٩
پ چا ، ازاحمدعبداهلل پور، نشركانون انتشارات علمى،ايران
 .٢٣٨ص  ،١٣٦٩پاييز ،١
، ويژۀ ١٧شمارۀ   فصل نامۀ مطالعات تاريخى وسياسى ٤٠

 ١٣٨٦بهائيت،چاپ تابستان 

  ...بلخ آهنگرى در گنه كرد

 ٥،١٧،٥٨،٥٣ويژه نامۀ ايّام صص ١
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-٥٣،٤٦:،صص»گلزار تعاليم بهائى«به عنوان نمونه به  ٢

٤٥٧، ٤١٩- ٤٢١، ٤٦٩، ٤٠٩، ٣٨٩، ٤٤،٣٨٨-

. مراجعه شود...؛ پيام ملكوت؛٣،ج»امر و خلق«؛٤٥١

درمقاالت همين مجموعه نيزنصوصى دراين خصوص 

الهى، سياست « سياستمطلب  ازجمله در( دارد وجود

 ).»بشرى
 .٤٥گلزار تعاليم بهائى، ص  ٣
 .٢٢٣،ص٣ج مكاتيب عبدالبهاء ٤
 .٢٨٩، ص٣، جامر وخلق ٥
ترجمه و اقتباس هوشمند  نظم جهانى بهائىنقل از كتاب  ٦

 .٨٩-٩٣:صص تح اعظم،ف
، ص ٤ه ش، تير ماه، شماره  ١٣٤٣اخبار امرى، سال  ٧

دات همين ه دارند كه مجلّ توجّ  هموطنان عزيز. ١٣٨- ١٣٩
استفادۀ جام جم قرارگرفته وامثال اين  بارها مورداخبارامرى 
 روى بغض و درآن مشاهده كرده اند ولى از حقايق رانيز

 !ندارائه نداده ا حقيقت پوشى آنها را
، نشر ١، جدانش و بينشه من جمله مراجعه شود به نشريّ  ٨

 .١٩٩٩دسامبر 
ه ١٣٨٠، سال١٢خوشه هائى ازخرمن ادب وهنر، شمارۀ ٩

 .ش
 .٤٦٩، ص٢ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوى ١٠
جعلى بودن آنها، به مقاالتى كه  و مزبور دربارۀ اسناد ١١

جعه درهمين مجموعه دربارۀ بهائى نبودن هويدا آمده، مرا
سند  ٨سنداز ٧مزبورآنكه  ازعجايب مربوط به اسناد. فرمائيد

جاعلين اسناد قبل وپس ازانقالب ! است مربوط به شيراز
ايران سندى  يا ازنقاط ديگرآ !ت ايران پاسخ دهندبايدبه ملّ 
اهل ! ارائه نشده؟ واگرنه، چرا؟ نداشته؟ اگربله چرا وجود
ها؛ روزى  صبورند ومتحّمل انواع باليا وسختى ءبها

خواهدرسيدكه چهرۀ بهائى ستيزان نامهربان بى انصاف 
 نيز ى آن روزاّما حتّ . آشكارخواهدشد بيشتر دروغگو جاعل و
است چه  براى ايشان باز ت بهائيانآغوش محبّ  امروز مانند

آنچه . نه كينه وانتقام و مى خواهد حادت واتّ كه خداوندمحبّ 
ئيم براى آشكارشدن پاسخ مى نويسيم ومى گو در كه نيز را

 .حقايق است وبس
گوشه اى ازخاطرات دكتر على محّمد مجتهدى،  ١٢

بهائيان كتاب  ٨٩به نقل ازصفحۀ . كتابفروشى ايران، مريلند
خواندن كتاب آقاى همايون . همايون. ، از بوايران آينده

هاّماتى توصيه مى شود، چه كه رافع اتّ  به همۀ هموطنان عزيز
 .ين مقال استبحث هم است كه مورد

، ازمقاله اى به عنوان ١٣٢٧ۀ آموزش وپرورش، سالمجلّ  ١٣
خوشه هائى ازخرمن نقل از  ».رايگان آموزش همگانى و«

 .١٧٧،ص١٣٨٠، سال ١٢، شمارۀادب وهنر
درهمين  »سياست الهى، سياست بشرى«جمله مورد  از ١٤

 .مجموعه
لوح ؛ لوح سلطان ايراناين مورد ازجمله رجوع شود به  در ١٥

مكاتيب ؛ هرسالۀ سياسيّ ؛ هرسالۀ َمَدنيّ ؛ شيخ نجفى
نوامبر  ٢٦، پيام امراهلل توقيعات حضرت ولىّ  ؛عبدالبهاء
 .ۀ ايّام، ومقاالت ارائه شده درهمين مجموعۀ جوابيّ ٢٠٠٣

 ١٦٤آيۀ  سورۀ انعام، ١٦

 

 
به جاى گذاشته كه آنچه  سندى ازخود عمر اواخر در ١٧

 .به جّو زمان بودهنموده نظر توهين درتاريخش نوشته و
به مقاالت نهضت  ازجمله رجوع شود شوستر مورد در ١٨

نگرشى نوين به گفتمان جامعه : مشروطيّت و ديانت بهائى
 كاويان صادق زادۀ ميالنى، بهائى در عصر مشروطيّت، از

 .درسايت نيونگاه
تنها سند ايّام برفرا ماسون بودن نبيل الدوله،  ظاهرًا ١٩

ى اسم کوچک نبيل ه خود حتّ ين است کئاسماعيل رآ

نگاه ! نوشته» علينقى«الدوله را نمى دانسته و به اشتباه 

 .٢ايّام، پى نوشت  ٢٥ص به كنيد
درهمين مجموعه مراجعه  »...آواره صبحى و« به مقالۀ ٢٠

 مذكور نيز ٩-٨دى شمارۀ  –، آذر ١٣٣٠دراخبارامرى . شود
 .دآن را مسكوت گذاشته ان است ولى جام جميان عمدًا

درعكس ها . اين تنها موردتوهين ايّام نيست ١

ديگرنيزكه درهمين مجموعه به آنها اشاره ومطالب وتصاوير

 .شده،چنين كرده است
 ٧٩سورۀ مؤمن، آيۀ  ٢
 ٥-٨نحل، ٣
 .٢٦٠ص گلزارتعاليم بهائى  ٤

  چه دربندخارى توگل دسته بند
، بررسى جنبش اسالمى معاصر، نوگرائى دينى و نقد ١

 ،١٣٧٨ چاپ دوم، نشرقصيده، اشكورى، حسن يوسفى
 .٢٤٩ص

اين بزرگان دراين خصوص  شهادت بعضى از درمورد ٢

درهمين مجموعه درمقاالت ديگر نمونه هائى ذكرشده 

 .مراجعه شود
كه ترجمۀ (مهدى موعود ازجمله رجوع شودبه كتاب  ٣

م، ، چاپ سوّ )مرحوم مجلسى است بحاراالنوار ١٣جلد
، سياحت شرقشش، وكتاب صفحات نود وپنج ونود و

 .ازمرحوم آيت اهلل قوچانى

  ىرانيا هموطن دل با درد

 ۲۵۸صفحه تعاليم بهائى گلزار ١
 ۱۲۵صفحه  تعاليم بهائى گلزار ٢

  ...!ىشباهت ها

ه تاريخ از زمان قاجاريّ منظور کتبى است که تحت عنوان  ١

. ( منتشر شده و لى جنبۀ تاريخى و علمى ندارد به بعد

 ).مترجم

 

 

در خصوص مقاله باعنوان فرقه  ىتنکا

  ىابتکار ىانحراف

 ٤١سوره فرقان آيه ١
 ١٦سوره الشورى آيه ٢
 ١٠يا ٨سوره فرقان آيه  ٣
 ١٤يا١٣سوره دخان آيه  ٤
 ٣٦يا ٣٥سوره الصافات آيه  ٥
 ٢٩سوره طور آيه  ٦
 ٥١سوره قلم آيه  ٧
 ٣٩و  ٣٨سوره ذاريات آيه  ٨
 ٥٢سوره ذاريات آيه  ٩

 ١١٨يا  ١١٣ه سوره بقره آي ١٠
 ٥يا ٤سوره فرقان آيه  ١١
 ١٠٥يا ١٠٣سوره نحل آيه  ١٢
 ٤٤يا  ٤٣سوره ُفصلت آيه  ١٣
 ٦٥يا  ٦٢سوره االنفال آيه  ١٤

  َقد َفَديُت ِبُكلّى لََك 

 ٤٥، صتسبيح و تحليل ١
 از حضرت بهاءاهلل كتاب بديع ٢
رّديّه نويسان  ۀصبحى وآواره، طناب هاى پوسيد« ۀمقال ٣

 .درهمين مجموعه »بقبل وپس ازانقال
گفتار به پاس  ٣٠ ۀ، مجموعمحيط ادببه  رجوع شود ٤

، به ١٣٥٧سال تحقيقات محيط طباطبائى، طهران،  ٥٠
، سال ١٢ ۀ، شمارخوشه هائى ازخرمن ادب وهنرنقل از 
 .٥١،ص١٣٨٠

 طتوسّ (!) ، درهجوم مسالمت آميزى٧/٧/١٣٧٧در ٥
 جلد بهائى هزاران ۀخان٥٠٠لين محترم به بيش ازئومس

دوسال قبل نيزدراقدامى مشابه . ديگرازكتب بهائى برده شد
 !بهائيان برده شد ۀخان ٢٠٠كتب مزبورازحدود

دفتر پژوهش هاى روزنامۀ ازجمله رجوع شود به كتابى كه  ٦
سايۀ شوم؛ خاطرات همزمان با انتشار ١٣٨٥درسال  کيهان

