
               

    ولوله درشهر
   ولوله درشهرنيست جزشكن زلف يار

  فتنه درآفاق نيست جزخم ابروى دوست

  

 

 

 

ت دربارۀ ديانت پاسخى به شبهات واكاذيب وافترائآ

 جام جم  روزنامۀّايام ٢٩ شمارۀ ويژه نامۀ بهائى كه در

اين پاسخ جوابى .  منتشرشده است٦/٦/١٣٨٦خ ّمور

 نيز، كه ١٧  شمارۀ مطالعات تاريخىۀنام فصلبه 

، ّويژه نامۀ بهائيتحدود دو ماه بعد از آن، با عنوان 

مقاالت مشابه  مطالب و وعينًا به همان سبك و روش و

 ۀّمؤسس توسط ،نويسندگانى مشابه بعضًا از  و،تكرارى و

شد، محسوب  منتشرهاى سياسى  پژوهش مطالعات و

  .مى گردد

 

  

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

ّكه درتهيه ونشر اين جوابيه يارى و همكارى نموده اند صميمانه 

  .سپاسگزاريم

 

  

  چاپ وتوزيع توسط انتشارات نقطه نظر

 مالحظه و دان لود www.velvele.orgّاين جوابيه را مى توان در

  .نمود

   

 

 

 

 

 

 سال، ديانت بهائى از نهضتى گمنام در ١٥٠در کمى بيش از 

تبديل ّدر ميان اديان مستقل دنيا  ّه به دومين دين گستردهخاورميان

 قوم، نژاد و قبايل گوناگون را ٢،١٠٠دينى که بيش از. گشته است

ّدر بر گرفته، در واقع ازمتنوع ترين و گسترده ترين جمعيت هاى  ّ

ه وحدت ّنظري. باشد  زمين مى ى بشرى در روى کره ىسازمان يافته

ه ها راجع به ّى براى ديگر نظريّجدرقيبى جديد و  ّو اتحادش

 با وجود آنكه زادگاه ديانت .استينده انسان آسرشت و سرنوشت 

بهائى ايران بوده است وبهائيان اين كشور را عزيز مى دارند و آينده 

اش را بس درخشان مى دانند، ولى هميشه درمعرض حمالت و 

واكاذيب ّاتهامات . ّآزار و اذيت شديد دراين خاك پاك بوده اند

وارده توسط جام جم عليه اين آيين وپيروانش ازجمله تازه ترين 

نمونه ها ازحمالت مزبورمى باشد كه اين مجموعه درپاسخ به آن 

  .تهيه وتقديم شده است

  

ّبراى اطالع بيشترازمنشاء، تاريخ، تعاليم وآموزه ها وكتب و آثار 

  :ائيد منابع مراجعه فرمنياّمقدسه ديانت بهائى ازجمله به 

https://www.noghtenazar.org 

https://www.newnegah.org 

www.ketabkhaneyebahai.org 

www.saghar.org  



               

 

٢     ولوله درشهر

  سرسخن

 ١٥٠ بيش از در ايران عزيز،نازنين  محبوب وهموطنان  

 نداى الهى حضرت بهاءاهلل بلند و ظهور موعود سال است كه

دانشمندان  بزرگان و انظار  اديان آسمانى واقع شده است وۀهم

 به خود جهانى را ملى و سازمان هاى محلى و دول و ملل و

 نفر در ٣٠٠،٠٠٠  ازشي در حال حاضر ب.جلب نموده است

ها و  مليون نفر در دنيا، از همه ممالك و نژاد٧ از شيب  واناير

 ۀهم فرهنگ ها و زبان ها و مذاهب و اديان مختلف،در

 نفرخون پاك ٢٠،٠٠٠كشورها، به آن ايمان آورده اند و بيش از 

د معين در ّمرحوم دكتر محم. خود را در راه آن نثار نموده اند

:  مى نويسدچنين» ىئبها« فرهنگ مشهور خود، در ذيل لغت

 بر دو ئىنظم بها. ويندمؤسس آيين، بهاءاهلل و جانشينان ا... «

مبادى نيز به تعاليم روحانى . مبادى و احكام: پايه استوار است

تعاليم . و اجتماعى و اصول يا نظم ادارى تقسيم مى شود

ّترك تقاليد و تحرى حقيقت، : روحانى و اجتماعى عبارتست از

 احتياج به فيض الهى، ضرورت دين، ،اعتقاد به الوهيت

 مبادى .ى، تساوى حقوق زن و مردوحدت اديان، صلح عموم

ادارى عبارت است از اصول تشكيالت محافل روحانى، 

  . »شوراى بين المللى و بيت العدل اعظم

زادگاه  نامهربان در و تى بى انصافّ با اين وجود، اقلياما  

 ت وّاذي و  ايران، هنوزهمچون يك قرن ونيم گذشته، به آزار،آن

ت هاى اجتماعى بهائيان، ّميمحرو قتل وانواع تبعيد و حبس و

تخريب  طريق نيزمردگان بهائى از و كه حتى شامل كودكان

 آنان مى كه اينها بدترآنۀازهم. مقابرايشان مى شود، مشغولند

بهائى واشاع دروغ  كوشند با چاپ ونشرمطالب توهين آميز ضد

 راديو و  دركتب ورسانه هاى عمومى اعم ازءتهمت وافترا و

 پيام هاى كوتاه تلفن همراه و اينترنت و عات ومطبو تلويزيون و

را از داشتن اطالعات صحيح   ديگرى، هموطنان عزيزۀوسيل هر

 وحتى احساسات منفى دارند،دين بهائى وپيروان آن باز  ۀدربار

  . بهائى برانگيزندۀوخصمانه اى راعليه جامع

 ّت چنان مصرند كه حتى درّاين ني  نامهربانان بى انصاف براين

 فتاوى پخش وسيع و علنى به انتشار سه سال اخير به طور ين دوا

لزوم  خصوص نجس بودن بهائيان و تقليد در بعضى مراجع

پرداخته اند، فتوا  معاشرت با ايشان نيز و آمد رفت و اجتناب از

 با شرتت محكوم به نجاست است، معاّبهائي«: هائى همچون

؛ »نمى باشد جايز نيز دعوت آنها به مساجد آنان جايز نيست و

ت محكوم به نجاست هستند ّهمه پيروان فرقه گمراه بهائي«

ودرصورت تماس آنها با چيزى مراعات مسائل طهارت دررابطه 

انها، نسبت به امورى كه مشروط به طهارت است واجب 

با بهائيان بايد  «؛»معامله با بهائى مطلقًا جايز نيست«؛ »است

آنان جايز  اختيار ن درآ قرقرار دادن معامله نجاست كرد و

آنها  پرهيز از حربى هستند و حكم كافر اين فرقه در« ؛ و»نيست



               

 

٣     ولوله درشهر

 تازه ترين »ازدواج با آنها جايز نيست و معامله الزم است؛

 ضد بشرى و اين قبيل اقدامات ضد مسير دست گلى كه در

 در را  عزيزانآبروى اير حيثيت و الهى به آب داده اند و

انيان لكه داركرده اند و حتى به اين واسطه جه و محضرخداوند

 همكاران و كه دوستان و مسلمان را نيز قلوب هم ميهنان عزيز

 ءو خويشاوندان دور و نزديك اهل بها بعضًا فاميل همسايگان و

 صفحه اى ٦٤متعارف   غيرۀويژه نام هستند، آزرده اند، انتشار

است كه  ٦/٦/١٣٨٦مورخ   جم،جام ۀام روزنامّ اي٢٩ ۀشمار

وطن فروش جلوه  و اسالم ضد درآن سعى كرده اند بهائيان را

ت ّمسلمين حقاني خود دهند، درحالى كه تنها كسانى كه جز

. بدون هيچ مصلحتى قبول دارند، بهائيانند و اسالم را رسمًا

اينها درحالى است كه به گفته سيماى  ۀب آنكه همّوتعج

، ١٣٨٤يل آبان ماه  برنامه هاى اوازجمهورى اسالمى دريكى ا

 سايت ضد اسالم در اينترنت مشغول به كارند و به ١٠،٠٠٠

 عنوان کتاب در ٥،٠٠٠، ١ى اسالمى جمهورهروزنام تهنوش

 شبهه تا کنون چاپ ٨،٠٠٠ ه با ارائعهيمخالفت با مذهب ش

 اسالم، تنها ه سال١٤٠٠ خي کتب در تارني درصد ا٧٥شده و

  . شده اند نوشتهى انقالب اسالمىروزيپس از پ

هاى  پژوهش  مطالعات وۀّمؤسس عجايب آنكه از و  

ّنيز، به فاصلۀ حدود دو ماه ازانتشار ايام مزبور،  سياسى

ويژه  خود را با عنوان ١٧ شمارۀ  مطالعات تاريخىۀنام فصل

ّ به ديانت مقدس بهائى اختصاص داده، وعجيب ّنامۀ بهائيت

 جميان، ترآنكه عينًا به همان سبك وروش و مطالب جام

در  — از نويسندگانى مشابه بعضًا — مقاالت مشابه تكرارى

 و عجيب ترازآن نيز اينكه . ساخته و پرداخته است صفحه٣٠١

به نظرمى رسد سردبيرفصل نامه آقاى بهبودى و دوستانشان، به 

ّعلت انتشار ايام دو ماه  ّقبل ازويژه نامه شان، ازآقاى بيژن مقدم ّ

ّيام وجام جميان، رودست خورده اند مديرمسئول ويژه نامۀ ا

 ماهۀ ايشان در تهيه فصل نامۀ مزبور كه ادعا كرده ١٤وزحمات 

 اند اولين مجموعه مقاالت دربارۀ ديانت بهائى است،

ويژه نامۀ «ّ چه كه با وجود ويژه نامۀ ايام، ديگر ٢.بربادرفته است

پژوهش هاى سياسى، اولين  مؤسسۀ مطالعات و» ّبهائيت

مقاالت محسوب نمى شودـــ به خصوص كه تعداد مجموعه 

 اما .بيشترازفصل نامۀ مزبور نيزمى باشد مقاالت جام جميان

همۀ عجايب فوق آنكه جناب بهبودى درمصاحبۀ  از عجيب تر

ت دو شماره را ّبهائي ما براى بررسى پرونده «:مزبور فرموده اند

لين در نظر گرفتيم كه فصلنامه هفدهم مطالعات تاريخى، او

براى انتشار شماره دوم آن . اين مجموعه است شماره از

مقاالت آن را تهيه   درصد از٥٠اقداماتى را انجام داديم و 

 مطالعات تاريخى كه بعدًا منتشر ١٨ البته فصلنامه .يمه اكرد

ت اختصاص نخواهد داشت بلكه ما ّيئبه پرونده بها خواهد شد

ت هستيم تا ّيئونده بهاپر منتظر بازخوردهاى انتشار شماره اول

 البته. هاى بعدى لحاظ بكنيم  بتوانيم تبعات آن را در شماره

هاى ما اين است كه در صورتى كه حجم  يكى از برنامه

البته . ».كتاب منتشر كنيم مقاالت باال بود آن را به صورت

مزبور از جانب چه » بازخوردهاى«ايشان نفرموده اند كه منتظر 

منظورشان ازجانب بهائيان است، بايد  اگر .كسانى هستند

خدمتشان عرض نمود بهائيان قربان ايشان هم مى روند كه ويژه 

 چه كه حضرت بهاءاهلل. نامه پشت ويژه نامه چاپ مى كنند

و گاهى به  فرموده اند دينشان را گاهى به دست دوستانشان

 :دست مخالفينشان ترويج خواهند فرمود، و از قديم نيزگفته اند

چيزها به ضد خود شناخته مى  (»رف االشياء باضدادهاتع«

ّ جهت اطالع ايشان عرض مى شود كه بهائيان گاهى به .)شوند

ّكتب ومقاالت رديه نويسان عليه دين بهائى جواب داده و گاه  ّ

تقاضا آنكه ايشان به  جواب نمى دهند، اما در هر دو حال

ى عكس العمل بهائيان ناظرنباشند و به خدمات فرهنگ

 به هرحال چون مطالب هردو ويژه .وتحقيقى خود ادامه دهند

ّنامه تكرارى است، جوابيۀ حاضر به ايام جام جميان  پاسخ به ،ّ

 نيز محسوب مى گردد ولذا جناب بهبودى» فصل نامه«دوستان 

و دوستانشان خوشحال باشند كه زحمات ايشان نيز به هدر نرفته 

  .نيان خواهد بوداست وذكرخيرشان نزد اهل بهاء وجها

 اين اولين بارنيست كه بارى پس ازاين اشاره بايد گفت  

سيماى  و  جام جم، كه صاحب امتيازش سازمان صداۀروزنام

حاميانش مى باشند، مطالبى عليه  از جمهورى اسالمى ايران و

ولى . ٣ساخته است پيروان آن منتشر س بهائى وّديانت مقد

 اين بار مى سازد آنكه، متمايزموارد قبلى  از آنچه اين مورد را

 وبه قول معروف به سيم آخرزده، ذاشتهجام جم سنگ تمام گ

د ّمقاالت متعد وآنچه را درچنته داشته روكرده وضمن انتشار



               

 

٤     ولوله درشهر

 تكرارى دريك شماره روزنامه، دسته گل هائى به آب داده و

ّمخالفين ورديه نويسان عليه دين بهائى و ۀحقايقى را دربار ّ 

متوجه بود،  نموده است كه اگرخود يعشان آشكاراقدامات وس

 ويا حداقل ٤ به جمع آورى نسخه هاى آن مى نمودمفورًا اقدا

 فى الحقيقه .زمان يكى يكى منتشرمى كرد مقاالت رابه مرور

 از عجوالنه و عكس العملى ناشيانه و ترس و ۀاين اقدام كه نشان

هموطنان  ازدياد روزافزون كنجكاوى برابر روى استيصال در

 هم ايران و س بهائى و رشد آن هم درّنسبت به ديانت مقد عزيز

اقدامات  شكست ايشان از ضعف و ۀدرجهان، ونيزنشان

 ۀنابودى جامع براى اخيرشان ۀ سال٣٠سيستماتيك  ۀخصمان

 به وجودا ن مجيد رآقر آيه از بهائى مى باشد، مصداقى بارز

روزى كه پنهانى (» ئريوم تبلى السرا«: آورده است كه مى فرمايد

 . )ها آشكارشود

 نامى كه براى »ظاهر، عنوان باطن است،« كه ازآنجا  

ويژه نامه انتخاب شده گوياى شكست مزبوراست، چه كه به 

 قبلى مقاالت جام جم درويژه نامه ها و نظرمى رسد آنچه را كه

 كه »آن گونه نبوده است«نموده،  دين بهائى منتشر عليه خود

 ِ باراينلذا خواسته است . برآورده سازد را ات اوّني مقصود و

آن گونه كه «را بكند تا دين بهائى را واقعًا  ديگرتمام سعى خود

هم به  اما اين بار. يك سره سازد را  معرفى نمايد وكار»هست

دورى  در ت آنگونه كه هست،ّبهائي» تكرارى بودن «خاطر

ت آن ّائيبه«دست خود اثبات كرده است كه  باطل، خود با

وبه اين وسيله مصداق  »گونه نيست كه جام جم نوشته است

ُيخربون بيوتهم «: قران شده كه مى فرمايد ۀشريف ۀاين آي َ َ ِ

ِبأيديهم   . )خانه هاى خودرابه دست خودخراب مى كنند (٥»ِ

نشان  دو  جم اين بارمى خواست با يك تيرجام مطالب  

 شعبان ١٥مناسبت ايران را به  ت عزيزّيكى اين كه مل: بزند

 خدا را نزد )ع(گمراهى برهاند وامام زمان  ازضاللت و

جوانان تحصيل كرده «ديگرآن كه ). ٣ص(  نسازد»شرمنده«

 ۀى حقيقت با حوصله ودقت ويژّتحر« را به »ّتومنصف بهائي

 آغاز از« ۀمطالع ًفقط با ، آن هم صرفا و» حقيقتۀيك پژوهند

فرزندان  اصل تالش بخشى از جام جم كه حۀ ويژه نامِپايان تا

). ١ص ( است، فراخواند»درك مند ايران اسالمى آشنا و درد

وامثال آن  ت دست گل هائى كه جام جمّفانه به علّاما متأس

نزدخدا  را  سال به آب داده اند، هم امام زمان ع٣٠دراين 

به افزايش  نتوانسته اند تعداد رو هم  ساخته اند و»رمندهش«

 عالقمند و  را كه نسبت به دين بهائى كنجكاو وايرانيان عزيزى

 برهانند، و نه توانسته اند ضاللت از،بعضًا مؤمن شده اند

لت ّ ع. بهائى را گمراه سازند»منصف جوانان تحصيل كرده و«

، ازقول ٣ ۀدرصفح جام جم اول را خود مورد

 اعمال ما ۀبه حسب روايت، نام«:  نقل كرده»يرانقالبرهبركب«

مى رود، ولكن مى ترسم ) عج( وبار پيش امام زماناى د هفته

باهلل پيش خدا  هستيم نعوذ تابع اين بزرگوار ما كه ادعا داريم

 من خوف دارم كه كارى بكنيم كه امام زمان ع...شرمنده شود

 همه وقلب  زبان و گوش و چشم و...پيش خدا شرمنده بشود

دوستان  ساير شما و من و نكند از خدا. دارد) ناظر( چيزما رقيب

افسردگى  موجب كه بشود امام زمان ع يك وقت چيزى صادر

مى خواهيد  اگر. خودتان پاسدارى كنيد از. امام زمان ع باشد

آيا طبق . »پاسدارى شما دردفتر پاسداران صدراسالم ثبت شود

مى   حاضرجاهمه  جام جميان كه امام زمان را اعتقاد خود

 ۀه قبل ازهمه ويژه نامآن حضرت نبودند ك دانند، اين خود

دروغ است، ديدند؟ آيا   وءتحريف وافترا ايشان را كه سراسر

ترسى درجام جميان وجود دارد كه  خدا صاحب قلب صاف و

دروغ   ايشان را دردرگاه الهى، به خاطر»افسردگى شرمندگى و«

ّاكاذيب مذكور، به چشم سر تحريفات و ها و ان شاءاهلل   ببيند؟ِ

  .ران مافات قيام كندكه باشد تا برجب

به قدرى واضح است كه احتياج به   مورد دوم نيزّتعل  

با بى حيائى تمام  چون جام جم وامثال او اما. بيان ندارد

 وارد حتى اطفال صغير و پير بهائيان جوان و كه بر مظالمى را

است ناديده  موجود سيما نيز صدا و مطبوعات و درآرشيو شده و

 ى مظلوم نمائى به حساب مى آورندمى گيرند وآن را نوع

 شان ساخت كه چطور نشان خاطر بايد اقل، حد)٦٠ص(

ى ازحق رفتن به ّجوانان بهائى كه حت از رويشان مى شود

دينى  و بسيارى حقوق اجتماعى دانشگاه واستخدام شغلى و

زندان هاى  آنها در از نفر بيش از آن، ده ها محرومند و

نفرشان طعم زندان  د وصدهاجمهورى اسالمى شهيد گشته ان

مذهبى   سياسى ومختلفچشيده اند وازگروه ها واحزاب 

هايشان، شاهد مظالم وارده برآنان بوده  هم سلولى همبندان و
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 آن هم به سبك جام جم، »ى حقيقت،ّتحر«اند، تقاضاى 

رويشان مى شود  ناديده مى گيرند، چطور نيز بنمايند؟ اگراينها را

هات آقاى عبداهلل ّدفعات قبل پاسخ تروقتى  ازجوانانى كه

 — ام راّاي ۀپاسخ ويژه نام همين بار و — ديگران را شهبازى و

 ن وآبه دفترروزنامه شان آوردند، برخالف قانون انصاف وقر

آيا وقت آن نيست كه ! سبحان اهلل. نپذيرفتند آنها مطبوعات از

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

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

رغم مظالم  بگيرد كه به شهادت خودش چگونه على

تحصيلكرده «ت هاى مذكور، جوانان بهائى توانسته اندّومحرومي

 شوند؟ ازقضا يكى ازدسته گل هاى به آب داده »منصف و

ن  جام جم نيز همين اعتراف به تحصيلكرده ومنصف بودۀشد

  .جوانان بهائى مى باشد

 و باليا بودن در  جوانان بهائى درعين محاطآرى  

يا  ت ها، به جاى آنكه زانوى غم بغل گيرند وافسرده وّمحرومي

 بيش ازآنچه كه در  به مراتب»شهامتى«با  الابالى شوند،

آنها توقع داشته ايد، به شهادت خودتان به  از سرسخن خود

تحت تعاليم  تا رف الهى پرداختندمعا دانائى و و تحصيل علم

أحب االشياء«  بهاء اهلل كه انصاف رارتحض محبوب ترين ( »َ

واجب دانسته اند، هم   فرموده اند وكسب علم را)چيزها

تحصيلكرده، تا حتى جام جميان  هم دانا و منصف شوند و

جام جميان . اخالق ايشان شهادت دهند معرفت و نيزبرعلم و

بدانند كه امرى است   بايد»قتى حقيّتحر«درخصوص

اوست كه مالك قلب ها .  اىهربنده و خداوندخصوصى بين 

هدايت مى ( »يهدى من يشاء«: ن كريمآقر ۀست، وبه فرمود

هركسى ارتباطى  اوست كه با. )كندهرآن كس را كه مى خواهد

اوست كه هرنفسى را به سوى او راهى . دارد منحصربه فرد

 دارد ومخصوص هدايت دوست اوست كه كل را. است

ايمان  عشق و. همگان مربيان آسمانيش را فرستاده ومى فرستد

نه به كسى مى . فردى است هر به او امرى است كه دراختيار

اجبار  نه مى توان به زور و دينى را تحميل كرد و و توان عقيده

قل «: قران مجيد مى فرمايد. عقيده اى را ازفردى گرفت ايمان و

َيا ايها ال ّناس قدجائكم الحق من ربكمَ  َّ َِ ُ ُُ ّ فانما َهتدىَفمن ِا. َ َ

ُيهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم  َ َ َ َ َ َ ِّ ِ ِّ

ٍبوكيل َ  را حق از شما اى مردم همانا آمد: اى محمد بگو( ٧».ِ

پس كسى كه هدايت يافت پس جز اين نيست كه . پروردگارتان

گمراه شد پس جزاين نيست  ههرك هدايت يافت براى خودش و

 . )من وكيل شما نيستم و. برخود كه گمراه مى شود

ايران  ت عزيزّم ملّ به جاى آنكه جام جميان وكيل وقيپس  

 اين جهان فانى باقى ۀروز عمردو جوانان بهائى گردند، بايد تا و

 و تزويز دروغ و دست از پردازند و است، به جبران مافات

بهائى خيلى مايلند كه ابواب   و اگرتحريف حقايق بردارند،

 بگشايند، انبهائي ايران و عزيز ّتتحقيق را به روى مل  وپژوهى

بهتراست به جاى دست زدن به چنين اقداماتى كه به قول 

امام زمان ع را هم ناراحت مى كند،  رهبركبيرانقالب خدا و

ت ّ اجازه دهند كه مل٨ويژه نامه همراه با همدستان مذكورشان در

نجس و  زندان حبس و و تعقيب ايران خود بدون ترس از عزيز

كتب «عين  و اصل و نمايند  با ايشان معاشرتهائيان،دانستن ب

و  را به دست آورند تا هركس خود حقايق» بهائى وآثار

همان گونه «العات صحيح و درست راجع به آئين بهائى را ّاط

ه جام جم آن گونه ك«دريابد، ونه  و  به دست آورد»كه هست

  ».القاء مى نمايد

ايمانى  تاريخى وانسانى و ۀايران به تجرب  ملت عزيزديگر  

رغم اين كه معترفند اين  على دريافته اند كه چرا بى انصافان،

نه اصول اديان  و احكام ثانوى است كه تقليدى است و فروع

اصالت  فهم حقيقت و الهى كه تحقيقى است، حق ادراك و

 به يلهبه اين وس كرده اند، و را به خود منحصر بهائى آئين جديد

ت يا بطالن ّتوهين نموده اند كه توانائى درك حقاني آنها تلقين و

هستند تا   دراين موردّولى و ّمندارند و نيازمند قي را آئين جديد

 »آن گونه كه نيست« ت راّاينان كتب بهائى را بخوانند و بهائي

ّرديه  يكى از اين مضمون در چنان كه .به آنان معرفى نمايند ّ

 يان بايدئبها«:  دين بهائى چنين آمده استههاى اخيرشان علي

تبليغ به  ص صحبت كنند و آنها راّمجتهدين متخص بروند با

 ۀمجتهدين دربار بروند نزد ت نمايند و عوام مسلمان بايدّيئبها

افراد ساده اى  امر بهايى تقليد كنند، چون عوام مسلمين،

در  ّو تعمق صّ تحصيلى شان مجال تخصه رشتهستند كه

ت ّ يكى ازتجارب تلخ مل٩». دينى را به آنها نمى دهدمسائل

ن آقر ۀصريح نصوص خالف بر قرنها همين است كه ايران عزيز
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كه چون عوام اند، خود  مى شود و به ايشان تلقين شده مجيد،

 كسب هدايت و كلمات كتب آسمانى و و به فهم آيات قادر

مذهبى  علماى تقليد از براى آن نيازمند  الهى نيستند، وايمان

به تقوى  هدايت، منوط ايمان و فهم و و درك حال آنكه. هستند

جهت عمل به  كوشش در صفاى باطن و خلوص قلب و و

نه به وسايل ثانوى  وصاياى انبياء الهى است و و موجب تعاليم

. ال آنظاهرى ودانستن عربى وامث سواد ظاهره همچون علم و

هدايت است براى ( »هدى للمتقين«: ن مى فرمايدآچنانكه قر

 و به اين جهت، يكى ازسد هائى كه حضرت باب. )باتقوايان

 پيش ازپيش پاى بندگان حق نيم بيش ازيك قرن و بهاءاهلل

. تقليد بود درخصوص فهمى مزمن ّبرداشتند، همين توهم وكج

 اجداد و قليد آباء وت پرهيز از  و»ى حقيقتّتحر«با اعالن حكم 

گوش به حرف «: كه فرمودند نيست، تأكيد دين موروثى اينكه

 ى گويند کتاب و آيات از براىمزخرف عباد مدهيد که م ىها

 کنند، ى فهمند و احصاء نمى شود زيرا که نمىّعوام حجت نم

 ّاگر قوه. ّبا اينکه اين قرآن حجت است برمشرق و مغرب عالم

ّد چگونه حجت بر کل واقع ممردم نبو ادراک آن در  شد؟ از ىّ

ّ مکلف نيست و الزم نه زيرا ى هم نفسّههياين قرار، بر معرفت ال

که عرفان او اعظم ازعرفان کتاب اوست و عوام استعداد ادراک 

. اين سخن به غايت لغو و غير مقبول است ،ىبار. آن ندارند

ض از ريا مردم را  شود کهىغرور گفته م  کبر وىهمه از رو

با .  دور کنند و زمام آنها را محکم حفظ نمايندى الهىرضا

ّکه از حق اعراض   ايشانىعلما از اين عوام ّ نزد حقينکها

ه ّو فهم کلمات الهي. پسنديده ترند اند به غايت مقبول تر و نموده

 ى به علم ظاهرىو درک بيانات حمامات معنويه هيچ دخل

 نفوس و فراغت روح  قلب و تزکيهىاين منوط به صفا. ندارد

 ١٠.»است

ازپيروان  آيا اينان همين استدالل فوق را ! اهللُسبحان  

اى درك رب مى پذيرند كه مسلمين عزيز سايراديان آسمانى موجود

ّبايد رديه هاى آنان راعليه اسالم بخوانند؟ حتمًا نه، چه  اسالم ّ

نفوس انسانى اين است  اديان آسمانى و ۀكه قانون طالئى هم

ّازرديه نويسان » . مپسندراننمى پسندى برديگ آنچه برخود«: كه ّ

دل بى سواد و ابوذر چوپان و  بايد پرسيد، بالل حبشى ساده

ّمؤمنين اوليه اسالم نزد كدام مجتهد متخص ه رفتند و ّص مكّ

 را پذيرفتند؟ آيا قلب پاك) ص( دّاسالم و رسالت حضرت محم

 ى وتشنگ كنجكاوى و خلوص فطرت وصفاى باطن و و

 نيز ن مجيدآقر  آشكاركرد؟نبرايشا كه حقيقت را اشتياقشان نبود

سال پيش نمى  ١٤٠٠ را مانند غافالن نامهربانان امروز ۀبهان

 :ين بهائى چنين جبهه مى گيرنديبرابرآ كه به زبان حال در پذيرد

ْانا وجدنا آبا« َ َ ّ نا على ام ئِ ُ َ و انا على آثارهم مقتدونٍةَ َُ َ َْ ُ ْ ِ ِ ّ به  (١١»...ِ

درستى كه ما يافتيم پدرانمان را بر طريقه اى و به درستى كه ما 

َو يقولون «: و نيز) بر اثرهاى ايشان اقتدا كنندگانيم ُ ُ َُنا لتاركوا ِٔأ ِ َ ّ

ٍآلهتنا لشاعر مجنون ُ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ و مى گويند آيا ما ترك كنندگانيم  (١٢»ِ

 خوب است معاصرين. )الهانمان را براى شاعرى ديوانه

ِمرحوم  ت بود كه عالم بزرگ اسالم،ّ علنكه به همي ندبيادآور
ِخاتم الفقهاء والمجتهدين، كه همزمان  شيخ مرتضى انصارى، َ َْ ُ َ ُ ْ

 امروز نيز برخالف نامهربانان زمان خود و حضرت بهاءاهلل بود و

وقتى بعضى شاگردانش از او درباره ظهور حضرت  فكرمى كرد،

 كنند، قفت خود بايد تحقيپرسيدند، به آنها گ باب و بهاءاهلل

منصفانه  همين رفتار  دراثر.زيرا چنين امورى از اصول دين است

به امر  كرده كه بعضى از شاگردان او تحقيق بود متقيانه او و

 سال قبل در لوح ١٣٥ حضرت بهاءاهلل .ى ايمان آوردندئبها

ّخطاب به ناصرالدين شاه قاجارـــ كه متمنى است هموطنان 

چنين شهادت داده   اوۀ ـــ درباردمطالعه فرماين آن را حتمًا عزيز

علمائى كه فى الحقيقه ازكأس انقطاع آشاميده اند، ابدًا «: اند

َمتعرض اين عبد نشده اند، چنانچه مرحوم شيخ مرتضى اعلى  ّ

ّاهلل ُ مقامه واسكنه فى ظل قباب ِعنايته دراي ِ ِ ِ ِّ ُ َ َ َ ََ ف درعراق ّام توقَ

َند وبغير ما اذن ت مى فرمودّاظهار محب دين ( دراين امر اهللَِ

 ». تكلم ننمودند)جديدالهى

 مزبور ّيۀات ردّكتب ونشري تا حال، اگر  عزيزهموطنان  

ّعليه دين بهائى را مطالعه نكرده باشند، اما حتمًا عناوين 

 در »تاريخ«درس   را در»ءبها  باب وۀفتن«نادرستى همچون 

 پهلوى وجمهورى اسالمى،دبيرستان هاى ايران زمان  مدارس و

حال  تا ًاحتماال نيز جام جم را اخير ۀدارند، وويژه نام به ياد

خواهران   حال درد دل وسؤال برادران و.مالحظه فرموده اند

كه  شده اند بهائى ايشان اين است كه آيا هيچ وقت كنجكاو

ت ّمات اقليّتوه تلقينات و حقيقت حال چگونه است؟ آيا هنوز

 مگراصول اساسى اسالم عزيز و قضاوت است؟ كنامهربان مال



               

 

٧     ولوله درشهر

 شربه مالك اشتردرخصوص حقوق ب وصاياى حضرت اميرع

و روشنفكران مسلمان  علماى وسيع النظر افتخار  واستناد مورد

 آيا وقت آن نرسيده است كه ايشان، كه هم به ايمان ١٣نيست؟

ن اند وهم به انتساب به فرهنگ ّس اسالم مزيّبه آئين مقد

م، سرنوشت ّوقي بدون واسطه  پر شكوه ايران مفتخر، خودنّوتمد

 كه ابدًا مايل به نىانسانى خود را از دست نامهربانا معنوى و

 ۀين بهائى نيستند، رها سازند و درباري آۀكنجكاوى ايشان دربار

 آشكارگشته، خودشان پرور مهر اين دين جديد كه از خاك

خودشان  و دپژوهش نماين منصفانه وبى طرفانه تحقيق و

  تشخيص دهند؟ »فتنه « و»دروغ «حقيقت را از

 اهل بهاء در برابر مظالم ه عكس العمل و وظيفبارى،  

 حضرت همزبور، بر طبق تعاليم و تأكيدات و هدايات صريح

بت و دعا در عوض مقابله به ّبهاءاهلل، صبر و استقامت و مح

 يب مزبوراكاذ هامات وّگاهى پاسخ كتبى مقتضى به ات نيز مثل و

 ِينبوده است؛ به طورى كه صريحًا، حضرت عبدالبهاء جانش

زنهار زنهار از اينكه نفسى از  «:منصوص آن حضرت مى فرمايند

اگر زهر  «: نيز١٤».ولو دشمن خونخوار باشد ديگرى انتقام كشد

 اگر ، اگر شمشير زنند شكر و شير بخشيد،دهند شهد دهيد

در . ت نمايند رحمت جوييد اگر لعن،اهانت كنند اعانت نماييد

 رحمانى معامله كنيد و اخالقِنهايت مهربانى قيام نماييد و به 

 ١٥».ّ ركيكى در حقشان زبان نياالييدهابدًا به كلم

ّونيزدرخصوص رديه ها عليه دين بهائى، مى فرمايند شما مى « :ّ

ّدانيد اين عبد اينگونه كلمات رديه را سبب اعالء مى دانم ّ ...

قريب مالحظه  عن... ّادين اول منادى حق هستندمنكرين و ر

ى از شرق و غرب صحائف ّ بسيار مهمنفوسخواهيد نمود كه 

چه كه عظمت امر  نوشته و نعره زنان فرياد كنند ّعظيمه بر رد

ّآنچه بيشتر ظاهر شود مغرضين و منكرين و رادين عظيم تر و كثير 

 نماييد كه  شما دعا.كلمةاهلل است تر گردد، و كل سبب اعالء

 خيلى مفيد هچه ك ّخدا از اين قبيل رادين بسيار خلق فرمايد

  ١٦».است

منصفى با خواندن  هوشيار  است، براى اين كه هرمفيد  

ّهمين رديه ها به كذب و  قلب و آگاه مى گردد و دروغ آنها ّ

كتب  آثار و بهائى را از تا حقيقت امر مى شود كنجكاو فكرش

 جهت است كه حضرت بهاءاهلل، به همين. آن دريابد خود

شارع دين بهائى، شرط درك درستى وحقيقت آئينشان راچنين 

تا بر كذب قبل آگاهى نيابى، بر صدق اين « : اندودهبيان فرم

 به اين خاطر است كه، تا هموطنان ١٧».يوم بديع گواهى ندهى

 ۀت نامهربان بى انصاف را نشناسند و ابرهاى تيرّعزيز، اين اقلي

ريا ى آنان را از برابر ديدگان خود  تهمت و افترا ودروغ و 

ى آسمانى در ّ، مربءاهللت مدعاى حضرت بهاّنزدايند، بر حقاني

ِدور جديد زندگانى بشر خاك،آگاهى نخواهند يافت و ۀ دركر ِ

ِخورشيد حقيقت طالع ازاين افق بديع را مالحظه ِ  نخواهند ِ

بعضى مدت هاست كه ضرورت چنين اقدامى توسط . فرمود

رغم سكوت طوالنى  ايرانى نيزــ على عزيز ازمنصفين روشنفكر

 . ديگر ـــ احساس شده استعضىب تعجب برانگيز و ّقابل تأمل

دين جديدالهى  ۀصاحب زمانى، دربار چنانكه دكتر ناصرالدين

تاكنون هرگز به درستى، بى طرفانه، انگيزه كاوانه «مى نويسند، 

  ١٨.»ميق قرار نگرفته استو جامعه شناسانه مورد بررسى ع

بارۀ علت پرداختنش به   دررگ تاكنويسندۀ كتاب  و  

 چي هبًاي تقرنهي زمنيدر ا«: دي گوى مىبهائ تاريخ اديان بابي و

من در مطالعاتم .  انجام نشده استىا  قابل مالحظهىكار علم

 را بدون پرداختن به راني معاصر اخي كه تاردمي رسجهي نتنيبه ا

 نيا.  درك كردى به درستتوان ى نمىاجتماع-ى مذهباني جرنيا

 شتري بمان ى اجتماعخي تاركي جنبه تارنيبود كه بر آن شدم به ا

 ١٩».بپردازم

 خاك عزيز و  هموطنان بهائى شما، كه دراين آبما  

يقين داريم وبه چشم  عميقًا بوده ايم، شادى هم و شريك غم

مبرور را  يزان اين امرديده ايم ومى بينيم كه الحمدهلل آن عز خود

 بيش پى برده اند و ين كم وّنموده اند، و به اكاذيب مفتر شروع

 سرفرازى حال مى خواهند بدانند حقيقت چنين آيين مقاوم و

 وارده بر آن ازطرف گروهى ۀ سال١٦٤رغم مظالم  كه على

ازسياسيون وعلماى دينى وامثال جام جم، هنوزدرآسمان جهان 

به همين که ه شده اند ّمتوجدقيقًا شان اي. مى درخشد، چيست

ى درايران، با تشديد ئت مخالفين دين بهاّخاطر است كه اقلي

ِ سد راه تاپا افتاده اند  همگى به دست و اقدامات خود، ّ

ى را براى چند ئهموطنان عزيز شوند تا الهى بودن امر بها

پنهان دارند، و آن را توطئه اى  از ايشان مستورو صباحى ديگر

 اسالم جلوه دهند، تا مبادا ايرانيان عزيز ياسى عليه ايران وس
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 اصل و بهائيان و مطالعه خود آمد با شده، با رفت و كنجكاو

  به جستجوى حقيقتبهائى،كتب وحيانى  و آثار خود سرچشمه

به سعادت حقيقى  و آن را دريابند و به آن اقبال نمايند پردازند و

زندگى  گردند و يزدان وارد كهف امان آيين تازه در و رسند

 جمله اسالم عزيز را از و قبل وحيات جديد همه اديان آسمانى

 . يابند باز رحمانيش در بهار بديع

مظالمى كه  بهائيان با تمام كه پيداست ناگفته همچنين  

 امثال جام جم وهمدستانش بر بى انصاف، و ى نامهربانّاقليت از

 و ا ابدًا به پاى اسالمآن ر مى رود، نه تنها ايشان رفته و

نمى نويسند، بلكه فداى ايشان مى  و هموطنان عزيزشان ننوشته

 ّتمحب از نيز مشتاقند و هربالئى را به جان مسير اين در گردند و

خواهران  والطاف متقابلى كه نسبت به برادران و دوستى و

دارند ممنونند، و  سراسرايران، بل جهان، داشته و در بهائى خود

توان درطبق اخالص،  حد اين خصوص دارند در درآنچه 

به همين جهت بوده است كه . مى نمايند تقديم آنان نموده و

 هاى رسايتقبل د اين مجموعه نيز، عالوه برمطالبى كه از

بهائى  منابع ديگر  وپيام دوست راديو در نيز اينترنت و بهائى در

قديم تحريفات جام جم ت و پاسخ به اكاذيب در است، موجود

يا ادامه اى باشد براى تحقيق  شروع و مى شود، تا

 اين مجموعه توسط شمارى از. محبوب بيشترهموطنان عزيزو

 رد مو» منصف بهائىۀشهامت تحصيلكرد جوانان با«همان 

 جام جم، خطاب به هموطنان عزيزشان ـــ ونه جام جميان ۀاشار

 ه است وپس زده و رد كرده اند ـــ تهيه شد كه جواب ايشان را

تا خود به چشم خود، ونه به چشم  درآن ازآنان دعوت شده

 . فرمايند قضاوت ديگران، ببينند وتحقيق نمايند و

پيام مركزجهانى   مناسب است درانتها قسمتى ازچه  

، خطاب به ٢٠٠٣ نوامبر٢٦بهائى، بيت العدل اعظم، مورخ 

 نيز نايران را كه اشاره دلنشينى به آن هموطنان نازني بهائيان

 ت شريف ايران باّمل زيب اين شوق نامه سازيم تا همه دارد

 را يزدست هم ايران عز در عقيده، دست و مذهب هردين و

كه براستى  اين آشنايان و همسايگان«: مى فرمايند. سرفرازسازيم

َامة يدعون الى الخير« همصداق آي ََ ِ ُ ٌُ « و تأسف  اند با خشم

 شان در نظر ايشان محرز است شاهدند كه دوستانى كه بيگناهى

ُگونه حفاظت و حمايت قانونى مورد بهتان و هجوم  بدون هيچ

شما به شهامت و   حتى بيش از خوددايشان شاي. قرار گرفته اند

نجابتى كه در خالل اين تضييقات از خود نشان داده ايد واقف 

ت و آزار شما ّو بتدريج به صفات واقعى كسانى كه با اذي

اگر چه . مى سازند پى برده و مى برند  را آلودهحرمت اسالم

محروميد اما در آستانه آنيد كه  هنوز از آزادى شما حبيبان معنوى

 ايران كسب هت خود را بعنوان عضو شريف جامعّو موقعي مقام

نماييد و بالمآل اهل آن ديار خدماتى را كه يد قدرت پروردگار 

ّشور مقدس ايران ّبراى آن پاك انديشان جهت عزت و منقبت ك

  ».ّمقدر فرموده غنيمت خواهند شمرد

  خوش باد جانتان
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  ام ّ ايمۀ بودن مطالب ويژه نا»دقيق وعالمانه«عاى جام جم درخصوص ّبررسى اد

  حامد

ّروزگارى بود كه رديه نويسان عليه اديان بابى و    بودن »تحقيقى«  و»علمى« و»منصفانه«ايران، بدون ادعاى ظاهرى  بهائى در ّ

 دراثر پهلوى رژيم زمان اما در. بعضًا چنين مى كنند نيز چنانكه امروز مى نوشتند ـــ ءتهمت وافترا و دروغ هرچه مى خواستند از آثارشان،

 و عناد ب وّتعص ناشى از اغالط روشنفكرى ونيز روشن شدن اشتباهات و تحقيقى و فضاى نسبى دانشگاهى و عواملى همچون ايجاد

ّبغض رديه نويسان مزبور، وعواملى ديگر، بتدريج ّنفوسى ازبين رديه نويسان جديد م ّ  و ّبدون حب و عى شدند كه آثارى عالمانه ومحققانهّدّ

ّكينه رديه  و با عناد وعالوه بربعضى كه آشكارا فوق ادامه يافت روش دو  پس ازانقالب اسالمى نيز٢٠.نوشته اند  اديان مزبورۀبغض دربار ّ

 ۀازپشت بسته، بيش ازهم  كه دست آنها راكر پيدا شدندّهائى عليه دين جديدالهى نوشته ومى نويسند، اخالفى نيزچون اسالف فوق الذ

   ٢١. اديان بابى وبهائى شدندۀعى تحقيق وپژوهش بى طرفانه وغيرمبغضانه دربارّآنها مد

بى طرفى و علمى بودن بوده وهستند  كه مدعى مزبور نويسندگان آثار ت تحقيق منصفانه سراغّاما جالب اينكه وقتى شخصى به ني  

آثارشان، به استثناى فرق  واقع در  هستند، و»ّتوهم علمى بودن وبى طرفى «دچار آنها هده مى كند كهب مشاّمى رود، با كمال تعج

بانه نوشته اند ّمتعص و ازآن دسته كه به ظاهرظاهرمبغضانه ٢٢.مى نويسند، ندارد و نوشته مبغضانه آشكارا ظاهرى، فرقى ماهوى با آنانى كه

 مزبورمى رسيم كه به ۀم زدّمحققين توه ۀ را وارونه جلوه داده اند كه بگذريم، به دست»حقايق« بيان نموده اند و را ت خودّوآشكارا ضدي

مشتركى هستند كه با بررسى آثارشان مى توان به آن پى  صاتّمشخ و صفات و داراى روش ٢٣»تشابهت قلوبهم« مباركه مصداق آيه

دروغگو كم حافظه مى «ين بابى وبهائى كه گاه به مصداق ي نسبت به آبغض باطنى: جمله عبارتنداز صات مشترك آنها ازّازجمله مشخ.برد

ّ درالبالى صفحات رديه هايشان آشكارمى شود»شود  ادعاى ظاهرى ودروغى علمى وبى طرفانه بودن ،پنهان كنند را آن نمى توانند و ّ

فرض ها   وجود،م وفادارى عملى به ادعاهاى مزبور عد،بهائى استفاده كرده اند و بابى منابع و  ادعاى اين كه فقط ازخود كتب،آثارشان

 دعوت ازبهائيان كه فقط ازطريق ،بهائى و بابى تاريخ و كتب و  تحريف آثار، وجود تناقض درمطالبشان،پيشداورى ها درآثارشان و ى غلط

ّخواندن كتب رديه ايشان  ّعاى اين كه كتبشان رديه نيست بلكه كارى تحّ اد، كنند»ى حقيقتّتحر«ّ   .. .قيقى وپژوهشى است؛ّ

محققين  توسط خسته سازيم، چه كه اين كار را عزيز هموطنان و بپردازيم مزبور بعضى آثار بررسى به كه نيست آن فرصت دراين جا  

مشتى نمونه «خود، كه درحقيقت   اما خوشبختانه جام جم درشاهكاراخير٢٤.جاهاى ديگرانجام شده است نيزغيربهائى در و بهائى

. ام براى منصفين فراهم نموده استّويژه نامه اي در تأمل، قابل مقاالت را، آنهم به شكل گلچينى و  نمونه اى ازاين آثار»،تخرواراس

 )؟( درك مند و آشنا بخشى ازفرزندان درد « علمى»داريد، حاصل تالش آنچه پيش رو«: ، قسمت سرسخن چنين مى نويسد٢ درصفحه

 مستندات قابل جنجال، وصرفًا برپايه يت درتاريخ است كه بدور ازهرگونه شعار وّبهائ عالمانه كارنامهايران اسالمى، جهت تبيين دقيق و

 به 'ى حقيقتّتحر'اميدواريم كه جوانان بهائى، شهامت . صورت گرفته است) يتّحتى براى جوانان تحصيلكرده ومنصف بهائ( قبول

آنگاه به منطق   حقيقت، مطالعه نمايند وۀ يك پژوهندۀدقت ويژ پايان، با حوصله وتا  يافته واين ويژه نامه را ازآغاز معناى واقعى را

   ».ايدون باد.  عمل كنند'حقيقت، باالترازافالطون است'

بعضى عكس  مقاالتش در و پيروانش، كه عالوه برمطالب و جام جم، ازتوهين هاى آن به دين بهائى مزبور عاهاىّبراى بررسى اد  

ۀ با نگاه مختصرى به منابع تحقيقى كه درصفح ،٢٥بغض باطنش را برمال مى سازد كه بگذريم يش نيز آشكاراست وكاريكاتورها و ها

عايش باعملكردش يكى ّكه اد  فهرست نموده، معلوم مى شود»ت،ّت وبهائيّبابي كتابخانه موضوعى نقد«، ستون چپ، تحت عنوان ٤٧

ّرديه ندانسته، اد  كتبى است كه نويسندگان آن، آنها راۀى همتمام نما ۀدرحقيقت، اين فهرست ازجمله آين. نيست ّ عاى بى طرفى وعلمى ّ



               

 

١٢     ولوله درشهر

 منابع وكتبى كه ۀداشت هاى مقاالت متعدد ويژه نامه، حاكى ازاين است كه قسمت عمد  بررسى مختصرياد.٢٦بودنشان را داشته اند

ّازآنها درآن مقاالت استفاده شده، همين رديه هائى است كه فهرستش نا باورانه وناشيانه وبدون توجه به تأثيرسوء آن درعلمى جلوه دادن  ّ

درمنفى   را صرفًا»نقد«گروه هاى مختلف،  و مذاهب و علمى اديان كجا درتحقيقات بى طرفانه.  آمده است٤٧ۀ ويژه نامه، درصفح

ين آنها، آنهم بدون ارزيابى چنين منابع تحقيقى، با استفاده ازمنابع مخالف آن هم صرفًا نواقص احتمالى آنها، و معايب بيان و جلوه دادن

  تعريف كرده اند؟ 

ّ رديه نويسان دوران پهلوىۀحيرت انگيزى كه هم ازموارد اشتباهات تكرارى و فاحش و   عا ّهراد با و جمهورى اسالمى ازهرقبيل و ّ

ّمرتكب شده اند، استفاده از رديه هاى آواره همان طوركه  اين دو ٢٧.دون ارزيابى علمى آنهاستت بخشيدن به آنها، بّسندي صبحى و و ّ

ّرا با رديه نويسان مد كه هموطنان عزيز قابل توجه بسيار نكات از. برگشته ازآن مى باشند و همه مى دانند، ازبى وفايان امربهائى ّ عى تحقيق ّ

 يى طباطباطي محىكارمى نمايد، اعتراف آقاانصافشان را آش دانش و و امربهائى بيشترآشنا مى سازد وميزان علم ۀعلمى ونقد بى طرفان

 و سايت »،ىشهره مجامع علم« و »ت نظرّدق« داراى امّيويژه نامه ا دآورندگانيآقاى طباطبائى را كه پد. آواره مى باشد و صبحى ۀدربار

 غلط ى استنباط»ىصبح«و  »آواره« به اتکاء اقوال نکهي در باره اى دانند، در جائى م» تحقيقۀاسطور« وى را بهائى پژوهىضدبهائى 

.. .ىگري و آواره از مبلغان برگشته از بهائىشهادت صبح.. .ىبه اتکا« :سدي نوىنموده و به اصطالح با طناب آن دو به چاه رفته م

، امّي اامهنه ژي که وى آواره و صبحىعني دو ني،و در ادامه در باره ا٢٨» شدمي از قددي جدخي تارري و تحرصي نارسا در باره تلخىاستنباط

:  کهافتمي و دردمي خط نه بر آنها کشدهي و نودافتهي مدارک نوني مراجعه بدزپس ا«: سدي نوى مني خواندشان چنى م٢٩» مستبصرنيمبلغ«

، خط بطالن بر قي و دقطي که استاد محىصبح و  و جالب تر آنکه آواره٣٠». رود از دستى نمردى تا نم  چو نشست،ىدر کس غي تبلىخو

 ۀديگر دربار مهم ازنكات.  االبصارى اولايفاعتبروا  ٣١. نيز بوده استامّي افي جام جم درتالى از منابع اصل،دهيوشتارشان کشگفتار و ن

ّفهرست رديه هاى ويژه نامه آنكه خود مطالب  آواره نيز و چنانكه همين صبحى. يكديگرمى باشند اين منابع داراى مطالب متناقض با ّ

داراى مطالب متناقضى، ازجمله  جام جم نيز نامهويژه  كسروى وخود زعيم الدوله و فضائى و  آقاى شهبازى و.متناقض باهم نوشته اند

   .محتاج كتاب مفصلى است  منشأ اديان بابى وبهائى، هستند كه پرداختن به آنها خودۀدربار

ّت رديه هاى مزبور، درمربعى مجزا، تبليغ فهرس زير ، در٤٧عجيب ترآنكه، درهمان صفحه  و جالب تر نيز  ازليست كتب مزبوراما   ّ

 ۀ مزبوررا آينۀويژه نام به تعبيرى اگر.  جام جم استۀ ويژه نامۀپايگاه اينترنتى بهائى پژوهى را مشاهده مى كنيم كه حقيقتًا درنوع خود، آين

ّرديه هاى م ّ◌◌ّدّ خورتأمل است كه سايت  در جالب و .دبو آن آينه محسوب تواند ۀ علمى وبى طرف بودن بدانيم، بهائى پژوهى آينعىّ

ّكتب بهائى است ونه ازرديه ها ؛ ونيزمد ازخود پژوهشى است وآنچه مى گويد و تأكيد كرده كه علمى بارها مزبور ّ يا  عى است كه سياسى وّ

بررسى   اما با. است هم نموده»مظلوم نمائى«م جم به قول جا دراين خصوص، گاهى نيز گروهى هم نمى باشد، و وابسته به هيچ مقام و

ّاست كه منابع آن نيزهمان رديه هاى فهرست شده در سايت مزبورمشهود  و درفوق ازآواره جمله كتب مذكور از(جام جم است  ويژه نامه ّ

ته درآن  الب.زير فهرست مزبورآمده است جام جم، آنهم دقيقًا در ويژه نامه احتياط، تبليغ آن در و ، ومعلوم نيست چرا بدون تدبير)صبحى

تحريف  بهائى شده است، اما هرجا كه ازآنها استفاده مى شود، به شكلى ناقص و منابع سايت همچون ويژه نامه جام جم، ذكرى هم از

وجود چنين ارادت وارتباط فيما   البته با٣٣.فتبه هم را نمى توان ناديده گر شباهت هاى اين دو  به اين جهت، ارتباط و٣٢.شده مى باشد

 وامثال آقاى شهبازى استدالل بهائى پژوهى جام جم و خود به سبك بود قرار  اگر.فرمايند قضاوتيد با د، خوانندگان خودبينى مشهو

روشن نموده كه سايت  و ديگر جام جم است كه به آب داده دسته گل هاى فورًا مى گفتيم كه اين هم يكى از و كنيم، بايد بدون تأمل

روش آن علمى نيست بلكه  امثال آن است و منشأ و وسيماى جمهورى اسالمى ايران و بسته به سازمان صداوا جام جم خود مانند نيز مزبور

نقل قول ازآن سايت بسنده مى كنيم، تاآغازى  ً به همين جهت فعال به آوردن چند.محققانه نيست و منصفانه روش اما اين .سياسى است

   ».وى تمامى سؤاالت، ونيوشاى پيشنهاد هاى شماستپاسخگ«: عى استّ براى آشنائى باسايتى كه مداشدب



               

 

١٣     ولوله درشهر

 ىتنها و ب«بهائى پژوهى »دي دانى مىخودتان بهتر از هر کس« :به بهائيان مى گويد  مباحث مربوط به وحدت عالم انسانى،ضمن  

 ى پژوهئى استقالل بهانيهم. ..ه عرصه دشوار آمدني تنها به پشتوانه دانش و منطق به اى مقام و گروهچيکا به هّ و بدون اتى وابستگچيه

اليس الصبح « : سحر است و سحر در راه است و باش تا صبح دولتش بدمد کهجي هنوز از نتانيا. به شدت نگران کرده.. .است که شما را

 است که هر ونهنگيا . اهلل االعظم ارواحنا فداهى او و امداد از ولريبزرگ بوده است و نه غ ىتوکل بر خدا  اما هماره شعارمان».بقريب

و تنها  ميستي وابسته نى منبع و قدرتچي به هکي الشرىبه خدا «».مي و سپاسگذارش هستمي دانى هم که بوده از خود او مىقيتوف

چون هم . يدزي بپرهىاسي کنم از پرداختن به مسائل سىخواهش م« ». ادب و احترام متقابلىمنطق و پژوهش است در فضا بضاعتمان،

 خاطر کامنت شما را ني به اتي ممکن است مسئوالن سادي کننياگر چن. دور است  به تي ساني ااستيرام است هم از س شما حانتيدر د

 را تي که مالحظه مصالح ساميفّمتاس« ».هکه به خاطر مطالب شما کامنتتان حذف شد  دي آى مشي سوء برداشت پنيحذف کنند آن گاه ا

 دي را تهدى پژوهئى بهاتي سا. نشودىلي تعطار دچتي تا سادي کنىما را مجبور به حذف م ،تي ساىقرمزها  و با عبور از خطدي کنىنم

  ».کرده اند هک کنند

، وبراى اين مقصود ٣٤»ت درتاريخ استّبهائي كارنامه تبيين دقيق وعالمانه«عاى جام جم درويژه نامه اش، ّ اما از آنجا كه ادو  

اسنادى تاريخى ارائه  غيرعمدى تاريخى نيزمى باشند ـــ وهمچنين عكس ها و و عمدى اى اغالطبعضى كتب ـــ كه بعضًا دار از مطالبى نيز

 نويسندگان و جام جم خود توسط تاريخى حقايق نمودن تحريف  نيزبه علمى ومنصفانه نبودن روش آن وختصرى مۀاشار داده، بايد

 »منصفانه بودن علمى و ت وّدق« را با واغراض خود ماتّتوه و ماوها و ايشان مشتبه شده بر چگونه امر ص شودّكرد تا مشخ مقاالتش

مربوط به  توضيحات با اهدافى خاص بدون آنكه كه به نحوى عمدى و شود اسناد كافى است توجه و عكس ها درمورد. اشتباه گرفته اند

 توضيحات صرف عكس بدون آوردن ه ارائهبياورند، ارائه شده اند، وبديهى است ك اسناد عكس ها و همان منابع خود از نيز آنها را

 وارونه  براى نشان دادن غيرعلمى وو. بى احترامى ـــ نوعى تحريف تاريخى محسوب مى شود توهين و به قصد حقيقى مربوط به آن ـــ وبعضًا

 تاريخ درترازوىب مى كنند، مناسب است قسمتى ازكتا تاريخ تحريف جام جم سعى در چون بعضى اين كه چرا ناقص بودن مطالب و و

 و تقوى و ت ورعايت امانتّليئولزوم حس مس و و پيچيدگى تا عالوه برآن، ظرافت آوريم خصوص شاهد اين ين كوب را درّزر استاد

برف كرده، درنقل قول هاى  درر كه س گردد، تا همه بدانند چگونه جام جم، كه همچون كبكى روشن نيز در تحقيقات تاريخى درستى

آهنگ بديع، اخبار (بهائى  ات جامعهّت ونشريّبهائى، همچون مجال تاريخى اسناد نيز كتب و و تاريخى غيربهائى تبمقاالتش ازك

 .وارونه جلوه دهد حقايق را تا را مى آورد مذكور  درجه مخالف منابع١٨٠ى ّحت بعضى موارد در  وكند دستكارى وتحريف مى ،)امرى

تحريف چاپ مى  و دروغ  سراسر»ويژه نامه«امام زمانى كه به نام مباركش  و ع  اطهارۀوائم رسول اكرم ص ۀچنين است كه ارواح مقدس

   . استپايان بى ۀغص و كنند، ازدست جام جميان وامثال ايشان دراندوه

 كند  كمك مى– نوعى از حقيقت –ّآنچه مورخ را در اين همجوشى با تاريخ در نيل به حقيقت ...  «:ين كوب مى نويسندّ زرمرحوم  

 بايد ّالبته آنچه مخصوصًا مورخ.. .كاء بر اسنادست و سعى در بررسى دقيق آنهاّدر امان مى دارد ات —  نوعى از خطا–و از وقوع خطا 

مخصوصًا در  كه آن نوع خطا.  كه نيل بدان تنها به اراده او نيست»حقيقت« از آن به اراده اوست نه ب ست كه اجتنا»خطا« بشناسد

. آنها را بت مى خواند) ١٥٦١-١٦٢٦(ز آن اجتناب كرد، سرچشمه اصليش پرستش همان اوهام است كه فرنسيس بيكن تاريخ بايد ا

   ».بتهاى طايفه اى، بتهاى شخصى، بتهاى بازارى و بتهاى نمايشى

از نظر . يت داردخ هم مثل فيلسوف اهمّو خطا از مهمترين دشواريهاى فكر انسانى است و بررسى آن براى مور  حقيقته مسألاين  

 حقيقت و خطاى رياضى، حقيقت و خطاى .گونه كه به تعداد انواع علم، حقيقت هست به همان تعداد خطا نيز هست فيلسوف همان

 در خور توجه هست آنچه حقيقت و خطاى »خطا و حقيقت«تمام انواع  در عين آنكه ّبراى مورخ. اخالقى، حقيقت و خطاى تجربى

در خارج از  — رويدادها — جاست كه موضوع آن در مورد حقيقت تاريخى مشكل عمده اين. يت خاص داردتاريخى مى خوانند اهم

 هم ازآنجاست كه مورخ از اين نشانه ها آنچه را معتبر خىّذهن مورخ وجود ندارد ؛ فقط نشانه هايى از آنها در خارج هست و خطاى تاري



               

 

١٤     ولوله درشهر

 كه بيكن در باب »بت«اين نام ... آنها شيوه اى را كه منطقى و معقول است بكار نبندددر توجيه و تبيين  يا نيست در خور اعتماد بشمرد

در  نه آيا پيروى از تمايالت فردى و تعصب...  يابدمىتاريخ مفهوم واقعى خود را ن هبه كار مى برد هيچ جا به انداز تعدادى از خطاها منشأ

موجب انحراف هاى وحشت انگيز شده است و  در تاريخ ى استعقايد شخصى نيز كه بر حسب تعريف بيكن از بت هاى شخص

 خود را از قبول –ّفاق كه مورخ گه گاه در اثر فقدان اسناد كافى كه توجيه علمى را ممكن تواند كرد ّخطاهاى عجيب؟ قول به بخت و ات

شود  واقع قضاوت وى اساس عقايد جارى براىت از اقوال و ّو فقط در اثر تبعي آن ناچار مى يابد ممكن است در موارد ديگر بدون تحقيق

   .... بتهاى بازارى–و منشاء خطا 

فهم نيز كه مالبرانش براى دريافت حقيقت و پرهيز از خطا  هّب، از مهر و كين، از افراط در اعتماد به قوّ از تقليد، از تعصاجتناب  

شايد .  در توجيه و تفسير اسناد خويش مى بايست در نظر بگيردخ هم در جستجوى اسناد و همّتوجيه مى كند همه از آنگونه است كه مور

ّعلت منطقى خطا ضعف و نقص و محدودي. ّ علت خطا گاه امريست منطقى و گاه امرى اخالقىفتبطور كلى بتوان گ ت عقل انسان ّ

ى خواهد در كنه اشياء نفوذ كند و بر  اين عقل محدود انسان م.ه آن بوده اندّاست كه اكثر حكما مانند مالبرانش و كانت و برگسون متوج

 بشناسد و چون از عهده اين خواست خويش بر نمى آيد به خطا مى افتد و حكمهاى هستجهان نامحدود احاطه يابد و آن را چنانكه 

قضايا  ترتيبفاق مى افتد كه در ّو بسا ات  انسان ضعيف و ناقص و محدود استهّهمچنين دقت و حافظ. خطا در باب جهان اظهار مى كند

ت ّ نياورد و به خطا افتد و اين همه ناشى از ضعف و محدوديجا و استقصاء را به ص اشتباه كند و يا در استقراء شرط فح»قياس«جهت 

ّاما گذشته از اين يك علت اخالقى نيز هست كه به علت منطقى بروز خطا را تشديد و . ّعقل است و علت خطا امريست ضرورى و منطقى ّ

ّعلت  «:مى گويد.  كه مورخ هم هستنمرا نقل ك) ١٧٠٤ـــ ١٦٢٧(ى كند و دوست دارم در تفسير آن يك عبارت معروف بوسوئه تأييد م

 عجله . كافى به كار نمى بندد و به عبارت ديگر در قضاوت عجله مى كندهّاينكه انسان به خطا حكم مى كند آنست كه دقت و مالحظ

 غرور و اثرچيزى كه آن را خوب و درست نشناخته است حكم بكند و اين امر بر  هه انسان درباركردن در قضاوت هم عبارتست از آنك

   ».پيش مى آيد نخوت و شتابزدگى و غرض ورزى

آنچه را به نظر خود  و مى شود فريفته ّ علت اخالقى خطا غالبًا نخوت و غرور انسان است كه زياده از حد به عقل خودبدينگونه  

كاء مى نمايد و كاهلى پيشه مى گيرد و بدانچه در بادى نظر فهميده است بسنده ّد ضرورت اتّى پسندد و بدان بيش از حدرست مى بيند م

نمى كند بلكه به اندك علمى كه حاصل كرده حكم مى  را هم تعليق  قضاوت– از طلب حقيقت باز مى ماند گىمى كند و به بهانه خست

ا از اينجا پيدا مى شود كه انسان گويى خود را از حقيقت بيشتر دوست مى دارد و نفع شخصى و گاه نيز خط. نمايد و به خطا مى افتد

تمييز بين حقيقت و خطا اولين قدم در راه هر نوع حقيقت  هبارى مسأل«...دهدمصلحت فردى را در كشف و بيان حقيقت دخالت مى 

   ٣٥ ».بالغه گراييده باشند وسواس يا مجويى است و به همين جهت حكما در تحقيق آن شايد به

مثالى هم ارائه مى كنند كه  جعلى نيز به ميان مى آيد،  كوب دراين باره، به خصوص وقتى كه پاى مطالب و اسنادنيّزر استاد  

در در باب تاريخ مشروطه و فكر آزادى در ايران كمتر كتابى  «: مى نويسندتاريخ درترازو ١٤٨در صفحه . خواندن آن خالى ازلطف نيست

شده است كه به همين مالحظه از آنچه حقيقت   تأليف) ش١٣٧٠ ش بوده است و چاپ سوم آن در ١٣٥٤ اثر،تاريخ اتمام  (اين اواخر

تقريبًا هر كس اين سالها كتابى در اين باب نوشته است نقشى از خود، از . خ مى توان خواند، منحرف نشده باشدّيك مور هجويى بى شائب

نويسى يك نوع  اين چيزى است كه من آن را در تاريخ. در آن تصوير كرده است  دارد،رتباطسانى كه به نحوى با آنها اكسان خود، يا از ك

ديگرمسائل  بلكه درباره مورخين درباره مشروطه كه سهل است،  وفى الحقيقه هنوز».تجاوز به حقيقت مى شمارم و يك نوع بيمارى روحى

 ١٣٨٢ مرداد ١٤مورخ » ّت يكصدمين سالگرد انقالب مشروطيمايشه «جام جم كه خبر  آنكه خودجالب. تاريخى نيزاختالف نظردارند

اسناد تاريخى فارسى  «د به خاطردارد كه دكتر مجيد تفرشى كه از بررسى آرشيو اسناد مشروطه در انگلستان آمده بود،ّ الب٣٦را منعكس كرد

 ميليون برگ گفت و آنرا ١٠ و تعداد آن را حدود واندخ »ميراث ناشناخته «،»رات در آرشيوهاى بريتانيا ّزبان پيرامون انقالب مشروطي

اسناد موجود در مجموعه كتب آبى كه از سوى  «:مجموعه اسنادى كه تا كنون منتشر شده گفت هندانست و دربار» ّخالى از حب و بغض«
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 ». و تأييد آنها را در بر مى گيردقهو طبعًا اسناد مورد عال ديپلمات هاى انگليسى گزينش شده هسردار اسعد بختيارى منتشر شده، بوسيل

اين  هحال با آنچه ذكر شد چه كسى مى خواهد براساس اسناد ناتمام و ناقص قضاوت قطعى كند؟ وجود اختالف نظرهاى بيشمار دربار

 قول آقاى بهفى نيز مخدوش باشند و واقعه و ساير وقايع تاريخى نشان از حساسيت قضاوت است، و واى به روزى كه اسناد از نظر كي

   ٣٧. شده باشند»دچار تحريف و دستكارى«ين كوب بعضًا ّ و به شهادت آقاى زر» و بغضّحب «تفرشى، آلوده به

ا ّ آنچه ذكرشد ونمونه هايش درادامه درمطالب ومقاالت اين مجموعه خواهدآمد، بايد صميمانه ومنصفانه ازهموطنان عزيزتمنبا  

ت ّبهائي كارنامه«  صفحه ويژه نامه درباره٦٤بودن جام جم در  منصفانه عالمانه و و ضاوت فرمايند كه آيا واقعًا ادعاى دقيقق نمود كه خود

  و با عملكردش يكى است؟ حصحي) ٢ص (»درتاريخ
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  ! يك كشف جديد

  حامد

  

  
  صهيونيست بوده اند...مهاتما گاندى ونلسون ماندال وهلن كلر و

مى بعضى چون آقاى عبداهلل شهبازى وامثال جام جم، فريب اكاذيب وهذيانات پيمان شكنان امربهائى، انقالب اسال از بعد 

بهائى مرتبط بوده اند ويا ازآن  ۀآنانى كه باجامع« خويش دنبال كردند كه »ۀواهم« ۀخورده، اين سناريو را درقو آواره را همچون صبحى و

تشكيل  ام راّاي ۀ ويژه نامۀ صفح٦٤، كه اساس مطالب »ّتوهم توطئه اى«برمبناى چنين  »!كرده اند، صهيونيست بوده اند تعريف وتمجيد

   . جام جم بپرسند»دقيق وعالم«بايد ازمحققين  ى پيش مى آيد كه هموطنان عزيز پاسخش راّمى دهد، پرسش مهم

ژادها ى گوناگون ــ ازجمله ن احزاب و ت هاى بزرگ جهان، ازاديان ومذاهب وكشورها وملل وّ سال است كه شخصي١٦٤  

پيروان آن تعريف وتمجيد وبعضًا پشتيبانى نموده اند وحتى  تعاليم و بهائى و ازاديان بابى و ازمسلمانان عزيزــ به مناسبت هاى مختلف،

صهيونيسم بين  ومرموزاستعمار  آنها جزء شبكه حال سؤال اين است كه، آيا همه. نيزرسيده اند بعضى ازايشان به حضورحضرت عبدالبهاء

 جام جميان وامثال »توطئه ّهنظري« طبق ؟جهانيشان شده اند آنها موجب رشد وتوسعه از پشتيبانى خود اللمللى هستند كه با تعريف و

ّبه اين ترتيب بنده هم طبق روش تحقيق كامال علمى اي. ايشان، جواب اين پرسش مثبت است ام، كشف نمودم كه نفوس زيرهمه ً

   : ازجمله ازميان صدها نفرازايشان، عبارتند از.مسلمين بوده وهستند و نتيجه دشمن اسالم در امل استعمار وصهيونيست وعو

زاق ّد عبده از علماى االزهر مصر، جبران خليل جبران، عبدالرّتوماس اديسون، لئو تولستوى، نوفل افندى طرابلسى، شيخ محم  

َالبابيون  ف كتابّالحسنى نويسنده عرب و مؤل ّو البهائيَ َ ِون فى حاضر هم و ماضيهمَ َِ ِ ِ مهاتما گاندى، چيكائوفو جيساوا،  ، اقبال الهورى،َ

فق و رئيس بخش علوم سياسى بين المللى دانشگاه سلطنتى كى يو شو، ادوارد بنش و مازاريك، دو رؤساى ّملل مت جامعه عضو دبيرخانه

ات و استاد دانشگاه آيوا، ّلر، ماركوس باخ نويسنده امريكايى و دكتر در الهياسبق جمهورى چكسلواكى، مادام ايزابل گرنژواسكى، هلن ك

 سردبير واريسيو استاد تاريخ مقايسه اديان، ديونى سيوس اس د و تاريخ نويس فرانسوى در دانشگاه سوربن ادوارد مونته شرق شناس

ات در دانشگاه آكسفورد و عضو فرهنگستان انگلستان، چارلز ّآتنى، پروفسور هربرت ميلر، پروفسور توماس كلى چاين داراى دكتراى الهي

  آرمينيوس وامبرى استاد ماهر در اكثر زبانهاى شرقى فارسى، عربى، تركى،فسورپرو آرنولدتوين بى، ،مطالعات معاصر بودوين در كتاب

دمعين، آدميرا ل پيرى ّحب زمانى، استادمحمناصرالدين صا پروفسور بنيامين جوت استاد دانشگاه آكسفورد و مترجم آثار افالطون، استاد
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جامعه  وارن واگاراستاد شف آمريكايى قطب شمال، الكساندر گراهام بل، ديويد استار جردن رئيس وقت داشگاه استانفورد كاليفورنيا،کا 

آيت اهلل خمينى، مهندس رؤساى اسبق سازمان ملل،  كوفى عنان وديگر نلسون ماندال، شناسى، اروين الزلو، هنرى برگسون فرانسوى،

   ٣٨.ت هاى قديم و جديد ديگرّو بسيارى از شخصي.. .بازرگان،

يت هاى مزبور ّرغم اظهارنظرمثبت شخص ى علىّچه كه حت.  همه مى دانند كه كشف فوق بنده نه علمى است ونه قانع كنندهاما  

مينى امثال جام جم ّنمى توان ايشان را بهائى، وبه قول متوهبهائى، ابدًا  بهائى ورابطه بعضى ازايشان باجامعه راجع به اديان بابى و

 كه مورد آيا يكى ازعلل عقب ماندگى نسبى ايران عزيزما ن،. توطئه گونه ندارد و سياسى  جنبهارتباطى هرصهيونيست خواند، چه كه 

راه كشف حقايق شده  ّست كه سدغيرمنطقى ني غيرعلمى و مانهّاعتراف روشن فكران اين مملكت نيزهست، همين استنتاجات متوه

ب اين جاست كه اينان درتقسيم بندى ّتعج . آنكه چنين نيستالتحقيق مى كنند، ح مين مشتبه شده است كه دارندّاست؟ برمتوه

وسواس با  ى وامثاله درهمين ايران عزيزمان،ّمل و جناح سياسى و حزب و دهها گروه و جهان در مذهبى اسالم فرقه صد  چندۀهايشان دربار

 وقتى به دگرانديشان ابه پاى ديگرى نمى نويسند، ام را يكى عمل و نظر و ميكنند را ميان يك يك آنها خط كشى هاى خاص خود

   .دشمن خود محسوب مى كنند و وازجمله بهائيان مى رسند، بدون وسواس همه را دريك خط

دينى  هرپديده كرد و خواهند استفاده  خود»ۀعاقله ومتفكر« ۀقو، از»واهمه« ۀمين بيدارخواهندشد وبجاى قوّ ان شاءاهلل متوهاما  

كه  د ايشان بادّقران مؤي آيات مباركه. شناخت دارد خواهند همان جائى كه قرار هست و در كه را همان طور غيره سياسى و واجتماعى و

ِاجتنبوا « :مى فرمايد ٌ من الظن ان بعض الظن ِ ا ثمكثيرًاَ ِ ِّ ّ َّ َ َّ ِّ ُتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر والفؤاد كل اولك كان عنه وال «؛ ٣٩»ِ َُ َ ََ َ َ َِٔ  ُّ َُ َ َ َ َ َ َ َّ ِ ٌ ِ ِ ِ

ًمسؤوال َ.«٤٠  
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   بهائى ستيزىۀنزاع بر سر نحو

  حامد

ت آن هم اين است كه هرگاه وبه ّ عل.بهائى ستيزى است ۀنزاع ايشان برسرنحو  بهائى ستيزان، اختالف وۀاز حقايق جالب دربار  

 و ورزى ت غرضّبه عل با اين حال. عكس گرفتند كردند، نتيجه اقدام آن مظلوم جامعه و بهائى سّمقد روشى عليه ديانت و يقهرطر

  . هستند اشتباهات خود مشغول تكرار نسبت به آن دارند، هنوزهم بغضى كه

ه مى شدند كه حتى با حبس و نفى ّ، متوجت مى كردندّدق اين امر بديع نامهربان كمى در تاريخ گذشته اگر اين دوستان بى انصاف  

ّرديهتا چه رسد بنوشتن  ى را گرفتئبها پيشرفت امر الهى نيز نمى توان جلوى و شهادت ، و اى كاش ايشان در احوال گروه ها و احزاب و ّ

ِى و حتى دول مقتدرئانجمن ها و افراد ضد بها َ س ّى وارد ساختند، تفرئبر امر بها و عثمانى و غيره زيادى در ايران كه بالياى قاهره اى هُ

ى را بگيرند، بلكه ئجلوى رشد امر بها مى كردند تا بدانند كه به شهادت خود اين گروه ها عليه يكديگر، تا حال نه تنها نتوانسته اند

 ه ن مجيد سور چه كه در قرآ،گرديده است و عاشقانش و استقامت مؤمنين ىئو سبب رشد امر بها ادهمعكوس د هت هايشان نتيجّضدي

َخود را بيان فرموده است، قوله اال هقاطع اراد  خداوند چنين٣٣ -٣٢آيات  توبه، َُ ّعزَُ ّيريدون ان يطفؤا نوراهللِ بافواههم و يأبى اهللُ اال«:َ ِ َ َ َْ ِ ِِ ِْ َْ َ َُ ْ ان ُْ َ

يتم َ نوره و لو كره الكافرون هو الذى ارسل رسوله بالهدى وِ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ِْ َِ ََ َ َ َْ ْ ِّ دين الحقِ َ ْ َليظهره على الدين كله و لو كره المشركون  ِ َ َُ ُِ ِ ِْ ُْ َُ َ ََ َِّ ِ ّ ْ ِ.«٤١   

ى و ارشاد ئعى مبارزه با ديانت بهاّه، كه مدّّي عنوان نمونه، خوب بود جام جم وامثال آن نظرى به همتاى خود، انجمن حجتبه  

بر  ( سال٢٥در طول بيش از «ى از برادران دينى از حزب مخالفشان بود، مى نمودند كه به قول يك ٤٢مسيحيان و ماركسيست ها و اوباش

نشد، بلكه  ّتيئ نه تنها قادر به شكست بها) سال مى باشد٣٠، حدود ١٣٦٢ش تا سال . ه١٣٣٢ از سال ظورطبق تاريخ مأخذ مزبور، من

جدا شده  ه، شاخ»سازمان عباد صالح«ود كه ت بّو ظاهرًا به خاطر همين عدم موفقي ٤٣».استعمارى گشت هخود عاملى براى رشد اين فرق

  عقيدتى كرد، بلكههيان نبايد مبارزئبا بها«: در انجمن، ابراز كرد كه  روش گذشته خودغيير، با ت٤٤از انجمن مزبور، بعد از انقالب اسالمى

و بعد از  قبل ان گروهى كه توسط سازمان مزبور كشفى جديد نبود، زيرا هم.حال آنكه اين كشف بزرگ ٤٥» سياسى نمودهبايد مبارز

 را به دست گرفت و عباد صالح از انجمن مزبور جدا شده به ايشان درتبود و بعد از پيروزى انقالب ق ّهّيانقالب مخالف انجمن حجت

هايى انقالب و پس ى قبل از پيروزى نّسياسى كرد و حت هى مبارزئتها بود كه از قبل از انقالب كشف كرده بود كه بايد با امر بهاّپيوستند، مد

   ٤٦.و مى نمايد نموده آن برنامه را اجرا توانسته كه  نيز تا آنجاحالتا  و بود يان طراحى نمودهئبها و قمع منظمى براى قلع هاز آن، برنام

 انواعو  و حبس و نفى و اعدام آت به اهل بهاءئهامات و افتراّ مزبور و ايراد ات» سياسىهمبارز« از معجزات امر الهى آنكه و  

 مركز هبفرمود كه  مذكور منجر شد، به طورى» عقيدتىهمبارز« بدتر از  سال نيز به سرنوشت٣٠از حقوق اجتماعى در اين  هايت ّمحروم

ى ئ بهاه سياسى مزبور باعث رشد كيفى امر و جامعهمبارز  انقالب،ّه بيت العدل اعظم، در همان سال هاى اولينىى، يعئ جهانى بهاهجامع

كر نيز به اين رشد اعتراف كردند و تقصير آن را نيز به گردن آنهايى ّبه طورى كه امثال همان گروههاى فوق الذ ، سال گرديد٢٠٠ به اندازه

ى ئِشفاهى شنيد كه بعضى، خود انقالب اسالمى را عامل رشد امر بها و حتى نگارنده  سياسى نمودند؛هرزيان مبائگذاشتند كه با بها

ُسبحان و تبارك وتعالى الذى بيده الملك .ر مورد رژيم پهلوى گفته بودندطور كه د همان گفتند، ْ ُْ ُِ ِ ِ  َ َ ََ َ َ َ َ َ اين گروهها حق  ههم  ولى به نظر بنده.ْ

و  مبارزه عقيدتى باشد و چه مبارزه سياسى ى ايراد بگيرند، زيرا چهئامر بها با  مبارزه شانهكنند و از نحو دارند كه به هم اعتراض و داشته

ى بگذارد، زيرا خداوند در اين ظهور مخصوصًا ئبها دين و حقيقت و امثال آن، محال است تأثير منفى در امر الهى و اعدام و نفى حبس

  . بال موجب رشد آن باشد و رنجكه  ر فرموده استّچنين مقد



               

 

١٩     ولوله درشهر

ِالباطل يموت بترك « اينكهى و مؤمنين آن، اينكه بعضى به مصداقئبها رنگارنگ با ديانت مبارزات ه ديگردر زمينوازعجايب   ِْ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ

ِذكره ْ و  وجود آن ى را انكارئمبارزه با امر بها بر عكس گروههاى فوق الذكر، راه )باطل به ترك ذكر و مسكوت گذاشتنش از بين مى رود( »ِ

و   ولى آنچه حق است،زيرا، آنچه باطل است به ترك ذكرش از بين مى رود بى نتيجه بوده كه اين هم ٤٧ آن دانستندرابردر ب سكوت

 آن بودن ِ اتّت بالذّبودن و پويايى و قائمي و مرده نيست و همين زنده زيرا حقيقت زنده است ،در هر صورت از بين نمى رود حقيقت،

  : به قول شاعر. و واشريعتا مى نمايد و وادينا ويال وا ِت را تبديل به فريادّموق  و سكوتنداست كه عكس العمل ها ايجاد مى ك

َ اذا ارادَو   َ ِاهللُ نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود  ِ ُِ َ َ َ ََ ََ َْ ِْ ُ ٍ  

ْلو   ِ ال اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودَ ِ ُِ ُ ُْ ْ ْ ُْ َ َ َْ َ ِ ّ ُ٤٨   

س ّبيشتر ديانت مقدو رشد و فرا گير شدن  ءو بگيرند، نتيجه اى جز اعتال پيش گرفته ى هر روشى را كهئ افراد و گروههاى ضد بهالذا  

ّرديهى به هر ئ بهاهى نخواهد داشت، و به همين جهت است كه الزم نيست جامعئبها  و يا اعتراضى پاسخ دهد، مگر بعضى موارد كه ّ

ضعفا از  و حفظ وحدت و رفع شبهات و سوء تفاهمات در جهت ايجاد العات صحيحّ اطهو ارائ قايقاحساس شود كمكى به كشف ح

نشود باز به اصل حقيقت لطمه اى وارد نخواهد شد، چه كه حقيقت  ّه تهيىه اّى در اين موارد نيز اگر جوابيّنمايد، و حتمى  و ريا فريب

ت خود باقى بوده و خواهد بود، و به اين ّو صح ءپيوسته در اوج اعتال  گيرد،تو دفاع شود و چه عليه آن اقدامى صور چه از آن طرفدارى

  پاسخهى حتى از ارائئ بهاهجامع ى بايد بدانند اين است كه در ايران در اكثر ايام،ئه افراد و گروههاى ضد بهاه اى كّجهت، از نكات مهم

ّرديهبه همين  و محروم بوده  ه شده، هموطنان عزيز از خواندن آن ممنوعّ اى نيز تهيّهابيو حتى اگر جو و محروم بوده نيز ممنوع هاماتّو ات  هاّ

رغم   اما على، سال سابقه دارد، يا هيچ يا بس ناچيز بوده است١٥٠دينى كه در وطنشان بيش از  حقيقت هن دربارالعاتشاّاند و لذا اط

 احترام آنجا كه هامات و باليا راست كرده اند، تاّو ات قاتو تضيي فشارها يان كمر زير بار انواعئى و بهائالعى، ديانت بهاّهمين بى اط

  . ه اندرا برانگيخت نازنينشان هموطنان

ه اى، ّم نامه و بيانيّى تظلئ بهاه سال از شروع انقالب اسالمى، جامع٢٧ شواهد حقيقت فوق آنكه به عنوان مثال، وقتى، پس از از  

و ديگر تضييقات، خطاب به  يان از ورود به دانشگاهئت بهاّهمچون موارد مشابه در اوايل انقالب، را در خصوص تقاضاى رفع ممنوعي

ون است، تقديم چندين ّو مخفى كارى كه روش سياسي بدون پرده پوشى و ، حضورًا و آشكارا١٣٨٣ سال دروقت  جمهورىرياست محترم 

بر مراجع عالى  مختلفه سراسر مملكت ــ عالوه نهاد هاى ديگر و دانشگاه ها سازمان ها وو  در ادارات دولت اولياى محترم امور از نفر هزار

 سال ــ واينك ٢٧ى، ئلع نبودند كه جوانان بهاّى مطّب مالحظه شد كه بسيارى از اولياى محترم امور حتّت تعجرتبه نظام ــ نمود، با نهاي

قبيل است  هر ى كه قابل توجه بهائى ستيزان ازّمهم ونكته. ه محروم بوده اندّو تحصيالت عالي سال ـــ بوده است كه از ورود به دانشگاه٣٠

 و نيز بعضى از ايشان هم مانند بعضى از هموطنان عزيز نمى دانستند ،ب مى كردندّظهار تأسف و تعجآنكه اكثر ايشان از اين بابت ا

و مسيحى،  و يا حتى با هموطنان عزيز يهودى دو كلمه، ّوهابى، نظر به تلفظ مشابه هو يا معدودى نيز آن را با فرق ى چيستئديانت بها

   .مى گرفتند اشتباه

 مرداد ماه ١٩ تا ١٦، مورخ ٩٣٣ تا ٩٣١ جام جم شماره هاى ه آقاى عبداهلل شهبازى در روزنامهل ديگر در مورد سه مقامثال  

 ٣٠مطبوعات، مانند اكثر روزنامه هاى زمان رژيم پهلوى و  قانون مزبور بر خالف هى مى باشد كه روزنامئ، عليه ديانت بابى و بها١٣٨٢

ى، اولياى محترم امور ئ سال تاريخ ديانت بها١٦٢در  ًاصوال. االت مزبور نشدبه مق ىئبها ه جامعّه جوابيپسال اخير، حاضر به چا

  راكه مى توانند هموطنان عزيز آنجا ى، هميشه سعى نموده اند تائديگر ضد بها و گروههاى و افراد و جمهورى اسالمى، پهلوى و ّهقاجاري

ى كه صدها مجلد مى باشد از دسترس اكثريت نفوس ئكتب بابى و بهاد و اصل آثار و نماين وع آن محروم و ممنهاز دانستن حقايقى دربار َ ُ

ّرديه آن، صدها هدربار العاتّاط دور بماند و تنها منابع ى ئضد بها  جام جم، نوشته شده توسط افراد و گروههاىامّگوناگون، امثال اي ّ

و جدال  يان با هم اختالف نظر و نزاعئبها و قمع  قلعۀر نحوبر س  يكديگرند و گاهالفبعضًا شديدًا مخ  جالب آنكه خود اين گروهها.باشد

از آنان سرشان بريده خواهد  چاقوى كداميك عشق با نيز در اين ميانه، چون پرندگانى مظلوم نمى دانند در اين قربانگاه ءو اهل بها دارند



               

 

٢٠     ولوله درشهر

ايشان را مى بوسيديم تا مثل  هوسى حرام نبود دست همدستب  در امر بهاءاگرو   ايشان استقبال مى كنيمه ولى ما با آغوش باز از هم.شد

در نهايت سرور و  « بگرييم و بخنديم و»ّتت محبّو از شد« »ت بنگاريمّبه خون خويش آيات محب«مواليمان عبدالبهاء  ههميشه به فرمود

  ٤٩». عالم انسان گرديم سبب ظهورات كماالتاندر اين جهان بى بني«تا  ،»بشاشت آتش ظلم و ستم را گلزار و گلشن يابيم

 به فاصله دو مورد، نابودى امربهائى، و ى سركوبۀاختالفات دسته هاى مختلف بهائى ستيزان برسرنحو  عنوان نمونه اى جالب ازبه  

ست ت اّاهمي آن جهت حائز نمونه از اين دو. تقديم مى شود زير  در»خانگى يا غيرخانگى«معروف ايشان، با عنوان  دسته دو از  سال،٢٥

چنين . روشن مى گرداند مظلوم و  سال برهموطنان عزيز٢٥درطول اين  را بسيارى حقايق كه دارد وجود نيز اىكه درآن اعترافات ناخواسته 

بهائى پژوهى،  و به قول امثال جام جم و دردآشناى هموطنان مى دانند، و ّولى و ّمرا قي كه خود بى انصافان نامهربانى، همانهائى هستند

جهت تبيين « »بدور ازهرگونه شعار وجنجال،« » ايران اسالمى،)عين كلمه درمتن اصلى( نددرك م و فرزندان دردآشنا بخشى از«وان به عن

  ٥٠. تالش وكوشش مى نمايند»ّتبهائي كارنامه دقيق وعالمانه

   يا غيرخانگى؟خانگى

  اول مورد

  

 برگهاى و بين برد، ليكن شما شاخه را از ريشه هاى آنها بايد ى گفتيمما م«: ه مى پرسدّّيتى ازحجتّقم، آيت اهلل جن جمعه نماز در 

ضد  و فضاى جمهورى اسالمى به بهائى و ى ندارندّاسالمى محل نظام ّجو امروز در و برافتاد ريشه ًفعال حاال بسيارخوب. آنها را مى زديد

  ٥١»ن رسالتتان دراين تشكيالت چيست؟ّتنفس نمى دهد، شما اال اسالم مجال

  

  ٥٢ )ازسايت بهائى پژوهى (مّدو مورد

  

ansari5) ى نمراني اى مجمع علمچي ؛ مطمئنا در هتي محترم ساّتيريو تشکر از مد  با اجازه:)۱۳۸۵ آبان ۰۸ دوشنبه، :ارسال شده 

خواستم . بسته است را تي سانيبنده ا ISPکه نيه به اّباتوج.  به دست آوردىئ بهاانتيدر مورد د حيالعات صرّ اندازه اطنيتوان به ا

 ى مشکلىقانون است از لحاظ ممکن تي ساني دراّتي عضوىبارت به عر؟ي خاي کند ى مّتي دولت تبعني از قوانتي ساني اايآبدانم که 

دو نفرازاعضاى اصلى ( زي عزىاي و جواسي  داده است؟ىفاق روّ اتني اى و مشابهت نامىفاقّ به طور اتنکهي ااي کند جادي اعضا اىبرا

 ى که حتدي کنى فکر نماي حال آنيبا ا. دم مباحث را به دقت دنبال کرده ام و از نظرات شما بهره وافر بر)ليدى سايت بهائى پژوهىوك

 و ى دانش آموزان به طورعلميى شود؟ از همان دوران راهنماى آن در جامعه مشتري باعث نمود بني دني در مورد اى مجازىبحث درفضا

.  نخواهد ماندداريرا به حق نسبت دهد پا ودخ  به دروغآنکه ،ىت الهّو بنا به به سن , ابندي ى ميى فرقه آشناني اّتيکنترل شده با هو

از طرف .  به اسالم حمله برندىو حت بپردازند خود ديعقا جيبه ترو که ابندي  مجالانيئ شود که بهاى باعث متي ساني مانند ايىفضاها

االت شما آنان را به ؤ سنيبا طرح ا. کنند تيخود را تقو ىو فلسف ىاعتقاد نظام شما قاتي مدد تحق که بهابندي ى فرصت را مني اگريد

 ني اى که افراد پاسخگوديت کرده اّدق. ديي نماى بزرگتر آماده منيادي مىو برا دي دارىم وا  نداشته اندى که به آن توجهيى هانهير در زمّتفک

 بخورند که نسخه شکست هم  مباحثنياگر درا تازه. شما را به دست آورند قاتي تحقجيتان  خواهندى کردن بحث مىطوالن با فرقه

 بتوانند ى رسمى هاداني تا در مابندي بىاالت، پاسخؤ سني اى روند تا مگر براى م. شوندى مسلمان نم. شودى نمدهيچي پکه ّتيئبها

 ندي بگوىعني. و در پله آخر مقابله به مثل است ى عقلليو فرار از دال ى عرفانى هاهي توجافتنيآنچه هم امروز باب شده، . پاسخگو باشند

 ما بر جهيکرد و در نت  را اثباتىزي توان چىنم ىدر مسائل اله  طور است و اصالني هم همحي مسانتي داست، طور نيهم هم که اسالم



               

 

٢١     ولوله درشهر

 به جنگ آن ىو بعد خود با دست خال مي مجهز کنتا طرف مقابل را با دستان خود  شودى بحث ها باعث منيا آنکه خالصه کالم. ميحق

 نيا واقع در. مي و جهان اسالم به عنوان مشکل مطرح نکنراني را در اّتيئکه مسئله بها شد باى مني همزين  از مراجعىاري بسىفتوا. ميبرو

پس ما که . ه به خود استکبار باز داردّ ما را از توجىتا با مطرح کردن مباحث فرع  خواهد،ى مى است که استکبار جهانىزي همان چقًايدق

   .مياگاهانه تر عمل کن  هاسهيدس ني نسبت به اديبا م،ي جهان اسالم ندارى جز سرافرازىهدف

 از دي گذرد که به تقلى نمتي ساني اسيسأ تزتنها سه ماه ا.  آمدى نمشي پى مشکلافتي ى خاتمه متي ساني مباحث به اني ااگر  

 ىم انيرانيا  موضوعنيکه مهمتر دي در نظر آوررا گريد حال سه سال.  نموده اندتيبه فعال  مباحث شروعنيا هم بيى گروه هات،ي سانيا

دوستان . ابدي  خاتمهىنيچن ني اى هاتي و ساابدي خاتمه تي ساني به همّتيئ بهاهيّ کند که قضى مني تضمى کسايآ. ى پژوهىئشود بها

 ى آزروتاني و برامي گوى مکيدر هر حال به خاطر شهامتان به شما تبر.  به آب زددي گدار نباىو ب  تواند باشدى خطرناک مى پروژه انيا

   . دارمّتيموفق

  

jooya) عرض ادب و احترام دارم و زي نى جناب انصارت،ي سادي محترم عضو جدحضور   :)۱۳۸۵ آبان ۰۸ دوشنبه، :ارسال شده 

. دي را بگوني محترم اري سردبديندارد و البته با ىقانون مشکل  ظاهرًاتي سانيه ا نخست آنکى گرامدوست  .مي گوى مکي را تبرورودشان

   . داشته باشدى مشکل قانوندينبا  است،ى علمتي ساکي صرفا تي ساني دانم چون اى تا آنجا که بنده مىول

 کيو ما هم به عنوان  استداللو  و مکتب معرفت است و قرآن کتاب برهان دانش نيد  که اسالممي دانى و مدي دانى آنکه مگريد

 ما ى از اصول اعتقادىشدند که منکر برخ دايپ ى حال اگر کسان.مياموزيو ب مي بدانىو منطق  مستدلديبا مسلمان اصول اعتقادات خود را

 به هر ّتيبهائ.  آنان را ثابت کردىبطالن ادعا  مستدل،ى گفت و گوکي بر اصول ى کرد و مبتنىو منطق ىعلم بحث با آنان ديشدند، با

 که ى همان جدال احسن.مي که با آنان جدال احسن داشته باشمي هستري است و ما ناگزدي جدني دکي ۀ آن است که آورندىعّصورت مد

  از آنجا که هدف ما ارائهىول.  داشته باشندگري دى از افراد مغرض قصد و غرضى برخاست البته ممکن .قرآن به ما دستور داده است

 که خداوند به لطف مي دانند، معتقدىرا نم  است که حقائقىاني بهائزي مسلمان و نري غىو حت منظور روشن شدن دوستان مسلمانحقائق به 

 را حيصح معلومات تيسا به خوانندگان تا مي دارفهيوظ ما. دي فرماى محفظ گران و مغرضان لهي و مکر حدي ما را از کشي خوتيو عنا

 ىاز سو. مي داشته باشحي صحىالع رسانّالعات و ارتباطات است، اطّ که به هر صورت دوران اطى در دورانهلي وسنيو به ا ميده انتفال

 را به راه انداخته اند و ىو وحشتناک و گسترده عي وساري بسغاتي تبلى المللني و بى در سطح جهاناني که بهائديالع دارّ اط حتمًاگريد

 توانسته ّتيبهائ ىاختاپوس التي و تشکىئمبلغان بها ابه عبارت درست تر، ب. هستند العّ اطىب ىئبها ميتعال قتي از مردم از حقىاريبس

 ى باورهااني تا با بمي آن هستى در پّىحتو ما   دهندبيفر و سازمان ملل را  مقامات کشورهاىو حت ايدن لوح ساده  از مردمىارياند بس

 ىوحدت عالم انسان بندهي فرمي تعلً مثالى که در پس پرده ميانيالع و ساده لوح، بنماّاط ى باني به بهائّى و حتانيبه جهان ت،ّيبهائ ىدرون

 را تيالبته هدا.  دهدىجلوه م  وارونها رقي حقااني بهائغاتيفانه تبلّ که متاسمي دانى مى امر را از آن رو ضرورنيا.  نهفته استىقيچه حقا

   .دي فرماى متي را که خود بخواهد، هدا که همو هر کسميو باور دار مي دانىهم دست خدا م

 ديشما مطمئن باش.  کندتيبخواهد آن را تقو که  نداردىفکر نظام ً اصالّتي آن است که بهائّتي واقع،ى آنکه دوست گرامگري دى نکته

 ى مىپ ىاست به نکات آمده تي ساني که در هميىبا مطالعه و مراجعه با نوشته ها  عقل و خرد و انصاف داشته باشد،ىهر کس که اندک

 مقابله با مسلمانان در ىري گادي ى برااني از بهائى که برخم دانى را هم منيالبته بنده ا.  کندى مثل روز، روشن مرا ّتيکه بطالن بهائ برد

ه داشت فتي حقىّقصد تحر ى که ممکن است به راستگري داني بهائى برخى به گل روى کنند، ولىو مباحث آن شرکت م تي سانيا

ما را از شر بدخواهان و  که مي و از خدا بخواهمي کنانيق را آن گونه که هست بي که حقاميوش کى و ممي پوشى مطلب چشم منيباشند، از ا

   . کنديى که پسند و خاطر خود اوست، راهنماى ما را هم به راهىئ بهاى جوقتيو دوستان حق ديبفرما  بازان حفظرنگين



               

 

٢٢     ولوله درشهر

ال را از مراجع ؤ سني کنم همى از حضور محترم شما درخواست مدتان،ي مفى و تذکارهاىه جناب عالّجر از توّ ضمن تشکاني پادر  

 و ما را هم ستي چفهيسوء به مسلمانان باشند، وظ دي عقاى القاىدر پ  خودغاتيتبل با انيبهائ  کهى در صورتدي و بپرسديي بفرماديتقل عظام

  . راستّتشک ديمز. دييلع فرماّ مطخود، قيتحق جهياز نت

  

ansari5) دوارمي سپاسگذارم و اماري، از اشارات هوشمندانه و روشنگر شما بسايجناب جو :)۱۳۸۵ آبان ۰۹ سه شنبه، :ارسال شده 

 .ى پرورقتيو حق  برهان و منطق و استدالل است و مهد دانشني که اسالم دىبه راست.  دهدتانياري ني راستکاري پنيخداوند متعال در ا

 همچنان که ىول. ديکاري پني اني شما از مبارزان راستمسلمًاس است و ّ مقدى کنند، جهادى فساد مني که در زمى با کسانکاريمسلما پ

 شمارند و ىم  اهلللي سبى فنيندارند، خود را از مجاهد اسالم کرهيجز صدمه زدن به پ ىمنافق که قصد ى گروهک هاىبعض ديمستحضر

 و ىت الهّ◌ّ به حول و قوىول نديما نىدنبال م) ص( امبري است که از زمان پى شگردني ا. زنندىه مضرب  بر اسالمىدر لباس مسلمان

 مبارزه ني با مفاسد خارج از دديما مسلمانان نه تنها با. ابندي ى نمقيمعصوم توف و امامان ني راستى و علماىقي مسلمانان حقتيدرا

 ى افرادني بنده از چنسهرا.  باشمىت سوء نمآ القائني گاه مخالف با مبارزه با اچيه ه بند.ميي نفاق را قطع نماشهي رديبلکه با م،يينما

 است ىچند حال . پاک شده استشانيدي جامعه از پل،ى مردم انقالبىاري و هوشونّيحانو رگريو د) ره(ت حضرت امام ّ که با هم،است

 جلب.. . وسمي و مارکسّتيئ خواهند توجه مردم را به بهاى منيچن نيو ا د انافتهي ني نوى ارتباطليبه وسا  خود راى نفوذ انحرافريتنها مس

 دي بانديماي پىس را مّ مقدري مسنيکه ا  و آنانميده صي تشخيىرو  را از دوني راستکاري پارانهي هوشدي است که ما باني بنده اديکتأ. ندينما

  خودريکه جناب سر دب شما موافقم با بنده هم. شماست صداقت هنشان اسي  حضور و استمرار شما و جناب. ممتاز بشوندانيرو از دو

  . فرمايند  را اعالمتي ساني ادنبو ىقانون

  

jooya) که دي مستحضرحتمًا ،ى جناب انصارزيد خدمت دوستان و نّ عرض سالم مجدبا :)۱۳۸۵ آبان ۰۹ سه شنبه، :ارسال شده 

 گروهک کيحانه معتقدند و در اصل ّمسل ۀندارند و به مبارز ىر فرهنگ به کاى ادهي عقن،ي همان گروهک منافقاي  خلقنيمجاهد

 ىنم ى راحتنيرا به ا  منافقانن،يبنابرا. و ابطان کفر مانياظهار ا: ىعني نفاق .دي دانىرا هم م  نفاقفي تعرگري دىاز سو.  هستندىستيترور

 امبريچون پ.  طالب استى بن ابى على دوستزان،يآن م. ده است در شناخت منافقان داىزاني و ماري معکيالبته رسول خدا . توان شناخت

 اال بغضکي اال مؤمن و ال ّحبکي ال ى علاي: الم فرموده استّ السهي على خطاب به عل،ى و سنعهي و آله به نقل شهي اهلل علىخدا صل

 شناخت منافقان، ىارهاي از مالک ها معىکي ش،يا فرمنيبنابرا.  تو را دوست ندارد و به جز منافق تو را دشمن نشماردمؤمنبه جز : منافق

ْ ال تقولوا لمن القىَو «:دي فرماى مدر ضمن قرآن هم صراحتًا.  السالم استهي على با علىدشمن  ْ َ َِ ُ َ اليكم السالم لست ُ َْ َ َ ُ ُ مؤمنا ِ ْ  که ى کسانبه» . ُ

فرموده   که رسول خداى مگر با همان مالکستي نى راحتنيق به ا شناخت منافنيبنابرا. ىستي که تو مؤمن نديي کنند، نگوىبه شما سالم م

   .است

َاذا« :آخر آنکه رسول خدا فرموده است نکته   ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه و اال فعليه لعنة الله و المال ِٔ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُْ َ َ ََ َ  َ َ َُ ُ ِ ِ ِ  َكة و ِ ِالناس  َ 

َاجمعين َِ ْ  .  «را آشکار کند و اگر نکند، لعنت خدا و فرشتگان شي دانش خودي دانشمند باد،ي نماىت من رخ مّ که بدعت ها در امىامهنگ 

 از مسلمانان شده ى عده اى رخ داده و موجب گمراهىئ بهاانيشواي را که توسط پيى بدعت هامي دارفهي وظما  .و همه مردم، بر او باد

   . است، آشکار كنيم

     

ansari5) از شما ديفرمود و پاسخ مرقوم ديقابل دانست  راري حقنيکه اني، از ااي جوجناب :)۱۳۸۵ آبان ۰۹ سه شنبه، :ارسال شده 

 الزم را به عمل قاتي تحقد،ي که در آن به جهاد در راه حق مشغوليى هاتي ساّتي نسبت به هواسيو جناب   وارم شماديو ام. سپاسگزارم



               

 

٢٣     ولوله درشهر

خود  عي خلق که با اعمال شنني در غالب مجاهدى شود، زمانى مهر ظاىمختلفه  بزرگ هر دم در چهرطاني که شىبه راست.ديآورده باش

  .. .ى اسالم را به خطر انداختند و زمانىآبرو

 فرموديد همان طور که اشاره .سبيل اهلل مجاهدين خلق نبود مجاهد ولى همان طور که در پبامهاى قبلى اشاره نمودم منظورم از  

مردم را از موضوع اصلى  ّو مارکسيسم و هر آنچه توجه ّگروه ديگرى در اين راستا در تالشند که با بهائيت .نبود عقالنى مبارزه اهدف آنه

 و اما در مورد نفاق درست مى .در زمان انقالب نيز شاهد کژ روى اين گروه منافق بوديم .که همانا استکبار جهانى است منحرف نمايد

اما همين گروه  .اسرار قلوب آگاه است از خداوند و تنها نه ّنيست و حتى در حيطه توان بسيارى از ما  کار ساده اىتشخيص آن .فرماييد

 تنها راه مبارزه با آنان رجوع به .و ديگران را منحرفانى از مسير راستين اسالم مى داند) ع(خود را در زمره فداييان شيعه و على  منافق

صريح  به فتواى اگر گروهى قصد مبارزه با فرق انحرافى را دارد، بايد. در زمان غبيت حضرت بقية اهلل است يدفرمايشات مراجع عظام تقل

ّفعا ليت هاى پاکسازى جامعه مرجعى با فرموديد هيچ همان طور که اشاره. ّمراجع عظام تقليد باشد تا نيتش هويدا گردد از مظاهر فساد  ّ

که مراجع   اينجا ست.کسانى است که در اين مسير قدم بر مى دارند ّاست صالحيت ّر خور توجهنمود، اما آنچه د مخا لفتى نخواهد

که همچنان که بسيارى از  سخن بنده هم اين است. عظام تقليد نمى گذارند که فردى به نام اسالم به اسالم لطمه اى وارد نمايد

دشمنان فرصت  ى اينتر نتى راه انداخته اند تا در اين فضاى مجازى نيزبزرگ براى ارشاد خلق به طور رسمى و آشکار سايت ها ّروحانيون

ّفتواى مراجع مبتنى بر صالحيت اين سايت براى مبارزه با عوامل فساد . رخنه نيابند و خلق با خيال آسوده گوش به فرمايشات آنان دهد

  .راستين مدد خواهد نموددر تشخيص نفاق به مسلمانان  ّشدن هويت بانيان اين سايت ّجامعه و يا مشخص

 ندي نماى مراجعه متي ساني به ازي از مسلمانان نىارينجا است که بسآمشکل .  نبودى بودند، مشکلّئيان بهاتي ساني مخاطبان ااگر  

 ىکبار جهانبا است مبارزه  خود که همانانيادي بنري ها و گروه ها انحراف اذهان جامعه از مستي ساني چنى اصلّتي رود که نى منيو ترس ا

 مشاهده شده است، که با ىانقالب اسالم خيتار در بارها و  بارهاى انحرافيىهاّتي فعالنيسابقه چن.  باشد،است  جهان اسالمىو سرافراز

همان طور هم .  از جامعه کم شده استى فرق انحرافگريو د شوم آنها هي به سه دهه است که سابي قرّتي روحانىاري و هوشى مردمىاگاه

 تا جوانان از انحراف ردي گى صورت مى کشور اسالمني در ايى از دوران راهنماىو اصول ى به طور علمّتيئ با بهايىاشاره نمودم آشناکه 

 ى منافقان که چند سالى انحرافى هاري و بر مسدي جامعه را از توازنش خارج نمايى فضاهاني چنجادي رود که اى آن مميب. حفظ شوند

 نا ايآگاهانه و  و ما نموده  پرداختى گزافىدر کشور بها ى کنترل سالمت فکرىو اسالم برا انقالب. دي نماقياست مسدود گشته تشو

مشابه جريانات صدر . نيست قابل انکار خون دلى که اسالم از اين دسته افراد خورده است به هيچ وجه. مي آن را بر باد دهدينبا آگاهانه

جمالت بسيارى از حضرت امام .  نيز وجود داشته استى ايران براى سرنگونى رژيم شاهنشاهّتلتاريخى م اسالم در طول مبارزات

   :ت مى فرمايندّبه عنوان مثال ايشان در پيام تاريخى خود به روحاني. عاستّشاهد اين مد) ره(خمينى

يدند يک يدربار مى سا به آستانهمى دانستند و سر  جدا از سياست دين را قبل از انقالب روحانى نماهايى که دسته اى ديگر از

ت و بدتر ّتهمت وهابي کشيدند، آنهمه زجر و آوارگى و زندان و تبعيد ون عزيز و شريفى که براى اسالمّو بر روحاني شده ينّمرتبه متد

مى گويند است، امروز  حرام و مبارزه با شاه جداست س نماهاى بى شعور مى گفتند دين از سياستّ مقدزديرو. ت زدندّاز وهابي

براى ظهور امام زمان  و حکومت ظالمان و فسق فحشا و فساد و فروشى تا ديروز مشروب. نظام کمونيست شده اند مسئولين

 گوشه اى خالف شرعى که هرگز خواست مسئولين نيست رخ درو راهگشا مى دانستند، امروز از اينکه  مفيد را) ارواحنا فداه(

 را خود تالش تمام مبارزات بحبوحه و در بودند حرام کرده را ه اى ها مبارزهّّيديروز حجت. نداسالما سر مى ده وا مى دهد فرياد

در  هاى ديروز که واليتى. بشکنند، امروز انقالبى تر از انقالبى شده اند شاه به نفع را نيمه شعبان نمودند تا اعتصاب چراغانى

و طهارت را شکسته اند و  بيت عصمت پيامبر و اهل و در عمل پشت و مسلمين را ريخته اند ر خود آبروى اسالمّو تحج سکوت
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را  شاه دوران و حسرت واليت واليت نموده و وارث ش نبوده است امروز خود را بانىّب و تعيّعنوان واليت بر ايشان جز تکس

  .مى خورند

 مي دانى همه مى به اول انقالب است، ول مصداق ندارد و مربوطىني چنني اى پژوهشىتهاي سخنان اگرچه به ظاهر در مورد سانيا  

 آنان ى اصلّتي بر هوى عبارات شاهدنيا. ندي جوىسود م  اسالمني نازنکريلطمه زدن بر پ ى براى اند و از هر فرصتافتهي آرام ننانيکه ا

 ماست تا فهيوظ. دارند ب راو انقال  اسالمانيساختن بن  و متزلزلىمنافق قصد انحراف افکار عموم  گروهني شد اه همچنان که اشار.است

 زمان ني در اىنرنتي اى هاّتيفعال نيبا ا تنها راه مبارزه. ميينما تالش و اسالم  حفاظت از انقالبىبرا آنان ّتيساختن هو در روشن

 ىبهت هاتفاهمات و مشا  ها به خاطر سوءتي مسدود شدن ساىهر چند گاه.  بدان اشاره شداول غاميکه در پ نمودن آنها است مسدود

  . به نظر مى رسدىعي طبتي ساني اىقي حقّتيال در مورد هوؤ سني اجادي شبهات انيه به اّدرهر حال با توج.  ها استتي ساىنام

  

Sardabir )به تي، ضمن تشکر از مراحم شما نسبت به سا۵ى جناب انصارزيدوست عز  :)۱۳۸۵ آبان ۰۹ سه شنبه، :ارسا ل شده 

   .دي کنکي در آن تشکديو باز به خود اجازه داد وارد شده ىمجاز و قانون تي ساکي در.  ديه ا نقض مقررات نمودليچند دل

 از دي توانستىم. دي شده اىپژوه قانيخاص ا در موضوع پژوهشگران ىمزاحمت برا موجب و ديسخن گفته ا کي مرتبط با تاپريغ  

 تي ساني خط قرمز اکه ديشده ا  واردى حزبىنگ ها و برچسب هاو ا ىاسي سى هادربحث  .دي مطالبتان را بگوئري با مدليماي قيطر

 ى خانگى حرف هاى منظر عمومدر  .مي کردى آن را حذف مدي باشد که ما طبق مقررات باىصّ کار تخصى است تا مجال براىپژوهش

  .  داريمتي رعاى و تقاضامي گذاشتتيا سني با قوانيىو نا آشنا  حضور شماني پاس اولبه  .دور ازعقل است فافهم و اعتبر  کهديمطرح کرد

  

jooya )مربوط به کي تاپنيکرده اند، ا ىادآوري تي محترم ساريهر چند همان گونه که سردب :)۱۳۸۵ آبان ۰۹ سه شنبه، :ارسال شده 

 خدمت ىم و عموّىکل  نکتهکياست  الزم  ابتر نماندى نشود و مطلب مهم جناب انصارى ادبى آنکه بى است، اما براقانيبحث ا

   . خوانندگان محترم عرض کنمگري و دشانيا

ان« :رندي گىنم  داند که عقل خود را به کارى مى آن ها را کسانني انسان ها و بدترى بدبختني بزرگ ترقرآن    شر الدواب عند الله ِ ِ َ ْ ِّ َ َ 

الصم ا َلبكم الذين ال يعقلون ُ ِ ْ َْ  ُ ُ ْقل« :دي فرماى مزي نو).  شندي اندى هستند که نميىوند کرها و الل ها جنبندگان نزد خداني بدترهمانا(» ْ ْ هل ُ َ

ْيستوى االعمى  ْ ِ َ ُ و البصير ا فال تتفكرون ْ ُ َ ََ َ َ َ  ى فکر نماي هستند، برابرند؟ آناي که کورند با آنان که بى کسانايآ:  مردم بگوني به اامبري پىا(» ْ

َقل ه« :دي فرماى باالخره مو  .)ديکن ْ ل يستوى الذين يعلمون و الذين ال يعلمون انماُ  َ َُ َُ َْ ْ َْ َ َ َ  ِ ِ يتذكر اولوا االلبابْ ْ ْ ُ  ُ  َ  ى آنان که مايآ:  مردم بگوني ابه(» َ

  .)ندي آى که فقط صاحبان خرد، به خود مى دانند، برابرند؟ به راستىدانند با آنان که نم

 و نيد دغدغه ني بزرگ ترى خردى و بىو نادان  انسان هاستىژگيو ني بزرگ ترىندو خردم يىدانا که  شودىم معلوم بيترت ني ابه  

ْالى الله اشكو من « : کندى متي شکاني چنشي ماندگار و جاودانه از مردم زمان خوىالم در سخنّ السهي علىحضرت عل.  استى دارنيد ِْ ُِ   َ 

معشر يعيشون جه ُ َُ ِ ٍ َ ًاال و يموتون ضالال َْ ً ُ ُ َُ    .)رندي مى کنند و گمراه مى مى که جاهالنه زندگى کنم از گروهى متي خداوند شکابه(» َ

  سلطهى برالهي وسنيو بهتر و هست بوده ىخي معضل تارکي ىکه مشکل نادان دييفراموش نفرما ىجناب انصار ى گرامدوست  

در  دي دانىو همان طور که م. رنديد و گمراه، بم کننى بمانند و جاهالنه زندگى خبرى و بىدر نادان مردم  آن است کهىاستکبار جهان

 به ى انهي در هر زمى کار فرهنگنيبنابرا.  استى و فکرى فرهنگيىرو در رو و مسلمانان  استکبار با اسالميىودر ر رو ني بزرگترىروزگار کنون

  ٥٣. مسلمانان استژهيو به و دمفهم مر و ى دشمن استکبار آگاهنيچون بزرگتر. ندي نشى است که بر قلب استکبار مىري تىنوع

 تا آن ميدار فهيو ما وظ  بردىبهره م لوح  قرار دادن افراد سادهري تحت تاثى براىغيتبل ى ابزارهاى از تمامى در روزگار کنونّتيبهائ  

   . دهيمى انجام منير د کار را به حکم عقل و دستونيا .مي آگاه کنى و اعتقادى خطر فکرني مردم را از اىو منطق مستدل مي توانىجا که م



               

 

٢٥     ولوله درشهر

  

ansai5) که به مدد آن درک نمودم، اتشانيهدا و ، به خاطر پاسخريبا تشکر از جناب سردب :)۱۳۸۵ آبان ۱۰ چهارشنبه، :ارسال شده 

مسئله را  حال اعالم چند ني با ا.ىاسي مسائل سو مخصوصًا نشوم تيقرمز سا  وارم من بعد وارد محدودهديام.  دانستمى مديآن چه را که با

   : دانمىالزم م

 ى نمىو درون ى عنوان خانگچي هبه . استمي ندارد، منوط به حفظ حرانتي به دى ربطتي سانيت کنند، اخطار دادن در اّ دقّتيئ بها)١

  اسالمند،جهان ىفردا ى هاهيو به جوانان مملکت که سرما مي به وضوح با آن رو به رو شودي که بانيادي بنىدانم، بلکه به عنوان مسائل

   . کنمى قلمداد م،مي بخشىاگاه

مگر . افتمي نتي ساني را مربوط به قوانىقسمت  پردازم،ى متي سانيبه مطالعه مباحث ا  کهى مدتىبنده در ط فانهّ متاسري جناب سردب)٢

 وري شهر۳۰ پنجشنبه، خي در تارري تنها در سخنان سر دبتي پرداختم و در نهاتي ساني اشي پاسخ شما را قرائت کرده و به تفتنکهيبعد از ا

 نوشته ىسي به زبان انگلني قوانى سرکي زي نّتيدر صفحه عضو.  را قرائت کردمني از قوانىقسمت  گذشتى متي ساسيسأ تازکه سه ماه 

ن آقر اي و ى به زبان فارستي سانيقوان ۀبه صفح مربوط  واضحىنکي لت،يسا ۀخان ۀ بحث در صفحتي هداىخواهشمندم برا. شده است

 ىاري بسى تواند براى کند مى دخالت نمىاسي در مباحث ستي ساني مساله که انيمثال هم. دييمامه مرقوم بفرّمقد دکمه ىدر باال

 را پاک نفرمودند، ادامه ىو مطالب ارسال  جانب قائل شدندني نسبت به اري که جناب سردبى به خاطر احترام-٢ . کار گشا باشدنيقّمحق

 بعد از اخطار ايه به آنکه جناب جوّبا توج  حال، مسائل مطروحه راني اا ب-۳ مطرح خواهم نمود،شاني با اىرت خصوصمباحث را به صو

 ىبرا  خواهشمند است،، به بنده نمودنديى اقدام به پاسخ گود،ياي ناني به مى مطلبقاني خارج از مبحث انکهي بر اى مبنريجناب سردب

 تي سانيو مادام که در ا  پاسخني وارم در اديام. ديي نفرماذف حشانيدر جواب ا  پاسخ بنده را،ار شود ما بر قرى هر دوانيآنکه عدالت م

 بر ديکأ مذاکره را به تني ادي توانى در ضمن بابت آنکه خارج از موضوع سخن نگفته باشم، م-٤ .مي نماتيحضور دارم، حدود را رعا

ه باشد ّ سخنم به ضالى خواهم روى که نمنجا از آىول. ديبحساب آور)  شدهى نفّتيئاکه در کتاب به( رجوع به علما و فقها در هر عصر

  . با احترام.مي گوى سخن ماي با جناب جوحًايترج

   

ansari5) حاضر نخواهد بود، ى مسلمانچي گونه که معروض داشتم، ههمان، اي جوجناب  :)۱۳۸۵ آبان ۱۰ چهارشنبه، :ارسال شده 

 امبري و خواست پانتي خالف دني شمرد، که اري آن را حقاي و دي با استبداد و استکبار صرف نظر نمانيارزه راست در مبىحرکت چيکه از ه

 خود را به کار ىغاتي تبلى استکبار تمام قوااست و مسلمًا) عج(  اهللبقيةو اهداف ظهور و انتظار حضرت ) ع(  ائمه اطهارىو آرزو) ص(

   . به اسالم صدمه بزندى مسلمان لباسدر حاضر است ىد برد، حتهخوا

 در ى ولد،ي به آن اشاره فرموديىبايل است، که شما به زّ بر تعقديکأ اسالم تصهي خصنيباتري ز شود که مسلمًاى عرض منيهمچن  

 ندارد حي صحصي تشخى قوايى است که عقل بشر به تنهاّتي واقعنين اّمتضم.. . ومي از قرآن کرى شما بر استدالالت نقلديکأ حال تنيع

 قي درک حقاى براى کاملارياگر عقل مع.  استديعظام تقل  امام عصر مراجعبتي و درزمان غني و ائمه معصومامبرانيپ اتيو مرهون هدا

 نهاد، تا با مراجعه به آنها از خبط عقل ممانعت ادگاري به مانيو سنت را برا مي خداوند متعال قرآن کرود؟يت ّ به چه علاءيبود ظهور انب

و عدم مسالمت آن   عقلىقوا ىنشد مگر بخاطر سرکش  واقععيوقا نيا. مينمود  مشاهدهري اخقرن را در چند ى مکاتب مادعيفجا .مييمان

 که مثابه حصون ني راستىو علما  عقل و به مدد مراجع عظامى بر قواهي کامل و تکىاري ما است تا با هوشفهي وظزيامروز ن. ى الهىبا وح

  .مي دهصي راهه تشخىشب تار، راه را از ب نياسالمند در ا

 قال اتباع السطان فاذا فعلوا ذلک ا؟ي الدنى رسول اهلل و ما دخولهم فاي لي قا،ي الدنى فدخلوايالفقهاء امنا الرسل، ما لم «  

 رسول خدامفهوم ىشد اگفته .  وارد نشده باشنداي که در دنى تا زمانامبرانند،ي نگهبانان رسالت پني دىعلما( »نکمي دىفاحذروهم عل

  ).دي حذر کننتاني کار پرداختند، از آنان بر دني ستمگر که اگر به ااني از فرمانرواىرويپ:  پاسخ دادامبري پست؟ي چايدخول در دن



               

 

٢٦     ولوله درشهر

 نآ حذر از فهي شود و مسلمانان وظى اسالم ماني که باعث به خطر انداختن کى از جمله عواملديآ ى بر متي رواني که از اهمچنان  

 سقوط نموده ني بخاطر متابعت از ستمکاران به اسفل السافلى باشند، ولامبري پني توانند امى است که اگر چه ميىرا دارند، وجود علما

 بينا و هي فقتيوال صون که تحت ني راستىبه مدد فقها و مي نشمرقتي دفاع از اسالم را حقى و هر ندامي باشاريش هوديپس ما با. اند

   .ميابيدر را مکتوم قي باشند حقاى م)عج( امام عصر

و به ظاهر در لباس   انکه به منافع بزرگتر برسد، آب را گل آلود کردهى است که اگر استکبار بخواهد براني شود اىنچه عرض مآ اما  

 خواهد ىنچه مآ تا به د،يما بزرگتر صلب نقي را از حقانيه مسلمّ بپردازد، تا توجىشي نماىا خودش به مبارزه  باىعنيبا استکبار  ىمسلمان

 فقها که همانا ري خطفهيوظ که نجاستيا ست؟ي مسلمانان چفهي اسالم را به خطر اندازد وظاتين است برسد و حآ و شوم ىو هدف اصل

که   دارمبنده همچنان اصرار.  سازدى ها آگاه مىرو نسبت به کج  سازد و ما راى مدايو استبداد و استکبار است، هو ىمبارزه با ستمکار

و خلق با  شکار گرددآ هاّتي ساخت، تا نداي ان را بر خلق هوّتي هودي نمودن آن بانيو راست  به مبارزاتدني اصالت بخششتري هر چه بىبرا

. )ّتيئ باشد و هم پاسخ بهااي پاسخ داده شد تا هم جواب جناب جوى که امکان داشت کليىتا جا(  گوش فرا دهدقيبه حقا گمان آسوده

  الم والس

  

jooya) ى اژهي وّتي از اهمىجناب انصار  از آن جا که مطلب مورد اشارهريجناب سرب :)۱۳۸۵ آبان ۱۰ چهارشنبه، :ارسال شده 

 شي فرمادييأ در تى که بنده به نوعى مطلبديي شود، خواهشمند است اجازه فرماى مربوط متي ساى کلى هااستيبرخوردار است و به س

   .دياي بکي تاپني کنم در اى درج مشانيا

َ و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى : کهمي معتقد، عصرى حضرت ولفي شرعي بر اساس توقىدوازده امام ۀعي به عنوان شما،    َ ََ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ُِ ْ ْ ْ  

َروا َ حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا ِةُ َ َ َ ْ ُْ َ َ  َِ ِ ِ ُ ّحجُ بر  ت منّآنان حج. دي ما مراجعه کنثي حداني شود، به راوى که واقع مى و اما در حوادث الله  ُتةُ

َ فاما من كان من :دي فرماى منيچن واجد شرائط هانيبه فق  در ضرورت رجوعزي السالم نهيصادق عل  امام.ميت خداّ حجزيو من ن نديشما َِ َ َ َْ  

َالفقهاِء صانًا لنفسه حافظًا لدينه مخالفًا على هو َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِٔ ُ اه مطيعًا الْ ِ ِ ُ ِمرُ ُ مواله ْ َ ْ َفللعوام ان يقلدوه و ذلك ال يكون اال بعض فقهاِء الشيع َ َ  َ َ َِّ َِّ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َ َ َِ ُِ ِّ  ُ ال كلهمهْ  ُ  و اما  َ

ن و عوام است که از آنا ى امام زمان اند، پس بر مردم عادعيو مط  نفسىو مخالف هوا نيد و حافظ  دارشتني که خوهاني از فقىکسان

 از يى سفارش هازي و ناناتي بني بر اساس ا.همه آنانۀ  مطرح است نه در بارعهي شهاني از فقىبعض ۀ ها در بارىژگي ونيالبته ا. د کننىرويپ

 جعمرا ىتمام دي تردىب. مي کنىرويو پ ّتي تبعد،يعظام تقل  از مراجعديالم باّ السهي امام زمان علبتيدر دوران غ  کهمي ما معتقدل،ي قبنيا

 ۀمن در همان نوشت.  دانندىو الزم م ى ضرورن،يمسلم ى اعتقادانياز ک  در دفاعزين و نيد جيدر ترو  راىو فرهنگ ىو تالش علم  کارديتقل

 د،ي کنى مدي که از او تقلىمحترم الع مرجعّ را به اطتي سانيو روش ا ديينخست از شما درخواست کرده بودم که قبول زحمت بفرما

و  هستند المّ السهيو امام زمان عل  اسالماني از کىو فرهنگ ىعلم مشغول دفاع ت،ّي معتقد به مرجعانيعي از شى که عده ادييو و بگديبرسان

   .ميبدان را  خودمانفيتکل  تادييفرما لعّ و ما را هم مطديشو ايرا جو شانينظر ا

 ادي بن زليالم خطاب به کمّ السهي علىن است که عل برسانم آزاني عزگريو د الع شماّ خواهم به عرض و اطى که مىخرآ ۀنکت  

   . علم حاکم است و مال محکوم علم است.هيو المال محکوم عل  العلم حاکم:دي فرماى مىنخع

و فرهنگ   هاشهيبرخورد اند دوران  زمانه که دوراننيدر ا  عرض کردم،ني از اشي بر اساس آنچه که پزيو ن شيفرما ني اساس ابر  

 و ى فکرىاگر مسلمانان و جوانان مسلمان نسبت به مبان.  استى و فکرىفرهنگ ۀ مقابله با استکبار، مبارزى راه هازا ىکيهاست، 

 ى و کارهاى و لشکر کشىبر مبارزات نظام استکبار عالوه.  شکندى کمر استکبار مدي تردى بمانند، بداريپا استوار و شي خوىاعتقاد

 باشد که ادتاني .دي را کم ندانىدوست من کار فرهنگ.  داردشي کارهاّتي در اولوزين  راىر فرهنگ کاره،يو غ رهيو غ ىو اقتصاد ىاسيس

 بن جعفر از ى موسى زبان هشام برا: گفتد،يالم را شنّ السهمايو کاظم عل  شاگرد امام صادق، هشام بن حکمۀ مناظرد،يشّ هارون الرىوقت

 .  تر استى زن، کارريصدهزار مرد شمش



               

 

٢٧     ولوله درشهر

   قتي حقّىتحردر خصوص 

  اني روزنامه جام جم درباره بهائامّه اي نامژهي به وىنگاه

   جوان .ا

   نموده اند، ى همکارامّي نامه اژهي وهيّ که در تهى افرادري محترم روزنامه جام جم و ساريسردب

 . آغاز نموده استراني ا مردمني از مباحثات و گفتگو را در بى موجدي نموده بودّهي که شما تهى شصت و چهار صفحه امجموعه  

 زمام رسانه ها و ني از اشي که پى روش کسان. محرومندى بهائانتي در خصوص دحي صحىالع رسانّ سالهاست که از اطرانيمردم ا

 رفته رفته از اذهان نيي آني تا حد ممکن مسکوت بماند و کوچک جلوه کند تا اانيله بهائأ که مسد بونيانتشارات را در دست داشتند ا

 رشد و گسترش ري مختلف دنبال شد تنها توانست سى و شصت سال توسط حکومتهاکصدي از شي که باستي سني ا. محو شودرانيمردم ا

 ى را از جستجوىراني نتوانست اذهان کنجکاو و عالقه مند جوانان اوجه چيبهاما . دي کند نماى اندکرانيس اّ را در کشور مقدى بهائنييآ

 .  باز داردقتيحق

 و دي رغم سانسور شدى علىالع رسانّ اطى ابزارهاني به اىراني جوانان اىابي و دستى گسترش روزافزون وسائل ارتباط جمعبا  

 که در دل ىنيي رفته رفته بر عظمت و شکوه آانيراني ادي، نسل جدشودى  اعمال ملي وساني که هنوز هم بر اى فراوانىتهاّيمحدود

 خود، ى جوئقتيقه حقي با ساىرانيجوان ا.  برندى مى است، پافتهي جهان انتشار ى کشورهاى در تمامن رشد و نمو کرده و اکنونشانيسرزم

 همه ني و از اديجوى  مقتي نور حقى به سوى اش زده اند، راهشهي که بر چشم و دهان و گوش و اندىرهائي رغم همه بندها و زنجىعل

 بارقه آفتاب » که منع عشق کنندىانيعّبرغم مد«. تنگ آمده استه  براگرفتهف را رامونشي و شقاوت که جامعه پىرگي و تى عدالتىب

 را روشن نموده و از هر روزنه ىراني از جوانان اى جانبخش حضرت بهاءاهلل آشکار است، قلب من و تعداد روزافزونمي که در تعالقتيحق

 نادان نيبّ لجوجانه متعصى پر واضح است که پافشار.مي هستاني محبوب جهانادي شود، بدنبال نام و داي سانسور پني سهمگواري که در دىا

 نيي آنان که اضمحالل آدي تعارف، امى را دامن زده، و بقتي تشنگان راه حق و حقاقي سرکوب و سانسور تنها شوق و اشتاستيبر ادامه س

  . ل ساخته استّ مبدسيأ پروراندند به ى مالي را در خىبهائ

 االنتشار، و ري کثىت در روزنامه هاآ و افترائبي که با انتشار پراکنده اکاذدندي کوشوسانهأي منيي آنين ا دو سال گذشته، دشمنادر  

 انتي به دىرانيه روز افزون ما جوانان اّ، در مقابل توجندي نماى سانسور و سرکوب را دنبال ماستي حال که سني، در عىوئيچند برنامه راد

 توان در ى نمى چوبى محکوم به شکست است و با اسبزي ناستي سني گذشت زمان ثابت نمود که اىول .ندي نماجادي اى و مانعسد ىبهائ

  .  نمودى شهسواران و جانبازان ترکتازدانيم

 بر ى بار بکلني، اامّي نامه اژهيت مبتکرانه در قالب وآ و افترائبي خود و خلق اکاذىهاي همه امکانات و توانائجي بود که با بسنيا  

 را آغاز اني در مبارزه با بهائدي جدى اعتبار ساخته و فصلى سابق را بني مذبوحانه معاندى مهر باطل زده و کوششهاشيسانسور خو استيس

 : گفتند کهى مني آنان در محافل خود چن. پروردگار استنيي باطل دشمنان آى هاّهي فرضّ واضح بر ردىلي خود دلدي اقدام جدنيا. نمودند

 نمودند ى ها و خطبه ها اعالم مى بارها در سخنرانزيو ن.  خواهد رفتنياست و بدعت با سکوت در مقابل آن از ب بدعت کي ّتيبهائ

 ني از بزيخود دست نشاندگان آنان نه ب  قطع شده، خودى از کشور اسالمگانگاني و حال که دست بند هستگانگاني عامل بانيکه بهائ

 و گسترده در عي وسني چنى نامه در سطحژهي وني را آشکار ساخت و انتشار اى بهائنييآ اما گذشت زمان کذب مخالفان .خواهند رفت

 ثابت شده زي آنها نندگاني که بطالن آن ادعا ها اکنون بر گودهدى  منشان آن در اماکن و ادارات مختلف گاني و پخش رارانيسراسر ا
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 و بالنده در مقابل ايپر شور و با نشاط، پو ،ىدر پهنه جهانگسترده  ،ىني دىجامعه ا پس از صد و شصت سال توطئه سکوت، .است

  . چشمان آنان قد بر افراشته است

 ىاز شما م.  نموده استقتي حقىّ محترم، در سرآغاز سخن خود، ما جوانان را مورد خطاب قرار داده و دعوت به تحرريسردب  

 به ىت فرصت پاسخگوئآهامات و افترائّ در مقابل انتشار اتدي نبااي آ؟ رفتن استى طرفه به قاضکي قتي حقىّ راه و رسم تحراي آميپرس

 از ى بهائري و غى اعم از بهائىراني که جوانان اديلعّ دهد؟ شما خود مطى نمانيبهائ  به راىّ حقني چنطبوعات قانون مايطرف مقابل داد؟ آ

 و اسالم بعنوان شوندى  مىالعاتّ بمباران اطديت و کتب و جرا و مطبوعاونيزي و تلووي مدارس و رادقي، از طرکنندى  که چشم باز مىزمان

 از همان ابتدا ديعا نماّ مدني منصفانه در باره اى و بررسقيهرکس که بخواهد تحق.  گرددىم به آنها ارائه ني دني حق و آخرنيتنها د

 قتي حقىّ منظورتان از تحراي آ؟دي نمائى مقتي حقىّ حال چگونه ما را دعوت به تحرنيبا ا. شودى زبانش بسته و قلمش شکسته م

 و مي و بشنومي و بطالن آن در عمل بر ما آشکار شده است، باز هم بخوانمي و خوانده امي ادهي شما را که هزاران بار شنى که حرفهانستيا

   ؟ميباور کن

 کنند که ى مقيآنان فرزندان خود را تشو.  دهندى ممي تعلقتي حقىّ فرزندان خود را به تحرى از کودکاني محترم، بهائري سردبجناب  

را  ع آنّ و تتبقي با تحقدي و باستي نى ارثني آموزند که دىآنان به فرزندان خود م. رندين را با عالقه بخوانند و فرا گآ و قرليتورات و انج

 ى بهائى وجود ندارد و اگر فردىبهائ انتي است، حکم ارتداد در درفتهي خود را به اجبار نپذني داني از فرزندان بهائک يچيه .رفتيپذ

 موارد افراد ى بلکه در تمامستي نني تنها در انتخاب دقتي حقىّالبته تحر. دي آى مرتد به حساب نمدي نمااري اختىگري دنيبخواهد د

 از خطابات ىام قسمتبعنوان حسن خت.  برندى پى هر مطلبقتي به حقگريکدي و مطالعه و مشورت با ى با بررسو ندي نماقتي حقىّ تحرديبا

   ٥٤:ميسازي مقال مني ابي را زقتي حقىّمبارکه حضرت عبدالبهاء در خصوص تحر

زيرا * س گردند ّه و مقدّ که از آباء و اجداد موروث مانده منزى بايد نفوس از تقاليدى يعن) حقيقت استىّاول اساس بهاء اهلل تحر (  

کند   دارد گمان مىى تقاليدىهر ملت*  دارند ى دارند بودائيها تقاليدى مسيحيان تقاليد دارندى دارند زردشتيان تقاليدىموسويان تقاليد

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

ک داشته باشيم مانع است که تقاليد ّ تمسىتقاليده اگر ب * خواهيم بفهميم کدام يک صحيح است جميع تقاليد که صحيح نيست

موسويان است ممکن نيست بفهمد ديگران حق  تقاليده ک بّ چون معتقد و متمسىدًمثال شخص يهو*  نمائيم ىّديگران را درست تحر

*.... تقاليد نشود حقيقت جلوه ننمايد پس تا ترک *  حقيقت بکند و شايد حق با ديگران باشد ىّپس بايد تقاليد را بريزد و تحر* هستند 

شود حق ظاهر شود  م چگونه مىّ من حقگويد  مىىم بوذّگويد من حق  مىىم مسيحّگويد من حق  مىىم يهودّگويد من حق  مىىمجوس

 قسم نشود ممکن نيست حقيقت ظاهر ب بکند تا اينّ ترک تعصىب بکند بوذّ ترک تعصىب بکند مسيحّ ترک تعصىپس بايد موسو* 

شخص کامل عاقل که طالب علم است علم مطلوب اوست هر کس بيان کند، نور محبوب اوست در هر زجاج بدرخشد، گل * شود 

ب داشت بلکه بايد عاشق ّنبايد تعص*  طالع شود ى است از هر مطلعىر اعظم فيض بخش الهّني*  هر زمين که برويد درمحبوب اوست 

پس حقيقت مقصود انسان *  آفتاب آفتابست ى خواه از مطلع عيسوىدّد خواه از مطلع محم طالع شوىآفتاب بود خواه از مطلع موسو

که جميع ملل عالم بايد آنچه شنيده  شود نتيجه اينست نتيجه اين بحث چه مى * قت حقيىّاينست مسئله تحر* است از هرکس بشنود 

 که بآن ىّت است آن حق باشد و آن ملّ را که متنفرىّتشايد آن مل * ّ متنفرىّتک باشند و نه از هيچ ملّ متمسىّتاند بگذارند نه بهيچ مل

 کند و عاقبت مالحظه مى  حقيقت مىىّوقت تحر  آنّ متنفررا ىّتک نه ملّ را متمسىّت که آنها را ترک کرد نه ملىک باطل باشد وقتّمتمس

اين يک * شوند  فق مىّشود که جميع بشر مت  مى حقيقت سببىّ است اختالف در تقاليد است تحرى يکىنمايد که حقيقت اديان اله

 *اساس از اساس بهاء اهلل است 
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ّرديه هاى امثال جام جم درآين    خطابات حضرت عبدالبهاء ۀّ

  ُهو اهلل 

خواهد مقاومت نور کند  زيرا هميشه ظلمت مى*  شيطان هم بلند شد ى بلند شد نداى الهىاز بدايت عالم تا امروز هر وقت ندا  

مالحظه کنيد در * ه اهل اين جهانست ّاين عادت مستمر* خواهد مقاومت علم نمايد  خواهد مقاومت عدل نمايد جهل مى مىظلم 

 ىّدر زمان حضرت مسيح قيافا و حنا رؤسا*  را از انتشار منع کند ى حضرت موسّتنورانيکرد تا   بود مقاومت مىى فرعونىزمان موس

 ّىحت* حضرت نوشتند و انتشار دادند ه  چند بىکردند و افتراهائ ت مقاومت حضرت مسيح مىّواينها بنهايت ق* مذهب يهود بودند 

  که نمىى پدر مشروعست چيز هائى است استغفر اهلل براهکم بر قتل مسيح داد که اين شخص مسيخ است استغفر اهلل گمحمجمع فريسيان 

  * ت مسيح را منع کنند ّاينکه نوراني دادند و مقصدشان ت را انتشار مىخواهم برزبان بياورم و در بين جميع يهود شرق اين مفتريا

 بر قتل او دادند و ىجميع فتو* د را از انتشار منع کنند ّت حضرت محمّ قريش خواستند نورانيىد علماّ همچنين در زمان محمو  

يک توانستند مقاومت نمايند عاقبت  آيا هيچ*  نمايند را هدم ه شمشير خواستند آن بنيان عظيمّت را بر او وارد آوردند و بقوّنهايت اذي

 شکست خورده از ميدان در رفتند کلمة اهلل نافذ شد ىشان مانند اردو جميع* را احاطه کرد   آفاقىت امر الهّمغلوب شدند و نوراني

  *  درخشيدند ىه از افق سعادت کبر حق بودند مثل ستارّکه در ظل ه آفاق را احاطه کرد نفوسىّشريعت اهلل منتشرگشت تعاليم الهي

ت بهاء اهلل را منع کنند ّخواهند نوراني دهند مى  نادان که خود را بدين نسبت مىىجمع*  هم باز همان دستگاه است حال  

ردم نادان چنين  دست زنند زيرا عادت مءافتراه  ندارند بىچونکه برهان* را از اين اشراق محروم نمايند  مقاومت امر اهلل نمايند تا آفاق

 ىکردند بدگوئ نمودند صحبت مى آن مهاجمه نمىه ّ شمشيرشان افتراست و اال اگر برهان داشته باشند بد که برهان ندارنىوقت* است 

آنها  از ى نداريم بدگوئىما با آنها نزاع و جدال* کردند  راندند مثل مرد ميدان بيان برهان مى نمودند کالم رذيل بر قلم و زبان نمى نمى

گوئيم برهان ما اينست اگر شما در مقابل  مى* برهان لب گشائيم ه  کنيم بى کنيم حقيقت حال آنها و سوء سيرت آنان را بيان نمىنم

 دارند که اين بهائيان چنين و  گشايند و در جرائد مرقوم مىءافتراه آيند زبان ب ّاما آنها ابدًا نزديک نمى*  داريد بنمائيد ىبرهان ما برهان

  * نويسند   شود مىى جارلمشانگفتند هر چه از ق اريين مىّچنانند چنانکه فريسيان در حق حو

 ىموجب تعاليم بهاء اهلل عمل نمائيد اعتنائه ت بّکمال قوه ّ منتشر شد ابدًا مکدر نشويد بى شما مالحظه کنيد چنين اوراقوقتيکه  

 کنند تحقيق و تدقيق مى که منصفند فحص مى البته نفوسى* شود  منتشر مىشوند که کلمة اهلل بين خلق  نکنيد همين نفوس سبب مى

بعد شخص *  است خاموش ى بگويد در فالن اطاق شمعىمثل اينست که کس* شود   آنها مىتکنند همان فحص و تدقيق سبب هداي

 است و گلها بد بو زنهار نزديک او  زرد برگ شکسته شاخ تلخ ثمرىشنود در فالن باغ درختان مى* سامع فحص کند ببيند روشن است 

چون فحص و *نمائيم   حقيقت مىىّبينيم و تحر  مىويمر گويند مى کنند بلکه مى که منصفند با اين قناعت نمى البد نفوسى* نرويد 

 ميوه ىّهايت معطر شکوفه ها در نى برگها در نهايت سبزى باغ در نهايت اعتدالست ساقها در نهايت راستىبينند درختها تحقيق نمايند مى

 راه يافتم سبب هدايت من شد غاين باه پس ميگويد الحمد هلل آن بدگو سبب شد که من ب* ها در نهايت حالوت گلها در نهايت طراوت 

  * کنند  ّشوند که مردم تفحص مى ند سبب مى ااين بدگويان چنين* 

 ىاريين گفتند آيا هيچ اثرّکه در حق حو مسيح زدند کذبهائىه بکه   که در مذهب مسيح تأليف کردند افتراهائىى زمان مسيح کتبدر  

بلکه جميع آن کتب سبب ترويج شد زيرا ذکر مسيح را *  رسانيد ىمسيح نوشتند آيا هيچ ضرره ّکتب که فالسفه آن زمان رد ب* داشت 

گوئيم بلکه همين   بزنيم ما بد نمىىحرفخواهيم در حق اين نفوس  ما نمى*  و هدايت يافتند مدندّص و تجسس آّمردم شنيدند به تفح

ابر هر قدر کثيف باشد اشعه آفتاب * اين مفتريات بمنزله ابر است که حجاب آفتاب گردد *  ندارد ىگوئيم اين مفتريات ابدًا عظم قدر مى
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 مانع ىّ را هيچ سدىاله حجاب نشود نسيم گلستان ى حقيقت را هيچ ابرآفتابانوار * کند  نمايد و محو مى  مىىعاقبت او را متالش

 منتشرشود و در جرائد مفتريات ء افتراىکه کتابها از اين کالم مرادم اينست که وقتى*  حاجز نشود ىرا هيچ حائل نگردد باران آسمانى

وش را  سنگ نزند چراغ خامى بار را کسىزيرا درخت ب* ت امر اهلل است ّنوشته گردد شما محزون نشويد بلکه بدانيد که اين سبب قو

  * ت امراهلل است نظير آنکه از پيش گذشت ّض ننمايد آنچه واقع شود همان سبب قوّ تعرىکس

 قاتل است لهذا بايد ىهر چند آن ظالم اعالن کرد که موس*  اسرائيل را مدد و عون بود ى نگاه کنيد غرور فرعون بنى زمان موسدر  

خواهند دين مبين شما را بهم زنند و در   و هارون هر دو مفسدند مىىه اين موسفرياد کرد ک*  نداشت ىت تأثيرّ اين قوىقصاص گردد ول

ّان هذان لساحران يريدان ان يبدال دينکم بسحر هما و يذهبا ( لهذا اهالک و اعدام آنها الزمست اندازندمملکت اختالف و فساد 

  *  سينا احاطه کرد ّىت تجلّشد نوراني درخشيد شريعتش منتشر ى ابدًا تأثير نکرد بلکه نور موس)ىبطريقتکم المثل

 فرياد بر آوردند که مسيح استغفر اهلل مسيخ است زيرا سبت را شکسته شريعة اهلل را منسوخ کرده طالق را ى همچنين فريسيان وقتو  

مذهبا فرياد بر آوردند که  وا دينا وا وا ويال*  بيت اهلل است ىحرام نموده تعدد نساء را منع کرده مقصدش هدم قدس االقداس است خراب

 نداشت صبح مسيح طلوع نمود نفثات روح القدس در جميع عالم تأثير کرد همه اقوام ىاين اعتراضات آنها هيچ اثر*  زنيد داربدار زنيد ب

  * حد نمود ّمختلفه را مت

ّيد بلکه سبب علو امر اهلل است و دليل بر آ امر اهلل وارد نمىه  بى اينست که از مفتريات قوم و کذب و مجادله آنها هيچ فتورمقصد  

لهذا ما بايد در نهايت * امر هر قدر عظيم تر است دشمنش بيشتر است * نمود   بر آن نمىىضّ تعرى بود کسىآن است که اگر امر عاد

 ٥٥* بهاء اهلل عمل نمائيم مرحبا اليمثبوت و رسوخ بموجب تع
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  صداست  افالك پر زين قصه هفت گنبد

  حامد

ت درمغرب ّهاى بهائي» عقل كل «استنودكاب كه يكى از جناب پروفسور« ».رؤياى يك پروفسوربهائى«: ام است كهّ اي٦١ ۀرصفحد 

ميالدى جهان به تسخير بهائيان درمى ٢٠٠١ مقاله اى نگاشته پيش بينى كرده كه درسال)  سال قبل٦٠بيش از(١٣٢٥ زمين است درسال

سال ٦خوابهاى خوش زيرمتأسفانه تاكنون كه : پيشگوييها وبهتربگوييم. سال ترسيم كرده استدرآن  ت عالم راّوآنگاه وضعي آيد

كه يكى ازمهمترين آنها  يك دليل دارد و وقوع يافته واين امرهزار ق نشده، سهل است كه ضدآن نيزّ مى گذرد هيچ كدام محق٢٠٠١ازسال

ت نشده ّقادر به گرفتن رسمي نيز هنوز ان نشده بلكه درخاستگاه اصلى خودق به هيچ تغييرى درجهّاين است كه مسلك حضرات نه تنها موف

ه ببيند ولى ّدوچشم، عالني خود رابا هاى  پيش بينى.تّصح تا است زنده مانده باشد  كه بعيد.جناب پروفسور خود. دارد وحكم قاچاق را

 )زين(قاچ زمين :ايرانى را گفت كه يد ضرب المثل مشهورباتوجه به قاچاقى بودن اين مسلك درزادگاه خود با به همكيشان محترم وى،

موشكهاى  امنى براى حضرات بوده، اخيرًا با ۀكه درطول دهها سال گذشته الن  اسرائيل نيز. مع االسف.رابچسب، اسب سوارى پيشكش

را ازآنجا يكسره به ينگى دنيا   خودنيست كه ناچار شوند جل وپالس بعيد امن شده و ارسالى ازسوى شيرمردان حزب اهلل لبنان شديدًا نا

خود ارائه مى  ۀوودكاب رابه سليق  جنابۀپس از اين مقدمه، خالصه اى ازمقال امّاي مۀويژه نا ».اى بسا آرزو كه خاك شده. منتقل كنند

  . نمايد

ِ مدعىام ِّاينكه چرا اي   قينش، ّمقاالت ِ محق  كه مثل سايرارائه نمى دهد به اين خاطراست  بودن، مأخذ ِ مقاله را»دقيق وعالمانه«ّ

مايل نيست كسى اصل  تحقيق نمايند وآنچه خودمى خواهند القاء كنند، ت ايران شده اند تا به جاى ايشان بخوانند وّ ملّم وولىّكه قي

 شمسى با اصل  هجرى١٣٢٨ بهائيان ايران، منتشره درسال ۀ جامعاخبارامرى ۀ، مندرج درنشريA4شش صفحه اى مزبور رابه قطع  ۀمقال

با اين حال . قضاوت كند الهى براى دوران جديدزندگى بشرآشنا شود وآن رابفهمد و به فكرخود ۀف آن بخواند وخود با نقشّكلمات مؤل

  . ام نيزمعلوم مى شودكه تعاليم بهائى چه آينده اى رابراى بشرمى خواهدّاي در مذكور ّتاهمين حد هم مفيداست چه كه ازهمين مقدار

ام شده است كه به دروغ ّايۀ  صفح٦٤به تنهائى پاسخ تمام   مزبورۀمقال ۀمحترم ازروى غفلت توجه نكرده كه همين خالص ۀسندنوي  

وقتى چنين طرحى رابراى نجات عالم  ايران ت عزيزّ چه كه مل.فى نموده استّاسالم معر ضدايران و استعمار و ۀبهائيان را سياسى وساخت

بشرى كه  ۀيك خانواده شدن جامع وحدت جهانى و صلح و ايجاد نابرابرى هاى گوناگون و رفع و خانمانسوزبات ّتعص ازجنگ وجدال و

ام را با طرح ّاي ۀ صفح٦٤بين تهمت هاى  تناقض آشكار ارائه شده، مى بينند، فورًا ى جديدآسمانى اين عصر، حضرت بهاءاهللّط مربّتوس

ۀ  حقايق عاليۀايران دربار ت عزيزّه بود ناخودآگاه چه خدمتى به آگاهى ملّجام جم متوج اگر هت است كّبه اين عل. مى يابند در الهى مزبور

 حضرت بهاءاهلل فرموده اند . الهى چه مى توانند بكنندۀاراد اما دربرابر. دين بهائى نموده، فورًا نسخه هاى آن راجمع آورى مى كرد

  . مخالفانشان پيش مى برند ۀه واسطالهى، هم توسط پيروانشان وهم ب ۀامرشان رابه اراد

  و»م نمائيمّمجس «ام، عباراتّاي ايشان در نقل خود هم در ام جمع نبوده كه هم دراصل مقاله وّاي ۀازاين گذشته، حواس نويسند  

 قين نمايد منظوروجود خواسته تل  با اين. ميالدى به كاررفته٢٠٠١سال ۀهم دربار طرح، و  خودۀبار در  هم»ركنيم،ّتصو«  و»فرض كنيم«

حال .  بوده است٢٠٠١وحدت عالم انسانى درسال  حضرت بهاءاهلل براى صلح جهانى وۀ نقش»ق وعملى شدنّتحق «ف بهائى مزبورّمؤل

دنياى آينده ارائه فرموده اند،   امربهائى ازّبا توصيفى كه حضرت ولى اشاره كرده كه طرح مزبور را خود ۀبهائى درمقال ۀآنكه نويسند

 و مراحلى كه براى رسيدن به وحدت ۀ امراهلل، ازجمله دربارّتوضيحات حضرت ولى ام كارى به سايرّ ايۀ اما نويسند٥٦. نموده استمجسم

چنين طرح  رؤياى و كه بهائيان درخواب القاء كند الهى مى خواهد جديد ظهور ت باّت ضديّبه ني  نداردوفقط٥٧است، صلح جهانى الزم
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چنين نوشته  ق طرح مزبورّتحق ۀ، دربار١٦١ۀ ، صفحآرامش براى جهان پرآشوبكتاب  كاپ در ن جناب وودهمي. و نظمى بوده وهستند

مى شود،  ق يابد، ولى طاليع وحدت عالم انسانى ازبطن زمان رفته رفته ظاهرّاين امرنمى تواند دريك لحظه يا طى ده سال تحق«: اند

   . چنين است كه جام جم همه چيزرا تحريف مى كند». قرن هاى آينده باشدت طىّتالش بشري اتمام آن بايد هدف و اكمال و لكن

زمان   بوده، ولى از»فرض كرده« را ٢٠٠١ رغم اينكه نويسنده، سال ه كنيم علىّها، جالب است توج  اينۀرغم هم اما حتى على  

  بشرى دركل وۀدرميقات خود، توسط جامع مزبورق نهائى طرح ّمات زيادى براى تحقّمقد)  سال٦٥حدود ( ايشان تا آن سال ۀنوشتن مقال

سران «جهانى ۀ را تا آن سال مهم، برگزارى سه كنفرانس بزرگ بى سابق مات مزبورّاوج مقد شايد. بهائى انجام شده است ۀجامع

گرديد حد برگزارّ درنيويورك دانست كه توسط سازمان ملل مت٢٠٠٠ درسال »،NGO سازمان هاى « و»رؤساى اديان،» «سياسى،

 ايران در ت عزيزّگاه مايل نيستند مل ام هيچّاما امثال اي. كه رياست مشترك آنها رابه عهده گيرد بين المللى بهائى خواسته شد ۀوازجامع

جوامع مدنى  دينى و آيا جالب وتأمل برانگيز نيست كه درآن سه كنفرانس، نمايندگان سياسى و.ى قرارگيرندّجريان چنين وقايع مهم

كاپ را، براى عملى كردن  جناب وود ۀمقال در ه هايى مجزا، نمائى ازهمان طرح حضرت بهاءاهلل، مذكورّه وبيانيّهان، طى اعالميسراسرج

 برگزارى كنفرانس هاى مذكور در  جام جم مى ترسدكه به ملت شريف ايران بگويدكه سازمان ملل چه نقشى را٥٨.ارائه كردند آن تصويب و

نه «بهائى  ۀبه تمسخر بنويسد كه جامع نمى تواند بگويد، ديگر  آرى مى ترسد چون اگرآن را٥٩.هائى درخواست نمودبين المللى ب ۀجامع از

درقسمت  ».حكم قاچاق دارد ت نشده وّقادر به گرفتن رسمي نيز هنوز ق به هيچ تغييرى درجهان نشده بلكه درخاستگاه اصلى خودّتنها موف

المللى  تهاى بينّاليّفع« ۀجمله درمقال از( دارد ارزشى جهانيان چه مقام و بهائى درنزد ۀ جامعهاى ديگرهمين مجموعه مى خوانيد كه

 معنوى و نفوذ  درحقيقت حسادت امثال جام جم به مقام عظيم و.) درهمين مجموعه»وحدت و رفاه عالم انسانى ۀ بهائى در زمينۀجامع

اشتباهى كه . پوشيده بدارند و اين مقام را مستور داشته تا نوشتن چنين مقاالتى وادنيا است كه ايشان رابه  بهائى در ۀت هاى جامعّموفقي

ازمواهب الهى محروم نموده اند، همين است كه  آن خود وبعضى نفوس را ۀمخالفين اديان آسمانى هميشه مرتكب شده اند وبه واسط

 .خدامى دهد، نه مخالفين آن ت اديان راّبدهند، حال آنكه رسميت ّبه اديان الهى رسمي متكبرانه فكرمى كنند اين ايشان هستند كه بايد

بررسى فرمايند تابلكه  ازاين نظر ّنوشتن ترهات وتحريفات، كمى تاريخ اديان را خدا و برابر در غرور و ّربدنيست جام جميان، به جاى تكب

كل  الهى بجا آورندكه به وعده اش عمل فرموده وموعود كرحسد، ش بشناسند وبه جاى شكوه وفرياد وناله و را ّحد بشرى خود و ه شوندّمتنب

  . فرستاده است بموقع خود اديان را

به تمسخر، . به بى انصافى آنان پى برند بيشتر تا هموطنان عزيز ام عرض شودّاي اما چندكلمه هم راجع به ديگرعبارات تمسخرآميز  

حال .  معرفى مى كند»ت درمغرب زمين است،ّ هاى بهائي»عقل كل «كى ازكاب كه ي دوجناب پروفسور استنو« بهائى مقاله را ۀنويسند

الع سروران عزيزعرض مى ّجهت اط. مفتضح نمى نمود هموطنان عزيز نزد را خود نمى كرد و ايشان رامى شناخت چنين تمسخر آنكه اگر

 نقش اديان در ۀدربار اليم آن بهترين تحليل ها راتع پرتو كاپ آمريكائى اى هستند كه به دين بهائى ايمان آورده، در كه جناب وود شود

 كراست كه به فارسى هم ترجمه شده وّ فوق الذ»آرامش براى جهان پرآشوب«ازجمله آثارايشان . ن وفرهنگ بشرى ارائه داده اندّبناى تمد

اما . لى جداگانه ارائه فرموده اندفص ت اسالم ونقش آن دربناى تمدن بشرى نيزّ حقانيۀدراين كتاب دربار ٦٠.موجوداست ايران نيز در

ازقلم استاد ناصرالدين صاحب زمانى  دارند كه بهتراست شرح آن را اسالم عزيز ۀبار در  كم نظيرى نيزّاعجاب انگيزتر، آنكه كتاب خاص

ُ ماه پيش از سفرم به بستن، در فروردين ٥« : بخوانيم٢٢٦-٢٢٩:صص» خداوند دو كعبه،«در كتاب  نه مسجد زيباى  در كتابخا١٣٤٦ُ

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

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

 ۀ، به يك زبان زندانىن اسالمى براى تاريخ و فرهنگ انسّت تمدّ اهميۀو جامع، دربار ال اختصار، ليكن با رسايى و ديدى وسيعدر كم

زمانى از عقيده دينى جناب   شايان ذكراست كه آقاى دكتر صاحب».گاهى دارد، تا كنون تدوين يافته استآغربى، تا آنجا كه نويسنده 

حال . د تا مبادا خداى ناكرده به خاطر اين شهادتشان مورد مالمت و بى مهرى جام جميان بى انصاف قرار گيرندوودكاب اطالع نداشته ان
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 در ت وامريكا واسرائيلّبهائي قسمت به وجهى دليل بطالن تهمت ها ئى نيست كه نامهربانان در آيا آنچه درفوق مالحظه فرموديد، خود

   ام القاء كرده اند؟ّ اي٣٣ تا ٢٢ صفحات

براى اهل  حزب اهلل لبنان نيزكه معلوم نيست چرا اسرائيل و ۀ روز٣٣ جام جم راجع به جنگ ۀ الف هاى غافالنه وكودكانۀاما دربار  

نه نزاع هاى گوناگون مذهبى  وحدت جهان هستند و و نجويند نوشته، بايدعرض كرد بهائيان به فكرصلح بها كه مداخله اى دراين امور

 عالوه بر. دست به دعا هستند كه اين نزاع هاى بيهوده تمام شود اين جنگ ها اشك مى ريزند و ۀبراى قربانيان هم. دى ونژادى موجوّومل

بات ّاين تعص ه راه حل هاى حضرت بهاءاهلل براى نجات ازّمتوج سشان جهانيان راّاجراى تعاليم آئين مقد با ابالغ و دعا سعى مى كنند

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

اين راه نيز  در قطعى مى دانند و و  آرزو نمى انگارند بلكه محتوم»الهى را براى وحدت وصلح جهانى ۀنقش« نيستند، چه كه »شان

   ».سرخم مى سالمت، شكند اگرسبوئى«ه  سال نشان داده اند، تا پاى جان ايستاده اند، ك١٦٤چنانكه 

بيت العدل اعظم  پيام مركزجهانى بهائى، ۀقسمتى از ترجم ۀروشن شدن حقيقت فوق، مالحظ و جهت استحضارهموطنان عزيز  

مى . شده، گوياست مزبور ۀروز٣٣يان سراسر عالم، كه درآن اشاره اى نيز به جنگ ئ، خطاب به بها٢٠٠٦ آگست ١٧الهى، مورخ 

  : ندفرماي

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

قربانيان بى گناه . حفاظت مركز جهانى امر مبارك محسوب مى شد به لطف و مرحمت الهى در ظرف چند روز گذشته فرو نشست

  ... درگاه الهى مسئلت نمائيم از ّخود به ياد آريم و تسلى قلوب محزون آنان را نۀيماصمۀ ّهر دو سوى اين مخاصمه را در ادعي

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

از مصائب بى شمار و فزاينده اى است كه عالم را كه ديرى است بر خاورميانه حكمفرماست نمايان مى سازد و تنها يكى 

الهى در مرحله ى فعلى آن واقفند ۀ  جمال اقدس ابهى كه به ديدگاه شفابخش نقشنبراى پيروا. ت را متزلزل ساخته استّبشري

ر و فى الحقيقه آو اين سرزمين انبياى الهى را تحت تاثير قرار مى دهد مى تواند بيش از هر چيز ياد هايى كه متناوبًا آرامى نا

ق وعود ّپس با تمام قوا و با اطمينان كامل به تحق. انگيزه اى براى انجام مجهودات و ايفاى وظايف فورى ايشان باشد

  .... دارد شكوهمند الهى قيام نماييد و اجازه ندهيد كه هيچ مشكلى شما را از خدمت باز

آنها استفاده كرده وبال استثنا تحريفشان  از  است كه جام جم به وفوراخبارامرى اتّهمچنين خواندن مطلب زيرنيزكه ازهمان نشري  

   :،چنين نوشته است١٥، ص١٠-١١ ۀ، بهمن واسفند، شمار١٣٣٠دراخبار امرى سال . نموده، خالى ازلطف نيست

  :٢٥٠ ۀامرى امريكا، شمار اخبار ترجمه از

 چاپ شده وينك فلد ستون به قلم دكتر دو  در١٩٥١ اكتوبر منطبعه ممفز، مورخه پنجمشمشير مطبوعاتۀ لى درجريدّمفص ۀمقال

ه جناب كشيش پاتز ّفلسطين بود كه با هيئت اعزامى تحت رياست عالي دكتروينك فلد عضو كميسيون مسيحيان امريكا و( است

 و بهائيان محل اعتماد درآنجا اعالن مى كند كه  وقلم دكتروينك فلد است به  مقاله مذكوره.)فلسطين گرديد  مأمورسازازشهر كان

شروع اين مقاله درجواب سؤالى است كه كشيش شهرممفز ازيك جريده نگار يهودى درحيفا مى . اطمينان عموم مى باشند

ّومنزه ازبغض وكين مى باشند وحيفا راشهر   فوق العاده نجيب هستندئىپيروان آئين بها« :نمايد وبه اين نحو پاسخ مى شنود

يهود  مطالعات من به اينجا رسيد كه فريقين متخاصمين يعنى اعراب و ۀ ويتك فلد مى گويد نتيج دكتر».مقدس مى دانند

  دارند وهمين طور به دكترهانهات صادقانه وخيرخواّاعتماد به اهل بهاء دارند زيرا آنها اهل فساد نيستند بلكه منوي اطمينان و

 را بهائى خود فرد اگر برخورد به يك نفر بهائى مى نمودند و هم عرب وهم يهود ١٩٤٨نامبرده معلوم شده كه درجنگ هاى 



               

 

٣٤     ولوله درشهر

مى دادند وخوش آمد مى گفتند چه كه زخم هاى بيماران فريقين را به كمال   خودۀمنطق در معرفى مى نمود اجازه ورود

ازتعاليم روحانى بهائى هم  مى نويسد )بهائى (ه اى ازتاريخ امرّآنكه شم از دراين مقاله بعد.  مى كردندتارىپرس مهربانى تيمار و

نوع  حادّات و فرمود الهى اين دنيا را گلستان خواهندۀ ِكه حضرت بهاءاهلل به صرف ِ اراد مژده باد ت ايران راّبارى مل. مى نگارد

جهانى بهائى، بيت العدل اعظم راتحت عنوان  مركز ۀ بيانيايدكهازآن عزيزان دعوت مى نم. ساخت ق خواهندّمتحق را بشر

محبوبشان براى  طرح موعود با مطالعه فرمايند تا بيشتر و است مالحظه موجود  كه درسايت هاى بهائى نيز»صلح جهانى ۀدوع«

اين نزاع هاى بيهوده وجنگ «: است كه مى فرمايند اين بيان حضرت بهاءاهلل مذكور  مزبورۀدرآخربياني. آشنا شوند جهان فردا

 ».دق يابّحقت صلح اكبر و هاى مهلك ازميان برخيزد



               

 

٣٥     ولوله درشهر

  شكوه اى شورانگيز 

  سايت نقطه نظر  خجسته،

 به ، كتكم زدى و شكنجه ام نمودى،به زندانم فكندى. صد و شصت وچهار سال است كه آنچه خواسته اى با من كرده اى  

 به ،ز من دورى گزيدى مرا نجس و پليد شمردى و ا،و مادرم را ربودى و نابود نمودى ر پد، همسر و فرزندانم را كشتى،زنجيرم كشيدى

حتى ، عواطف و احساسات و قلبم را زير پا گذاشتى، از كار و شغل و تحصيل علم محرومم كردى، تحقيرم نمودى،رويم تف انداختى

و از همه  ...، فحش و دشنامم دادى و لعنتم كردى، اموال دوستانم را مصادره كردى و به يغما بردى،قبرهاى عزيزانم را زير و زبر كردى

چنين ناراحتم نكرد و دلم را به در   اما به خدا قسم هيچ يك از اين ها اين.بدتر، محبوب و مواليم را تبعيد و زندان كردى و شهيد نمودى

ا يك چيز و ّام! اّام. نياورد، چه كه همه مظلومان تاريخ و حق جويان جهان، هزاران سال است كه از اين جور و ستم ها كشيده و مى كشند

دلم و به  و آن تهمت ها و دروغ ها و افتراهايى است كه به محبوب معنوى جان و ّ كار تو دلم را به شدت بشكست و به درد آوردفقط يك

  . من و دوستانم بستى تا جور و ستمى را كه نمودى براى جهانيان و هموطنان عزيزى كه چون تو نيستند و از ستم بيزارند، توجيه كنى

ن اعتقاد دارى و برايت محترم و عزيز است، كه هر چه مى خواهى ظلم كن و ستم روا دار، آهر ارزشى كه به تو را قسم مى دهم به   

سمانى و همه آّآنقدر اسير نفرت و تعصب و كين شده اى كه فرا موش كرده اى همه اديان . مدار  مزن و مكر و ريا رواءاما تهمت و افترا

 آيا به .را بدترين و پليدترين وسيله ستم وظلم به بيگناهان و مظلومان و آزادگان حقيقى دانسته اندو ريا  ءانسان هاى آزاده، تهمت و افترا

َفمن اظلم ممن افترى على اهللِ «ياد نمى آورى كه قرآن مجيد به نمايندگى از همه آن اديان و وارستگان در اين مورد چه مى فرمايد؟  ََ َ ََ َْ ِ  ِ ُ ْ ْ

ِكذبا و حقيقت پوشى را در مورد خود و  ء مى بندد؟آيا چنين ستم و افتراء تر از آنكه بر خداوند به دروغ افترا؟ پس چه كسى است ظالم»َ

 ،پسندىه عقايدت روا مى دارى؟ البد طبق قانون طاليى همه اديان و حقيقت جويان جهان، نبايد آنچه بر خود نمى پسندى بر ديگران ب

چرا نمى خواهى ديگران خود به چشم خود متون معنوى و تعاليم آسمانى و تاريخ آئين . رينىچه كه اگر چنين نباشى طبق كالم خدا ظالم ت

از دو حال خارج . و جهانيان آمده ببينند و خود قضاوت نمايند يزدانى را كه تازه از جانب خداى مهربان براى وحدت و صلح جهان

 بنابراين . بشرى، و يا باطل است و موجب تشديد و افزونى دردها است و داروى و شفاى دردهاى امروز و فرداى جامعهّ يا حق،نيست

با اين حال به خدا قسم كه به حكم و دستور  .تهمت و افترا و ستم و ريا چرا؟ كافى است هر كس فقط و فقط به چشم انصاف خود ببيند

چه  و انتقام را گناه مى شمارم و دوستت مى دارمين جديد يزدانى، على رغم همه افتراها و تهمت ها وستم هايت، مقابله به مثل يهمين آ

ايثار و صبر و بردبارى و خلوص و فدا مى خواهد، و نه ظلم و نفرت و كينه و دشمنى و  ّت و اتحاد و دوستى و عفو وّكه خدا عشق و محب

  . ريا

ر بستر و فضاى دوستى و صفا و احترام  زيرا د،مان به انتها نرسيده دست به هم دهيم و دوستى پيشه سازيم پس بيا تا زندگى خاكى  

و وفاست كه مى توان حقايق را بررسى كرد و دريافت و با به كار بستن آن حقايق، تاريكى بيگانگى در جهان امروز را به نور يگانگى 

پردا يگانگى بلند شد به اى دوستان، سرا«: بهاءاهلل، آن كه منتظرش بوديم، براى همين آمده و به جهانيان چنين ندا فرموده. روشن ساخت

 . »اى دوست در روضه قلب جز گل عشق مكار«و »  همه بار يك داريد و برگ يك شاخسار.چشم بيگانگان يكديگر را نبينيد



               

 

٣٦     ولوله درشهر

 ان آسمانى را بدانيمّبياييد قدر مربي

 سايت نقطه نظر   حامد،

حضرت  (ء بگو ما به زعم شما مقصريم، از نقطه اولىبه علماء از قول بها«: ى،مى فرمايندئبنيانگذارآيين بها حضرت بهاءاهلل،  

ِ روح ما سواه فداه چه تقصيرى ظاهر كه هدف رصاصش )باب ِ ِ ُِ ُ بيين روح العالمين له ّنقطه اولى مقصر، از خاتم الن.  نموديد)گلوله سربى(ُ

ّ خاتم النبيين مقصر، از .الفداء چه تقصيرى باهر كه بر قتلش مجلس شورى ترتيب داديد ّ ُ  هويدا كه ءحضرت مسيح چه تقصير و افتراَ

ِ حضرت مسيح به زعم باطل شما كاذب، از حضرت كليم چه كذبى و افترايى آشكار كه بر كذبش گواهى داديد.صليبش زديد حضرت . َ

نيستيم، مى اگر بگوييد ما آن نفوس . ّكليم به زعم باطل شما كاذب و مقصر، از حضرت خليل چه تقصيرى هويدا كه در آتشش انداختيد

 چنانكه ازاين بيان عميق ومهم پيداست، همان طور كه حقيقت مربيان آسمانى ٦١».گوييم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان افعال

 اديان آسمانى شبيه به هم مى باشد، به همان ترتيب، ۀصات مؤ منين درهمّمنشأ اديان الهى يكى است، وهمان طوركه مشخ و اساس و

اين بيان درحقيقت، توضيح . ى رانيز شامل مى شوند، ازنظرصفاتشان، مشابه يكديگرندّكه ازجمله بعضى علماى غير متق ،ءانبيامخالفين 

اما روح اين بيان ناظر به حقيقتى است كه در طول تاريخ به . ادوار قبل نيز هست  و مؤمنين ومخالفين اديان آسمانى درءرجعت انبيا ۀمسأ ل

آنها مخالفت   آسمانى واقع شده، وآن اين است كه متأسفانه بايد اعتراف كرد اكثرنفوس هنگام ظهور مربيان الهى باهنگام ظهور اديان

ه به حقيقت ّت ولزوم اديان آسمانى كمك كند وموجب توجّر درعلل اين مخالفت ها، ما را به فهم بيشتر اهميّشايد تفك. نموده ومى نمايند

   !ان شاءاهلل. حاد سوق دهدّ وحدت واتت را به سوىّاديان شود وبشري

  :شعرى سروده است كه به آنچه درفوق آمد، مرتبط است يكى ازدوستان ازروى اخالص،  

  جهان پرگناهيم همه پيش تواى جان   روسياهيم همه نزد تو اى خالق جان

ِبه ره راست نرفتيم به هردور و زمان   زعشقه از همان روزكه كردى همه را زند َ  

   دهان و دندان دست و ما شكستيم ازاو   كه به فضلت بفرستادى تو هررسولى

  همه گفتيم كه او هست پى ِ نام ونشان  آغاز من وما پند همى كرد چون به نزد

  گاه گفتيم كه دارد به دلش مكر نهان   گاه بهتان زده، گفتيم كه كافر با شد

  شهرت ونان  ِىبرفتيم پ و سد كرديم  چنين فضل تورا با همه اوهام وظنون  اين

  مدعى گشته كه هستيم همه با ايمان   عجب اينست كه با اين همه اوهام وهوى

  كه شما كافر و ماييم همه با ايقان  ّسر ِ جهل وتعصب گوييم دسته اى را ز

  كن كه تو هستى رحيم و رحمن   اسفا غفلت ما و اسفا غفلت ما رحمتى

  !ى حقيقت، يزدانزيبا ۀبنما چهر  اوهام وهوى و غفلت ۀ بدراين پرد

  جان چه هستيم كنون قطره و كاه ِ بى  گر  گر كنى فضل، همه كوه شويم و دريا

 ِچشم ما هست پى ِ لطف عيان ِ تو دوان  توانايى و صاحب نعمت  تو كريمى و



               

 

٣٧     ولوله درشهر

   »با اسرائيل، درسال هاى اخير«ام، مطلب ّاي ٣٣ۀ صفحۀ دربار

آن را به تشكيالت  ازهم منتشركردند و را بعضى رسانه ها به تقليد ئيل به ايراناسرا مدت ها قبل بودكه تهمت قاچاق لنزعينك از 

ديگران  بهائى و ۀپاسخ هاى جامع از درذيل قسمتى. كرده است تكرار خود ام نيزآن راجزء مطالب تحريك آميزّاينك اي .بهائى ربط دادند

  . آن خوددارى كردند، تقديم هموطنان عزيزمى كند نشر المعمول ازمزبور حسب  فانه رسانه هاىّام ارائه شده ولى متأسّراكه همان اي

   »يانئبهاۀ قاچاق كاال از فلسطين اشغالى به وسيل«

  سايت نقطه نظر  حامد،

َال ايمان ِلمن ال حياَء« : فرمودىحضرت حسين بن عل  َْ ُله َ   ).ايمان ندارد كسى كه حيا ندارد( ٦٢»َ

بلكه  يان،ئعليه بها  دريده اند ونه تنهاء حياىبه قلم هاى جفا، پرده ها  درايران عزيز،رسانه هاى عمومى  سال است كه بعضى٢٨  

را، كه بى  ت حسين عزيزّايران نيز مى توانند مظلومي كه در فضاى امروز آنان  خوشا.دينى اند نيزمطلب مى نويسند عليه يكديگر، كه برادر

  .نندمنتسب مى دانند،حس ك  اوهرا ب دوران، خود حيا هاى

تازه از خواب بيدار شده، خبرى راكه چند ماه پيش با آب وتاب در بعضى ١٣٨٥ دى ٢٠چهارشنبه  كه گويا در پرتو سخنۀ روزنام  

بدون  و باهمان شكل آن به اهلش داده شده، ۀى نيز دربارئبها ۀپاسخ جامع و پخش شده) ٢كانال ٨:٣٠اخبار( سيما و روزنامه ها وصدا

اصل  از البته گمان نفرماييد اين قبيل روزنامه ها .چاپ نموده است ٢ۀ صفح ،٣٦٢ ۀ مزبور، درشماربراز وقوع خ تاريخى ذكر كوچكترين

عزيز ايران  ّتمل ۀنيست بلكه برعهد ءاهل بهاۀ ه برسرچيز ديگرى است كه پرداختن به حقيقت آن برعهدّندارند، ولى قضي ماجرا اطالع

 لّتحم با يان سعى نموده اندئ سال است كه بها١٦٣زيرا . ارسازندآشك ردانستن خدا آن را ناظ با و ءحيا تقوى و و انصاف است تا با

ۀ جامع فهميده اند كه آيين و ديگر ايران ت عزيزّمل اينك احساس مى كنند و آشكارسازند ايرانيان عزيز بر حقايق را شديدترين عذاب ها

   .مبين چيست  آيينداينى كنند، وحال وقت آن رسيده است كه بداننم تصوير ءن چيزى نيست كه بى انصافان بى حياايئبها

 بررسى هاى با كاشان به گمرك اصفهان، ورود محموله اى ازعدسى عينك توسط يك شركت در به دنبال «چنين است، پرتو خبر  

ق به رژيم ّبخشى ازآن متعل بوده كه قوقاچا ىئق به فردى بهاّكاالى وارد شده متعل ص شد،ّمدارك مجعول مشخ انجام شده وبا وجود ارائه

وقوف  ت باّيئتشكيالت بها «است، كرده ونوشته »ّتيئتشكيالت بها«تبديل به   را»ىئفردى بها«خبر،ۀ ادام در و »صهيونيستى است

 ».له مذكوربرآمدصهيونيستى، قبل ازانتقال كاال به اصفهان درصدد ازبين بردن محمو ت ايران با رژيمّيئت موضوع ارتباط بهاّاسيّبرحس

ى به موقع ئبها ۀكه جامع  كم وكيف ماجرا راخواهمجا نمى  بنده دراين .نيز چاپ كرده است ل خودّاوۀ را درصفح  تيتراين خبر»پرتو«

ناسانم را به خود ايشان بش ايشان بلكه بيشتر مى خواهم ،مبازگو كن ننمودند، منتشر وطبق معمول، رسانه ها هم آن را بيان نمود خود آن را

را به ايشان   كه خودافانىدست بى انص سه شان درّنمايند كه ارواح مقد )ع(  اطهارۀوائم) ص(ت حضرت رسولّتا فكرى به حال مظلومي

   .است مى نويسند وعمل مى كنند، اسير نها مى گويند وآولى مخالف رضاى  منتسب مى سازند

اشارتى بس  كه عاقل منصف را  ازعالئم اين بى حيائى مى پردازم،تفصيل ندارد، فقط به يك عالمت  اين مختصر گنجايشچون  

  : چنين آمده است همان صفحه اين خبر نيز در  درهمان شماره و.است

 دركشور،ساالنه حدود بيمارخاص چهل هزار حدود وجود جمع مى كند؟ با را  ميلياردى مافياى دارو٢٠٠ۀ سفر چه كسى

. هى ازاين مبلغ هنگفت، سهم مافياى داروستّقابل توج كه بخش لمال پرداخت مى شوددويست ميليارد تومان يارانه ازبيت ا

. مى دهد به بيمار مستقيم بلكه آن را  بازار پرداخت نمى كندبه را داروۀ دولت ياران دنيا، درهيچ جاى ديگر بازتاب به گزارش



               

 

٣٨     ولوله درشهر

 پرداخت مبلغ بر اجراى اين سيستم،  جلوگيرى ازوخصوصى است، با كه شامل تعدادى شركت دولتى ايران مافياى دارو اما در

 گزاف يمتق  كه باNEUsevenدارويى مانند  اين روند باعث شده تا و دارد شركت هاى دارويى اصرار هنگفت يارانه دارو به

حى هاى براى جرا فروخته مى شود، درمواردى صورت رايگان به بيماران قريبأ بهت تومان وارد مى شود و هرآمپول سه ميليون

  . كشور خارج شود آن نيز از بخشى از زيبايى استفاده شده و

ى ئبها مربوط به فرد خبر همچون را معلوم نيست چرا روزنامه پرتو نه اين خبر اّ ام.پراست مافيايى درروزنامه ها  قبيل اخباراين از  

خصوصى  و شركت هاى دولتى و ت ايرانّدينى كل مل پاى اعتقادات ورد، ونه اتهام شركت هاى مزبور را به آل مىّاو ۀمذكور، درصفح

 ناجوانمردانه به دنبال فرد مسؤولين محترم مملكت برآن معترفند، بعضى اقتصادى كه خود  فسادنفساى وا اين از گريز براى آرى .مى گذارد

ا حاشا كه ّ ام.انصاف ساخت مفسدين بىاجتماعى، سپربالى  به قول روانشناسان يا وجه المصالحه و را كه بتوان آن هستند جامعه اى يا

 عصر هم در نيز امّايۀ درگذشت. خداى عادل دركار است و  منتقم حقيقىوب بى انصافان از اين طريق به مقصود خود رسند، چه كه محتس

 و پيشگاه الهى نبود در سياهى رو آن جزۀ ولى نتيج كردند، خود ى را سپربالىئبهاۀ بارها جامع پهلوى بى انصافان دوران هم در قاجار و

كسب  با  ازاين بحث است، ايرانيان عزيزرجاينك به عللى كه خا اّام .است حال نيز چنين. آنها نتوانستند سدراه آيين جديد الهى گردند

 ازشناسى جانمان راب اين راه در ءاهل بها ما. شناسند كژ باز چگونه از دريافته اند كه راست را نيم اخير از يك قرن و رنج همراه باۀ تجرب

 حقيقى خود تت شريف دوسّاين مل تا شويم است يك بار ديگر سپربال الزم ى اگرّتاحت مى كنيم عزيزمان هموطنان بركف اخالص تقديم

اليم تع آيين و ايرانيان از تى مظلوم، اين است كهّ ساله عليه اقلي١٦٣تبليغات سوء ت اين همه بمبارانّتنها عل يابد كه ودر بشناسد، را

   .مانند العّبى اط وطنشان آسمانى جديد برخاسته از

حرف دل ما اين است ! نه قسم به خدا دارند،  را»پرتو سخن «امثال بغض ءنگاشته شد همچوگمان نرود كه اهل بها آنچه  ازاّام  

َألم يأ ن ِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر ِ اهللِ و مانزل    «ـكه، َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ ُْ ُ ُ ّ من الحق ِ؟َ َ َْ  شان  هاىدلآيا زمان آن براى مؤمنين نرسيده است كه ( ٦٣»ِ

   دوستدارتان .روشن خواهد شد  حقايق.)ترسان گردد؟ و خاشع براى ذكرخدا وآنچه ازحق نازل شده،

   هانيک روزنامه ديکشف جد

  . رسدى  مىاز تازه تر  تازه تررسدى  مى برباغ نياز ا هردم

   اوهام زدائى سايت ،١٣٨٥ وريشهر, نِي آئکين بهرام

شهرك صنعتى (كاشان  ى ساكنئعنصر بها«: سدينوى چنين م» )ژهيخبر و( و قاچاق کاال انيبهائ« تحت عنوان هانيک روزنامه  

كاالى  تومان دو ميليارد تعقيب و مراقبت دستگير و نزديك اتّقاچاقچى طى يك عملي ىئاين بها. درآمد قاچاقچى از آب) جعفرآباد

و .  بوده استى بهائىقاچاقچ  که آنکندى  و فراموش نمرساندى الع خوانندگان خود مّ به اطهاني خبر مهم را کنيا ».اق او ضبط شدقاچ

  .  هستندى قاچاقچانيبهائ  که همهرديگى  مجهي بوده است نتى بهائى قاچاقچکيچون 

 در ى که قاچاقچکندى  مدايپ ّتياهم  ماىبرا  مسئله از آنجاىول. ميندارى العّ نه ما اطاي بوده است ىواقعًا بهائ  شخصني اايآ  

 دالر اردهايلي ماي است؟ آبوده راني در اى قاچاقچکي نيهم  تنهااي است که آنجايسؤال ما ا. شودى  مى او معرفىنياعتقاد د رابطه با

  کهى کشورد؟يشناسى  را نمآنهاى  هاىچهست قاچاق  موجودراني در بازار اميرژ دست اندرکاران خود ىعاّاجناس قاچاق که به اد

 گمرکها ني که از اى اجناساي است؟ آىندارد در دست چه اشخاص آنها  برى کنترلگونه چيه  ده ها گمرک آزاد است که دولتىدارا

   ست؟ي چاني قاچاقچني اني و دشود؟ى  مرانيوارد ا انيکدام قاچاقچ طّ توسشوندى م رانيا بازار ريسراز

 سؤال دينبا ايآ.  داردىضربه زدن به اقتصاد کشوراسالم  که قصدشودى هم مّ وارد کرده است متنکيِ که لنز عىته ابرگش  بختکي  

   شده است؟؟ ري پذبي آسنکيع  که با چند لنزديسر اقتصاد کشور آورده ا کرد که چه بر



               

 

٣٩     ولوله درشهر

 ىهم را با عقائد او معرفّ متکه ميگوئى  باز هم م ومي بارها گفته اىول.  مجازات شوددي باىکار  که هر خطاميمعتقد هست  ماالبته  

  .  ندارندىکش  جز آشوب و برادرى هدفشوندى  ملّمتوسى  هائوهي شنيچنه  که بىو آنهائ  است نا صوابىکردن کار

 و ى به دوستاجي احتراني اکشورى  از هر روزشتري امروز بد؟ي بنشانى نهال دوستى و دشمننهي افشاندن تخم کى بجاکه ستي بهتر نايآ  

  .  داردّتيقوم و  و مذهبنيد  صرف نظر ازانيراني همه اني بىبرادر

  . دي فرماتي را به راه راست هداى بندگان خاطهمه خداوند  

   بهائى ۀپاسخ مسؤولين جامع

٣٠/٦/٨٥   

  : عزيز مالحظه فرماينداىّاحب

ى مبنى بر ورورد غير قانونى شيشه عينك از كشور اسرائيل توسط روزنامه كيهان مطلبدر  ٨٥ت و ثنا در تاريخ هشتم شهريور ماه ّ تحيبا  

در .  پخش شد٣٠/٨ در شبكه دوم سيماى جمهورى اسالمى ايران ساعت ٢٢/٦/٨٥يان درج شده و مطلب مشابهى نيز در روز ئيكى از بها

لذا پس از بررسى هاى . امر قرار گيرندت ّمده و تقاضا نمودند كه در جريان واقعيآ هاى زيادى بعمل پرسشاء ّاين خصوص از طرف احب

  . الزم مطالب ذيل جهت اطالع ياران عزيز مرقوم مى گردد

 مشتمل بر توليدات بيش از چهل شركت )ته انبارى(ى و بعضًا نمره شده به صورت استوك ّ كارتن شيشه خام عينك طب١٦٨٣ تعداد  

بهار طى مراحل قانونى و با پروانه ه دا خريدارى و از طريق امارات و گمرك چاتوليد كننده از كشورهاى مختلف بوسيله يك نفر از كشور كانا

از توليدات كشور اسرائيل كه  ، جفت شيشه پالستيك نمره شده١٥٠/گويا يك كارتن از اين محموله كه شامل .  شدهرسبز گمركى وارد كشو

ارزش اين محموله كه بنا بر داليل نامعلوم توقيف . ف مى باشد از جمله اين محموله بوده كه غيرقابل مصر، سال قبل بوده٣٨مربوط به 

  .  هم اكنون در گمرك اصفهان مى باشد و موضوع از طريق مراجع قضايى در دست بررسى استوشده حدود يكصد ميليون تومان مى باشد 

. س اسالم است رعايت فرمايندّ كه مسئولين محترم روزنامه كيهان جوانب انصاف را كه از خصيصه بارز ديانت مقداميدواريم  

ه تا جرمى از طرف دستگاههاى قضائى محرز نگشته از طرف رسانه هاى گروهى افراد را ّه قضائيّهمچنين بنا به تأكيدات مسئولين محترم قو

  . از حق تعالى مى طلبيم هر چه زودتر اين ابهامات مرتفع و حقايق روشن گردد. متهم نفرمايند

   ايرانارانيات، ّ تقديم تحيبا  



               

 

٤٠     ولوله درشهر

 ن آرشد مختصرى ازتاريخ ديانت بابى و بهائى و

  ى بهائانتي تازه به دىنگاه كتاب  از

  

وبهائى تحريفات زياد نموده، الزم است مختصرى ازتاريخ مزبور تقديم هموطنان  نقل وقايع تاريخ اديان بابى ام درّآنجا كه اي از  

 :عزيزگردد

 انسانى را كه در ۀو تبعيد و شكنجه و شهادت جامع ل انواع بال و زندانّبا فداكارى و تحم پيامبران و پيروان جانفشان آنان ۀهم  

اى و شهرى و كشورى يكى پس از ديگرى پيشبردند تا براى  حاد مادى و معنوى خانوادگى و قبيلهّمراحل ات برد در  كودكى به سر مىۀمرحل

اس و مهم است و به چنان قواى ّاين مرحله به قدرى حس. آماده گردد المللى است بين حاد جهانى وّ اتۀبلوغ خود كه مرحل ۀورود به مرحل

يهودى و مسيحى و زرتشتى  اديان قبل چون ۀسّ متون مقدۀكه در هم دارد كه مستلزم ظهور دو ديانت پى در پى بود روحانى شديدى احتياج

بعضى از القاب و اصطالحاتى . يك آن دو مورد تأكيد قرار گرفته استنزد ۀفاصل و گرديده ذكر و اسالمى به اشاره يا به صراحت تاريخ آنها

ايليا، هوشيدر، يحيى، مهدى، يا قائم، وبراى  از بودند براى ظهور اول عبارت است مان به كار بردهّاديان قبل براى دو موعود آخرالز كه

  . پنجم، مسيح، يا رجعت حسينى بوداىالجنود، سيوشانس، شاه بهرام، كريشنا، ميترا،  ّظهور دوم عبارت است از رب

در )  ميالدى١٨١٩( هجرى قمرى ١٢٣٥م سال ّدر اول محر کهد بود ّد على محمّسي س از دو موعود كل اديانّنام اولين نفس مقد  

 آن قبل به ۀسّدر كتب مقد ، يعنى همان سالى كه) ميالدى١٨٤٤( هجرى قمرى ١٢٦٠ سالگى در سال ٢٥در . شدند متولد شهر شيراز

. ل خود را باب ناميدندّاو ۀدر مرحل. پيامبران، آغاز فرمودند ۀرا، مانند هم بشارت داده شده بود، در شهر شيراز اظهار امر تدريجى خود

ت ّتبريز قائمي دشاه قاجار، درّوليعهد محم ين ميرزا،ّه و بعدها در مجلس علماى اسالم در حضور ناصرالدّسپس درهمان اوايل در شهر مك

شده است رسالت و تعاليم مستقل خود را بيان فرمودند  كه در ماكو به وحى الهى از قلم ايشان نازل در كتاب بيان فارسى و  را اعالن،خود

ايشان بوده است،  اى براى ظهور بعد از مهّت قائم موعود نبوده بلكه ظهور ايشان باب و مقدّت، بابيّو اعالم نمودند كه منظورشان ازبابي

  . اظهار فرمودند حضرت باب امر خود را ظهور اديان، حضرت بهاءاهلل، كه در سال نهم ۀمين موعود همّيعنى دو

 نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر رحمت خود را«: فرمايند امر خود چنين مى علل تدريجى بودن اظهار ۀخود ايشان دربار  

ى انا اهلل چگونه خود را به اسم ّان ۀل خلق است و مظهر ظهورآيّامى كه اومق. مسلمين واسع فرموده تا آنكه آنها را نجات دهد ّدر حق

اين . اسم نموده بودم دانستم از اين جهت امر به كتمان اين خلق را مى ّچون حد«: فرمايند  و نيز مى٦٤».د ظاهر فرمودّت قائم آل محمّبابي

گويند ما آنها نيستيم عمل آنها دليل بر كذب  ه لمجنون و اگر مىّان كه المثل بوده و هست گفتند) ص(اهلل   رسولّهمان خلقند كه در حق

   ٦٥».قول آنهاست

و تبعيد و ضرب و  انواع آزار مورد جاهل ب و امراى ظالم و مردمّعلماى متعص ايشان به مدت شش سال پياپى توسط گروهى از  

ايشان را همراه . تبريز به شهادت رسيدند  سالگى در شهر٣١  هجرى قمرى در١٢٦٦ شعبان سال ٢٨زندان قرار گرفتند تا اينكه در  و جرح

از مردم آن شهر  و در حضور هزاران نفر تبريز به تير بستند ۀهمراه ايشان به شهادت برسد در سربازخان بود كرده با يكى از پيروانشان كه تقاضا

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

مردم ايران بودند  در ميان اين افراد كه از طبقات مختلف. ت آنان اعتراف كردندّدشمن به شجاعت و مظلومي و شدند، به طورى كه دوست

ت ظهور حضرت باب ّجمله داليل حقاني زا ايشان شهادت ايمان و كه چند صد نفر از علما و فضال و فقهاى با تقوى و درستكار نيز بودند

اشاره كنيم كه مقامش از نظر  د جعفر كشفى،ّد يحيى دارابى، فرزند آقا سيّبه جناب آقا سي ءاست از ميان اين علما كافى. آيد به شمار مى



               

 

٤١     ولوله درشهر

 حضرت باب، او را به عنوان در زمان ظهور ايران د شاه قاجار، پادشاهّبودكه محم تقوى و علم به قدرى بلند و مورد احترام و اعتماد

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

 ۀاهدنى آن حضرت و مشّعلم لد ۀت علمى خود خاموش سازد، با مشاهدّباب را به قوۀ حفظ داشت و رفته بود تا به حساب خود فتن

و به  دشاه برنگشتّپيدا كرد كه ديگر نزد محم و ايمانى به حضرت باب كوثر از قلم ايشان، چنان عشق ۀآميز نزول تفسير سور اعجاز ّتكيفي

  .  هجرى قمرى، ده روز قبل از شهادت مواليش، در نيريز به شهادت رسيد١٢٦٦ شعبان ١٨ديانت جديد قيام كرد و عاقبت در تبليغ

ت اين ّتنها داليل حقاني وارسته باب و پيروانشان و نيز ايمان و شهادت صدها عالم ل باليا و شهادت حضرتّت و تحما استقامّام  

سرعت و بدون تأمل در موضوعات  كه به دو زبان فارسى و عربى در نهايت ت ايشان آيات الهى استّدليل اصلى حقاني. نيست ظهور

شد، درحالى كه ايشان تحصيل علوم دينى و مادى  اسالمى از قلم ايشان جارى مى  و احاديثقرآنى روحانى و تفسير آيات مختلف دينى و

ايرانى و فارسى  ۀ سال٢٥اينكه يك جوان تاجر  .نازل فرمودند ايشان تنها در سه سال اول ظهورشان بيش از پانصد هزار آيه. بودند نفرموده

 چندين برابر قرآن مجيد آيات به دو زبان فارسى و عربى نازل كند ازمهمتريندر مدتى كوتاه  زبان بدون تحصيالت علوم دينى و عربى

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

كه بيانگر استقالل ديانت بابى  ديگرى نازل شده است لم ايشان آثاربه عالوه از ق. بقره، يوسف،كوثر، والعصر و غيره را نام برد ۀمانند سور

ه، توقيعاتى خطاب به ّعدلي ۀه، رسالّذهبي ۀپنج شأن، رسال االسماء، كتاب ديانت اسالم است، از جمله بيان فارسى، بيان عربى، از

  . ايران و غيرهحاجى ميرزا آغاسى، توقيعاتى خطاب به بسيارى از علماى شهرهاى مختلف  و دشاهّمحم

تى ّلى عظيم در كشور ايران به وجود آورد، به طورى كه در مد ّتى تحوّكه در اندك مد معنوى ايشان است ۀدليل ديگر، نفوذ و غلب  

 ت ايران به وجودّى و معنوى خود و ملّماد و آداب و زندگى دهها هزار نفر به ديانت ايشان مؤمن شدند و تغييراتى شگرف در اخالق كوتاه

علماى دينى، آغاز  ۀو مردان و حذف طبق  زنان حقوقى چون تساوىّت تعاليم مترقّبه عل ديانت بابى را، آوردند، چنانكه بسيارى افراد

نظر خداوند با «: نويسد دركتابى به نام ايران مى م دارالفنونّمهندس فرانسوى و معل وويليه، ًمثال. اند خواهى ايران دانسته دّتجد نهضت

ى ايران ّترق دستورات جديدى براى و دباب ظهور نمود و قوانينّمحم د علىّ شخصى به نام سي١٨٤٤در  ًيران كامال موافق است، زيراى اّترق

 ٦٦»نمايد كه باب را اعدام وادار كردند ايران شاه را ل به نمايندگان خارجى مقيمّب شورش نموده با توسّنازل كرد، ولى علماء متعص

در راه  جناح جامعه نيشروتري پى راهگشاتواند ى مىفلسف قالب انکي بعنوان ى مذهبليرفرم اص «:سدينو ى مىرهمچنين دالرام مشهو

 ى اروپائىعصر روشنگر  آغازىرا بدرست  در قرن شانزدهمميبرآمدن پرتستانتس دگاهي دنياز ا.  باشدىاجتماع قيالت عمّدامن زدن به تحو

 قرار دهد که اروپا پشت ىالتّ همان تحوريسدر م  راراني اتوانستي مىباب ىه، جنبش سراپا مذهب جنبني نموده اند و درست از همىابيارز

   ٦٧».سرگذارده است

حضرت  ۀبه فرمود. برد ماندگى و انحطاط به سر مى ميالدى، در نهايت عقب  در آن زمان، يعنى اواسط قرن نوزدهمايران  

بات و ّ نادانى و تعص٦٨».بنياد بر باد و بنيان ويران و فارسيان را جوالنگاه ترك و تاجيك  بود وافق ايران بسيار تاريك«ام ّدر آن اي عبدالبهاء،

 ى بود كه نه از چشم مستشرقين دور ماند و نه از چشم روشنّسلطنت به حد  رعايا و استبداد و غفلت دستگاهبدبختىخرافات و فقر و 

 خرافات و تقاليد پوسيده را از ميان ظهور حضرت باب آن بود كه آن نادانى ودر چنين اوضاعى هدف از  .نويسندگان ايرانى و فكران

ر بود جهان رابه ّ كه به مراتب عظيمتر از ظهور بابى و ظهورات قبل از آن بود و مقدديگرى وربردارد و افكار و قلوب انسانها را براى ظه

تى طوالنى قابل اجرا ّنازل نفرمودند كه براى مد  احكام و تعاليمىبنابراين حضرت باب. دوران بلوغ و صلح و وحدت برساند آماده سازد

براى ظهور  و آماده كردن مردم تقاليد و خرافات فقط از بين بردن  از آنهاهدفوضع فرمودند كه  قوانين و احكامى شديد باشد، بلكه عمدًا

در بيان هيچ «: فرمايند از جمله در اين باره مى.  خود فرمودنداز آن احكام را موكول به تأييد و تصويب ظهور بعد ۀموعود بود، و اجراى هم

   ٦٩».بيان قبل از ظهورخود او بوده منزل  را كهاهلل يظهره كنند من آنكه قصد شده كه اطاعت حرفى نازل نشده مگر
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ُيظهره َاهلل يا من  بقيةذكر آن موعود منتظر كه  چنان به  عالوه، ايشان در تمام آثار خودبه   ُ ِ ظاهر خواهد  يعنى كسى كه خدا او را(هلل ا  ْ

اين خصوص  در چنانكه حضرت بهاءاهلل بعدها نگذاشتند، گونه شك وشبهه اى باقى ناميدند پرداختندكه جاى هيچ  يا بهاءاهلل مى)كرد

حًا اعالن فرمودند كه  به همين ترتيب صري٧٠». و عهدى ظهورقبل به اين تفصيل و تصريح ظهور بعد را ذكر ننمودهعصردر هيچ « فرمودند،

نخواهند  خواهد شد ذكرى از جانشينى و وصايت  هجرى قمرى، واقع١٢٦٩ظهور ايشان، يعنى سال  چون ظهور موعود در سال نهم از

ات هدايۀ تابه واسط نمايند اش قيام خواستند به محض ظهور موعود بدون چون و چرا به او ايمان آورند و به يارى و از پيروان خود ،٧١فرمود

ن و ّتمد «و استقرار »وحدت عالم انسانى« و »عصرطالئى بلوغ «به وجهان زمين تأسيس يابد در ملكوت خدا دستورات او، و تعاليم و

َكلما على االرض آخر،...من يظهره اهلل «:، مى فرمايند٣ ، از واحد١٣ ، بابفارسى بيانكتاب  در چنانكه. خود وارد شود »ِت الهىّمدني َ ِّ 

ّانه كان عالمأ .خواهد فرمود )عظيم ترين بهشت(اعظم   ِاز رضوانۀ  را قطع)يانهمۀزمين( َ ُ ّ ِمقتدرأ ٕ َ ْ    ».َقديرأ ُ

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

ُ التسع انتم كل خير ٍتدركونِسنةو فى « ٧٢»َاهلل فوق كل بهاء يظهره من ّ ى تقضى عن البيان تسعه فاذا قل فتبارك اهلل احسن ّاصبر حت« ٧٣» ّ

َبلقاءاهلل ترزقون ّالتسع أنتم ِسنةفى  و« ٧٤»عينالمبد ْ  براى) من يظهره اهلل (به نظمى كه حضرت بهاءاهلل بيان فارسى ى دركتابّحت و ».ُ

طوبى  «:چنين اشاره مى فرمايند فرمود، خواهند تأسيس و تشريع حضرت باب، و  توسط انبياءشده داده مژده وحدت عالم انسانى قّتحق

ِلمن ينظر الى نظم ْ َ َٕ ُ ُ ْ ُ ويشكر ربهاءاهللبه ِ ُ َ َُ   . )نمايد شكر را خود پروردگار و ببيند را خوشابه حال كسى كه نظم بهاءاهلل (»ْ

 ١٨١٧( هجرى قمرى ١٢٣٣م سال ّم محرّو در دو  ميرزا حسينعلى بودنامشان س از دو موعود كل اديانّمين نفس مقدّ دواما  

 مقام بود و در دربار فتحعلى شاه معروف به ميرزا بزرگ نورى از رجال دولت ايشان ميرزا عباس پدر. د شدندّدر شهرطهران متول) ميالدى

ود و نسب ايشان به حضرت ابراهيم و يزدگرد سوم محترمترين خاندانهاى مازندران ب ايشان يكى از مهمترين و ۀخانواد. داشت وزارت

خود به حضرت يحيى بن  قبل از اظهار امر طور كه حضرت مسيح همان —  سالگى به حضرت باب گرويدند٢٧ايشان در سن  .رسيد مى

ن حضرت باب قيام نمودند فداكارى و شجاعت به تبليغ اين دين و كمك به پيروا ديانت بابى با نهايت ۀنه سال ۀدر دور و — زكريا گرويدند

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

  . بودند يار و ياور بابيان بردند در زندان و تبعيد به سر مى باب كه دائمًا

ت غمگين و ناراحت شده بودند و ّباب به شد چند نفر بابى كه از شهادت حضرت ، اواخر هشتمين سال از ظهور حضرت بابدر  

قرار دادند، اما چون از  او را مورد سوء قصد بدون مشورت، دانستند و پيروانشان مى ل شهادت حضرت بابئوشاه را مس ينّناصرالد

اين واقعه سبب شدكه كشتار بابيان  اّام كشته نشد، در اين ماجرا ين شاهّناصرالد گرچه .ق نشدندّبودند موف واقعى استفاده نكرده هاى گلوله

در همين . طهران زندانى شدند چال در زندان سياه ت چهار ماهّودر همين جريان بود كه حضرت بهاءاهلل مد پيش گسترش يابد، بيش از

 شان در اين ماجرا به اثبات رسيد از زندان گناهى ى پس از اين كه بانايش. نازل شد چال بود كه براى اولين بار وحى الهى بر ايشان سياه

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

را كه  بابى ۀبه تدريج جامع اشتندبغداد اقامت د در  هجرى قمرى كه١٢٧٩ تا ١٢٦٩حضرت بهاءاهلل درمدت سالهاى . اما چنين نشد

وقتى . روحى جديد در كالبد آنان دميدند و تربيت فرمودند و از تعاليم حضرت باب غافل و روگردان شده بودند مجددًا پريشان و سرگردان

موردنظر آنان را  ۀبغداد نتيج به هاءاهلله شدند كه تبعيد حضرت بّمتوج) ين شاه و سلطان عبدالعزيزّيعنى ناصرالد(ايران و عثمانى پادشاهان

تصميم گرفتند حضرت بهاءاهلل را به محل دورترى از ايران تبعيد كنند و اين بار  به بار نياورده است و ديانت بابى رو به پيشرفت است،

ديانت بابى  اهلل و موعود هيظهر را به عنوان من بغداد مقام حقيقى خود از حضرت بهاء اهلل هنگام خروج. را به شهر استانبول فرستادند ايشان

ديانت بهائى ايمان  فاق بابيان بهّقريب به ات ّتاكثري خاكى، ۀاديان علنًا اعالم فرمودند وبه تدريج، تا پايان زندگى ايشان در اين كر ۀو هم

  . آوردند
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 ه و عرفا و رجال سياسى و طبفات و فالسفءبسيارى از علما ه افرادّتوج ديانت بهائى و افزون حضرت بهاءاهلل و ت شهرت روزّ علبه  

بدآب و هواترين  و كه دورترين اّو از ادرنه به عك ادرنه از اسالمبول به ايران و عثمانى حضرت بهاءاهلل را مختلف به اين ديانت، دولتهاى

امربهائى جلوگيرى و آن را ساختند تا به خيال خود از رشد  تبعيد كردند و در آن شهر به زندان ابد محكوم  بودنىنقاط تحت حكومت عثما

حضرت بهاءاهلل در مدت چهل سال تبعيد . ت ديانت بهائى افزوده شدّمحبوبي و روز به روز بر شهرت و نابود كنند، اما برعكس نتيجه گرفتند

ب به پادشاهان از جمله خطا آثارفراوانى، ه،ّبدون برخوردارى از تحصيالت عالي العاده،  فوقهاى ل بالها و سختىّتحم با و و زندان

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

الكتاب دور بهائى، كه بيشتر احكام ديانت بهائى  ام كتاب مستطاب اقدس،: ازبعضى از مهمترين اين آثار عبارتند . رسد يكصد جلد مى

جليل، و اثبات  قبل، به خصوص قرآن مجيد و انجيل ۀمستطاب ايقان، كه در تفسير آيات كتب مقدس  كتاب، آن نازل شده استدر

سلطان  ين شاه، عبدالعزيزّ ناصرالدملهبزرگ آن زمان، ازج دى خطاب به پادشاهانّ الواح متعد.ت ظهور جديد نازل شده استّحقاني

پاپ پى نهم، كه در  و انگلستان ۀويكتورياملك ويلهلم اول امپراطور آلمان، م تزار روسيه،ّنيكالى دو رانسه،امپراطور ف مّناپلئون سو عثمانى،

 كلمات .اند وحدت دعوت كرده صلح و مطلع فرموده و آنان را به عدل و انصاف و برقرارى از ظهور جديد الهى اين الواح آنان را ۀهم

وادى، جواهراالسرار، لوح خطاب  وادى، چهار  و آثار ديگرى مانند هفت، ديانت بهائى استو عرفانى مكنونه كه مخزن تعاليم اخالقى

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

: فرمايند چنين بيان مىعهدى مشهور است، هدف اصلى از ظهور خود را  خود، كه به كتاب ۀنام ّت بهاءاهلل در وصيحضرت  

اهل عالم به نور  ۀبوده كه شايد آفاق افئد نات اخماد نار ضغينه و بغضاّمظلوم از حمل شدايد و باليا و انزال آيات و اظهار بي مقصود اين«

اهر معانى ازمعدن  جالله از براى ظهور جوّحق جل«: فرمايند  و در بيانى ديگر مى٧٥».گردد  حقيقى فائزيشر گردد و به آساّفاق منوّات

اين اصول و قوانين و راههاى . ننمايند ت بغضاّسبب و عل اهلل آنكه مذاهب مختلفه و سبل متعدده را اهلل و مذهب اليوم دين. انسانى آمده

هل بهاء، اى ا. و اعصاربوده و قرون نظر به مصالح وقت و زمان اختالفات اين ُ واحد مشرق وشرقَو از م محكم متين از مطلع واحد ظاهر

 وا به خاطرعشق به خد (عالم مرتفع شود و محو گردد حبًا هلل و لعباده ت را محكم نماييد كه شايد جدال و نزاع مذهبى از بين اهلّكمر هم

   ٧٦».)بندگانش

چنين  رسيدن به آن،ۀ نحو و فوقۀ ّت اهداف عاليّجهانى بهائى، در بيان اهميۀ ترين مرجع جامع  اعظم، عالىالعدل بيت  

 لين قدم ضرورىّص كردند كه اوّوضوح مشخ به ًپيام خود را به عالم اعالم فرمودند كامال وقتى حضرت بهاءاهلل در قرن نوزدهم«:فرمايند مى

 كنيد كه داراى مردم را مشاهده مى ا تا اين زمان شما اكثرّام... حاد استّعبارت از ات  انسانىالمو ترقى ع و اساسى براى حصول صلح

در بدايت امر نظر  و كنند غير قابل حصول نگاه مى  حاد به عنوان هدفى غايى و تقريبًاّمتفاوت و متضاد هستند، يعنى آنها به ات رىنظ  نقطه

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

   ٧٧».ند او اساسى يعنى اختالف وافتراق ارض جانبى اين بيمارى عمدهمختلف و عو

را كه  اديان آسمانى نظم بديع جهانى لين بار در تاريخّاكتفا نفرمودند، بلكه براى او  بهاءاهلل فقط به تعيين اهداف ضرورىحضرت  

نها اصول و احكام اين نظم را در كتاب مستطاب ت يعنى نه. ق تدريجى اين اهداف است ايجاد فرمودندّالزم و كافى براى تحق ۀوسيل

 ند، بلكه تأسيس مركزى جهانى را بهه ا و در ساير آثار خود بيان فرمود،ا نازل شده استّعك  در زنداندى ميال١٨٧٣ كه در سال ،اقدس

حفظ وحدت  ات زمان،ّمقتضيقوانين الزم بر طبق  ل وضعئوالعدل اعظم، به عنوان مرجع عالى اين نظم كه در دور بهائى مس نام بيت

 همچنين. نده ابينى فرمود ق اهداف ديانت الهى است، پيشّانجام اقدامات ضرورى جهت تحق و جامعه و جلوگيرى از انشعاب در آن،

 ۀوظيفق به عنوان جانشين ومركز عهد و ميثاق خود تعيين فرمودند و ّحضرت عبدالبهاء، را به طور رسمى و مكتوب و موث فرزند ارشد خود،

  .  حفظ فرمايندحرافو ان بهائى را از انشعاب ۀايشان سپردند تا جامع تعاليم الهى را به تبيين و تشريح
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ا، ّدر عك) ميالدى١٨٩٢(  هجرى قمرى١٣٠٩در سال  روحشان به عالم باال وصعود وفات حضرت بهاءاهلل  اين ترتيب بعد ازبه  

بودند كه در همان شب اظهار امر حضرت  ايشان پسر ارشد حضرت بهاءاهلل. گرفتندبهائى را به عهده ۀ عبدالبهاء هدايت جامع حضرت

 و مشكالت پدر بزرگوار خود شريك و دوران كودكى در باليا از.  درطهران به دنيا آمدندرى هجرى قم١٢٦٠االولى  باب در پنجم جمادى

پس از  .و همواره به خدمت ايشان مشغول بودند شدند ا تبعيدّو عكايشان از طهران به بغداد و استانبول و ادرنه  و همراه با بودند سهيم

آثار حضرت  تبيين و تشريح ۀ ايشان است، حضرت عبدالبهاء وظيفۀنام ّتمندرجات كتاب عهدى كه وصي صعود حضرت بهاءاهلل، بر طبق

فرمودند و به سؤاالت بهائيان در مورد معانى آيات بهائى را بيان  و مبادى ديانت د خود اصولّبهاءاهلل را به عهده گرفتند و در آثار متعد

: ايشان صادر شده است، عبارتند از از قلم افراد  در پاسخكه شمارى بى بعضى از مهمترين آثار ايشان، عالوه بر الواح .الهى پاسخ دادند

را به  ارشد خود ۀ نوّربانىاند و شوقى  دهفرمو تشريح العدل اعظم را  ايشان است و درآن چگونگى تأسيس بيتۀنام ّتكه وصي الواح وصايا

سبب  و آنچه را داده قرار  ايران را مورد خطابهلكه در آن ا ه،ّمدني ۀاند؛ رسال ن آيات الهى تعيين نمودهّعنوان مرجع بهائيان و مبي

اند و  داشته حذر اخله در امور سياسى برازمد كه در آن بهائيان را ه،ّسياسي ۀاند؛ رسال است به آنان گوشزد فرموده آبادانى و پيشرفت ايران

پيشرفت ديانت   آن تاريخ تحليلى ظهور وراح كه دّشخصى سي ۀاند؛ مقال دينى در امورسياسى را بيان فرموده علماى نتايج منفى دخالت

شان به اروپا و  سفرهاى در ضمن و غيره ها دانشگاهها و كليساها و كنيسه نطقهاى ايشان در ۀاند؛ خطابات كه مجموع نگاشته بابى را

 اديان ّتقانياعالن و ح را و در ضمن اين خطابات تعاليم اساسى ديانت بهائى  است،١٩١٣ تا ١٩١١در بين سالهاى  امريكا و مصر

  . آثار ديگر و بسيارى اند؛ س اسالم را اثبات فرمودهّالهى ازجمله ديانت مقد

  ميالدى به دنبال انقالب١٩٠٨ سالگى در سال ٦٤به سر برده بودند، در سن زندان  و  سالگى در تبعيد٩ عبدالبهاء كه از حضرت  

و  فرمودند امريكا آغاز و  سفرهاى تاريخى خود را به مصر و اروپا١٩١٠عثمانى از زندان رهايى يافتند و در سال حزب جوان ترک در کشور 

 و بزرگان شرق و غرب ديانت بهائى را به آنان معرفى فرموده،رين ّبسيارى ازمتفك با ودخ عمومى و مالقاتهاى خصوصى هاى در سخنرانى

 ل وّدوران جنگ جهانى او در.  ميالدى به حيفا بازگشتند١٩١٣و در سال  سوز را به آنان اخطار كردند جنگ خانمان نزديكى وقوع يك

  .  عالم خاكى را ترك فرمودند ميالدى١٩٢١دادند و در سال  فلسطين ارائه آن، خدمات گرانقدرى به مردم ساكن  ازقبل زين

 و اهلل آيات ّنربانى را به عنوان مبي ارشد خود به نام شوقى ۀنام الواح وصايا، نو خويش، به ۀنام ّت عبدالبهاء در وصيحضرت  

د ّتولا مّدر عك)  هجرى شمسى١٢٧٦مطابق (  ميالدى١٨٩٧در سال  ّربانىحضرت شوقى . امراهلل به جانشينى خود تعيين فرمودندّ ولى

كودكى تربيت ايشان  دوران از همان حضرت عبدالبهاء. بودند حضرت باب از بستگان  و پدرشانبهاءمادرشان دختر حضرت عبدال .شدند

ا تحصيالت ايشان در ّانگلستان فرستادند، ام در و ايشان را براى تحصيل ابتدا به بيروت و بعد به دانشگاه آكسفورد نظر داشتند را تحت

  مجبور شدند تحصيالت خود را رها كرده، به فلسطين برگردند و در حالىاءحضرت عبدالبه درگذشت چون بعد از تمام ماندآكسفورد نا

مندرجات الواح وصايا به تأسيس نظم ادارى  امراهلل بر طبقّ حضرت ولى.  سال داشتند واليت امر بهائى را به عهده گيرند٢٤كه فقط 

 ّىى و ملّبهائى در سطوح محل ۀجامع ۀ ادارلئوسكه م(ى را ّى و بعد ملّمحافل روحانى محل  انتخاببهائى قيام فرمودند، يعنى دستور

د خود ّتعيين فرمودند، در آثار متعد) را به عهده دارند و حفظ و صيانت امر الهى ترويج ۀكه وظيف(صادر فرمودند، اياديان امراهلل را ) هستند

ّال تشريح فرمودند، و مقدّصنظم را مف اصول و اهداف و روشهاى اين مرجع عالم  ترين عالى كه العدل اعظم الهى را مات تأسيس بيتً

  هجرى شمسى به عالم باال صعود فرمودند،١٣٣٦ ميالدى مطابق با١٩٥٧اينكه ايشان در سال  پس از. فراهم نمودند بهائى است

 ١٩٦٣العدل اعظم در سال بيت تا زمان تأسيس بهائى را ۀجامع ۀنوشته هايشان،ادار و درآثار شان اياديان امراهلل طبق هدايات حضرت

ّاديان، سكان ِديانت بهائى  تاريخ سابقه در وبى به شكلى معجزآسا و به مدت شش سال به عهده گرفتند)  هجرى شمسى١٣٤٢(ميالدى 

كه تاريخ تحليلى  قرن بديع: ذيل اشاره كرد توان به موارد امراهلل مى  ّازمهمترين آثار حضرت ولى .به دست بيت العدل اعظم سپردند را

ديانت بهائى به زبان انگليسى؛ دور بهائى كه اصول  ۀاز آثار مبارك بسيارى ۀ قرن اول بهائى است؛ ترجمايانديانت بهائى از آغاز تا پ



               

 

٤٥     ولوله درشهر

 هدف از جمله  مورد نظم بديع جهانى،ديگر در اند، و بسيارى توقيعات خود ناميده ۀنام ّتبهائى را در آن بيان فرموده و آن را وصي ديانت

  ... .ت جهانى، وّ مدنيّدتول اد،الميع  قد ظهر يوم نظم بديع جهانى،

ط بهائيان عالم به روشى كه حضرت ّهجرى شمسى با انتخاباتى دموكراتيك توس ١٣٤٢سال  در العدل اعظم، كه  بيتاكنون  

با مردم و  دارد بلكه را در دست جهانى بهائى ۀتنها هدايت جامع اب شد، نهوصاياى خود تعيين فرموده بودند انتخ درالواح عبدالبهاء

حضرت  نمايد تا تعاليم المللى ارتباط برقرار مى ى و بينّدولتى و مل سازمانهاى دولتى و غير  جهان ومىو سياسى و عل و رهبران دينى جوامع

  .  عالم انسانى ازبحرانهاى موجود حمايت و هدايت نمايدتالشهاى جهانى را براى نجات و بهاءاهلل را به ايشان ارائه دهد

يافته است و تعاليم و بنيانگذاران  وسيع انتشارى اين ديانت در عالم گذرد، ين بهائى مىيآ  سالى كه از آغاز١٦٠ مدت حدود در  

لين ّرومانى كه او پيشين ۀ، مارى ملكبه عنوان نمونه. چه بهائى و چه غيربهائى، قرار گرفته اند ه و تحسين اهل انصاف،ّآن مورد توج

حضرت بهاءاهلل يا پسر ارشدش حضرت عبدالبهاء به چشم شما خورد از  هرگاه نام«: نويسد اى بود كه به ديانت بهائى ايمان آورد مى ملكه

 نان كه در قلب من نفوذهمچ انگيزشان ّتو محب بخش ت نماييد و بگذاريد بيانات روحّمشويد، بلكه به نوشتجات آنها دق آنها روگردان

   ٧٨».در قلب شما نيز نفوذ نمايد نموده

ت و به هيچ وجه ّديانت بهائى بدون ترديد دينى است مستقل در رديف اسالم و مسيحي«:نويسد مى بى، مورخ مشهور،  توينآرنولد  

   ٧٩»دين ديگرى منشعب نشده است از

   ٨٠»عالم انسانى استبخش   ّتتسلي ّتايمان به بهائي«: مهاتما گاندى ۀ گفتبه  

، نهضتى بسيار عميق«: گويد چنين مى ديانت اين ۀفراوانى به ديانت بهائى داشت، دربارۀ شهير روسى كه عالق ۀ نويسندتولستوى،  

   ٨١».شناسم من تعاليم ديگرى را به اين عمق نمى

 ن شخص بزرگوار به من فهماند كه تماممالقات اي« :نويسد عبدالبهاء در نيويورك مى بعد از مالقات با حضرت  اديسونتوماس  

   ٨٢».ى سريع ديانت بهائى بوده استّعبدالبهاء در جهان و به منظور پيشرفت وترق ت وجودّام به عل اختراعاتى را كه من كرده

 ام در زندگى ف شدم احساس كردم كه براى نخستين بارّوقتى به حضورحضرت عبدالبهاء مشر«: نويسد  خليل جبران مىجبران  

   ٨٣».نمود ى مىّالقدس تجل روح كه از وجودش شخصى را ديدم

، به مناسبت صدمين سال صعود ١٩٩٢ مى ٢٨برزيل، يعنى مجلس نمايندگان، در  قانونگذارى كشور مجمع ترين عالى  باالخرهو  

و نمايندگان جميع  گزار كردت برّبشري بهائى و خدماتشان به ۀاى مخصوص براى تجليل از حضرت بهاءاهلل و جامع بهاءاهلل جلسه حضرت

 ترين مجموعه آثار عظيم« ۀبهاءاهلل را در بيانات خويش ستودند و حضرتش را آفرينند ديگرى حضرت احزاب به پا خاستند و يكى بعد از

ت ّهميا بى جميع نوع بشر وراى تفاوتهاى براى«خواندند و پيام مباركش را پيامى » دينى كه تاكنون از قلم شخصى واحد صادر شده

   ٨٤.توصيف كردند» ّىنژادى، مذهبى و مل

ناديده گرفتند يا با  يا ديانت بهائى را انديشمندان، اكثر كه زادگاه آئين بهائى است، فانه درايران،ّيق فوق، متأسا حقرغم على ّاما،  

مزبور در  دهد كه پيام الهى دت مىمانى نيز منصفانه به اين حقيقت شهاّالز دكتر ناصرالدين صاحب كه آن به مخالفت برخاستند، چنان

 حال آنكه به حكم ٨٥».مورد بررسى عميق قرار نگرفته است شناسانه  كاوانه و جامعه طرفانه، انگيزه  بىدرستى،تاكنون هرگز به «ايران 

آتى كه ئ افتراتهمت ها و ۀبا ناديده گرفتن هم بايد يك يك افراد حقيقت جوئى، براى آگاهى از حقيقت اين دين، منطق و و انصاف

قضاوت  آنۀ ودربار ببينند، — ديگران نه و — وبه چشم خود و آثار بهائى مراجعه كنند خود كتب به نويسند، و مى مخالفين عليه آن نوشته

 :ايدفرم كه مى آل عمران قران كريم اند ۀ سور١٠٠ۀ شريفۀ مصداق آي مى روند، مزبور امروز منصفانه به دنبال حقيقت آنانى كه .نمايند

ْولتكن منكم « ْ ُْ ُِ َ ٌامةَْ  ِ يدعون الى الخير ِ و يأمرون بالمعروف و ينهون عنُ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ُ ُ ُْ ْْ ِْ َ ٕ ُالمنكر ِو أولك هم ُ ُ َُ ِٔ َ َ ْ ِالمفلحون ْ ْ ُ و بايد با شند از شما جمعى كه ( »ْ

  . )ات يافتگان هستندبدى، وآن گروه رستگار و نج زشتى و بخوانند به سوى خوبى وامركنند به خوبى ونهى كنند از
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وطن عزيزمان  آئين جديدى كه ازۀ توسع و ميزان رشد س،باّاين كشورمقد در مزبور عزيز» مفلحون«براى آنكه   اين فصل،پايان در  

 ١٦٣ ۀمخالفت هاى ظالمان طوفان آسمانيش باۀ شعل و» افالك پرصداست، ه هفت گنبدّزين قص« كه بدانند و شوند، آشنا گشته، آشكار

زبانه مى كشد،  بيشتر نيست، بلكه و  گرفته اند، نه تنها خاموش شدنى نبوده»مختصر «و چيز نا آن را ٨٦عامدًا و  كه عالمًاكوته نظرانىۀ سال

  . به فصل پنجم موكول مى شود تقديم، وتوضيحات تكميلى امروز تا آغاز هايى از نمونه

 كشور ١٠حضرت بهاءاهلل به  ۀدر دور ،و عراق بلند شد شور ايرانحضرت باب نداى امرالهى در دو ك ۀ نگاهى كلى، در دوردر  

كشورهاى جهان  ۀدر هم و امروز، را شنيدند و غرب عالم نداى الهى ديگر نيز از شرق  كشور٢٠حضرت عبدالبهاء  ۀدر دور ،نيز رسيد ديگر

بابى پس از ۀ و آزار و سركوب جامع ت قتل عامّبه علاند، اما  نفر بيان كرده  صدهزار١٨٤٧ بابيان را درسال دتعدا. اين ندا بلند است

 ميالدى مجددًا ١٨٨٠حضرت بهاءاهلل، در سال ۀ دردور.  ميالدى اين تعداد به نصف رسيد١٨٥٠ ۀدر اواسط ده شهادت حضرت باب

 ٨ تا ٥جمعيت   كه با توجه به شده بودند فقط در ايران به صد هزار نفر بالغ گرديدائىاتفاق آنان به اكثريت قريب به تعداد بابيانى كه

 به عالوه نبايد فراموش كرد كه اين پيشرفت چشمگير ٨٧.اند بوده توان گفت يك تا دو درصد جمعيت ايران بهائى ميليونى آن روز ايران مى

بود، در   رسيدهنفر هزار ٤٠٠ تعداد بهائيان جهان به ١٩٦٣تا سال .  بوددهو تبعيد و شهادت حاصل ش ت وزندانّتحت فشار آزار و اذي

 ميليون نفر و اينك به حدود ٦ به ٢٠٠١ نفر و در سال ٥،٤٠٠،٠٠٠ به١٩٩١ نفر و در سال ٣،٥٠٠،٠٠٠ اين تعداد به ١٩٨٥سال 

 ميليارد نفر بوده و ١/١حدود   بابى وبهائىيند شدن آ شكار ت كل دنيا در آغازّ با در نظر گرفتن اينكه جمعي٨٨ رسيده است٧،٦٦٦،٠٠٠

  برابرجمعيت١١ برابر شدن جمعيت دنيا، حدودًا ٦بهائى نسبت به  ۀّكمى جامع شود كه رشد رابر آن زمان است، مشاهده مى ب٦امروز 

 بيشتر از ساير اديان غرافيايىت از نظر جّبهائى بعد از مسيحي  بريتانيكا وسعت انتشار ديانتالمعارف ةدائر به تصريح. خود شده استۀ ليّاو

» گسترش تند« به ٤٠٩-٤٠٨ ربنيز در كتاب انسان و اديان، نقش دين در زندگى فردى و اجتماعى در صفحاتميشل مال. بوده است

 در رقهت عدم وجود فّدر اديان ديگر آن است كه به عل درمقايسه با آمارهاى مشابه ت اين آمارهاّاهمي. كند وسريع ِديانت بهائى اشاره مى

 ازاديان ديگرمربوط به شمار ِ مجموعى از واحد است، حال آنكه آمارهاى مشابه هريك ۀيك جامعبهائى اين آمار تمامًا مربوط به ۀ جامع

  . مى باشد مختلف هريك ازآنها جوامع و ها فرقه

 ًشود، معموال بهائى طبق نظامى انتخاباتى و مشورتى اداره مى ۀجغرافيايى، چون جامع تعداد نفرات و پراكندگى ۀ از جنبگذشته  

اصطالحات معمول ِذيل درسيستم نظم  آشنايى با براى(گردد بهائى ذكر مى ۀبه اين نظم هم،به عنوان شاخصهاى رشد جامعآمار مربوط 

انقالب  آغاز از باشد،آمارمقايسه اى زير به جهت آنكه براى هموطنان عزيز،محسوس تر).فرماييد راجعهبه فصل هفتم م ادارى بهائى،

ميزان  و ديدگان عزيزشان قرارگيرد برابر در همچون روز تا حقايقى كه عرض شد تقديم مى گرددزمان حال   تاحدود١٣٥٧اسالمى سال 

ۀ شجر«اين  بدانندكه ٨٩ن مجيدآقر ۀكل به فرمود و روشن گردد شان، نفرازهموطنان بهائى ٣٠٠٠٠٠جهانى آئين بيش ازۀ وتوسع رشد

 الهى ميوه هايش راۀ به اراد و شده خه اش درآسمان جهان پديداروشا است »اصلش ثابت «برآن، رغم طوفان هاى وارده على» به،ّطي

  . نمايد بشرى مىۀ تقديم جامع

 ، رسيده است١٢٧٣٨١ به ٢٠٠١ بوده و در سال ٨٣٠٠٠اند  انقالب اسالمى تعداد نقاطى كه بهائيان در آن ساكن بودهدرآغاز  

به  ٦٨٥ شده از تعداد زبانهايى كه كتب بهائى به آن ترجمه ،يده است رس٢١١٢ به ١٦٤٠بومى از  قبائل تعداد گروههاى قومى و نژادها و

قارات عالم معابد بهائى كه به مشرق االذكار  ۀاكنون در هم،  رسيده است١٨٢ به ١٣٠ى از ّ ملوحانىتعداد محافل ر ، رسيده است٨٠٢

و دهها ) هندوستان و اخيرًا در شيلى ساموآ، پاناما، آمريكا،حده ّدر كشورهاى آلمان، استراليا، اوگاندا، اياالت مت( اند معروفند ساخته شده

 ، مطبوعاتى بهائى در عالم ايجاد شده استۀسّ مؤس٣٣هم اكنون  ، شده استخريدارى ظورقطعه زمين در نقاط مختلف جهان به اين من

راديويى  ۀدهها سايت اينترنتى و فرستند نو همچني ، سرزمين غيرمستقل و بخشهاى ماوراى بحار ساكنند٤٦ كشور مستقل و ١٩٠در  بهائيان

مختلف  مناسبتهاى هاى غيربهائى است كه به  و اين به غير از فرستندهند،فى امر بهائى مشغولّمعر و تلويزيونى بهائى ايجاد شده است كه به

  . كنند فى مىّامر بهائى را معر



               

 

٤٧     ولوله درشهر

 بودند باليا و مظالم وصدمات و پيروانشان در كشور ايران دچار انواعبردند  تبعيد به سر مى  بهاءاهلل در دورانى كه در زندان وحضرت  

ِلو يسترون النور فى «: را چنين بشارت دادند س را گلگون نمود، پيروزى نهائى امر خودّشان اين خاك مقد ّعشاق از  نفر٢٠٠٠٠خون و َ ّ َ ُ ْ ْ َ

ُالبر انه  ِ ِّ ِ يظهر منَ ُ َ ْقطب البحر و يقول انى مح ْْ ُْ ّ ِ ُ ُ َُ َِ ْ َيى العالمينِْ پيروزى  ند كه هر مصيبت و بال و بحرانى نهايتًا باعث ا امروز نيز بهائيان مطمئن٩٠»ْ

ْيريدون ان يط«: كردن نور الهى نيست كس قادر به خاموش و پيشرفت آئين الهى خواهد شد، زيرا به شهادت قرآن مجيد هيچ ْ َ َ نوراهللِ ِفئواَ

َبافواههم و يأبياهللُ اال ا َّ ِ َ َ ْ ِ ِِ ِن يتم نوره ولو كره الكافرونْ َِ َ َِ َ ُ «.٩١   



               

 

٤٨     ولوله درشهر

ّعلل ترس ونگرانى رديه نويسان سياسى ومذهبى عليه ديانت مقد   س بهائىّّ

  ى بهائانتي تازه به دىنگاه كتاب  از

 ،ءنه تنها علما. س بهائى استّرشد ديانت مقد نگرانى از  تمام نماى ترس وۀآين امّاي

رجوع ( زمان پهلوى داشتند در نين نگرانى وترسى را چ،مرحوم آيت اهلل بروجردى ازجمله

، بلكه اخالف )٥٠ۀصفح ،»نفوذ نگران از« ۀازجمله مقال ام،ّاي ٥٤ تا ٥٠به صص  شود

 نيز مذهبى را قدرت سياسى و رغم اينكه تمام جمهورى اسالمى، على نيزهم اكنون در آنان

اگرچه ظاهرًا . س مى كنندلم احساس و خود روح ، چنين ترسى را درجان ودارند دست در

گاه سعى مى كنند  و مى شوند، ل به تهمت هاى سياسى شده وّتوجيه اين ترس متوس براى

 ٦١و٦٠صفحات مثل( مسخره كنند جلوه دهند و بى مقدار ذليل و و خوار بهائى راۀ جامع

 ٢٦درپيام منيع ( اعظم  بيت العدلۀ، ولى حقيقت مطلب اين است كه به فرمود)امّي

ظهور به مخالفت با امر حضرت   و امراء از بدوءاين كه علما«، دليل اصلى )٢٠٠٣برنوام

اى بديع مبتنى بر برابرى و  س جامعهّقيام نمودند آن بود كه حضرتش را مؤس بهاءاهلل

و هراس  اين بيم .نمى يافتند جا و مقامى براى خود عدالت اجتماعى مى ديدند كه در آن،

 كرد كه ت و وفا بوده و هيچ شخص منصفى انكار نخواهدّه بر آن سالكان سبيل محبّمتوالي و بالياى شدائد زه بروزكنون انگي تا از آن زمان

ّى خالق و نمونه اى از تمدن آيندّى اقليتائ بهۀعلى رغم اين مظالم جامع  آهنين آن جمال ۀاراد و نشانه اى از  بهاءاهللضرتح نظر مورد ۀّ

   ». خويش استق مقصد اعالىّمبين براى تحق

 ات وآرشيو وّنشري و وآثار تشكيالت بهائى، كتب جامعه و دارائى هاى افراد و  اموال وۀهمراه غارت ومصادر  سال پيش به٣٠  

 خ رسمى آماتورّق ومورّبتدريج گروه هايى به اصطالح محق. بهائيان برده شد كتابخانه ها ومنازل و دفاتر سات ادارى بهائى نيز ازّاوراق مؤس

قتل بهائيان وغارت  وشكنجه و براى حبس چه به دست خواهندآورد كه توجيهى باشد ببينند  تاتادنداف مزبور شدند وبه جان آثار اجير يزن

 ت هاى اجتماعى وارده برّمظالم ومحرومي دانشگاه ها وخالصه ساير دولتى و غير و مشاغل دولتى اخراجشان از اموال ايشان و ۀومصادر

 ديگر براى منظورهائى ازطرفى نيز .نيافتند  فروشى بهائيانطنو خيانت و  برّمدركى دال هرچه گشتند اما. الب اسالمىانق از آنان پس

 ۀبه اصطالح الن اسناد ه ازّشان، مدركى قابل توج امام نيز، ضمن جستجوهاى ايران، دانشجويان خط نسبت به كل هموطنان عزيز

بهائى   جهانى امراللج شكوه و و عظمت ۀرخ داد، مشاهد قان آماتورّض آنچه براى اين محقدرعو.  بهائى نجستندۀجامع جاسوسى عليه

نتيجه چيزى . ببينند عكس بود و ات بهائى كه همراه بامداركّنشري آن را در انعكاس آن بود كه حداقل مى توانستند گوشه هائى از ۀوجامع

ّرديه قين وّمحق خين وّمور ۀكودكان عاىّفكرمى كردند اد  كم گرفته بودند ودست  كسانى كه نداى حضرت بهاءاهلل را.نبود شان جزوحشت ّ 

آيات  سالطين عثمانى و و اميركبير ين شاه وّبهائيان به دست ناصرالد قمع بابيان و و جمهورى اسالمى،مبنى برقلع تا زمان قاجار  ازساننوي

قمع آن كوشيده اند، نتيجه برعكس  و  تنها چنان نبوده، بلكه هرچه برقلعباره ديدند كه نه به يك واقعى بوده، ى وّديگران، جد و عظام

 قين اجيرّجام جم ومحق جمله از كه از بكنند، ازآنها مى خواهد جميان را حس وجام وحشت آنان  براى آن كه هموطنان عزيز.شده است

 دراختيار ، رابدون كم وكاست...پيام بهائى ،نه اميدترا ،اخبارامرى ،آهنگ بديع ات بهائى،ّبخواهند تمام صدها نسخه نشري رسمى آن

  . ايشان گذارند



               

 

٤٩     ولوله درشهر

كه گزيده هائى تحريف  ات بودهّت است كه جام جم براى پنهان داشتن آن نشريّهموطنان عزيز خواهند ديد كه به همين عل  وقتآن  

ت هاست كه براى ّايشان مد  جام جميان وامثالت است كهّبه همين عل. ام گنجانده استّاي ۀويژه نام البالى مقاالت در شده ازآن را

ايران را دربى خبرى نسبى ازعظمت  ت عزيزّافتاده، مى خواهندمل پا  امربهائى، به دست وتماعىاج معنوى و نفوذ مخفى كردن عظمت و

 نمايند تاشايد دوگل آل وحسد، آبراتهمت ناشى ازغرور  دروغ و  وءبا افترا بتوانند بعضى راعليه آن تحريك نمايند و بهائى نگهدارند تا امر

يت ّموفق اقدامات و  آشنائى هموطنان عزيز، گوشه اى ازمنظوربراى نبه اي. فرونشانند را وحشت خود بگيرند و آن ازا ر خود ماهى مقاصد

است، تقديم  جديد ظهور الهى اين ۀخالق ۀكه ناشى ازقو دنيا، سراسر در اقتصادى  اجتماعى وۀهاى توسع زمينه در بهائى را ۀهاى جامع

اين (  برخاسته استايشان عزيز كشور از ديانتى است كه كه اينهمه،آثار ببالند خود بر ومحظوظ گردد و روحشان ازآن شاد مى كند تا جان و

  ). با عكس وتفصيالت آمده است عالم بهائى ۀلّمج و كرّات فوق الذّدرهمان نشري قبيل اخبار ازجمله

  رفاه عالم انسانى  وحدت و ۀبهائى در زمينۀ  جامعمللىال بين هاى تّاليّفع

 اّام. كر استّالذ اساسى فوق تعاليم بهائيان براى برقرارى وحدت عالم انسانى ترويج  كه ذكر شد، يكى از اقداماتگونه همان  

  . اند اى مبذول داشته العاده عالم تالش فوق در نقاط مختلف بلكه براى اجراى آنها اند، بهائيان به بيان اين اصول اكتفا نكرده

و حضرت  در آثارى مثل لوح سلطان و لوح دنيا، حضرت بهاءاهلل. ايران آغاز شد همان اوايل ظهور جديد اين اقدامات در از  

تشويق و  ادىاهل ايران را به اصالح امور معنوى و فرهنگى و اجتماعى و اقتص ّهسياسي ۀه و رسالّ مدنيۀعبدالبهاء نيز در آثارى مانند رسال

و بيمارستان  حمام و مانند ساختن مدرسه در جهت انجام اين اصالحات،  در پاسخ به آن، اقدامات فراوانى رائيانفرمودند و بها راهنمايى

ابه ب رهبران دينى و مملكتى به هدر رفت، امّبسيارى از اين زحمات در اثر نادانى و تعص فانهّمتأس. و غيره به سبك جديد، انجام دادند

 كتاب و، قرن انوار بيت العدل اعظم باعنوانۀ بياني ازجمله مراجعه شودبه دراين مورد( ل عميقى در ايران به وجود آوردّهر حال تحو

  ). همايون.ب از ،آيندهن بهائيان وايرا

 و تشكيل مجامع س صلحارسال الواحى خطاب به پادشاهان و سران عالم آنان را به تأسي المللى، حضرت بهاءاهلل با  سطح بيندر  

مثل مكاتبه با ( المللى خود با مجامع بين حضرت عبدالبهاء نيز عالوه بر مكاتبات .عظيم براى حصول وحدت نوع انسان فراخواندند

ر برقرا ر ارتباطّهاى غربى با تعداد بسيارى از صاحبان انديشه و تفك ، درسفرهاى خود به سرزمين)ههسازمان مركزى صلح پايدار در ال

خود از مسافرت به كشور آمريكا را شركت در كنفرانس  ات مختلف با ايشان به عمل آوردند هدفّهايى كه نشري ايشان در مصاحبه. نمودند

  . نمودند دهندگان آن عنوان   دعوت سازمانبه )LAKE MOHONK PEACE CONFERENCE(صلح ليك موهونك 

نيز  بهائى ۀو جامع گيرى نمودند شكل به المللى شروع هاى بين امراهلل سازمان  ّحضرت ولى ديانت بهائى در زمان ۀ با توسعهمزمان  

 ۀتوان در همكارى جامع اوج اين ارتباط را مى ۀنقط .المللى گسترش داد ى و بينّى و ملّها و خدمات خود را در سطوح محل ّتاليّفع ۀدامن

بهائى با اين سازمانها و ۀ ًذيال به ارتباط جامع. اى وابسته به آن مشاهده نمودحد و سازمانهّسازمان ملل مت  و بعدها باللم ۀبهائى با جامع

ى به منظور ّى و محلّبهائى در سطوح مل ۀهايى از اقدامات جامع نمونه هاى انجام شده اشاره خواهد شد و سپس هايى از همكارى نمونه

  . رفاه عالم انسانى ارائه خواهد گرديد پيشرفت و بهبود و

  حد ّملل و سازمان ملل مت ۀجامع با ارتباط

 ملل بود، مركزى براى ايجاد ارتباط با اين ۀ جامعّالمللى در ژنو كه مقر دفترى بين بهائى با تأسيس ۀ ميالدى جامع١٩٢٦ سال در  

ن دفتر به عنوان زيربنايى اي .ت شناختّآن را به رسمي ات رسمى خودّدر نشري اين دفتر ملل با چاپ نام ۀجامع. المللى برقرار نمود نهاد بين

  . نمود ملل عمل مىۀ  در جامعبهائيانبراى مشاركت 



               