 .كيهان، منتشرنمود ۀدرروزنام يک نجات يافته از بهائيّت
مضمون فارسى بيان . ٧٠-٧١صص به نقل از لوح شيخ، ٧

اى ملكه لندن بشنو نداى : مبارك فوق چنين است
نا آپروردگارت را كه مالك مردم است از درخت الهى كه هم

آنچه را كه . نيست خدايى جز من كه عزيز و حكيم هستم
روى زمين است رها كن و َسِر ُملك را به تاج ذكر پروردگار 

نا او به عالم آمد به مجد و شكوه آهم. بده جليلت زينت 
اعظم خود و آنچه را كه در انجيل مذكور است كامل و تمام 

بتحقيق كه سرزمين و َبرِّ شام به قدوم پروردگارش كه . فرمود
رارها كن  هواى نفس خود... مالِك َانام است مشرف شد
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همانا ما ترا به خاطر . وسپس به موالى قديم خود روى آور
دا ذكر مى كنيم و دوست داريم كه اسم تو به ذكر خ

نا خدا آپروردگارت كه خالق ارض و سماست بلند شود، هم
به ما رسيد كه تو خريد و . بر آنچه مى گويم شهيد است

فروش غالمان و كنيزان را منع كردى؛ اين است آنچه كه 
به تحقيق كه . خداوند به آن در اين ظهور بديع حكم فرموده

نا او پرداخت آپاداش آن را براى توثبت فرمود، همخداوند 
كنندۀ اجرهاى زنان و مردان نيكوكار است به شرط اينكه 
پيروى كنى آنچه را كه از جانب خداوند عليم خبير براى تو 

نا كسى كه اعراض كند و استكبار آهم ،ارسال شده است
نات ورزد بعد از اينكه از نزد ُمنزل آيات برايش داليل و بيّ 

آورده شد هر آينه خداوند عمل او را ساقط و بى نتيجه مى 
كه  بدرستى. نا خدا بر هر چيزى قدير استآگذارد، هم

. مورد قبول قرار مى گيرد ) به سوى حّق (اعمال بعد از اقبال 
 نا از محرومترين و ممنوعآكسى كه از حّق اعراض كند، هم

 ....شدچنين از نزد عزيز قدير مقّدر  ترين خلق است، اين
 ٥١-٥٠عنكبوت،  ٨
، صص الواح نازله خطاب به ملوك ورؤساى ارضكتاب  ٩

اى پادشاه روس بشنو : مضمون بيان مبارك. ١٢١- ١٢٨
وس را و روى آور به سوى بهشتى كه نداى خداى مالك قدّ 

ى است كه در آن مستقر شده كسى كه ناميده شده به مقرّ 
اء به اسم اسمهاى نيكو بين مالء اعلى و در ملكوت انش

مبادا تو را محتجب نمايد چيزى از . خداوند َبهى َابهى 
بتحقيق كه يكى از ... ه به پروردگار رحمن و رحيمتتوجّ 

ُسَفراى تو وقتى در زندان طهران زير سالسل و زنجيرها بودم 
به اين خاطر خداوند براى تو مقامى ثبت . مرا يارى نمود

مبادا . ه نكردهنمود كه علم احدى به آن جز خودش احاط
حضرت (كه پدر  بتحقيق. اين مقام عظيم را تبديل نمايى

س مى در وادى مقدّ ) حضرت مسيح(آمد و پسر ) بهاءاهلل
گوش به فرمان توام اى خداى من، گوش به فرمان : گويد

توام، و كوه طور گرِد بيت طواف مى كند و درخت به بلند 
خشنده، سوار اب و بنا وهّ آترين ندا، فرياد مى كند كه هم

بر ابر آمد، خوشا به حال آنكه به سويش نزديك شد و واى 
بنگر و ذكر كن ايّامى را كه در آن روح ... بر دور شدگان

يا هرود كبير، نمايندۀ (آمد و هيرودوس ) حضرت مسيح(
ه كه حضرت مسيح در زمان او مقتدر روم و حاكم يهوديّ 

ناصره  د و فرارى شد و مدتى بعد از مرگ وى بهمتولّ 
به تحقيق كه . عليه او حكم كرد)) نوزده هزار لغت(بازگشت 

خداوند، مسيح را به لشكرياِن غيب نصرت نمود و او را به 
حّق حفظ فرمود و به ارضى ديگر فرستاد و اين وعده اى از 

كه خدا حاكم است بر آنچه اراده  جانب او بود، به درستى
ا كه مى نا پروردگارت حفظ مى كند كسى رآهم. كند

خواهد ولو اينكه او در وسط دريا يا در دهان اژدها و يا زير 
بدان كه جسم من زير شمشير . .. شمشيرهاى ظالمين باشد

شمار است ولى روح در  دشمنان و جسدم در بالى بى
شادى و بشارت و فرحى است كه شادى عالمين با آن 

 نا من به زبان اشعياى نبى مذكورآهم...برابرى نمى كند
بگو اى ... ن شدهستم وانجيل وتورات به اسم من مزيّ 

قصرها مى بينيد درحالى كه سلطان  در را مغروران آيا خود
) زندان(درخرابترين خانه ها ) حضرت بهاءاهلل(ظهور 
آيا گمان مى كنيد آنچه ... ازقبرهاى هوى برخيزيد!... است؟

 

 
بزودى ديگران ! كه نزدشماست، به شما سودى مى رساند؟

به خاك  ياور و رامالك خواهندشد وشما بدون يارآن 
زندگى اى كه مرگ ازپس آن  خيرى در. گشت برخواهيد

مى آيد نيست، وخوبى اى براى بقائى كه آن رانيستى 
 گرفت نيست، ونيزخيرى درنعمتى كه تغييرخواهد خواهد

رها كنيد آنچه نزدشماست وروى آوريد . پذيرفت نمى باشد
ه اين اسم بديع نازل گرديده به نعمت خداوندى كه ب

خوشا به حال پادشاهى كه ُملك وسلطنت او را ... است
 .نداشت وبه قلبش به سوى خدا روى كرد ازمالكش باز

 .٢، جرگ تاك، به نقل از ٢٩١، ص تاريخ مشروطه ١٠
وكتاب  كشف الغطاءازجمله رجوع شود به همان كتاب  ١١

 .رگ تاك
م جميان آنكه ازعالئم كم حافظگى و گيج بودن جا ١٢

 كشف الحيلبه نقل از  ، ستون اّول ازسمت چپ،٦درص
به نقل ازلوح  نوشته،٧آواره، برعكس آنچه كه درص

مستخدمين روسى با بعضى «: حضرت عبدالبهاء مى نويسد
حضرت (ازخوانين بسيار اصرارنمودند كه جمال مبارك 

به كشتى روس تشريف ببرند وآنچه اصرار والحاح ) بهاءاهلل
 م ازستون سوّ ١٣و نيز خوشبختانه د رص» د قبول نيفتادكردن

به حضرت عبدالبهاء را » رسِ «راست، اگرچه اعطاى نشان 
به اوهام خود دليل وابستگى وحمايت سياسى دانسته، ولى 

عبدالبهاء هيچ وقت خودش ازلقب «اعتراف كرده كه 
د غيرسياسى و همين حقيقت مؤي » .راستفاده نكردسِ 

جريان مزبور است وصرفًا به خاطرانسان  وغيرمادى بودن
 ءدوستى وصلح جوئى وحمايت حضرت عبدالبهاء ازفقرا

 .بوده است
بدايع به  رّد مالقات با شاه انگليس مراجعه شود ۀدربار ١٣

قبل ازآن نيزطبق آنچه . ١٩١٣ژانويه١٦، لندن، ٢، جاالٓثار
 غيربهائى، ۀ، تأليف نويسندكجا مى رويمدركتاب 

آمده،درمركز اسناد سياسى ١٤ تا١١و ٥و ٤: ر،صص.پشوتن
انگليس  ۀبريتيش ميوزيوم انگليس، حكم وزارت امورخارج

به پروفسور ادوارد براون موجوداست كه درآن به وى امرشده 
ا مسافرت كند وكوشش نمايد تا همكارى حضرت به عكّ 

بهاءاهلل رانسبت به اجراى برنامه هاى شوم انگليس درايران 
سنده ادامه مى دهد كه جواب ادوارد براون نوي. جلب نمايد

جلب «: به وزارت امورخارجه انگليس مختصرش چنين بود
همكارى بهاءاهلل نسبت به پيشبرد برنامه هاى دولت 

ت آميز نبود چرا كه او قيّ پادشاهى انگليس درايران ابدًا موفّ 
صحبت كردن درسه مالقاتى كه  ۀوجه به من اجاز به هيچ

ا اونمودم نداد وفقط به تشريح اصول ديانت ا بزندان عكّ  در
والبتّه خودجام جميان نيزمى دانند كه به  ».خود پرداخت

خاطرامتناع حضرت بهاءاهلل، ادواردبراون به سراغ ازل 
 ۀازليان دور او و ۀدرقبرس رفت، وازهمكارى بى وقف

روزى امثال جام جم بايد ! قاجاريّه وپهلوى برخوردارگرديد
سال  ١٣٠يران پاسخ گويند كه چرا بيش ازت عزيزابه ملّ 

حتّى به خاطر بهائى  و است كه به وارونه كارى مشغولند
 ستيزيشان، براى ازليان دلسوزى ها نيزكرده وبعضًا مى كنند،

وازآن بى شرمانه تر، خيانت هاى آنان را به نام بهائيان 
 !شهرت داده اند

 .٤٥ص گلزار تعاليم بهايى، ١٤
 .٢٨٩، ص٣، جامر وخلق ١٥

 