 

٥٠     ولوله درشهر

 ميالدى ١٩٤٥هنگامى كه در سال . بهائى ارتباط نزديكى با آن برقرار نموده استۀ حد جامعّ آغاز پيدايش سازمان ملل متاز  

بهائى با عنوان  ۀ اعالمي١٩٤٨در سال  . حضور داشتندحد در سانفرانسيسكو امضاء گرديد، نمايندگان بهائيان نيزّمنشورسازمان ملل مت

با  المللى دولتى بين بهائى را به عنوان يك سازمان غير ۀدر سال بعد سازمان ملل جامع و  سازمان گرديداينتسليم » تعهدات و حقوق بشر«

پس از دريافت اين  ٩٢.ت شناختّ به رسميTHE BAHA'INTERNATIONAL COMMUNITY» المللى بهائى  بينۀجامع«عنوان 

 بهائى در سازماندهى ۀتوانايى جامع.  فراوان در اين سازمان آغاز گرديدرارت بهائى باشور و حۀت گسترده و چشمگير جامعّاليّفع اعتبارنامه،

اعدى براى مس ۀاجتماعى و اقتصادى زمين هاى گوناگون دوستانه در زمينه خدمات بشر ۀگروه كثيرى از مردان و زنان داوطلب براى ارائ

دورهستند، مورد  سياسى به ها و مشاجرات بندى دسته  بهائيان ازهعالوه بر اين از آنجا ك. ساخت المللى فراهم همكارى با اين سازمان بين

ائى  بهۀ اين افراد آشكار شد كه جامعۀبه مرور زمان براى هم .المللى قرار گرفتند اندركاران سازمانهاى بين ه تمام دستّاعتماد و توج

اجتماعى تنها در  ت در خدماتّاليّ و فعمشاركتبلكه اين  خود در جهت نيل به اهداف خويش استفاده كند، خواهد از حسن شهرت نمى

  . باشد به عموم نوع بشر مى جهت خدمت

حد مساعد نموده ّتبود كه در سطح جهانى افكار عمومى را براى پذيرش سازمان ملل م اى ها عبارت از برنامه ّتاليّ از اين فعيكى  

 ١٩٦٨ همچنين در سال ٩٣.ترغيب نمود )UNITEDNATION ASSOCIATONS(حد ّوآنان را به حمايت از انجمنهاى ملى ملل مت

حد انتخاب شد و بعدًا مقام رئيس و نائب رئيس آن كميته را ّدولتى ملل مت غير  سازمانهاىئىاجرا ۀت كميتّ بهائى به عضويۀيك نمايند

 به مقام عضو مشاور ارتقاء) ECOSOC(حد ّملل مت بهائى در شوراى اقتصادى و اجتماعى ۀ جامع١٩٧٠عالوه، در سال  به ٩٤.احرازكرد

  عضو مشاور صندوق كودكان،١٩٧٦شد و در سال ) UNEP(حد ّمحيط زيست ملل مت ۀ برنامۀ رسمًا عضو وابست١٩٧٤در سال  .يافت

برگزيده ) UNIFEM(حد در مورد پيشرفت زنان ّعضو مشاور صندوق سازمان ملل مت  به عنوان١٩٨٩در سال . گرديد) UNICEF(يونيسف 

ۀ  پايانى قرن بيستم، نمايندال در چهار س٩٥. آغاز گرديد١٩٨٩در سال ) WHO(بهداشت ى اى نيز با سازمان جهان االنهّهمكارى فع. شد

حد است ّملل مت ى كه هيأت مركزى تنظيم امور آنها در سازمانبه سمت دبير كنفرانس سازمانهاى غير دولت المللى بهائى بين ۀدائمى جامع

  . برگزيده شد

منعقده از سوى سازمان ملل در مواضيع مختلف اقتصادى و اجتماعى و تربيتى، شركت   بهائى در كنفرانسهاىۀ بر اين، جامععالوه  

كشورهاى مختلف عالم بودند كه با  عى از ساكنانبهائى در اين كنفرانسها عبارت از طيف وسي ۀنمايندگان جامع. داشته است الّفع

 هايى از اين نمونه. كردند  بشرى را به خود مبتال نموده بود مطرح مىۀى كه جامعّمهم ال خود در مباحثات و سخنرانيها، مسائلّمشاركت فع

كودكان در ۀ كنفرانس سران دربار ،)١٩٩٠(درتايلند ) با همكارى يونسكو(كنفرانس آموزش و پرورش براى همه : كنفرانسها عبارتند از

 ،)١٩٩٣(، كنفرانس جهانى حقوق بشر در وين )١٩٩٢(حد در ريودوژانيرو ّ متللسازمان م ، كنفرانس محيط زيست)١٩٩٠(نيويورك 

ن ، كنفرانس زنا)١٩٩٥(اجتماعى در كپنهاگ  پيشرفت ۀكنفرانس سران جهان دربار ،)١٩٩٤(المللى جمعيت در قاهره  كنفرانس بين

، و )١٩٩٩(در آفريقاى جنوبى  پارلمان اديان جهان ،)١٩٩٨(اديان جهان در لندن  ۀكنفرانس گفتگوى توسع ،٩٦)١٩٩٥(درپكن 

  ). ٢٠٠١(دوربان  پرستى در كنفرانس جهانى مقابله با نژاد

 ابعاد جديدى از مشكالت  انسانى،ۀهاى اجتماعى و روحانى جامع ارتباط بين جنبه  بهائى در اين كنفرانسها با بيانسخنرانان  

بهائى  ۀدولتى به جامع اعضاى سازمانهاى غير اعتماد. بشرى و راه حل آنها را با استفاده از تعاليم حضرت بهاءاهلل مطرح نمودند جوامع

 ۀ جامعۀتجرب .نده، به نطق و خطابه بپردازّه يا بيانيّدفعات دعوت گردد كه به جاى تسليم اعالمي  بهائى بهدگانسبب گرديد كه از نماين

 خاكى سبب شد كه اين ۀ اين كر وکنار مختلف و متنوع در گوشه  مشكالت و مسائل جوامعّبهائى از بكارگيرى تعاليم بهائى جهت حل

اى  در تاريخ، جامعه لين بارّشايد بتوان گفت كه براى او. تر درخصوص مسائل مربوط به پيشرفت و توسعه داشته باشد جامعه دركى عميق

 ۀ توسعۀر از تمامى اقوام و نژادهاى بشرى باهماهنگى و اتحاد نسبت به ثبت و ارزيابى تجارب خود در زمينّد و در عين حال متكثواح
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قادر ساخته است كه به نحوى  بهائى را ۀ تجارب غنى، اعضاى جامعناي. هى دست يافته استّنموده و به نتايج جالب توج اقدام جوامع

  . گردد شركت داشته باشد تشكيل مى المللى حد و ساير سازمانهاى بينّملل مت هايى كه در سازمان و سخنرانى اوراتو مش مذاكرات ال درّفع

پيشرفت اجتماعى  ۀدربار  نفر از بهائيان از چهل كشور در كنفرانس سران جهان٢٥٠توان به حضور بيش از  عنوان نمونه مىبه  

 نفر از بهائيان سراسر عالم حضور ٥٠٠ بيش از١٩٩٥در كنفرانس زنان در پكن در سال همچنين .  اشاره نمود١٩٩٥دركپنهاگ در سال 

ى و مشاركت تعداد كثيرى از زنان و ّ محفل روحانى مل٥٢ترقى و پيشرفت زنان توسط   دفاترى براىسيستوان به تأ همچنين مى. داشتند

ى ّبرگزيده شدن نمايندگان بهائى براى تصد المللى و ى و بينّ ملى وّ در سطوح محلۀبهائى در كنفرانسها و جلسات بحث و مذاكر مردان

 اى كه به صندوق توسعه و گسترش امور زنان در سازمان ملل غيردولتى از جمله كميته هاى اصلى سازمانهاى ى در كميتهّسمتهاى مهم

  . كند اشاره نمود خدمت مى

قابل  )پايان قرن بيستم(هزاره  ۀگان  نمايندگان بهائى در كنفرانسهاى سهۀدانّت مجّاليّ بافع٢٠٠٠تها در سال ّاليّ اوج اين فعۀنقط  

حد در نيويورك ّ سازمان ملل متّعنان دبير كل  به دعوت كوفى٢٠٠٠ مى سال ٢٦ تا ٢٢لين سرى از اين جلسات از ّاو. مشاهده است

دينى در   رهبران اكثر جوامع٢٠٠٠ اوت سال ٣١ تا ٢٨سپس از .  هزارسازمان غيردولتى حضور داشتنددگانتشكيل گرديد كه در آن نماين

 بهائيان بود كه در يكى از جلسات عمومى آن اجتماع ۀنمايند المللى بهائى  بينۀدبيركل جامع. حد اجتماع نمودندّمركز سازمان ملل مت

 نفر از سران ١٤٩ بود كه در آن٢٠٠٠ سپتامبر سال ٨ تا ٦ سران حكومتهاى جهان از عاى براى اجتما مهّمقد اين دو اجتماع. سخن راند

المللى بهائى به عنوان سخنگوى   بينۀ جامعۀكنفرانس نيز نمايند در اين. ممالك و رؤساى دولتها گرد هم آمدند و به مشورت پرداختند

ى جهانى، كوشش ها كنفرانس  بهائى در اينۀ جامعۀاالنّ فعاركتاز طريق مش. غيردولتى به ايراد سخنرانى پرداخت مجمع سازمانهاى

  . شود تا تأثير عميقى در جهت گرفتن افكار جهانيان درطريق وحدت و صلح گذاشته شود مى

  المللى   بينهاى  هّبياني

المللى و حكومتها و ساير رهبران فكرى  ه خطاب به سازمانهاى بينّي بهائى در مقاطع مختلف تاريخى ازطريق صدور بيانۀجامع  

همچنين اين .  خاكى گذاشته استۀدر اين كر گيرى و ايجاد دركى جديد نسبت به زندگى انسان عميق در شكلودينى جهان تأثير وسيع و 

گامهاى  حاد با يكديگرّكند تا با كسب ديدى جديد نسبت به جهان، در جهت ات بشرى دعوت مى  نهادهاىو اين سازمانها ۀجامعه از هم

المللى بهائى در  بين ۀحد، جامعّاجتماعى سازمان ملل مت  شوراى اقتصادى وۀهارسالبه عنوان نمونه بر طبق گزارش چ. اساسى بردارند

در خصوص  ّه بياني٨٠ تحت نظر سازمان ملل شركت نموده و بيش از جلسه ١٥٠ در بيش از ١٩٩٧دسامبر   تا١٩٩٤ژانويه  ۀفاصل

  ٩٧.مواضيع متنوع صادر نموده است

هاى فراوانى از آن  بهائى خطاب به عموم اهل عالم انتشار يافت و نسخه ۀطرف جامعاز»  صلح جهانىۀوعد «ّۀ بياني١٩٨٥ سال در  

زمانى كه بسيارى از افراد بشر حصول صلح جهانى  ه، درّاين بياني. اختيار سران حكومتها و صاحبان انديشه در سراسر جهان قرار گرفت در

در . از تاريخ بشرى نه تنها ممكن، بلكه قطعى است اى د كه چنين مرحلهبا بيانى قاطع تأكيد نمو دانستند،  مىكنرا بعيد و حتى غيرمم

ران وسياستمداران ّرايج صلح جهانى مطرح گرديد كه تا آن زمان در مباحثات سران جهان و متفك ه مباحث جديدى در بحثّاين بياني

اعتقاد رايج بشر در  ت نزديكى وقوع صلح جهانى،هاى مثب نشانهه ضمن ارائ.  نمودبازوجود نداشت و افق جديدى را بر افكار انسانى 

عالم انسانى به عنوان  ق يك صلح پايدار، مانند درك وحدتّ اصول الزم براى تحق،انسانى مورد انكار قرار گرفت مورد تنازع بقا در عالم

بهائى به عنوان الگويى براى  ۀجامع و ، بشر، و غيره ارائه گرديدقحقو زير بناى صلح و عدالت و نظم در عالم، معيارهاى جهانى براى

  . حد و سازمانهاى تابعه قرار داردّمت ملل بهائى در مذاكرات با سازمان ۀه اكنون در دستور كار جامعّياين بيان. گشت معرفى وحدت در كثرت
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طه عطفى براى جميع نق«اى تحت عنوان  ّهحد بيانيّسالگرد تأسيس سازمان ملل مت  به مناسبت پنجاهمين١٩٩٥ در اكتبر همچنين  

سازمان ملل، ازجمله اصالح ساختار  كرد و حاوى پيشنهادهايى براى پيشرفت كه مشكالت و نقائص سازمان ملل را بيان مى »ملل عالم

يش افزا: بهائى عبارت بود از ۀهاى جامع بعضى از توصيه. ه و منتشر گرديدّبود تهي  كشورها در آنرىآن، افزايش قدرت اجرايى آن و براب

د ّ ترتيبات مالى جديد، تعهۀتحقيق دربار  مرزها و مناطق مرزى،ۀت، انتصاب كميسيونى براى مطالعّحداقل الزامات براى عضوي سطح

 تأسيس نيرويم در اعمال حق وتو، ّت يك واحد پول رايج جهانى، محدوديانامك ۀدربار نسبت به يك زبان و خط مشترك عمومى، تحقيق

در نمايندگى ملل  افزايش شركت زنان ت اقدامات مربوط به حقوق بشر،ّالمللى، تقوي دادگاه بين تياراتخصوص نظامى، گسترش اخ

  . اخالقى در مدارس جهان هاى تحصيلى براى تربيت برنامه ۀعضو و توسع

 ت آنان را در رفعّليوئى را خطاب به رهبران دينى جهان صادر فرمود كه مسّبسيار مهمّيۀ العدل اعظم بيان  نيز بيت٢٠٠٢ آوريل در  

آنان را از خطرات بنيادگرايى مذهبى و نيز  كرد، مذاهب مختلف و كمك به برقرارى صلح جهانى به ايشان گوشزد مى بين پيروان اختالفات

اديان الهى  ته به اساس و حقيقّو ايشان را به توج داشت، اعتقادى آنان به دين برحذر مى  دينى و درنتيجه بىبراناعتمادى مردم به ره بى

  . نمود االديان دعوت مى هاى بين و انجام همكارى

  ترقى زنان، )١: مهم قرار دارند ۀهاى مختلف ياد كرد كه عمدتًا در چهار زمين ه در زمينهّبياني توان از صدها  بر موارد فوق، مىعالوه  

بهائى در برقرارى ارتباط با  ۀعالئق اصلى جامع ۀدهند اين چهار زمينه نشان. صلح) ٤  حقوق بشر،) ٣  محيط زيست و توسعه،) ٢

  .  هستندىالملل سازمانهاى بين

  بهائى  ۀپيشرفت اقتصادى جامع هاى رفاه اجتماعى و  از برنامههايى نمونه

 با ى اكتفا نكرده است، بلكهّى و محلّالمللى و مل بين ه در سطح ّافكار عالى ۀسخنرانى در جهت اشاع ه وّبياني هتنها به ارائ  

طراحى و اجرا  زمينۀ رى براى بهبود شرايط زندگى نوع بشر در كرّهاى مؤث ًهزاران هزار نفر، عمال برنامه دهى االنه و سازمانّمشاركت فع

  . كرده است

 داد مىت و شرايط بهائيان اجازه ّايران، هرجا كه جمعي لين جوامع بهائى در كشورّپيدايش او ً كه قبال اشاره شد، از آغازطور همان  

توان ارائه داد كه در شرايط  روستاها را مى هاى بسيارى از شهرها و  نمونه. شد اقداماتى جهت بهبود اوضاع زندگى مردم انجام مى

و  ام بهداشتى، درمانگاهّبهائى صاحب مدرسه براى پسران و دختران، حم ۀقاجار، توسط جامع  ايران در عهدرماندگى و فقر حاكم ب عقب

سات ّاين مؤس ۀدشمنان آئين بهائى مانع توسع گير هرچند حمالت پى. رسانى گشته بودند ه و پيكهاى نامهّ صندوق خيريبيمارستان،

  بهائى در سراسر جهان ميدان وسيعى براى اقدام و عمل در مقابل بهائيان قرارعگسترش جوام ولى با در كشور ايران گشت، ةالمنفع عام

  . گرفت

 از جوامع بهائى جهان خواسته ١٩٨٣ها درنقاط مختلف جهان سبب گرديد كه در اكتبر سال ّاليتّ خدمات و فعافزون به اين  روزنياز  

و رفاه  بهائى نيز دفترى براى پيشرفت اقتصادى در مركز جهانى. گيرى نمايند م پىّهاى رفاه اجتماعى را به طور منظ كه اين برنامه شود

ها فقط شامل بهائيان ّاليتّ اين خدمات و فع٩٨.ها گردد و آموزش و تداركات اين برنامه  هماهنگىدار هدهاجتماعى تأسيس شد كه ع

   ٩٩:كرد بندى هاى ذيل طبقه توان در گروه ها را مى اين پروژه. گيرد هر دين و آئينى در بر مى افراد بشرى را از ۀشود و هم نمى

سازى روحانى افراد و اجتماع  توانمند هارتهاى خواندن و نوشتن،هاى سوادآموزى بهائى عالوه بر ترويج كسب م پروژه: سوادآموزى  

كندتا به   به جوانان كمك مى»بربالهاى كلمات« سوادآموزى ۀپروژ. ق در اين زمينه استّموف اى اى در گويان نمونه پروژه. را در نظر دارد

  جوان را١٠٠٠٠ آموزگار داوطلب تربيت كرده و ٣٠٠٠ش ازاين پروژه بي. هاى خدماتى مشاركت كنندّاليتّ و در فعيشندمسائل اخالقى بيند

  . در مناطق شهرى و روستايى موردآموزش قرار داده است
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در . ت دارندّاليّفع كالسهاى خصوصى تا مدارس سطوح ابتدايى و متوسطه ۀمركزهاى آموزشى بهائى در محدود:  رسمىمدارس  

و تعاليم  ارزشهاى اخالقى ۀمخصوص بر خدمت به اجتماع بر پاي كنند و تأكيد  آنها هدف پيشرفت تحصيلى را دنبال مىۀحالى كه هم

بهائى براى دختران و پسران ۀ ا، جامعّبراى نمونه در كلمبي. پاسخ دهند خود كوشند تا به نياز خاص اجتماع مى روحانى دارند، هركدام

  . كند كالسهاى خصوصى رايگان ارائه مى  را ندارندپرورش دولتى اديان و مذاهبى كه امكان دستيابى به سيستم آموزش و تمام

هايى تنظيم شده است كه  عالوه برنامه به. شوند ط بهائيان اداره مىّهاى تحصيلى مدارسى است كه توس برنامه ۀ اخالقى پايآموزش  

 دهد به جوانان آموزش مى  جنوبى در آفريقاى»شاهين سلطنتى«براى نمونه اقدام آموزشى  .يابد تأثيرشان به اجتماع وسيعترى گسترش مى

خدمات اجتماعى، آگاهى  موضوعاتى چون ايدز، آموزان در گفتگوهايى پيرامون  برگزار كنند تا دانشسهايىطه كالّتا در مدارس متوس

  . و محيط زيست شركت كنند جهانى

ى ّطبقاتى يا فرهنگى تجل بات نژادى،ّهاى مبارزه با تعص اعتقاد به وحدت و يگانگى در شمار زيادى از پروژه: باتّ تعصرفع  

مركز «طلبان قومى اقدام به تأسيس   ّهاقدامات جمعى و اشتراكى ميان تجزي جوانان با هدف پيشبرد گروهى از براى نمونه در كوزوو. كند مى

، پردازد   وتربيت اخالقى مىدر پيشبرد صلح و تعليم  هاى عمومىاين مركز كه به آموزش استفاده از رسانه. كردند» جهانى ديدگاه ۀتوسع

  . جمله يونيسف را جلب كند ق شده است تا حمايت بسيارى از سازمانهاى صاحب نفوذ ازّموف

مساوى و با مزاياى يكسان در  شود مردان و زنان در شرايط دار آن هستند تالش مى اى كه بهائيان عهده در هر پروژه:  زنانپيشرفت  

براى رفع  اى هاى ويژه برنامه. اجتماعى و فرهنگى مشاركت كنند اقتصادى، دولتى، ادارى، له علمى،تهاى انسانى، از جمّاليّفع ۀهم

شان در  آنان به جايگاه حقيقى  مكانيزمى براى حفظ منافع آنان و تأمين آموزش و پرورش الزم براى رسيدندزنان و ايجا بات عليهّتعص

اى براى زنان روستايى ارائه  هاى آموزشى شش ماهه برنامه» روستايى بارلى  زنانۀ توسعۀسّمؤس«براى نمونه . ه شده استّاجتماع تهي

باتوجه به اين نكته كه تغيير مناسب رفتار . دهد ت روحانى پيوند مىّ سطح آگاهى و ظرفيدنآموزش مهارتهاى عملى را با باال بر كند كه مى

روستاهاى  سه كار خود را پس از بازگشت زنان بهّت برخوردار است، اين مؤسّاندازه از اهمي مادران و فرزندان به همان پدران، همسران،

  . بخشد  تداوم مىانخود از طريق برپايى كنفرانسها و انجمنهايى در روستاهاى آن

 براى نمونه در .كنند ه به نيازهاى هر اجتماع عمل مىّى با توجّهاى بهائى به طور كل محيط زيست پروژه ۀدرزمين:  زيستمحيط  

 اى و اقدامات درآمدزاى با ريزى مشاوره اجتماعات برنامه محيطى،  فيجى دانش سنتى، تكنيكهاى ابتكارى علمى، آموزشهاى زيست

. مرجانى خود را محافظت كنند ى بتوانند منابعّبا هم به كار بسته شدند تا ماهيگيران محل»  مرجانىغهاىابتكار با«اى با نام دوام در پروژه

  . ت دارد از اين پروژه الگوبردارى كندّاليّكه در سرتاسر اقيانوس آرام جنوبى فع المللى پروژه باعث شد تا يكى از سازمانهاى بينت اين ّموفقي

ابعاد اجتماعى توسعه  گذارند و به كوشند تا در حالى كه به دانش سنتى احترام مى بهائى مى ۀكشاورزى جامع هاى پروژه: كشاورزى  

اى  شيوه ۀبا اين روش توليدات كشاورزى به منزل. بهبود توليد عرضه كنند در مسير ارند، پيشرفتهاى علم و تكنولوژى را دّهى خاصّنيز توج

اين پروژه با پرداختن به كاشت . كرد باغ همگانى در مغولستان اشاره ۀتوان به پروژ براى نمونه مى.  خواهد بودعىاجتماۀ براى توسع

 تأثير مهمتر اين پروژه باال بردن توانايى انجام. افزايد همچنين به درآمد آنها مى كند و  محل كمك مىاهل ۀسبزيجات به بهبود تغذي

  . تهاى مشورت استّ موقعيوردنتهاى جمعى از طريق فراهم آّاليّفع

هاى  داروخانه كلينيكها، كه از جمله احداث پذيرد  بهداشت به شكلهاى گوناگون صورت مى ۀبهائيان در زمين اقدامات: بهداشت  

مددكاران «اى از  اند تا از شبكه ه كردهّهايى تهي برخى از كشورها برنامه .شود دندانپزشكى را شامل مى و رايگان عمومى و كمپهاى پزشكى

ق شدند ّوفديده م  بيش از يكصد مددكار دوره اى در اوگاندا نام برد كه در آن توان از پروژه براى نمونه مى. ندحمايت كن» جوامع بهداشت

 ان بهداشت خانواده است كه درّه آموزش مربيّتالشهاى اخير بيشتر متوج. گسترش دهند سازى را در مناطق تعيين شده سطح پوشش مصون

  . كنند در خانه همكارى مى ر پيشگيرى از بيماريهاّ راهكارهاى مؤثىروستاها با گروههاى كوچك در مسير بكارگير
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درستكارى، ادب ومهربانى و هماهنگى  خواهى، بينى، خير خوش ضوعاتى چون يگانگى انسانها،مو: هاى گروهى  و رسانههنر  

حده ّدر شهر نيويورك اياالت مت» تئاتر كودكان«براى نمونه . كنند استفاده مى ها هايى است كه از هنر و رسانه بسيارى از برنامه ۀنژادى پاي

در عين حال يك راديوى . بكار گيرد در ميان كودكان نژادهاى متخلف اين شهر هنرى ىتهاى روحانى را در نمايشهاّتا اين كيفي كوشد مى

 هايى كه ارزشهاى اخالقى را اين راديو از طريق برنامه. گذارد فرهنگى به نمايش مى بهائى در آمريكاى التين نقش رسانه را در غناى

  . دهد خدمات اجتماعى را ترويج مى وزش و پرورش، توسعه ودهند و بر موسيقى و هنر و فرهنگ بومى تأكيد دارند آم پرورش مى

 هى در نقاط مختلفّاى به نسبت پيچيده و شعاع تأثيرگذارى قابل توج با ساختار برنامه بهائى ۀ سازمان توسع٤٠ بيش از اكنون هم  

  :شود ج نمونه از آنها اشاره مىپنبه  در ادامه. اى از مراحل رشد و توسعه هستند كنند و هركدام در مرحله ت مىّاليّجهان فع

   نور دانشگاه

 هاى امروز اين دانشگاه در ميان معتبرترين دانشگاه. در بوليوى گشايش يافت  ميالدى درسانتاكروز١٩٨٥ نور در سال دانشگاه  

صى از جمله ّ تخصۀردو كارشناسى ارشد و شانزده سيزده رشته در مقطع كارشناسى، يازده رشته در مقطع .خصوصى اين كشور قرار دارد

   ١٠٠. دانشگاه استاين شجوىخدمات ارائه شده به هزاران دان

   فوندائيك

يكى اينكه براى قدم . دو عامل اصلى محرك تأسيس اين سازمان بود. تأسيس شد ّا ميالدى در كلمبي١٩٧٤ در سال فوندائيك  

ديگر اينكه اگر مردم  ضرورى است و ق داشته باشندّ مردم تعلسات و ساختارهايى كه حقيقتًا بهّمردم در مسير توسعه وجود مؤس برداشتن

 دانشگاهى براى براى به عمل درآوردن اين دو اصل فوندائيك. الزم را ديده باشند هاى  آموزشبايدت توسعه را بپذيرند ّليئوبخواهند مس

اين فرايندها عبارت بودند از جستجوى . ينددرآ توانند به عمل چارچوبى كه در آن فرايندهاى يادگيرى مى صحيح تأسيس كرد، ۀتوسع

  ١٠١.ّىهاى اقتصاد محل ت پايهّ رسمى و تقويپرورشسيستمهاى بادوام آموزش و  هاى جايگزين توليد، تأسيس سيستم

   عصر جديد ۀ توسعّمؤسس

باور بود كه  پيدايش آن اين ۀانگيز.  در پنجگينى در هند تأسيس شد١٩٨٧ در سال »New Era«عصر جديد يا  ۀ توسعۀمؤسس  

خود را دارا باشند و اين متعاقبًا در ۀ  مسائل زندگى روزمرۀدربار گيرى آيد كه افراد و جوامع توانايى تصميم توسعة بادوام وقتى به وجود مى

يك : شود از چهاربخش تشكيل مى كند كه اى ارائه مى هاى يكساله و دوساله دوره سهّاين مؤس. كند  نمود پيدا مىوسعهت اقدامات كوچك

اخالقى و روحانى، يك بخش خدماتى كه بر استفاده از مهارتهاى فراگرفته در  اى براى امرار معاش، يك بخش آموزش شغلى يا حرفه

وحدت (يگانگى در عين گوناگونى  ت فرهنگى و احترام بهّ هويّ بر ايجاد يك حسكهجامعه تأكيد دارد و يك بخش فرهنگى  بهبود

   ١٠٢.تأكيد دارد) دركثرت

   بديع بنياد

 اين بنياد با همكارى. دولتى در ماكائو است بنياد يك سازمان غيرانتفاعى و غير اين.  تأسيس شد١٩٩٠ بديع در سال بنياد  

 مواد درسى و روشهاى ّۀنيروى انسانى و تهي ۀتوسع هايى را براى  استراتژى،هاى آموزش و پرورش در چين سازمانهاى مشابه براى برنامه

در  آموز  دانش٢٦٠ملل در ماكائو است كه بيش از  ۀهاى اصلى اين بنياد مدرس يكى از پروژه .بندد ىكند و به كار م  مىتدريس خلق

  ١٠٣.ابتدايى و متوسطه دارد مقاطع
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   ١٠٤ مازتالبنياد

 ١٩٨٣تهاى اين بنياد به سال ّاليّفع.  به ثبت رسيد١٩٩٥دارد در سال  زامبيا  بنياد كه اختصاص به پيشرفت مردماين  

توليد مواد  دارى، ورى روستايى، مزرعهآفنۀ خدماتى در زمين — هاى آموزشى  خود كوشيد تا برنامهّۀاين بنياد در تالشهاى اولي.گردد بازمى

بهداشت  تهاى اين بنياد بهّاليّديگر فع ۀيك جنب. بهداشت و ساير مهارتهاى عملى ارائه دهد  وندرستىت هنرها و صنايع دستى، غذايى،

   ١٠٥.ه داردّمى، سوادآموزى و تعليم و تربيت روحانى و اخالقى توجعمو

المللى براى  ى و بينّى، ملّدر سطح جهان، خدمات خود را در سطوح محل خود ۀتوسع بهائى به موازات ۀشود كه جامع  مىمالحظه  

  انسانهاۀعالم يك وطن است و هم ۀهم گيرد كه اين اقدامات از اين بينش سرچشمه مى. افراد بشر گسترش داده است ۀرفاه همق ّتحق

َعلى َعالم يك وطن محسوب است و من« :بهاءاهللت حضر ۀ فرمودبهزيرا  اهالى اين وطن واحدند،    ١٠٦».َاالرض اهل آن َ
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ّ رديه نويسان قبل وۀپوسيد طناب هاى آواره، و صبحى   انقالب پس از ّ

  حامد

آنان  مذهبى به مخالفت با رؤساى سياسى و اكثر اديان آسمانى، ن هريك ازآمد هنگام آگاهى دارند، همان طوركه هموطنان عزيز  

رياست  و غرور ت غفلت وّبه عل تىّمد بودند كه اول به آن اديان ايمان مى آوردند، ولى پس از عالوه برايشان نفوسى نيز.برمى خاستند

 با مى شكستند وگاه به صف دشمنان نيز مى پيوستند وخودرا  پيمان هوى، ايمان و اسيرى دردست نفس و عدم تقوى و حسد و طلبى و

 پيمان شكنان، درفرهنگ اديان ازچنين نفوسى با تعبيراتى همچون منافقين، .جديدالهى اقدام مى نمودند همدستى آنان عليه دين

  . است روئى دو و ريا و ايشان مكر ۀامثال آن يادمى شود كه بدترين صفت مشترك هم ناقضين، و ناكثين،

يكى : دسته اند اين نفوس دو. ازآن برگشته اند بهائى، تى ايمان به امرّپس ازمد داشته اندكه معدود نفوسى وجود دين بهائى نيز در  

آنهائى كه پس  ديگر. را مى روند راه خود يا عليه آن اقدام كنند، و بهائى جداشده بدون آنكه به آن بى احترامى نمايند ۀازجامع آنها كه

 مخالفان دراين راه با تهمت به ذهنشان مى رسد به آن نسبت مى دهند و و دروغ توهين و عليه آن اقدام مى نمايند وآنچهشدن  ازجدا

كسى  خروج ازآن آزاد است و به دين بهائى و به اينكه ورود بهائى نظر ۀاول، جامع ۀدست درمورد .همدستى وهمكارى مى كنند بهائى نيز

 ن غالبًا به آنانآم، كه به اصطالح قرّدو ۀاما دست. مانندزمان بهائى بودنشان است ّتى گردد، وضعيواجب القتل محسوب نم  ومرتد

 چون به دشمنى قيام مى كنند، اطالق مى شود، ناقضين، وبه اصطالح بهائى غالبًا ناقضين به معنى پيمان شكنان ين ومنافقين وّمرتد

ندرتًا  و ايشان اجتناب مى كند فقط از طبيعتًا  و ًواجب القتل بداند، صرفا ن راگذشته ايشا چون قرون بهائى بدون اينكه هم ۀجامع

سياسى ـــ به  دينى وچه چه غير جوامع ـــ چه دينى و ديگر در شان انيهمتا مانند عنداللزوم جواب اكاذيب آنها رامى دهد، چه كه اين دسته،

اى  ازجامعه شديدًا مايل به انتقام روانى درونى خود مى باشند و حى وكشمكش رو تضاد و تحت تأثير ًشان معموالّشرايط خاص خاطر

ّكه قبال به آن تعل هستند مى نويسند به قدرى مبغضانه  قبلى خود ۀازجداشدن ازجامع مطالبى كه پس به اين خاطر  و١٠٧ق داشته اند،ً

  . وتهمت است كه خودش پاسخ خودش مى باشد ءوافترا ومستهجن وآلوده به اكاذيب

ّ رديه نويسان دورانۀعالق فوق كه بسيارمورد در م مذكورّدو ۀدست زجمله نفوسا   هستند، يكى ميرزا  نيز پهلوى وجمهورى اسالمى ّ

 بهايى نائل گردد ولى چون مأيوس ۀنمود به يك مقام رهبرى در جامع  است كه تالش)١٨٧٣-١٩٥٣( عبدالحسين تفتى، معروف به آواره

ادامه داد تا به عنوان يك  ت خودّاليّبه فع» آيتى«نوشت و با نام  »كشف الحيل«كتابى در سه جلد به نام گرديد و  شد از جامعه خارج

 يكى فضل اهلل :وى قرار گرفتند و به او پيوستند نيزتحت تأثير ديگر دو نفر .نيز گرديد» نمكدان«ت ادبى معروف شد و سردبير مجله ّشخصي

بهايى از هندوستان بازديد نموده و  ّغت عبدالبهاء بود و ديگرى حسن نيكو كه به عنوان يك مبلچند سالى يكى از منشيان حضر كه صبحى

ّصبحى نيز رديه  .بود ى، رفتهئ به حيفا، مركز جهانى بها١٩٢٣در سال  فلسفه «كتابى در سه جلد به نام   و نيكو نيز١٠٨را نوشت» پيام پدر«ّ

ّازبين اين سه كه جام جم درمقاالتش ازرديه هاى هرسه ١٠٩.ى حمله كردئنگاشت و در آن به امر بها» نيكو ام استفاده ّاي ۀدرويژه نام نفرشان ّ

ّعنايت رديه نويسان قبل مورد صبحى بيشتر و كرده، آواره   . قرارگرفته اند انقالب از وبعد ّ

ت ّانصاف سندي قيق وبهائى واينكه به هيچ وجه براى اهل تح ۀازجامع پس ازخروجش اكاذيب ومطالب مستهجن وى درمورد  

ّصبحى، رديه هاى به مراتب مستهجن ترى در رد امر بها نيز و كه او، شود بايدعرض ندارد، ّ ّرديه هاى  در حقيقت اينان مطالب. ى نوشتندئّ ّ

ى ئاره جامعه بهادرب ى و نيزئسات بهاّ امراهلل، و مقدّولى به خصوص حضرت ى،ئسه امر بهاّ مقدت طلعاۀآت دربارئقبل را با اكاذيب و افترا

و به تعبيرى ايشان و  نداشت كه سابقه وردندآو ريا به وجود  هامات و كذبّتركيب كردند و معجونى جديد از ات و تشكيالت نظم ادارى آن،

ّقى را صرف خواندن آن رديه ها براى پى بردن به اين حقيقت كاّساخت به طورى كه خواننده منصف ومت» مزبله شيطان«آثارشان را  فى ّ



               

 

٥٧     ولوله درشهر

ّدو رفيقش، صبحى ونيكو، كه موجب تبصر خوانندگان عزيز خواهد بود،آنكه وى قبل از آنكه به غرور  آواره و ۀدربار هّاز نكات مهم. است

 نوشت و در چند »ّهريّكواكب الد«ى، به نام ئ بابى و بهاهور دو ظۀتاريخ دربار و از جمع اهل بهاء خارج شود، دو جلد كتاب دچار گردد

ى اش باشد تأكيد ئنسبت به اعتقاد بها بىّعى بى طرفى و بى تعصّب خود با وسواسى روشنفكرانه و عالمانه و به لحنى كه مدكتا جاى

ًنمود كه مطالبى را كه صحتش بر او كامال محرز  ، داشته خوددارى نموده استّ و ظنّشده ثبت كرده و از درج مطالبى كه در آن شك ّ

 ّخوانندگان بفهماند كه بدون حب و بغض و مانند يك ناظر و شخص ثالث به قضايا نگاه مى خواهد بهچنانكه از فرط بى طرفى گويى 

  . كرده است

بيست و دو سال .) ق.  ه١٣٤٢(در اين سنه  نگارنده« : مى نويسد٣٣٥-٣٣٦صص ،»ّهريّكواكب الد«م ّدر جلد دو عنوان مثالب  

و چند مرتبه به قفقاز و  جات وطن خود كه مملكت ايران است سير نموده ن و قرى و قصبهاست كه دائمًا در سفر بوده چند مرتبه در اكثر مد

ّفلسطين و برالشام و سفرى به بر مصر و اكثر بالد عرب و اخيرأ سفرى به اروپا  به بالد عثمانى و سوريا وفردفعه اى به تركستان و سه س ّ  ،رفته ّ

 ۀيان خارجه را سير كرده و با هزاران نفوس كاملئمركز از مراكز بها يان ايران و پنجاهئمراكز بهاتقريبًا يكصد و پنجاه مدينه و قريه و قصبه از

َلعه از قدماء و حدثاء،ّمط َُ و   آن را مطالعه نمودهۀلسان نوشته شده اصل يا ترجم كتب بسيارى را كه بر اين امر به هر خلطه و آميزش نموده و ُ

و در هر خصوص سعى و جهد وافى  .پوشيده مانده باشد اريخى است در موضوع اين امر كه بر اين بندهكمتر امرى از امور تاريخى و غير ت

خوانندگان  پس آنچه را مى توان به. و وقايع را بطور صحيح بنگارد، و چيزى را فرو نگذارد  حوادثصولوس و ائمبذول داشته كه ر

ات و ّدر جزئي ى باشد فقطّن كتاب ضبط شده تزلزل ناپذير است و اگر تأمله كه در ايّوس مسائل تاريخيئاطمينان داد اين است كه ر

ّتعبيرات است و در آنها نيز مهما امكن فحص و تحر ِ ْ ُ ِّ شده و اصحىَ َ اقوال نگاشته گشته و كمتر خدمتى كه به عالم علم و تاريخ شده  َ

ى فرمايند ّتزلزلى بيابند و تأمل با وجود اين اگر خوانندگان عظام. ا گشتهّه مهيّيا متن و زمينه اى براى نويسندگان آتي اينست كه نقشه و خريطه

ٌفلكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة( يانو طغ بايد يقين كنند كه از باب سهو و نسيان است، نه عمد ٌَ َ َ َ َْ ٍ ِ ِِّ ٍ ُِّ َُ ْ َ براى هر اسبى لغزشى است و براى هر ( )َ

 قابلى ۀ پس اگر هدي. ارجمندادباءۀ  دانشمند است و نه در نمرء علماۀاعت كه نه در زمر بى بضۀتا چه رسد به اين آوار )عالمى خطايى

ُو يقين استقراِء .  متاع اليقى براى ياران به ارمغان نياورده از عدم استطاعت استگرّنكرده از قلت بضاعت است وا تقديم حضور دوستان

  .»خير ختام ّ والسالم.)خورد خيزد ُِخورد ماهى ُِز آب(ده نگيرند چه كه ُو بزرگان بر خردى ِما خور. عظام عذر ما را مى پذيرند

ايران عليه امر  ّ شيطان نفس اماره، با دشمنان داخل و خارج ازّ رحمن و دخولش در ظلّپس از خروجش از ظل  همين شخصاما  

سر هم كرد كه حتى ديگر دشمنان هوشيار و سر عجيب در آن  آتئ خود را نوشت و به قدرى اكاذيب و افتراّۀى همدستى كرده و رديئبها

ّطرفى و صحت مطالبش   مبنى بر بى»ّهريّكواكب الد «را تشخيص دادند و به اين ترتيب تأكيد او در ى، بطالن دعاويشئسخت امر بها

ّگوياى اين شد كه مطالب رديه اش،  اعمالى بودكه همسر خاطر چنين  است، زيرا نمى شد هر دو درست باشد و به  كذب»كشف الحيل،«ّ

خود  .ى ثابت و مستقيم ماندئ، از او دورى جست و بر امر بهاهامتايمان و قدرت و ش وى نيز در اثر اين همه فساد او در كمال اطمينان و

 مورد ىّـ بطورى كه حت،غالب گردد و به خسران عاقبت دچار شد ولى نتوانست بر نفس  غير متينى نوشتۀواره نيز در مقطعى، توبه نامآ

فقدان انصاف و  «عواقب سوء نتايج اين ۀ و هم١١٠روى دست برده بودند واقع گرديد ارتدادش اورا آغاز يانى نيز كه درئبها بى اعتنايى غير

ْبما اكتسبت«  و به فرموده قرآن مجيد»تقوى َ َ َ ْ ْايديهم ِ ِ ّ با اين توضيحات بايد از رديه نويسان بعد از آواره ومن جمله ١١١. مى باشد»َ جام ّ

 و تعاليمشان و جانشينى حضرت هاءاهللباب و حضرت ب ت حضرتّجميان پرسيد كه چرا اعترافات قطعى وتزلزل ناپذير او را درباره حقاني

كر، مسكوت مى ّالذ  فوق»ّهريّكواكب الد«كتاب  منين آن درمؤى، و ايمان و شهامت ئامر بها ّانى، ولىّعبدالبهاء و حضرت شوقى رب

در کتاب  نند؟او را، آن هم به شكلى گزينشى تكرار مى ك ّۀدر ردي  طوطى وار و بدون تحقيق، اكاذيب و تهمت هاى مندرجگذارند و صرفًا

 و تي نوشت و مورد استقبال روحانتيّدر رد بهائ) ليکشف الح(ىکتاب ... ىتي آنيعبدالحس«: است آمده زين ١٨٣ ص ٢ رگ تاک جلد

  ١١٢». رضا شاه قرار گرفتقيتشو
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ّصبحى كه رديه اش حتى حال نيز خصوص دراما   االسالم و المسلمين  ّ حجت و چون خريدار ندارد آقاىتجديدچاپ مى شود، ّ

ّمنتشره پس از ايام جام جم، ١٧شمارۀ  ،ّبهائيت فصل نامۀ تاريخى، ويژۀ  مجبورشده اند درمقاله اى مندرج درّسيد هادى خسروشاهى

به .. .«آواره،  و  امثال اوۀقول كسروى دربار بهائى، به مصداق ۀجامع پس ازجدائى از ،١١٣رزندّتبليغ آن را بكنند وبه نشرجديدآن همت و

بابهائيان مى پردازند  اين باربه دشمنى هاى بسيار بى شرمانه نام آنكه من فريب خورده بودم، جابراى خود درميان مسلمانان بازمى كنند، و

يكى دوهفته است  قابل توجه اينكه اخبار از...«: وى چنين مى نويسد ۀت نيز دربارصادق هداي ١١٤». دلشان مى خواهد مى نويسندوهرچه

مشغول  ّبا تمام وقاحت جبلى ودريدگى بى سابقه اى يا ابتكارشخصى است كه آقاى صبحى و دار مقامات صالحيتۀ نمى دانم بااشار

ّمن در فشانى  اخالقى انحطاط  وبى سوادى ومخصوصًاخواهى پهلوى هركس مى نشيند ازخيانت به آزادى. است ّتبليغات ضد حقيرشده

ضمنًا  پيش آخوندها مايه گرفته و براى من گذاشته فراتر ى قدمىّ را پيدا كرده است وحتشيك ميهن ۀمى كند وبه طورخالصه دشمن نمر

منتظر بوده  البد. الع داريدّاط ه شكرآبالبته ازسابق. داده است بخوانند راديو از ام راّات خيّ رباعيۀقسمت هائى از مقدم من ۀبدون اجاز

كارى  دزدى وكثافت حوصله ندارم با او هم دهن بشوم وگرنه مطالب بسياراز عيبش اينجاست كه من. من بروم وبه دست وپايش بيفتم

 به پول عبدالبهاء كه ده سال كسى. است مال ميهنش موجودى. معرفى مى كند دارد  اين وسيله خودش راهالبته ب. كه بگويم دارم هاى او

تصحيح  كتابش را ّچپاندم، قصه بهش دادم و را توى راديو آنكه من او از ب نيست بعدّتعج ّمعلق زده وآن طور نمك به حرامى كرد جاى

 قى آور. عى خودمان بشودّپا مد يك گم كرده و  حاال خودش رادم،شريعت سنگلجى را به چند نفرمعرفى كر پا منبرى اورنگ و و كردم

  ١١٥.»...فاقات بسيارمعمولى اينجاستّات از ّست اماا

  :نيز آمده است ١٨٣ ص ٢ کتاب رگ تاک جلددر  

 ۀهم و ١١٦. رضا شاه قرار گرفتقي و تشوّتي نوشت و مورد استقبال روحانّتيّدر رد بهائ) ليکشف الح(ىکتاب.. .ىتي آنيعبدالحس

ۀ رديف صاد، ذيل كلم ،١٥٠٢عارف خود، صدائرة الم ها مثبت آن چيزى است كه جناب اشراق خاورى در اين

ى رابه نفاق دربين احباب ّكه مدت پرداز دروغ اب وّكذ فيض اهلل معروف به صبحى مردى بود«: ، چنين نوشته اند»ميرزاصبحى«

 ّبكتابت الواح مشغول بود، ولى درعين حال نفاق راپيشه كرده بود وحق ف وّزمانى چندهم درمحضرمبارك مشر به سربرد و

با آواره  و دريد را خود  نفاقۀپرد و رسيد اعمال سوئى كه باطنًا مرتكب مى شد به جزاى خود اثر فرمود وعاقبت بر عالى ستر مىت

 نگاشت مىهمت وافتراء تاباطيل و مملو از كتبى چند برامراهلل ّرد و بروجردى وصالح مراغه اى همداستان شد حسن نيكو تفتى و

به  به بدبختى به سربرد وعاقبت عمرى را پرداخت و مسلمين داستان سرائى براى اطفال بنقالى و و ديد امراهلل مطرود گرۀوازجامع

اينك شش  شتافت و مقر اصلى خود به و بى پرستار جان داد بيچارگى تنها و ت وّنهايت ذل در شد و گرفتار زبان سرطان گلو و

  ...للناستًا عبرجعله اهلل . مرگش مى گذرد هفت سال از

 اوصرفًا به خاطر ت امثالّبدانندكه محرومي و  بهائى آشنا گردندۀبه علل جدائى امثال صبحى ازجامع بيشتر  هموطنان عزيزآنكه براى  

جريان  حضرت عبدالبهاء و شرح رفتن او را نزد هاى خودشان بوده است، طلبى جاه و غرور اخالقى و فساد هوى و اسيرى ايشان درنفس و

حرمت خاندان  به خاطر را اريت حضرتشان نسبت به اوّ وعدم رضايت حضرت عبدالبهاء وستحتىنارا همان دوران، ودر ّىاورا حت فساد

ّمحبوب رديه نويسانى همچون جام جم و كسى كه به ظاهر با بيشت عزيز ، نقل مى نمايد تا هموطنان»مهتدى« مؤمن وى، سايت  و كيهان ّ

ّجاعلين رديه ها به نام مهناز رئوفى، و  شهبازى،آقاى عبداهلل و وصال پويانره ت درايران وّبهائي  وبهائى پژوهىهاى   و آقاى بهرام ّ

تأكيدشان بركتب آن دو نبود، بيش ازاين  تهمت هاى اخير آنان و است كه اگرسيل  شاهدّوحق و امثال ايشان است آشنا شوند افراسيابى،

براى هموطنان عزيزى   الاقلوراستاما چه توان كرد كه مجب. نده مى نمودصادق هدايت بس و دونقل قول كسروى نمى نوشت وبه همان

ّكه رديه نويسان حقايق را   . معروض دارد مى نمايند ايشان پنهان نموده و از عمدًا ّ
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ّرديه هايشان استفاده كرده اند، نويسند در ديگران بارها ازآن كه جام جميان وآقاى شهبازى و ّتا ريخ ظهورالحق دركتاب    آن ضمن ۀّ

 طلبيدند شهيد و تلگرافى ازمحضر حضرت عبدالبهاء براى محفل روحانى رسيد وسه تن را« ١١٧:است بيان شرح حال خود چنين نوشته

 پسرش ميرزا لبيب را تعيين كردند و و د حسين الفت يزدىّبود، آقا محم ه يزدى نوشتهّ تلگرافيۀيزدانى، ولى چون يزدانى درورق مازندرانى و

 و خود به رشت آورد با را دحسين مهتدى كاشىّحيفا كردند وابن اصدق، ميرزا فضل اهلل صبحى بن آقا محم در قصدحضور رجًالذا متد

 ۀ فاضل درحالى كه زوج١٣٢٧ذيقعده  ٢٦روزشنبه  در و رفتن عازم گرديد آقا مهدى باغبان قمصرى هم به خيال بن آقا نصرت اهلل فيروز

 بادكوبه شدند عازم فقًاّبا كشتى مت ديگر روز آن سه تن به بندرانزلى رفته و هوشنگ را به رشت گذاشت با خود كوچك پسر مؤمنه و ۀجليل

بهائى اقامت  ۀ شدند وبه مسافرخانبادكوبه وارد دوشنبه روز در ّتعرض مى نمود وبه حالى كه صبحى با ابن اصدق توهين ومخالفت و

روزى ميرزا عزيزاهلل خان بهادر « : همان منبع ادامه مى دهند٨٧١-٨٧٣: ودرصص». رسيدندم به حيفاّ محر١٣ پنجشنبه روز در... نمودند

 آمريكا به فاضل از تليه عودّام اوّهمان اي در بود  به غرب)عبدالبهاء(نگارش نامه هاى آن حضرت  ترجمه به انگليزى و مباشر...كه

فيض اهلل صبحى . بگويم يك سال واندى را ول غيبت شما ازحيفا به مدتدقيقه واقعه درط داشت كه بعضى ازامور مسافرخانه آمده اظهار

 جوش و و  را غريق اندوه)حضرت عبدالبهاء( ۀ جليلۀبه ظهور آورده كه تمامت عائل اعمال ناشايست اخالق و احوال داده و كم كم تغيير

 خواهش داشت كه )جناب فاضل مازندرانى(ت  بى تربيت ازخودۀاين بچ. دچارتب مى باشد ٓاالن حضرت عبدالبهاء و  ساختاباضطر

دست و پاى آقا  عاقبت به. ندانستى  را عرض كرده اجازه بدهند و تو صالح)مكاتبات(حيفا و اشتغالش به تحرير صادرات  اقامتش در

لوب خط حضرت تدريج از جهت سعى كردنش در نوشتن به اس  و او عرض كرده و قبول شد بهفتادت است اّميرزا هادى كه صرف روحاني

مى برند  ات بى جا پيدا كرده چنانچه غذاى نهار كه از منزل مستخدمين برايشّعزيز پنداشته توقع عبدالبها خود را گم كرده بى جهت

عربى نمى تواند بخورد و گاهى دخترهاى مستخدمه ى   و غذاىنيستدور ريخته فرياد مى زند كه آن غذاها مطبوع طبعش  گاهى ظرفها را

ب است ّتعج د شنيدن امثال اين مطالب گفت اينّ و فاضل به مجر،عقب كرده به فكر هوس رانى افتاد ركه را كه به بازار مى روندبيت مبا

اعمال يك بچه ى بى ادب رذيلى كارى نكنند و دچا  و فهميدنى نيست كه با اقتدار عظيم ظاهرى حضرت عبدالبها چگونه در مقابل

و قرار است  واقع شود ۀامراهلل و مالطفت به خاندان پر ايمان بزرگ مهتدى نمى خواهند بر آنها لك  بهادر گفت محض حفظ.رتب باشند

را نياوردم ابن اصدق آورد ولى اگر صالح مى دانند البته خواهم  او فاضل گفت من كه. را آورديد باز به ايران بر گردانيد همان طورى كه او

پيمان حضرتشان  ثابت بر كه هم انيس ومونس وغمخوار مهرحضرت عبدالبهاء پر خواهر(يا عل ۀاست كه حضرت ور گفت خالصه اين. برد

 فرمودند بروى در حضورحضرت عبدالبها و اجازه ى بردن او )پشتيبان واليت ور ، يائى امربهاّولى  حضرتۀدور بود، وهم پس ازايشان در

اذن فرمودند و نشست و آغاز مطلب چنين كردند كه  . را حاضر يافتو آن حضرت را بطلبى و فاضل براى گرفتن اذن به بيت مبارك رفت

 ال كرد كه تنها مىؤچنين س فاضل حركت خواهم كرد پس فاضل عرض كرد هر وقت اجازه بفرماييد مراجعت شما نزديك مى شود موقع

فاضل  و چندى چون به محضر خود طلبيدند و بعد از هيچ نگوييد تا من خبر بدهم حاال ميرزا صبحى را هم مى برى اما ،روم فرمودند نه

خواهم صبحى را با خود  شود مى بود و به فاضل فرمودند ديگر موقع حركت نزديك مى پريده حاضر در آن حال رنگ رفت صبحى

عفوى به در خواست   اول طريق عريضه پشيمانى ومنازلفاضل از همان  باال خره با فاضل در مراجعت همراه بود و در اثرنصايح.. .ببرى

و اين حكايت براى داللت بر . است فاضل فرستاد كه گفتند حسب االمر در مجمع احباء خوانده شد و فرمودند از اثر نصايح حضور مبارك

 و تدبير ومصالح امر ربانى به وفق مه)توسط حضرت عبدالبهاء(ل وانجام امور ّوضع سياست ادارى و مالحظات و وسعت حوصله و تحم

  ١١٨».نوشته شد

ّكه بسيارى تهمت هاى رديه هائى كه پس از بدانيد  جالب است.صبحى و امثال آواره روز حال و  بودچنين بارى   وصبحى  آواره ّ

درآن چاه سقوط   رفته اند وءتهمت وافترا اكاذيب و به چاه آن دو ۀنوشته شده ازكتب ايشان گرفته شده وبه قول معروف با طناب پوسيد

 توطئه ،با انگليس روابط ؛ جاسوسى و كمونيستىّۀروسي تزارى ونيز ّۀروابط با روسي، تروريسم: از تندعبار اى مزبور تهمت هۀازجمل. كرده اند

  ... به امربهائى؛ عزيز يهوديان و جلوه دادن گرايش زردشتيان عزيز
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ّندكه رديه نويسان قبل وبدان تا ايران با گوشه اى ازحقايق آشنا شوند ت عزيزّ به اين جهت الزم بود كه ملفوق توضيحات    پس از ّ

 عليه دين  خودۀدقيق ومحققان به اصطالح تحقيقات عالمانه و مبغضانه اى در و مستهجن ومحرف انقالب، ازچه منابع مخدوش و

سد راه فرهنگى وعلمى وتاريخى برانند و چند صباحى بيش،   دينى وديده ستمِ ايرانِّتبرملبهائى استفاده كرده ومى كنند تا  سّمقد

 كنجكاوشده، ايشان خود و ت ايران روشده استّدست آنان براى مل  ديگر. اما حاشا كه چنين وضعى ادامه يابد.گردند آگاهى ايشان

 وابسته به صدا وسيماى جمهورى اسالمى ايران جمكل، ازجمله جام  كه اهميت دارد س بهائى حتمًا آنقدرّدريافته اند كه ديانت مقد

  . تا تحريفش نمايند وحقايقش راپنهان كنند  نموده اندآن قيام نيزعليه

ى در خصوص حقوق اجتماعى ومدنى و اقتصادى ِ حتى چنين ناقضين و ئامر بها  حكم بديعۀ مقال چه بجاست كه درباردرانتهاى  

ى ّ حتءنمايد تا كل بدانند اهل بهااى ب  اشاره–در ادوار سابقه منصوص بوده  قتل ايشان كه حكم نسخ  عالوه بر–ى نيز ئُمرتدينى ازامر بها

  اين ظهورۀسّطلعات مقد بيان مبارك خود از اين خصوص چه مدركى بهتر در  و١١٩.نمايند  چگونه عمل مىاچنين نفوس بى حي ۀدربار

را به اين امر پر عشق و وفاى حضرت عبدالبهاء  و در ختام، انظار ياران ممتحن« : امربهائى مى فرمايندّانى، ولىّحضرت شوقى رب .اعظم

ّنكته متذكر دارم و آن مواظبت و دقت تام ّمهم و الزم منعطف نمايم و به اين ّ است از هر سلك   افرادّۀ شخصيّيۀ شرعّۀدر حفظ حقوق مدني ّ

ّمن دون تردد ّ بايد در نهايت سعى و دقت،ّ در اين مقام امتياز و ترجيح و تفوق جائز نه.ىو طايفه و نژاد و عقيده و مقام ِ  و مالحظه اى ياران ِ

َه نوع بشر، ادنى امتيازى بين آشنا و بيگانه و مؤمن و ّ راجع به حقوق اصليويشخ و برگزيدگان حضرت بهاءاهلل در محاسبات و معامالت

است،  نان آۀّتدقيق اگر چنانچه مقروضند بايد به تمام قوا همت بگمارند تا آنچه بر عهد  بعد از تحقيق و،و مقبل و معرض نگذارند مشرك

ّ به تمامها موفق گردنددّ آنچه را مكلفنۀتا به تأدي ِتا فلس اخير بپردازند و راحت نجويند  ّتعلقى به ديانت و ظاهره ه و معامالتّ حقوق مدني.ِ

 ّۀ حقوق شخصيّمشركين كل در اين مقام يكسانند و ّاز موحدين و چه از ه چهّ افراد در هيأت اجتماعي.اعتقاد باطنى انسان نداشته و ندارد

ّس و مسلم و هرمتردّعدل و انصاف محفوظ و مقد آنان نزد اصحاب ِّدر ساحت آن منتقم قهار مقصر و مسئول و مردود ىّد متمردّ  بلى .ّ

 و مهربانى به دشمنان امرالهى ذنبى است جسيم پركين و بى وفايان خود بين و رعايت و ّموافقت باكفار ملحدين و خائنان مصاحبت و

ّى است عظيم از صراط مستقيم الهى، ولى نفس ارتداد و محجوبيانحراف ِ به هيچ وجه   افراد آزاد راّۀ شرعيّۀحقوق مدني ت و ترك عقيده،َ

ّمن الوجوه به قدرسم ابره تخفيف و تغييرى ندهد و اال اهل بهاء َ ِّ و آتش  باره بگسترانند بساط پيشينيان را در اين قرن مشعشع نورانى دو ِّ

 را در اين روز فيروز از ّهالهيتأييدات   اين يوم موعود محروم سازند وۀصدور برافروزند و خود را از مواهب جليل  را درّهجاهليۀ يّتعصب وهم

   ١٢٠».را به اين اوهام و شئون ناشايسته آلوده نماييم حيف است ذيل تقديس. ظهور و بروز باز دارند
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  مشابه تاريخىىافترا

 نابودى پيروانشان، يكى ازحيله هاى دشمنان انبياى الهى براى جلوگيرى ازنفوذ ايشان و تاريخ اديانهمان طوركه مى دانيم در  

ّرديه  طّتوس اين حيله هم اكنون نيز. آنان بوده استۀ ّايجاد توهم دربار جوسازى عليه پيروان آنان ازطريق افسانه پردازى هاى دروغى و ّ

است، به گوشه ها ونمونه  زير، كه برگرفته ازسايت نقطه نظرۀ دو مقال. بهائى درحال اجراست ۀعليه جامع،نويسان ايران، ازجمله جام جم

  . هائى ازاين جوسازى ها مى پردازد

   مشابه تاريخى ىافترا

  پاك عدد 

 به انواع و خود را عاجز مشاهده نمودند  ظهور ديانت بابى و بهائى در ايران تا كنون دشمنانى كه در ميدان بحث و گفتگوازابتداى  

 ها و افتراها را نصيب پيروان اين دو ظهور جديد انواع تهمت. اند ظهور جديد دست زده اقسام وسايل جهت تخريب و از بين بردن اين

  ... اخالقى، سياسى، اجتماعى و:  قبيل، افتراهايى از هر نوعهرهايى از  تهمت. اند كرده

ل ديگرى ّخود مطلب مفص گذرد لى كه از ظهور اين ديانت جديد در ايران مى سا١٦٣ تاريخى اين افتراها در طول سير بررسى  

تشابهات برخى از اين افتراها در طول تاريخ به پيروان اديان جديد اشاره  اما در اين مقاله به. است كه در آينده به آن پرداخته خواهد شد

  . شود مختصرى مى

تى كه در تمام ّمسير خود شامل افتراهاى اخالقى نيز بوده است وجالب آنكه كيفيها و افتراها در   گفته شد اين تهمتطوركه همان  

شنيع بودن آن است تا بدين ترتيب تأثيرى ضربتى و محكم بر  و بعضًا شود بزرگ و بدور از ذهن ها و افتراها دنبال مى انواع اين تهمت

تا بدينوسيله بتوان مردم را از آن عقيده و » بيشتر  هرچه بزرگتر تأثيرشدروغ«مردم بگذارد و به قول معروف  ۀافكار عمومى جامعه و تود روى

هاى خود  به ياد شنيده طورى كه هرگاه مردم نام آن عقيده يا پيروان آن را بشنوند يا با ايشان مواجه شوند، به. يا افراد خيلى دور كرد ،رّتفك

ها و افتراها چيست و چه  ها و تهمت پردازى  توجيه اين افراد براى اين دروغ هبگذريم از اينك. پرهيز كنند افراد و هبيفتند و از آن عقيد

گويد براى رسيدن به  شنايى است كه مى آرّا اين همان تفكّع هم بدانند امّين و متشرّى شايد ايشان خود را افرادى متدّباشد؟ حت تواند مى

 بينند و با جزم ملين و مرتكبين اين اعمال خود را بر كرسى حقيقت مىرسد عا نظر مى به.  كردادهتوان استف اى مى هدف از هر وسيله

رات ّوجود داشته باشند و براى مقابله با اين تفك رات را عارى از حقيقت دانسته، مايل نيستند دگرانديشان در جامعهّانديشى ديگر تفك

  . شوند مىك ّغيراخالقى متمس اى از جمله وسايل جديد به هر وسيله

زده شده، عدم پابندى به اصول  هاى اخالقى كه به پيروان ديانت بابى و بهائى در ايران يكى از تهمت.  دور نيفتيممطلب از  

ا در اينجا نظر ّام. رود تهمتها را شنيع مطرح كردند كه شرم از نگارش آن مى در اين باره به قدرى اين. اخالقى و خانوادگى بوده است

ت ّشود، زمانى كه مسيحي جلب مى ظهور ديانت حضرت مسيح  تاريخى اين افتراى اخالقى در زمانابهمش ۀمحترم، به نمون خوانندگان

هدايت از وحى الهى بينشى جديد و روحانى را در  زند و با غيرمذهبى را بر هم مى اعم از مذهبى و رات عتيقه،ّكند و بنياد تفك ظهور مى

ر جديد را در جامعه ّتا بلكه بتوانند تفك گردند ث مىّها و افتراها متشب  اقسام تهمتو واعدهد دشمنان ظهور جديد نيز به ان اشاعه مى جامعه

  . از بين ببرند

. شود و بهائى در ايران هنوز زده مى ها همان تهمت مشابهى است كه بعد از نوزده قرن به پيروان ديانت بابى اين تهمت ۀازجمل  

 بررسى و »انحطاط و سقوط امپراطورى روم«هيجدهم ميالدى در كتاب معروف خود  رنادوارد گيبون مورخ نام آشناى انگليسى در ق
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م ّدر چاپ دو. چند مرتبه چاپ گرديده است اين كتاب در ايران ۀخالص. ت داشته استّپيدايش مسيحي ۀدوران اولي ۀجالبى دربار تحقيق

در » حكومت روم نسبت به عيسويان ۀروي«چهاردهم  در فصل ١٣٧٠اسالمى در سال  اين كتاب توسط انتشارات و آموزش انقالب

 عيسويان جعل كنند و درپيش نظر مردمان خوشباور و دنهاى فضاحت بارى براى خفيف كر افسانه«: خوانيم   چنين مى٢٣٠ۀ صفح

قبيحى  ار مردم به هرگونه عملدر خلوت و دور از انظ. بودند عيسويان تبهكارترين مردمان ها دال بر آن بود كه اين افسانه. بدگمان قرار دهند

قربان كردن هرگونه فضيلت اخالقى، لطف و عنايت  ورزيدند و با ل آدمى منحط شكل پذيرد مبادرت مىّدر كارگاه تخي كه ممكن بود

اتى را كه تشريف اند يا بسيارى از مردم متظاهر مدعى بودند كه در اين گونه مجامع منفور حضور داشته .خريدند خداى مجهول خويش را مى

براى شركت در مراسم  ى،برده و بر سبيل منظور مرموز پا در آرد فرو كودك نوزادى راسرا«گفتند كه  دًا مىّمؤك .كردند ديده بودند وصف مى

پنهانى و جانكاه بر پيكر معصوم  نكه آگاهى داشته باشد چندين ضربتآدادند و وى بى  قرار مى چاقوى مؤمن تازه واردى مجمع، به زير

  تاكهدادند  وقوف متقابل بر اين گناه قول مى ۀشد و به واسط ستمگرانه را مرتكب مى ساخت و به مجردى كه آن عمل آن قربانى وارد مى

شد كه ضمن  وحشيانه بساط سور مناسبى گسترده مى اند كه پس از اين قربانى ق گفتهّبه همين روال اشخاص موث. ابد رازدار يكديگر باشند

 بست، طبيعت به دست نسيان مى شد، شرم رخت از ميان بر شد، در سرموعد مقرر چراغها ناگاه خاموش مى ام گسيخته مىآن شهوات لج

  » .گشت شدن خواهران و برادران، پسران و مادران ملوث مى  شب با همخوابهتشد و ظلم سپرده مى

سازند و از  تهمتها را در طول تاريخ مى تًا كسانى كه اينحقيق. افتد ها و افتراها مى ب از قرابت تهمتّمنصفى در تعج ۀهرخوانند  

  شوند؟  چه خيانتى مرتكب مى كنند كنند آيا فكر نمى روى هم كپى بردارى مى

لزوم  ۀمبين آيات ديانت بهائى دربار س ديانت بهائى و نيز حضرت عبدالبهاءّ به تعدادى از بيانات حضرت بهاءاهلل مؤسپايان در  

  . و بينديشد و صدق را از كذب تشخيص دهد تا هر فرد منصفى بتواند خود ببيند شود مى ت و عصمت اشارهّق و عفرعايت ادب و اخال

اى ازعصمت اعظم از صد هزار سال  هّذر... ت عظمى باشندّاهل بهاء بايد مظاهر عصمت و عف«: فرمايند  مىبهاءاهلل حضرت  

ه ّات نفسانيّنفوسى كه به مشتهي ن شوند، چه كهّت كه به رداى تقديس و تنزيه مزياليوم بر كل الزم اس« ١٢١».عبادت و درياى معرفت است

 نمايم به آنچه سبب ارتفاع مقامات ت مىّاى اهل عالم، شما را وصي« ١٢٢» .نيستند و ند قابل مقر اطهر و اليق منظر اكبر نبوده اهّمتوج

نمايم به اعمال خالصه و  ت مىّاى دوستان الهى شما را وصي «١٢٣».ث كنيدّك نماييد و به ذيل معروف تشبّبه تقوى اهلل تمس. شماست

  ١٢٥» .نيست هر نفسى از او آثار خباثت و شهوت ظاهر شود او از حق نبوده و «١٢٤».ّهاخالق مرضي

و حسن ت ّپردازيد تا بنات را به عصمت و عف يد بايد بيشتر از تعليم به تربيت اّمشماها كه معل«: فرمايند  عبدالبهاء مىحضرت و  

   ١٢٧». غيرمتناهىّۀعالي حصول درجات ۀطهارت و تقديس از اس اساس دين الهى است و اعظم وسيل «١٢٦».اخالق و آداب پرورش دهيد

   به اتهامات وارده درروزنامه هگمتانه ىپاسخ

  برپا 

 . کندى همدان منتشر مى بهائهجامع هي که روزنامه صبح همدان به نام هگمتانه، سلسله مقاله ها و گزارش هائى را بر علاستى تّمد  

 ى گروهى از رسانه هاک يچي است که هىّتي طرفه راجع به اقلکي ى از قضاوتىحاک فانهّ مقاالت و گزارش ها متاسسندگانيلحن کالم نو

 فرصت آنرا گاه چي هني سرزمني مردم اران،ي در اى بهائنيي ساله آ١٦٠ خيدر طول تار.  دهندى نداده و نمن دفاع را به آنااجازه رانيا

  که از زادگاهشان برخواسته، کسبىانتي طرفانه در خصوص دىق و بّ موثىالعاتّ، اطىعمومى  که از منابع در دسترس و رسانه هاافتندين

 جانبه و سراسر کي ىهرچه توانسته اند حمالت ،ى جهاننيي آني است، بلکه دشمنان اشده غيالعات از آنان درّ اطنينه تنها ا. ندينما

سلسله مقاالت وگزارش هاى .  رابه آن نداده اندى وارد آورده اند و هرگز اجازه پاسخ گوئدفاعى  جامعه بنيو دروغ و بهتان را به ا ءفتراا

ى  منظمًا به چاپ م٢٨/٠٣/١٣٨٥ خي ها که از تارنگارش ني روزنامه در انيا. رودى  گونه بشمار مني از اى حمالتزيروزنامه هگمتانه ن
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.  دهدبي خصوص ترتني در اطرفانهى  بىقي تحقاينمايد و  بدون آنکه پاسخ آنها را چاپ پرداخته،ى هاماتّت و اتآ افترائاني به برسد

  . نموده است  دعوت»ىچکش« ىحمالت و نهادها را به اني بهائهي علجيهامات را ثابت شده پنداشته ومردم را به بسّات

 ناروا در خصوص ىها ت و تهمتآافترائ  هموطنان را باني سال اذهان ا١٦٠ به بي قر کهىطي انتظار داشت، در شراتوانى م البته  

 در شتريص بّ و تفحقي به تحقىازيکر نّ روزنامه فوق الذانّي درقلوب آنها دامن زده اند، متولنهي انباشته اند و به آتش نفرت و کانيبهائ

 ى طرفه به قاضکي  خود غافل شده،ى احرفه ّتي جانبه، از مسئولکي ى اخباردني و به صرف شننندينبهامات وارد شده ّخصوص ات

 آنانى  حرفه افيو از وظا  حتمًا واقفند،زي محترم روزنامه ننيطور که خود مسئول ا، همانّام . دهندنيهمّ متىو حکم بر گناهکار رفته،

، و نديص نماّ و تفحقيخصوص آن به قدر مقدور تحق در،ىهامّ گردد، نگارندگان محترم را سزاوار آنست که قبل از ذکر هر اتىمحسوب م

 دفاع خود  به آنان فرصت دهند که اززيدر همان صفحات و به همان مقدار ن  منتشر نمودند،ىاگروهي فرد هي را على مطلبکهى در صورت

 در آن روزنامه اني بهائهي بر علىمطالب ه، هر روزبًاي تقرماه، کي ز اشيفانه در طول بّمتاس. باشند پاسخگو وارده هاماتّنموده و در برابر ات

 گرددى  درج مًالي که ذىمطالب ميدواريام.  استدهيهامات منتشر نگردّ اتني در پاسخ به اى مطلباي مقاله و زي نکباري ّى و حتدهيدرج گرد

است، آب سکون و آرامش  ده شده جهت دامن زى که بىت و نفرنهي آتش کبرى  باز کند و تا حدىجائ  صفحات آن روزنامهانيبتواند در م

  . زديبر

 ، استى از جامعه بهائىاسي سوى التي تشکىريارائه تصو  شده است،دي مقاالت و گزارش ها برآن تاکني که در اکثر اىافترائ نيلّاو  

 مخدوش و اري بسري تصونيا . شناسندى آنان را مکيو از نزد دوست و همکار بوده اند  وهي همسااني که سالها با بهائىراني هموطنان اىبرا

 و جامعه انجامدي الفاظ به بروز سوء ظن بنياز ا  استفادهديدارند، شا انيبهائ  باى اندکى که آشنائى افرادىا براّام .ت اعتنا اسرقابليغ

 ّ به دو نکته مهمّ سوء ظنني رفع اىکه برا لذا الزم است .ر کنندّ و مخوف تصوىني زمريزى التي تشکاي و ىاسي سى را بصورت حزبىبهائ

  : اشاره شود

 سال ١٦٠ که دانندى  مىراني اىامبريپ رواني خود را پىجامعه بهائ.  ندارندىاسي و اهداف سستندي نىاسي گروه سکي انيبهائ ًال،ّاو  

  حضرتروانيمه پ ه. اذعان دارندتشّي به حقانلهي از هر قوم و قبىکشور جهان افراد ٢٠٠ از شي ظاهر شده و اکنون در براني در اشيپ

 و ى روحانمي تعالى و در جهت اجرادهندى م لي را تشکى بهائپارچه کيحد و ّ، در سراسر جهان جامعه متىراني اامبري پنيبهاءاهلل، ا

 و نهي بغض و کودي از قىانسان  جوامعى وحدت نوع بشر و رهائجي تروانيهدف بهائ .ندي نماى آن حضرت تالش مى و اجتماعىاخالق

 هدف ني به ادني رسى براانيبهائ . مختلف جهان را فرا گرفته استى شکلهاه است که اکنون بىهائى زي جنگ و جدال و خونروى دشمن

  . کنندى ، بنا به اعتقادات خود اجتناب مىاسيهرگونه دخالت در امور س  و اساسًا ازندي نماى استفاده نمىاسي سىاز ابزارها

 يىها  شود، عبارت از جمعىم دهي نامالتي به نام تشکىآنچه در جامعه بهائ. ستندي نىاسي سىالتي تشکى داراانيبهائ ًا،يثان  

 وجود  مجتهد و امثالهماي کاهن اي ّ مالاي شي مانند کشى جامعه مناصبنيدر ا . هستندى است که عهده دار اداره امور جامعه بهائىمشورت

 خود نياز ب  نه نفره راى جمعانيبهائ ، درهر سال،ىاداره امور جامعه بهائ ىا براّام.  برابرندگريکدين لحاظ با يهمه افراد از ا ندارد و

وفات،  د وّاعم از ازدواج و طالق و تول ،ّهي، عهده دار احوال شخصشودى  مدهي نامىمحفل روحان  جمع نه نفره کهني ا. کنندىانتخاب م

 رهيو گسترش دا ،ى فضائل اخالقجي و تروتامي فقرا و اازى ريانان، و دستگ اطفال و جوتي و تربمي تعلبر اختالفات افراد، و نظارت ّو حل

 ني اىمحفل روحان . کندى مىاري شتري هر چه بى رشد و تعالقيدر طر  جامعه راى که به نحوستيصنعت و هنر و بطور خالصه هر اقدام

 و محافل ئتهايه نيبه مجموعه ا. دهدى انجام م ،ددارى  که خود منصوب ميىئتهاي و مشورت و با مساعدت هشور قياقدامات را از طر

 ليق به تشکّ جهان، موفانياد خي بار در تارنيلّ اوىکه برا  مفتخر استىجامعه بهائ. شودى  گفته مى بهائالتي تشک ً اصطالحاّهيروحان

، امور خود کسانيو  برابر ً کامالىطيشراندارد و خود اعضاء جامعه، در   وجودونّي بنام روحانىدر آن طبقه ا  شده است کهىني دىجامعه ا

  . رسانندى را با استفاده از شور و مشورت به انجام م
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 وبطور داوطلبانه و تنها به ىداشت  چشمچي هستند که بدون هى و اعضاء آن افرادستي نى مخفىالتي تشکى مشورتىجمعها نيا  

نهادها و  ى شناسند و براىآنها را م همه افراد. رندي گى بعهده م را در جامعهى انجام دادن امورّتي مسئولىتّ مدىقصد خدمت، برا

  را به مقابلهى دولتىبعد از آنکه مردم و نهادها است که خود روزنامه هگمتانه، ّتعل ني به همديشا. د شناخته شده انزي نى دولتىارگانها

در صفحه دوم شماره . دينماى  مهيوارده گال هاماتّ به اتى حکومتى نهادهاراني مسئوالن و مدى اعتنائى، از بکندى  دعوت مانيبا بهائ

ى  صداميدي بود و هرچه انتظار کشى خالربطي مسئوالن ذى تماس ها جاني اانيدر م.. .«: ميخوانى در ستون بازتاب م  روزنامهني ا٦٩٦

   ١٢٨».مي نکردافتي آنان درى از سوىغامي و پميدينشن را  مسئولى نهادهاراني از مدکي چيه

 نيلّاو.  باشدى و اساس مهي پاى تاچه حد بى جامعه بهائهي روزنامه علنيهامات وارد شده در اّ که اتافتي درتوانى مه مّ مقدنيا با  

  درشت در صفحهتري مسلمان است که با تى خانمى از سوىهامّات هامات خود ساخته،ّآماج ات  رااني که روزنامه هگمتانه در آن بهائىخبر

 .اني که چگونه بهائشودى ال مطرح مسؤ ني خواننده اى برا.–١٢٩» را گرفتندمى ا نشدم زندگىچون بهائ« :ستچاپ شده ال روزنامه ّاو

 ىخردسال را در روز روشن از مادر توانستند سه فرزند — ساکن همدان هستند  و کسبه و صنعتگران و کشاورزانى ازمردم عادىکه همگ

 اطفال ِ مظلومِ که مادردي رسا و کار بدانجدي بنماى درشهر بزرگ همدان نتوانست اقدامىالعاتّو اط ى و انتظامى ارگان دولتچي و هرنديبگ

 و ء و علماى حکومتىارگانها و نهادها همه  ازى شده و مجبور شد به روزنامه هگمتانه مراجعه کند و در ضمن نامه اوسيهمه جا ما از

  روزنامهسندگاني که توسط نوکي و تحرجيي شماره تهني شوند و بعد از چندجي بسانيهائب هي بخواهد که به او کمک کنند و علىنيد بزرگان

 ى تماس تلفن) روزنامهىعاّبه اد( نفر ستي ناشناس، حدود بىند و تنها جماعترد نکى اعتنائى حکومتى از نهادهاک يچي شد، هىري گىپ

 که از طرف ى در نامه ا.! نزد پدرشان: معلوم است؟ خانم کجا هستندني ا نشد که اطفالمعلوم اني در پاايآ.  و اعالم انزجار کنندرنديبگ

 و همسرشان را به شاني در صدد آن بوده اند که ااني که بهائدي آى بر مني، در روزنامه چاپ شده است چنىزارع مين خانم، به نام مريا

  .ندينماى زند خردسالش محروم م سه فردارياز د  مادر راشوندى  موسي که ماى و هنگامنديجلب نما  خودنيآئ

 به شاني است که کار اىتّ سالها با همسرشان اختالف داشته اند واکنون مدى زارعمي قرار است که سرکار خانم مرني ااز اماجر  

نت  حضاراني اى اسالمىاز آنجا که طبق قانون جمهور.  استاني در جرطالق ني استان همدان پرونده اى و در دادگستردهي رسىجدائ

 از ىبرآمده اند که به نحو  در صددستي حکم نني به اى راضشاني که حتمًا عواطف مادرانه اىارعخواهد بود، خانم ز اطفال با پدر

 با چند ى مدت زمانشاني همسر اکهى از آنجائ.  وفرزندان را نزد خود نگاه دارندندي نماّتيهمسر خود در دادگاه سلب اعتبار و صالح

 همسر ّتي در جهت سلب صالحتواندى  مزي دستاوني ا با آمده است کهىرع بنظر خانم زانيچن ت و آمد داشته اند، رفىبهائ خانواده

 في تکل. نخواهد آمدى بکار خانم زارعزي دستاوني مسلمان است و اىزارع شوهر خانم. ر باشدّ در حضانت اطفال موثشانيسابق ا

 درشت تري ارتباط تزي هگمتانه نروزنامه انندهخو.  خواهد نمودنيي شهر همدان تعىه دادگستر، بلکاني، نه بهائزي را نشانيا حضانت فرزندان

ى  به اغراض شخصدني رسى براى که فردستي بار ننيلّ هم اوني ا.افتيمطلب در نخواهد  ّ را با کل»دندي آفرتي حقوق بشر جناانيعّمد«

 محترم روزنامه ني، مسئولىرض و غزهي به چه انگکه نجاستي اىال اصلؤ اما س.ديمانى  سوء استفاده مانيهام به بهائّ از وارد نمودن اتخود

هامات و ّآماج ات  همدان رااني دفاع بهائىجامعه ب  مسلمان،ى بانوئى براى دلسوزى اند و در لواکردهى ني جنجال آفرني چننيهگمتانه ا

   است؟ ىستاورد مقاالت و گزارش هاى سراسر کذب و افتراء چه دسلسله ني انتظار روزنامه هگمتانه از اايت ناروا ساخته اند؟ آآافترائ

 به کوشش فراوان ىازي مقاالت ننيا سندگاني نوزهي انگافتني ى خواننده روزنامه هگمتانه برا. ساده استاريال بسؤ سني ابه پاسخ  

 مختلف روزنامه ى جمالت که از نسخه هانيدر ا . ببردىاغراض نهفته در آن پ  بهتواندى  مى نوشته ها براحتنيندارد و در خالل ا

تا حصول « ١٣٠،» نمودمينخواه غي درى تالشچي از هى مورچگان موذني بستن آب به النه اىبرا«: ديائانتخاب شده دقت نم هگمتانه

ى  دمل هاىبه تمام «١٣١،» آمدمي کوتاه نخواهى کردن باند و فرقه شما دراستان همدان است به اندازه سر سوزنى که متالشى قطعجهينت

 و عفن في از وجود کثى جامعه اسالمىپاکسازى  زد و برامي خواهشترين  در استان،ّتيهائ بى گردانندگان اصلدي حاصل از وجود پلنيچرک
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به  وابسته... ني کامل اىادامه راه تا فروپاش.. . «١٣٢،» کردمي فروگذار نخواهىتالش چي از هى علوعتي و شرنيد مرتدان و منکران

   ١٣٣».. کنندبرخوردى ً کامال چکشنهين زمي کرد که در اميمسئوالن محترم را مجاب خواه..... .گانگانيب

شده است، خواننده به وضوح در   سلسله مقاالت نگاشتهني که در اى مطالبىت در جمالت فوق و لحن کالم و محتواّ دقىباکم  

 ى را به جامعه بهائىهاماتّ اتممکن لهي کوشد به هر وسىبلکه م ،ستي نّتيواقع  و آشکار شدنقتي کشف حقسندهي نوۀزي که انگابدي ىم

 سندگاني نواي و سندهينو .دي را صادر نماىني جامعه دکي ىنموده و حکم نابود  شده فرضبتهامات خود را ثاّوارد سازد و سپس ات

 ني است با چنىهيبد .ندي نماى مقي صادر شده تشوشي حکم از پى را به اجرانيمسئول و  نبوده، بلکه مردمقانع زي حد ننيبه ا مقاالت

 قيوارده تحق هاماتّو کذب ات  داشت که در خصوص صدقانتظار توان از آنان ى غالب است، نمسندگاني بر ذهن و فکر نوکهى نگرش

 انيبهائ  که بهمي کنى هگمتانه دعوت مراني و مدسندگانياز نو. ندينما بتوانند از خود دفاع  قائل باشند تاىّ حقزي ناني بهائى برااي و ندينما

در اوراق آن  ، ارائه نموده اند،شانيوارد شده بر ا هاماتّ اتلي خود را که سالهاست در مقابل سىها  از پاسخىه اّاجازه دهند تا شم

 که در آن روزنامه ىتآو افترائ هاماتّ اتىتمامى  برااني بهائ. رودى بشمار مى مطبوعاتني و از قوانى حرفه اّتيمسئول نيا .روزنامه منتشرسازند

 در همان روزنامه و در همان ىهائ  پاسخهاماتّ اتني اند تا در جهت رفع اآماده اقيدارند و با کمال اشت  درخورىمنتشرگشته، پاسخهائ

  . اندازه منتشر سازند قطع و

   ١٣٨٥  ماه،مرداد
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  گفتم ىمجمل باب اين ّمفصل از من

  جواب چندشبهه وايراداى ازيك مقاله در نمونه

  سايت نقطه نظر عالء قدس،

  مـ گفتىلـن باب مجمـل ايّـن از مفصـم

   برخوان ىّ خود ز مجمل من رومفصلوت

  ) يى بخاراىکمال(

، در پاسخ ستي مستقل نانتي دکي هرگز ،ى بهائۀفرق  تحت عنوانمزي تارانيا ۀي، در نشر)٢٠٠١آگست ( ١٣٨٠ ماه سالمرداد در  

 ى به قلم آقاى مطلب،ى وبهائى بابنيي آشيداي، در موضوع ظهور و پ)٢٠٠١ ىجوال( ١٣٨٠ در مرداد ماه هيآن نشر  درانبنجي اۀبه نوشت

  .  آن نگاشته شودۀدربار ى چند سطردي آمده بود که الزم گردىخراسان ۀصادق احمدزاد

 و ىّاگر مطالب آن به دقت وبا موشکاف ج شده بود که درىشرح .  . . اىدر صفحه«: آورد ى منيچن  خودۀمحترم در آغاز نوشت ۀنويسند  

   ». ومشوب شدن ذهن خوانندگان آن روزنامه خواهد شدى نشود موجب گمراهلي تجزيه و تحلىبا استناد به مدارک و شواهد تاريخ

 نخوانده و مدارک و »ىافّبه دقت و با موشک« جانب را اين ۀمحترم نه تنها نوشت ۀسندي نوآيد ى از اينکه چنانکه بر مشگفتا ّاما  

 نمايد، بلکه با دادن ىريجلوگ »، و مشوب شدن ذهن خوانندگان روزنامهىاز گمراه «بتواند بقول خودشان   هم ارائه نداده تاىشواهد

 گشوده ىا  تازه پرداخته و به زعم خود، ابوابانينيشي پىها  تکرار همان گفتهبه اديبن ى و بمايه ى مطالب باني و اساس و بپايه ى بىشعارها

   . استدهي تحرير کشۀ آشکار و هويدا ساخته و به رشتىحقايق جديد و

  :  به قول موالناکه ى و از آنجاي» بر سنگىکس نزند بر درخت ب«:  يکصد و شصت سال است که به مصداق آنکهمحترم، ۀنويسند  

   ديده شدىدل بسو  حجاب ازصد    شددهيغرض آمد هنر پوش چون

 ىها رايهيّاساس زدند و چه اتهامات ناروا، روا داشتند و چه پ  ىب ىها  چه تهمتى بهائنيي آشرفتي از پىري جلوگىاارباب غرض بر  

 ىها  چه شاخههرّ و روش هر چه در توان داشتند بکار بردند، اما چه سود از اين همه کوش وجوش و خروش؟ زيرا وهيبراين ش.  بستندمايه ىب

گل و   و هر اندازهدي ريشه دوانشتري بدند،ي کشروني و بن بخيهايش را از ب و هر قدر ريشه ، بر شاخ و برگ افزود را بريدندى بهائنييدرخت آ

ها  تالش ۀ همواز اينر.  شدرياش جهانگ  و آوازهگرديد ريگ  جا اش همه تر شد تا سرانجام سايه آنرا به باد جور و جفا دادند، شکوفان ۀشکوف

   . آينده است، در آن بنگريد که شايد آگاه شويدۀ گذشته آين،ىآر.  گشتثمر ى وبميقها ع  و تمام کوششهودهيب

 ى بر عدم استقالل و الهليدل د،يدان ى و چنانچه شما نمدانند ى مى را يک ديانت مستقل و الهى بهائنيي آاني بهائ،ىگرام هموطن  

  اگر مقبولنمايند، ىاهلل، آنچه را دارايند به ديگران م رش حضرت بهاءپند و سفا  بهانيبهائ.  بشمار آيدتواند ى نمى روچيهه نبودن آن ب

 ندارند و شکوه و ى اعتراضايد،يطبع شما ن رو چنانچه اين موضوع پسند و مقبول از اين .ّ گر نه تعرض باطلومقصود حاصل  افتاد،

   .ارندي برنىشکايت

 عدم اري را مالک و معىقبول و شناساي  اين عدمىاينک آيا بايست. دانند ى نمى مستقل و الهني اسالم را آئني آئانيحي مسو يهوديان  

آيا . شناسند ى مى را الهحي مسلمانان برابر آيات قرآن اديان يهود و مسکه ىدر صورت  اسالم بر شماريم؟نيي نبودن آىاستقالل و اله

  پاسخ در هر دوصورتخوانند؟ ى مىرا آسمان  آنامبريو پ الم اسني آئاني آيا زرتشتو دانند ى مى او را الهنييمسلمانان حضرت زرتشت و آ

   . استىمنف
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 و ها دهيشن ۀ از مقولديدان ىم  نداريد و آنچه را هم کهى بسنده و کافىّ اطالع و آگاهى بهائنيي شما که از آمحترم،ۀ نويسند  

و بهر   اين فرقه هموارهنيّمبلغ«: ايد که تان آورده هچگونه به جرأت و صراحت در نوشت ّديه استّمسموعات و خواندن چند جزوه و کتاب ر

 بدهند، هر ى و الهى خود رنگ آسمان»ى به ظاهر مذهبى ولىاسيس متون« و »فستيمان« اينکه بتوانند به ى و برااند  که توانستهبيترت

 امبراني پماتيتعل ۀ در ادامو لي تورات يا انج و تحريف مربوط و منسوب به قرآن ياري با تفسّى و حتىخود را به نحو بخش از نوشتار و گفتار

   »اند؟  خواندهىقبل

 آثار و ى نشده است که کسدهيتا کنون شن  است؟زي چه چى به ظاهرمذهبى ولىاسيمتون س  و فستي و منظورتان از مانمراد آيا  

 نيي آديها اين است که بگوئ ار بردن اين واژه آيا هدف از بک.باشد دهي نامىاسي و متون سفستي را مانى بهائنيي آانگذاريبن ىها نوشته

 ّهي و اعالمّهياني بى در لغت به معنا»فستيمان«ۀ  آنکه واژحي در ارتباط است؟ توض»ىستيکمون«  و يا اينکه با مرامدارد ىاسيس ۀ جنبىبهائ

و  مرام ۀ که سرلوحىاستمدارآلمانيان و ساقتصادد  و فريدريش انگلزى و اقتصاددان آلمانلسوفيکارل مارکس ف  آمده و کتاب معروفرهيو غ

 دهي بدين نام نامزين  انتشار يافته،ستهاي انجمن کمونني نخستى درشهر لندن از سوىالدي م١٨٤٨سم بشمار آمده و بسال يحزب کمون ّۀيانيب

  . است شده

هم به   بوده و در آنجافايح و ّدر عکا خود سياهلل که همراه رئ  بهاءى منشۀ نوشتلي الح کشفّاما درکتاب  «: نويسد ى منويسنده  

العاده با   تماس و ارتباط خارقگونه چي هحاتي شده و از آن همه توضداده حيتوض قًاي صدور الواح دقىچگونگ  مشغول بوده،ىنويس لوح

 گوينده حکايت ىانسجام ذهنبوده و از  ّ و يا تکرار مکرراتاتّيبديه ۀّ خاصه آنکه مطالب الواح نامبرده از جملشود، ىنم خداوند مستفاد

   ».باشد  ى از سالست وبالغت برخوردار نمى و مانند ساير کتب آسمانکند ىنم

 ىّاو اطالع و آگاه ۀنيشي و از گذشته و پديدان ىم را آن ۀايد و آيا نام نويسند  را خواندهلي آيا شما کتاب کشف الحمحترم،ۀ نويسند  

   . و مسموعات استها دهيشن ۀ هم از مقولنهي زمدر اين  شماىّگويا اطالع و آگاه داريد؟

ّ هم در دو مجلد ى بود و کتابى بهائنيّنامبرده از مبلغ .است) ىآيت(ىتفت ۀ آوارنيالحس  عبدرزاي ملي الح کتاب کشف ۀنويسند ،ىبار  

ّکواکب الدريه بنام ى و بهائىدر تاريخ ديانت باب در قاهره مصر به چاپ ) ىالديم١٩٢٣-٤(ى شمس١٣٠٣ و در سال ديتحرير کش ۀ به رشتّ

 برخاست و به فتنه و فساد پرداخت و سرانجام از ى و غروراز در مخالفت و نافرمانىخواه ّ چند نگذشت که به علت خودىسال و ديرسان

  کشفسه جلد با نام  در ى و چاپ کتابفيبرخاست وبه تأل ى و مخالفت به تالفى دشمنىاز اينرو نامبرده از رو.  اخراج گرديدانيبهائۀ جامع

.  هـ١٣١٩او در سال .  درگذشتى شمس١٣٣٢ دست زد و سرانجام در سال ى شمس١٣١٠ و١٣٠٧ ى در سالهاليالح

 ى زمانى درآمد يعنى بهائنييشهر يزد به آ تفت از توابع ۀ در قصبى تفتىعل ّ محمدخيبرادرش ش ۀلي وسىام جوانّدر اي) ىالديم١٩٠١.(ق  

 توانسته ىرو نامبرده نم از اين.  گذشته بود،ىالدي م١٨٩٢برابر . ق  . هـ١٣٠٩ّدر عکا بسال  اهلل گذشت حضرت بهاءّ مدت ده سال از درکه

 مشغول شده و در ىنويس  برده و در آنجا به لوحبسر فايّ خود در عکا و حسياهلل بوده و همراه رئ  بهاءى منشسنده،ينو ۀ برابر نوشتاست

  را از کجا و چگونهزيانگ  و شگفتبي عجّطالعاتمحترم اين ا ۀ نويسندستي روشن ن.باشد  دادهىحاتي صدور الواح توضىچگونگ

ّالدريه کواکب پايان جلد دوم کتاب  در  آنکه نامبرده چنانکه خودحي توض.بدست آورده است ّ آورده، فقط سه بار به عکا و ٣٣٥ صفحه ّ

  : است  کردهسفر) ى افندى زمان حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقدر.(ق  . هـ١٣٤٢ تا ١٣٢٠ ىسالها ني به شرح زير بفايح

بوده چند مرتبه در اکثر مدن و   و دو سال است که دائمًا در سفرستي، ب)ىالدي م١٩٢٣برابر .(ق . هـ١٣٤٢در اين سنه  نگارنده 

 ترکستان و سه سفر به بالد  بهىا  و چند مرتبه به قفقاز و دفعهنموده ريجات وطن خود که مملکت ايران است س  و قصبهىقر

تقريبًا يکصد و شصت مدينه و قريه  . به اروپا رفتهرًايو اخ  مصر و اکثر بالد عربّ  به برىو سفر لشام اّ بر  ونيفلسط و  و سورياىعثمان

 ّطلعه از قدماء و حدثاءم ۀهزاران نفوس کامل  کرده و باري خارجه را ساني ايران و پنجاه مرکز از مراکز بهائانياز مراکز بهائ و قصبه
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امور   ازىرا مطالعه نموده و کمتر امر آن ۀ اين امر بهر لسان نوشته شده اصل يا ترجمبر  را کهىاري نموده و کتب بسزشيخلط و آم

   . . .  مانده باشددهي است در موضوع اين امر که بر اين بنده پوشى تاريخري و غىتاريخ

 ى بوديم، ولدهيمؤمنان، شن  آن هم از قولد،يالست و فصاحت و بالغت آيات کتاب قرآن مجس ۀبار  تا کنون درمحترم،ۀ نويسند  

 دهي نشنزي آن اديان نرواني پاني از زبان و بّى نخوانده و حتى در جايلي تورات وانجى سالست و فصاحت و بالغت کتابهاۀهرگز در بار

 آنکه حي و ياخود چگونه دريافته است؟ توضدهي شنى آورده و از چه کس اين اوصاف را از کجا به ارمغانسنده،ي نوستيبوديم وروشن ن

در .  گرديدىّ و نشان اعجاز آن تلقلي به بعد بتدريج مطرح شد و دلى قمرىهجر مّ از قرن سوزي نديموضوع بالغت و فصاحت قرآن مج

 اين اي و اعجاز آن بشمار آريم، آّتيّحقان اريع و سالست قرآن شريف را مالک و مت که اگر فصاحت و بالغآيد ى مشياين سؤال پ اينجا

ماند؟ آيا  نخواهند  و محرومبهره ىاختصاص نخواهد يافت و ديگران از آن ب ءُ و بلغاءُ و فصحاءعلما  معدود از ادبا وىتنها و فقط به گروه

احت و بالغت و سالست آيات قرآن  بخاطر فصکدام چيه  آنان،ال و امثى و بالل حبشىابوذر چوپان و سلمان پارس در صدر اسالم،

   او را پذيرا شدند و به او گرويدند؟ نيي و آاسالم امبري پى و راستّتيّحقان د،يمج

 و تکرار اتّيبديه ۀ آنرا از مقولنيو مضام ايد، چگونه و از کجا متون اهلل را نخوانده  اين، شما که الواح و آثار حضرت بهاءبر افزون  

کافران و   ازانينيشيپ  و اعتراضىريايرادگ قلمداد ساخته و در اين رهگذر، در نهج آن، ۀگويند ىعدم انسجام ذهن و نشان ليّمکررات و دل

  ايد؟   گرفتهشي و عبث آنان را پهودهي و روش بوهيو بدينگونه ش ايد ايد و رقم زده گذارده  اسالم قدمامبريمشرکان و مخالفان در زمان ظهور پ

ْبل قالوا اضغاث احالم بل«:  آمده استاءينبا  ۀپنجم از سور ۀدرآي   َْ ٍَ  ُ ْ ْافتراه بل هو شاعر فل ُ َ ٌ ِ َ َُ ُْ ِاتناَيْ کما ارسل االولونٍية بآ َ َ َُ   ْ ِ آن  ۀکه ترجم »ْ

ان  به هماوردي ما بى براىا پس بايد معجزه. ّمحمد شاعر است پريشان است، بلکه بلکه کافران گفتند که قرآن سخنان پراکنده: اين است

ِويقولون ا نا لتارکوا آلهتنا «: ّصافات آمده است ۀشش از سور  و  ىس ۀ در آينيهمچن .با آن فرستاده شده بودند  گذشتهامبرانيگونه که پ َِ ِ َ ّ ِٔ  َ ُ ُ

ٍلشاعر مجنون ْ َ ٍ  و چهاردهم دهمزيسۀ  در آيزين م؟ي رها کننه ديواى آيا ما خدايان خود را بخاطر شاعرگويند، ىو م: است آن اين ۀ که ترجم»ِ

ّانا« :دخان آمده است ۀاز سور لهم الذکرى ْ ِّ ُ ُ ْقد َو َ ِ جاهم رسول مبَ ُ ُ ٌُ َ ْ ثم تولوا عنه و قالوا معلمٌني ٌ  َّ َُ ُُ ْ َ َ  ٌمجنون ُ ُ ْ چگونه پند :  آن اين استۀ که ترجم»َ

 دهي گردانىهمه از او رو  آمده است، با اينشان ىبه سو زهاستيچ کننده  که آشکارىامبريافتد، زيرا با آنکه پ و اندرز خداوند در آنان کارگر

ْو اذا تتل«: أنفال آمده است  ۀ يکم از سور  و ىس ۀ در آينيهمچن .است  و مجنون و ديوانهگراني دۀو گفته اند که او آموخته شد ُ َعل ى ْهمْيَ ِ 

َآياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء ل َُ َ َْ ِْ َ ُ ْ مثل هذا ان هذاُقلناُ  َ ْ ّاال ِ اساط ِ االولُري  آيات ما برآنان خوانده شود، که ىو هنگام: آن اين است ۀکه ترجم »َني 

 نبوده انينيشي پىها  و افسانهري جز اساطىزي گفت و اين آيات چميرا خواه  مانند اين آياتمي و اگر بخواهايم دهي را شنزهاي اين چگويند، ىم

   .ستيو ن

 ى وبهائى بابىها  فرقهلي در تشکسي روس و انگلىمشارکت و همکارۀ  و کهنهي پاىموضوع ب بهخود باز  ۀ نويسنده در مقال،ىبار  

 ىها  فرقهدايشي ظهور و پجهي و در نتاني ايراناني در مىمذهبۀ  به منظور ايجاد تفرقزي ايران و روس را نىآور آنکه جنگها پرداخته و شگفت

   .برشمرده است خود ۀتنامبرده به گف

و . م١٨٠٣ -.ق . هـ١٢١٨ ىسالها( ّ قاجار به مدت ده سالشاه ى ايران و روس در زمان فتحعلىّاول جنگها ۀ دورترم،محۀ نويسند  

 ى قفقاز منتهني از سرزمىميدادن ن  گلستان و از دست ۀشکست ايران و عقد معاهد  و سرانجام بهديبطول انجام.) م١٨١٣-. ق  .  هـ١٢٢٨

. ق  . هـ١٢٤٣آغاز گرديد و تا سال  در عهد همان پادشاه.) م١٨٢٦.(ق  . هـ١٢٤١ در سال زيو روس ن ايران ىم جنگهاّدو ۀدور .گرديد

  تومانونهايلي قفقاز و پرداخت منيسرزم ۀمانديدادن باق  و از دستىقرارداد ترکمانچا ادامه يافت و با شکست ايران و عقد.) م١٨٢٨(

 ۀاش انعقاد عهدنام  ايران و روس که سرانجامىجنگها مّدو ۀ که آيا دورآيد ى مشيپرسش پدر اينجا اين . ديپايان انجام غرامت و تاوان به

 انيعي شديتقل  و مراجععهي شونّي نبود، اين روحانهي وجه مايل به جنگ با روسچي قاجار بهشاه ىفتحعل با آنکه  گرديد،ى ترکمانچانيننگ

 داني را به مانيعي دادند و شىّ و کفار فتوهيکردند و به جهاد با روس  و کفن بر تندندارو شاه را زير فشار گذ  کردندىنبودند که اعالم آمادگ



               

 

٦٩     ولوله درشهر

 قاجار که علل شاه ىفتحعل  ايران و روس در زمانى که آيا وقوع جنگهاشود ىروانه ساختند؟ اينک اين سؤال مطرح مر جنگ و کارزا

 جهي و در نتاني ايراناني در مىمذهب ۀ در ايجاد تفرقى، چه نقش)است  از موضوع بحث ما دراينجارونيو ب( داشته ىتاريخ ۀ و سابقىاسيس

، داشته است؟ .)م١٨٦٣.(ق  . هـ١٢٧٩ در بغداد در سالى بهائني آئدايشيو پ.) م١٨٤٤.(ق  . هـ١٢٦٠ بسال رازي در شىباب نييظهور آ

يکساعت : اند  گفتهکه ى و انديشه بايد، از آنجائى بررسزدن نشايد، بلکه  به آبگدار ىب  اين رويدادهاليمحترم، در تجزيه و تحلۀ نويسند

   .انديشه، بهتر از هفتاد سال عبادت است

در ساختن و پرداختن   راسي روس و انگلىها  دولتىّخود بطور خالصه علت مشارکت و همکار ۀ ديگر نوشتى جادر نويسنده  

   .شمرد ىم  در کشور ايران برانيعيش في و به منظور تضععهي در کنار مذهب شىا  ايجاد فرقه،ىگريبهائ

 و اساس است پايه ى آنقدر بسي روس وانگلۀلي وسى و بهائى بابنيي کوتاه سخن آنکه موضوع ساختن و پرداختن آمحترم،ۀ نويسند  

 رابطه با موضوع ود درخ ۀ در نوشتزي نوشته و شما نىگريبهائ با نام ى و بهائى بابنييِآ ّ در ردىا  هم که رسالهى مرحوم احمد کسروّىکه حت

 ميچنانکه گفت«:  آورده استني چنى شمس١٣٣٥چاپ چهارم سال  ٨٩ايد، در صفحه  و مورد استناد قرار داده  نمودهاره بدان اشىديگر

.  . . ه آنرا پديد آوردىسيانگل  ياى بگويد فالن روسى که کسجاستي باري شده و اين بسدهي زايىگريعي و شىگريخي شاز ىگري و بهائىگريباب

   ». آوردى و خود نتوانستنداوردهي پديد نسي را در ايران روس وانگلىگري جنبش بابميچنانکه گفت

 ىها داشت ياد يا ى دالگورکازيني کىاسيس اعترافات با نام ى و جعلى ساختگىا  رسالهۀبار  اين بجاست در اين رهگذر دربر افزون  

 اين رساله و نسبت  آن از نوشتنىر گردد که مقصود و هدف نويسنده يا نويسندگان ايران شود و يادآونوشته ى چند سطرى دالگورکازينيک

بدين  اند تا ها ساخته و پرداخته  را روسى و بهائى بابنيي کارمند سفارت روس درطهران، اين بوده که بگويند آى دالگورکازينيک دادن آن به  

 آنکه اين رساله حيتوض.  و بدگمان سازندنيبه آنان بدب  و نسبتزانندي برانگاني بهائهي را علانيعي شزيآم ّ و تعصبى احساسات مذهبلهيوس

رو از  از اين.  چاپ و انتشاريافتىراتيي با تغزي مشهد خراسان طبع و منتشر گرديد و سپس در طهران ندر ى شمس١٣٢٢ بار در سال نينخست

مزبور به  ۀ مطرح گرديد و بر سر زبانها افتاد و رسالى و بهائى بابنيآئ سيس در تأى تزارهيداشتن دولت روس آن تاريخ به بعد موضوع دست

چنان از اغالط  نامبرده آن ۀّاما رسال . آنرواني و پى وبهائى بابنيي با آزي دست مخالفان در راه مبارزه و ستر شد د عثمانراهنيپ قول معروف

 ۀ همان رسالزدري نى پر و انباشته است که مرحوم احمد کسروختهي و نادرست و درهم آمضي ومطالب ضد و نقىو اشتباهات تاريخ

 ىازدالغورکيني کىيادداشتها  بنامىا  نوشتهشياز سه يا چهار سال پ«:  اظهار نظرکرده استني آن چنۀبار  در٨٩ و ٨٨ ۀ در صفحىگريبهائ

را   دو سه روزنامه آنزي نىبتازگ. فرستند ى و آن م برداشته به اينىهاي نسخه ى شده و کساندهي گردان»ى خوشبختريزنج«  آمده کهانيبم

 که در تهران است و سالها به ى پروازبلندۀ ماي ى دانسته شد يک مرد بى بتازگنانکه ساخته ايست و چزي گمان چىب . . . دنديرسان بچاپ

 ّۀ در مجلىانيآشت  مرحوم عباس اقبالني همچن». مردم پراکندهاني اين راساخته و از يک راه دزدانه مکوشد، ى خود مدنيگردان شناخته 

در باب داستان «:  نوشته استني چن٤ در رديف و خوانندگان ما هشتم و نهم در قسمت ۀشمار) ى شمس١٣٢٨( يادگار سال پنجم

اين  را تا ى سندنيچن  است، عالوه براينکه وجودادانّي شى و کار بعضى ساختگّى مطلب اين است که بکلقتي حقىازدالگوروکينيک

ّآنها صحت آنرا بکل  است که همىمضحک ى اغالط تاريخى حاو)نيز(ّ متعرض نشده بود، آنىاواخر احد    ».دهد ى مورد ترديد قرار مىّ

 بنام ىبا طرح ايجاد کشور  از آغازى بهائنيآئ  لي و تشکدايشي پانياز ديد مسلمانان جهان و ايران اساسًا «: نويسد ى باز منويسنده  

   » . . . اط داشته ارتبلياسرائ

 داده و به عنوان نظر و ميتعم  خود رازيانگ  و شگفتبيعج ۀدي اين نظر و عقى شما چگونه و بر چه پايه و اساسمحترم،ۀ نويسند  

 ۀلي وسرازي در شهر شىالدي م١٨٤٤ در سال ،ىديانت بهائ ۀعيّ مقدمه و طلى بابنييآ ايد؟  کردهىّ تلقانيمسلمانان جهان و ايران ۀديعق

 ىاکنون آيا آدم. بعد از آن بوجود آمد  درست يکصد و چهار سالى يعنىالدي م١٩٤٨ بسال لي و کشور اسرائرديد گسي باب تأسحضرت

  وى بابنيي آ،ى عربى در قلب کشورهالي ايجاد کشور اسرائى براسيبشنود دولت انگل  از اينکهرود ى فرو نمى و شگفترتي حىدر دريا

  : و به قول موالنادتيعق  وى از اين همه جرأت در اظهار اين رأفتشگ ه و پرداخته است؟ را در ايران ساختىبهائ



               

 

٧٠     ولوله درشهر

   آمد اين قصص رتي حرتاندريح  

 روس ىها دولت ۀلي وسى و بهائىبابۀ  فرقسيايد که طرح تأس خود بارها اين مطلب را يادآور شده ۀ شما که در مقالمحترم،ۀ نويسند  

در  ايد که اين طرح آن سخن راندهاز  باره زمام قلم از کف داده و  بوده، پس چرا يکانيعيش اني مىانداز   در ايران بخاطر تفرقهسيو انگل

 ىافزون بر اين چگونه است که شما از سوي  بوده است؟ى عربى در قلب کشورهالي کشور اسرائلي و تشکني فلسطىود نابىآغاز برا

 ىاز سو ، و» و اعراب مقاومت کردهى و عثمانسيرابر تحريکات مداوم روس و انگل در بسال صدي سعهي مذهب شروانيپ«: ايد که نوشته

 بوجود آمده نگران و ليکشور اسرائ ،ى عربىاينکه در قلب کشورها شده و از تر از آش داغ  ۀ کاسوتر از مادر  مهربان ۀديگر، بقول معروف داي

است؟ در اينجا شايسته   وجود داشتهني بنام کشور فلسطى کشورى و بهائىاب بنييآيا در هنگام ظهور آ ؟ديشده ا خاطر  دلواپس و پريشان

 از دولت کوچک پروس شکست ىالدي م١٨٧١ و اقتدارش در سال قدرتۀ  با همسهاست يادآور شود که اگر ناپلئون سوم امپراتور فران

 ى در جنگ جهانىعثمان اش از جمله مان و ياران آلىّمتحدين يعن ىها   و چنانچه دولتآمد ىآلمان بوجود نم  بنامىکشور خورد، ىنم

 و ني با آن شرايط سنگىورساۀ  عهدنامو خوردند ى نمشکست رهي و غسي روس وانگلى يعننيّ متفقىروهاياز ن.) م١٩١٤-١٨( ّاول

. آمد ى کار نمىرو) ىناز حزب(  آلمانستيالي سوسونالي و حزب ناستلري آدلف هشد، ى منعقد نمىالدي م١٩١٩در سال  ناپذير ّتحمل

 به ساير نقاط جهان ىي اروپاى و يهوديان از آلمان و ديگر کشورهاشد ىنم ىريگ  و سختىچنانچه با يهوديان آن همه بدرفتار افزون بر اين،

 آنکه با آغاز جنگ حيتوض .گرديد ى نمسيتأس ىالدي م١٩٤٨هرگز در سال  لي کشور اسرائکردند، ىنم  مهاجرتنيفلسط از جمله کشور

 در پايان جنگ و از هم قلمرو آن جدا شد و سرانجام ۀ از حوزىا  هريک بگونهى عثمانى امپراتورىّ اول بتدريج مستملکات اروپايىجهان

 ّۀات يا سوريّشام يا شام ۀي ناحها نيسرزم اين ۀاز جمل.  بوجود آمدى جديدى کشورهازين نينش   اعرابىها نيدر سرزم  آن،قلمرو ىدگيپاش 

 گرديد وکشور سي از آن تأسى هر يک بطور جداگانه در قسمتنيفلسط و  و لبنان و اردنّهسوري ىکه بعد از جنگ نامبرده، کشورهابزرگ بود 

  . آمد   درسي دولت انگلمومتّيتحت حمايت و ق  رسمًاىالدي م١٩٢٢ لدر سا نيفلسط

 در جهان ىحوادث و وقايع  است،ى ديانت بهائ، درآمدشي پ،ى بابني آئدايشي که سال ظهور و پىالدي م١٨٤٤ سال از ،ىبار  

 بوده تا چه رسد به آنکه با ى بشراليّ از هر تصور و انديشه و خرونيگشوده که ب  چهرهى پديد آمده و جرياناتى داده و فعل و انفعاالتىرو

 لي و تشکدايشيپ«:  بر اينکهى مبنندهسياين اظهارنظر نو به سخن ديگر، .آيد اجرا و عمل در ۀ به مرحلده، شىني بشي و طرح پىقبلۀ نقش

 ى عقالئري و غى منطقريغ ً از اعراب نداشته و کامالّى، موضوعًا محل» ارتباط داشتهلي بنام اسرائىکشور  در آغاز با طرح ايجادى بهائنيآي

   . استّتي و واقعقتيق دور از حىاسي و سىو از نظر تاريخ

 کرده سي انگلىامپراتور  بهى مورد نظرشان چه خدمتغمبرياهلل يا پ بهاء رِساند حضرت  ده نفرموقدس ىّاما آقا «: نويسد ى منويسنده  

  »شده باشند؟ رِدريافت لقب س ۀآن شايست ۀجيبودند که در نت

 کاغذ گذارد و رقم ى قلم روى است که انسان وقت خود را هدر دهد و بدون مطالعه و انديشه وآگاهفي حى براستمحترم،ۀ نويسند  

ر داده ِ لقبسىبهائ نيآئ انگذارياهلل بن  به حضرت بهاءسي انگلىايد که امپراتور شده  و برابر کدام سند و مدرک بر آنليآيا بچه دل .زند

  است؟ 

 و رياهلل با حسن تدب بهاء  حضرتنيّ اول حضرت عبدالبهاء فرزند و جانشى در زمان جنگ جهانم،يدان ى آنجا که متا ّاما  

 اري که در اختىعيوس ىها  ني و زمى در اراضى بهائنيو زارع کشاورزان ۀلي وسىکشاورز ىها فرآورده ّۀي و تهدي با تولى از سوي،ىانديش دور

 زاني و کاهش مفي کند، بلکه در تخفىريجلوگ ى و گرسنگى و توزيع آن، توانست نه تنها از بروز قحطرهيذخ ديگر، با ى و از سوداشت

 رفاه و آسايش ني وتأمدستان ىّ از هر قوم و ملت و مذهب و بويژه فقرا و تهاني بهائري و غانياز بهائ اطراف آن و فايّدرد و رنج مردم عکا و ح

 اين ىآور در اينجا ياد. ّو جدال، بحد مقدور و امکان اقدام نمايد  جنگبار بتي سخت و مصى سالهار آنان دىازهايو برآوردن حاجات و ن

مصر و يک سال و  نيسرزم  اقامت درميسال و ن حضرت عبدالبهاء به سبب يک ۀبرجست مقام واال و ّتيبجاست که شخص و نکته شايسته



               

 

٧١     ولوله درشهر

 ساهايّ اول و ايراد نطق و خطابه در کلى و قبل از جنگ جهانىالدي م١٩١٣ تا١٩١٠ ى اروپا و آمريکا در سالهاى و سفر در کشورهاري سمين

 ني و همچنرهي و غىکوکاري و نّهرييخ ىها  و انجمنى و مجامع عمومى و فرهنگىلم ومساجد و معابد و دانشگاهها و مراکز عها سهيو کن

 ىها ىو روشنگر ها ى از غرب با آن حضرت و راهنمايهمردان و فالسفه ودانشمندان، چه از شرق و چ ديدار و مالقات رجال و دولت

 از مردمان و ىاري بسى برا،ى بشرابناء اني در مىدت و يگانگ و وحى صلح عمومىشان جهت برقرار دوستانه   و بشر رخواهانهي خو شائبه ىب

 را پس از ني فلسطني که سرزمزي نسيحکومت انگل. عهد و زمان روشن و آشکار شده بود  گوناگون جهان در آنى امور در کشورهاىاياول

 آشنا و آگاه بود که حضرت ىورده بود، بخوبدرآ  خودمومتّيدر زير حمايت و ق ً عمالى عثمانى قلمرو امپراتورىّ اول و تالشىجهان جنگ

 و احترام مقدارستايش و مسلمان از چه ىحي در هر رده و طبقه از يهود و مسني مردم فلسطاني در مجهان، اني بهائىشوايعبدالبهاء، رهبر و پ

 به پاس خدمات و زحمات و ،ىوي از سىالدي م١٩٢٠رو درآپريل سال  از اين. مند و برخوردار است ّو مهر و محبت ويژه و خاص، بهره

و  ،ى چه از نظر معنوو ىّچه از نظر ماد هر قوم و مذهب در دوران جنگ، از ني آن حضرت به مردم فلسطىگرانبها و دريغ ى بىها کمک

 ى مراسمى ط مراتب احترام و اکرام خود به ايشان، حکومت نامبردهىادا ىبرا  ديگر،ى آنان و از سوىسپاس و قدردان ۀ و نشانالمتبه ع

ناگفته نماند که آن  .مبادرت ورزيد  به حضرت عبدالبهاء،)Sir( ِ عنوان سرى و اهدا)Knighthood( هود نايت لقب ىاعطا  بهفايدر شهر ح

 خويش مغاير و ىزيرا آنرا با روش و سلوک روحان.  خشنود نبودو ى راضى روچي بهى لقب و عنوانني و قبول چندريافت از ىحضرت براست

 و ىعدم دشمن ۀّ ومحبت و به نشانىدوست  ابرازى برانيهمچن  وّتي ادب و انسانىّاماحضرت عبدالبهاء تنها و فقط از رو .ديد ىازگار مناس

 را نيامور فلسط ۀ که در آن زمان ادارسياين لقب و عنوان را از حکومت انگل  به حکومت وقت،ّتيمخالفت و به عالمت اثبات حسن ن

 از آن بر زبان آورد و ىنه نام د،يبطول انجام  که کمتر از دو سالى تا پايان زندگانگاه چي هىبا اين همه، براست .را گرديدداربود، پذي  عهده

 جز ى و نعتى و ذکرىرسم  وى اسمچيه«:  خود دانست زيرا بر اين اعتقاد بود کهى براى و مباهاتافتخارۀ نه به کارش گرفت و نه آنرا ماي

   ». نخواهد داشتعبدالبهاء ندارد و

 آن است که آن ى و گوياگواه ى و روشنى اين لقب و عنوان در دست است، بخوبى که از مراسم اعطاى اين، يگانه عکسافزون بر  

 ىاي نشسته و ديگران از رجال و بزرگان و اولى صندلى بر روىتنهايه  بکه ىا بگونه ّحضرت تا چه اندازه و حد مورد اعزاز و اکرام است،

   .اند  با کمال ادب و نزاکت و احترام در حضورشان بپا ايستادهفاي شهر حىسيو حاکم انگل  آن سامانامور

 حکومت انگلستان به حضرت ىر از سوِس  لقبى مراسم ياد شده، اعطاى برگزارى به مراتب باال و عنايت به چگونگبنا ،ىبار  

ّعبدالبهاء، چنانکه مخالفان و ردي  و ى ونشان خدمتگزارلي وجه دلچي بهىاند را نبايست  بهانه و دستاويز ساختهزي و ستى دشمنىنويسان از رو هّ

را عالمت و نشان حرمت و بزرگداشت حضرت عبدالبهاء   آنىبايست بلکه بالعکس،  حکومت نامبرده بشمار آورده آن حضرت بىوابستگ

 ع،ياز شريف و وض  در آن زماننيفلسط د ستايش و احترام مردمدوست و مور  و انسان رخواهيمقام، خ   واالو ى روحانىّتيبه عنوان شخص

 ى اين مقال همانا چگونگىشاهد زنده و گويا.  دانست،ىحي از مسلمان و يهود ومسىن روحاري و غى روحانر،ي و فقى غن،ىعالم و عام

ده هزار نفر از   و با حضور حدودفاير ح در شهىالدي م١٩٢١ حضرت عبدالبهاء در نوامبر سال ىو خاکسپار  جنازهعيي مراسم تشىبرگزار

 و ء و رؤساء و خطباء فضالىها  سخنان و خطبهني و همچنىئ وبهاىحيملل و اقوام گوناگون و طبقات مختلف از مسلمان و يهود و مس

ن يک پدر بعنوا  آن حضرت بودى و ملکوتى صفات و اخالق روحاناني در سوگ و فقدان و شرح و بنيفلسط ني امور در سرزمىاياول

  .  و علم و دانشبخشش فضل و ت،ّي و انسانىوحدت، وارستگ  وىگانگيّ مهر و محبت، ى نوع انسان و مظهر واالىقيمهربان و خادم حق

 و ىروحان ۀعبدالبهاء بجز جنب  حضرتىّ سبب و علت پذيرش اين لقب و عنوان را از سومي اين، چنانچه خواسته باشبر افزون  

  که آندي رسمي خواهجهي به اين نتم،ي نمائلي تجزيه و تحلزي نىوي دناتيشرايط و مقتض  و آنرا از ديدگاهمي قرار دهى آن مورد بررسىاخالق

 دانست که از پذيرفتن نشان ىانديش حکمت و دور  وري در جهان به داليل زير دور از عقل و تدباني بهائىشوايي و پىحضرت در مقام رهبر

ّ رد اين محبت و احسان نمايدىاعتناي ى و بىمهر ى بى و از روکند ىدار  خودسيل حکومت انگداشت ىپاس و گرام ّ :  
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  .  و حفظ و حراست آنني در کشور فلسطىّترين اماکن متبرکۀ بهائ ّوجود مقدس-الف

  . ني فلسطني در سرزممي مقانيرفاه و آسايش بهائ ۀمسئل-ب

  . ىبهائۀ ّ زيارت اماکن و مقامات متبرکى از نقاط گوناگون جهان براانيموضوع آمد و رفت بهائ-پ

  . ايّ درقارات پنجگانه دناي بريتانى قلمرو امپراتورى در کشور انگلستان و ديگر کشورهاىوجود جوامع بهائ-ت

 استمدارانيس  پادشاه انگلستان تنها و فقط بهى از سو)Sir(ِ و عنوان سر )Knighthood( نايت هود ناگفته نماند که لقب دراينجا  

  .  گرديده استء اعطاز،يبلکه اين لقب و عنوان به دانشمندان و اديبان و هنرمندان وجز آنان ن داده نشده،

 ىا  از چه سود و بهرهى و بهائى بابني از ساختن و پرداختن آئسي روس و انگلىها آيا دولت  در پاسخ به پرسش اينجانب کهنويسنده  

ايجاد يک فرقه در کنار  باشد،  ى مردم يک کشور منيب ى باالتر از تشديد تفرقه و دشمنى نفعچه«: نويسد ى مني چناند، شده ى مبرخوردار

   ».عهيمذهب ش

ًاوال مردم ايران در زمان  محترم،ۀنويسند    سي روس و انگلىها  نبودند که دولتعهي مذهب شرواني تنها پى و بهائى بابنييظهور آ ّ

در اينجا ناگفته . اند  وجود داشتهزي نانيحي ويهوديان و مسانيّبلکه اهل تسنن و زرتشت اندازند،يب ى تفرقه و دشمنشان اني باشند در مخواسته

 و چه کردند ىم  کهها ىبه شهادت تاريخ، نسبت به آنان چه دشمن ان،يعي و شونّي و روحانءّحکام و علما ن قاجار وينماند که سالط

 ىها  هم خود از فرق و دستهعهي مذهب شروانيتازه پ بر اين، افزون .داشتند ىوا م که رها ى و چه نامهرباننمودند ى که مها ىريسختگ

ّبا توجه به مراتب باال،  اينک . و مخالفت با يکديگر مشغول و مألوف و سرگرمى و دشمنري و تحقريف مدام به تکو وستهي بودند و پىگوناگون

 ىاجي و احتازيشان بودند، ديگر چه ن  مصالح و منافعني بخاطر تأماني ايراناني ايجاد تفرقه درمىدر پ  صرفًاسي روس و انگلىها اگر دولت

 سي نامبرده از تأسىها  چنانچه هدف دولتًايثان . حاصل بودلي تحصشان  ى که اين امر برارو  داشتند، از آنى و بهائىباب ۀايجاد فرق به

  بود، زيرافراهم شان ى برازي و امکان نّتياين موقع  بود،ى و اقتصادىاسي سىها ىبردار  و بهرهاستفاده سنده،ينو ۀ بگفت،ى و بهائىباب ۀفرق

  نامبردهىها  دولتخوار رهينشانده و ج  دستىا  که هر کدام بگونهىکسان بودند ان،يعيد شيمردان و درباريان و مراجع تقل از شاهان و دولت

 و در اين دادند ى مانجام خواستند ى آنچه مسي روس و انگلىها رو دولت از اين. برخوردار بودند شان   از خوان نعمتو آمدند ىبشمار م

 انيبهائ  واني را بابىدادگري و ستم و بى و دشمنزيو ثالثًا، آيا ست . نداشتندىبهائ و ى ديگر با نام بابىا  به ايجاد فرقهىاجي و احتازيرهگذر ن

 در اين اني و بهائانيباب  نسبت بهمذهبان عهي و شى مذهبشوايانيپ  وءام و علماّمردان و حک  روا داشتند و يا شاهان و دولتانيعينسبت به ش

  گذشته؟   شصت سال  و يکصد

ارائه  )ىياد احمد کسرو بقول زنده( ىگريبهائ ۀ شصت سال  و  قدس در مورد عملکرد يکصدىآقا  کهىآمار «: نويسد ى منويسنده  

در ايران چاپ و پخش شد که داستان آن  ىقل گفتارخوش يار با عنوان ى کتابشيل پهشتاد سا. ّ محل ترديد استثياند از هر ح کرده

در گوشه يک  ،ىبهائ ّ يک مبلغ زبردست،ى عبدالباقرزايبا م ،سواد ى و بى يک مرد مسلمان عام،ىقل يار ۀمربوط به گفت و گو ومناظر

 به ى و نجومکننده رهي جهان آمار و ارقام خىکشورها ّۀّي در کلّتيبهائ ۀلحظ  و گسترش لحظه بهشرفتهاي از پى عبدالباقرزايم .قهوه خانه بود

 قدس به خود ى هرگز مانند آقاى عبدالباقرزايم با اين حال .کرد ى هم آنها را باور نمىقل يار الغه،ّ که به علت اغراق و مبداد ىم ىقل يار

   ».کند  اعالمحي حضرت مسنيي اديان پس از آانيم در مّديف دو در جهان، رروانشي پىپراکندگ  را از نظرىگريجرأت نداده بود بهائ

 خواسته ى و سوادش نمىعلم وآگاه ۀ با همشي در شصت سال پزي نى از شما چه پنهان که مرحوم احمد کسرومحترم،ۀ نويسند  

 اش ىسواد ى و بىآگاه و نا ىدانش ىب به سبب زين) ىفرض(» ىقل يار«بپذيرد و   را بشنود وىزي در جهان چى بهائنيي آشرفتيپ ۀاست در بار

 افزون بر اين آنکه در هشتاد سال قبل ضريب . را در عالم باور کندى بهائنيي آشرفتي پى و چگونگّتيّم و کّتيفي نبوده است کقادر

 زين )ىفرض( »ىعبدالباق«که  بود امدهين   درحي مسنيي اديان بزرگ پس از آانيم در مّدر مقام دو  در جهان هنوزى بهائني آئروانيپ ىپراکندگ
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 وسايل ارتباط و لوازم و اسباب شيهشتاد سال پ  ترديد در شصت ياى ب،ى آر. آرداني مبه ىخواسته باشد با جرأت و صراحت از آن سخن

بويژه در کشور   ما کهىّ بود، اما در اين زمان اين امکان برالي محدود و قلاريما در آن زمان بس  هموطنانىّدريافت اطالعات بويژه برا

ارقام مورد نظر  ّاطالعات و آمار و م،ي چنانچه بخواهميتوان ىاينترنت م  ووتريايم فراوان است و با استفاده از کامپ امريکا رحل اقامت افکنده

  .  بدست آوريمىو دلخواه رابه اندک زمان

 The Encyclopedia Britannica, Bookof the year(کاي المعارف بريتان ةداير ١٩٩٢محترم به کتاب سال  ۀ نويسنداگر اينک  

م ّ در رديف دواديان اني در عالم در مى را از نظر پراکندگى بهائى جهاننيي آروانيکه کتاب نامبرده پ  مراجعه نمايد و مالحظه کند)1992

ساختن ديگران به   ّس از متهم آمده و از اين پرونيترديد ب بست شک و شمرده است، آن وقت شايد از بن ح بري حضرت مسنييبعد از آ

 منصفانه و ريزده وعجوالنه، آن هم غ  و قضاوت و اظهار نظر شتابى کرده و از داورىخوددار آمار و ارقام، ۀ درارائىگوي مبالغه و گزافه

 ني و گسترش آئشرفتي پّتيّ و کمّتيفي و کى آمارۀني در زمميبر اين چنانچه بخواه افزون . نمايدى و دورزيّمتعصبانه و نابردبارانه، پره

 و org.bahai.www و com.bahai.www ى به تارنماهاميتوان ى بدست آوريم، مىّ اطالع و آگاه،ى در هنگام کنونى بهائىجهان

org.bahai.us.www ميمراجعه نمائ .  

 ى دولتري و غىاسيرسي بعنوان يک عضو غ»ىبهائ«ّاند در سازمان ملل متحد   اضافه کردهقدس ىآقا «: نويسد ىنويسنده باز م ،ىبار  

 اين بر بنا . . . ذيرفتهًا پ  متساوىى دولتري و غىآنها را اعم از دولت ۀو هم ّنخست آنکه منشور ملل متحد حقوق بشر را تعريف. پذيرفته شده است

ه ّ رويني همزي مذاهب مختلف در هند نرواني گروه از پ٣٢٢ّ و سازمان ملل متحد در موردشود ى محسوب نمىازي امت»ىبهائ«پذيرفته شدن 

   ». بشر دانسته استۀسان عضو جامع  گرفته و همه رايکشيرا در پ

 آيا در .ايد آن پرداخته ۀّبه دقت نخوانده و عجوالنه به اظهارنظر در بارجانب را  اين ۀ گويا در اين مورد هم نوشت،ىگرام هموطن  

بلکه  »شده است؟  پذيرفتهى دولتري و غىاسي سريبعنوان يک عضو غ 'ىبهائ' ّسازمان ملل متحد در«: جانب آمده بود که اين ۀ نوشتىکجا

 ري و غىاسي سري بعنوان يک عضو غى بهائىجهان ۀجامع . . . سال که  شصت  و پس از گذشت يکصد«: در آن نوشته سخن از آن بود که

ّملل متحد پذيرفته شده و با مؤسسات و نهادها  در سازمانىدولت  از ىهنوز برخ نمايد، ىم ى و اشتراک مساعى وابسته به آن همکارىّ

   ».کنند ى قلمداد مسي روس و انگلىها تدول ۀ آنها را ساخته و پرداختو رانند ى مى بهائۀق و فرىباب ۀ ما سخن از فرقى گرامهنانيم هم

 است که ى بهائنييآ  وابسته به ى بهائى جهانۀجامع  بلکه در اينجا سخن ازست،ي نى اينجا صحبت از يک فرد بهائدر هموطن،  

زمان مزبور با نهادها  خود در ساۀويژ ۀ پذيرفته شده و ازطريق ادارى دولتري و غىاسي سريّ سازمان ملل متحد بعنوان يک عضو غىاز سو رسمًا

  . نمايد ى مى و اشتراک مساعى همکاررهي و غى اقتصاد،ى اجتماع،ىفرهنگ  به آن در امورابستهّو مؤسسات و

 و ى و منتسب نسازد، به آگاهّمتهم ىگوي جانب را دو باره به مبالغه و گزافه محترم اين ۀ آن دارد، چنانچه نويسندىجا اينک،  

 در »ىجهان انجمن «جديد به انعقاد سه  ۀّکه سازمان ملل متحد بمناسبت آغاز هزار  ارجمند رسانده شودهنانيم  و ديگر همشانيّاطالع ا

  :  بشرح زير مبادرت ورزيدويورکين ّ سال دوهزار در مقر سازمان در شهرتامبر و آگست و سپى مىماهها

  . ٢٠٠٠ ى ماه م٢٦تا ٢٢ از ى جوامع مدن وى دولتري غىها ّجديد متشکل از نمايندگان سازمان ۀانجمن هزار-ّاول

  . ٢٠٠٠ ماه آگست ٣١ تا ٢٨ جهان از ى و دينى روحانشوايانيرهبران و پ ۀانجمن هزار-دوم

   .٢٠٠٠ ماه سپتامبر ٨ تا ٦ جهان از ى کشورهاىسران و رؤسا ۀانجمن هزار-سوم

 ى بهائى جهاننيي آۀ نمايندبسمت ى بهائىالملل ني بۀ کل جامعري جهان، دبى و دينى روحانشوايانيرهبران و پ ۀهزار در انجمن  

  صلح و سالمۀ را در بارىبهائ ۀ جامعّۀياني نمود و بىساختمان سازمان ملل سخنران  آن در تاالرى از جلسات عمومىشرکت کرد و در يک

ّمان ملل متحد که از  در سازىبهائ ىجهان ۀ جامعى نمايندگئتي ارشد هۀ نمايندنيهمچن .دي به سمع حاضران رسانىهمگان
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ّ کل سازمان ملل ري دبستبه درخوا  جلسات آن انجمن بود،ۀ ادارى مشترک براسيرئ زي و نىجوامع مدن ۀکنندگان در انجمن هزار شرکت

 ىبعنوان سخنگو  مبادرت ورزد،ىنهاي ّۀي از آنکه انجمن مزبور به صدوراعالمشي جهان شرکت کرد و پى کشورهاىرؤسا ۀدرانجمن هزار

  . دي جهان رسانى کشورهاىّ و اطالع رؤساىگزارش آن انجمن را به آگاه و  سخن گفتىجوامع مدن ۀنجمن هزارا

 ىخداي ۀ رابطو ّتي و الوهّتي آن باور ايجاد مشروعىّ باورها در سازمان ملل متحد، براروانيپذيرش پ بعالوه«: نويسد ى منويسنده  

   ».شود ىنم 'باور' ّتي و سازمان ملل وارد ماهکند ىنم

 نيي بودن آن دين يا آىاله  و برهانلي دلى روچي سازمان ملل بهى از سوىنيي دين يا آى درست است که شناسايمحترم،ۀ نويسند  

روست که سازمان  از اين. آيد ى بشمار منيي آن دين و آّتي موجودى و بدون ترديد عالمت و نشان وگوياشک ىّ اما بگردد، ى نمىّتلق

  ذکرى برازي و اسالم را نحياديان يهود و مس همان گونه که شناسد، ى مّتي را مانند ساير اديان بزرگ عالم به رسمى بهائىجهان نينامبرده آئ

  .  شناخته استّتينمونه و مثال، به رسم

 آن روز ىونيليم ٣٦  در کشورى هزار بهائ٦٥ اني از مديني و ببديکن) هويدا(او  ۀني کابى اعضاى دراسامىمرور«: نويسد ى منويسنده  

 و وزير ى و دارايى وزير امور اقتصاد،ىنخست وزير بهائ ،ما  ساله١٣ در دولتاوريميبخاطر ب . . .  وزيران بودندئتي در هىچند وزير بهائ

   ».ميداشت ىائ بهىبازرگان

 و مخالفت ى دشمنىطنان ما برا ازهموىبرخ اس هويدا،ّ عبري مرحوم امى در ايران و در زمان نخست وزيرى انقالب اسالماز شيپ  

  خويش،الي به خى بهائنيي با آزي و مخالفت و ستى دشمنى برازي پس از انقالب نو خواندند ى مى با او، به زعم خود، او را بهائزيو ست

وطنان ما در گذشته و حال  چرا و از چه رو اين همآيدکه ى مشي در اينجا اين پرسش پ.نمايند ى قلمداد نموده و مىئ بهانيي آروينامبرده را پ

 گاه چي هو دانست ى نمى خود را بهائگاه چياس هويدا هّ عبري با اينکه شخص امکنند ى کرده و مىو پافشار بر اين امر تا اين اندازه اصرار

 مادر ميدان ى اين چنانکه مافزون بر . محشور و مأنوس نبودى بهائالتي باتشکگاه چي بود و هامدهي نانيبهائ ّۀينام او در دفاتر آمار و احصائ

ّ بعدًا به علت اشتغال در ى ولى بهائىجوان  زاده شده بود، در زمانىبهائ ۀمسلمان بود و پدر او به سبب اينکه در يک خانواد آن مرحوم

 ى از سوصادره ىا هّ خواست هفده مادفريباالتر از همه اينکه در ک . برکنار شده بودىبهائ ۀ ازجامعراناي ۀ وزارت امور خارجىاسيکادر س

 امدهي بودن نامبرده نى بهائۀ در بارى مطلبگونه چيوارده ه ّاتهامات اس هويدا ضمنّ عبري مرحوم امهي ايران على انقالب اسالمىدادستان

رو  از اين. حکومت تازه افتاده بود  بدستانيبهائ ّۀي دفاتر آمار و احصائنيبود با آنکه درهمان آغاز انقالب اسناد و مدارک و همچن

 خواست فريترديد، در ک ۀ شائبچگونهي هىب  مرحوم هويدا بدست آمده بود،بودن ى از بهائىچنانچه کوچکترين سند و مدرک و نشان

 ى بودن از سوىايران تنها و فقط بخاطر بهائ  درى پس از انقالب اسالماني از بهائىاري همان گونه که بسگرديد، ى او مذکور مهيعل صادره

 محکوم رهي وغى از دريافت حقوق بازنشستگّتي محرومّىاموال و اخراج از شغل و کار و حت ۀ انقالب به اعدام و زندان ومصادرىادادگاهه

   .گرديدند

 با زي دوم نىپهلو «: است که  بر آن شدهپروا ىمحترم ازاين مقوله هم پا را فراتر گذارده و آشکارا و ب ۀسندي آنکه نوزتريانگ  شگفت  

  دولتلياين خبط و خطاها همراه با تحم ۀو ادام . . . آخر حکومت و سلطنتش ۀ که از خود نشان داد دردهىهاي ىاعتناي ى و بها ىتاقيل ىب

 ى حکومت جمهوردايشي موجبات شورش و پها، وزارتخانهۀ ّّي در دربار و کلى به وزيران بهائىدي کلىها  کارها و پستسپردنهويدا و 

 ىها ىمطالعه و نبود آگاه عدم ۀجيکه حاصل و نت مايه ى بى و شعارهاپايه ى بىها و تازه با اين گفت ».شد هم از هر جهت فراىاسالم

 آن ىعّ محترم مدۀسندينو خود، ۀ در ايران است، در آغاز مقالىاسالم  رويداد انقالبىچگونگ ۀ بارر دىاسي و سى و اقتصادىاجتماع

شدن اذهان   و مشوب ىگمراه  تا موجبدي نمالي مسائل را تجزيه و تحل،ى و شواهد تاريخ با استناد به مدارکخواهد ىشده است که م

  : گويد ى که مىرازي شى از سعدتي اين باست قال در اينجا چه مناسب حال و م.خوانندگان روزنامه نشود

   به ترکستان استىرو ىتو م  ره کهکاين  ى اعرابىا  به کعبه ىترسم نرس
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شان   مخالفانىساختن اشخاص از سو  قلمدادى يا بهائى بابۀنيشي سابقه و پىبهائ ۀ و شصت سال  تاريخ يکصد که درنماند ناگفته  

 شهي هم،ىاسي و سى اجتماع،ى اقتصادۀ وصول به مقاصد و اهداف سودجويانى براىابزار حربه و ۀ و به منزلىبه منظور مخالفت و دشمن

 ىزي جدا بافته و چىا  تافتهزي از وزيران او نچند ىتن و  هويدااسّعب ريآوردن مرحوم ام   بشمارى مرسوم و متداول بوده و موضوع بهائشيو ب کم

   .ستينو پديد و تازه نبوده و ن

 ىها  پنهان و آشکار و نامحدود قدرتى در ايران و حمايتهاانيبهائ ۀ سال١٦٠و عملکرد  تاريخ معاصر«: نويسد ى منويسنده  

 به ىگري بهائى ناگسستنى از بستگىو همه حاک  بدانها اضافه شد، همهزي بودند و بعد آمريکا نسيوس و انگل زمان که ابتدا رىاستعمار

   ». استليو اسرائ ى غربى و اروپاى وآمريکايىسي انگلىها  و پايگاهسميونيصه

 ىها ان و آشکار و نامحدود قدرت پنهى در ايران وحمايتهاانيبهائ ۀسال١٦٠عملکرد « که آيا اين گردد ى اين پرسش مطرح مدراينجا  

پس   پنهان و آشکار و نامحدود بوده است که حضرت بابى حمايتهاني است؟ آيا به سبب همبوده زي، چگونه و چه چ» زمانىاستعمار

آتش  ۀ به جوخىالدي م١٨٥٠ تبريز در سال شهرۀ  پرآوازى علماى صدر اعظم وقت و فتواريکب ري امستور به ددياز شش سال حبس و تبع

  تاى عثمانى گوناگون امپراتورىّو مدت چهل سال در شهرها  از وطن مألوف اخراجىالديم١٨٥٣اهلل در سال  سپرده شد و حضرت بهاء

 را به شهادت اني و بهائانيهزاران نفر از باب ّ علت بود کهنيآيا به هم د؟يان گذردي در حبس و تبعىالدي م١٨٩٢ بسال ىپايان زندگان

 و ها نهيبه س از حدقه درآوردند، آنان را دم توپ گذاردند،  کردند، چشمهاشان رانيآج شمع ىشان با نهايت سنگدل نتاريخ، هموطنا

سرهاشان را از بدن جدا  دند،ي را به آتش کشجسدهاشان نمودند،ّ و خنجر و قداره پاره پاره ريهاشان را با شمش تن دند،ي کوبخيپاهاشان م

کردند و نه به زنان و نه   و به تماشا گذاردند و کوتاه سخن آنکه نه به مردان رحمدنديدر کوچه و بازار گردان د، افراشتنزهيبر سر ن ساختند،

   به کودکان؟ ّىحت

در اين دور و زمان، بعد از  . ادامه داشته استىّشصت سال گذشته همچنان با شدت و ضعف نسب  و  در يکصد  ماجرااين ،ىآر  

 و ىجاسوس لي از قبىا  و شعارگونهىالي و خىّ به اتهامات واه،ى بهائنيي را تنها به خاطرگرايش به آاني بهائز،ين در ايران ىانقالب اسالم

 آتش سپردند، ۀّ و جز آن، متهم و محکوم ساختند، به جوخزميوني و صهلياسرائ  باى و همکارىجاسوس و زميامپريالامريکا و   باىهمکار

کردند و از شغل و کار اخراج نمودند و به سخن   را مصادرهشان ىکندند، شکنجه دادند، اموال و داراي به زندان افدند،ي دار کشۀبهچوب

  : ى بخارايى بقول کمال،ى بار. محروم و ممنوع ساختندزي نى و زندگاناتيّ حق حّىحت ىسان انى حقوق و مزاياعيديگر از جم

  ! برخوانىلّ خود زمجمل من رو مفصتو   گفتمىّاز مفصل اين باب مجمل من

 پنهان و آشکار و ىحمايتها ۀجي در ايران و ثمر و اثرو نتاني بهائۀشصت سال و   اين است معنا و مفهوم عملکرد يکصد آيا هموطن،  

  خفته است و انصاف وّتيآيا انسان امريکا از آنان در آن سامان از ديدگاه شما؟  وسيانگل و روس ى استعمارىها نامحدود قدرت

 ء و قال و بستن تهمت و افترالي جنجال و قو اهويآيا با ه است؟  رخت از جهان بربستهىجوي قتي و حقىراست مرده است و ىخواه عدالت

  را گونه  و مشوب سازيد و حقايقرهيو افکار ديگران را ت  اذهانديخواه ىدانسته يا نادانسته، م ها، و به سخن ديگر، آسمان و ريسمان گفتن

   ؟دي ديگر جلوه دهىا

ّاما در .  و آموخته و آشنايندمأنوس ها رايهي با اين گونه پاني بجاست که سالهاست بهائاري اينجا بازگو نمودن اين نکته بسدر ،ىبار  

رفته و   فراترنيزم اش ايران   از مهد و گهوارهى بهائنيي و آگذرد ى جديد منيياين آ  از يکصد و شصت سال ازآغازشياين دور و زمان که ب

 ني اين چنىهاي چسب  برىبراست آورده،  خود درى و يگانگوحدتۀ ها را در سراپرد ّو ملت ها و نژادها  از رنگىاري و مردم بسدهآرا ش جهان

 اعتبار در يکسو و ارزش ى بى چون کاال و متاعى و راستقتي ديگر رنگ رخسار باخته است و در بازار حقليو قب  از اين گونهىهاي و وصله

   .افتاده است

   ٢٠٠١اکتبر - ١٣٨٠ آبانماه  
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  جواب مقاله فرقه انحرافى ابتكارى

هاى ضدبهائى منتشرنموده  ًجام جم قبال هم مقاالت وويژه نامه. لين مورد از اقدامات ضدبهائى جام جم نيستّاو امّ ايۀويژه نام  

برگرفته شده  نظر نظر است به آن، كه ازسايت نقطهم دو ذيل پاسخى از ۀدو مقال.  استابتكارى  انحرافىۀفرق ۀ آنها، مقالۀازجمل. است

  . است

  ابتكارى  جواب مقاله فرقه انحرافى

   ١٤٣٦شماره / خرداد ١ مندرج در روزنامه جام جم روز يكشنبه » فرقه انحرافى ابتكارى«مقاله  جواب

   ت-ش م

   

نويسنده اى كه شايسته اين اعتماد نبود اذهان  ا اعتماد بهت و اعتبار خود را به مخاطره انداخته و بّيكبار ديگر روزنامه جام جم حيثي  

 ساليان سال است كه بهائيان در ايران دركنار هموطنان .د نمودّش و مردّروزنامه پر تيراژ خود مشو بسيارى از خوانندگان خود را نسبت به

د ّ آشكار شده است و درج مقاله جناب سيمسلمان، يهودى، زرتشتى و ديگران زندگى مى كنند و حسن سلوك آنان برهمگان واضح و

انديشه و انديشمند   شمار زيادى از خوانندگان را از هر چهانديشه در صفحه ١٣٨٤يكشنبه اول خرداد  مجتبى عزيزى در شماره مورخ

ك به جهت آگاهى اين مقاله سست و بى پايه نگارش شده است مع ذل شترى مى رفت گر چه حقيقتأياز جام جم انتظار ب .است بيزار كرد

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

دست ساز و ين يت يك آّبهائي ابتكارى فرقه انحرافى «: و به قصد تخريب چهره ديانت بهائى آغاز مى شودءبا تهمت و افترا مقاله  

 به يك ؟اتى داردّين دست ساز چيست؟ چه خصوصيآي :ال اين استؤ س».و آمريكاست ٔكامال مرتبط با استعمارگرانى از قبيل انگلستان

 اما در .اثبات شود ط يك فرد انسانى ظاهر مى شود و الهى بودن يا نبودن آن بايد از طرق ديگرّمكاتب توس تمام اديان، ايده ها، تعبير

  انگلستان و آمريكا و از اين قبيل براى استفاده از بهائيان چه بوده است؟  رتباط با استعمارگران بايد روشن كرد كه مكانيزم توافقمورد ا

امريكا و انگليس با  اخانه حاج شيخ هادى نمونه خوبى براى نشان دادن اصطكاك و برخورد سياسى بينّمعروف سق داستان  

ه به نقل از روزنامه شرق اين بودكه ظاهرأ انگليسيها در جنوب شهر تهران به ناگاه شايع مى كنند كه ّيت بهائيان مى باشد قضّموضوعي

اخانه روانه ّم و كتل به سوى سقَلَع  هياتهاى مذهبى با.دهد و افراد بسيارى را شفا داده است كر معجزه مىّسقاخانه فوق الذ نوشيدن آب از

اخانه مى آورند تا بعد از انجام مراسم نوحه خوانى و سينه زنى از آن آب بنوشند ّسق ابينا به جلوىمى شوند و همراه خود مريض و شل و ن

ه را با آب و تاب به ّمى كند كه قضي ت پيداّوشفا حاصل كنند يكى از مأمورين سرويس جاسوسى انگليسى در سفارت امريكا مأموري

ه و ارسال كند كه از ّه از آن مراسم عكس و گزارش براى دولت مطبوع خود تهياى ك مستشار فرهنگى سفارت آمريكا منتقل كند به گونه

اخانه مى رود و عكس بردارى را ّ سقّمحل دوربين به  مستشار امريكائى سوار بر درشكه با.وظايف مستشار فرهنگى همه كشورهاست جمله

 اخانهّى ها براى اين كه شما از آن آب ننوشيد سم به مخزن سقآى مردم بهائ «:زند مى ت كسى فريادّآغاز مى كند به ناگاه از ميان جمعي

به مستشار حمله و او را مضروب مى   مردم تحريك شده»؟ريخته اند و آن كسى كه مشغول عكس بردارى است از همان بهائى هاست

شكه مى روند و همچنان او را مى كرده از صحنه خارج كند اما مردم به دنبال در كنند درشكه چى تالش مى كند كه او را سوار درشكه
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درشكه چى براى نجات جان مستشار او را به بيمارستان شهربانى مى رسانند و او رابسترى مى كنند اما عده اى از مردم در باطن  زنند

  .را روى تخت بيمارستان تمام مى كنند مأمور وارد بيمارستان شده و كار مستشار

ت به ّكنند و نتيجه مى گيرند كه سرمايه گذارى در ايران به دليل عدم امني منعكس مىمطبوعات داخلى و خارجى داستان را   

 رويا است كه انگليس در جريان صّ در اين جريان به خوبى مشخ.صالح نيست ومقاوله نامه امتياز نفت شمال به امريكا ملغى مى گردد

يا با   استفاده را مى برد حال بايد پرسيد بهائيان با امريكا مرتبط بوده انداستفاده و سوء روئى و مقابله با امريكا از موضوع بهائيان نهايت

انگلستان؟ حقيقت اين است كه هر كس مى تواند خود را با بهائيان مرتبط كند اينكه استعمار گران از ديانت بهائى سوء استفاده سياسى 

استفاده قرار گرفته  ب فكرى از جمله اسالم در طول تاريخ مورد سوء همه اديان و مكات.بهائيان ندارد كردند مساله اى است كه ربطى به

  ؟ر مى شودّتصو س اسالمّ آيا از اين امر ادنى شائبه اى در مورد ديانت مقد.اند

 هر روزه .استفاده واقع شود مورد سوء استعمال و سوء  هر امر خيرى كه اعظم از آن در عالم موجود نباشد ممكن است!ال واهلل  

گوناگون  هاى گوناگون با انگيزه هاى متفاوت و شواهد و مدارك و مستندات و حتى اعترافات م كه روزنامه هاى مختلف وتريبونشاهدي

 مذهبى، اخير از هر قشر، روحانى، سياسى، علمى، تهاى موثر در شكل گيرى تاريخ ايران در طول دهه هاىّيكى از چهره ها و شخصي

را به يكى از  افشا نموده و وابستگى آنها اسرار نهان او را از انحاء به اصطالح خودشان رسوا كرده  نحوىفرهنگى، اقتصادى و غيره را به

عى عليه هر دو هيچ شكى نيست و عجيب اين ّعى و مدّمد مراكز قدرت در داخل و خارج قاطعانه اثبات مى نمايند و در مسلمان بودن

انحرافى يعنى  ال خوبى است واقعأ فرقهؤ نيست چرا؟ س»ٔرى كامال مرتبط با استعمارگرانانحرافى ابتكا فرقه دست ساز« است كه حرفى از

اين تعبير آيا شيعه يك فرقه از اسالم است؟ آيا منحرف  با ؟انحراف از چه؟ مسير اصلى چيست كه بهائيان از آن منحرف شده اند چه؟

ن شيعه را ّتسن ٔن را و متقابال اهلّ باشد؟ ممكن است شيعه اهل تسناست؟ آيا لزومأ يكى بايد منحرف ن منحرف شدهّ آيا تسن؟شده است

ا ديانت بهائى از اسالم و حتى از ديانت بابى مستقل مى ّام منحرف بدانند ولى هر دو در چهار چوب اسالم اين بحثها را مطرح مى كنند

تحريفى « دانست؟ آيا اسالم را ميتوان »سلمانانتحريفى اساسى در آموزه هاى دينى م«است كه آن را  باشد در اين صورت آيا صحيح

 راستى بايد پرسيد چرا اين ؟ دانست»تحريفى اساسى درآموزه هاى دينى يهوديان«ت را ّ و مسيحي»اساسى در آموزه هاى دينى مسيحيان

ن نه آان نه خدا را قبول دارند نه قربهائي  در حالى كه همزمان اظهار مى دارند كه؟بهائيان را فرقه اى از اسالم بدانند همه اصرار است كه

اعتقاد  آيا نبايد پرسيد كسانى كه به .د نه ائمه اطهار نه روز قيامت ونه احكام اسالم و نه هر چه كه مربوط به اسالم مى شودّحضرت محم

 به »بخشودنى انحرافى نا« نهاباشند و چگونه ديانت آ ها را قبول ندارند پس چگونه فرقه اى از اسالم مى توانند شما هيچ كدام از اين

   ؟حساب مى آيد

در ذيل به چند مورد آنها «عزيزى معتقدند كه در مورد پيدايش ديانت بابى نظرات متفاوتى ارائه شده است مى گويندكه  جناب  

 ين دو تحليل و برداشتاين كه كدام يك از ا«فقط دو نظر را ذكر كرده مى گويند  ب مشاهده مى شود كهّ اما با كمال تعج»اشاره مى شود

است كه  گويا نويسنده اين را مسلم و بديهى دانسته »ت نزديك باشد نيازمند بررسى هاى دقيق و موشكافانه استّتواند بيشتر به واقعي مى

رت باب حض  بهائيان معتقدند كه.عى اصلى كه بهائيان باشند ابدأ مطرح نمى شودّحال آنكه حرف مد امر از اين دو حالت بيرون نيست

د ارواحنا له ّدرست همان ادعائى كه حضرت محم موعود اسالم است و از طرف خداوند يگانه مأمور ايجاد ديانتى جديد مى باشند

باب   بعالوه حضرت.ن امر ديگرى را مالك قرار ندادندآت خود جز آيات قرّاسالم و مأموري ت ديانتّ نموده و براى اثبات حقانيءالفدا

س ديانت بهائى مى باشند و همه اينها مستند و ّبهااهلل موس بزرگتر و ظهور كلى الهى و موعود كل امم و اديان يعنى حضرتر به ظهورى ّمبش

ص نيست كه ايشان ّمشخ ً محترم از همه اينها چشم پوشيده است و اصوالۀ حال نويسند.د مى باشدّمستدل به دالئل، مدارك وشواهد متعد

   .اين دو باعث مغشوش شدن مقاله ايشان گرديده است  و مخلوط كردن. كنند يا ديانت بهائىراجع به ديانت بابى بحث مى

كانونهاى استعمارى ذكر مى كنند  دليل يا به قول خود ايشان شاهدى كه جناب عزيزى در مورد وابستگى حضرت باب به مهمترين  

 .با كمپانى هاى يهودى و انگليسى مرتبط بوده است  مى كرده اند كه سال قبل از اظهار امر در تجارتخانه اى در بوشهر كار٥اين است كه 
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اگر معتقديد كه اين ظاهركار بوده است بايد  ؟تجارتخانه غير از اين است كه با خارجى ها داد و ستد كند از ايشان مى پرسيم كه مگر كار

هام ّتى را شالوده بناى چنين اتّ توان چنين امر ساده و بى اهميآيا مى. داليل ديگر خود را اقامه كنيد تا به محك نقد و بررسى سنجيده شود

  عظيمى قرارداد؟ 

ه و فرانكيست هاى اروپاى ّدونمدهاى تركي ،بابى گرى از اساس و از بدو پيدايش فرقه اى مشابه با دو« اند يا نقل كرده اند نوشته  

 مسّاظهر من الش دگان اين دو گروه را مى شناسند و شباهت آنهاشود كه گويا همه خوانن  مطلب به گونه اى مطرح مى»شرقى مى باشند

خوانندگان اين مقاله مطمئنأ نام اين دو گروه را هم   اكثريت.ف محترم هموار شودّلؤاست و لذا نيازى نيست كه زحمت توضيح دادن بر م

نداشته باشد  ف هم اطالع چندانىّلؤست كه خود م محتمل ا.پيدايش آنها و شباهت آن با ديانت بابى نشنيده اند تا چه رسد به چگونگى

ه اين ّاظهار نظر جوليوس كرنيتون در باب دونمد هاى تركي .كه مطلب را فقط در حد اظهار فضل و ارعاب مخاطب بيان و رها كرده اند

افزايش گناه مى دانستند  ى در جهان را بودند كه تنها راه براى غلبه بر گناهكار١٧ه در قرن ّيهوديان تركي از است كه پيروان يعقوب كوريدو

از راه « دونمد كردند چهار صد نفر از آنان مسلمان شدند و فرقه اى را به نام و پيروانش را محكوم و هنگامى كه مقامات ترك رفتار كوريدو

سلمان، در لهستان، كاتوليك و در جمع ه خود را مّها نيز پيروان يانكييف اليبوتيس فرانك كه درتركي فرانكيست.  بنياد نهادند»در شدگان به

مخالف اخالق  ها  فرانكيست.مى داد و تعليمات وى به تعاليم اسالم در باب پيامبران شباهت داشت بند نشان يهوديان يك يهودى پاى

عى بودند كه مسيح ّد هم فرانك و هم يعقوب كوريدو م.بوده و عالوه بر الغاى شريعت يهود تمام قوانين مربوط به عفت را نيزلغو كردند

   .هاى زمان خود هستند

 حال بر ايشان است كه .آورده شد ف محترمّلؤٔالع خوانندگان و احتماال مّمختصرى بود از عقايد اين دو گروه كه براى اط اين  

 مسيح هم همين عاى مسيحائى كردن و موعود بودن است كه حضرتّاگر موضوع اد .شباهتهاى اين دو فرقه با ديانت بابى را ذكر كنند

و اگر موضوع اعمال پيروان آنهاست .  حضرت باب است كه بايد اثبات كننددعائى در مورّكردند و اگر مسأله باطل بودن چنين اد عا راّاد

هزار  ل دههائوثانيأ بفرمائيد كه مس. من حضرت باب برشمارندؤفداكار و صالح و شريف و م ٔكه اوال بايد شباهت آنها را با اعمال پيروان

اسالمى و مسيحى و غيره رخ مى دهد چه كسى  ى و فرهنگى كه هر لحظه در كشورهاىّاعمال خالف شئونات اسالمى و مسيحى و مل

 شبكه اى از«و اگر بحث  بفرمايند بابيان كدام اعمال ضد اخالقى را مرتكب شده اند؟ تازه اين وقتى است كه نشان دهند و است؟

بودند كه مشكلشان بيشتر مى شود چون هم بايد در   ديانت بابى»در زمره شركاى اصلى« است كه »د يهودىخاندانهاى قدرتمند و ثروتمن

قدرتمند   چه شبكه اى از خاندانهاى١٧ديانت حضرت باب مطلب را اثبات كنند و بگويند كه در قرن  مورد دو فرقه مذكور و هم در مورد

 ؟و به چه منظورى اين دو فرقه را بوجود آوردند محروم يهوديان وجود داشت و چگونهيهودى در ميان توده رنج ديده و عذاب كشيده و 

   .دارند كه مشتاقانه منتظر ديدن و شنيدن آنها هستيم ف محترم ديدگاههاى ديگرىّمؤلمأ ّمسل

ان معتقديم كه اختالل مانند ايش ر شود ما همهّ نظر گروه اول و كم كردن زحمت ما تشكّانصاف است كه از ايشان به جهت رد شرط  

 نآ و بزرگان تازگى ندارد آيات قرءنسبتى كه اطالق آن به انبيا. و ماندگارى شود شعور نمى تواند موجد ديانتى با اين عظمت و پايدارى

رقت نسبتهاى نا روائى از قبيل جنون و س دّس حضرت محمّشاهدند كه چگونه بى خردان و سهيفان و شايد رندان روزگار به نفس مقد

 ميرزا حمايتهاى پشت پرده سياستمداران وابسته مثل حاج«هام داده اند و معتقدند كه ّات تغير  اما ايشان در واقع فقط.ادبى وارد كردند

   .اين است كه بايد بر مرگ انصاف گريست ّ باعث دوام و تداوم ديانت حضرت باب شد چه بايد گفت؟ حق»آقاسى صدراعظم زمان

د على ّ محمّ جناب مال؟كسانى هستند اران وابسته به استعمار مورد ادعاى ايشان كه به حضرت باب گرويدند چهو سياستمد بزرگان  

د باقر شفتى مجتهد با نفوذ و قدرتمند و ثروتمند اصفهانى ّد محمّمحضر درس سي حسين بشرويه كهّجناب مال وس،ّب به قدّبار فروش ملق