 
 ۀمطالع ۀجزو: براى تفصيل بيشترازجمله رجوع شود به ١٦

كتاب  نيز بديع؛ و١٣٢ نشر ،١٢ۀ ، شمارمعارف بهائى
، مقاالت ورسائل درمباحث متنوعه داودى، دكترعلى مراد

معارف بهائى،  ۀسه وتنظيم وحيدرأفتى، نشرمؤسّ ، تهيّ ٣ج
 .كانادا

 .٨٤-٨٥منتخبات آيات حضرت نقطه اّولى، صص  ١٧
بيشتردراين مورد، رجوع  ۀبراى مطالع. ٨٦مان، ص ه ١٨

، مطلب تحت معارف بهائى ۀمطالع ١٠ ۀشمار ۀشودبه جزو
ازجناب  »اّولى، ۀمراحل دعوت حضرت نقط«عنوان 

 .بديع ١٣٢دكترمحّمد افنان، نشر
ازحضرت  ايقانازجمله رجوع شود به كتاب مستطاب  ١٩

 نيز ؛ وئدفرا؛ وكتاب قاموس ايقانبهاءاهلل، و چهار جلد 
 .بحاراالنوارقبيل  كتبى از

 ٤٠سالطين قاجاريّه، ص ،٣، ازسپهر، جناسخ التّواريخ ٢٠
 ۀ، شمارمعارف بهائى ۀمطالع ۀرجوع شودبه جزو ٢١

 .١٤ـ١٥صص بديع، ١٣١،نشر٦
 ٤٥نحل، ٢٢
 ٣٨٠، ص٢و  ١، جامر و خلق ٢٣
در اين مورد همچنين به . ٣٧٩، ص ٢و ١ امر و خلق ٢٤

 بهاءاهلل مراجعه شود از حضرت» قناع« لوح 
، ج اصول كافىبراى ديدن آن احاديث رجوع شود به  ٢٥

 ٣١٤- ٣٠٧:، صصباب التقية، ٣
 فصل نامه١٦٦ص ٢٦
 فصل نامه ١٦٦ص ٢٧
 ١٦٤در ص» دراين ورقه حيله وتقيه نيست«عبارت  ٢٨

اصول . نيز به روش ائمۀ اطهارع عين تقيه است فصل نامه

 مذكور در فوقكافى
؛ و نيز اّول ٢١٥-٢١٤، صص وبمحب به يادكتاب  ٢٩

 .ىئدور بهاترجمه همان توقيع 
 .٣١-٣٤:، صصىئتوقيع دور بها ۀترجم ٣٠
 ١٢٤ــ ١٢٣، صص ١،جلداصول كافى ٣١
 ١٣٩، ص ١٣٨٤، خرداد١٧، چاپ خاتميتكتاب  ٣٢
 ٤٠ۀ احزاب، آي ۀسور ٣٣
 .٢٣، ص٥٣ۀ ، شمارحضرت باب آثار ۀمجموع از ٣٤
وق واينكه بهائيان ف براى توضيح مفّصل وبيشترموارد ٣٥

حضرت باب وبهاءاهلل راذات خدانمى دانند، واگرچنين 
ازجمله . بابى وبهائى مراجعه شود باشد كافرمحسوبند،به آثار

 .معارف بهايى ۀمطالع ۀنشري ٢و١به شماره هاى 
 ٨٧ِاسراء،.../ويسئلونك عن الروح ٣٦
 ٤٩-٤٨صص  ،٦شماره ،معارف بهائى ۀمطالع ۀجزو ٣٧
وى تأليف تاريخ خود را . ٧٣١، ص٥فرهنگ معين،ج ٣٨

ين شاه ادامه داد در زمان محّمد شاه آغاز و در دورۀ ناصرالدّ 
اس قلى خان سپهر كار او را و پس از وفاتش، پسرش عبّ 

 ).٢٠٩٢، ص٦همان،ج(دنبال كرد ولى باز هم ناتمام ماند
البتّه طبق » .واريخناسخ التّ «نوزده هزار لغت، ذيل كلمۀ  ٣٩

دالبهاء، مرحوم سپهر در اواخر ايّام، رساله بيان حضرت عب
اى به خط خود نوشت و در آن اعتراف نمود كه آنچه را در 

 



 
 ٢١٠   ولوله درشهر

 
 

ه نوشته به اقتضاى زمان و مراعات خاطر آشنا و حّق بابيّ 
مائدۀ (رسالۀ او نزد خاندانش موجود است . بيگانه بوده
 ).١١١-١١٥،١١٢:،صص٩آسمانى،ج

حث ازجمله رجوع براى آشنائى باحال وهواى اين ب ٤٠
، از عشبهاى پيشاور، در دفاع از حريم تشيّ شودبه كتاب 

خرداد  ٢١ه، سلطان الواعظين شيرازى، دارالكتب االسالميّ 
١٣٥٢. 

 .١٦-١٥: ، صص٢١يادداشت  در مذكور مأخذ ٤١
تاريخ پيدايش آيين  بررسى مختصرى از« ۀبه نقل ازمقال ٤٢

ايت درس ازبهروزبه آيين، موجود »بهائى، بابى و
www.ohamzodai.com . تأليف قاموس ايقانوكتاب ،
 .١٠١-٧٥،صص١جناب اشراق خاورى،جلد

مطلب داخل پرانتز . ١١ايّام، ص ۀهمين ويژه نام ٤٣
 .ازخودجام جميان است

رسائل ورقائم جناب كتاب  ٣٠٣تا  ٢٩١مندرج درصص ٤٤
تأليف جناب روح اهلل  ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

كه  دراين منبع مى خوانيد. بديع١٣٤مهرابخانى، نشر
چطورجناب ابوالفضائل درميان علماى االزهرمصرمعروف 
شدند به طورى كه گاهى ازايشان خواسته مى شد كه 
درپاسخ رّديّه هائى كه بعضى مسيحيان عليه اسالم 

شهرت ايشان درمصرچنان . عزيزنوشته بودند، كتاب بنويسند
آنجا نيزمطرح مطبوعات  نيز فرهنگى و ۀبودكه درجامع

المقتطف ازايشان خواهش  بودند، وبه همين جهت مدير
اى كاش جام جميان كه . كردكه مقاالتى براى آن بنويسند

 از و ايّام با آيت اهلل تسخيرى مصاحبه كرده اند ٤٧درص
ه توجّ  بهائى تحريك كرده اند، ۀايران مصريان راعليه جامع

ايشان كه  مى نمودندكه اهل بهاء چگونه برعكس اّدعاى
مدافع اسالم » روى جهان اسالم، يا ت، روبهائيّ «نوشته اند 

البتّه شايد جام جميان ازاين مى ترسند كه ! بوده وهستند
ت ايشان چندين جناب ابوالفضائل كه به همّ  ۀدور مانند

نفرعلماى شيعه بهائى  صدها نفرازعلماى االزهرمانند
. يمان آورندا اهالى مصربه آيين جديد امروزه نيز شدند،

ميالدى وقايعى در  ٢٠٠٦چه كه در سال ! ترسشان بجاست
فاق افتاد که در اثر آن دوباره مصريان در همان مصر اتّ 

ِى ئدر اثر استقامت عشاق بها. جستجوى يوسف برآمده اند
ى در مصر شده، ئآن ديار که موجب ِاعالِن عمومى ِ امر بها

رى از سايت مص ٢٠٠٠٠از جمله فقط در ماه مى، بيش از 
ى ديدن ئالعات در مورد امر بهاى براى کسب اطّ ئعربى ِ بها

نموده و عالقه مندان در نقاط مختلفۀ عالم نيز هزاران 
ى را به زبان عربى از کتابخانۀ ئنسخه از کتب و آثار بها

ى استخراج نمودند و ميليونها نفر با تماشاى ئاينترنت بها
لويزيونى معروف مصر برنامۀ هفتگِى يکى از ايستگاههاى ت
آشنا  انصافِى مخالفان با حقايق و اصول امر الهى و بى

شدند و در رسانه هاى بين المللى عربِى دنيا و سايتهاى 
ى ئه خاصى به امر بهامختلف اينترنت به زبان عربى نيز توجّ 

درموارد (يان مصر نشان داده موجب اشتهاِر آن شدند ئو بها
احوال جناب ميرزا شرح كتاب : فوق رجوع شودبه

، تأليف جناب روح اهلل مهرابخانى؛ و ابوالفضائل گلپايگانى
 ).بيت العدل اعظم ٢٠٠٦جون  ٢٩پيام 

مضمون مطالب به فارسى . ٣٠٣-٣٠٢همان، صص ٤٥
ه راتدوين كرد ميرزا واّولين كسى كه وقايع بابيّ : چنين است

كتاب  ۀب به لسان الملك نويسندتقى مستوفى كاشانى ملقّ 

 

 
كتاب تاريخ خود مخصوص  وى در. است خ التّواريخناس

 باب وحوادث آن را موافق آنچه نزد ظهور ۀبه قاجاريّه، واقع
 و دشمنان بابى ها اشتهارداشت ذكركرد وآنها رابه فساد

 كفرنسبت داد وامورى ازايشان بيان نمود كه قلوب ونفوس از
بيان، ستم به با و بيزارشد، چه كه درايّام آزار و رآن متنفّ 

دشمنان ايشان درانتشارمفتريات عليه آنان كوشيدند وآنها را 
متّهم به اباحى گرى وفساد اخالق كردند، وعمل زشتى نبود 
مگرآنكه آن رابه ايشان نسبت دادند وهرزگى اى نبود 
مگرآن كه به ايشان بستند ولذا شايعات زيادشد وافكارآشفته 

رصاحب تاريخ واّما لسان الملك مزبو... وپريشان گرديد
ه رسيد كبيرناسخ التّواريخ وقتى دراين كتاب به حوادث بابيّ 