م براى ِشاه به عنوان صالح ترين عال دّد جعفر كشفى كه محمّد يحيى دارابى وحيد زمانه پسر سيّسيعلم او سر تعظيم فرود آورد،  در مقابل

د قائنى نبيل اكبر ّجناب آقا محم ت زنجانى كه در علم حديث بى نظير بود،ّجناب حج  امر حضرت باب به شيراز فرستاد،ۀتحقيق دربار

 العين فريده ةقر اجازه اجتهاد گرفت، طاهره، يخ مرتضى انصارى اعلى اهلل مقامه بود كه از ش»شايد فقط سه نفر«از معدود كسانى  كه
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درستى   تن از علماى اسالم كه همه مظهر امانت و صداقت و٤٠٠ابوالفضائل گلپايگانى و قريب به   على بسطامى،ّمال زمان و زنان،

ها چه   اين.از اين آزمايش سخت سربلند بيرون آمدند ين گروه اين است كه گفته شود كه علماى اسالم غربال شدند و فقط اّبودند و حق

ه علماى اسالم و ّبقي تىّها دستهاى پنهان استعمار در ايران بودند ديگر به چه حج انگليس داشتند و اگر اين وابستگى اى به دربار روس و

   .هستند اّهام مبرّى مردم ايران از اين اتّحت

  پس در همه دهر يك مسلمان نبود  هم كافر در دهر چو من يكى و آن

ن كنتم ٕاوا الموت ّفتمن«بارز آيه قرآن مجيد  هزاران نفوسى كه با اشتياق در راه محبوب خود جان رايگان انفاق نمودند و مصاديق  

همه دارو  نعمار گران روس و انگليس و هر كجاى ديگر كه مى گوييد ايت آيا اس؟ايران تامين شدند ّتجمعي  گشتند از چه قشر»صادقين

ت ّ به كدام حج؟اگر بابى بودند آيا غير ازعامه مردم بودند  و؟ها بابى نبودند چرا آنها راكشتند  اگرمى گوئيد اين؟دسته در ايرا ن داشتند

  وابسته به استعمار بودند؟  معتقديد كه اين نفوس از طبقات باالى كشور و سياستمداران تاريخى و عقلى

 آيا اين ».بلكه در طبقات باالى كشور يافت الّباب نخستين مريدان خود را نه در ميان جه« :كرده اند كهاز قول همان ناطق نقل   

آيا اگر مريدان حضرت باب همگى از  ؟فرهيخته به آن ارادت نشان دهند افراد است كه به جاى جاهالنظهر الهى عيب و نقص يك م

ه حضرت ّليّپيروان او معتقديد كه  آيا شما هم؟ از چه بابت راحت مى شدتشكيل مى شدند ديگر خيال شما راحت مى شد و جاهالن

   ؟د مى دانيدّحضرت محم ّتانيّاين را دليل حق ؟همگى از جاهالن بودند) ص(د ّمحم

و  نوشته اند و دليل خود را اين عبارت مبهم »باب از او به ستايش ياد مى كند « كه»حمايت هاى پشت پرده حاج ميرزا آقاسى «از  

 ذكر كرده اند كه تاريخ شاهداست كه از بزرگترين دشمنان حضرت باب بال شك »آگاه است بديهى است كه حاجى به حقيقت«گنگ 

 معتقدند كه آقاسى باعث شهرت حضرت باب شد ترديد نمى كنند كه اقدامات او نه به اين حاجى ميرزا آقاسى بود و اگر كسانى هم

خائنانه او نتائج ديگرى ظاهر نمود  ب صورت گرفت حال اينكه دست قدرت خداوند از اقداماتهدف بلكه با قصد نابودى حضرت با

حضرت باب در تواقيع خود حاجى را مورد شديد ترين  .نه ازدياد جهل و غرور ه نفوس شودّمسأله اى است كه بايد باعث عبرت و تنب

د شاه مى ّدريكى از تواقيع خود به محم. ضرت باب وارد كرده استقرار داده اند كه حاكى از ظلم و ستمى است كه او به ح انذارات

 خود قرار داده اى و گمان كرده اى كه بهترين راهنما و پشتيبان تو است همان شيطان ملكسوگند به خدايت، كسى را كه ولى ُ«: فرمايند

سوء خود اراده اطفاى نور پروردگار را  فشاى اعمالدهد و از ترس ا رانده شده از درگاه الهى است و تو را با القائات شيطان فريب مى

  و باطل را راهنماى خود قرارّاز دنيا خواهى رفت و خواهى گفت اى كاش شيطان را ولى به زودى.. .نموده است تا كفر او آشكار نشود

   ».نمى دادم

 موجود است ٦ضرت نقطه اولى ص منتخبات آيات ح ات كه اصل آنها به زبان عربى فصيح در مجموعهّدر اين بيانات عالي  

يابد و  د شاه گرديد تا مبادا مريدش مراد ديگرىّكنند كه مانع از مالقات حضرت باب با محم صريحأ از آقاسى با عنوان شيطان ياد مى

ى ّنوشته اند كه حتد شاه به آقاسى ّدرباره ميزان ارادت محم .ت خود را از دست بدهدّعدم لياقت و سوء تدبيرش بر مال شده مقام و موقعي

اينكه زحمت را  اين درد پاى مرا حاجى نمى خواهد خوب شود از« :ط حاجى نا اميد شد مى گفتّخود توس زمانى كه از عالج درد پاى

روشن بفرمايند حاجى ميرزا آقاسى چه خدمتى و كجا و چگونه   حال بر جناب نويسنده است كه»در دنيا بكشم و در آخرت به بهشت بروم

شخص  .ارائه است حال آنكه به شهادت بيانات فوق و بسيارى موارد ديگر كه چنانچه طالب باشيد آماده ضرت باب نموده است؟به ح

آذربايجان مى باشد و معتقد بود و به اين تدبير خود افتخار مى  هّل مستقيم تبعيد حضرت باب به ماكو و چهريق در خطئوحاجى آقاسى مس

 .او فراموش مى شود ب و با شيعه در كمال عناد هستند به زودى نداى حضرت باب خاموش و امرّى متعصّ سنديار كرد كه چون اهالى آن

بديهى است «دهند عبارت  عزيزى است و بر ايشان است كه توضيح عاى جنابّ مورد اد»حمايت سياستمداران وابسته« اين يك نمونه از
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 واين عبارت چگونه منجر به اخذ اين نتيجه شده است كه ؟ف كرده اند را ضمن چه تحقيقى كش»است كه حاجى به حقيقت آگاه

   ».را داشت باب از او به ستايش ياد مى كند حاجى ميرزا آقاسى كه جاى خود«

ى طنز گونه جناب عزيزى اين  سناريو.باشد مهمترين قسمت مقاله مسأله يهوديان جديد االسالم و گرويدن آنها به ديانت بابى مى اّام  

اين  گيرند در ايران فرقه اى به وجود آورند و اين كار را انجام مى دهند اما چون تصميم مى كانونهاى زر ساالر يهودى صهيونيست«:است

ين خود را تغير يدر ايران فرمان مى دهند كه به دروغ آ فرقه جديد پيروانى بدست نمى آورد لذا به تعداد زيادى از يهوديان تحت امر خود

بابى شدند يهوديانى  نتيجه اينكه مسلمان كه بابى نمى شود پس همه اينها كه.  شوند و پس ازاينكه مسلمان شدند بابى شوندداده مسلمان

ى يك نمونه نياوده ّ حت؟ٔمى توان گفت؟ و اصوال آيا بايد چه چيزى گفت  اين سناريو چهۀ دربار».بودند كه طبق نقشه قبلى مسلمان گشتند

است كه ايشان همه مطالب را به   عجيب».گرويدن وسيع يهوديان«بود مسلمان شد بعد بابى شد تا چه رسد به يهودى  اند كه فالن كس

 است بر اينكه اكثريت ّ در حالى كه شواهد قاطع تاريخى مدل.شواهد نمى بينند قدرى واضح و بديهى مى دانند كه نيازى به ذكر داليل و

 مكانهاى سكونت آنان، .شيعه بوده اند ه به طور قطع مسلمان وّليّى توان گفت تمامى بابيان اوى با قدرى مسامحه مّفاق و حتّات قريب به

مثبت  ى اسامى آنها قاطعانهّو شواهد قاطع تاريخى بسيار حت حضرت باب، نحوه ايمان آنان، االت و خواسته هاى آنها براى ايمان بهؤس

 د باقر نجفى با نامّد محمّ صفحه توسط سي٧٠٠ه مفصلى دربيش از ّيّب اسالمى رد جالب است بدانيد كه در اوايل انقال.اين امر هستند

وسيع در  سال نگارش مى داند و در چنين تحقيق به قول خود، بى غرضانه و ٤ سال تحقيق و ١٥حاصل   منتشر شد كه آن را»بهائيان«

همگى مسلمان بودند و تمامى بهائيان به استثناى تعدادى  ّته و بهائيّ رؤساى بابيءحد اقل ده قرن اجداد و آبا« : مى نويسد٦٩١صفحه 

تنى چند از   حال بر جناب عزيزى و شايد جناب شهبازى است كه».خانواده مسلمان محسوب مى شدند از امّانگشت شمار در آن اي

   .يهوديان را كه به طور وسيع به ديانت باب گرويدند را فقط نام برند

حداقل مكانيزم اين جريان را قدرى   را قوى تر مى كند سازمان دادن اين يهوديان است خوب است ايشانديگر كه طنز جريان مسأله  

داشت كه نيروهاى  قبل از آن چه سازمان صهيونيستى زرساالر قدرتمند ثروتمند وجود  و١٨٤٤بگويند كه در سال  ًدقيق تر بيان كنند مثال

 و از آن ؟م بيندازندّاينگونه جان خود را به خطرى مسل  مهمتر اينقدر وفادار باشند كه با يك فرمانامر آنها در ايران اينقدر زياد و از آن تحت

سازمانهائى مى  چه بدست آوردند؟ و پاداش انفاق جان آنان را چه كسى بايد مى داد؟ چنين سازمان يا گذشته در مقابل اين فداكارى

انفاق جان يك مسأله ساده نيست و انگيزه هاى بسيار قوى را مى  سمانى باشد زيرابايد از طرف چنين هوادارانى يك سازمان الهى و آ

ى انجام داده بودند؟ ي هم درايران چنين كارهاً آيا اين اولين اقدام آنها بود يا قبال؟سيستم و دستگاهى را سراغ داريد  آيا شما چنين.طلبد

خارج  ت رواج يافت اينها چه كردند؟ آيا گروه گروه از ديانت بهائىّ شما بهائيشدند و به قول كجا و چگونه؟ بعد از آنكه بابى يا بهائى

 اين نيروهاى تحت امر حقوق ؟سازمان كذائى دست كشيدند شدند و به وظيفه اى ديگر مشغول شدند يا شيفته تعاليم بهائيان گشته و از آن

 آزار، هتك حرمت، تبعيض، بخت در زير انواع بى عدالتى،خود را چگونه دريافت مى كردند؟ چرا هنگامى كه اين يهوديان نگون 

قدرتمند زر ساالر به فكر دفاع از آنها نيفتاد؟ چند سال طول  شكنجه و مصادره اموال توسط مسلمانان ايرانى بسر مى بردند اين سازمان

مسلمان شوند و گروهى   كشيد تا يهوديانفهميدند كه ديانت بابى طرفدارانى پيدا نكرده است و چند سال طول كشيد تا اين زرساالران

 سال ٦ اين . سال طول كشيد٦ حيات مذهبى حضرت باب فقط ّ كل.يافت بيايند و بابى شوند و اين دعاوى را در كجاى تاريخ مى توان

   ؟هنگ نمودآوقايع كه هر يك به ساليان دراز زمان نياز دارد چگونه مى توان هم را با اين همه

 الواقع ولى فى ال مطرح شدندؤس گرچه به صورت ال ديگر كهؤاالت و دهها سؤجناب عزيزى پاسخ اين س ى رودانتظار نم البته  

گونه مى باشد لذا خواهشمنديم كه ايشان   اين»دانان اعتقاد برخى تاريخ« پاسخ آنها معلوم است را بدهند زيرا ايشان اظهارداشته كه

  .  را انجام دهند و به اين وسيله خود را ازاين مهلكه اى كه براى خود ساخته اند برهانندّدانان تقاضا كنند تا اين مهم ازهمان تاريخ

  رض خود مى برى و زحمت ما ميدارى ِع  توست اى مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه
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عكس ظاهرأ  .ديگر از جناب عزيزى اين است كه رابطه عكسى كه براى مقاله خود انتخاب نموده اند بامتن را شرح دهند تقاضاى  

ص تر ّاز ديگران مشخ ّلباس خاص دهد كه يك نفر از آنها با آرايش موى و مدل  را نشان مى»سهّشايد در اراضى مقد«گروهى از يهوديان 

 كه از متن حاصل است »ر ظاهرى دينيتغي«با زيركى تمام و با خلط  نويسنده است ولى اين عكس چه شاهدى و بر چه موضوعى است؟

دارد تا ارتباطى   استفاده از احساسات ضد صهيونيستى مردم قصدوء كه از عكس بر مى آيد و س»و آرايش مو رى لباسر ظاهيتغي«و 

 .موجود در عكس تمامأ بهائى هستند و مشغول توطئه بر عليه اسالم موهوم بين بهائيان و صهيونيسم برقرار سازد گوئى كه اين جماعات

كسى جرأت پاسخگوئى   واضح است كه نويسنده مطمئن است كه؟ چه ارتباطى با بهائيان داردانصاف دهيد تصويرتعدادى از يهوديان

 اين بود ّ حق.رسد و هيچ روزنامه اى مطالب او را چاپ نمى كند ندارد و اگر هم كسى اين جرأت را بيابد صداى او به گوش كسى نمى

هامات ّلذا پاسخ به اين ات عاهاى نويسنده يافت نشدّ بر ادّكى دالشواهد و مدار«يك جمله داده مى شد يعنى  در كه جواب اين مقاله

   ».مدارك و شواهدى در خور بررسى ارائه نمايد عاهاى خودّموكول به زمانى مى گردد كه نويسنده براى اد

ها به تشريح  ين پاسخبود كه به جاى ا احداقل براى اينكه امر بر خود نويسنده مشتبه نشود قدرى به تفصيل سخن رفت شايد بهترّام  

در اين مقام فقط به ذكر يكى . شد ه بهائيان پرداخته مىّو اهداف جهانى و عالي اصول اعتقادات و تعاليم و افكار و شيم و اخالق

   .سپاريم  را به وقتى ديگر مىّازمناجاتهاى حضرت عبدالبهاء اكتفا مى كنيم و اين مهم

  هواهلل 

 .اى محبوب بى همتا نفحات عنايت بوزان .اى خداوند مهربان، قلوب را رشك گلزار و گلشن فرماپروردگار دلها را روشن كن،  اى  

شود از تأئيدات تو بهره و نصيب گيرد اين جمع راه تو پويند راز تو جويند روى توبينند خوى تو   پاك و پاكيزهاانوار احسان تابان كن تا دله

ى ئى بخشنده، توئى مهربان، توئ تو.تا اين بيچارگان چاره يابند ما، گنج هدايت رايگان كنگيرند اى پروردگار الطاف بى پايان ارزان فر

   .دانا و توانا

   ى ابتکارى در خصوص مقاله باعنوان فرقه انحرافىنکات

  برپا 

  

ًّا اهذا الُزوُ هّالٕا َکَنوُذِختَين ٕا َوکأَا رَذٕوا«    ١٣٤».ًوالُسَه رُ اللَثَعَ بىِذَ

  ١٣٥».ٌديدَ شُذابَع مُهَ و لُبَضَ غمِهيلَ عَهم وِّبَ رَندِ عٌهَضِم داحُهُتجُ حُهَ لَبيجُ ما استِعدَن بِ م اهللِىِ فَونّجآحُي نيّذوال«

  

 با ى مقاله ا١/٣/٨٤خي جام جم، مالحظه شد که در تارۀ در روزنامشه،يِ گروه اندني مسئولى براى سالمتى سالم و آرزوعرض ضمن  

 لي نموده اند که دالئل و تحلىف محترم سعّؤلهرچند م.  استافتهي انتشارى زي عزى مجتبّدي سى نوشته آقاىر ابتکاىفرقه انحراف عنوان

 ىه به نکاتّ حال توجني نقاط جهان ارائه دهند، با اري و ساراني در اى وبهائى بابنيي گسترش آى چگونگهيج توى براراى خي تارىها

   . رساندىاري قتي به حقلي را در نشانيمکن است ا گردد، مى معروض مًالي ذکهى ني و دىخيتار

 نخست، جنون و هي در توج. اشاره فرموده اندى بابنيي عمده درخصوص گسترش و تداوم آهي به دو توجشانيا  مقاله،ى ساخت کلدر  

 قسمت نيمّدر دو. وده اندذکر فرم  خصوصني از افراد را در اى گروهّهي نسبت داده و نظرنيي آني را به شارع اىالعّ اطى وبىوانگيد

.  دانندى در جهان منيي آني بقا و دوام اىت اصلّ کار على از ابتدارا ستيوني عناصر صهتي که حمابودند را ذکر نموده ى گروهدگاهيد

 ني با ا.نموده اند را عنوان ىگريد  برىکي پرداخته و دالئل رجحان گريکدي با ّهي دو فرضني اسهي و مقاىمقاله خود به بررس  در ادامهشانيا

 ى قرار مى در مقاله مورد بررسزي نظر نني وجود دارد غفلت شده است و اگر اخصوص ني در اکه ىمّ سودگاهي مقاله از وجود دّحال در کل
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ود خواهند  که بر مقاله خىدنظريمحترم در تجد ّفلؤ که مدوارميام.  و جالب توجه بودء قابل اعتنانيقّ مقاله در نزد محقىري گجهينت گرف،

  .  دهندقرار تي مورد عنازي سوم را ندگاهي دنيفرمود ا

 کند که همه ى مىروي پيىجهان از الگو  نقاطري و ساراني در اى بهائنيي و متعاقب آن آى بابنيي آعي گسترش سردگاهي دني ابرطبق  

 ى دوره از فتوحات و انتصارات است که در طکي  الگو شاملنيا. خود، آنرا تجربه نموده اند  رشدني بزرگ جهان در مراحل آغازانياد

 در قهي عتاني ادىساؤ توسط رى مذهبّتيآزار و اذ  دورهکي کنند و پس از آن ى اقبال مديجد انتيع به دّآن افراد مختلف از طبقات متنو

 ى براحتان،ي ادخي به تارى نگاهبا . شودى منتهى مدي جدنيي آشتري به گسترش هرچه بتيدر نها  گردد کهى آغاز مدي جدنييمخالفت با آ

 ى براى مستمر، خود به صورت عاملقاتيي مالحظه نمود که چگونه بروز بحرانها و تضحيمس نيي الگو را در نحوه انتشار آني توان اىم

 از قًاي دقزي نىو بهائ ى بابنييِگسترش مستمر آ.  از کره خاک منجر شدىعي بر سطح وسنيي آني به استقرار اتي درآمد ودر نهاّتيحيانتشار مس

   .دي نماى مىروي پالگو نيا

 ىا براّام ، به نظر برسدبي ممکن است عجدگاهي دني ندارند، اى نبوده و اعتقادات مذهباني که از اهل ادى نفوسىبرا چند هر  

 عيدر مواض در قرآن.  ذهن باشد تواند دور ازى نمدگاهي دني، ارسندى ف محترم که از سادات بوده و ازمعتقدان رسول اکرم به نظر مّلؤم

 در ى خبرند، سعى بدي جدانتي موجود در دىروحانى  اعتقاد به خداوند که از قواى که نفوس بىنگاممختلفه اشاره شده است که ه

 به دو بهانه ًمعموال  نسبت دهند،ى رشد را به اراده غالبه الهني توانند اى، از آنجا که نمندينماى  مدي جدنيي و گسترش آشرفتي پهيتوج

 ني ا.خود جلب نموده است  را بههي رذل و فروماى که افرادشمارندى  موانهي دىذهن را معلول دي جدنييگروه اول آ.  شوندىک مّمتمس

 است ى حال پروبال افرادانگري و بدهي مبارکات ذکر گرداتي آنين در اآدر قر  به کار رفته استزي حضرت رسول اکرم نهي که بر علهاتيتوج

َال مُال رجٕاون ُعِبَتَن تٕا َونُمِالّالظ َو قال« : اندوده محروم نمىدّ محمعتي شروضاتي دانسته خود را از فايانسته و دن که  َمُث «،١٣٦»سحورًاً

َکاهن وِ بَکِّبَ رِـتَعمِنِ بَنتأما َر فِّکَذَف«، ١٣٨»ونُجنَ مٍشاعرِل ناِتَلهِ اءاُارکوَتَا لّنِٔأ قولونيو  «،١٣٧»ونُجنَ مُملَمعوا ُُ قالَ وُنهَوا عّلَوَت  ال ٍ

 زمان آن حضرت نيار و مشرکّ مذکور است، تنها در خصوص کفمي که در قران کراتي آنيامثال ا ١٤٠.»ٌونُجنَمَ لُهنٕا َنُولوُقَي َو«، ١٣٩»ٍونُجنَم

 ني است بر اىن شاهدآاست و نص قر بکار رفته ى الهاءي انبهي بر علنيمخالف  توسطهاتي توجني امثال ازي بلکه در ادوار قبل ن،نبوده

ى هنگام) ستينشانه ا (ىو در موس (١٤١»ٌجنونَومأٌر ِ ساحَ قالَ وِنهِکُرِ بّىلَوَتَف * ٍنيٍلطان مبُ◌سِ بَرعونِ فىَلٕا ُلناهَرس اذٕا ىوسُ مىوف« :عاّمد

ن ِ مَنِيّذ الىتا ماَکِذلَک«، )انهوي داي و گفت جادوگر است شي سوکي بديپس گرو*  واضحى با حجتفرعونى  او را بسومي فرستادکه

 اي مگر آنکه گفتند جادوگر است ى رسولچي بودند هشاني از اشي که پآنانه امدبين نيهمچن(١٤٢»ٌجنونَو مأٌر ِوا ساحُال قالٕاٍسول َن رِم مِهِبلَق

   ).وانهيد

 َ قالَو «: داندىت شباهت قلوب آنها مّعل به ،ى بشرخي از ادوار تارى و کفار را در هر دورني شباهت اقوال مشرکني اميکر نآقر  

َين ّذال  دانند ىو گفتند آنانکه نم (١٤٣»همُبُوُلُهت قَشابَت مِهِولَ قَثلِم مِّهبلَن قِ مَنيِذ الَ قالَکِذلَ کُهَآي آءَنيِتأَو تأ  اهللُناُمِ◌ِّلَکُيو ال َ لَنُموَعلَي الِ

 مانند ،بودند شاني از اشي که پى سخن گفتند کسانگونه ني به همدي آى ما نمىرا بى چرا معجزه ااي کند ىنم  با ما مکالمهوندچرا خدا

 اي باب نظر نکرده و ّدي آثار سمي در مجموعه عظى از سرسهل انگاراي که ى است کسانىهيو بد. )دلهاشان شباهت بهم داشته شان،يقول ا

شوند که همه منکران  لّ متوسى به بهانه هائندي نماى سع،باشند دهاوري فرو نمي آن همه عظمت، سر تعظاهده به اغراض بامشىت آلودگّبعل

 از هشتصد زبان ترجمه شده و شي به بى و بهائى بابنييسه آّکه آثار مقد  در هر حال اکنون. بدانها چنگ زده اندّهيدر قرون و اعصار ماض

 عصر ى براى الهتي هداى حاواني گرانبها که به اعتقادبهائهني گنجنير در اّق و تفکّ نفر با تعمونهايلياهل عالم است و م در دسترس همه

 ني مقاله خود اهيف محترم در تهّؤل و خوب بود مستي خردمندانه نات،ي برند؛ نسبت جنون به صاحب آن آى مىحاضر است، بهره روحان

  .  را مد نظر مى داشتندامر

 را ىاسي سهي هستند که توجى کسانم،ين کرآ قرتيند، بنا به هدا داردي جدنيي گسترش آهي در توجى از مخالفان که سعىگريد گروه  

 واقف شده ىّعا تا حدّ گروه به عظمت کالم و مدني دادند، اى نسبت مى الهامبرانيپ بر خالف گروه اول که جنون را به.  کنندىانتخاب م
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  است،ى الهنيي آشرفتيک و عامل پّ محرکه ّهيغالبه الهه ّت عدم درک قوّمعذلک بعل.  اندافتهي گروه اول را دراتهامّ بودن اتجهينتى و ب

 قوم خود ني نفاق در بجادي در اى که سعشمارندى  مى را دست نشانده اقوام اجنبى الهامبري زنند و پى مىاسي سهاتيدست بدامن توج

 َونُرَاخ َء ٌومَ قِهيَلَ عُهَانَعا َ وُهيرَفتَ اٌفکٕآ الٕا آن هذٕاوا ُرَفَ کَنيِذ الَ قالَو«:  کندى ذکر منيچنرا   کافرانهاتي خصوص توجنين در اآقر. دارد

 پس به گري دى کردند اورا بر آن قومىاري که بربافت آنرا و ى مگر دروغن،ي استي ن:گفتند آنانکه کافر شدند و( ١٤٤»ورًاُ زًَا وَظلمو ُآد جَقَف

ِر لَشَ بُهُمِّلَعُيا َمنٕا َونُولُقَيم ُهن أُمَعلَقد نَ لَو«. ) راى و باطلى ستمآوردند قيتحق  ١٤٥» ٌنيبُ مٌىبَرَ عٌسانِذا لَ هَ وىِمَعجأ ِهيَلٕا َنوُدِلحي ُىِّذ الُسانٌ

 است ى او عجمى گردانند گفتار را بسوى که مىزبان کس. ىانسان موزد او راآ ى که مستي نني جز انديگوى  که آنها مميدانى  منهيو هر آ(

:  در ادوار قبل ازاسالم هم آمدهنيد بوده و در خصوص نحوه اعتراض مشرکّ متعداتي آنيامثال ا. )روشنى  عربستى ا زباننيو ا

   ١٤٦».ِميلأ ٍقابِو عُذ  وٍةرِغفَذو مَ لَبک رنٕا َکِبلَن قِ مِلُرسُلِ لَليد قَال ما قٕا َکَ لُقاليا َُم«

طور  ، همانهاتيدر توج  شباهتنيت اّبه کار رفته و عل امبراني اساس در خصوص همه پى بهاتي توجني که اشودى م مالحظه  

 و ىخي تارى خود گرفتارهمان لغزشهاهاتيم در توجّ گروه دوني الي دلنيبه هم.  استگريکدي نفوس به نيقلوب ا که ذکر شد، شباهت

 ى بابنيي سال پس از آ٧٠ سميوني کنند که صهىت نمّ المثل دقىف. بودند  دچارآن شدهخالفان مزي شوند که در ادوار گذشته نى مىمنطق

 اسالم در نييفرمان دهد که گروه گروه به آ  خودرواني وجود نداشته تا به پىستيوني، صهراني در انيي آنيلذا در زمان ظهور ا به وجود آمد و

 را در جذب اقوام دي جدنيي آّتي تا موفقدهي منظور مطرح گردني گروه به اني طرف ااز هي توجنيا.  باب بگروندانتيآمده و سپس به د

 ىروانيق شده است پّ موفدي جدانتي دني و اشودى  نمانيهودي تنها شامل ى اقبال عمومني، غافل از آنکه ادي نماهي مختلف توجىوگروهها

 ى جهانى ا مختلف، در سلک خود درآورد و در قالب جامعهىمذهب و ى نژادوى  فرهنگى هانهي زمشي مختلف را با پلهياز هزاران قوم و قب

 جادي قادر به ادين مجآ اگر مجتمع گردند به نص قرى بشرىروهاي است و همه نساختهى ه کلمه الهّ امر تنها از قونيا. حد نظام بخشدّو مت

 مُهَنيَ بَفلا  اهللَنَ لکَم وِهِوبُلُ قَنيَ بَفتلا اًَامَعيمَ جِض االرىِا فَ مَقتَفانو َم لِهِوبُلُ قَنيَ بَفلأ َو «.ستندي اقوام نني در بىحادّ و اتالفت نيچن

   ١٤٧».ٌميکَ حٌزيزَ عُهنٕا

 ى بر الهى از قبائل عربستان برهانکوچک لهي دو قبني الفت و اتحاد در بجادي اکهى ، در جائمي کنى محترم انصاف طلب مّفلؤازم  

 از شي در بى اعضاء جامعه بهائونيلي از پنج مشي بِد و الفتحاّ را عامل اتىه اّ قواچهي، آدي آى حضرت رسول اکرم بشمار مانتيبودن د

 اسالم و ىني دى هانهي زمشي با پى نفوسمشاهده اي شمارند؟ آى مختلف، ماني هشتاد کشور جهان و از اقوام و شعوب و قبائل و ادو کصدي

 از ى تواند نشانه اى نم،خدمت به نوع بشر مشغولند به گريکديحاد و الفت در کنار ّ اتتيکه در نها ،ئى و برهمائى و بوداىهودي و ىحيمس

 را مى ى امرنيچن ،ىه الهّ جز به قواي باشند؟ و آافتهي دست ى الهىگانگي فرزندان آدم به وحدت و هکه در آن هم  موعود باشدندهيجهان آ

   نسبت داد؟ ىگريه دّقو توان به

 رىي تاثند،ي که در مقاله خوداشاره فرمودند اضافه نماى قبلهيبه دو فرضم را ّ سوّ شقني که اگر اندي فرماى مالحظه ممحترم ّفلؤم  

 .ندي نوشته نظر فرماني و فارغ از غرض در ارتيف محترم به بصّلؤ مدوارمي ام. داشتخواهد شاني مقاله اّتيفي بر نحوه استدالل و کنياديبن

  . مسئله سپاسگزارمني جام جم به اروزنامه شهي گروه اند هستم و از توجهنهي زمني در اشاني از اىگري دثارمشتاقانه منتظر آ
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  ى بهائانتيّ از اتهامات بر دى پاره ارامونيدر پ

ام جام ّشبيه اي يكى ازآنها سايت رهپويان وصال است كه ايراداتى. ه نويسان عليه دين بهائى دائمًا ايرادات تكرارى نشرمى دهندّيّرد

  .محسوب مى گردد ام نيزّهامات تكرارى آن سايت است كه جواب ايّ ازاتپاسخ به پاره اى  زيرۀمقال. جم دارد

  مهرپرور، سايت نقطه نظر. ه

  

. کنند ّرا کشور مقدس ايران خطاب مى ين بهائى کشور ايران است و لذا بهائيان آنيّگونه که مطلعيد زادگاه آ  همان،خوانندگان عزيز  

وم هستند، گر چه حضرت باب به فتواى علماى عظام و امراى دولت در ميدان تبريز  اين مرز و بۀ زادحضرت باب و حضرت بهاِءاهلل

 را بدستور حکومت ايران تبعيد به عراق عرب تيرباران شد و هزاران پيروان جان نثارش در همان کشور به شهادت رسيدند و حضرت بهاءاهلل

  .برقرار و ناگسستنى استکردند معهذا اين رابطه و پيوند معنوى بهائيان با ايران همچنان 

 دو پادشاه ۀ شارع ديانت بهائى را نه يک بار بلکه چهار بار بنا بارادداند که حضرت بهاءاهلل ين را خوانده مىيهر که تاريخ اين آ  

ّمستبد ممالک اسالمى يعنى ناصرالدين شاه و سلطان عبدالعزيز نفى بلد کردند ّ:  

 ›۱۸۶۸در سال ‹ ّنظامى در شهر عکا در شمال فلسطين ۀول، از آنجا به ادرنه و باالخره به قلعاز طهران به بغداد، از بغداد به استامب  

ّو اما چرا عکا را براى حبس و زندان . و فرماندار آن ديار بود سرپرست زمان قسمتى از امپراطورى عثمانى بشمار ميآمد و والى شام که در آن ّ

ّو مجمل آن اينست که عکا گرچه شهرى قديمى و تاريخى است و در احاديث اسالمى هم ّ انتخاب کردند داستانش مفصل است بهاءاهلل

ّطوبى لمن زار عکا، طوبى لمن زار زائر عکا«ّاز آن مکرر ياد شده  ّخوشا بحال آنکه عکا را زيارت کند و خوشا بحال کسى که (» الخ...ّ

 و دورى از مرکز سلطنت و خالفت چنان بود که محکومين سياسى و دينى زمان از حيث بدى آب و هوا ولى در آن) ّزائر عکا را زيارت کند

 روزگار ۀّفرستادند تا بالکل از صفح را براى اينکه بزودى محو و فراموش شوند به قلعه نظامى آن محل تحت مراقبت شديد مأمورين مى

  تا پايان حيات۱۸۶۸ از حضرت بهاءاهلل. ن را پيدا نکنندوجه امکان ارتباط و مالقات با آنا ناپديد شوند و ياران و هواداران آنان بهيچ

ّپيروان مخلص و ثابت قدم او يعنى بهائيان با تحمل رنج و . جهان باقى شتافته  در آن ديار زندانى و تحت نظر بوده و در همانجا ب۱۸۹۲

اکنون ضريح يا . شدند موالى خود نائل مىرساندند و بعضى به زيارت  ّ ماه پياده خود را به عکا مى۴-۳تضييفات شديد و گاهى طى 

  .ّ که در خارج عکا است زيارتگاه بهائيان جهان استمزار حضرت بهاءاهلل

ّاز طرف ديگر جسد مطهر حضرت باب پس از شهادت ايشان در تبريز در مدت    ّ سال توسط پيروان ايشان مخفيًا در نقاط ۵۰ّ

آن نبودند در  ّو از تطاول و اهانت دشمنان و مخالفين که حتى حاضر به قبول دفنمختلف، از تکايا و مساجد و منازل خصوصى محفوظ 

و پس از آزادى ) ۱۸۹۸(امان ماند و سرانجام بدستور حضرت عبدالبهاء رهبر جامعه بهائى به ارض اقدس يعنى فلسطين منتقل شد 

بتدريج در  . سال به خاک سپرده شد۶۰ل پس از قريب  در دامنه کوه کرم۱۹۰۹در سال ) انقالب جوانان ترک(زندانيان دولت عثمانى 

اين دو مکان يعنى . صورت شايسته بنا گرديد و در اطراف آن باغهاى پرطراوت و زيبائى ايجاد شده سالهاى بعد مزار و مرقد حضرت باب ب

ّزاران گردشگر و سياح از ممالک مختلف ّو حضرت باب در عکا و حيفا زيارتگاه بهائيان جهان است و عالوه بر اين ه مزار حضرت بهاءاهلل

  .برند ّکنند و از تماشاى درختان و گلهاى متنوع و محيط آرام و روحانى آن لذت مى و اقوام متفاوت از آن ديدن مى

حول آن کوه کرمل اقدام کردند و ضمنًا باغهاى  ۀقرن گذشته به تدريج بهائيان به بناى مراکز ادارى و روحانى بهائى در دامن در نيم  

 گانه ۷پس از عجايب (  گانه۸که بعضى رسانه ها آن اماکن و باغها را يکى از عجايب  ابنيه را به زيباترين وجه توسعه دادند بطورى

 با حضور نمايندگان بهائيان از بيش از يکصد کشور جهان که نمودار ۲۰۰۱در هنگام افتتاح رسمى آن در سال . قلمداد کرده اند) تاريخى
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و يکى ديگر از هنرمندان از آسياى مرکزى سمفونى ) از نروژ(ين ديانت در سراسر عالم بود موسيقى دان شهير بهائى السه تورسن گسترش ا

جمله ويولنيست شهير بيژن خادم ميثاق از اطريش و خوانندگان  ّمخصوصى را براى اولين بار رهبرى کردند و هنرمندان بهائى ديگر من

دو آرشيتکت . ّهاى ديگر برنامه هاى هنرى اجراء کردند که بطور مستقيم توسط تلويزيون در سراسر جهان پخش شدو کشور بهائى از کانادا

اين کار بخوبى  ۀّدر طرح ابنيه و باغهاى زيباى کرمل نقش فعالى داشتند و از عهد و فريبرز صهبا حسين امانت برجسته بهائى ايرانى

  .برآمدند

ه اى از آن بيان شد استقرار مراکز ادارى و روحانى بهائى را در ّز با ناديده گرفتن حقائق تاريخى که شم باراهپويانّمتأسفانه سايت   

ه هر ناظر هوشمندى ب. دهند ّ نمودار پيوند بهائيت و اسرائيل جلوه مى»رژيم صهيونيستى« و »فلسطين اشغالى«ّکوه کرمل و عکا واقع در 

 نه دولت اسرائيل بود و نه صهيونيسم بوجود آمده بود،  هنگام تبعيد حضرت بهاءاهلل۱۸۶۸ال کند که در س آسانى اين نکته را درک مى

و مسيحى در  و دروز و دروز بود و هنوز هم هزاران عرب مسلمان ّآن قسمت از فلسطين بخشى از مستملکات عثمانى و محل اقامت اعراب

ين و مؤمنين آن ياه بود که بزعم خود رهبر بهائيان را براى اضمحالل و محو آپن اين دو پادشاه و سلطان اسالم. کنند آن مناطق زندگى مى

  .به آن نقطه تبعيد و نفى بلد کرده بود

ّ فقط و فقط با همت بهائيان جهان و اعانت صدها هزار بهائى از آفريقائى تا استراليائى، »عظيم ۀاين مجموع«ّو اما ساخت   

ساختمان آن از هيچ منبع و مقامى نپذيرفتند و چه بسا  ّکائى ميسر و عملى شد و بهائيان دينارى براى اروپائى و آمري، ايرانى، هندى،ژاپنى

 هر کس که با اصول تعاليم –با فداکارى و ايثار بى نظير از مصارف غير ضرورى شخصى گذشتند و آنرا صرف اين طرح عظيم کردند 

 ّمک مادى و اعانه و هديه اى را خارج از حلقه مؤمنين و پيروانش قبول نمى بهائى هيچ کۀداند که جامع بهائى آشنا است بخوبى مى

  .کند

ّو اما اينکه موسيقى افتتاح آن مقامات با همراه ارکستر سمفونيک حيفا بوده و آنرا بصورت اتهامى متوجه برگذارکنندگان مراسم    ّ ّ

 سمفونى، بهائى composerّچنانچه ذکر شد مصنف يا . ايه استّمزبور تلقى کرده اند در نزد صاحبان انديشه و فرهنگ مردود و بى پ

-فوريه(کنند و همين ماههاى اخير  جمله لهستان و فرانسه موسيقى وى را اجراء مى  بوده که در بسيارى از کشورها منالسه تورسننروژى 

و را نواختند و از وى تقدير و استقبال در پاريس و لندن ارکستر سمفونيک شهرهاى فوق با حضور خود او ساخته هاى ا) ۲۰۰۶مارس 

  حال چه اشکال دارد که در حيفا هم هنرمندان و نوازندگان ارکستر تحت هدايت وى اجراء برنامه نمايند؟. فراوان کردند

يت او  ساۀنويسند› که تحريفًا و مغرضانه ‹ّو اما شرکت کميسر عالى فلسطين سر هربرت ساموئل در مراسم تدفين حضرت عبدالبهاء   

 ۀ ناميده امرى عجيب نيست زيرا صرفنظر از مقام عظيم روحانى حضرت عبدالبهاء بعنوان رهبر جامع»خدا و پيامبر بهائيان ّسومين« را

 طبقات و اقوام از اعراب مسلمان و مسيحى و دروز و يهودى داشتند و زعماء و ۀّبهائى، ايشان محبوبيت بى نظيرى در فلسطين بين هم

ّمعظم له در ايام جنگ اول و قحطى  ۀ خدمات نوع دوستان–ن و مسيحيان خطابه هاى بسيارى در رثاى ايشان قرائت کردند مشايخ مسلمي ّ ّ

ديانت کليمى ه حال اگر هربرت ساموئل معتقد ب. ديار را کرده بود ّمتعاقب آن چنان بود که جلب محبت و اخالص هزاران نفر از اهالى آن

آن مقام مربوط به دولت انگليس است و از اين بابت ايراد و انتقادى به بهائيان ه يع جنازه نداشته و انتصاب او بتشي ۀبود ارتباطى با مسأل

  .نمى توان گرفت

ّپيوند بهائيت و «بهائى در شمال آن واقع است داللت بر  ۀّمختصر اينکه استقرار دولت اسرائيل که در حال حاضر اماکن مقدس  

اديان ديگر از مسيحى و اسالم نيز  ۀّمگر نه اينست که بسيارى از اماکن مقدس. کند نتواند بود سايت القاء مى ۀ چنانکه نويسند»اسرائيل

ّجمله مسجداالقصى در بيت المقدس و کليساهاى مهم همان دولت قرار دارد از آن ۀو حيط امروزه در محدوده  ‹و زادگاه حضرت مسيح  ّ

  را وابسته به اسرائيل دانست؟ وان آنانت ّاين علت مىه ؟ آيا ب›عيسى بن مريم

گرامى عنوان کرده است در خور  ۀين بهائى در ايران و در غرب که نويسنديکثيرى از يهوديان به آ ّگرويدن عدۀ ۀّو اما مطلبى دربار  

ّاوال ايشان از اين حقيقت چشم پوشى کرده که الاقل  .مطالعه و بررسى است ً  ‹اسالمى دارند  ۀيران سابق از پيروان امر بهائى در ا۹۰٪ّ
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ّثانيًا اين يک واقعيت است که ديانت . دارند  اطهار را گرامى مىۀّو کماکان به رسول اکرم ايمان داشته و ائم›  اين سطورۀمنجلمه نگارند

مسيحى و کليمى و  تى،عقايد و تعاليم اجتماعى و روحانى عمومى و جهان شمولش گروه کثيرى از پيروان سائر اديان از زرتش ۀبهائى بواسط

و بودائى و فرق  ّالبته در خارج از ايران هزاران هندو. ين جهانى ايمان آورده انديصابئين را در ايران بخود جذب کرده و اکنون به اين آ

ى از مردم و جهانى بهائى شبيه رنگين کمان ۀکه اکنون جامع بهائى پيوسته اندبنحوى ۀمذاهب بومى نيز به جامع مختلف مسيحى و پيروان

هنگ در آمده اند و آّمتحد و هم ۀصورت يک مجموعه اقوام مختلف است که پيشينه مذهبى متفاوت و گوناگون داشته ولى حال ب

  .ّ را مجسم نموده اند»همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار« مصداق بيان حضرت بهاءاهلل

که در سفر عتبات شاه در بغداد › حکيم مسيح  ‹ب مخصوص دربار بود ين بهائى ايمان آورد طبييدر ايران نخستين يهودى که به آ  

پيشگامان نهضت بابى شده بود و بعدها در   طاهره نائل و مجذوب فصاحت و کماالت و فضائل آن شيرزن از–بديدار جناب قرةالعين 

 بودن ايشان »کافر« ۀچال مخوف آن شهر بواسطيک پدر و فرزند بهائى زندانى در سياه  ۀپزشکان مسلمان از معاين ۀکه هم طهران هنگامى

ّآنان پرداخت و در ضمن مالقاتها به تدريج به حقانيت آۀ بر خالف جوانمردى و قانون پزشکى، امتناع ورزيدند هم او بود که به معالج ين يّ

ّال و هر يک در رشته علمى تخصص ّدوست بعدها از بهائيان ثابت قدم و فع آن حکيم انسان ۀخانواد. جديد پى برد و قلبًا ايمان آورد

ّدانشگاه طهران است که صدها دانشجوى طبى را در › کالبدشناسى ‹جمله پروفسور منوچهر حکيم استاد کرسى تشريح  يافتند که از آن

خت تا کمى پس ّ خود به درمان بيماران از هر فرقه و مذهبى با نهايت محبت مى پرداّآموزش پزشکى راهنما بود و ضمنًا هر روز در مطب

ّاز انقالب اسالمى به پاداش آن خدمات طوالنى توسط بنيادگرايان متعصب در مطب خود ترور شد ّ.  

ّشهر توسط  زيادى از يهوديان آنۀ ّبنام حاج مهدى ارجمند همدانى است که عد ۀاز ديگر بهائيان از تبار کليميان دانشمند و نويسند  

پروتستان  ّد و هم او بود که با شجاعت و فصاحت کالم در يک بحث طوالنى و يا مناظره با مبلغوى از حقيقت ديانت بهائى آگاهى يافتن

ّآمريکائى دکتر هلمز که براى تبليغ اهالى از آمريکا به همدان آمده بود بخوبى توانست نه تنها حقانيت دين بهائى را به اثبات برساند بلکه  ّ

ّيهوديت توسط آ ۀحال آيا از اين خدمت باالتر که فردى باسابق.  را تبيين و تشريح نمايدّجمله نبى اکرم خ سائر انبياء منممقام شا ين بهائى يّ

ّبه حقانيت حضرت عيسى و رسول اکرم  ّرا به سائرين با ادله و براهين محکم به  ايمان آورد و آن› دانست را انبياء کذبه مى که سابقًا آنان ‹ّ

  ثبوت رساند؟

ّذکر با تحريف واقعيت مى نويسد که در اولين بيت العدل اعظم فقط يک ايرانى و آنهم يک يهودى بنام سايت فوق ال ۀنويسند   ّ ّ› 

ّاول آنکه در نخستين بيت العدل اعظم سه عضو . شود  اشتباه فاحش ديده مى۲ّ حکيم عضويت داشته که در اين مطلب لطف اهلل› دکتر

حکيم نسل  فرد مذکور در سايت يعنى دکتر لطف اهلل: ّدوم. ّفل ملى جهان انتخاب شدند مح۵۶ّايرانى توسط نمايندگان › و نه يک عضو ‹

ًدوم بهائى بوده و نه يهودى و چنانکه قبال اشاره شد خاندان حکيم گرچه از تبار يهودى بودند ولى پس از ايمان رئيس خاندانشان حکيم  ّ

ّز اينکه جمعى از هموطنان کليمى در ايران و عده اى در ممالک ديگر ديانت بهائى ا ۀجامع .دانند نه کليمى مسيح همه خود را بهائى مى

ّبهائى را پذيرفته و آنرا تحقق نبوات کتاب مقدس خود محسوب داشته اند مفتخر و شادمان است کما اينکه مسلمانان هم در دور قاجار  ۀّ

ّناميدند که داستانش مفصل   مىمجديديها«م داشتند و آنها را  با سالم و صلوات اعال»ّتشرف بعضى از يهوديان مشهد را به دين اسالم«

اساسى مطلب ديگرى است و آن اينکه چون ديانت بهائى به وحدت عالم انسانى معتقد  ۀّاما نکت. اين گفتار است ۀو خارج از حوصل

چيز ديگرى که انسانها را طبقه بندى وطن يا نژاد يا هر  ۀ جهانى است به سابقۀّاست در مورد انتخاب بيت العدل اعظم که يک مؤسس

  .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 حيان شيميدان شهير در   

 عصر –ّاما در اين قرن بيست و يکم . کرد ّيهودى بودن متهم نمى ۀّخاصى بودند و کسى آنها را بواسطقلمرو اسالم صاحب ارج و احترام 

شود خواه استاد  او زده مىه ّيهودى دارد يعنى خود يا اجدادش از آن قوم بوده اند برچسب اتهام ب ۀروشنگرائى و تسامح هر که سابق

سايت راهپويان از تاريخ اين يک قرن اخير که  ۀّجاى تأسف است که نويسند. ّ متفکرو طبيب و›  مهندس ‹دانشگاه باشد و با آرشيتکت 
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ّ دچار فجايع رقت بارى شده پند نگرفته و همچنان کينه و تعصب کهنAnti-Semitismآنتى سمتيسم  ۀانديش ۀاشاع ۀبواسط مذهبى را در  ۀّ

فه و انديشه ديگر در بين اهل دانش و معرفت مردود و غير قابل توجيه اين فلس. دهد مورد پيروان کليمى نژاد دين بهائى بوضوح نشان مى

ّکليمى بودنش متهم و محکوم کردند که البته با  ۀسابق ۀاست و حال آنکه يک قرن پيش يک افسر فرانسوى را بنام دريفوس تنها بواسط ّ

در آلمان هيتلرى نيز دانشمندى چون . ت فرانسه شدمقاومت و مخالفت اهل علم و روشنفکران مواجه شد و بعدها اسباب سرافکندگى دول

  . نمودند و او مجبور به جالى وطن شد.آلبرت اينشتين را بجرم يهودى بودن تحقير و تکفير

 اين فرقه »پيوند«کوشد   مى)اصل آن گزارشها ۀبدون ارائ(بارى سايت راهپويان با آوردن سه گزارش مجعول از مأمورين ساواک   

عبارات اين گزارشها چندان مغشوش و نامربوط است که هر خواننده با يک . ا با زر ساالرى يهود و صهيونيسم نشان دهد ر)يعنى بهائى(

پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت صفحاتى از کتاب لوح احمد «عباراتى چون . برد نظر اجمالى به ساختگى بودن آن پى مى

داند که صفحاتى از آن خوانده شده و حال آنکه لوح احمد کتاب نيست  ده لوح احمد را کتابى مىرساند که نويسن مى »الخ.. .و ايقان

  همه مى، بهائيان۴ساواک از محفل شماره   ب- يا در گزارش.توان رونويسى کرد را در يک يا دو صفحه مى بلکه لوحى است که آن

مزبور در محفل  ۀّکنند و محافل متعددى در کار نيست که نمايند تخاب مىدانند که بهائيان در هر شهر تنها يک محفل را براى يکسال ان

 شيراز و اصفهان ،ّهذا از ادعاهاى عجيب و غريب همچون داشتن آسمان خراشهاى طهران  آن شرکت کرده باشد و قس على۴شماره 

  .)رها آسمان خراشى وجود داشته باشدً اصوال در آن شه۱۳۵۰داند که در سال  خدا مى(

ين است محکم و ناگسستنى يّکنم که پيوند بهائيان با کشور مقدس ايران که زادگاه اين آ ر پايان گفتار يک بار ديگر تکرار مىد  

 ۀبا سائر کشورها بهائيان رابط. کردند بهائى به ايران سفر مى ۀّقبل از انقالب صدها بهائى از شرق و غرب براى زيارت اماکن متبرک. است

هم ) اسرائيل(در ارض اقدس . کنند کنند در نهايت امانت و صداقت با آن رفتار مى  آنکه در هر کشورى که زيست مىّخاصى ندارند جز

و وظائف ادارى   خودۀّکرمل واقع است جمع محدودى براى نگاهدارى و حفظ مقامات مقدس ۀکه مرکز ادارى و روحانى بهائى در دامن

مسيحى و يهودى در  اقوام از عرب مسلمان، دروز و ۀقامت، پيوند بهائيان در آن منطقه با همّکنند و در طى يک قرن و اندى ا زندگى مى

  .کمال مسامحت و دوستى بوده و خواهد بود
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  اسرائيل  ديانت بهائى ومسئله

رهاى آقاى نظيرسلسله گفتا( ايران نوشتارى تصويرى و صوتى، رسانه هاى در نوشته پاسخى است به مقاالتى كه درسالهاى اخير اين

  . معرفى مى گردد اسرائيل، و صهيونيزم همراه و درآنها، ديانت بهائى همكار و مى شود و ، منتشرشده)هلل شهبازى درروزنامه كيهاناعبد

  تو، سايت ديدگاهنشي

  بهائى ومسئله اسرائيل  ديانت )الف

س، به طورپياپى، براى ّمقد  دونفس، مى شدقرن نوزدهم ميالدى كه يكى ازتاريكترين دوران حيات كشورايران سپرى دراواسط  

حمالت بى امان علماى اسالم وبه تبع آن حاكمان وقت وعوام الناس  ت هدفّوبه فوري نجات ايران بلكه تمامى جهان، قيام نمودند

هائى، پس ازاسارت ب س ديانتّهدف جوخه آتش قرارگرفت وبهاءاهلل مؤس س ديانت بابى، درتبريزّدباب، مؤسّمحم د علىّسي. قرارگرفتند

مشترك سلطان ايران  تدبير با آنجا از و ازايران اخراج وبه عراق عرب وارد ين شاهّت درسياهچال مخوف طهران، به فرمان ناصرالدّو مسجوني

سالم وملوك ا خليفه جا به ملوك ارض و همان از و برد بسر آنجا آخرحيات، در تا و شد تبعيد اّوسپس به عك استامبول خليفه عثمانى به و

به اجراى  وآنان را خطابات شديده صادر زمان، مشاهير و وكالى سلطان ومشايخ م وشاه ايران وصدراعظم عثمانى وّه وناپلئون سوّمسيحي

وبه  مجهول ماند موطن اصلى خود در جديد ظهور افسوس كه اين افسوس وصد اما.نمود انذار حقوق مردم ومراعات حال و عدل وداد

  . رواج يافت درباره اعتقادات واهداف واعمال پيروان آن  سوء تعبيراتانواع تدريج

ازمرگ  روح وبقاى آن بعد وجود  به،براهين مى كنند له وّاقامه اد خدا اثبات وجود در و يكتا ايمان دارند به آفريدگار بهائيان  

  . ه خودمى شمارندّازفرائض يومي غنى متعال را با يازن و راز ومناجات و ّهوتالوت ادعي نيايش دمسازند و روزه و نماز با و معتقدند

 و قبول از را خود و مانند مى  سياسى دورّ مشىّتبليغ هرگونه خط و ترويج از و گروه سياسى نمى شوند عضوهيچ حزب و بهائيان  

عالئم عدم  از قاماتى مى تواندكه نيل به چنين م نجا آ تا،دانند نظايرآن، معذورمى و نمايندگى مجالس قانونگذارى و سفارت زارت و

 ءجسمانى وانسانى بى اعتنا به زندگى نيست كه بهائيان تارك دنيا بوده البته اين، به آن معنا و بهائى باشد انتساب اشخاص به ديانت

بهائيان عالم  رتگاهزيا و تقديس مى نمايند خاك ايران را بوده مورأفداكارى م نان بهآ. بى تفاوت مى باشند ونسبت به مصالح مملكت خود

اين است كه اين خاك مينونشان  جانشان وآرزوى دل و اقصى نقاط دنيا به زيارت آن مى شتابند امكان از صورت كسانى در .مى شمارند

ل ّمتح رامى شود بهاء اهلل، همه چيز و جانشين ارشد صريح بيان عبدالبهاء پسر به. داراى محترم ترين حكومات گردد معمورترين ممالك و

 تنها را خود عين حال افتخار در اّام ،گيرد ايمان آنان مايه مى وظيفه بهائيان است كه از  وطن فريضه وّحب. خيانت به وطن را مگر نمود

  . عالم رابه دل دارند ّاوج داشته، حب بر وطن نمى دانند بلكه نظر ّدرحب

آسمانى واديان الهى راتجليل  تصديق وتمام كتب ع انبياء رات جميّا حقانيّ ام،ه محسوب استّبهائى جزء اديان مستقل ديانت  

بين اديان جهان تنها ديانتى  اين بابت در از و وبه تقديس مى ستايد شناسد مى دالمرسلينّمقام سي اكرم رادر رسول. وتكريم مى نمايد

 تاريخ اسالم را، در و قرآن باى آشنائ ى داند والزمه اعتقاد به ديانت بهائى م را ت آنّقبول حقاني ديانت اسالم بوده، قّاست كه مصد

  . مى دارد رّاصلى دروس مقر جزء مواد  آمريكا، و اروپا عالم، على الخصوص در مدارس بهائى در سراسر

مضمون . منصفانه نمى دانند وآنرا شاكيند  سخت،اسالم كه برخى، مغرضانه به آنان مى بندند تهمت مخالفت با ايران از بهائيان  

تو مى خواهم كه شفاعت  از و مى دهم به آنچه كه انبياء واصفياء توشهادت دادند شهادت پروردگارا ،ى ازدعاهاى آنها چنين استيك

دربين . مى باشد اسالم نسبت به پيامبر بهائيان اعتقاد ؛ كه نمونه بارزى از....فرمائى شامل حال من قرار را) رسول اكرم(الهى درسوالنّسي
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 فىّآمريكا، شجاعانه، اقدام به معر و به اروپا خود عبدالبهاء دراسفار نيز  و١٤٨است موجود دالشهداءّاى مخصوص سي رتنامهآثاربهائى زيا

سرزنش وعتاب  مورد ديانت بهائى را شگفت اينكه گروهى هم ١٤٩.مسيحيان نمود كليساهاى و حقيقت اسالم دركنيسه هاى يهوديان

م است اين است ّآنچه مسل. نقطه ضعف بهائيان مى دانند راحتى تنها مواقع آن درپاره اى و  كنداسالم دفاع مى از كه چرا قرارمى دهند

تغييراتى  جهان امروز كه در معتقدند اّام، تصديق مى نمايند و ييدأت) اديان بزرگ ديگر همانند( بعنون يك ديانت الهى اسالم را كه بهائيان

 در اّق ديانت اسالم است؛ امّديانت بهائى مصد. ايجاب مى نمايد زمانه را مطابق و ى حاصل شده كه بكارگيرى آموزه هاى جديدّكل

 جديد ًراهكارهاى كامال مختلف جهان امروز،  معضالتّبراى حل و دارد را  خودّمختص واحكام اساسى زندگى تعاليم تمامى زمينه هاى

  . نكرده است ه اى مطرحّنظري ًاصوال بسيارى ازآنها، ديانت اسالم درمورد كه دارد كارآمدى دراختيار و

تابهائيان رابه نحوى ازانحاء، بادولت  اسالم، درطى ساليان گذشته تالش وسيعى صورت گرفته ت باّتبع تهمت مخالفت وضدي به  

 ًياراست كه ذيالبس اين زمينه هامات وارده درّات. صهيونيست بخوانند بتوانندآنان را به لطف آن، تا نشان دهند همدست و اسرائيل همكار

   :بررسى مى كنيم را آنها از مورد چند اختصار به

  

  دولت اسرائيل ارتباطات سياسى دارند  بهائيان با. ١

بهاء اهلل به  شد، تبعيد ذكر ًقبال طوركه همان. اسرائيل مى باشد كشور ادارى ديانت بهائى در مركز هام استقرارّاين ات مبناى ظاهرًا  

حوزه خالفت  درآن زمان در  بهائيان،ّمهم مركز دو حيفا و اّعك. صورت پذيرفت زمان جابر كه به حكم سالطين ن،ا نه به ميل ايشاّعك

سيس به أكشورى تازه ت محدوده وفات عبدالبهاء، در  سال پس از٢٧ گذشت بهاء اهلل و در از  سال بعد٥٦ و داشت قرار اسالمى عثمانى

 ّدتول ومكان س يهوديانّمقد  معبدّ محل،تقديس پيروان اديان مختلف بوده است مورد امّ ازقديم االياين سرزمين. نام اسر ائيل، واقع گرديد

مسلمانان مى  مسيحيان و يهوديان، هّتوج مورد لهذا. معراج رسول اكرم واقع شده مسير و ل اسالمّقبله او ّمقر وعروج عيسى مسيح و بعثت و

 ايشان وبه زعم اين نه به ميل خود و دارد درآنجا قرار عبدالبهاء بهاء اهلل و و مدفن باب زاين است كهني ه بهائيان به آن ديارّت توجّعل. باشد

 سال قبل ٨٠متجاوزاز خالفت عثمانى، دستور به دولت ايران و به اراده و اجبار بلكه به حكم ،عده اى، طبق يك نقشه حساب شده بوده

  . تشكيل دولت اسرائيل، صورت پذيرفته است از

دولت اسرائيل مى  با مسلمانان را يا دولت اسرائيل مى باشد، چگونه ارتباط مسيحيان ارتباط سياسى بهائيان با دليل بر امر اين اگر  

رسول اكرم است وبه اين   دفنّمدينه محل شهر و ه دارندّوشيعيان جهان به آن توج نمود؟ نجف اشرف مدفن اميرالمؤمنين است توان انكار

. عربستان نيست حكومت عراق يا شيعيان با ا اين امر به معناى ارتباطّ ام،س مى باشدّعالم، مقد اسالم ازجميع اقطار اهل دنز در واسطه

به عنوان كمك به حكومت  نبايد كه راّمسلمين براى مراقبت وتعميرات اين اماكن متبر غيرنقدى وجوه نقدى و و هم چنين ارسال خيرات

روحانى يك جامعه  و سه ادارىّنيست مؤس ازاين گذشته ممكن. قاعده مستثنى نيستند اين از بهائيان نيز .آوردعربستان به حساب  يا عراق

 كه در مسلمان شيعه، مادامى يك فرد .مرتبط نشود مقامات آن كشور با خود ى ومعنوىّا براى حفظ حقوق مادّام ،كشورى واقع شود در

 ا چون قصدّام ،باشد بيزار و ّمتنفر آنها از مى تواند ه نداردّسوري عراق يا قامات عربستان يام ونيازى به ارتباط با ساكن است خود كشور

بديهى است اين  و كند برقرار ارتباط مقامات رسمى آن دولتها با واسطه، بايد با يا خواه ناخواه، مستقيم نمايد، ه راّمك يا زيارت كربال

  .ددتلقى نمى گر عادى غير و امرى مرموز ارتباط

   

  . نمى كند گمرك اخذ مصالح ساختمانى آنان وبراى ورود مذهبى بهائيان ماليات نمى گيرد اماكن دولت اسرائيل از.٢

 ،ّدولت اسرائيل بطوراخص واين لطفى نيست كه پرداخت رسومات دولتى معاف هستند اماكن رسمى مذهبى از نقاط دنيا درتمام  

  . برهمين منوال است وضع مسيحيان نيز و مسلمانان سهّمقد باره اماكن در يناكه ع ،درباره بهائيان انجام داده باشد
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  . ت يهودّپيشگوئى عبدالبهاء درباره عز. ٣

قريب قوم يهود به اين اراضى  عن ،سه استّ اراضى مقد،فلسطين است اينجا«: بهائيان ازعبدالبهاء نقل شده است كه دركتب  

 بدايع صنايع و واين اراضى مركز جمع مى شوند يهود تمام پراكندگان...دايرخواهدشد و  باير،آبادتمام اين اراضى ،نمود بازگشت خواهند

   ».خواهدشد

همه مامى . ق آن نيستّدرتحق به معنى دخالت ايشان سه،ّاراضى مقد در ع قوم يهودّتجم است كه پيشگوئى ايشان درمورد واضح  

  از،مودندرات پيشگوئى هائى فّكه درآن نقشى داريم؟ رسول اكرم به كر ن معنى استاين بدا آيا طلوع مى كند خورشيد دانيم كه فردا

است؟ بهاء اهلل هم به  بوده برقرار روم كشور و ارتباط سياسى خاصى بين ايشان آيا. دآنهاّايرانيان وغلبه مجد از روم جمله شكست لشكر

 تمجيد كه اگرجاى تحسين و قبل پيش بينى فرمود از را ه ديگرّمهم بسيارى وقايع وزرايش و خليفه عثمانى و و صراحت سقوط ناپلئون

عبدالبهاء عين همين  گذشته، ها اين از. باقى نمى گذارد سوء ظن نيز و ى براى بدگمانىّاقل محلّ، حد)دارد كه البته(نداشته باشد

حكومت ايران ... عظمت است نهايت شكوه و يران درا) آينده( مستقبل «:كه مى گويد ايران هم بيان كرده است آنجا مورد در پيشگوئى را

   ».حكومات عالم مى شود محترم ترين

  

  درفلسطين  ق دولت يهودّهام شركت بهائيان درتحقّات )ب

 طّتوس و حدّزيرنظر سازمان ملل مت اسرائيل، دولت  تشكيل١٩٤٧درسال . اشاره شد ًديانت بهائى دراسرائيل قبال ت استقرارّكيفي به  

ديانت بهائى  مرجع رسمى امور جانشين عبدالبهاء كه درآن زمان تنها انى،ّرب شوقى. رامى گذراند ن مخصوصى آخرين مراحل خودكميسيو

الت فلسطين ّبهائى درباره تحو ات رسمى ديانتّكه گوياى نظري به رئيس كميسيون مربوطه فرستاد نامه اى رسمى خطاب درعالم بود

ت هم ّروحانى عالم مسيحيز اورشليم مرك گرچه زيرا ،است فلسطين منحصربفرد در ت بهائيانّه موقعياين نامه آمده است ك در ١٥٠.بود

مقامات  سترينّازمقد  استقراريكىّمحل اگرچه اين شهر نيز و شعب ديانت عيسوى نيست ديگر ادارى كليساى روم يا مركز اّام ،هست

واقع  عربستان كشور در كهبلاورشليم   مذهبى آن، نه درّمهم دادن فرائض انجام لمح و اسالم ديانت كهّاعتاب متبر اّ ام،اسالمى مى باشد

 قرار ادارى آنان و سات مذهبىّگذشته حول آن، مؤس رد و دارد اورشليم قرار س يهوديان درّمقد معبد درست است كه بقاياى نيز ،است

 يت اصلى مذهبى ديانت بهائى وّمدفن سه شخص لسطين نه تنهاف ا خاكّ ام،ديانت بهائى مى باشد اين جهت قابل قياس با از داشته و

 حقوق بهائيان به اين و ق خاطرّلذا تعل ،دائمى نظم ادارى اين ديانت نيزمى باشد ّمقر  بلكه،بهائيان جهان است زيارت و هّمحل توج

  . است اديان، به مراتب بيشتر جهان، نسبت به ديگر منطقه از

عدالت درجميع شئون  بسط جهان و عمومى در صلح مرام بهائيان، استقرار و كه مقصد مى كنند  ذكرّهمم ادامه اين سند در ايشان  

بسيارمايل بل  و بى ندارندّمسلمانان تعص و يهوديان گروه دو از بهائيان نسبت به هيچ يك. امورسياسى است جامعه انسانى ازجمله در

تصميماتى كه  در اّام. شان، ميان آنها صلح وآشتى برقرارگردد صالح كشورهاى ه ونيزصرف و آنها مشترك خود كه درجهت منافع مشتاقند

بدست مى  را اّعك و شخصى حكومت حيفا دارد اين است كه هر ّتمطلبى كه براى بهائيان اهمي خاذ مى شود،ّنسبت به آينده فلسطين ات

اداره  اختيار و الزم است استقالل آن و دارد ائى دراين منطقه قرارروحانى ديانت جهانى به و مركزادارى كه به اين نكته واقف باشد ،گيرد

 كه خود، باّبراى زيارت اماكن متبر مسافرت به اين منطقه در  بهائيان عموم كشورهاّهمچنين حق و اموربين المللى آن به وسيله اين مركز

هميشه  وبراى  شناخته رسمًا،س دارندّ بيت المقدمسيحيان براى زيارت مسلمانان و خصوص يهوديان و همان امتيازاتى كه دراين

  . رعايت گردد محافظت و
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فلسطين، درحساس ترين  قانونى ديانت بهائى به مرجع رسمى رسيدگى به امور رسمى ازطرف مرجع مندرجات نامه فوق كه بطور  

 وهيچ نوع جانب دارى از باشد لسطين مىف گرموضع ديانت بهائى درمورد بخوبى بيان تشكيل دولت اسرائيل، تحويل گرديد زمان براى

هرنوع توانائى  بهائيان درآن زمان، فاقد قليل ازاين گذشته، تعداد. نمى شود مسلمانان ازآن استنتاج ت باّضدي يا يهوديان دولت اسرائيل و

  درتشكيل يك دولت مبادرت ورزنددخالت  يعنى،به اينگونه امورعظيمه كه به پشتوانه آنها بتوانند اقتصادى، وتكنولوژيك بودند سياسى،

اقدام  از مضاف برآن، بهائيان ازلحاظ اعتقادى نيز قدرتهاى بزرگ نمى آيد به كار چنين امكانات، چندان بديهى است جامعه اى فاقد و

عليه ديانت بهائى  امات راّهكه اين نوع ات اما كسانى. وانگيزه اى براى آن ندارند آن، منع شده اند به راجع رّى تفكّامور، بلكه حت به اين

كه شخصى دريكى  زير مورد ارزش علمى است، مبادرت مى ورزند مانند ضعيف كه فاقد اهدىوش و مطرح مى كنند اغلب به ارائه اسناد

   :هاى رسمى ايران مطرح كرده است ازروزنامه

ى مشاركت ّآغازشده، بطورجد ميالدى١٨٨٠و ١٨٧٠دهه هاى  فلسطين كه از در سيس دولت يهودأق استراتژى تّبهائيان درتحق

   ١٥١.ايشان بازتاب يافت ق دراسنادّاين تعل و كردند

 واز عبدالبهاء كشيده تصويرى از مسترروچلد كافى مى دانندكه را هام عظيم، اين امرّنفوس، به عنوان سندى براى اثبات اين ات اين  

 نقاشى مربوطه بوده واقع به معناى امضاى زير ؛ كارى كه در١٥٢بنويسند وديادب به رسم اشى،ّزيرآن نق كلمه در ايشان خواسته است كه چند

فلسطين  در دولت يهود درطرح استقرار ىّدليل كافى برمشاركت جد حال چگونه مى توان امضاء ذيل يك نقاشى يادگارى را. است

 .همه بودند مسلمانان زبانزد و مسيحيان ان وسه يهوديّبه متون مقد واحاطه اخالق لحاظ علم و كه عبدالبهاء از آنهم درحالى دانست؟

 معذالك، ازروى انصاف، درمورد ،آنكه نسبت به ديانت بهائى نظرمساعدى نداشت براون مستشرق شهيرانگليسى با ادوارد ازجمله

راه   به خودقدرت اين شخص ادنى ترديدى عظمت و مورد در اندنمى تواند نفوسى كه ايشان راديده احدى از «:عبدالبهاء مى گويد

   ».دهد

 پروفسورفورل نيز وامبرى و پروفسور دعبده،ّازمعاصران شرقى وغربى، ازقبيل محم نظربسيارى ت ايشان، موردّچنين ارزيابى ازشخصي  

حاكم فلسطين، دولتمردان، سران  ،)ت ويهودّاسالم، مسيحي(  سه ديانتّتهاى مهمّايشان، شخصي جنازه تشييع مراسم در و باشد مى

جمع  فلسطين و يهودى، مشاهير جوامع خاخامهاى انگليسى، يونانى و ارتدكس، ون كليساهاى كاتوليك رومى،ّع اسالمى، روحانيجوام

 سخنان مفتى حيفا و شركت داشتند بودند، تهاى انسان دوستانه ايشان برخوردارّحيفا كه همواره ازمحب و اّعادى وفقراى عك زيادى ازمردم

زمان  روزنامه هاى معتبر در مختصرحيات ايشان، شرح نويسندگان، همراه با ديگر و علماى اسالم يونانى واسقف كليساى ارتدكس  و

خواسته شود به رسم يادگار،  ايشان از و فراهم آيد فرهنگى تصويرى علمى و و ت عظيم مذهبىّچنين شخصي بنابراين، اينكه از .چاپ شد

  .نيست هنىذ دوراز غريب و  امر،زيرآن چندكلمه بنويسند
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  يك سند گويا

مى شود، ارتباط  وارد بهائى ۀرسمى به جامع غير رسمى و جمهورى اسالمى ازطرف مقامات ازتهمت هاى تكرارى كه در يكى

تاريخ مربوط به  در نيز و تاريخ ديانت بهائى در همچنين تعاليم و در .مسلمانان است صهيونيسم عليه سياسى امر بهائى با اسرائيل و

هموطنان  العّجهت اط زير در يكى ازآن اسناد. نفى مى كند را دارد كه تهمت مزبور مداركى وجود و شواهد دولت اسرائيلتشكيل 

نامهربان بهائيان،  بدانند چرا مخالفين بى انصاف و تا عميقًا بررسى فرمايند ايران آن را ت عزيزّا آنكه ملّتمن. عزيزآورده شده است

   .دارند واهمه بل ترس و ءابا ام خودّ ايۀويژه نام اسنادى در نينچ هازارائ ازجمله جام جم،

  اسراييل  نسبت به ءموضع اهل بها

 مى آورد تا فلسطين، ّۀحد در قضيّ رئيس كميسيون مخصوص سازمان ملل متۀّپاسخ حضرت شوقى ربانى را در جواب نام عين  

نقل  ،ّى محرفّ و حت،مى دارند و اگر نقل قولى هم كنند ناقص و مستور تحريفه نويسان عمدًا حقايق را ّيّه شوند كه ردّهموطنان عزيزمتوج

حال آنكه نصوص صريحه اين  يان را دشمن مسلمين بنمايانندئ و جامعه آن مخدوش كنند و بهاىئانسبت به امر به را مى كنند تا اذهان

ّمتن، اعظم دليل بطالن ترهات مكذبين است  يك قضيه را ارائه ۀى عمدًا عين تمام نصوص دربارئع بهارغم داشتن مناب و اينان على .ّ

  ١٥٣:چنين است ىئ محبوب امر بهاّعين نامه ولى. ّآنطور كه نقشه دارند و توهم نموده اند، عمل كنند نمى كنند تا

ّرئيس كميسيون مخصوص سازمان ملل متحداز ساحت امنع حضرت ولى ِ امراهلل ارواحنا فداه تقاضا نمود كه منافع ّ ُ  ديانتىَ

مورخ سپتمبر . ذيل صادرشده است در جواب تقاضاى مذكور توقيع مبارك .يان در فلسطين براى ايشان شرح و بيان گرددئبها

١٩٤٧.  

ّسازمان ملل متحد در قضي آقاى اميل سندراستوم رئيس كميسيون مخصوص    فلسطين؛ ۀّ

نكه فرصتى دست داده تامختصرى در خصوص  جوالى واصل و خوشوقتم از اي٩ شما مورخ ۀ شريفۀ مرقومرئيس، جناب

ٌسه و متنازع فيه ّاست در اوضاع آينده اين اراضى مقد  ما نسبت به تغيراتى كه ممكنّۀى با فلسطين و نظريئارتباط ديانت بها ِ َ ُ

 تاريخ و ۀاستحضار شما، به ضميمه اين نامه شرح مختصرى دربار براى. نمبرسا محترمتان الع شما و همكارانّاط به روى دهد،

التى ّتحو ات آن نسبت به وضع فعلى دنيا وّجيزه اى مشتمل برعقايد و نظري  وۀهمچنين جزو ى وئبها ّمقاصد و اهميت ديانت

  . عقيده منديم درآن روى خواهد داد، ارسال مى دارم و كه ما اميد وار

ولى  ت است،ّعالم مسيحي ورشليم مركز روحانى زيرا در حالى كه ا،به فرداست ى منحصرّ در اين كشور تا حديانئبها ّتموقعي

نمى باشد و نيز هر چند اورشليم در نظر مسلمانان نقطه اى  ديانت عيسوى هيچ يك از مذاهب ديگر مركز ادارى كليساى روم يا

اداى  اىّ ديانت محمدى و مركزى كه برۀّدارد، مع ذلك اعتاب متبرك  قرارنمقامات اسالمى در آ س ترينّاست كه يكى از مقد

هستند كه عالقه آنها نسبت به فلسطين تا  تنها يهوديان. نجا مى روند، در سرزمين عربستان است نه در فلسطينآفريضه حج بد

و در تاريخ  قرار داشته سشانّ مقدبداورشليم بقاياى مع در كه اين كشوراست؛ زيرا يان بهئاندازه اى قابل قياس با عالقه بها

يان متفاوت ئبا وصف اين، موقف آنها نيز ازيك جهت با بها. سات مذهبى و سياسى آنان بوده استّآن شهر مركز مؤس قديم،

 ،يان دنياستئ توجه و زيارت بهاّى بوده و نه تنها محلئبها طلعت اعظم ديانت عرش سه فلسطين محل استقرار  زيرا خاك،است

  . ياست آن را به عهده دارمى است كه افتخار رئنظم ادارى بها  دائمىّ حال مقرعينبلكه در 



               

 

٩٣     ولوله درشهر

س ّ ارض مقدۀسرنوشت آيند باره  سخت كنونى كه درۀ ديانتى است به كلى غير سياسى وما در كشمكش و منازعبهايى ديانت

و چگونگى سياست آينده اين  ديگر در نوع نداشته و از طرف جانبدارى و از طرفى هيچ گونه مداخله و مردم آن جريان دارد،

عدالت در  بسط ۀاستقرار صلح عمومى در عالم و ميل و مراد ما مشاهد مرام ما و مقصد. نداريم و توصيه اى ّكشور نظر خاص

ين ما ازاعقاب يهوديان و مسلمين يپيروان آ چنانكه عده زيادى از .سياسى است امور  انسانى وازجمله درۀجميع شئون جامع

آنها  و مايليم به نفع مشترك خود بسيار مشتاق يانئو ما بها بى نداشتهّعصاين دو گروه ت ى نسبت به هيچ يك ازئبوده و ديانت بها

  . و آشتى برقرار سازيم و به صرفه و صالح كشور، ميان آنها صلح

اين است كه هر كس كه حكومت  ت داردّخاذ مى شود مطلبى كه براى ما اهميّ فلسطين اتۀ تصميماتى كه نسبت به آينددر اّام

و  قرار دارد ين جهان آرايدر اين منطقه مركز ادارى و روحانى يك آ ت مى گيرد به اين نكته واقف باشد كها را بدسّحيفا و عك

كشورها در مسافرت به  يان عمومئ بهاّاين مركز و همچنين حق  المللى آن بوسيلهبين رامو ۀين و اختيار اداريآ بايد استقالل آن

س ّو مسلمين و عيسويان براى زيارت بيت المقد يهوديان  كه در اين خصوصبا همان امتيازاتى( براى زيارت  مزبورهۀمنطق

  . هميشه محفوظ و رعايت گردد شناخته و براى رسمًا) دارند

و اراضى  در جوار آن و باغها يان شرقئ بهاۀمسافرخان  باب در كوه كرمل و مرقد حضرت عبدالبهاء در همان محل وحضرت مقام

غرب  يانئ بهاۀو مسافرخان) ت و مذهب آزاد استّعموم مردم از هرمل ورود كه تمام آنها براى ( حول و حوش آن مقاماتۀوسيع

 ۀمجاور آن كه در دور ا و نواحىّيان و خانه ها و باغهاى مختلف واقع در عكئبها ۀعپيشواى جام  اقامتّدر پاى كوه كرمل ومحل

ا با قصر ّدر بهجى نزديك عك  حضرت بهاءاهللۀمبارك ۀروضو  ف شدهّسجن حضرت بهاءاهلل در آن شهر به قدوم مباركش مشر

و  مذهب  و زيارت مردم از هرروددوى اين اماكن براى و هر و( تاريخى و موزه در آمده مباركش كه اكنون به صورت يک مكان

س ّ را در ارض مقديانئبها فات و امالكّها متصر  تمام اين–ا ّى واقع در دشت عكئكات بهاّو همچنين متمل) آزاد است ّتمل

 ديانتى كه ۀت جنبّشهردارى به عل و كات از طرف دولتّتمل اين مطلب را نيز بايد در نظرداشت كه اكثراين .تشكيل مى دهد

ى ّروحانى مل  فلسطينى محفلۀق به شعبّكات وسيعه متعلّاين متمل و قسمتى از ماليات معاف گرديده  ورضدارند از تأديه عوا

در  .انجمن ديانتى شناخته و تسجيل شده است مالى و كانادا است كه بر طبق قوانين كشور به عنوان يكمريكاى شآيان ئبها

ين را در اراضى يبين المللى اين آ  از موقوفاتمتىقس شعبات خود در فلسطين ى ديگرى بوسيلهّآينده هم محافل روحانى مل

  . ك خواهند گرفتّتمل سه تحتّمقد

توصيه هايى كه به سازمان ملل  و همكارانتان كه عضوكميسيون هستند، خواهش دارم در سفارشها شما و  مراتب فوق ازنظربه

  . ه و عنايت قرار دهيدّيان را مورد توجئبها فلسطين مى كنيد، حفظ و وقايت ۀحد در خصوص آيندّمت

ّمشوش اين ارض  اوضاع ۀبارتى كه شما و همكارانتان در انجام تحقيقات درّ را مغتنم شمرده از روح صميميفرصت ضمنًا

 ۀات صائبّ مساعى و نظريۀكمال اميدوارى دعا مى كنم كه در نتيج اظهار و با ّمقدس ابراز داشته ايد، مراتب قدر دانى خود را

  . پيش آمده، پيدا شود  كه در موضوع فلسطينعضالتىم ۀمنصفانه اى براى تصفي و شما راه حل سريع

  ١٩٤٧  جوالى١٤-ّشوقى ربانى  :امضاء



               

 

٩٤     ولوله درشهر

   ىرانيا هموطن دل با درد

   قيحقا سروش

  

   آشنا رسم ى اگر به هم نفسى نچون  هاست  که در دل تنگم چه نالهمتيبنما

  

   ،زمي وطن عزهم

 به شما که سمينو ىم  دل و با کمال صداقت به شماميت وعشق از صمّ با احترام ومحبى بهائىراني اکيعنوان   رابهادداشتي نيا  

 که با ىدل  آن را بازيآرزو دارم که شما ن و  داده استونديپ گريکدي ما را به ى وآب و خاک مشترکطيمح  مشترک،خيتار وطن مشترک،

  کهى پاکى اقدام به خون هانيو با ا دي فراموش کنديدي شنگراني آنچه را از دىعني ديمطالعه فرمائ باشدن  ها آلودهىشداوريپ ّغبار تعصب و

 شما با ى آشنائادداشتي ني امياز تقد  که هدفشود ى مادآوري ضمنًا. دي شده ارج بگذارختهيعدالت ر دت ووح و ّتراه صلح و محب در

  .  آنهارفتني پذاهداف ماست نه لزومًا اعتقادات و

 در و امروزه  با ظهور حضرت باب آغاز شدانتي دني اگذرد ى مراني ازي در کشور عزى بهائنيياز ظهور آ سال۱۶۳ از  متجاوزاکنون  

سال  (کايتاني المعارف برةاست و طبق سالنامه دائر دهيگرد زبان تر جمه ۸۰۲  ازشي مملکت مستقر شده و آثار آن به ب۲۳۸ از شيب

 وجوددارد بعد از ى که درآن بهائى تعداد نقاطىعني(.  جهان استانتي دني گسترده ترّتيحي از مسبعد ى بهائانتيد) ۳۰۳صفحه۱۹۸۸

  )  استانياد ري از ساشي بتيحيمس

 ى وخرافات مجهل ري زنجرياس  که مردم راى با منافع کساندي دمي که خواهى بود به دالئلى روشنفکرىندا  کهى امر بهائىندا  

 همّ خاص متىّ به اتهامىآنان را در هر دوره ا  مظالم خودهي توجىبرا  پرداختند وآن ني نداشت لذا به کشتار مؤمنىساز گار خواستند

  . کردند

 انيرساندند گاه گفتند که بهائ تن از آنان را به قتل هزاران ىواه  افتراءني را دشمنان اسالم خواندند و با اانيبهائ ّهي دوران قاجاررد  

 الزم  بعد ها بعد از گذشت زماننکهي اند و با اسيانگل  که دست پروردهکردند ى معي شاگري دىدر زمان و  اندّهيروس ىساخته امپراطور

 افتاد وني بدست انقال بىپهلو دوران  بعد ازکاي که اوراق سفارت آمرىزمان از اي  مردم قرار گرفت واري در اختسيانگل رجهزارت خااسناد و

را  هاماتّ اتني هم اهنوز ى ولابنديباشد ب  بزرگى با قدرت هاى بر ارتباط جامعه بهائّ که دالىو مدرک سند نتوانستند دنديکوش هر چه

 چي که شما هىّت وعصمت متهم کردند بطورّ و عفىاخالق  را به عدم اعتقاد به مسائلاني بهائىاسيّعالوه بر اتهامات س .ندي نماىتکرار م

 اتي نظرميکه تسل هامات هر چند توده جامعه راّ گونه اتنيا.  نسبت نداده باشنداني که به بهائدي کنمّجس مدي توانى را نمى اخالقريعمل غ

 آنان خود شاهد بودند که در داخل جامعه راي نمود زى تر مراسخ شي خوماني را در ااني بهائى ولکرد ى منيبدب ودند خود بىرهبران مذهب

 ٌباي است که تقرىّ به حدنفس ّهي و تزکىّ که توجه به مسائل اخالقدندي دى و مشود ىم ديکأ تىاندازه بر مسائل اخالق  تا چهىدر آثار بهائ و

مورند أ مّتيميخلوص وصم و  به صداقتى و آنان به اندازه ادهد ى ملي را تشکى تمام آثار بهائّىموضوع کل و  تمام کتبى اصلبمطل

 که ستندي قائل نّتي آن اندازه اهماتي چند روزه حني اى تابند و براى و خوف از مجازات برنماطي را به قصد احتدهي کتمان عقّىکه حت

  . ند نهرونيپا از دائره صداقت ب  حفظ آنىبرا

 به انيبهائ ررّومک  شدهلي تجلراني از اى ده ها جا در آثار بهائکه ى است در حالراني به اانيعالقه بهائ  عدمگريهامات دّ اتاز  

  : ندي فرماىحضرت عبدالبها م.  شده اندقي تشورانيا خدمت به
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 ني ترزياست و عز سرور سروران دي نماراني الخصوص به اى على به عالم انسانانيکه خدمت نما به آن گردد قّ موفىاگر نفس

  . اني پاى است ثروت بنيا  است گنج روان ونيا. بزرگان

  :است  آمدهى مناجاتدر و

  . سازني کشور را بهشت برنيا... پروردگارا

  : ندي فرماى مباز و

ه ونظر احترام ّتوج الم عمي اقا لعي موطن جمال مبارک است جمراي است زى شکوه و عظمت و بزرگوارتي نهادر رانيمستقبل ا

  . ماندراني عالم حانيدانا و  اعاظمعيجم  که انظاردي نماىّ چنان ترقدي بداننيقي و  خواهند نمودرانيبه ا

 به عنوان زاد گاه بلکه ،ىعيطب  استى پرستند که البته امرىم  زاد گاهشان هستنکهيمناسبت ا  رابهرانيتنها ا  نهى بهائانيرانيا  

  :  استقتي حقني اىاي گوى شاعر بهائىسده مي از نعري زاتياب.  ورزندى آن عشق م بهزي نانتشانيد

   راني شد از واني عى کنز مخفرانيا ى حق از تو ظاهر اگشت

   هاني کن ناز بر همه عالم فخر کن فخر بر همه کناز

   ماني الوطن من االّ گفت حبغمبري دارمت که پى مدوست

 کر کيسر وته   جمالزاده که ازکتابىد علّ محمّدي از شادروان سرينوشته ز. رانندي عاشق ازي نىرانيا ري غانيبهائ لي دلني به همباز  

  .  استقتي حقني اىاي گوگردد ىنقل م باس

 ى نم که ابدًااست ىکائي خانم آمرکي آوردند ومعلوم شد از طرف مي براى کاغذى در ژنو اقامت داشتم روزکه ىهمان اوقات

 شهر ژنو به رسم معمول همه ساله اني ودر محفل بهائاست شي در پانيراني اّى ملديشهر نوشته بود که چون عواز همان  شناختم

  ماى برادي عني شما ممکن است که در آن مجلس حاضر شده در باب اى برااي آمي دهىم بي تر تى روز جشن مختصرنيدر ا

 و  به مجلس مز بور رفتمليکمال م با  بوداني در مىنوروز باستان  وراني اى چون پاىول  نبودمى هرچند بهائد؟ي بدهىکنفرانس

 ىکائيآمر و ى و فرانسوىسي سوئان از زنىعموما از جمع مجلس عبارت بودند ارّحض.  را که حاضر نموده بودم خواندمىکنفرانس

و مرد صورتها را به  لس از زنپس از ختم کنفرانس تمام اهل مج . بوداني محفل بها ئسي نائب رئاي که گوىروس  نفر خانمکيو

من   نمودند وري خى آنهاست دعاغمبريبوم پ و  مرزکه ى مملکتنيا ىارجمند  وىرستگار و  حفظىبرا و  بر گرداندندرانيطرف ا

  »...گفتم نيصدا شده و آم  همگراني با دزين

 ن راي زبان و فرهنگ امي وتکرليتلف جهان به تجل در نقاط مخدندي دراني که دراىاديوجود لطمات ز  باانيبهائ زي نري اخى سالهادر  

 مشابه ىدر اروپا و انجمن ها رانيانجمن فرهنگ و هنر ا و کاي در آمرىرانيفرهنگ ا انجمن دوستداران چون ىمشغولند و وجود انجمن هائ

  . عاستّ مدنيا شاهد نقاط ريسا  وليدر برز

در (  دادند،ى نمّتيرسم به ازدواجشان نداشتند،  انتشاراتّ محروم بودند حقى حقوق اجتماعشتري از بانيبهائ زي نىپهلو دوران در  

 ى به مطالبى پاسخگوئّ داشتن مرکز عبادت نداشتند، حقّحق.) دارد ّتي رسمى مراسم ازدواج بهائاي آزاد دنى در تمام کشور هاکه ىحال

  نداشت که منتشراجازه اي کرد ىمنتشر نم  آنراى اّهي نشرچي هدادند ى مى به نوشته اى پاسخزين اگر  وداشتند نشد ىم  آنان نوشتههيکه بر عل

 ى قرار ماني بهائهي بر علغاتيتبل لهيوس  شاه رابي بودن طبى بهائاغلب ىول نداشت هّ مظالم آشکار توجني به اکس چيفانه هّمتاس.دينما

 شرائط که ى در حالپرداختند ى فرد مکيد به شرائط و شغل ه کننّ جامعه توجکي وق آنکه به حقى به جاىعني دهند ىهم م هنوز دادند و



               

 

٩٦     ولوله درشهر

 در همان ى داشتند ولىهودي بي طبزي قاجار نىعنوان مثال شاه ها به .ستي جا معه نکيحقوق  وضع  نشان دهندهگاه چي فرد هکي

 تا خود ببندند ىبر بازو هودانهي ه نام بى نوار زردىن باراى مجبور بودند روز هاى مذهبى از شهر ها به دستورعلماىليخ  ها درىميزمان کل

   .تماس با آنان نجس نگردند مسلمانان از

 به انيبهائ ى وابستگليرا دل  و آندادند ى قرار مىبهائ  جامعههي بر علغاتي تبللهي وسلي را در اسرائىبهائ  وجود مر کزگري طرف داز  

  حکومتلي سال ها قبل از تشککه ى شدند در حالى ماني بهائهي توده جامعه بر علاحساسات کيسبب تحر و  دانستندى ملياسرائ

 به استانبول و بعد از بغداد و را از طهران به بغداد  حضرت بهاء اهلل وهمراهانى و عثمانراني اى دولتهاىعني دو قدرت بزرگ منطقه لياسرائ

همان شهر  در  بود وى حکومت اسالمّتي در حوزه حاکم کردند که در آن زمانديتبع اّبه عک۱۸۶۸ انجام درسالوسرادرنه  از استانبول به

 لي دولت اسرائىول باشد ى مى بهائىمرکز جهان و سه بودهّ از اماکن مقداني بهائىلذا آن منطقه برا  را وداع کردندىحضرت بهاءاهلل دارفان

  . دي گردليمنطقه تشک حضرت بهاء اهلل به آن دورو سال بعد از ۸۰ حدود ىعني۱۹۴۸در سال 

 هاماتّات همان  شود وضع بدتر شد وتيرعا شتريب عدالت  وّ حقى اسالمى در حکومترفت يآنکه انتظار م  بازين  از انقالببعد  

 ىهامات با کلماتّ اتنيجواب دادن داشته باشند واکثر ا ّ رخ گشود بدون آنکه مانند گذشته حقىشتري بى عدالتىدوران قبل با خشونت و ب

اگر .برندى  کار مبهى  از کلمه بهائشيّ اقل آن بکار بردن عنوان فرقه ضاله است که پّ بوده است که حدهمراه ني وتوهري مؤدبانه و تحقريغ

 نيب مجامع  را که عنوانش در تمامى باشند جامعه اى مجاز مٌاخالقا اي هستند آانيبهائ عدالت معتقد به گمراه بودن و  انصافانيعّ مدنيا

 بودن ىاله  وى بهائنيي بودن آني دبه افراد ني عدم اعتقاد اايآ ه بنامند؟ّ است فرقه ضالىبهائ انتيد اي ىبهائ ها و دائرةالمعارف ىالملل

 از ّقبل از اسالم که حضرت محمد را انياد رواني پوني بلني به چند صورت نيدر ا ايآ و  که به آن عنوان فرقه بدهند؟ستيسش کافّمؤس

 چي بودن هىو اله انيفلسفه اد  بهىکس  اگرايبنامند؟ و) گمراه( ّ ضالهاي ّهند که مسلمانان را فرقه ضال دهى مّحق دانندى جانب خدا نم

 غاتي نوع تبلني را فرقه؟ اىگري ودکندى  خطاب مني را دىکي که نديبى  آنهاماني در مىزي پس چه وجه تماستي از آنها معتقد نکي

 گذاشت ري بود تأثرانيا در  هاستي کمونىؤسا که از رزي نىکه در ذهن کس  بودهاديز  سال ها آنقدرىاجازه جواب ط همراه با ندادن

 و که به خدا شما نظر بپرسد از . محققسندهي نوني نبود از اىکس  است وى ساختگىني دى بهائانتي دسدي نوىم  که درکتابشىبطور

   ه؟ چىعني ى ساختگري غنيّ اصوال در مکتب شما دو د؟دارى  چه معنى ساختگري وغى به ساختگانياد مي تقسديندار دهي عقغمبريپ

 که به ذکر پاره ا ديانجام کشتار واخراج و بيبه تخر و گذشتء وافترا هامّوارد آوردن ات  مظالم از حدودنيانقالب ا از دوران بعد در  

  .  پردازدى از آنها مى

 وادقان،:  جملهاز راني از نقاط اىادين اموات در تعداد ز از دفىريقبرستان ها وجلو گ  ومحل کسب،منازل بيتخر آتش زدن و -۱

   گري وده ها نقاط دسانيس  بابلسر،ل،يعربخ ،ريبهنم شهسوار، رستاق، منشاد، ،ّهيبشرو رجند،ينوک ب  آباده،د،يده ب جوشقان، جاسب،

  .  نمودندى نادرست زندانىهامات واهّ را به اتاني ازبهائىاديعده ز -۲

  .  دهندىرابه دانشگاه ها راه نم ىجوانان بهائ -۳

 دينبا  المالتي از بىبهانه آنکه بهائ  را بهى باز نشستکان بهائى را اخراج نمودند و حقوق بازنشستکىنفرازکارمندان بهائ هزاران -۴

 خدمت ران است که خود کارمند در دوىبلکه وجه ستي المال نتي بىازنشستگ  حقوقبکه ىقطع کردند در حال دينما افتي درىوجه

  . پرداخته است

 سالمندان ى وخانه هامارستانيب ،ى مراکز ادارلي را از قبىسات مربوط به جامعه بهائّ امالک ومؤسّهي و کلى بهائىخيوتار کهّاماکن متبر -۵

 مضحک ارائه ىدالئل  اعمال خودهي توجىبرا و ) نماز گزاردندى اماکن غصبنيوالبته درا( ف کردندّ گورستان ها را تصرىحت  وانينوايب و

 ى جامعه بهائى خدماتساتيسأکه از ت  استّهيثاقي ممارستانيب  درمورد۱ مرکز، شعبهىدادگاه انقالب اسالم ىأ آن رارد مواز ىکي. دادند

  :  آمده استىأ رنيا در بود



               

 

٩٧     ولوله درشهر

دراصل حکم (  مزبورمارستاني بىهلوپ  منحطمي به رژىبا وابستگ هستند ّتيّ فرقه ضاله بهائروانيپ...ّهيثاقي ممارستانيب نيسّمؤس...

 ى هنکفت نامشروع کمک هاىبا کسب در آمد ها  در آورده اند وىاسالم ّ ضدغاتيتبل  وّتي مرکز عمده بهائکيبه ) مذبور

 نيدرا .اند دهيکوش ى المللني بسميونيصه و زمياليدر جهت حفظ منافع امپر و ه نمودلي اسرائالعدل تي به بىدّ متعدىمال

 تحت پوشش آموزشگاه ى رسمى بهائدانشکده نيلّباشداو ى مىلّو مفص ّ مهمالتي تشکى معظم ودارااري که بسانمارستيب

 ونيدومل  مبلغانهيسال بوده است که ى به اندازه اى بهائالتي تشکى براآموزشگاه ني اّتياهم...  شدهسيسأ تى پرستارىعال

  ...  نموده استى پرداخت ممارستاني بنياه  ببالعوض الير

 مارستانيب تازه اگر و  تواند درآمد هنکفت داشته باشدى چطور مى اسالمّ ضدغاتي تبلى اسالمکشور کي که در ستي معلوم نًاوال  

 است که چون آموزشگاه کسر ني اّتياقعو. داشت ّى ملى محفل روحانىالي رونيکمک دو مل  بهىاجي هنکفت داشت چه احتىدرآمدها

  . کرد ى به آن کمک مانهي سالىخدمات عام المنفعه فرهنگ  ادامهى براّىمل ىبودجه داشت محفل روحان

 شرکت در صفحه نيا  عاملري مدمي پروفسور منوچهر حکمارستاني بنيدر خصوص اداره ا.....«: آمده است  دادگاهىأ ادامه ردر  

 محفل تي تحت هدامارستاني بنيا) ديه فرمائّ توجلغت صراحتًا به(  نوشته است صراحتًاراني ااني بهائّى به محفل ملى گزارش ارسال۱۲

 مالحظه »...گردد ىم ىّو معرف اخالق بهائ  باشدى کوشا مى بهائاتي حىت العدل در برقراري باميپ ذي تنفى براشهي همّىمقدس مل

 اتي وحى مسائل اخالقتيعا به رهي را توصروانشي پىانتي کننده داداره التي است که تشکى بزرگتي که از نظر دادگاه چه جناديفرمائ

  . گردد ى دو مورد ذکر مفقط ى بهائاتي اثر مربوط به حهزاران از دي ببرىپ مي گناه عظني آنکه به عمق اى براباز و دي نماىبهائ

    بهاءاهللحضرت - ١٥٤.ديم نماّتکل و  معاشرت کندىوشفقت وبرد بار ّت ناس به کمال محبعي به جمديبا

    عبدالبهاءحضرت - ١٥٥.ائص اهل بهاست اعظم خصاز سي وتقدهيتنز

ام و سوار شدن به ّبه حم  رفتنّىحت  روزمره وحتاجي ماديو آنان را از خر  را ممنوع کردندانيکوچک تماس با بهائ  از نقاطىاريدر بس -۶

  . داشتند باز اتوبوس

  .  بسته و آتش زدندى را به صندلىوشوهر بهائ  زنرجنديدر نوک ب -۷

ت ّ به ملانتيخ  وى به جرم جاسوسىمرد بهائ ۷زدي ىانقالب اسالم به حکم دادگاه« :سدي نوى م۵۹/۶/۱۸ خي درتارنهايروزنامه ک -۸

 ّىمرکز اسنادمل«: سدي نوىم تي جناني اهي توجودر ».... باران شدندريت زدي در وريمحکوم وسحر گاه روز هفدهم شهر  به مرگرانيمسلمان ا

 باال تر وقابل اعتمادتر ني از اىشاهد  که چهدي کنمالحظه ».. دانستهى از ارکان جاسوسىکي  رازدي انيائٌ صراحتا محفل بهىانقالب اسالم

  .  کردندى چه مزدي ىري هفت جاسوس در شهر کوني که بپرسد که آخر انبود ىفانه کسّ متاسىول .) داستانهيموضوع شاهد شغال و بق(

  . رساندند  جامعه بودند بدون محاکمه به قتلنيان را که افراد ام طهرى ومحفل روحانرانيا ّى محافل ملىاعضا -۹

 ّتيمظهر اخالق وانسان  دوست ودشمنقي کرد وبه تصدتي تربراني اى برابي استاد دانشگاه را که هزاران طبميپروفسور منوچهرحک -۱۰

 را زي استاد دانشگاه تبرىدکتر فرامرز سمندر و ست زنده اانيالنيذهن گ  او هنوز درى را که خاطره خدمات پزشکى فرهنگحيدکتر مس بود و

  . به قتل رساندند  بودن،ى بهائليبه دل  او بودّتيانسان واخالق فتهي شىکه شهر

  .  بودن اعدام نمودندى به گناه بهائراني در نقاط مختلف ارا گري دىصد ها بهائ-۱۱

هام ّ اتنکهي ابياز عجا  مشترکاست وىهام جاسوسّساله ات۸۵  مردريته تا پ ساله گرف۱۵دختر   افرا د ازنيمورد همه ا  درنکهي جالب انکته

 .هام را وارد آوردندّ اتني مختلف اىدر زمان ها داشتند  ارتباطرانيبا ا  کهى همه ممالکى کشور نبوده بلکه براکي ى فقط براىجاسوس

 از رجال سرشناس مسلمان ىبعض  مدارک موجود دول مذکور، که طبقى ازآنان بپرسد وقتستي نىو کس.کايآمر و ليرائاس و سيروس وانگل

ل از خانواده ها با بچه و زن ومرد با ّ متشکى داشتند که جامعه اىاجياحت گرچهيد دندي خرى منافعشان با پرداخت رشوه منيمأ تىرا برا



               

 

٩٨     ولوله درشهر

 هستند ى هاچه جاسوسانني واکنند ى جاسوسراني در انآنا  ازى تا عده اندينما  پراکندهايدرسراسر دن و اورندينوشته به وجود ب و آثار هزاران

 کشور چي است که در هوچگونه رسد، ىنم شان شي نوبت رفاه وآساگاه چيو ه  ذکرشد تحت فشار بوده اندکه ىکه در همه دوره ها بطور

 هامّات  فورًاگشتند ى خود بر مدهياگر از عق  ودارند ى را پنهان نداشته و نمخود دهي عقگاه چي نشدند و چرا هىهم به جاسوسّ متىگريد

 ى براىهم به جاسوسّمت  کهى مردمنيهم هاماتّات  ازىکي نکهيا  آوررتينکته ح . شدندى نمکشته و شد ىآنان برداشته م جاسوس بودن از

 ى آن کشور جاسوسىابدهد تا بتواند بر  پولى به کشورى کسکه است خي از نوادر تارني است اليپول به اسرائ پرداخت  شوندى ملياسرائ

 نکهي فرستادند کما اى پول مليّ اماکن مقدسه شان به اسرائىنگهدار  وراتي تعممخارج ى براى گاهاني است که بهائني اّتيواقع. دينما

  . نبود کشور عراق ى براى جاسوسلي دلامر نيا و  فرستادندى به کربال ونجف مىوجوه سه خودّات اماکن مقدري تعمى برازي نراني اانيعيش

 سال از ظهور ۱۶۳بعد از گذشت   در جهان وى بهائانتيوجود گسترش د  است که بانيف اّسأ تهينکته ما ارجمند و زي وطن عزهم  

 از آن ها ذکر ى که پاره ااست ىّ ها واتهاماتى بد گوئني اندک و محدود به همارياکثر هم وطنان ما در مورد آن بس العاتّ اطى بهائنييآ

 زهي مسئله انگنيا  نمودند وى خوددارىقي از هر گونه تحقغاتي تبلني همريتاث  هم تحتکرده لي تحصّى حتدّسفانه اکثر افراأومت. ديگرد

 در  مخصوصًاديري را بپذىبهائ  که شما اعتقاداتستي نني اوجه چي ه آن بهمياز تقد منظور . استدهي به شما گردادداشتي نيا ميتقد

 شي ما پهني که در مىه به شرائطّ است که با توجني شده اند بلکه منظور ازاري بمانيوا ني همه از دني دانيعّل مدت اعماّ که به علامّي انيا

 را که در ذهن وافکار افراد انتي دني اهي علبر غاتيتبل  مخالفت وى اصللي و دلديابي ى آگاهىبهائ اعتقادات  نسبت به فلسفه وً اقالآمده

  . ديابيدر  نموده سوءري تاثزي نتيبا حسن ن

 انسان در هر ازي نى اقتضابه و بشر شرفتي داند که متناسب با پى مکتب مکيرا آموزگاران   احترام گذاشته وآن هاانياد  به همهانيبهائ

  . ندي نماى ظهور مى از زمان به اراده الهىبرهه ا

 فرستد همان ى بشر متي هداى با آن دوره برامتناسب ميل را با تعاىامبراني پى معتقد هستند که اگر خداوند در هر دوره اانيبهائ  

 گذشته  درى ختم گردد واگر در هر ظهورى بخصوصامبري به پى الهضي لطف و فني ندارد که اىليدل  که تا کنون فرستاده استىطور

 اي و  در غفلت آناندي را بالشيرداختند دل پروانشيپ ّتي بلکه به آزار واذاوردندي نمانيا دي جدامبري تنها به په نى قبلني درواني پّتياکثر

 ى پنداشتند جستجو کرد شرائطى منافعشان در جامعه مريموجب کاهش نفوذ ومغا را دي شان که ظهور جدى رهبران مذهبناتيتلق  وغاتيتبل

 ردي نمود اگر هم مورد قبول قرار نگدي مالحظه خواهري از آن را در زىه اّ که شمىبهائ ميتعال و اعتقادات . آمدشي پزي نى بهائنيي آىکه برا

  . دينما جابي را اى توزنهيکشتار و ک  همه ظلم وني که استي نىمطالب

 در ى جوامع بشرازيرفع ن  با اوضاع زمان ومتناسب مشيتعال  احکام وى است ولىکي اني ادري با اصول عقائد ساىاصول اعتقادات بهائ

   : عصر صادر شده استنيا

 جهت ّهي الهّتي زمان وبه مشى به اقتضادانندکه ىم ىتعالي را مظاهر صفات بارامبرانيپ و  خداوند معتقدندّتيوحدان  بهانيبهائ •

  .  ظهورنموده وخواهند نمودىزمان در هر دور و  انسان هاتيهدا

و همه کوشش  دي خواهد رسىوحدت عالم انسان  وصول بهى تکامل خود به مر حله اعالري اعتقاد دارند که بشر در سانيبهائ •

  .  است باشدى بهائانتي دىکه هدف نهائ  مرحلهني به ادني در جهت رسدي آنان باىها

  . ند االحقوق ىو رنگ ها و اجناس متساو  ها ونژادهاتّي افراد بشراز ملهي کلانيازنظر بهائ •

 عالم رايز «.ت ومشورت باشدّحب مقي طربه دي بااي مسائل دنّکشتار مردود است وحل زور و ث به جنگ وّ تشبى بهائماتيدر تعل •

   ».مورندأم حادّات وداد و ّت خلق شده وکل بهّبه محب

 و وحدت عالم ىقي وصول به صلح حقالزمه اني از نظر بهائّى وملىاسيس ،ىنژاد ،ىب مذهبّ اعم از تعصّهيبات جاهلّترک تعص •

  .  استىانسان

   ».ديعداوت واختالف منمائ حاد است آن را سببّت واتّ محبىا از برىمذهب اله« کنندکه ى اعالم مى جامعه بشربه انيبهائ •



               

 

٩٩     ولوله درشهر

  .  باشنداست ى ضرورى پرواز عالم انسانىمانند دوبال که برا  وگريکدي  موافقدي بانيد و  علمىبه اعتقاد بهائ •

  . دانند ى مى عمومشتي معليسعادت عالم انسان را موکول به تعد  رفاه وانيبهائ •

 ىني و مخالفت رهبران دى توزنهي کىادي دارد و تا حد زىحالت انقالب  امروزهى زمان خود وحت که طرحش درىميتعال ازجمله •

  :  استري زمي تعالدي نماى مهيرا توج

زمان و بهانه   آنى شده جامعه مذهبرفتهي از اصول پذ» از منکرىامر به معروف ونه« که ى درحالگرانيمنع مداخله در کار د •

   .)هنوز هم هست و(  بودگرانيدرکار د دخالت

  .  دانستندى اغلب علماء آن راحرام مکه ى زمانىقي از موسليتجل •

  ) ّ تشخص آنان بودلهي دست علماء وسدني بوسکه ىدرحال( ىمنع دست بوس •

  د زوجات ّمنع تعد •

 الزم ىز نظر مذهب ها استفاده از آن ها را انهيخز  نبودنى با وجود بهداشتکه ىدر حال(.ى عمومى حمام هانهيمنع استفاده از خز •

  .)  شمردندىم

  ) دي نماجابي منافع شخص انکهي ولو اى از دروغگوئى نهىعني( ّهيمنع تق •

  ) دي به قتل رسني از مجتهدىکي ىفتوا  چون طاهره بود که بهى از مظاهر آن ظهور بانوئىکيکه (مرد   حقوق زن وىتساو •

  ) ىنيد در امور گراني از دديمنع تقل( دي وترک تقالقتي حقىّتحر •

 ى که بطور جمعىتنها نماز.  نداردىگريد  فردى به رهبراجي نماز خواندن احتى بهائنيي در آىعني( ىمنع نماز دسته جمع •

  ) ستي ناني در مىشنمازيوپ رديگ ىقرار م در جلو  است که مردهّتي شود نماز مىخوانده م

 کي ى که سالشود ى اداره مىط کسانّتوس  جامعهىار امور ادى در جامعه بهائىعني است ىواز همه مهمتر حذف شغل مذ هب •

 انجام مراسم عقد را اي ّتي و نماز مني مراسم تدفً مثالىانجام مراسم مذهب  واز جملهگردند ىط افراد جامعه انتخاب مّبار توس

 ى باشند ولاني آقااي که ممکن است از بانوان. کنند ى که مشاغل مختلف دارند اجرا مىوجود با اند انتخاب شده  کهىافراد

 در امور ى راه سوء استفاده مادىعني ندي نماى نمافتي در ى بابت مزدنيا از  ودهند ى شغل انجام نمکي کار را به عنوان نيا

  . است  بسته شدهىروحان  وىمذهب

مخالفت ها مطرح نشد  لي به عنوان دلگاه چي هى ها بود ولى توزنهي کىت اصلّ که ذکر شد على و موارددي جدىانتي دظهور نفس  

 خود منتشر اي اجازه انتشار ندادند و  استىن اعتقادات بهائّ را که متضمى بها ئىکتاب ها  را مطرح نکردند وى بهائميتعال گاه چيوه

 تيمع جّ نسبت به کلاني در صد بهائراني در انکهي کما ادي را جلب نمالکردهيتحص و  روشنفکرقات آن داشتند که طبمي برايز( نکردند

هامات ّ واتبياکاذ  به نشرعوض در ىول)  حدود ده درصد بوده استاني دانشجوّ نسبت به کلى بهائانيدانشجو  درصدىدرصدول کي

 دي مورد تهدى بهائانتي دشرفتي که منافعشان با پىسان هرچند از طرف کهاماتّاتن ي اانيب . پرداختندميدي که دى بطورقتيخالف حق

 دو ىکي در و آنان جز  نبودهي نگارنده قابل توجى براگاه چيط جامعه روشن فکر هّتکرار آن توس  قبول وى بود ول قابل درکگرفت ىقرار م

 نکهيولو ا  نکردندى اعتراضقدند به حقوق بشر معتکه ى الاقل به عنوان افرادىبه جامعه بهائ وارده  نسبت به مظالمىمورد استثنائ

  . ه باشندنداشت  آن را قبولميتعال اعتقادات و

 و  حسن رفتار وصداقتو دي آشنا بوده ااني از بهائىبعض  البد بادي نداشته اى بهائدوستان اياگر اقوام   از شماىاري ارجمند بسهموطن

 که با دهي زمان آن نرسايآ . استى بهائکه في حدهي صفات پسندني با اى شخصني که چنديف خورده اّسأ تّى وحتديامانتشان را ستوده ا

  تاديفرمائ در باره اعتقادات آن مطالعه  ود؟يابي را در ى و مظالم وارده به جامعه بهائمخالفت ى هاشهي رريخ اىه به حوادث سالهاّتوج

  . کنند ى مغي تبلى جامعه بهائهيمنافعشان بر عل دست رفتن  ازميب  که ازى به مطالعات خودتان باشد نه افرادىّ در باره آن متکشما قضاوت



               

 

١٠٠     ولوله درشهر

 که اساسش بر خدمت شياعتقادات خو  درراهّتي مظلومتي برم که در نهاى ماني به پاىزنان و  مرداناديبا   رادداشتاي نيا  

 ىّمساله که گناهش معل ۱۵ آنان از دختر اني شناختم در مى مکياز نزد  ازآنان راىعده ا. جان باختند ت به عالم انسان استّومحب

 ى مدهيد ىزديکشاورز  گرفته تا دانشگاه طهران استاد از و . بودىهامش جاسوسّ که اتکشاوزاله  س۸۵ مردريبچه هابود تا پ درس اخالق

همه  ت بهّمحب. ت بودّگناهشان فقط محب خورده بودند  راى بودند نه مال کسى داشتند نه عضوحزبىدشمن و مبارزه ى نه باکسشدآنان

 نيارواح پاک ا  ندارم کهىديترد . اعدام بودندحکم ى مجراي شده بودند ودهيش اعدام کداني که به دستور آنان به مى به کسانّىمردم حت

  .  خواهد نمودىاري قي حقاافتيدر  را بهىگري گناهان ارواح پاک دىب

   احترام ميتقد با  



               

 

١٠١     ولوله درشهر

  سياست و مداخله در آن 

  سايت نقطه نظر  شهاب،

  

ارتباط سياست و  ،تعريف حزب ا از جمله تعريف سياست،ه به برخى جنبه هّشود مبحث سياست با توج اين مختصر سعى مى در  

 بديهى است كه اين بحث بسيار.  قدرى روشن سازدرات آن ّامور سياسى و عل سياست اهلل و حزب اهلل، عدم مداخله بهائيان در حزب،

ازاين روست كه بسيارى از . ادا نمودى كتاب ّ مطلب را در يك مقاله يا حتّ نمى توان حقباشد و مسلمًا  مىّعى خاصّگسترده و داراى تنو

  . شد شاء اهلل در مباحث بعدى بدان پرداخته خواهد نگيرد و يا اشاره نشود و ان  نيز به ناچار ممكن است مورد بررسى قرارّمطالب مهم

ه به شواهد ّيافته و با توجزمان حال ادامه  سياست از كلماتى است كه در متون بسيار كهن مورد استفاده قرار گرفته و اين امر تا كلمه  

 تواند محسوب شود و به ا در عين حال بايد گفت كه سياست واژه اى جديد هم مىّام. ماند موجود همواره با بشر اجتماعى باقى خواهد

ر خود دارند گروهى معناى خاصى از آن را مورد نظ د استعمال شده و هر فرد ياّهر حال مسئله اصلى اين است كه اين كلمه به معانى متعد

بعنوان مثال .تعريف برزگترى ممكن است جاى گيرد اما در برخى مواقع تعارضاتى نيز وجود دارد كه گر چه برخى تعاريف در ضمن يك

 ١٥٧»نمودن راه درست به مردمان در دنيا و آخرت است سياست« غزالى مى گويد كه ١٥٦مترادف است» فرمانروايى«گاهى سياست با 

كنند كه منظور  را در خود دارد و گاهى فردى را سياست مى» راه و روش«سياستش را تغيير داد كه معناى  ه گروهىگاهى اشاره مى شود ك

 انسانى و اجتماع در نظر ارسطو يكى از تفاوتهاى جامعه. رود گاهى واژه اى چون سياست منزل بكار مى.خواهد بود» ديبأه و تيتنب«

» ملكم خان« ّت در دوره مشروطي»ملك بى سياست نپايدُعلم بى بحث و...«مى كند كه سعدى اشاره . سياست است داشتن حيوانات

گيرد كه مستقيم وارد قلمرو وظائف  كارهايى را در بر مى سياست«گويد كه  كند و قاسم خان غنى مى تعريف مى» اداره كشور«سياست را 

واژه را چنان وسيع   انقالب اسالمى در تعريف خود از سياست اينالعظمى روح اهلل خمينى بعنوان تئوريسين آيت اهلل. »دولت مى گردد

در هر حال ايشان در سخنرانى سوم . »سياست ما عين ديانت ماست«گيرد و به قول مشهور  ى دين در جزئى از آن جاى مىّمى سازد كه حت

 و تمام اين مصالح جامعه را در نظر بگيرد و اينكه جامعه را هدايت كند و راه ببرد  سياست اين است« اشاره مى نمايند كه ١٣٥٩هما دى

انبياست ديگران اين سياست را  ّت صالح افراد است و اين مختصّهارا هدايت كند و به طرف آن چيزى كه صالحشان است صالح مل

 ى اين تعاريف در زمان معاصر مابا وجود گستردگ» ... انبياء و اولياست وبه تبع آن به علماى بيدار اسالمّنمى توانند اداره كنند اين مختص

نخواهد داشت و او را به عنوان يك عالم  م كسى توقع دين شناسى از اوّعى باشد كه مدركى در علوم سياسى دارد قدر مسلّاگر كسى مد

شته باشند هيچ ى آخرتى را در كنار دنيا قبول داّه اگر حتّسياستمداران حالي. شناخت نخواهد) به صرف داشتن مدرك علوم سياسى(دينى 

 اشپينگلرنمايى كند چنانچه  دهند كه در اين حوزه خود را نيز چندان ارزشى نمى انديشند و اخالق  به سعادت اخروى افراد نمى گاه

سياست   از اين رو اهل.ربطى به سياست ندارد و بهتر است كه كشيشها به دنبال آن بروند فيلسوف آلمانى گفته مسائل درونى و عقيدتى

علوم تمايل در  توان گفت اين كلمه از هنگامى كه توانند باشند اين است كه مى م اخالق هم نمىّند كه معل ااى مدعى ن هيچ واهمهبدو

برخى مواقع  .عجين است» نفوذ«و » قدرت«كه با عنصر  ى نيز گرفتهّى شدن و استقالل از يكديگر گرفته اند جهت معنايى خاصّتخصص

شود كه  ذكر مى در اينجا مختصر. يابد نامند كه سياست همراه با قدرت و نفوذ درجامعه ظهور خارجى مى مىسياست را علم قدرت نيز 

 و توانايى رهبرى و ّداشتن حق« و نفوذ هم ١٥٨»داشتن امكان مادى اجبار ديگران به اطاعت وفرمانبردارى«قدرت عبارتست از 

حاضر به اين سو در  رود و تمايل معنايى سياست در حال مه قدرت بكار مى اين دوعنصر در يك فرد سياسى در يك كل١٥٩»فرماندهى است

نگهدارى قدرت، بكارگيرى و استفاده از قدرت و جريان است كه سياست را علم شناخت چگونگى قدرت، دستيابى به قدرت، حفظ 



               

 

١٠٢     ولوله درشهر

 در ١٦٠»است دادن و اداره جامعه سياسىشناخت قدرت در سيماهاى گوناگون و سامان «طور خالصه  بدانيم از اين رو تعريف سياست به

رسد كه هر گاه فردى تعريف عموميتر و يا خصوصيترى از اين واژه اراده  از اين رو به نظر مى. كند اينجا كلمه حزب نيز جاى خودرا باز مى

توان گفت كه اگر  ته به عبارتى هم مىالب. لفظى گمراهى معنايى را در پى نياورد نمايد بهتر است كه در ابتدا تعريفى نيز ارائه دهد تا تشابه

قصد نقد جامعه يا فردى را دارد بهتر است كه ابتدا تعريف او را از سياست در يابد وبعد به نقد بپردازد نه اينكه پيش فرض معنايى  فردى

ى از ئبها نچه در اعتقاداتتوان گفت كه نزديگترين مفهوم سياست به آ ه به تعاريف موجود مىّباتوج. خود را بر ديگران تحميل نمايد

چنانچه  تعريف اخير است و اگر تعاريف ديگر مد نظر باشد البته در اين اصل اعتقادى نمى گنجد دخالت در سياست منع شده اند همين

 گاهى تعريفى كه دين است و البته بهائيان از اين نوع روش تعاريفى كه صالح انسان در دنيا و عقبى را در بر داشته باشد تعريف ديگرى از

تعبير گشته » سياست اهلل«ى به ئدر آثار بها. گردد محسوب مى از سياست نيز هست جدا نيستند و جزئى از حيات روحانى و انسانى آنها

. نفوذ، رحمت و عدل الهى است اى از قدرت، ه نشانهّ سياست الهي.آيد سياست اهلل روش وسياست الهى است است چنانچه از واژه بر مى

 .نمايد ى به تناسب آن جلوه و ظهور مىّت خاصّ زمانى خاص ومكانى خاص دانست اما در هر زمان و موقعيّتوان آنرا مختص ه نمىگر چ

اساس سياست . نمايد ى مىّبر اين رسوالن تجل ّمبانى اين سياست از سوى حق. ه و رسوالن پروردگارندّرهبران اين سياست پيامبران الهي

 عنايت الهى شامل كل است استثنايى ندارد به جميع مهربانست رازق كل ١٦١»بوده ّت آفرينش ممكنات حبّلع« است ّه بر حبّالهي

 بين ملل و دول »وحدت و صلح«ى براساس ئسياست اهلل در دوره بها. ت استّسبب ائتالف و الفت و محب. حياتبخش عموم است است

بب ائتالف و وحدت گشته واختالفات و جنگهاى بيهوده بين ملل و نحل را مرتفع عالم قرار گرفته كه عاقبت جميع بشر را در بر گرفته و س

كه در (منتخبى  ى به زبان وحى آمده و اجراى مرحله به مرحله آن توسط مجمعئدر آثار مباركه بها دستور العمل اين سياست. نمايد مى

صورت خواهد گرفت و اين مجمع است كه  م الهى نام دارداعظ  كه بيت العدل)همين آثار به نحوه شكل گيرى و وظائف آن اشاره شده

هر نحو كه  چه به معناى بشرى و علمى و چه به معناى الهى آن از سوى شارع امر دريافت كرده و به  هر گونه مداخله در سياستّحق

بسيار ظريفى بين دخالت در اينجا مرز . خواهد نمود متقضى اجراى سياست اهلل باشد در سياست جارى بين دول و ملل نيز مداخله

سياست اهلل به  كه به جهت پيشبرد(و بيت العدل اعظم ) كه از دخالت ممنوعند(در مورد بهائيان ) به معناى رايج قدرت ونفوذ( سياست

ع بشر مجريان اين سياست تمام افراد بشرى بوده و ازتمامى نو. وجود دارد و بحث آن مفصل خواهد بود) اين عرصه نيز وارد مى شود

  . ت و استعداد خود در پيشبرد اين سياست دخيل گردندّقابلي شود كه به قدر دعوت مى

رود  بكار مى....جمع گروه، در زبان عمومى حزب به معناى دسته،. ارتباط دارد حزب يكى از ديگر واژه هايى است كه با سياست  

ه هرگاه اين اهداف يا آرمانها سياسى باشد حزب نيز بتال. تالف آنان باشدداشته باشند و اين اشتراك سبب ائ  اشتراكىكه درعقيده و يا هدف

اول اينكه سازمانهاى رهبرى كننده و «ذكر نموده اند  ت به جهت شناخت حزب سياسىّسياسى خواهد بود صاحبنظران چهار خصوصي

و پيوستگى مداوم  ى حزب بايد ارتباطّ مركزى و محلپايدار الزمست تا حزب بعد ازمرگ رهبر پايدار و برقرار بماند دوم اينكه سازمانهاى

محسوب و اين كار به تنهايى با اتحاد و اشتراك با ساير   رهبران حزبّداشته باشد سوم انكه بدست گرفتن قدرت سياسى از اهداف مهم

اهل سياست در  زب با مفهومى كهاينكه حزب حمايت توده مردم را داشته باشد و بدون شرايط فوق نام ح چهارمين. شود احزاب دنبال مى

   ١٦٢»نظر دارند منطبق نخواهد بود

بهائيان، بدست گرفتن قدرت سياسى جاى  ّهه به اين مختصر ذكر اين مطلب خالى از فايده نيست كه در جمع اهداف اساسيّتوج با  

ياست باشند و بخواهند به ناچار دراحزاب كه بهائيان مجاز در س بود بسيار غير معقول مى خاصى ندارد و هر گاه اين هدف منظور نباشد

ه وارد شده و هر يك به نوعى جذب ايده ها و روشهاى احزاب مختلفه گردند وبه ناچار متناسب با تغييرات شديدى كه در احزاب ّسياسي

د اشكالى براين مسائل وارد در نگاه اول شاي. گردد دچار اين تغييرات گردند دچار ركود و انقراض مى ه عارض گشته و مرامهاى آنانّسياسي

ت و اختالف بين آنان شده ّبهايى به احزاب مختلفه سياسى سبب تشت توان ذكر كرد كه ورود افراد نباشد اما با يك ديد نه چندان عميق مى
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ئيان به جهت تالش تام بها ى است و آنئنمايد كه مغاير با هدف اساسى جامعه بها ذهنى را براى آنان ايجاد مى ّتو يك نوع مشغولي

   ١٦٣.عقيده و مرام و روش سياسى كه اتخاذ نموده اند  بين ملل و نوع بشر است جداى از نوع»وحدت و صلح«حصول 

بهايى بهره گرفت هيچ اشكالى حتى  هرگاه مجاز بود كه بتوان از قدرت سياسى و نفوذ حكومتى به جهت رسيدن به اهداف ديانت  

گردد و بعد موقع بهره بردارى  نبود زيرا باالخره يك گروهى در اين پيكار پيروز مى  سياسى مترتبت بهائيان در احزاب مختلفهّبر عضوي

شركت باشد پيش بينى اينكه كدام گروه  و اگر قدرى شم سياسى همراه اين) چنانچه در جهان بسيار متداول است(بود  ازاين قدرت مى

ى ئر كرد كه مرجع امربهاّشد تصو  از ذهن نيست و امرى عملى است و از اين رو مىچندان دور برنده آينده پيكار سياسى خواهند بود امرى

ى عضو شوند و بعد در جرگه حزب حاكم قرار گيرند و ّخاص نيز با همين تحليل از افراد بهايى در يك كشور خاص دعوت نمايد كه در گروه

امسئله اين است كه اصوال اين نوع ّام. بود  نيز بسيار موثر و زود بازده مىى و اعتقادات دينى آنانئانتشار امر بها البته اين جايگاه به جهت

) تى خيرّو با ني(ى در ابتداى دعوى حضرت اعلى توسط يكى از افراد ذى نفوذ ّى بدست نياورده وحتئر جايى در اعتقادات بهاّنحوه تفك

ى هيچ ئعنوان كرد كه الاقل شارع ديانت بها توان  صراحت مىاز اين روست كه به. ايشان پيشنهاد شد و صريحا مورد رد قرار گرفت به

جهت  ط سياسى بهّط سياسى استفاده كنند و يا از تسلّبتوانند از دين و قدرت آن به جهت تسل سات و پيروان خود نداده تاّسؤجوازى به م

 امثالهم در گذشته صورت گرفت و چه و»شرعى جهاد و وظيفه«و يا » جنگهاى مقدس«ترويج دين بهره جويند و آنچه تحت عناوين 

ه جهان نيز ّت حاليّخاص كه منتسب به رهبرى اديان بودند انجام پذيرفت و البته وضعي فجايعى انسانى تحت اين نام و توسط گروهى

ازموتور اين ) يانهحداقل در منطقه خاورم(انسانى  بوده و به نوعى بزرگترين عامل كشتار» جهاد«و » تكفير «و  »فتوى«هرروز شاهد نوعى 

ساخته و  تى كه به جهت نيل به شهادت خود را به مواد منفجره مسلحّگيرد و چه افراد خوش ني  مى ر آميخته به دين، قدرتّگونه تفك

ين طريق را روانه جهنم سازند و به ا» خوارج مورد نظر رهبران خود« نمايند تا بتوانند عده بيشترى از زندگى خود را نيز وقف اين جهاد مى

ت نكوهش ّجايگاهى نداشته و به شد ىئر هر چه باشد به هيچ وجه در امر بهاّاينگونه تفك. بهشت را از آن خود سازند درجه واالترى از

 در ى، تنها با تكيه بر همين نگرش عنوان كنند كه مبارزه با ظلمئاهداف واالى امر بها اما اينكه اگر افرادى بدون در نظر گرفتن. شده است

طلبد و هر منصفى با  انصافى مفرطى را مى دارد امرى است كه بى اهداف اين دين جايى نداشته و نوع خمودت و سازش با ظلم وجود

 ى و امورى كه در حال حاضر تحت نظر بهائيان انجام مى گيرد بر بى اعتبارئجهانى بها ت در احوال جامعهّى و دقئاندك مطالعه امربها

  . سازد ف و مطمئن مىهام واقّبودن اين ات

سياسى و تالش در بدست  ت احزابّكه امورى مانند عدم مداخله در عضوي مورد ديگر كه مى توان به آن اشاره كرد اين است  

از آن » عدم مداخله در امور سياسى«كه به عنوان .. .حاكمه و آوردن قدرت و تالش در جهت سقوط حزب حاكم و بدست آوردن قدرت

واند شهروندى  نتشود كه هر كسى از آن خالى باشد ى محسوب نمىّهامى نيست و چندان فضيلت خاصّجواز هيچ ات تنهايىشود به  ياد مى

نياورده اند و در طلب قدرت عطش فراوانشان سبب  ت را بدستّگر چه تمام احزاب حاكم در زمانى كه حاكمي(شريف محسوب شود 

آن را  ت را چشيدند به نوعى عكسّيند اما هر گاه به فرات قدرت رسيده و شهد حاكميشود افراد خارج از اين فضيلت رامنكوب نما مى

حزب حاكم  ر تهديدى بر ادامه قدرتّت اينكه اين نوع تفكّ البته به عل،پسندند ى را بسيار مىئر بهاّنمايند و اين نوع طرز تفك ترويج مى

ى مورد نياز است و ّعه خاصّب است و وظايف متنوّبسيار مرك سانى اجتماعىزيرا اجتماع ان) ىئنه به سبب اهداف جامع ديانت بهانباشد 

از  در اينجاست كه كسى مثال شك بخود را ه نمى دهد كه اگر ارتش. توان خود را بكار گيرند هر گروهى بايد در قسمتى خاص تمام

 نيست كه چه كسى قدرت را در ّو برايشان مهم تشود سبب بى تفاوتى آنان و يا عدم عالقه آنان به وطن اس دخالت در سياست منع مى

توان به اين بحث ها  ن است و آن حفظ حدود مملكت است و در صورت حفظ آن مىّمعي وظيفه مهمترى دست دارد بلكه براى ارتش

 توان آن خواهد در اينجا مسائل كامال بر عكس است اگر ارتش در احزاب سياسى وارد باشد سبب اختالف دراين نيرو و اتالف .پرداخت

روحانى و تعاليم و مبادى ايجاد وحدت بين بشر و ترويج صلح و سالم بين ملل و اديان  ت و ترويج قواىّدر عالم انسانى نيز مسئله تقوي. بود

ن هدف واگذار شده و در راستاى وصول به اي سات آنّسؤى به پيروان و مئدول به عنوان وظيفه اى خاص از سوى شارع عظيم ديانت بها و
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و  هنگى استآر با مسئله عدم مداخله در امور سياسى بطور مستقيم در ارتباط و همّاين تفك ّتمعي.  از يك جنبه نازلترى بايد گذشتّمهم

  . غير آن جمع نقيضين خواهد بود

ساتى است كه ّسؤ مشمارد اين است كه اين ديانت مدعى ابداع بهائيان مجاز مى نظر ديگر كه عدم دخالت در احزاب سياسى را بر  

بر وسعت  امّو بمرور اي با استمداد از آثار وحيانى اين ديانت عمل نموده» جهانى نظم بديع«احان و مجريان يك نوع ّعنوان طر به

ى را ّ ملًاى و نهايتّى كه اهداف محلّه مرامهاى خاصّفرضي ه به اينّوشكوفايى آن افزوده خواهد شد تا آنكه سراسر عالم را در برگيرد و با توج

عضويت و  باشند جايى براى حمايت و يا  محكوم به فنا مىنقص در طراحى و يا مجريان مناسب اكثرًا ّتكشند و به عل با خود يدك مى

ع بود كه چنين ديانتى با اينگونه دعاوى از ّماند ونبايد متوق استمداد از قدرت محدودشان به جهت وصول به چنين هدف وااليى باقى نمى

ان خود بخواهد كه دراحزاب سياسى وارد شوند در جايى كه خود مدعى است نظمى را بر زمين مى گستراند كه هيچ قدرت بشرى و پيرو

را  روحانى از عالم باالست كه آن هّكى به قوّيابد و مت آن مقابله نمايد و باالخره بر تمامى آنها غلبه و نفوذ مى مادى نخواهد توانست با

تا  شود كه اگر مايلند خود را در اين مسير قرار دهند و به اين روش وارد شوند خواسته مى ر از ساير احزابّدر اين نوع تفك. نمايد استمداد مى

  »سياست اهلل«معطوف به جذب ديگران براى ورود در   تمامًاده كه شامل اين نظم است بهره و نصيب يابند و جهّيهبتوانند از فيوضات ال

ت ّيا به ني  كه،ى داند و در سياست احزاب وارد شودئى خود را بهائه به مبادى و اصول ديانت بهاّتوج تواند با كسى مىچه بالنتبجه  .است

توانند به نوعى سبب   كه اين احزاب مى.ر نمايدّالهى تصو ه روحانى از عالمّى با قوئ ارتباط پيشرفت مبادى بها،ا عدم آگاهىيخير و 

 ت داشته باشدّني ت خير او همراه با عدم آگاهى از اصول اين دين باشد ويا سوءّ و يا به هر نوع نيوندى شئبها رسيدن سريعتر به اهداف امر

  . در هر دو صورت قادر نخواهد بود كه با حفظ روش خود درجامعه باقى بماند

مداخله و عدم مداخله در سياست و  رزغيير رخ مى نمايد كه مّه به موارد ذكر شده نيز امورى در اين جهان دائم التّبا توج ّىحت  

بعنوان مثال مسائل غير سياسى در جهان حاضر و بخصوص در  .دهد ض قرار مىّ را مورد تعر »اطاعت از حكومت وقت«بخصوص 

ل ّدهاى سياسى مب ى حاكم است به راحتى به مسائل سياسى و يا بهتر است گفته شود بهانهّايدئولوژى خاص حكومتهايى كه بر مبناى يك

نازيسم و فاشيسم از نمونه هاى گذشته آن (پرستانه داشته باشد  دئولوژى نشئت گرفته از عقايد نژادي نيست كه اين اّمهم. گردد  مى

راحتى در دام حوزه سياسى  در همه اين موارد حوزه هاى انسانى به. گرفته از ضد دين باشد و يا از متن دين باشد و يا نشئت) باشند مى

يك عقيده دينى  يهوديان در آلمان نازى شاهدى است بر اينكه  كشتارًمثال. گيرد هام قرارمىّ اقل مورد اتّسركوب مى گردد و يا حدگرفتار و 

نوع رنگ پوست بعنوان يك خصيصه  .ت استّ حاكميّهام سياسى باشد و يهودى بودن به معناى داشتن موضع سياسى ضدّ اتدتوان مى نيز

تنها اهل يك   اهل جهان و اذعان به اينكهّى امرى چون داشتن حبّحت .گرفت حكومت رنگى سياسى بخود مىعارضى انسانى در همين 

ا در يك ّشود ام ستايش مى رى است كه هموارهّ مخلوقات خداوند محسوبند تفكءه نيز جزّبرگزيده خداوند نبوده و بقي مملكت خاص گروه

. حكومت بروز نموده و معتقد به آ ن به جمع مخالفين سياسى وارد است ول از اطاعتبعنوان نوعى خيانت و عد ى گراّت ملّحكومت بشد

ا دركشورهاى خاص اين امر به ّ مستقل از قدرت سياسى بايد مورد قبول باشد امممالك جهان امرى است كه ظاهرًا ارتباط تجارى بين

د آن و يا نوع حكومت آن مورد رضاى حزب حاكم كشورى كه وجو نوعى سياسى محسوب است و حتى واردات يا صادرات كاال به

تهاى ّاقلي ه به مراسم و مناسك خاصّتوج. يابد ى جاسوسى تمايل مىّحاد و يا خدمت به دشمن و حتّو ات هام سياسىّنيست به نوعى ات

اموات مورد خشم  نوع تدفينى امرى چون عقد ازدواج و يا ّآورد و حت دينى در كشورهايى با حكومت دينى نظير همين مشكل را بوجود مى

ى شده مورد ّمخالف سياسى و عدول از قوانين حزب حاكم تلق  دينى و اعتقادى به عنوانّحكومت قرار گرفته و مرتكب اين عمل خاصا

خاصى برا ى  تواند مبتال شود چنانچه عدم استفاده از پوشش ى به همين ورطه مىّنوعى پوشش خاص حت .مواخذه سياسى قرار گيرد

مورد مواخذه و سركوب قرار گرفته و فرد را به نوعى منتسب  نوان در كشورهايى با حزب حاكم اسالمى به عنوان مخالفت با سياست كشوربا

كليسايى بطور غير  ّتبيشتر برگرفته از حاكمي(نمايد و بالعكس همين پوشش در كشورى اروپايى و  حكومت مى به تالشگر براى براندازى

دولتى نيز در   وظايفى در اداراتنبه عهده گرفت. شود او رفتار مى خذه قرار گرفته و بعنوان مخالف سياست حاكمه بامورد موا) مستقيم
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كنند كه اگر كسى در حزب سياسى  توانند درك افراد نمى ًات مذكوره نظير چنين مشكالتى را به دنبال دارد و مثالّكشورهايى باخصوصي

گردد زيرا در يك حزب  ل مىّو پرورش باشد و اين مسئله به امرى سياسى مبد توان وزير آموزش نه مىكند چگو ال نبوده و شركت نمىّفع

د تمام رفتارها و نگرشها و ّيؤمنافع و م سات دولتى مشغول انجام وظيفه اند وابسته و حافظّسؤه افرادى كه به نوعى در مّكلي الّحاكم فع

نوع   اين است كه سمتى را حائزند وّاى مشغولند بلكه مهم  نيست كه به چه وظيفهّنگرش مهم ى شده و با اين نوعّتئوريهاى حزب حاكم تلق

مصاديق اينگونه مسائل درجهان حاضر و بخصوص در خاورميانه بسيار است  .چسب توافق سياسى با آنان كافى است اين سمت براى بر

 سياسى ، مذهبى،ّى مل،تهاى قومىّز گزارشهاى حقوق بشر در مورد اقليكافى است كه صفحاتى ا ماند كه نيازى به اشاره به آن باقى نمى

نظرى بطور عملى در يكديگر مداخله نموده و بهانه   جدا از لحاظًنظر كنيد تا فوق آنچه ذكر شد يافت شود كه چگونه حوزه هاى كامال...و

  . گيرد حاكميت ها قرار مى ثالثى بعنوان شاهد آن مورد استفاده



               

 

١٠٦     ولوله درشهر

   ايران عزيز سندى براى

   ٢٠٠٣ نوامبر ٢٦ پيام بيت العدل اعظم الهى خطاب به بهائيان ايران،

  : ايران مالحظه فرمايند سّياران و ياوران حضرت رحمن در كشور مقد

  دوستان محبوب  اى

 ۀه جامعاز آنجا ك. ّعبدالبهاء رساله اى خطاب به ملت ايران صادر فرمودند بيش از يكصد و بيست و پنج سال پيش حضرت  

نام مبارك خويش بر آن صحيفه يزدانى  بات بى امان در آن سامان بود صاحب آن كالم آسمانى از ذكرّى گرفتار تعصئجديدالبنيان بها

 ّزمان صباوت به علت تبعيد از حضرتش با مهرى بيكران نسبت به وطنى كه از. روشن بود  صريح وًمالامتناع ورزيد اما پيام هيكل اطهر كا

مملكت «روزگاران خوش پيشين را بخاطر آرند، زمانى كه  ّ محروم مانده بود با لحنى پرشور از مردم ايران درخواست نمود كه خرمديدارش

 طلعت» ّهميده انساني ح بود و منبع صنايع و بدايع عظيمه و معدن فضائل و خصائللهمركز علوم و فنون جلي« و» ايران به منزله قلب عالم

  . برانند و استيفاى ميراث مرغوب كهن نمايند ّت عظيم را دعوت فرمود كه بپاخيزند و سمند همت در ميدان غيرتّدنيّميثاق وراث آن م

 ذهنى مردمان جهان بخصوص ملل ۀد را كه امروزه نيز مشغلّ تجدۀ آن رساله گرانبها حضرت عبدالبهاء بابصيرتى كامل مسألدر  

تعليم و  ت قانون،ّحاكمي صائص اين انقالب فرهنگى از جمله حكومت مردم ساالرى،و خ دّاست مطرح فرمود و مفهوم تجد مسلمان

ترويج علوم وفنون و صنايع مفيده و تأمين رفاه  ِبردبارى بين اهل اديان،  همزيستى وصادى،تربيت عمومى، رعايت حقوق بشر، پيشرفت اقت

خاطر نشان ساخت كه منظور » ّهاسباب تمدني«و » ّه جسمانيۀهرامور ظا«ّاجتماعى را با دقت و صراحت تشريح نمود و بعد ازبررسى 

مستغرق در بحر نفس و   آن بدر المع با بيانى قاطع جوامع اروپا رالعكسبا. مباركش تقليد كوركورانه ازتمدن مغرب زمين نبوده و نيست

فرجامى از پى نداشته و نخواهد   ناكامى و ثمرى جز نااين بينش سرانجامى جز هوى و گرفتار در دام بينشى ماده گرا خواند و انذار فرمود كه

  : داشت

وسيله اجتالب مرضات  ن حقيقى اخالقى سبب آسايش و راحت عمومى وّن صورى بدون تمدّ دهيد كه اين تمدانصاف حال

  سعادت است؟  ّت و مدمر اركان آسايش وّب بنيان انسانيّالهى است و يا خود مخر

جوهر كالم مبارك آنكه . د ناظر به باطن امور باشندّ تجدۀفرمود كه در بررسى مسأل  مباركه توصيهۀال به خوانندگان آن رسحضرتش  

 مباركه يعنى ۀ عقل و دانش بوده وهست و عنوان آن صحيفۀ مقبلۀالّن انسانى در طى قرون و اعصار قواى فعّاصلى پيشرفت تمد عامل

ّ مدنيۀرسال  الت تاريخى و چه در تبيين فقراتى از آياتّل مبارك چه در ضمن بررسى حوادث و تحوهيك . اشاره داردطلبه نيز به همين مَ

  : عموم بشر است تأمل نمايند  كبرى كه سبب ترقى حقيقىّۀقرآن مجيد مخاطبانش را تشويق فرمود كه در خصوص آن عطي

َ بصيرت مالحظه نماييد كه اين آثار و افكار و معارف و فنون و حكم و علوۀديد به عه كل از ّ متنوۀصنايع و بدايع مختلف م وِ

 ّعزت. ّكه در اين بحر بى پايان بيشتر تعمق نمودند از ساير قبائل و ملل پيشترند  هر طايفه و قبيله اى.فيوضات عقل و دانش است

  . ّسعادت هر ملتى در آن است كه از افق معارف چون شمس مشرق گردند و

ات علمى و صنعتى را به ّحضرت عبدالبهاء ترقي. ّدر پيشرفت تمدن انسانى قه عقل و دانشه تجليلى است از نقش خالّ مدنيۀرسال  

ّ ربانيۀعنوان يكى ازمهمترين فيوضات اين لطيف  نتايج و ۀتشويق نمود كه دربار ِص فرمود و خوانندگان آن سفر جليل راّه ممتاز و مشخّ

 حضرتش تأكيد فرمود كه تحقيقات و .ّم نصيب ملت ايران خواهد كرد تأمل كنندعال فوايدى كه اقتباس معارف و فنون مفيده از ساير نقاط

 .ّكردن اين قوه كاشفه خالف عقل و منطق ّفرهنگى و ملى براى محدود اكتشافات سودمند منبعث از خرد انسان است و ايجاد موانع



               

 

١٠٧     ولوله درشهر

ّده از آنها نه از قدر و منزلت مقتبس مى كاهد ونه از قلت  است و اقتباس و استفابشرافراد  ّپيشرفتها و توفيقات حاصله متعلق به تمامى ِ ُ ِ

  . ت او حكايت داردّاستعداد و ظرفي

ننمود بلكه توجه خوانندگان را به آن قواى روحانى كه بايد بينش انسان را هدايت و   مبارك تنها به شرح نكات فوق اكتفاهيكل  

 ثمرى جز خسران به بار  سرشت انسان كه در ساير بالدۀه اى دربارّعقايد واهيبه نقد  حضرتش با بيانى دقيق. داللت كند معطوف ساخت

طبيعى انسان مانع ارتكاب اعمال قبيحه و ضابط  بعضى نفوس چنان گمان كنند كه ناموس« به اينكه ارهبا اش. بود پرداخت نياورده

بدين منوال تعليم  ّرقى هر نفسى منوط به تعليم و تربيت است ور گرديد كه در حقيقت ارتفاع مقام و تّمتذك »ه استّه و صوريّكماالت معنوي

است كه عامل اصلى در  شواهد بيشمارى گواه اين حقيقت. الزم شمرد  و پيشرفت جامعهبشرّو تربيت را بعنوان قانونى ضرورى براى ترقى 

عالم توان آن يافته اند  ه اهلّر تعاليم آن مشارق قدسيه در روح انسان است و در اثّبلكه تأثير ظهور مظاهر الهي تهذيب اخالق نه خرد فطرى

ه ّ الهيۀسّمظاهر مقد.  را در خدمت رفاه و بهبود نوع بشر به كار برندعلمى تكه با كفايت و آگاهى منابع مادى و فنون حاصله از اختراعا

  : يان حقيقى نوع انسانندّايشانند كه مرب . فرمايندص مىّات آن را مشخّد را تعيين و مقتضيّهستند كه درهر عهد و عصرى معنى و مفهوم تجد

 ت و عفت و عصمت كبرى و رأفت و رحمتّت و حسنيّه حاصل زيرا متدينين حقيقى را بر صدق طويّ از فيوضات اديان الهيكليه فوايد

و سعى و اقدام در نفع ّن و مروت وسخاوت و شجاعت ئوت حقوق و انفاق و عدالت در جميع شّعظمى و وفاى به عهد و ميثاق و حري

  . ت است داللت مى نمايدّ كه شمع روشن جهان مدنيّهانسانيۀ ّجمهور بندگان الهى بارى به جميع شيم مرضي

تشخيص و تجويز حضرت عبدالبهاء بوده است و اين امر ما را بر آن  ّد و حوادث عصر حاضر بطور شگفت انگيزى مؤيوقايع

 به وديعه مباركهۀ حقايقى كه حضرتش در آن رسال. رى بر پيام نافذ طلعت ميثاق نماييمبه اختصار مرو داشت كه در سطور فوق

 پيروان جمال اقدس ابهى در آن ۀت را در جامعّاين موقعي  افكند و هم تأثيراتىّت كنونى ملت ايران پرتو مّگذاشت هم بر موقعي

  . نمايد ّكشور نيك اختر مشخص مى

تغيير  مه بپرهيزند،ّامور آن كشور خواست كه ديده بصيرت بگشايند، از تقليد نفوس متوه  و اولياِء مولى الورى از مردم ايرانحضرت  

ّبزرگوارى و عزت خود بين ملل و طوايف عالم باشند و با  به فكر ّل اساسى در طرز تفكر و رفتار فردى و اجتماعى را الزم شمرند،ّو تحو

. ّعامه نمايند ست هم داده احتياجات مملكت را دريابند و منافع شخصى را فداى مصالحاهلل دست به د  به خشيةّمسكوجدانى آگاه و ت

 ۀكشور ايران كه در دام استبداد فرسوده قاجار و پنج. اعتنايى روبرو شد اما آن عزيزان بخوبى مستحضرند كه نصايح آن موالى توانا با بى

سياستمداران فاسد رشوه خوارش بر سر بهره  .فرو رفت مرداب نادانى و انحطاط بود بيش از پيش در تارلياقتش اسير و گرف زمامداران بى

برخى از بزرگترين  ّ ملتى كه در گذشته ايام. ورشكستگى بود به رقابت با يكديگر ادامه دادندۀگيرى از ثروت رو به زوال كشورى كه درآستان

سينا و زكرياى رازى را  ين رومى و حافظ شيرازى، ابنّيوش، جالل الدّران درتاريخ فرهنگ و تمدن جهان چون كورش و دارّرهبران و متفك

و مغرضى شد كه تأمين و تداوم حقوق و امتيازات خود را در اين مى ديد  در دامان خود پرورده بود قربانى اقدامات طبقه روحانيون جاهل

  .  اندازدهراسد داشت به ّى و تجدّرا از آنچه نشانى از ترق كه خلق ناتوان

را به   عجب نيست كه مردى سپاهى و طالب نام و نشان با استفاده از هرج و مرج ناشى از جنگ جهانى اول زمام قدرتپس  

نجات ايران از آالم بيشمارش منوط به اجراى برنامه  در نظر او و جانشينش. دست گرفت و حكومتى مبتنى بر استبداد نظامى تشكيل داد

ى براى پيشبرد هدف مزبور به تأسيس مدارس و مشروعات اجتماعى واستخدام ّدولت جديد مل. بود بن غرّ منظم براى اشاعه تمدىيها

ى ّمنابع چشمگير مل سرمايه گذارى خارجى را به عنوان وسيله اى براى توسعه. ز اقدام نمودّكارمندان كارآزموده و تشكيل ارتشى مجه

 بخشيد و امكاناتى جهت تحصيل و كسب علوم و حرف و فنون رهايى بوديشرفتشان زنان را از قيود شديدى كه مانع پ. تشويق و ترويج كرد

پشتوانه حقيقى براى  اميد آن بود كه روزى اّگاه صاحب قدرت و اختيارات الزمه نشد ام هر چند مجلس هيچ .براى آنها فراهم آورد

  . ّحكومتى بر اساس رضايت و انتخاب ملت گردد



               

 

١٠٨     ولوله درشهر

آمد اما  ّبا استفاده از منابع نفتى، ثروتى سرشار به ميزانى وراى تصور به دست. ر نشدّمؤث امعه را درمانىِ كه اين اقدامات درد جاسفا  

ّاين ثروت تمول مفرط براى اقلي از آنجا كه نظام موجود بر اساس عدالت فردى و اجتماعى استوار نبود نتيجه تى خودخواه و مزيت طلب ّ

اى پر شكوه تجديد شد و نمادهاى نفيس فرهنگى به جلوه در  خاطرات گذشته. كى بهبود يافتمردم فقط اند شد حال آنكه اوضاع عامه

 دراين جامعه هرگونه اعتراضى . اخالقيش بر شنزار حرص و جاه طلبى استوار گرديده بودۀاى را بپوشاند كه پاي آمد تا ابتذال عميق جامعه

  . قانونى عمل مى نمود مواجه مى شد  بدون هيچ گونه نظارتكهبا سركوبى شديد نيروى امنيتى 

مستبد را برچيدند و آن را به همراه دعاوى پوچ كاذبش به وادى فراموشى   شمسى مردم ايران بساط آن حكومت١٣٥٧ سال در  

مردم وعده مسئولين و اولياى انقالب به .ا نيروى محركه اش آرمانهاى اسالم بودّد امّانقالبشان دستاورد اتحاد گروههاى متعد .سپردند

 نابرابرى هاى شديد طبقاتى و اختالف فاحش ميان فقير و. و نجابت معمول خواهد شد  گسيخته وقارانّدادند كه به جاى لذت جويى عن

ه ّپروردگار به آن اقليم پر انوار ارزانى فرموده متعلق ب منابع طبيعى كه دست. ّتوانگر با توسل به روح دوستى و برادرى التيام خواهد يافت

جمهورى  قانون اساسى.  ساختن امكانات تحصيل براى همگان صرف خواهد شدراهمجميع مردم ايران بوده وجهت ايجاد كار و ف

ّاسالمى ايران كه مدعى تساوى حقوق همه مردم آن كشور است وضع گرديد و مقر رشد كه حكومت با وجدانى بيدار بكوشد تا ارزشهاى ّ

  . ساالرى پيوند دهد روحانى را با اصول آزادى و مردم

. ق وعده هاى انقالب سخن مى گويندّديد كه اكثر مردم ايران به چه سان از تحق  پس از گذشت قريب بيست و پنج سال بايدحال  

ِسوءرفتار با زنان و سركوب كردن انديشه و  دسيسه هاى سياسى، فرياد نارضايتى و خشم جوانان و اعتراض عليه شيوع فساد، امروز

 ت قرآن مجيد براى توجيهّل است كه استناد به مرجعيّشايان تأم. ايران به گوش مى رسد  از هر گوشهشردان و عدم رعايت حقوق بانديشمن

  . ّه ملت مى گذاردّسياستهايى كه به چنين اوضاعى انجاميده چه تأثيرى بر افكار و روحي

راه نجات را در . ت قرون وسطىّب است ونه در بازگشت به جاهليت ايران نه در تقليد كوركورانه از فرهنگ سقيم غرّ بحران مدنيحل

ّهمان سرزمين كه امروز جز در موطن مقدس خويش در جميع قارات عالم مورد تعظيم وتكريم است با   اين بحران، نجل بزرگوارۀآستان ّ

و تكريم مردم جهان   نمونه اى از تقدير.»رديمما گرد جهان مى گ دوست در خانه و«چه خوش گفته شاعر كه  .فرمودكالمى نافذ و رسا بيان 

برزيل به مناسبت   ميالدى در جلسه رسمى پارلمان١٩٩٢ مى سال ٢٩از مقام حضرت بهاءاهلل را مى توان در مراسمى ديد كه در روز 

 پيروانش به ۀ كه جامعبهايى و تعاليم مباركه اش و خدماتى يني از مقام بنيانگذار آنصدمين سال صعود آن حضرت منعقد شد و ضمن آ

بعد از ديگرى آن مظهر  در آن روز سخنگوى مجلس و نمايندگان جميع احزاب به پا خاستند و يكى. تجليل گرديد نوع بشر ارزانى داشته

» يك فرد تأليف شده  آثار دينى كه تا كنون به قلمۀ مجموعرينعظيمت «ۀظهور الهى را در بيانات خويش ستودند و حضرتش را آفرينند

  .  توصيف نمودند»ّت نژادى، مذهبى و ملىّتفاوتهاى بى اهمي براى جميع نوع بشر وراى«خواندند و پيام مباركش را پيامى

 ّنفوذ و تأثيرات ظهورش چنان عزت و منقبتى براى نام ايران به ارمغان آورده چه بوده ّ پاسخ موطن و زادگاه آن وجود مقدس كهاما  

آنكه سخاوت و حكمت و بصيرت خداداديش زبانزد  هجرى كه جمال مبارك به قيادت امر الهى قيام فرمود بااست؟ از اوائل قرن سيزدهم 

ّبى پايان معزز  ّنياكان و پيشينيان شما نداى يار مهربان را لبيك گفتند و بدين عزت. دام جفا گرديد  بال و گرفتاررخاص و عام بود آماج تي

پيوسته به امر جمال كردگار   پر افتخار تا به حال شما عزيزان نيزۀاز آن گذشت. م شريك و سهيم شوندموالى علي گشتند كه در ابتالئات آن

تى جديد ّپيامى را كه عامل ايجاد مدني. ين يزدان ايثار نموده ايدينفحات مشكبار آ  خود را در سبيل انتشارمالوفادار مانده ايد و جان و 

خود معرض بهتان و گرفتار آزار اهل عدوان و  ورترين نقاط جهان رسانيده ايد، حال آنكه در وطنوفرهنگى بديع در جامعه بشرى است به د

سهمى   و صدمات بى امانتى در ايران از اين تضييقائ بهاۀ مى توان گفت كه هر خانوادجرأت هب. تحقير و توهين مخالفان بوده ايد

  . داشته است

پيكر امر الهى تهمت و افتراء نسبت به امرجمال ابهى از جانب نفوسى بوده است كه  ترديد يكى از شديدترين لطمات وارده بربى  

بيش از يكصد و پنجاه سال است كه هر . آورند مرجع تقليد در امور روحانى و اخالقى روى  مردم ايران مى بايست به آنان به عنوانۀّعام
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ين يآ ى انتشارات علمى را براى تحريف حقيقتّاديو و تلويزيون، حت از مساجد ومنابر، مطبوعات و جرايد، رموسيله ارتباط جمعى، اع

ى بوجود ئ بهاۀو مخالفت و بيزارى نسبت به جامع تحقير ه مردم حس خصومت وّى به كار گرفته اند صرفًا به اين منظور كه در بين عامئبها

عزيزان مظلوم فرصت و  در اين ساليان دراز هرگز به آن .زيدند و از گفتن هيچ دروغى دريغ نوردندنكر تهمتى ابا معاندين از ذكر هيچ. آورند

ّحقايق دسايسى را كه جهت مسموم ساختن اذهان ملت طرح كرده و مى كنند بر  تى داده نشد كه به دفاع از خود بپا خيزند و با بيانّموقعي

  . مال سازند

 كى از برجسته ترين توفيقات بى شمار امر الهى آنكه نسل هاىي. عناد را روشن مى سازد ت اينّ يك نمونه از اين مفتريات ماهيذكر  

عا را ّ اين اد. خويش نائل گشته اندۀّ در ظل تعاليم مباركه حضرتش به واالترين مدارج اخالقى درحيات روزمرىمتوالى پيروان جمال ابه

بدست آورده  ه مردم و دول و دوائر بين المللىّى در سراسر جهان در ميان عامئ بهاۀت واعتبارى كه جامعّحيثي. ستحاجتى به برهان ني

َشاهدى است صادق بر اين مدعا و صدها هزار نفر از هموطنان عزيزتان كه دارند نيز بر اين  از نزديك با خلق و خوى اهل بهاء آشنايى ُ

ِ ايران به صرف كينه اىر با وجود اين، دشمنان شما د.گواهند ذكر . آن مظلومان نسبت دادند يى را بهعنان گسيخته هر فتنه و فساد و خطا ِ

  . ن وقاحت ذهن مفتريان استّيافته صرفًا مبي كه امر مبارك در آن اشتهار هامات در جوامع آزادى ّاين ات

ى صورت گرفت سياستهايى نيز اتخاذ گرديد تا نفوس منصف و مطلعى ئ بهاۀكردن جامع نام مى كه براى بدّتهاى منظّاليّ بر فععالوه  

انصاف شما را در  ستمكاران بى. الهى در آن سامان برخيزند به هراس انداخته و از اين امر باز دارند  مايل بودند به اعانت يارانرا كه

ى خوانده به زعم خويش غير قابل اعتمادش شمردند ئمددتان آمد بها  براى جامعه جلوه دادند و هر كه را كه بهناكانظار عام عواملى خطر

نيز از حاميان مخفى آن  و تحريف حقايق را تا بدانجا گستردند كه با جسارت تمام بعضى از مخالفان امر الهى را كاذيبو دامنه جعل ا

ى طرد ئ بهاۀ از نخست وزيران كشوركه پدرش به سبب دخالت در امور سياسى و حزبى از جامعكىّآيا مدعى نشدند كه ي. قلمداد نمودند

ى ئاى ايران گرديد بهاّل و باعث مشاكل عديده براى احبّبه هر وسيله اى متوس ىئدم وابستگى به امر بهاشده بود و خود نيز براى اثبات ع

  بود؟ 

فرصتى يافتند به قلع و قمع جامعه اسم اعظم  اكتفا نكردند بلكه از بدو ظهور هر گاه ّ جبار به ايراد تهمت و بهتانسركوبگران  

پرورده و به  ز شريف ترين زنان و مردانى را كه يد قدرت و مرحمت جمال قدم در بوستان امر اعظما ّدر سالهاى اخير نيز عده اى. پرداختند

ِماِء معين استقام  در زندانهاى مخوف مسجون  كه درنظر خردمندان به درهمى نمى ارزدىي و ايمان سقايت فرموده بود به بهانه هاتَ

اراذل و اوباشى كه  ّى تصنعى و نمايشى به قتل رساندند و اموالشان را به مددآزردند و پس از محاكمه ها ساختند، با شكنجه هاى شديد

ت امور جامعه در آن ّسات انتخابى براى تمشيّسؤمحافل روحانى راكه نمونه هاى بارز م.  بردندجمحافظ منافع آن ستمگران هستند به تارا

چه بسيار از كودكان كه . بجا نگذاشتند ِشانى از آن برگزيدگان جامعهبعضى از اعضايش را ربودند و ن مستبدانه منحل نمودند، سرزمين بود

  و معيشت خويش را نقش بر آب ديدند، چه بسيار از سالمندان كه بى خانمانيلىهاى تحص يتيم شدند، چه بسيار از جوانان كه برنامه

ى را كه ساليان دراز ئاز گلستانهاى جاويد بها خىحتى بر. شده و از حقوق تقاعدشان، پاداش عمرى كار و كوشش صادقانه، محروم گشتند

اجساد   كردند و چه بسيار پدران و مادرانى كه مجبور شدندرانوي نگهدارى شده بود بطرزى قبيح در نهايت زيبايى و حسن ترتيب از آنها

  . ن نمايندواگذار شده بود دف  فرزندانشان را در قطعه زمين بائرى كه جهت تدفين اموات به آنانۀمتالشى شد