ه دراصل ناسخ وقايع بابيّ  در طرزبيانش تغييركرد وآنچه كه او
مخصوص به قاجاريّه نوشته به  دبالنّسبه به مجلّ  واريخالتّ 

است وبزودى گذشت ايّام ازعجايب وقايع  حقيقت نزديكتر
اپنهان داشته، پرده ه كه اغراض سياسى آن ربابيّ 

واين مقداركه ذكرشد محّققين راكفايت . برخواهدداشت
 .است وخداوند ولى هدايت وتوفيق است

 .٤٥همان، ص ٤٦
درست مانند علمائى كه . ١٠٢-١٠١همان، صص ٤٧

درفوق ذكرشان شد كه درزمان حضرت رسول اكرم با 
يسئلونك عن ( »روح چيست«سؤاالتى ازقبيل اين كه 

 .واستند حضرتشان را اهانت واستهزاء نمايند، مى خ)الّروح
  :، به آدرس زيركوشا ۀنوشت »ليعهد، مجلس و« ۀازمقال ٤٨

http://www.goftmaniran.org/index.php?option=co
m_content&task=view&id=829&Itemid=13  

 .٧٨،ص١، جقاموس ايقان ٤٩
 .٧٩-٧٨همان، صص ٥٠
يط آقاى مح جالب آنكه همين اّدعاى تكرارى را ٥١

بهائى طباطبائى محّقق محبوب جام جميان وسايت 
، وماركسيست هائى چون طبرى وفشاهى نيزبه تقليد و پژوهى

به  رجوع شود. ندنموده ا ،ادوارد براون انگليسى ت ازتبعيّ 
ديگرمقاالت همين  و١٦ ۀمنابع مذكوردريادداشت شمار

كتابشان باعنوان  همچنين جناب حسن باليوزى در. مجموعه
، به طورمشروح اشتباهات بزرگ براون وديانت بهائى ردادوا
 .براون را موردبحث قرارداده اند اساسى و

 .٢٠٤، صكشف الغطاء ٥٢
 .٣٤٢-٣٨٠، صصخط سّوم ٥٣
توصيه آنكه منابع و صفحات اشاره شده از هر دو كتاب  ٥٤

مالحظه گردد، زيرا از جهاتى روشنگر است و اذهان را 
وى در . در زمان ما مى كندمستعد درك حقيقت ظهور الهى 

نيز به مناسبت، ذكرى هم از جناب  مخط سوّ  ٣٧١ص 
طاهره، شهيد بى همتاى ظهور بابى از گروه زنان، مى نمايد 

ُة العينتهاى ادبى طاهره ِى اليّ دربارۀ فعّ «: ومى نويسد نيز  ُقر
را بر  باب، و تفسيِر سورۀ يوسفگزارش شده است كه وى 

كرده است و با اشتياق به انتشار آن آن، به فارسى ترجمه 
به نقل از تاريخ نبيل انگليسى، چاپ (» زيده است دست يا
 ).٨١،ص١٩٦٢يلمت،

يادداشت  در مذكور ۀ؛ ومقال٦١ى گرى كسروى،صئبها ٥٥
 .٤٨ۀ شمار

 .٧٩- ٧٨،صص١،جلدقاموس ايقان ٥٦
 .٧٩همان، ص ٥٧

 

 
فارسى كتاب ۀ ترجم١٥٧، به نقل ازص٨٤همان، ص ٥٨

 .بوابمفتاح باب اال
، مفتاح باب االبواب ۀ، به نقل ازترجم٨٥همان، ص ٥٩
 .١٥٩ص
 .٨٦-٩٣همان، صص ٦٠
 .٩٤همان، ص ٦١
 .، عين عبارات جناب اشراق خاورى٩٦همان، ص ٦٢
؛ ٤٦٤-٤٥٧،صص١، جلدقاموس ايقان: رجوع شود به ٦٣

؛ بحاراالنوار، ١٥٧، ازجمله صجنّات نعيمكتاب 
  ....فاضل بحرينى؛ و عوالممجلدغيبت؛ كتاب 

بهائى ستيزى دراين مورد همچنين رجوع شودبه مقالۀ  ٦٤

، جام جم، گفتمانهاى قدرت و توليد ِشبه علمى تاريخ

 .مندرج درهمين جوابيّه
 ١١٢سوره هود، آيه  ٦٥

 ىاهلل العظم تآيمنسوب به  ىنوشته ا

  مکارم شيرازى
١ http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-

964789&Lang=P  
گزارشات رسمى و غير رسمى در ايران حاکى از  در حالى که

 ميليون بيكار، ٧ ميليون معتاد، ٤ميليون فقير، ٢٠وجود
 ٦٠٠ ميليون بيمار روانى، ١٤ هزار زن تن فروش؛ ٣٠٠

 ٨ هزار كودك كارگر، يك و نيم ميليون محروم از تحصيل،
 ٤٠٠تريليون و ٣٠هزار نابغه فرارى با  ١٨٠ ميليون بيسواد،

هزار  ٤٥٠ ومان خسارت ناشى از فرارمغزها،ميليارد ت
هزار بيمار ايدزى و سن بزهکارى زير  ٤٠ تصادف در سال،

يان را بزرگترين خطر ئامام جمعه سروستان بها سال دارد، ١٠
يان ئاز دو حال خارج نيست يا بها .براى سروستان مى داند

عامل تمامى مصيبات فوق هستند و يا سروستان جزء کشور 
 .ستايران ني

٢ 
http://www.iqna.ir/news_detail.php?ProdID=1152

64  
  ١١٥٢٦٤: خبر  شماره ۱۰:۳ ۱۳۸۶فروردين  ۲۸شنبه  سه

ه، اهل حّق، ت، صوفيّ برگزارى دوره نقد و بررسى مسيحيّ 
  ه قمگرى در حوزه علميّ  ىئگرى و بها ابىوهّ 

ه، اهل حّق، دوره نقد و بررسى فرق صوفيّ : گروه انديشه
ت از سوى معاونت تبليغ ت و دين مسيحيّ ابيّ هّ ت، وبهائيّ 

  .شود ه قم برگزار مىحوزه علميّ 
و به نقل از مركز ) ايكنا(به گزارش خبرگزارى قرآنى ايران 

ه قم هاى آموزشى معاونت تبليغ حوزه علميّ  خبر حوزه، دوره
ت، ت، بهائيّ ابيّ آغاز شده در پنج رشته وهّ  ٨١كه از سال 

ت و در جهت آشنايى هر چه يّ ه، اهل حّق و مسيحصوفيّ 
مادگى براى دفاع آها و  غين با اين فرقهبيشتر روحانيون و مبلّ 

  .شود از اسالم ناب برگزار مى
شود كه در هر  گرايشها هر كدام در پنج دوره برگزار مى اين

ت كنند و تا كنون در زمينه مسيحيّ  دوره سى نفر شركت مى
و در بخش اهل حّق دو ت دو دوره ابيّ چهار دوره و درباره وهّ 
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ه چهار دوره ت سه دوره و در صوفيّ دوره و در خصوص بهائيّ 
برگزار شده است كه در نهايت از اين پنج دوره آزمون 

  .شوند اختصاصى به عمل آمده و نيروهاى زبده انتخاب مى
ل گزينش دوره آموزش فرق و اديان معاونت تبليغ حوزه ئومس

ها  ب در اين دورهطّال  ه قم، شرايط الزم جهت شركتعلميّ 
را قبولى پايه هشتم حوزه و قبولى در مصاحبه دانست و 

پذير در رابطه با فرقه مربوطه، امكان  اعزام به مناطق آسيب
حضور در طرح هجرت بلند مدت، امكان شركت در 

ت در طرح تبليغى هاى تحقيقاتى و امكان عضويّ  پروژه
 دها برشمر اينترنتى را از مزاياى اين دوره

٣ http://www.religions.ir/cont.php?sid=69  
  حضور جمعى از دبيران آموزش و پرورش تهران

استان تهران،  ١٤بنا به درخواست آموزش و پرورش منطقه 
ات، جهت آشنايى با مرکز مطالعات جمعى از دبيران الهيّ 

اين . ، به قم سفر کردند٣/٢/٨٦اديان، روز سه شنبه مورخ 
مرکز و بخش هاى مختلف آن از  جمع ضمن بازديد از
صى اديان و مذاهب، در نشستى جمله کتابخانه تخّص 

هنگى قبلى آاين نشست با هم. علمى نيز شرکت کردند
  .ت بودت و بهائيّ برگزار شده، محور بحث آن آشنايى با بابيّ 

دعلى موسوى نژاد، عضو هيأت علمى و مدير گروه سيّ 
  :را مطرح کردمذاهب اسالمى در سه محور مباحث الزم 

  ى گرىئزمينه هاى پيدايش بابى گرى و بها: نخست
  تت و بهائيّ مرورى بر تاريخ بابيّ : دوم
ه، در اين بخش علل ه و بهائيّ بررسى و نقد جريان بابيّ : سوم

  .ت نيز طرح شدگرايش به بهائيّ 
اين نشست، دو ساعت به طول انجاميد و به پرسش هاى 

 ميهمانان، پاسخ داده شد

  ولى بى وفا و نامهربانرئوفى، 

 ١٥٤- ١٥٣، صص ٣، جمکاتيب حضرت عبدالبهاء ١
 ٢٦٨، ص ٢، جبدائع االٓثار ٢
 ١٠٣ االسرآء ٣
 ٤٧بقره  ٤

  يك سند گويا

 بديع، ١٠٩ تا ١٠٢ توقيعات مباركهبه نقل ازكتاب  ١

 ٨٦-٨٠صص 

 ۀبار بهائى در امر نظر گوشه اى از

  اسرائيل
رات را بخوانند براى آن كه هموطنان عزيزخودآن بشا ١

ومسرورگردندكه موعودشان ظاهرگشته، تقاضا آنكه ازجمله 
، تأليف جناب حاج گلشن حقايقكتاب : رجوع فرمايند به
انى بوده اند كه ييهود از همدانى كه خود مهدى ارجمند

 ۀ،كه شرح استدالليّ جنّات نعيمبهائى شده اند؛ وكتاب 

 

 
بهائى  شمندط دانمنظوم شاعرشهيربهائى جنا ب نعيم، توسّ 

تأليف  ،امروخلقجناب اشراق خاورى مى باشد؛ وكتاب 
 .جناب فاضل مازندرانى،جلدچهارم

 .٤٦٩-٤٧ ٠: ، صص٤ ج ،امر و خلق ٢
 .٤٧٠-٤٧١:همان، صص ٣
 .٤٧١همان، ص  ٤
 .٤٧١- ٤٧٢: همان، صص ٥
 .٤٧٢همان، ص  ٦
همچنين براى ديدن عين پاسخ . ٧٩ص  ،خطابات مبارکه ٧

در جواب نامۀ رئيس كميسيون  حضرت شوقى ربّانى
 ١٤حد در قضيۀ فلسطين، مورخمخصوص سازمان ملل متّ 

» يك سند گويا«، مراجعه فرمائيد به مطلب ١٩٤٧جوالى 
توقيعات مباركۀ سالهاى درهمين مجموعه، به نقل ازكتاب 

 .٨٠-٨٦:، صصبديع ١٠٢- ١٠٩
 .١٧٦و١٥٣-١٥٠،ص»...شب هاى پيشاور« ٨
 ۀه، زوجيهودى پدرصفيّ حى بن اخطب . ٧٧٣همان ص ٩

 .رسول اهلل ص بوده است
ايّام كه  ٢٩ص ٥ ۀيادداشت شمار در همان منبع مذكور ١٠

 !،مى باشد١٤،ص١٣٣٢آبان-،مهر٧-٦ش اخبارامرى،
جمله اى است ازيكى ازمناجات هاى حضرت  ١١

 .عبدالبهاء
 ١٣٨٦ ارديبهشت ٨ نگارش چيسگين، ١٢

  اسرائيل ديانت بهائى ومسئله

چاپ مصر،  مجموعه الواح مباركههداء، دالشّ يّ زيارتنامه س ١

 .٢١١- ٢٠٢صفحات 
 .خطابات عبدالبهاء ٢
 .ميالدى ١٩٤٨، سپتامبر بهائى نيوزمجله  ٣
 .شهبازى ، عبداهلل١٦/٥/١٣٨٢، جام جمروزنامه  ٤
 .٤٠-٣٠، صص مقاله شخصى سياحمه مقدّ  ٥

  دل باجناب دكتر واليتى درد

-http://www.iranر ك  ١

newspaper.com/1386/860410/html/rodarro.htm 
 ١يادداشت  ايشان درمصاحبه اى كه درآدرس مندرج در ٢

تهاى مقامشان گفته ت وحساسيّ دربارۀ اهميّ  موجوداست،

وزارت امور خارجۀ هر نظامى و اعضايش نزديكترين «: اند

درحالى كه عراق در چند ... وزارتخانه به آن نظام است

كى از آنها جبهه نظامى و جبهه با ما مى جنگيد كه ي

باز در جبهه نظامى يك . ديگرى جبهه ديپلماسى بود

بسيجى يا نظامى يا كسى كه سربازى رفته است، تفنگ 

ى و ميهنى و اسالمى به ه به عرق ملّ دست مى گيرد و با توجّ 

جنگ مى رود اّما در جبهه ديپلماسى كه نمى شود هركسى 

در سفارت كه . برود نفر نداشتيم كه. را به سفارت فرستاد

 

 
آنجا بايد بروى و حرف بزنى . نمى شود تفنگ دست گرفت

و به زبانى هم حرف بزنى كه ديگران بفهمند و با روشى كه 

 ».روش پخته اباشد تا آنجا بند را آب ندهيم
 .٣٩٨- ٣٩٩، صص كشف الغطاء ٣

اشى خليل جبران وجه تشابه نقّ 

  لدياشى روچونقّ 
- ١٩٣١(اش لبنانىنويسنده و نقّ جبران خليل جبران شاعر، ١

 .بعضى او را پيامبر لبنان خوانده اند) ١٨٨٣
 بهاءاهلل پيامبر ديانت بهائى ٢
 ن آثار اوعبدالبهاء جانشين بهاءاهلل و مبيّ  ٣
ط اين کتاب در ايران تحت عنوان مسيح فرزند انسان توسّ  ٤

انتشارات نيک فرجام به چاپ رسيده و اکنون در بازار 

 .موجود است
در سال  ه به اينکه مالقات جبران با عبدالبهاءبا توجّ  ٥

مى ١٩٢٣صورت گرفته و کتاب پيامبر مربوط به سال ١٩١٢
ه به شباهت مضامين و نثر اين کتاب به آثار باشد و با توجّ 

بهائى احتمال تأثير پذيرى جبران از ديانت بهائى در 
 .نگارش اين کتاب را نمى توان منتفى دانست

  ...امايّ  ٣٣ۀ فحصۀ بار در

 .١٦٦، ص٣، ج اصول كافى ١
 ١٥،حديد، قران كريم ٢

  !يك كشف جديد
رجوع  اين مواردۀ مآخذ دربار براى ديدن بعضى منابع و ١

؛ وكتب قرن ... نقطه نظر و سايت هاى نيو نگاه و: شود به
ديانت بهائى؛  ۀانوار؛ عقايد بعضى دانشمندان جهان دربار

؛ نقد وبررسى ١نور، جلد ۀصحيف ين بهائى؛يايران زادگاه آ
جنبش اسالمى معاصر، نوگرائى دينى، گفتگوى حسن 
يوسفى اشكورى با بازرگان، يزدى، سروش، جعفرى، 

ى كرمانى، لى، پيمان، ميثمى، سحابى،حجتّ شبسترى، توسّ 
، ص ١٣٧٨موسوى بجنوردى، نشرقصيده، چاپ دوم 

 ... ؛٢٨
 . ١٢حجرات، ٢
 .٣٨ِاسراء،  ٣

  جم چاپ مّكه ويژه نامۀ جام
شرح ل ماجرا ازجمله رجوع شود به كتاب براى شرح مفّص  ١

، تأليف روح اهلل احوال جناب ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى
 .٢٠٠-١٥٨مهرابخانى، صص 
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ازموژان  گفتارى كوتاه دربارۀ امربهائىرجوع شودبه كتاب  ٢

 .مؤمن
ص شده برمال كنندۀ اكاذيب جام جم مشخّ  ه به مواردتوجّ  ٣
 .ستا
 .٤٤١ص ،٣ ج ،مكاتيب ٤
 .١١٠-١١١:همان، صص ٥
هت بيشتر رجوع نيز براى بُ  ،٤٥٢ص  ،٤ ، جامر و خلق ٦

 .٢٦٩-٢٧٠: ، صص٣، ج مکاتيبشود به 
دسترس  در فيلم هاى مشرق االذكارهاى مزبور عكس ها و ٧

 .همگان است
 اخبارامرىدرهمان  جام جميان ايشان را مى شناسند و ٨

ست خبرآن را خوانده اند، ولى اين قبيل هائى كه نزدشان ا
ه هاى كذبشان است عمدًا چون مخالف فرضيّ  اخباررا

تحريفات «رجوع شودبه مقالۀ ! (تحريف يا مخفى مى كنند
ات بهائى اخبارامرى و آهنگ لفظى ومفهومى ايّام درنشريّ 

  ).درهمين مجموعه »بديع

 ممنوع ىاشنقّ 

 ٢٤ ايقان ١
 ٤ص  ٦/٦/٨٦مورخ  ايّامويژه نامه  ٢

  ا پاکستانامّ 
با کمى دخل و  ٦/٦/١٣٨٦ جام جمبه نقل از ويژه نامه  ١

 . تصّرف، تأکيد مى کنم فقط با کمى
مبارزۀ دولت شوروى با ، ٨، صماه عسل درعشق آباد ١

 ١٠، صبهائيان
 .به بعد ٣٨٠صصخط سوم  ٢
بعضى ازآنها ونظراتشان به سايرمقاالت همين  ۀدربار ٣

 .مجموعه رجوع شود
ازموژان  امربهائى ۀگفتارى كوتاه درباررجوع شودبه كتاب  ٤

 .مؤمن
 ٢٢و١٢درگوشى ازجام جميان پرسيّد كه راوى ص بايد ٥

ايّام يعنى احسان طبرى وفشاهى مارکسيست بوده اند و 
شان عضو حزب توده و وابسته به شوروى نيزبوده  يكى
آيا تمايل جام جم به استفاده از يک شخص مرتبط . است

 روسيّه نشان از وابستگى ايّام به روسيّه دارد؟ با
 .١١٨، ص جامعۀ ايران در دوران رضا شاه ٦
وتحّقق  مانكجى صاحب،« ۀدراين موردرجوع شودبه مقال ٧

 .درهمين مجموعه »!وعوداسالمى
اسونرى ديانت بهائى وفرام« ۀرجوع شودبه مقال ٨

 »وتئوسوفيسم وديگرسازمان هاى دينى وسياسى واجتماعى

 .درهمين مجموعه

 

 
اسونرى ديانت بهائى وفرام« ۀرجوع شودبه مقال ٩

 »وتئوسوفيسم وديگرسازمان هاى دينى وسياسى واجتماعى

 .درهمين مجموعه
 .ايران آيندهكتاب  ٨٠-٧٨صفحات  ١٠
گروه هاى دينى ونژادى كه  ۀاين امردرخصوص هم ١١

ند وحقوقشان پايمال وگاه ا تدربعضى كشورها دراقليّ 
همفكرانشان  ديد مى گردد، ازطرف همدينان وجانشان ته

كه گاه وابسته به آن گروه ها نيزنيستند ودركشورهاى 
 درموردخود. آزادزندگى مى كنند، معمول بوده وهست

تند چنين بوده مسلمانان نيزكه دربعضى كشورها دراقليّ 
ى درزمان خودحضرت رسول ص نيزچنين حتّ .وچنين هست

ص نجاشى  حضرت محّمدوقتى . مواردى واقع شده است
پادشاه حبشه را به اسالم دعوت فرمودند وبه 
دستورحضرتشان گروهى ازمسلمانان ازدست كفارقريش به 

ايشان درپاسخ استرى  ۀوى باقبول خواست اوپناهنده شدند،
نژاده و كنيزكى زيبا به عنوان هديه براى ايشان فرستاد و 

شى نيزسوارى كنيزك را پذيرفتند و براستر پيشك) ص( پيامبر
آيا قبول اين هديه در برابر دعوت به خير موجب . كردند

 ۀسرزنش است؟ آيا پناهندگى مسلمانان به حبشه نشان
 دست نشاندگى حضرت محّمد ص است؟

 ۸سفير، : نگارش »نايت هود،« ۀرجوع شود به مقال ١٢
 .نقطه نظر، سايت ۱۳۸۶ارديبهشت 

 ٦؛ جمعه،٨٨بقره، ١٣
 ٤-٥ص ، تاريخ شكوه مى كند ١٤
 ٣همان جزوه، ص ١٥
 همان جزوه ١٦
، ٢لوح ملكۀ ويكتوريا، لوح دنيا، مكاتيب، ج ١٧

 ٢١٢-٢١٣:صص
به بعد؛ خطابات به  ١١٨ ، صص٢خطابات، ج ١٨

سورة ؛ لوح رئيس؛ مستطاب اقدساستانبول در كتاب 
، ٦، جمائدۀ آسمانى؛ ١٨٨ص تاريخ سمندر؛ الملوك
 ...؛لوح ملكۀ ويكتوريا؛ لوح شيخ نجفى؛ ٣٧ص
به  ١١٨به بعد و  ٦٠،صص ٢، جخطابات؛ لوح دنيا ١٩
 .بعد
نقائص انظمۀ سياسى و دينى عالم مورد بحث  ٢٠

دانشمندان دنيا نيز بوده است كه بايد به كتب مربوطه 
ى كه ئدر اينجا فهرستى مختصر از مراجع بها. مراجعه كرد

ى و بيت العدل ئسۀ بهاشامل بعضى بيانات طلعات مقدّ 
ظمۀ سياسى و حكومات است تقديم مى اعظم درباره ان

لوح  ،مستطاب اقدسكتاب : گردد تا طالبين مراجعه فرمايند
به  ٣٢١:، صص٢، جخطابات ،الواح ملوك ،شيخ نجفى

كًال و من  رسالۀ مدنيه، به بعد ١١٨به بعد،  ٢٦٧بعد، 
؛ ١٤-٢٢:، صصاركان نظم بديع؛ ٦٩-٧٢جمله، صص 

َقْد ؛ توقيع  ٣٠٨-٣٢٤، ٢١٩-٢٢٠، صص٣، جامر و خلق
، نظم جهانى بهائى، )يوم ميعاد ظاهر شد(  َظَهَر يْوُم الْميعاد

، ص ٨،ج مائدۀ آسمانى؛ ١٤٥تا  ١١٥، ٢٨، ٢٧: صص
؛ ٤٦٦-٤٦٧: ، صص٤، جامر و خلق؛ هرساله سياسيّ ؛ ٨٠

توقيع هدف نظم بديع ؛ ٩٥،٢٥٣:، صص١، جتوقيعات
، كالٔ  ١جلد  توقيعات؛ ٣- ٤:، صصدرياى دانش، جهانى

ه پيام نشريّ ، پيام ملكوت؛ ٣٠٢ -٣٠٣:، صصهر يكتاگو

 

 
وعده صلح ۀ ؛ بيانيّ ٧ -٨:، صص١٥٤، شماره ىئبها

؛ بيانيه رفاه عالم انسانىبيت العدل اعظم؛ بيانيۀ  جهانى
بيت العدل اعظم خطاب به رؤساى اديان عالم، آپريل 

 ٢٦؛ پيام ٢٠شامل تحليل قرن  قرن انوارۀ ؛ بيانيّ ٢٠٠٢
پيام هاى بيت العدل  ،ال و آيندۀ جهانح؛ ٢٠٠٣نوامبر 

شهر ، ١٩٩٠دسامبر  ٢٩،  ١٩٩٢نوامبر  ٢: اعظم، مورخ
سپتامبر  ١٥بديع مطابق  ١٣٥شهر العزة  ٩ ،بديع ١٤٤العزة 
 .ىئو كثيرى ديگر از آثاربها ،....١٩٧٨

نصوص كثيرى در اين موارد وجود دارد كه بعضًا در  ٢١
كومت و بعضى درمورد مقام ح. مده استآادامه متن 

مراجعه  ٢٠شرايط آن به منابع مذكور در يادداشت شماره 
 .شود
، ١٠٦ – ١٠٧: ، صصشيخ نجفىرجوع شود به لوح  ٢٢

مکاتيب مندرج در  و نيز به لوح مهمّ ... ،١٦٣ – ١٦٤
 .، مراجعه شود١٥٧ – ١٦٤: ، صص٣، ج عبدالبهاء

 .١/٢٣، چاپ مصر، خطابات عبدالبهاء ٢٣
ديانت  ۀانشمندان جهان درباربعضى د كتاب عقايد ٢٤

 ٥بهائى، صص 
 .١٣٩٢، بندانوار هدايتكتاب  ٢٥
 .٢٣،ص٧،چ١،جكشف الحيل ٢٦
 .١١٧،ص٢، جقرن بديع ٢٧
 .١٤٢،صباغبانان بهشت خدا ٢٨

  ...فشاهى آقايان طبرى و
امر عظيم است «: چنانكه حضرت عبدالبهاء مى فرمايند ١

ت عظيم و مقاومت و مهاجمه جميع ملل و امم شديد اس
قريب نعرۀ قبائل افريك و امريك و فرياد فرنگ و  عن. شديد

تاجيك و ناله هند و اّمت چين از دور ونزديك بلند گردد و 
مائدۀ (» .كل به جميع قوى به مقاومت بر خيزند

( هچنانكه به جزايران، قبًال درتركيّ ) ٧٩، ص ٣آسمانى،ج
به  ١٩١٧(، شوروى كمونيستى )١٩٣٣و  ١٩٢٩به سال 

نيمه اّول قرن ( ، مصر)ميالدى ١٩٣٧(آلمان نازى، )بعد
مريكا، آ، عراق، سودان، اندونزى، فيليپين، ...)بيست و

به اشكال مختلف با امر بهائى مخالفت شده ... انگلستان،
تشكيالت نظم ادارى  ٢٠و بخصوص چندين مورد در قرن 
من جمله رجوع شود به (بهائى مورد حمله قرار گرفته است

 جزوات سطوت ميثاق، ۀ قرن انواربيانيّ ، يعقرن بدكتاب 
 و چنانكه در نص فوق مشخص است، عن.....) ؛٢و١

قريب كل عليه امر بهائى و جامعه و تشكيالت آن قيام 
 ٩بيت العدل اعظم درپيام منيع مهيمن. خواهند كرد

درتوضيح  ١٩٧٨سپتامبر  ١٥بديع، مطابق  ١٣٥شهرالعزه
مالحظه نماييد كه به «:بيان مبارك فوق چنين مى فرمايند

مقاومت و مهاجمه جميع ملل و ': صريح عبارت مى فرمايند
و شبهه اى نبوده و نيست كه  '.امم شديد است شديد

مقاومت سيل امراهلل و هجوم برمقّدسات دين اهلل از طرف 
دو، در شرق و غرب و جنوب و  جمهور ناس و زمامداران هر

ر دو قاره اروپ شمال و همچنين از طرف رؤساى كنائس د
فريك و آمريك ومبشّرين حضرت روح در دو قارۀ استراليا و آو

اقطاب و رؤساى اديان عتيقه هند و چين در جنوب شرقى 
و درهمين پيام، بيان  '...قارۀ آسيا و شرق اقصى خواهد بود

 



 
 ٢١٣   ولوله درشهر

 
 

: مبارك ديگرى ازحضرتشان را شاهد مى آوردند؛ َقُوُلُه اْلَعزيز
ِبَاْجَمِعِهم متوّجه تشتيت انجمن  ساى اديانؤاليوم قواى ر

رحمن و تفريق و تخريب بنيان حضرت يزدان است و جنود 
ماّدى و ادبى و سياسى جهان ازهرجهت مهاجم، چه كه امر 

 » .عظيم است عظيم و عظمت امر در انظار واضح والئح
بعضى  ،خالى ازخلوص خود ِ◌  البته ايّام به روش معمول ٢

هى درخصوص نقاط قّوت آيين جنبه هاى نظرات آقاى فشا
دراين ! بودن تخطئه مى كند» خوشبينانه«بابى را به بهانۀ 
نوشتۀ آقاى  »۲۹نقدى برايّام «به مقالۀ  مورد رجوع شود

 .بهروز ثابت، كه درهمين مجموعه مندرج است
مضمون . ٣٢١-٣٢٢، صصواحكام گنجينۀ حدود ٣

و  شهادت مى دهد به آن زبان و قلب و كتب: قسمت عربى
 . ُصُحف و نوشتجات و الواح من

امر و  ؛گلزار تعاليم بهائى: بعنوان نمونه رجوع شود به ٤
 ... ؛ ٤ و ٣ ج ،خلق

 .٤٦٣ص ،٤ ج ،امر و خلق ٥
 .٢٠٩ ص ،٢ ج ،مكاتيب ٦
 . ٤٤٠ص ،٤ ج ،امر و خلق ٧
 . ٤٣٨ص همان، ٨
 .٤٣٨همان، ص ٩

 .٤٣٥ص همان، ١٠
شته شده دربارۀ مشروطه مقاالتى نو.٤٤٢ص همان، ١١

نهضت مشروطيّت و ديانت «به مقالۀ  ازجمله رجوع شود
اسفند  ۰۱صادق زاده ميالنى، کاويان: نگارش »بهائى،
  ، اقتباس از سايت نيو نگاه ۱۳۸۵

http://www.noghtenazar.org/index.php?option=co
m_content&task=view&id=261&Itemid=10  

 مزبور در ادامۀ دربارۀ هدايت. ١٠ص ،قرن انوارۀ بيانيّ  ١٢

ارزش و قدر اين شيوه را فقط در عصر «: همان، چنين آمده

ديگرى مى توان شناخت كه از نظر سياسى از عصر ما پخته 

 ».تر و بالغ تر باشد
 .٨ص همان، ١٣
 .٤٤٢،ص٤،جامر و خلق ١٤
 .٤٤٣ص ،همان ١٥
 .٤٤٣ص ،همان ١٦
 .٧٩ ص ،٥ ج ،مائده آسمانى ١٧
 . ٧٠ص ،١ ج ،خاطرات حبيب ١٨
اّما ايران را امنيت و  :مضمون. ٤٥٠ص  ،امر و خلق ١٩

 . اّمانى نيست مگر با دخول در ظل حضرت رحمن
 .١١١ ص ،٥ ج ،اسرار االٓثاركتاب  ٢٠
 . ٤٥١ص همان، ٢١
 .٤٤٩-٤٥٠صص همان، ٢٢
 .٤٦٨،ص٣،جمصابيح هدايت ٢٣
 .٧٧٧ ص ،٢ ج ،رحيق مختومكتاب  ٢٤
يا به همين مضمون در لوح دن. از لوح به شيخ نجفى ٢٥

 .فرموده اند، مراجعه شود

 

 
امراهلل چنين  ط حضرت ولىّ همين شرط بعدها نيز توسّ  ٢٦

مشاركت در امر انتخابات مشروط و منوط به «بيان شد، 
گلزار تعاليم ( » .ه استعدم ارتباط ياران با احزاب سياسيّ 

 ). ٤٥٧بهائى،ص
از جمله بعضى از آثار مباركه را مى توان در اين منابع  ٢٧

؛ ٩ و ٥ و ٢ ج ،مائدۀ آسمانى؛ ٤ ج ،امر و خلق:  يافت
رسالۀ جلد؛  ٨، حداقل در مكاتيب عبدالبهاءدات مجلّ 
سال قبل ازمشروطۀ  ٣٠صادره  ازحضرت عبدالبهاء،( همدنيّ 
ازحضرت عبدالبهاء كه در سال ( هرسالۀ سياسيّ ؛ ) ايران

م در اّولين سال جانشينيشان پس از  ١٨٩٣، .ق. ه١٣١٠
سال قبل از انقالب مشروطه ايران،  ١٢، حضرت بهاءاهلل

صادر فرمودند و در آن هداياتى دربارۀ سعادت جامعه و 
و روابط فيمابين و وظايف هر  ءمقام ملّت و دولت و علما

يك و قّوۀ تشريع و قّوۀ تنفيذ و شريعت و قانون و روابط 
اّمانت «و » هوديعه الهيّ «ت را كه رعيّ ( ت حكومت و رعيّ 
ارائه فرمودند و در آخر آن ) مى خوانند» تحضرت احديّ 

بهائيان را هشدار دادند که فريب فتنه جويان و مفسدين را 
؛ اسرار االٓثار در پنج جلد؛ مصابيح هدايت، .)نخورند

جلد آن ؛ خاطرات نه سالۀ عّكا ؛  ٩بعضى از قسمتهاى 
بديع،  ١٥٨، نشر مركز جهانى بهائى، مورخ قرن انوارۀ بيانيّ 

 . ٧ميالدى،ازجمله ص  ٢٠٠٢، شمسى ١٣٨٠
 . اءبه نقل از دفتر خطى يكى از احبّ  ٢٨
 .همان منبع ٢٩
سۀ معارِف عالى امر، ، مؤسّ ٣تاريخ امرجزوۀ  ٣٠

در اين جزوه نويسنده نيز . ١٠٨-١٠٩:،صص١/١٦١

از آنچه به عرض رسيد «: توضيحى داده است و آن اينكه

 ١٣٢٩ مى توان استنباط كرد كه در مدت قليلى بين سنوات

ظاهرًا بنابر تقاضاى ) م١٩١٣(١٣٣١تا ) م١١/١٩١٠(

ت در اى طهران اجازۀ انتخاب افراد بهائى براى عضويّ احبّ 

 بالكلّ  ١٣٣١مجلس از قلم مبارك صادر شده ولى از تاريخ 

قابل ذكر است كه فرمان مشروطه در » .منع و نهى فرموده اند

ين شاه دّ ر الق به امضاء مظفّ . ـه ١٣٢٤جمادى الثانى  ١٤

ق تشكيل شد و .ـه ١٣٢٤مجلس اّول در ماه شوال . رسيد

 ١٣٢٤ذيقعده  ٢٤ماده در  ٥٠قانون اساسى مشروطيّت در 

ين شاه و وليعهدش محّمد ر الدّ تصويب شد و به امضاء مظفّ 

ايران » مشروطۀ سلطنتى«على ميرزا رسيد و عمًال حكومت 

 .ت يافترسميّ 
ت را همچون عضويّ  تشايد بتوان اين حالت از عضويّ  ٣١

جامعۀ بين المللى بهائى بعنوان جامعۀ مذهبى جهانى و 
در سازمان ملل ) NGO( سازمانى غير سياسى و غير دولتى

جامعۀ جهانى بهائى تنها جامعۀ مذهبى بين . حد دانستمتّ 
حد را در قسمت ت سازمان ملل متّ المللى است كه عضويّ 

آن )  NGO( تشكيالت جهانى غير دولتى و غير سياسى 
به  ١٩٤٨ت در ماه مارس عضويّ  اين حّق . سازمان داراست

ماه مه  ٢٦جامعۀ بين المللى بهائى داده شد و نيز در تاريخ 
، جامعۀ جهانى بهائى با سمت مشورتى به ١٩٧٠سال 
( ت شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل عضويّ 

ECOSOC( رسمًا عضو وابسته  ١٩٧٤و در سال . در آمد

 

 
 ١٩٧٦و در سال )  UNEP( حدۀ محيط زيست ملل متّ برنام

 . گرديد) UNICEF( عضو مشاور يونيسف
روش هميشگى مزبور از دو جنبۀ اصلى و فرعى در اّول  ٣٢

 . همين مقاله ذكر شد
فانه در دنياى امروز عى متأسّ چنين دزدى ها و تقاليد تصنّ  ٣٣

ون معمول ى بعضى مذهبيّ ون و حتّ ما نيز بين بعضى سياسيّ 

ن و تقوى است كه خود حاكى از ضعف ايمان حقيقى و تديّ 

 .مى باشد ءو اّمانت و صدق و خلوص و حيا
دربارۀ تاريخچه ازلى . ١٠١- ١١٨،صص٣مكاتيب،ج ٣٤

ها در دورۀ حضرت بهاءاهلل تا حال و اقداّمات سوِء آنها، از 
در آثار و كتب . جنبه هاى مختلف مى توان بررسى نمود

درباره آنها موجود است كه مى توان بهائى مطالب بسيارى 
همچنين در اين زمينه مى توان به آثار . به آنها رجوع نمود

خود يحيى ازل و بعضى آثار ديگر ازلى ها، مثل 
نيز مراجعه كرد چه كه » هشت بهشت«، »مستيقظ«

ق و منصف از نفس آثار ايشان مى تواند به خواننده محقّ 
ارۀ آنها از نويسندگان غير منابع ديگر نيز درب. ر پى بردمؤثّ 

تنها . بهائى و غير ازلى ايرانى يا غير ايرانى وجود دارد
مشكل در تحقيق درباره ايشان اين است كه چون آنها از 
همان زمان حضرت بهاءاهلل سعى در پنهان كارى و مخفى 

ه و حل شدن در جريانات بودن داشته اند و به تدريج با تقيّ 
يابى ايشان  ه اند، پى گيرى و ردّ سياسى، نقاب بر چهره زد

تا حال مشكل بوده است و چه بسا به خاطر همين پنهان 
 ردّ . كارى، اعمال سوء ايشان را به اهل بهاء نسبت داده اند

پاهاى ايشان در ايجاد تضييقات براى اهل بهاء و نيز آثار 
آتشان به اهل بهاء، در رّديّه هاى گروههاى ضد بهائى ئافترا

مشهود است و قطعًا در آيندۀ ايّام مشهود تر خواهد  نيز بعضًا
مفتاح باب به عنوان نمونه رجوع شود به ترجمۀ رّديّۀ . ( شد

تاريخ ، و ٢٩٧- ٢٩٨و  ٢٢٠به فارسى،صص االبواب
و .). ٢، جرگ تاك، به نقل از ٢٩١كسروى، ص  مشروطه

اين توضيحات به اين جهت بود كه گمان نرود اهل بهاء 
قين غير بهائى رفته اند، بلكه خوشبختانه محقّ تنها به قاضى 

 و الزم به ذكر است كه على. نيز به اين حقايق پى برده اند
سه امر رغم همه اقداّمات سوء ازل و ازليان به طلعات مقدّ 

( بهائى و بهائيان، اهل بهاء به پيروى از محبوب ابهايشان 
بر حال آنها ) كتاب مستطاب اقدس،آيات خطاب به ازل

يسته اند و خيرشان را خواسته اند و اگر موارد بسيار نادرى گر
نيز مقابله به مثل از طرف معدودى از بهائيان در دوره 
حضرت بهاءاهلل نسبت به آنها شده، بدون اذن و رضا و 
اّطالع حضرت بهاءاهلل بوده است بطورى كه پس از 

.( دًا نهى نموده انداّطالع، اظهار عدم رضا فرموده مؤكّ 
، بهاءاهلل شمس حقيقتاين موردرجوع شود به كتاب در

 ). ازجناب باليوزى
 . ٣٤١، شماره ٣١سال  آهنگ بديعمجلۀ  ٣٥
شايان ذکر است که تئوريسين ِ معروف مارکسيست آقاى  ٣٦

احسان طبرى پس از انقالب اسالمى توبه کردند و در سال 
، انتشارات امير کبير، تهران، سال کژراههدر کتاب  ١٣٦٦
، ١٧٠، ١٧ ١٥٥،٦، ١٤٧: ، چاپ پنجم، صص١٣٧٨
تمام آن ...،٣٠٤، ٣١٤، ٣٠٠، ٢١٧، ١٦٢، ١٠٨

قالبهاى تحليلى ِ مارکسيزم را پوچ و خنک و بيهوده و غلط 
 . ذکر کردند

 



 
 ٢١٤   ولوله درشهر

 
 
. ين شاهاز لوح مبارك خطاب به سلطان ايران، ناصرالدّ  ٣٧

اگر در رضاى او كشته شويد هر : مضمون عربى به فارسى
 . ست براى شما از اينكه بكشيدآيينه بهتر ا

و بيانات الهيه در اين مورد  ٤٤٠ص ،گلزار تعاليم بهائى ٣٨
من جمله رجوع شود به همان . التحصى است

 . ٤٦٩-٤٧٥منبع،صص
همچنين در . الواح مزبور در يك جلد چاپ شده است ٣٩

نيز، قسمت هايى از آن الواح مندرج مى  شيخ نجفىلوح 
تطاب اقدس نيز بعضًا نازل همچنين در كتاب مس. باشد

. درسايت هاى بهائى نيزمى توان آنها را يافت .مراجعه شود
بعضى از سالطين و رؤساى سياسى و مذهبى كه خطاب به 

ناپلئون سوم پادشاه : ايشان الواح مزبور نازل شده عبارتند از
فرانسه، سلطان عبدالعزيز شاه عثمانى، عالى پاشا، 

ل پادشاه آلمان، الكساندر دوم ين شاه، ويلهم اوّ ناصرالدّ 
، فرانسوا ژوزف شاه )انگلستان( شاه روسيّه، ملکۀ ويکتوريا 

مريكا، پاپ پى نهم رهبر كاتوليك آاطريش، رؤساى جمهور 
هاى جهان، مأمورين دولتى و سياسى ايران و عثمانى، 

 ... ى،يهودى، مسيحى، زرتشتى،علماى مذهبى شيعه، سنّ 
 .٧٠- ٧١صص ،لوح شيخبه نقل از  ٤٠
و ما عذاب نمى دهيم و مجازات : ١٦سورۀ اسراء آيه  ٤١

 . كننده نيستيم، مگر آنكه اّول رسولى بفرستيم
 . ٦٧-٦٩صص  ،لوح شيخاز  ٤٢
 .نوزده هزار لغت ٤٣
 . ٢قرن بديع ج ٤٤
 .٢١٢ص ،٧ ج ،مائدۀ آسمانى ٤٥
و نيز  آثار قلم اعلىدات در مورد بشارات مزبور به مجلّ  ٤٦

و ديگر آثار و كتب استداللى امر  يعقرن بد، لوح شيخ

دورو رسالۀ  َجنّاِت نعيمبهائى، مثل  ١٣و نيز جلد  صدرالص 

... و ٢١- ٤٥، صصمفتاح باب االبوابو كتاب  بحاراالنوار

 .مراجعه شود
 .اين پيام مبارك درهمين مجموعه مندرج شده است ٤٧
به مناسبت، اشاره اى به آن  ٥، ازجمله درصايّام نيز ٤٨

 .استكرده 
 .١٨٩-١٨٨، صص تاريخ سمندركتاب  ٤٩

  ...جام جم، مسحورستارگان

 ٢/٣٣، چاپ مصر، خطابات عبدالبهاء ١
 قرن انوار ۀ، چندجلد؛ بيانيخطابات عبدالبهاء: ازجمله ٢

يا  بدايع االثار، فصل سّوم ؛ ٢٠٠٢ازبيت العدل اعظم،نشر

 ۀعقايد بعضى ازدانشمندان جهان درباردردوجلد  سفرنامه

شهادت دبرافروخته؛ ، ازدكترعلى محمّ ت بهائىديان

، ازجناب امربهائى ۀمستشرقين ودانشمندان وبزرگان دربار

، تأليف جناب حسن رحمانى مراة الحقيقهذكراهلل خادم؛ 

 ....؛٢١٣-١٩١: نوش آبادى، صص
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م ازمقاله اى باعنوان درقسمت سوّ  نماچهره  ۀراجع به روزنام

روزنامه «: مطبوعات فارسى زبان در مصرچنين آمده است
روزنامه . چهل سال روزنامه نگارى فارسى در مصر: چهره نما

چهره نما از چند جهت پديده اى تاريخى و حتى استثنايى 
نخستين شماره ... در تاريخ مطبوعات فارسى زبان است

در اواخر ) ه وزيرى با چاپ سربىصفح ۱۶در (چهره نما 
ق يعنى حدود صد سال پيش .هـ ۱۳۲۲محرم الحرام سال 

مجموعه چهل ساله ... ه مصر انتشار يافتدر اسكندريّ 
دات چهره نما كه اكنون در دست داريم، به راستى مجلّ 

ل از عكس هاى رجال ر و مفّص گنجينه اى است مصوّ 
يز تصاويرى از ابنيه ايرانى و غيرايرانى در ده هاسال پيش و ن

د ايرانى، مدير و شادروان عبدالمحمّ ... مختلف آن روزگار
ناشر ونويسنده روزنامه چهره نما در نخستين شماره آن، 
هدف و رسالت روزنامه اش را با جمالت زير توضيح داده 

ما را مقصود از احداث و نشر اين جريده با احساس ' :است
هاى عديده، به جز مخاطرات شديده و زحمات و خسارت 

ت و ت و صالح اسالميّ ت و اقتضاى بشريّ در مقام انسانيّ 
وطن  ت چيزى منظور نيست و حّب خدمت به دولت و ملّ 

س و اهالى آن خاك پاك و آن گوهر گرانمايه تابناك كه مقدّ 
وظيفه ما هر نوع فداكارى و جان نثارى در حفظ و حراست 

نمود و به ذوق و ت اوست ـ وادار و استقرار در استقالليّ 
ت افزود كه جالى وطن گرام گفته و اشتياق و التهاب عصبيّ 

ى شب ها نخفته، از پى حفظ حقوق وطن و مصالح ملّ 
اوراقى آرايش و از بسط مقالى و مقصد و خيال شرحى 

ت مدير روزنامه چهره نما در سايه عزم و همّ  '...گزارش دهم
د ايرانى، فرزانه آن سى و دو سال منتشر شد و على محمّ 

شمسى بر اثر  ۱۳۱۴مدير آن، در شب پنجم آبان ماه 
پس از مرگ . عارضه قلبى و فشار خون جهان را بدرود گفت

آن خادم بزرگ فرهنگ فرزندش مؤدب زاده ايرانى 
ت روزنامه را بر عهده گرفت وچهره نما را به همان مديريّ 

اقع دوره روزنامه چهره نما در و. سبك و روش پدر انتشار داد
ر نزديك به نيم قرن ايران و جهان تاريخ جامع و مصوّ 

 » .است
 ٢٠٣-٢٠٢: ، صصالحقيقهة  مرا ٤
 .٢٠٤همان، ص ٥
 ، مرداد٢٧٣-٢٧٤ ۀ، شمارپيام بهائى ۀمجل ٦

 . ١٤، ص١٣٨١وشهريور
 .همان ٧
 ٣٨٨- ٣٨٦جلد اول ص  بدايع االثار ٨
ت ايران بدانند كه حضرت نمى خواسته ملّ  جام جم ٩

اء عامل هيچ سياست ودولتى نبوده اند وصرفًا به عبدالبه
دول وملل اعّم از قوى  ۀخاطررسالت الهى خودهم

، ...وضعيف، شرقى وغربى، مسلمان ومسيحى ويهودى و
سياه وسفيد وزرد وسرخ، وهمه وهمه را به صلح دعوت 

همين جنگ  ازجمله موارد. وازجنگ منع فرموده اند
 ۀازجمله حمل بالكان است كه درفوق اشاره شده؛

ايتاليا به ليبى بوده كه آن زمان جزئى ازخاك عثمانى ١٩١١
و  خطابات عبدالبهاءرجوع شود به (مسلمان بوده است 

 ). ٢٥، ص ٢٠٠٢نشر از بيت العدل اعظم، قرن انوار ۀبياني

 

 
، ۲، جلد خطابات حضرت عبدالبهاءبه نقل از  ١٠

 ٣٣-٣٠انتشارات النگنهاين، آلمان، ص 