 ّ ادبى نسبت به يكى از اماكن مقدسه اسالم بانگ اعتراض خود را به آسمانۀاسائ  شما آماده اند كه با مالحظه كمتريندشمنان  

ّرسانند، و در اين امر البته محقند، اما هر هتك حرمتى را نسبت به اماكن مقد  ِ  مگر بيت مبارك . در كشور ايران روا مى دانندىئبهاۀسُ

 اهانت ۀّعمال دولت با خاك يكسان نشد و به نشان نهايت درج يان عالم به دستور علماء و به دستئبها  اعلى در شيراز زيارتگاهحضرت

قسم به امواج بحر «: كسانى كه دستشان به اين مظالم و اعمال شرارت بار آلوده است ميفرمايندۀبهاءاهلل دربار هموار نگشت؟ حضرت

  » .ت بيزار بوده و هسبيان كه دين از آن نفوس
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 هر ساله دفاتر. شمار ستمديدگان جهان سر به هزاران هزار مى زند. بيدادگرى نيستيد  دنياى پر آشوب امروز تنها شما قربانىدر  

. است ّتهاى دينى، قومى، ملى و اجتماعىّسازمان هاى حقوق بشر مملو از تقاضاهاى جوامع مختلف براى رسيدگى به مظالم وارده براقلي

آنچه مخصوصًا سبب  ». ستم عالم و امم را احاطه نمودهۀتير  عدل بلند و حنين انصاف مرتفع دودۀامروزنال« :به فرموده حضرت بهاءاهلل

مراتب بيش از لطمات  تشويش خاطر بعضى ازناظران آگاه و تيز بين شده اين است كه صدمات روحى و روانى ناشى از ظلم و ستم به

حيثيتش را از  ه فرد قربانى راتضعيف كنند،ّات و تضييقات آنكه روحيّ اينگونه تعديِنبه نظر ايشان هدف عامال .است ّجسمانى و مادى آن

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

ابتكار كه خصيصه طبيعت انسانى است  ّۀه بسا قربانيانى كه اعتماد به نفسشان را از دست دادند، ازروحي چنين شرايطى چۀادامۀ نتيج

  دست حاكمانشان شدند و چه بسا افرادى چنان به آن وضع خو گرفتند كه در فرصتۀبازيچ عارى گشتند، عزم و اراده خود را باختند و

  .  ديگران روا داشتندمناسب خود نيز همان رفتار ظالمانه را نسبت به

شما عزيزان را از اينگونه فرسودگى روحانى محفوظ داشته است و با استفاضه از  دند كه بدانند چه نيرويىّ اهل بصيرت مترصحال  

 و عطوفت رفتار ّالهامى توانسته ايد قلوبتان را از نفرت و كينه پاك و منزه سازيد و با آنان كه برشما ستم روا داشته اند با بزرگوارى چه منبع

ل بالياى ال تحصى شده ايد حفظ كنيد چگونه است كه بعداز يك قرن ّ جاودانه خود رانسبت به سرزمينى كه در آن متحمّتحبنماييد و م

ى هنوز شما در مساعى خويش ئ بهاۀريشه كن ساختن جامع ّو نيم مقاومت در مقابل تضييقات متتابعه و على رغم برنامه هاى منظم جهت

بهاءاهلل جوابگوى آن  ّ اخالقى با عزت و افتخار ثابت قدم مانده ايد؟ اين بيان منيع مبارك حضرتو روحانىۀ ّ رسيدن به اهداف عاليبراى

  : هاست پرسش

ِّلحب اهلل در قلوب ظاهر و مشتعل است  نارى مخمود مشاهده مى شود مگر نارى كههر ُ ِارياح قاصفه   هر شجر محكمى را.ِ َ

و منير است ارياح بر نورش  شجار بستان الهى را و هر سراجى خاموش مگر سراج امر الهى كه در وسط عالم روشنمگر ا براندازد

  . بيفزايد و اطفاء او را نيابد

بستان   دست باغبان آنۀپرورد يان ايران خواهد داد اين است كه شما عزيزان،ئروحانى بها  كه تاريخ به جويندگان رمز قواىپاسخى  

  :يزدانى هستيد ۀّع چنين كلمات خالقالهى و صن

  .سارِبيگانگان يكديگر را مبينيد همه بار يك داريد و برگ يك شاخ  يگانگى بلند شد به چشمۀپرد اى دوستان سرا

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

  .ه از او ظاهر نشودّ مرضيّۀ راضيۀّبه و اعمال طياگر انسان به قدر ومقام خود عارف شود جز اخالق حسن

  .ّبايد كل اليوم به اسبابى تمسك نمايند كه سبب اصالح عالم و دانايى امم است

  . از براى ذكر خير است او را به گفتار زشت مياالييدنلسا

  .واحد بوده و هست ُاناث و ذكور عنداهلل

  .است درياى معرفتّيك ذره اى از عصمت اعظم از هزار سال عبادت و 

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

  . خلقناناعظم است از براى راحت و اطمي امانت باب
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ّدانايى سبب علو و سمو است اوست نجات دهنده و حيات . انسان را ازخاك به افالك رساند و از تاريكى به روشنايى كشاند. ّ

  .  منزله بخشدۀكند و مائدكوثر باقى عطا  .بخشنده

ى ئبها« : عبدالبهاء كه همه از كودكى با آن پرورش يافته ايد نهفته استحضرتۀ  اين آيات مباركه در اين نصيحت مشفقانجوهر  

ِجامع جميع كماالت انسانى يعنى ِ ِ. «  

يان و تحسين ئايد سبب تسكين قلوب بهاخود بظهور رسانيده  از كه در سالهاى اخير  بينى و چاره جويى و كاردانى و ابتكارىواقع  

ّهنگامى كه فرزندانتان به علت تمس. در سراسر جهان گشته است ديگران كالسهاى درسى  ك به امر الهى از مدارس اخراج شدند به تشكيلّ

وى احتياجات هزاران اگر چه اين اقدام جوابگ. بنيان نهاديد  علمى آزاد راۀسّدر سطح دانشگاهى مؤس. ددر منازل خود اهتمام ورزيدي

از فارغ التحصيالن آن  رحمانه از فيض تحصيل در ايران محرومند نيست اما مايه افتخار است كه امروز بعضى بى ى كه هنوزئجوان بها

ران در آن  شما نه تنها هيچ يك از ياۀّبه يمن تبرعات فداكاران. مشغولند  خودّهعالي تحصيالت ۀسه در دانشگاههاى معتبر جهان به ادامّمؤس

ى ايران ئ بهاۀبلى،در شرايطى چنين دشوار جامع. تهاى آن جامعه نيز تأمين شده استّاليّجهت فع بلكه مخارج الزم نيازمند نمانده ديار

ر  خويش ادامه مى دهد و اين شوق و شور فقط مى تواند ثمّۀ روحانيياتّه با شور وهيجان به حيات و ترقّ الهيۀمستغرق در بحر آثار مبارك

َمحن و باليا در سبيل اله   . اشدى بِ

. در طول بيش از يك قرن نه تنها در ايران بلكه در سراسر عالم مشهود بوده است  فداكارى و استقامت شما عزيزانّۀ روحيثمرات  

سات امرى ّمؤساى عزيز ايران در جهت نشر تعاليم الهى و تأسيس وتحكيم ّ احبۀامروزهيچ نقطه اى در جهان نيست كه از خدمات اليق

 علمى يا هنرى و يا ۀكمتر رشت ى نيست چنانكهئ بهاۀ حاصله البته محدود به عرصه حيات روحانى جامعتتوفيقا. سهمى وافر نبرده باشد

ّكه به كرات مورد تأكيد حضرت  بخصوص جوانان درآن به كسب اعلى مراتب كمال يان ايرانىئصنعتى را مى توان نام برد كه بها

ّ در مدتى كوتاه به چنين قوه واستعدادى دست يابد و ظهور اين كماالت تواندهيچ جامعه اى نمى  .ق نشده باشندّرار گرفته موفعبدالبهاء ق ّ

 فرهنگى است كه تعليم و تربيت را ۀى ايرانى ثمرئحيات و خدمات مهاجران بها . بشرى دانستۀو فضائل را نمى توان صرفًا مرهون اراد

  . ت پرورش يافته اندّ در موطن خويش با عشق و محبايشانعزيزان و نسلهاى قبل از  ن اين فرهنگ است كه اينارج مينهد، و در داما

ّمدعا مى دانند كه ايمان به خدا و اعتقاد به حقيقت تجدد با يكديگر سازگارند و  انصاف آن ياران را شاهد صادقى بر اينصاحبان   ِّ 

ّمكمل يكديگرند و محرك پيشرفت تمدن اّحقيقه علم و دين دو نظام دانايى مستقل امتوفيقات شما نشانى از اين است كه فى ال ّ اين  .ِّ

َامة يدعونالى « ۀاين آشنايان و همسايگان كه براستى مصداق آي. نيز روشن شده و مى شود حقايق بر بسيارى از آشنايان مسلمان شما ِ َ ُ ٌُ 

گونه حفاظت و حمايت قانونى  شان در نظرايشان محرز است بدون هيچ  بيگناهىاند با خشم و تأسف شاهدند كه دوستانى كه» َالخير

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

اگر چه شما . اسالم را آلوده مى سازند پى برده و مى برند ت و آزار شما حرمتّايد واقف و بتدريج به صفات واقعى كسانى كه با اذي

 ايران كسب نماييد و بالمآل ۀت خود را بعنوان عضو شريف جامعّموقعي  كه مقام ونيدا در آستانه آّحبيبان معنوى هنوز از آزادى محروميد ام

ّمنقبت كشور مقدس ايران مقدر فرموده غنيمت خواهندّخدماتى را كه يد قدرت پروردگار براى آن پاك انديشان جهت عزت و  اهل آن ديار ّ 

  . شمرد

ّمرتكب شوند اين است كه تصور كنند با قدرتى كه براى خود غصب كرده اند مى   اشتباهى كه طبقات حاكمه مى توانندبزرگترين  

ّسد و مانعى براى قواى مستمر تغيير و تحوالت تاريخى باشند توانند ّدر ديگر نقاط جهان سيل اين تحوالت با امروز چه در ايران وچه . ّ

 از در و. ّنه وجودش رامى توان انكار كرد و نه مسيرش را منحرف نمود و نه از شدت و قدرتش كاست. ستسرعت و قدرت در جريان ا

  . ديوار مى گذرد و به درون خانه راه مى يابد
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س جامعه ّضرت بهاءاهلل قيام نمودند آن بود كه حضرتش را مؤس و امراء از بدو ظهوربه مخالفت با امر حء اصلى اين كه علمادليل  

اين بيم و هراس از آن زمان تا كنون . نمى يافتند بديع مبتنى بر برابرى و عدالت اجتماعى مى ديدند كه در آن، جا و مقامى براى خود اى

على رغم اين  چ شخص منصفى انكار نخواهد كرد كهت و وفا بوده و هيّه بر آن سالكان سبيل محبّمتوالي  بالياىوانگيزه بروز شدائد 

ّتى خالق و نمونه اى از تمدن آيندّى اقليئ بهاۀمظالم جامع ق ّ آهنين آن جمال مبين براى تحقۀ مورد نظرحضرت بهاءاهلل و نشانه اى از ارادۀّ

ى نثار جان به ّبا از خود گذشتگى و حت خود و ۀدر مهد امراهلل با خدمات صادقان  اسم اعظمدگانشما ستاين. مقصد اعالى خويش است

  :  آن چنين مى فرمايدۀدربار ّرسانيده ايد كه براستى آرزومند پيشرفت و ترقى كشور ايرانيد، ايرانى كه حضرت عبدالبهاء ثبوت

ِ ايران از پرتو مه آسمان روشن ومنيرگرديدافق َ َقريب آفتاب عالم باال چنان بدرخشد كه آن اقليم، اوج اث عن. ِ جميع  ير گردد و بهِ

ِجهان پرتو اندازد و عزت ابدي   . خيره و حيران گردد  پيشينيان دوباره چنان ظهور نمايد كه ديده هاۀّ

ِ انوار گردد اين خاك، تابناك شود و اين كشور، منور گردد و اين بى نام و نشان، شهير آفاق شود و اين محروم،ِمركز ايران ِمحرم  ّ
  . ره و نصيب، فيض موفور يابد و امتياز جويد و سرفرازگرددآرزو و آمال و اين بى به

ّ مشتاقان در اعتاب مقدساين ِ ّباسالن ميدان خدمت و وفا را در ادعي ّ منوره، آنۀَ ِ بسر آيد و   تضييقاتۀ شب تير. خويش ياد مى كنندّۀ قلبيۀِ

َعظمت و جالل بنيان قوى االركانى را كه با جانبازى و فداكارى بنا َ ِ   . ه ايد با سرور و مباهات مشاهده خواهيد كردنمود ِ

   اعظمالعدل بيت
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  بازهم هويدا

مواردى بوده كه دشمنان امربهائى از   جمهورى اسالمى، ازۀچه بخصوص دردور دوران پهلوى،و  بهائى جلوه دادن هويدا چه درۀسوژ

ام، ّ ايۀويژه نام جام جم نيزدر.  وسيع نموده اندۀفادت عزيز ايران ازحقايق، استّالع نگهداشتن ملّنيزبى اط آن براى ردگم كردن و

قين ّبه قدرى نخ نما شده است كه محقء خوشبختانه اينك اين افترا.را مطرح نموده است  تكرارى مزبورۀ، سوژ٣٤،٥٤،٥٥صص

كه داراى  نمونه، دو موجود ازهر ۀمقال دومقاله ازچند زير در.  آن مقاله ها نوشته اندّرد برنويسندگان بهائى ــ در غيربهائى نيزــ عالوه

ّگردد تا با توهمات وافتراهاى اقليتى غيرمنصف  عى نيزمى باشد،به نقل ازسايت نقطه نظر، تقديم هموطنان مظلوممان مىّنكات متنو

  . شان آشنا ترشوند عليه هموطنان بهائى

  اني و بهائى مسلمان ضد بهائشمنداني اندنينو گفتمان

   ىگري و نسبت بهائادي هواسّرعبي امۀمسال

   نيونگاهسايت ،ىالني صادق زاده مانيکاو

  

 ىبهائ ۀ مختلف مطرح کرده اند مسالني به عناوى پس ازانقالب اسالمى سالهاسندگاني نوى که برخيىهامات پا برجاّ اتۀ جملاز  

 ني اىاي گوىخيتار شواهد.  نظراستنيا ىخي در نقد تارى کوتاه کوششى بررسنيا.  استراني سابق اري وزنخست داياس هوّ عبريبودن ام

 و ى بهائانتي او را از دتي و حماشي گراىخي سند تارچياست و ه  نبودهى خود بهائى از زندگى مرحله اچي در هداي است که هوّتيواقع

 لطمه و ىع مقتض خود درمواقىاسي به اهداف سلي نى براداي کند که هوى اسناد موجود ثابت مىبرعکس، بررس. دهدى نشان نمانيبهائ

 مسلمان و شمنداني اندانيله است که بحث مأ مسني اانگري بداي بودن هوىبهائ» ىاسيس«هام ّات.  ساخته استى وارد ماني به بهائانيز

 و ثي و حدىنآ قرۀ کمتر جنبگفتمان ني نوۀمرحل.  گشته استىدي جدۀ صرف خارج شده و وارد مرحلىفلسف — ى مذهبۀ حوزاز انيبهائ

  .  داردراني اىترق و شرفتي در پىني دىها ّتي واقلني تمرکز بر نقش دشتري دارد و بىل مذهباستدال

 سقوط از قدرت به روي گرفتند و پىپس از آنکه مورد غضب شاه قرار م  صدراعظم هااي راني دارد که وزنهيشي پراني اخي در تارالبته  

 ىخي تارىنمونه ها . شدى بافته و ارائه منيشي نعمت پى غضب ولىبرا ى مذهبىهيتوج)  حکومتهيتوطئه بر عل مثل (ىاسيدالئل س

ۀ  از طائفتوي اولجاري کاردان و با تدبريوز اهلل  فضلنيّدالدي رشچونى مرد برجسته ا.  کنمى بسنده ممونه و من به ارائه چند نارنديبس

 افول نيّدالدي کم طالع بخت رشکم دي پسرش ابوسعدنيسو به سلطنت ر.) م١٣١٦در  (تويپس از مرگ اولجا. ميري را درنظر بگلخانانيا

سر او  بعدًا. اهلل شد  فضلنيّدالدي و اعدام رش» حکومتهيتوطئه بر عل«هام ّ اتموجب تيغضب پادشاه در نها. کرد و از صدارت برکنار شد

 کفران نعمت خدا را کرده است، لعنة اهلل  است کهىهودي سرآن نيا« زدند ى مادي که مردم فرى گرداندند در حالزي تبرىابانهايرا در خ

هام ّ اتّهي خبر قضنکهي از اىري گشي پى شود براى بودن م»ىرافض«  بههمّت مى مقتدر و توانا وقتري خواجه نظام الملک وزّى حت١٦٤»!هيعل

 راني اخيار است که در تار آشک١٦٥.کوت بپردازد تا جان سالم به در ببردّ السّنارحقي د٣٠٠٠٠ شود ىگوش شاه برسد مجبور م  بهىمذهب

 ىهام بهائّ و اتداياس هوّ عبري امۀ آنچه درمورد مسالىل وستي نى تازه ازيچ) راني مورد وزنيو در ا (ىاسي بستن به دشمن سىمذهب هامّات

  . داستي بودن هوى بهائىعاّ بر اساس ادى مذهبىجامعه ا  بهکيدئولوژي تازه است حمله اىبودن و

 بي حبرزايپسر آقا رضا م.  بودىراني اامبري مالزم و همراه بهاءاهلل پدي بود و درتبعى بهائىرازي آقا رضا قناد شداي هوى بزرگ پدرپدر  

 ى اهلل سپس برابي حبرزايم.  بود)بهاءاهلل نيفرزند ارشد و جانش( عبدالبهاء ىهاي از منشىکي هم ى بود و مدتى بهائىاهلل دراوائل زندگ
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و در   را آموختى زبان فارسى سرشناس فرانسوى بهائفوسي دراتيپولي او به هسياقامتش در پار در دوره. رفت سيبه پار التي تحصۀادام

 ىّم معلسي رهبرمشروطه آشنا شد و در پارىاري در فرانسه با سردار اسعد بخت١٦٦. کردى به فرانسه با او همکارى بهائى کتابهاىبعض ۀترجم

  بهىالدي م١٩١٠ که عبدالبهاء به سال ىدر مکتوب.  بازگشتراني به اسي در پارالتشيتحص مامپس از ات.  را بر عهده گرفتىفرزندان و

 نداشت اني به کمک بهائىازي البته او ن١٦٧. کنندداي پىمناسب  اهلل شغلبي حبرزاي مى کرده بود که براهي توصاني تهران فرستاد به بهائانيبهائ

او به .  رفت کردشي کرد و در کارش پداي در وزارتخارجه پى بود شغل مناسبافتهي ىاريد بخت سردار اسعقي از طره کىاسي روابط سىار يو به

او دختر  . مسلمان بود ازدواج کردى با افسرالملک که زنىالدي م١٩١٨در .  دور شدى بهائۀ ازجامعى و حرفه اى رفت ادارشيموازات پ

ت الدوله ّ شاه، عزني و خواهر ناصرالدولهّرالدي مشخانيى حيالملک فرزند معتمد .  قاجار بودن خان معتمد الملک از خانداني حسرزايم

نفوذ در دستگاه دولت   و باىاسي سى با خانواده اىکي تماس و نزدنيا.  شدزي نشتري پس از ازدواجش بىبهائۀ  او با جامعۀفاصل. بود

 در راني سرکنسول ا١٩٢١ کرد و از افتيک را در الملنيلقب ع١٩١٨ در سال کهيى  او شد تا جاىحرفه ا ترعي رفت سرشيموجب پ

 و چنانکه از شواهد بود دهي برى بهائۀ الملک تماس خود را با جامعني عني از اشياز پ.  بودروتي در برانيا  سرکنسول١٩٣١دمشق و از 

که در آن زمان از دشمنان سرسخت )  داشتندىکه با هم نسبت خانوادگ(ودود   تنها با خانوادهنيشي پاني خود را از بهائۀ او رابطداستيپ

 اني بهائىني دستور دمخالفى اسي و داشتن منصب سى و حزبىاسي ستي به بعد فعال١٩٢١چون از .  حفظ کرده بودبودندى  بهائۀجامع

 و ى بهائانتي او با دىله دشمنأ مسنيا.  کنار گذاشته شدىبهائ ۀ جامعازى اسي پست سۀ و ادامىاسي سّتيالّ فعلي الملک به دلنيبود ع

  . ا دفن شدّعک  در قبرستانى بهائى مراسم مذهبى واقع شد و بدون برگذار١٩٣٦ در ىمرگ و.  کردشتري رابانيبهائ

  اساسًاىبزرگ کس  بودن پدرى نيست و البته بهائىّ اند شکبودهى  هويدا اقا رضا قناد بهائى آقاى پدرّ مجموع، در اينکه جددر  

 اهلل خان بيحب داي پدر هو. خودش استى مذهبى مسوول باورها شخصًاى شان نداشته و ندارد و هر فردهنوى  به اعتقادات دينىربط

 نيي از آى بهائانتي با دشمنان دى وازدواج با افسرالملک و دوستاستي پس از ورود در عرصه سىل بود وى بهائىدر جوان)  الملکنيع(

 اشاره ّى حتايفاقد جو و   حاضرانىخي هم بنا بر شواهد تارداي هوى کودکىانوادگ خطي الملک و محنيمنزل ع. جستى  دورً کامالىبهائ

 پس از مرگ پدر و آنهم( ى سالگ١٤ بار اول در ى من براديگوى  مداي هودونيفرى عنياس ّ عبري برادر امکهي بوده بطورى بهائانتي به دىا

 آموزه ري تحت تاثاي بزرگ شده و ى بهائى درخانواده اداي هونکهي اىعاّ بنابر شواهد باال اد١٦٨. بگوشم خوردىکلمه بهائ)  دوستکياز 

  . است  نادرستىعائّ بوده ادى بهائىها

 ىاو در دوران.  بودراني اري نخست وز١٩٧٧ تا ١٩٦٥از سال  مّ دوى سال در دوره پهلو١٢ ىبرا) ١٩١٩-١٩٧٩ (داياس هوّ عبريام  

 پس از اتمام دايهو. پرداختى  ماني با دشمنان بهائىکي کرد و به معاشرت و نزدى مى دورى بهائۀاالنه از جامعّفع  آمد که پدرشايبه دن

 ١٩٤١ از دانشگاه آزاد بروکسل در سال تي به اروپا رفت و در نهاالتيتحصۀ  ادامى براروتي در بىاه و دانشگى ابتدائالتيتحص

 در فرانسه، آلمان راني اى هاى وزارت امورخارجه شد و در کنسولگر واردرانيبازگشت به ا  پس از١٦٩. کردافتي را درىاسيس  علومسانسيل

درسال .  مشغول به کار شدراني نفت اّى شرکت ملّتيري در مديى و درسمت باالشتبه تهران بازگ سپس.  به کار مشغول شدسيو سوئ

 ليل تشکئو مسىد رضا شاه پهلوّمحم منصوب شد و پس از ترور منصوراز طرف ى دارائري منصور به سمت وزى حسنعلۀني در کاب١٩٦٤

  .  اعدام شد١٩٧٩ در سال ى انقالب اسالمىروزي و پس از پبود ري نخست وز١٩٧٧ تا سال دايهو.  شدنهيکاب

 نبوده ى مذهبى شخص باطنًاداياس هوّ عبري آن دارد که اماز تي همه حکاداي و دوستان هوى اسناد دولتى و گواهىخي تارشواهد  

 کيبنام صادق چوبک که از دوستان نزد ۀسندي نو١٧٠. کردفي توصکي بتوان با عنوان الئدي او را شاىني وجهان بشيگرا ني ترقيدق. است

پيش از منصوب   هويدا بطور فاش و آشکار درىقاآ البته خود ١٧١. بودزي و مذهب گرى مذهبريت غّ به شدداي که هودي گوى بود مدايهو

 ى خود را فردحًاي اعدام صرى تا پاّىو محاکمه و حت  و پس از آن در هنگام زندانىير و در دوران نخست وزىريشدن به نخست وز

دادگاه   ايران وى اسالمى دولت جمهورى خواست رسمفريک.  نکرده بودن بودى بهائىعاّو هرگز اد  دانستهىمسلمان و مسلمان زاده م

 مسلمان ىمحاکمه و مجازات اعدام هم ايشان را فرد ر ارائه متندادگاه انقالب د.  کندى نمشاني بودن اى از بهائى صحبتزيانقالب ن



               

 

١١٥     ولوله درشهر

 ىميالن اسّهمچنين تاريخدان معاصر دکترعب. است کرده بود و اين سند محکم درجرائد روز ايران منتشر گشته و در دسترس همگان ىفّمعر

 و ىپس از مطالعه هزارها سند و شاهد تاريخهم ) The Persian Sphinx (داي هوىاّ معمى نامه وى و زندگىدر کتاب خود در بيوگراف

ايشان ) نبودنى  بهائايو( کرده بر مسلمان بودن دأيي را تى اسالمى و دادگاه انقالب جمهورهويداى رر خود آقاّ مکىعاّصدها مصاحبه اد

 شاني نوشته شده و ا١٩٦٠ ۀ در دست است که در دهدايهو  بهىني اهلل خمتي هم از آزي و اعتراض آمىاسي سىنامه ا.  گذارندىه مّصح

   ١٧٢.خوانندى  نمى را بهائدايهم هو

 شرکت نفت بنابر ى اخراج کارمندان بهائلي از قبکندى اثبات م  رادايهو)  نبودنىو بهائ( که مسلمان بودن ىخي سند تارصدها  

 وابسته به شرکت نفت و گزارش ىپرستارۀ  در رشتى بهائانيزمان دانشجو ، و اخراج هم١٧٣ىدي خورش١٣٤٥ بسال داي هوميدستور مستق

 بهى  وارتي و زعهيس شّ اماکن مقدارتي و ز١٧٤داي هونبودنى  راجع به بهائ١٣٤٣ تهران بسال ساواک استي ساواک به رىروابط عموم

 مي که خواهى در ضمن بطور١٧٥».اسالم«  تحت مذهب درج شدهدايصات هوّ ساواک جزو مشخىدراسناد رسم.  در دست استّحج

 ى از سوى حربه اداي بودن هوىبهائ عهي که شاکندى  جلد دوم اثبات مىعرضه شده در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلو  اسنادديد

 سخت کرده اني را بر بهائى بوده که گذران زندگني بنابر اسناد موجود ساواک اهم دايواکنش هو.  بوده استى وىاسي سبانيمخالفان و رق

   ١٧٦. دروزارتخانه هاستاني از استخدام بهائى همانا خوددارردي پذى مدايو را که هيىو ازجمله اظهار نظرها

 ى بر مى زاهد زاهداندي سعّدي و سىعبداهلل شهباز ،ىابوالفضل قاسم  چونىسندگاني هنوز به نوى سند و گواههمه ني با وجود ااّام  

 راني حکومتگر اى خاندانهااى يگارشي الى کتابهاى سرۀندسي نوىدر مورد ابوالفضل قاسم.  بودى که هويدا بهائکنندى عا مّ که ادميخور

 در داي هوىگريهام بهائّچاپ کتابش و ات .مى باشد ١٧٧سميالي و امپرسميوني صهۀگماشت :داي خاندان هوانکه جلد چهارم آن با عنواست 

 که مي است که بدانى کافني همافت،ير انتشا.  بودىبي ساواک و عوام فرىاسي اهداف سى در راستاى تالشىچندماه قبل از انقالب اسالم

  . ساواک بودستخدام در ا» مناسبىرّمقر«با ) ىالدي م١٩٦٤ (١٣٤٣او ازسال 

 ۀدست به مطالع)  سابقّىمرکز اسناد مل (ى اسالمى اسناد جمهورمرکزى داي به منابع ناب و کم پى با دسترسگري دۀسندي دو نوالبته  

 وگفتار و ى خوددادگاه انقالب اسالمى ها و باورهاافتهي و ى شواهد تاريخگري بر خالف دشاني اىعاّ چون ادىاند ول  زدهىتاريخ شناس

 ّيۀ در اثبات فرضى که زاهد زاهداننجاستيه اّ جالب توجۀنکت.  محک زدقتريدقى  آنان را کمشاتي فرمادي باداستي هوىکردار خود آقا

  :  کهسندينوى م خود

  اکثر مقاماتى پست برالهي به وس١٣٤٣که در مهر ماه   اسکندرى است با امضاى نامه اسند نياترين و گو بهتريداي بودن هوى مورد بهائدر

م ّ نامه در جلد دونيمتن ا.  شده استميمنوچهر اقبال تنظ  نامه توسطني اايگو.  پردازدى سوابق او مى آن زمان ارسال شد که به افشاىدولت

فات خود او در ّ ازتخلى و برخّتي به بهائداي پدر هوى نامه سوابق خدمتگذارنيدرا. ه است آمد٣٧٥-٣٧٧ از صفحهفردوستاز خاطرات 

   ١٧٨.شده است  او نام بردهى دوستان بهائى که داشته آمده و از برخىمناصب قبل

 ء او را افشا که سوابقى اسکندر نامىامضاه  بستي نامه اداياس هوّ عبريام  بودنى در اثبات بهائ» سندنياتري و گونيبهتر« پس

که نامه  م استّ بنا کرد؟ مسلى سندني توان بر چنى را مىّ مهمّهي فرضني چنکي که چطور محور نستيا ال نگارندهسؤ .کنديم

مرحوم منوچهر ه  تهمت را بني اچرا ستيص نّو مشخ (داي هوىاسيخذ که بدست مخالفان سأ درست و بدون مى بدون امضاىا

او نوشته شده ه  بىاسي بودند و به منظور حمله سى حسادت و ناراحتدچارى ريب او به نخست وزکه از انتصا) اقبال بسته اند

و .  ارائه کرد» سندنياتري وگونيبهتر«نوان ع کار قرارداد و بى واضح مخالف مبناليبا وجود صدها شاهد و دل  توانىاست را نم

 ى و محکمتر برااتري گوى داشته اند سندىآن دسترسه  بندهسي دو نونيا  کهىپر واضح است که در مرکز اسناد انقالب اسالم

 اثبات ى سست براسند ني اىادي بنّتياهم. کردندى  نکرده اند وگرنه ارائه مافتي) ري سال اخ٢٥در  (دايهو  بودنىاثبات بهائ
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 زين) زدهيص س(م ّجلد دو اسناد ساواک تي به رواداي هواسّرعبي کتاب امىخيدا چنان است که شالوده و محور تاري هوّتيبهائ

  . قرار گرفته است

 از چند ماه بعد ونّي روحانبي ساواک و تصوشنهادي بودن بنابر پىهام بهائّات  تبرئه خود ازى براداي هوۀزاني ستى آشکار بهائاقدامات  

 را ى راهکارّتي و روحانواکساى  پخش شد و هم فکر١٣٤٣در مهر ماه )  اسکندرىامضاه ب(باال  ۀنام.  آغاز شد١٣٤٣بهمن ٢٢ از ىعني

 از اي و گوى خواندنىسند ساواک نقل قول. رفتي را در همان جلسه پذآراء ني هم ادايهو.  گذاشتداي هوىا پشي در پ١٣٤٣بهمن  در

 ».دي بدهنجانبي و به اادداشتيرا   مراتبني کنم اىخواهش م:  فرمودندداي هوىآقا«: در سند ساواک درج شده است که. دارددايهو

 وزارت ري وساى و شرکت نفت و دانشکده پرستارونيزي را از تلواني بدهد و بهائمساجد به ىمجان  آب و برقستي باى مدايبنابر آن توافق هو

 اني مردم بى و محاسن آن را براىادآوري اطهار ۀ و قرآن و ائماسالم نياز د« ى مطبوعاتى اخراج کند و درمصاحبه هاىخانه ها و دفاتر دولت

 : عقب نماند دو فقره هم خودش ارائه کردّتي از ساواک و روحانيى واسالم نماىزي ستى در بهائنکهي اى براداي در ضمن هو١٧٩».نديانم

 داي دهد که هوى شهادت مخي تار»...اتّي الهاهگدانش ليتشک«م ّ و دو» شناس و مرتبط باشد،کي درجه ونّي اوقاف با روحانسيرئ «کمي

  .  کردادهي پىزي ستى را در بهائّتي و روحانکساواى  راهکارهاکيکاي

 که ميالزم است بدان. منشاء گرفت)  اسکندرى به امضاىنامه ا(و ازکجا ) ١٣٤٣( از کدام زمان داي هوىگري بهائيۀ که فرضميديد  

 کشف و مطرح کرده است دايهو ّتي بهائى را هم در اثبات ادعاگريدو سند د) مّجلد دو (ىو سقوط سلطنت پهلو  در ظهورىعبداهلل شهباز

  ١٨٠:سدي نوى مىشهباز.  کندى نقل مناي عراني دراّتي در بهائزي نىهدان سه سند را زاهد زانيو هم

 در جاده داي به مناسبت تصادف هوى بنام قاسم اشرافّتي از سران بهائىک ي است که ظاهرًا١٢/٦/١٣٤٣ اول، نامه مورخ سند

  :  ابراز داشته استحادثه نيف خود را از اّسأمهر ارسال داشته و در آن ت فرهنگ ى او، براىشمال وشکسته شدن پا

  : ىدارائ  دکتر فرهنگ مهر معاون محترم وزارتى آقاجناب

 نجانبيف اّسأر و تّ رخ داده خواهشمند است مراتب تاثى محترم دارائري وزدايهوى  جناب آقاى که براىشامدي مناسبت پبه

 خدمتگذار فرقه ما ني که بزرگتررانيا ونيزي محترم تلوري ثابت پاسال مدىکان و بخصوص جناب آقا عموم هم مسلاوبرادرانم را ب

  . ديهستند ابالغ فرمائ

   داردى  ممي فائقه را تقداحترامات

   ى اشراققاسم

 چيدرک به ه مني است که اني رسد اى که بنظر مىلّ اوۀنکت  .است  اسکندرۀ نامى باال هدفش محکم کردن و اثبات محتواسند  

 ىاگر ساختگ(باال سند.  نداردداي هوىني دى هاشي به باورها و گراى ربطني کمترً اصالىعني.  کندىثابت نم  راداي بودن هوى بهائىوجه

 گري دۀنکت . و بسنيهم.  ابالغ کرده استسشي به رئدايهو ر خود را از تصادفّثتأ ى دست بهائريز نفر کي داشت که ى مانيب) نبود

 بخواند »مسلک« اي و» فرقه« خود را انتي دىبهائ ۀ از سران جامعىکي که ستي چون ممکن نستي نىديترد  بودن سندىدر جعل نکهيا

 سند باالست روي کند پى رو مى که عبداهلل شهبازىمّمدرک سو.  ممکن استاريبس  ساختن سند استى که در پى واژه ها از کسني اىول

 خود درست و ى به خودشودى  مافتي ساواک ىگانيص است که هر آنچه در باّمشخ.  باشدى آن م بودنى ساختگانگريکه ساختارآن ب

 نيبنابرا.  شدهى مىگاني و فقط باه نداشتى شود منبع درست و مطمئنىم افتي ساواک ىگاني که در باى از گزارشاتىاريبس. ستيمستند ن

  . و مورد نقد قرار داد ت در آنها نظر کردّ با دقديکه با رود ى به شمار مّ منبع مهمخيق تارّ محقىساواک برا اسناد
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 يى نهاى مدرک بررسنيا. افتي توان ى م١٣٥٧ ساواک به سال ى ازگزارشهاىکي در داي بودن هوىهام بهائّ آخر را در مورد اتحرف  

 موجود ٦٦٥٨/٣١٢ به شماره ۀژيو لتن سند در بونيا. هام و با در نظر گرفتن تمام شواهد موجود نوشته شده استّ اتنيا و کامل ساواک

  : است

  به مقام نخستداياس هوّ عبري زمان انتصاب امتا  : رساندى به استحضار مىبهائ ۀفرق  بهى دربار شاهنشاهري انتساب وزۀ باردر

تساب  بر انى مبنى اعهيو شا  بحثني کوچکترّى وجه حتچي نموده به هى خدمت مى که ويى از سازمانهاکي چي در ه،ىريوز

 ني به اىپس از انتصاب و.  نبوده استيى بحث و گفتگوني چنزي نىو کاني دوستان و نزدني فرقه وجود نداشته و در بني به اىو

  .  فرقه بوده استني نمودند که پدرش وابسته به اعي اوشانيسمت، مخالف

 و دايمادر هو.  بوده اند، فوت شده استّتي طفولني و برادرش در سنى که وىهنگام داي که بعمل آمده، پدر هوىقاتي تحقبرابر

 است و فرزندان خود ى و با تقوّنيمتدى ف شده مسلمانّ مشرزيه نّ که به مکداي باشند، مادر هوى مسلمان بوده و مى وليفام افراد

  .  باشندى مى انسانىکوي نصخصائى  و داراده نموتي تربلتي و فضى با تقوزيرا ن

ت که از زمان ّ سنکي را بر ى وى اسالمّيۀ عالمي و به عالوه طبق تعالنبودهى بهائ ۀمنتسب به فرق گاه چي هداياس هوّ عبريام

 مسلمان دينما را ادا... کند و جمالت شهادتى که خود را مسلمان معرفى بوده، هر فردىجار) ص(اکرم  حضرت رسول

 حًاي اسالم صرني مبني اعتقاد خود را به دوستهيپ لف مختى به مناسبتهاته سال گذش١٥ ى طداياس هوّ عبري شود و امىشناخته م

   ١٨١. داشته استاني بو علنًا

 و نيمأ در خدمت و تىريدر هنگام نخست وز.  بزرگ شدىربهائي و غىاسي سى در خانواده اداياس هوّ عبري امنکهي سخن اکوتاه  

 گاه چيه. نکردى  کوتاهى قرآن و شرکت در نوحه خواندنيبوس تربت امام رضا و ارتي و زّ در رفتن به حجو دي و اسالم کوشّتيرفاه روحان

 از داي بودن هوى بهائ»ىاسيس«هام ّات.  کردى را قربانانيبهائى  در مواقع مقتضىاسي به اهداف سدنيس رى ندانست و براىخود را بهائ

-ى مذهبۀ از حوزاني و بهائىاسالم نشمنداي اندى جناح ضد بهائني بدهي که بحث و برخورد عقنستي اانگري بسندگاني نوىبرخى سو

  .  گشته استىديجد ۀ خارج شده و وارد مرحلىفلسف

  ابهائى بودن هويد ۀشبه

 ۀ، كه قسمتى ازآن درخصوص شبه١٣٨٥ دى ماه ١٤ مورخ » جام جمۀضدبهايى روزنامۀ پاسخ ويژه نام«سه قسمتى ۀ از مقالقسمتى

  .بهائى بودن هويداست

  

عا ّهاماتى بود كه ادّات اضافه گرديد، ه هاى زمان پهلوىّيّه هاى دولتى وغير دولتى به مطالب ردّيّه درردآنچه ك  انقالب،اولۀ درده  

ظهور و «اين كتب كه هنوز هم به آن استناد مى شود، دو جلد كتاب است با نام ۀ ازجمل. ساواك به دست آمده است اسناد مى شد از

جستارهايى از تاريخ «م آن،ّ و عنوان جلد دو»اطرات ارتشبد سابق حسين فردوستخ«ل آن ّ اوجلدكه عنوان » سلطنت پهلوى سقوط

اين كتاب به ظاهر خاطرات و  .چاپ شده است  تجديدًانيز مكرر است وبعدها١٣٦٩ل آن زمستان ّمى باشد، كه چاپ او» معاصر ايران

دفتر ويژه « رئيس د رضا شاه پهلوى،ّل ساله محم چهقريبًاَارتشبد سابق حسين فردوست، دوست و محرم ت اعترافات كتبى و شفاهى

 ،»وزارت امور خارجه«، »العاتّوزارت اط«كه با همكارى   سال مى باشد١٢شاه و ناظر بر ساواك به مدت » بازرسى«و » العاتّاط

 انقالب ىدادستان« و» العات ارتش جمهورى اسالمى ايرانّسازمان حفاظت اط« ،»العاتّمركز اسناد و كامپيوتروزارت اط«

ازنفوسى كه مرتبط با اين كتاب وامثال آن  .ه ومنتشر شده استّتهي» سه مطالعات و پژوهش هاى سياسىّسمؤ«ۀ ، به وسيل١٨٢»اسالمى
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خين ّارائه دادند، مور »عاصرايرانتاريخ م«مطالب كتاب را درقالب برنامه هاى تلويزونى مانند  م انقالب،ّم وسوّدوۀ هستند وبعدها درده

كه به  مدير فعلى بنياد تاريخ پژوهى ايران معاصر( حجةاالسالم حميد روحانى انى،ّعبداهلل شهبازى، موسى حق: ومت، آقايانرسمى حك

 را هم در ورمزب خصوص آقاى شهبازى هستند كه روند به. ، مى باشند) جام جم همكارى داشته استۀه همين ويژه نامّمزبور درتهي نظربنياد

 و آن،ادامه داده اندۀ همين ويژه نام  جام جم و١٣٨٢مرداد  كرّسابق الذ ۀديگرى همچون سه مقال ه هاىّيّ دررده هاى خودشان وهمّيّرد

هاى مزبور چنان داراى تناقض مطالب  كتب و برنامه. قانه شان را داده اندّمات به ظاهر محقّات و توهّيان نيز پاسخ جعليئبها  وغيرءاهل بها

 ۀه كنندگان آنها در فوق نشان دهندّنمى گذارد ويك نگاه هشيارانه به ليست تهي قانه بودنشان باقىّ محقعاىّ كه جايى براى اددهستن

به منابع  – جمله اكاذيب جام جم از – درامروز چون منشأ بسيارى از اكاذيب منتشره. بودن، ولذا بى اعتبارى علمى آنها مى باشد سياسى

  . ه به همان ها تقديم مى شودّبا توجتكميلى   هاىخ پاسًفوق برمى گردد، ذيال

 از نقشه ساواك با ٣٨٦-٣٩٢، صص ظهور وسقوط سلطنت پهلوىكتاب  ٢جالبترين تناقضات آنكه در جلد   وهترينّبامز از  

َوعاظ السالطين و آخوندهاى دربارى مى نويسد كه جعل اسناد اصطالح همدستى به  وك مى نمودند تا از هويداى مشك و اشاعه شايعات ُ

 ئى صحبت از ضد بها٣٨٤- ٣٨٥م صص ّ و جلد دو٣٧٧ل، ص ّ و از طرف ديگر درجلد اوند، بساز»مسلمان«ى بودن يك چهره ئبه بها

سند براى مسلمان  ه به دو سند ذيل كه جعلى است معلوم مى شود، ساواك گاهىّ با توج.بودن هويدا مى كند ىئبودن ساواك و اسناد بها

 قسمتى از مطالب را  خود نيزۀ جام جم درهمين ويژه نامكهآن  جالب.ى جلوه دادن اوئته و گاهى براى بهاجلوه دادن هويدا مى ساخ

 را تكرار ظهور وسقوط سلطنت پهلوى دوسند مذكور در  شهبازى، داده واستاد نيز همان مطالب و»استاد«اختصاص به مصاحبه با آقاى 

  :جام جم چنين مى خوانيمۀ ، ونيزعين آن را درويژه نام٣٨٤-٣٨٥،صص ٢ مزبور را پشت سر هم در جلد دوسند ١٨٣.نموده است

وسيع يافت و ابقاء اين نخست وزير، كه از نظر احساست مذهبى مردم به  ت شهرتّيئق او به بهاّدر دوران صدارت هويدا تعل

ت به ذكر ّيئه بهاّهويدا بافرقه ضال ارتباطات ۀدر زمين.  مى دادنشانعمق بى اعتنايى شاه را به افكار عمومى  شدت منفور بود،

ت به نام قاسم اشراقى به ّيئكه ظاهرًا يكى از سران جامعه بها  است١٣٤٣/ ١٢/٦سند اول، نامه مورخ : دو سند اكتفا مى كنيم

ف خود رااز اين ّمناسبت تصادف هويدا درجاده شمال و شكسته شدن پاى او، براى فرهنگ مهر ارسال داشته و در آن تأس

مدى كه براى جناب  آبه مناسبت پيش: دارايى جناب آقاى دكتر فرهنگ مهر معاون محترم وزارت«: ثه ابراز داشته استحاد

ف اينجانب و برادرانم را به عموم هم مسلكان و ّر و تأسّخواهشمند است مراتب تأث آقاى هويدا وزير محترم دارايى رخ داده

احترامات . هستند ابالغ فرماييد ويزيون ايران كه بزرگترين خدمتگزار فرقه ما پاسال مدير محترم تلبتجناب آقاى ثا بخصوص

  ».قاسم اشراقى. را تقديم مى داردفائقه 

  :  مى باشد١٩/٥/١٣٥٠ شيراز، مورخ ٢يان ناحيه ئ گزارش ساواك از جلسه بهامّدو سند

پس از . و زير نظرآقاى فرهنگى تشكيل گرديد شيراز در منزل آقاى هوشمند ٢يان ناحيه ئ نفر از بها١٢ اى با شركت جلسه«

د على هوشمند پيرامون ّلوح احمد و ايقان آقايان فرهنگى و محم قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت صفحاتى از كتاب

توانند  يان در كشورهاى اسالمى پيروز هستند و مىئبها:  اظهار داشتهنگىفر. يان درايران صحبت كردندئوضع اقتصادى بها

يان و ئرواج پول در اجتماع ايران مربوط به بها تمام سرمايه هاى بانكى و ادارات و. امتياز هر چيزى را كه مى خواهند بگيرند

 اقتصاد در اين مملكت به دست چرخ. يان استئتهران، شيراز و اصفهان مال بها تمام آسمان خراشهاى. كليميان مى باشد

ى زاده است؛ عده اى از مأموران مخفى ايران كه دردربار شاهنشاهى مى ئدا بهاشخص هوي. و كليميان مى چرخد يانئبها

 هزار تومان به محفل ما ١٥خادمين امراهلل است و امسال مبلغ  هويدا را محكوم كنند، ولى او يكى از بهترين باشند مى خواهند

فرهاد  :سه نامبردگان زير شركت داشتنددر اين جل. يان نگذاريد كمر مسلمانان راست شودئبها آقايان.  استدهكمك نمو
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و ناصر و ضياءاهلل هوشمند، فرهنگى، قدرت اهلل  روحانى، دانيال روحانى، ثناءاهلل زارعيان، قاسم كريميان، هدايت و مسيح اهلل

  ). ١٥/٩/١٣٥٠-ساواك گزارش به( ».د على هوشمندّكمالى، محم

چنين نيز كرده اند، و چه جاعلين بعد ازانقالب باشند كه اينان نيز همين كار چه مأمورين ساواك بوده باشند كه  —  سنددو جاعلين  

 آن ۀ اين دين وجامعۀشان دربار ىئ ديد ضد بهاۀاصطالحاتى را كه خودشان اززاوي بقدرى ناشى بوده اند كه همان — را كرده اند

يان يك قرن و نيم است ئ، در حالى كه بها)در سنداول»  مافرقه«؛ »هم مسلكان«مثل( ى هم بكار برده اندئ بهاكبكارمى برند، از زبان ي

ّكه مصرانه وعاشقانه، به حقيقت مد ِّ » فرقه«ى ديانت خود را ئو محال است يك بها» دين است و فرقه نيست«شان اند كه آئين عىُ

ّذكر كند و اصوال براى همين اد» مسلك«و ل جان خود را نثار جانان نموده اند و  سا١٦٣طوالنى  كه هزاران نفر از آنها در اين مدتستعاً

آورده است تا حقيقت اديان »بهار بديعى«و » دين جديد«استقامت، زنده برنگشته اند تا ثابت كنند خداوند.و از قربانگاه عشق و ايمان

ِنمايد و فرق مختلفه اسالم و جنگ وتروريسم پنهان شده، دوباره زنده واختالفخرافات  بات وّآسمانى قبل را كه در زمستان تقاليد و تعص َِ 

  . حد فرمايدّمت» بديع دين« يك ّسه و احاديث اسالمى آمده، در ظلّرا چنانكه در كتب مقد — ديگر اديان آسمانى و —

يان نوشته، به قدرى ئى را به جعل مجسم كرده و اظهاراتى را به غلط ازقول بهائمى كه به اصطالح جلسه اى بهاّ دوسند درباره  

ى كه در نوع خود داراى ئبا نوشته هاى مرسوم در تشكيالت ادارى بها  سبك نگارش آنۀمسخره است كه با يك مقايسه سادمضحك و 

پس «ارائه شده آنكه نوشته است هترين قسمتهاى گزارش مزبور كه به ساواكّاز بامز.  آشكار مى شودنباشد، جعلى بودن آ وجوه بديعى مى

 در جلساتشان مناجات شروع و ء؛ حال آنكه اهل بها»الخ...و قرائت صفحاتى ازكتاب لوح احمد و ايقاناز قرائت مناجات شروع و خاتمه 

 را به هنگام سختى ها »لوح احمد«ًاصوال  نمى گويند و» كتاب لوح احمد« را »احمدلوح « و را يكجا در اول جلسه نمى خوانند خاتمه

نه وقتى كه  — باره آن لوح و تأثيراتش پيداست ى درئتوضيحات نصوص بهالوح و  چنانكه از محتواى آن — و مصائب مى خوانند

 و امتياز هرچيزى را مى توانند بگيرند و آسمان خراش ستو تمام امور اقتصادى دستشان ا» ...در كشورهاى اسالمى پيروز هستند يانئبها«

 ى نمى خوانند بلكه در كالس هاى داخل جامعه و براىهاى شهرهاى آن وقت ايران مال ايشان است؛ و كتاب ايقان را در جلسات عموم

  . ى مى خوانندئنفوس طالب آشنايى با امر بها

 ٢٨،هموطنان عزيز اينك حداقل دراين »راست شود يان نگذاريد كمر مسلمانانئآقايان بها« آنجا كه مى گويد،درباره بخصوص  

 و تجربه نموده اند، فهميده اند كه چه نفوس و گروهها و احزابى چشم خود ديده سال انقالب اسالمى، با آنچه تا به حال خود به

ت شكستگى كمر مسلمين ّنوشت كه عل ّ اگر مصلحت بود و فرصت، در اينجا مفصل مى.هستندكه نمى گذارند كمر مسلمانان راست شود

   ١٨٤.ه ذكر ما نيستبرده و گفته و نوشته اند و نيازى ب بعضى مسلمين عزيز خود به آن پى چيست، اما خوشبختانه

ه شده اند كه چنين نيست، بلكه ّى نيزمتوجئقين غير بهاّى محقّى بودن هويدا مى گويد، حال آنكه حتئ همچنين ازبهاسندمزبور  

ى جدا وطرد شده است وخود ئ بهاۀدرسياست از جامع ت دخالتّولى پدرش به عل ى باقى مانده،ئى بوده وبهائفقط پدربزرگ او بها

يان بيشتر هم ئفشارها بربها ى در زمان اوّواين كه حت ى نبودن هويدا،ئ در مورد بها١٨٥. نبوده استىئابهًا  وباطنًا وظاهرًا اساسهويدا نيز كه

 لي سلىا« عبارت ِلي، ذ»ىدائرة المعارف بهائ«صدارت وى در امّى، درهمان ايئيكى ازفضالى بها ،ىازجمله جناب اشراق خاور شد،

 لوح است که حضرت نيدر هم«:سندي نوى دهند و مى محيچنين توض  خان ورقازاهللي، درباره لوح جناب عز»ءزعبدالبهاي عزديحضرت شه

ُعبدالبهاء جل ثناه دربار  َ  هر  ورقا سفارش فرموده اند که زاهللي الملک به جناب عزني اهلل عبي حبىعني ىرازيقناد ش  پسر مرحوم آقا رضاۀَ

 به او دادند و ى مشغول کار شد و در وزارت خارجه کارباهللي فرمود و حبدام کند و جناب ورقا هم اقدايپ ى او در طهران کارىطور است برا

حد شد و مطرود و ّ متنيبا ناقض و  کردثاقي به مرکز ميى وفاى بامّي مشغول به کار بود و در همان ارانيخانه ا قونسول  درروتي هم در بىتّمد

 ّتي مخالفت و اذى خود بناى است و از آغاز صدراعظمرانيا ري وزنخست داياس هوّ عبريوز پسرش ام گمنام بمرد و امرو ديمخذول گرد

 بداند و ازمقام و منصب خود ئى او را بهاى کند که مبادا کسى فراهم مى الهاراني ى برابتيگذاشت و انواع محنت ومص  راراني اانئيبها
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ًبه هر حال عجالة◌ .دشمن امراهلل است بلکه ستي نئى ابدًا بهانکهيبر کنار شود ؛ با ا  استي و ساستي رداني که دوران جوالن او در مً

ُانما نمل.ردي اورا فرو گى قهر الهىاست تا ک  ِ لهم لىِ ُ  در ىعني – کنندکفر را ادي زنکهي اى را مگر براشاني امي دهىمهلت نم (»...ُ کفرًاُزدادواَيَ

و چنانکه جناب . ) استدين مجآ سوره آل عمران، قر١٧٢ ۀمبارکيۀ جمله مضمون آني ا.ند دچار شوىکفر خود فروروند و به عذاب اله

همان زمان  ى درئ بهاۀجامع ،اكاذيب دو سند جعلى فوق صحيح بود شد، واگر ني چنىبودند در آغاز انقالب اسالم  نوشتهىاشراق خاور

   .چنين نمى نوشت پهلوى رژيم

به سلطنت ) پدر هويدا( كرّمأمورانگليس باهمكارى عين الملك فوق الذ جى ريپورتر ه را اردشيررضا شا جام جم مى نويسد ۀنام ويژه  

طبق مدرك فوق  ى ندارد، چه كه وىئ بهاۀدرست هم باشد، ربطى به جامع ى اگرهمكارى عين الملك با ريپورترّرسانده اند، حال آنكه حت

بعضى  (ني کرد و با ناقض)حضرت عبدالبهاء (ثاقي مرکز مبهيى  وفاىب «و  كه درسياست دخالت نموداين نمى توانسته به خاطرًعمال

ان (.باقى مانده باشد ىئ بها»حد شد،ّ مت)ى ائتالف كردندئ بهاۀمطرود شده، عليه آن با دشمنان جامع و ى جدائامر بها يانى كه ازئبها

  امراهلل پيمانّآنانكه درزمان حضرت عبدالبهاء وحضرت ولىهمچون ازلى ها و( مزبور» ناقضين«راجع به  شاءاهلل بعدها در فرصتى ديگر

دسيسه هاى آشكار وپنهان  ت ها وّبا ضدي ، حقايقى تقديم هموطنان عزيزخواهد شد تا هم)شكستند ودرنهايت مخذول و گمنام گشتند

 ى جدائ بهاۀ از جامعًا ومطلقً كامال آنان راسابايران عزيز،آشنا گردند وح ۀدربار شان خيانت و ى، وهم تزويرئ بهاۀآنان عليه جامع

   ١٨٦.سازند

ى، كه درآن به انفصال ئ عزيز امر بهاّانى، ولىّازحضرت شوقى رب  حقيقت فوق وجود دارد، نامه اى استۀ ديگرى كه دربارمدرك  

 است چنين فرموده ١٩٣٢ جون١٤يان به تاريخ ئدرآن نامه كه خطاب به يكى ازبها.  اشاره شده استًاى صريحئبهاۀ عين الملك از جامع

   ١٨٧».مردود ومنفصل از جامعه خواهند بود...الملك و  واال مانند عينتعفاستف به اطاعت واسّمكل...آقا «:اند

ى تقديم ئ بهاۀدرنظام جامع »انفصال « و»طرد« ۀاست توضيح ضرورى ِمختصرى نيز راجع به مسأل  به مناسبت الزمدراينجا  

ى وارد آورند، وآن ئ بهاۀهام جديد ديگرى را نيز به جامعّسال ها سعى كرده اند ات ى دراينئه مخالفين بهاهموطنان عزيز نمايد، وآن اين ك

 حال آنكه طرد درمورد كسانى صورت مى گيرد ١٨٨.ىئبها  ناراضيانۀى يعنى حذف ظالمانئ درنظام ادارى بهاداينكه وانمود مى كنند طر

ممكن است آنچه ايشان مى كنند،  ٔعمال زير پا گذاشته اند، وبه اين واسطه رعايت نكرده،ى را ئاساسى واحكام دين بها كه بعضى تعاليم

مثل ارتكاب هر نوع فساد از قبيل دخالت . ى نوشته شودئانى دين بهاّواحكام رب بوده اند، به پاى تعاليم ىئ بهاًابه حساب اين كه اسم

است، ويا خداى ناكرده زنا وامثال اين  ى مخالفئت غالب درتعاليم بهادرمنازعات ودرگيرى هاى احزاب متضاد سياسى كه با روح وحد

   ١٨٩.اتّمنهي

ِ آنچه مثبت اين مدعا است واكاذيبازقضا   ِ ى را آشكار مى كند، همين مورد عين الملك است كه به ئوتحريفات منابع ضد بها ُ

 جام جم كه برارتباط اردشير جى ۀويژه نام شهبازى و قاىبه اين ترتيب امثال آ. مطرود گرديد ىئبها ۀاز جامع مداخله در سياست ّتعل

 جلسه ى پژوهىئبهاى در سايت ئمخالفين امر بها و مسلخ عشقمعترفند، بايد با جاعلين — مى دانندىئورابهاكه ا—الملك ريپورتربا عين

ى، كه خود فرقه ها وگروه ئبها اين مخالفين مشاورات ۀ نتيج. با كدام از ايشان استّتصميم بگيرند كه باالخره حق و اى مشورتى بگذارند

ى بوده اند ئدرحقيقت آنها يا جدا شده اند، ى طردئ بهاۀنفوسى كه ازجامع هرچه باشد، حقيقت اين است كه هاى مخالف هم هستند،

هذا هو الحق وما بعد  .خيانت شده اندًا ى وهم عليه ايران عزيز، مرتكب اعمال زشت وناپسند ومخالف تقوى وبعضئ بهاۀجامع كه هم عليه

   .ّالحق اال الضالل المبين

ت ايران بسيارى ّ مطالب فوق مربوط به اسناد جعلى ساواك در منابع نام برده شده درباال، بايدگفت كه اينك ديگر ملۀدرادام اما  

 ه ساواك با همدستى بعضىنيز ذكر كرده اند ك» ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«نويسندگان  حقايق رژيم سابق را مى داند و حتى خود

ى استفاده مى ئ بهاۀهامات عليه جامعّاثبات ات  معلوم نيست چرا خود ايشان از همين اسناد جعلى براىو ١٩٠آخوندها سند جعل مى كرده

جا مخالف اسنادى اين است كه آنها هر جا به نفعشان بوده از آن اسناد جعلى استفاده كرده اند وهر   تنها دليل استفاده از چنين.كنند
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 آنكه »يك بام و دو هوا «از عجايب. مى گويند» و دو هوا يك بام«ات موهومشان بوده آن ها را مستور داشته اند كه به اين روشّفرضي

ت و فاسد جلوه ّى را سياسى و ضداسالم و دولت و ملئ بهاۀك مى شوند تا جامعّى و غير حقيقى متمسئبه هر چيزى ولو جز نويسندگانى كه

ى ئ بهاۀ نموده اند وسعى كرده اند به هر نحوى شده آنها رابه جامعّه تاريخى از نفوس تهي»نگارى تك«وبراى اين منظور دهها دهند، 

دست تصادف وى را وارد دربار « معلومش چنين مى نويسند،  خود آقاى فردوست مسلمان با سوابقۀمربوط كنند، به چه سادگى دربار

ّ و اعترافاتش راصحه مى گذارند و تأ، بدون احتمال دروغگويى آن مرحوم، گويى همه خاطرامضاف. )توطئه ونه دست( ١٩١»ساخت ِ

ه به اينكه نفوس ّخواهند ارزيابى و داورى مى كنند وبدون توج طور كه مى م كتاب مزبور آورده اند، آنّ جلد دو٥٢٠چنانكه در ص 

: سند فردوست داده اند، تنها به قاضى مى روند ودست آخر مى نوياتى مخالف آقاىّخاطرات نوشته اند ونظري ديگرى نيز بعضًا كتب

 منجر به آشنايى ١٩٢ )انقالب كه ايشان درهمين ايران نيز به سر مى برده اند  سال بعد از پيروزى٥البته پس از  (بازداشت حسين فردوست«

ه فردوست خاطرات ارزشمندى را از  شد و پس از چندى روشن شد ك»فردوست ّمعماى«العات با ّكارشناسان وزارت اط دقيق

. ل داشته باشدّت درجه اوّ دارد، كه مى تواند براى آشنايى مردم و ترسيم اين دوران ازتاريخ معاصر ايران اهميهدورانسلطنت پهلوى در سين

نماند تا  ت زندهفانه فردوسّمتأس.. .در هيچ سند مكتوب يافت نمى شود و منحصر به فرد استًا خاطرات و دانستنى هايى كه بعض

درگذشت و بدينسان خاطرات او، بويژه در ترسيم حوادث   در اثر سكته٢٧/٦/١٣٦٦ در تاريخ ىو. خاطرات ارزشمند خود را به پايان برد

   ١٩٣». ناتمام ماند و بدينسان داستان زندگى فردوست نيز به پايان رسيد١٣٣٢-١٣٢٠ِدور سال هاى 

  صفحه دست١٥٠٠فردوست  به گفته كتاب، بازجويى هاى نوشته شده... ، و٦٨١ تا ٦٣٦، پيشگفتار و صص ١ جمنبع، درهمان  

 تهيه شده بوده است، و بخش اندكى از مصاحبه ١٣٦٦ تا ١٣٦٣ اين موارد در فاصله.نويس به عالوه مصاحبه هاى شفاهى است

ندگان كتاب، مطالب، شامل اعترافات و به گفته نويس ).٦٤٢همان ص (اسالمى ايران پخش شده است  ىشفاهى او در سيماى جمهور

عرض   نيزًوچنانكه قبال) ١٩، ص ١همان، ج(و اصالحات جزئى توسط تهيه كنندگان آن مى باشد  خاطرات فردوست و تنظيم و ويراست

العات ّسازمان حفاظت اط« »،العاتّ اطارتوز مركز اسناد و كامپيوتر«،»وزارت امور خارجه«، »العاتّوزارت اط«شد با همكارى 

تكميلى دراين مورد ۀ تهيه شده است؛ و نكت) ٥١٩-٥٢٠:، صص٢ج (»دادستانى انقالب اسالمى «و» ارتش جمهورى اسالمى ايران

: ويسد اكاذيب فردوست كرده اند، مى نۀاضافاتى كه منابع فوق ضميم  براى توجيه تناقضات دوجلد كتاب وتوجيه٥٢٠، ص٢آنكه در ج 

انقالب اسالمى، مورد بررسى قرار  اى تحقيقى است، كه مقاطع عمده تاريخ معاصر ايران، از مشروطه تاشامل تك نگارى ه مّجلد دو«

العاتى و كانون هاى سلطه جو و توطئه گر غرب در ميهن ما و ّهرسو سرويس هاى اط هدف از اين جستارها، پى كاوى پيشين. داده است

و كليدى تدوين شد كه توسط حسين  العات رمز گشاّليه اين پژوهش بر اساس اطّ اوطرح.  تاريخ معاصر ايران بوديندآن بر فرا تأثيرات

العات نخستين ّتطبيقى اسناد و داده هاى تاريخى نتايج كشف شد كه فراتر از اط فردوست بيان شده، ولى در كوران كار و با مطالعه

م و خاطرات فردوست وجود ّدو يى ميان جستارهاى جلد و داورى ها گاه تفاوت هابى لذا در ارزيا.مندرج درخاطرات فردوست است

   ».دارد

همدستى ارتشبد فردوست، كه خود  ات را بايدّالع داريم، منشاء اين جعليّى كه از آن اطئ بهاۀ در مورد جامعحداقل آرى  

ردوست در اختيارشان بوده، ، با مسئولين محترمى كه ف١٩٤ناظر تمام عيار بوده  سال در ساواك١٢شاه، و » العاتّدفتر ويژه اط«رئيس

فرضها و سناريوهاى تكرارى اثبات نشده  با پيش ى ستيزى علنى يا مخفى زمان پهلوى،ئچه كه آنها دقيقًا در ادامه سياست بها دانست،

ى ازاسناد فردوست و تركيب —خاطراتدائمأ در كتاب ذكر شده آنطور كه  يا —اند اعترافات ه هاى آن زمان و قبل از آن، سعى كردهّيّرد

 ۀحاكى از اين است كه آنچه در بار امثال دو سند مزبور، جعلى بودن(. ارائه نماينداتّيواقعى و جعلى ساواك را در جهت اثبات آن جعل

لى افكار از بازيگران اص ى وانحرافئ بهاۀبراى وجه المصالحه كردن ايشان وجامع ًانوشته اند، تمام...يزدانى، ايادى، امثال آقايان ثابت،

بارها  ى آگاه بوده وئ بهاۀدشمنى آخوندها نسبت به جامع  وّتاسيّحسۀ ربه خصوص كه دستگاه پهلوى دربا — ام بوده استّسياست آن اي

لين بار و ّكه اين او شايان ذكر است). درنتيجه حفظ رژيم خود، استفاده كرده است خشنودى وارضاى خاطر آنان و از اين محمل براى



               

 

١٢٢     ولوله درشهر

 و نيست، چه كه عالوه بر اينكه در زمان شاه نيز دهالمصالحه قرار دادن آن نبو ى و وجهئ بهاۀل چنين سناريو ها عليه جامعآخرين بار از جع

ات مذكور درجريان فردوست در دهه اول انقالب اسالمى كه در ّهمين كار را مى نموده است، جالبتر و عجيبتر آنكه عالوه بر جعلي ساواك

 و سوم انقالب نيز، پس ازافشاى اقدامات مى جلوه دهند، در دهه دوئشاه و ساواك، و وزراء را بها  از عوامل رژيميان رائآن سعى شده بها

پايه نظام، عواملى مى خواستند آن جريان را منتسب به  محترم بلند ط خود مسئولينّالعات جمهورى اسالمى توسّجريانى دروزارت اط

 ى برااينك آن در کشور موجود است وِىري تصو-ى و صوتىكرين باطل ساخت، و مدارک کتبيان نمايند كه مكرشان راخير المائبها

يان را هم از عوامل ساواك بگويند ئى، بهائنفوس ضد بها يان مظلوم بسى جالب و عجيب و غريب است كهئهموطنان عزيز و منصف و بها

َسبحان اهلل ِو تقدس و تبار. اسالمى و هم از عوامل انقالب َ َ َ َ َ ِك و تعالى من جعلَ ْ َ َ َْ ِ َالمفترين و كذب المكذبين و ا َ ََ َ َ َ َِّ ُ ُْ ْ ِْ ِ َ المتوهمينِوهامْ َ َِّ ُ ْ .  

همچون جام جم، تا حال  ،ءنامهربان اهل بها  مخالفان بى انصاف وۀخاطرات آقاى فردوست كه دستماي ۀ مهم آخر دربارۀامانكت  

بر ساواك نظارت  يان در زمانى تنظيم و جعل شده كه خود ارتشبد مزبورئ با بهاكر ساواك در ارتباطّالذ شده است، آنكه دو سند سابق

يان آشنا شوند ئ بهاۀل خاطرات ويرا بخوانند تا به لحن اظهار نظرات ارتشبد دربارّ جلد او٣٧٦ ۀ حتمًا بايد صفحز و هموطنان عزي١٩٥داشته

بازجويان، و نجات احتمالى خود دست بر  شيرينى براى خوشايند  وخوديانئنيز از وجه المصالحه نمودن بها ى در اينجاّحت و ببينند كه

 ت استفاده مى كنند ؛ وى از جمله مىّيئبراى جذب افراد به بها» پول و زن«يان از ئبها عا مى كند كهّنداشته است و چنين وقيحانه اد

ًجنسى جوان ها جلب شوند و اصوال ازدواج مسلمان و  وابط جذب افراد بود و ترتيبى مى دادند كه از طريق رّزن نيز از وسايل مهم«: گويد

ُ عنوان مبلغ عمل مى كردندبهى ئى را تجويز مى نمودند و ازطريق دختران بهائبها ِ.«١٩٦   

وتمدن پر شكوه اين مرز وبوم مفتخر،  ن اند وهم به فرهنگّت عزيزايران، كه هم به اسالم عزيز مزيّ آن نرسيده است كه ملوقت آيا  

  ساله اش،١٦٣ّاز پيش بدانند كه ايمان ميليون ها نفر به اين آيين ربانى درتاريخ  بيش از پيش محشور گردند تا بيش ءا اهل بهاخود ب

ت ونفوذ الهى ّبوده اند، صرفأ به خاطر خالقي  كه بسيارى ازعلماى خود اسالم عزيز نيزجزء آنهاراهش، فردر ن٢٠٠٠٠وشهادت بيش از 

چه  الحمدهلل كه ايرانيان عزيز اين كارمبرور را شروع نموده اند، ».پول وزن«بهاءاهلل بوده است ونه  ت وحيانى حضرتتعاليم و كلمات وآيا

 ۀ سال١٦٣خواهند بدانند حقيقت چنين آيين مقاوم وسرفرازى كه عليرغم مظالم  كه به اكاذيب مفترين كم وبيش پى برده اند وحال مى

دين بهايى درايران، همگى به  ت مخالفينّدقيقأ به همين خاطر است كه اقلي ى درخشد چيست، ووارده برآن هنوز درآسمان جهان م

ِدست وپا افتاده اند تا سد راه هموطنان عزيز شوند تا الهى از ايشان مستور دارند، تا مبادا  ى را براى چند صباحى ديگرئ بهامربودن ا ّ

س ايران ظاهر شده، واردگردند ّقى رسند ودركهف امان آيين جديد يزدان كه ازكشور مقدعزيز به آن اقبال نمايند وبه سعادت حقي ايرانيان

  . ى باز يابندئ رحمانى ديانت بهايع اديان آسمانى قبل وازجمله اسالم عزيز را در بهار بدۀوزندگى وحيات جديد هم

مانع بزرگى بر سر راه سياست هاى ضد دينى وضد  د،بو اشاره مى كند تا مرحوم آيت اهلل بروجردى ارتحال نيافته  جام جمۀنام ويژه  

آرى دراقدامات مرحوم  .بخشند ّت رسمي»ىئبهاۀ فرق «فرصت خوبى به دست آمد تا از جمله به او ى رژيم پهلوى بود، اما پس ازّمل

، كه ١٣٣٤رراديو درسالى دئخصوص مورد سخنرانى ها ى آقاى فلسفى عليه دين بها  توان كرد، بهنمىى شك ئبروجردى برضد آيين بها

وتخريب اماكن وحتى قبرستان ها  يانئ انجام شد و منجربه شورش عليه بهاد رضا شاه پهلوىّوى وتصويب محم وبا هماهنگى به دستور

يان ئى ونفوذ بهائت دادن به دين بهاّ دركوشش رژيم پهلوى در رسميماا ١٩٧كشور گرديد ۀوضرب وجرح وشهادت بعضى بهائيان درهم

ت ّدرموقعي ى نيزئبهاۀتى داده نشد، بلكه گاهى حتى وجود جامعّچه كه نه تنها رسمي. ب وحيرت استّل وتعجّتأم ، جاى بسىدرحكومت

 ١٣ ۀ آن، به خصوص دردوريهبسنده مى شد، چه كه عل واقع مى شد، واى كاش كه فقط به همين انكار مورد هاى رسمى، مسكوت و

  .  رژيم سازند»سپر بالى«نه اى نيز صورت مى گرفت تا آن جامعه را موذيا نخست وزيرى هويدا، اقدامات ۀسال

ى بود ودر مدت ئست درحالى كه ازدشمنان امر بها ى جلوه دادن هويدائبها چنانكه عرض شد،  از همين اقدامات موذيانه،يكى  

 دوران همو بود كه ازجمله در .نشوند رىادا يان استخدامئبلكه وى بخش نامه كرد كه بها ،تى حاصل نشدّنخست وزيرى اش نه تنها رسمي

درهمين دوران است كه طبق آنچه درجلد   همچنين.ى همدستى وهمكارى داشتندئ عليه امر بهاّهيتّچنانكه ذكر شد ساواك وانجمن حج



               

 

١٢٣     ولوله درشهر

  ساواكتوسط اداره كل سوم يكى از فرقه هايى كه «:،آمده است، آقاى فردوست چنين گفته٣٧٤،صپهلوى ظهور وسقوط سلطنت لّاو

شعبه .ت بودّيئّ به دقت دنبال مى شد، بها)ى خوانده اندئجام جم اورا بها يعنى همان اداره اى كه رئيسش پرويز ثابتى اى بوده كه امثال(

ّبه اطالع محم) العاتّدفتر ويژه اط(من  تنظيم مى كرد كه يك نسخه از آن از طريق) سه ماهه(مربوطه بولتن هاى نوبه اى   )پهلوى(د رضا ّ

 سالى كه ١٢بود در تمام  ى گرىئبايد اضافه كنم كه در ساواك فردى كه مسئول بها... اين بولتن مفصلتراز بولتن فراماسونرى بود. مى رسيد

او . ل شده بودّص درجه اوّسوژه كار مى كرد و لذا در كار خود متخص من در ساواك بودم همين سمت را داشت و بعدها هم در همين

   ١٩٨. ميباشديزيان با فراماسونرى نئ همين گزارش به طورضمنى گوياى عدم ارتباط بها».داشت ى شديدئه ضد بهاّروحي

 نارضايتى ى، درمواقع ضرورى، براى نجات بعضى عوامل رژيم ويا كل رژيم ازئ بهاۀجامع  ديگر، سپر بال قرار دادنۀ موذياناقدام  

نمايندگان درنطق هاى خود،  در مجلس شاه، رز آن اواخر رژيم پهلوى بود كهى انحراف حركت انقالب بود، كه مورد باّهاى مردم وحت

قرار  ى قلمداد مى شدند، مورد هجوم وحملهئى اى را كه عمدأ بهائى، يا غيربهائفرهنگى بها بعضى چهره هاى معروف تجارى يا ادارى يا

دادگاهش ضمن مسلمان خواندن خود  هويدا در  خودًكه مثالجام جم ذكر شده اند،حال آنۀ ويژه نام چهره هايى كه در همانند.مى دادند

آن كه اين زمان   وجالب١٩٩. بايد از كسانى بپرسند كه چنان شايعه كرده بودندراعا ّى، گفت آن ادئدين بها  انتسابش بهۀدرجواب شبه

   ٢٠٠.نيزهمان نقشه درحال تكرار است

ّى درعين محاط بودن به چنان جوى، سعى وافر مى ئبها ۀد كه جامعاقدامات موذيانه درحالى بو  آنۀ جالب ديگر آنكه همۀنكت  

وبه همين خاطر نيز بود كه گاه مورد  ون قرار نگيرد،ّخارج نشود وآلت دست سياسي وجدانى خود نمود تا از صراط تعاليم واصول دينى و

مى » ابن الوقت « و»اپورتونيست «و» لبفرصت ط« وغير مذهبى مى شد وآن را جامعه اى مذهبى بىمالمت گروه هاى سياسى وانقال

رستاخيزكه  ت در حزبّجانانۀ آن بود درخود دارى ازعضوي استقامت ى دراين خصوص،ئ بهاۀ جامع»سعى وافر«آن   مواردۀازجمل. گفتند

ى ئبها ۀجامع ۀفضال واساتيد نخب كردگان و  بعضى ازتحصيلرف ازجمله، عدم قبول پست هاى سياسى ازط٢٠١.براى كل اجبارى بود

 ى جهانتىّيايشان شخص( رفتندي قبول پست وزارت آموزش و پرورش را نپذِشنهاديپ دكتر شاپور راسخ بود كه به عنوان مثال، همچون

  از اين موارد ياد نمى كنند وصرفًاًاى ابدئه نويسان ضد بهاّيّبا اين حال رد). ومذكور ِ ِ سازمان ملل نيزمعروفىمحسوبند ودر دستگاه فرهنگ

بهائى نيز بوده اند، سال هاست كه  بلكه بعضًا ضد بهائى نبوده اند، امثال ايشان راكه ابدًا روحانى و ثابتى و نفرچون هويدا و ام چندن

  . دربو ق وكرنا كرده اند

  !  دهدانصاف خداوند

  

   فوقۀ  مقالۀتبصره ونكته اى دربار

  فوق را بهۀ مقال٥ ۀيادداشت شمار در  مذكور»ۀفصلنام«ان مطالب نيزهم بعد  آورتر اين كه همين آقاى ذوالفقارى دوسالحيرت  

  نوشته اندّتهويدا وبهائي ، مطلبى تحت عنوان١٣٨٦خرداد٨ مورخ بازتابايشان مجددًا درسايت  .باره تكراركردند دو شكلى ديگر

بوده  قبل آشكار از مطروحه ايشان نيز جديد مورد كذب چند.اند تكراركرده  بودن هويدابهائىۀ رادربار مستدل وهمان حرف هاى غير

ساواك بهائى  كدام اسناد پارسا طبق راستى فرخ رو ًبه ساواك كال راست ودرست انگاشته شده؟ منتسب حاال اسناد كى تا از.است

 اين مرز ندگان منصفنويس قين وّ اند بعضى محقندانسته وزمينش باشد؟ آيا هنّسندشما دو كه فرقه ناميده اند را بهائيان كجاخود ذكرشده؟

ازآقاى دكتر ميالنى كه عين مقاله شان دراين مجموعه  خين معلوم الحال كرده اند؟ّكردن مور بوم كه بهائى هم نيستند، شروع به رسوا و

 آگاهان را جمعى از «:نوشتهچنين ٤٢٢، ص١٣٧٣، ازناصرنجمى، نشرانيشتين، سالبازيگران سياسى عصر آمده است بگذريم، دركتاب

. ازبهائيگرى كشيد اس دستّفريدون هويدا برادر اميرعب و اسّيعنى عين الملك به اصرار همسرش، مادرعب هويدا يده براين است كه پدرعق

 اس هويدا نيزّاميرعب همواره اختالف سليقه ومشرب داشت و ت نداشت وبا شوهرشّم دراين فرقه عضويّبه هرحال مادرهويدا به طور مسل

  ٢٠٢».مى رفت، انتساب خويش رابه بهائيان تكذيب وانكارمى كرد  ازاين مقولهگاه وبيگاه كه سخن



               

 

١٢٤     ولوله درشهر

فصل نامۀ  در ن باريدا، اي دانستن هوىبهائ جه بري نتىب  پس ازاصرارىافزود كه جناب ذوالفقار بايد به تبصرۀ فوق اين رانيز  

 ىبهائ زين را او  به خانم فرخ روپارسا اختصاص داده و»نهين زن كابياول « جداگانه را باعنوانى  مقاله ا٢٠٣،مطالعات تاريخى وسياسى

 ىست آقاي بدن. دانستىرا ازل ساواك، او  برطبق اسنادىبرنامه ا  درى اسالمى جمهورىمايس ل انقالب خودياوا  حال آن كه در.ذكركرده

كه ممنونشان  ان بگذارنديجر در زين راما  ند ويّن معما فرمايكشف ا  بزنند وى اسالمى جمهورىمايس و صدا وي به آرشى سرىذوالفقار

  !    خواهيم شد



               

 

١٢٥     ولوله درشهر

   ممنوعىاشّنق

جسد  دو اشى ماهر ازّنق ه تزارى اين گفته شده كه قنسول روس باّام يكى ازداليل وابستگى اديان بابى وبهائى به روسيّاي ٤ ۀدرصفح

   .اط استزيرمى خوانيد دراين ارتب آنچه در. اشى كشيدهّجناب انيس نق رحضرت باب وّمطه

   نتويش

  

 اجانب و خالصه ىنقشه ها  بهمان،نيستآخروج دست فالن از   پشت پرده،ىهايباز  پنهان،ىدستها  است که توطئه،ى زمانريد  

 حال ني و در عنيترّ از شاققي اند که کار تحقتهفاي است که چون درى کسانقاتي مطالعات و تحقهي ماريخم ،لي قبني از اىنيمضام

 ىب  ساده،اري بسکار، ل،ي اصقي تحقى بر خالف وادى وادني که در اافتنديورده و چون درآ ى رونين مضامآبه  مور است، انيخطرناک تر

ن را هم ندارند چه آ ترک الي خدآي ى طور که بر منين افکنده و اآرحل اقامت در   فراوان است،داتي با تولپر منفعت و مخصوصًا خطر،

   :که به فرموده حضرت بهاءاهلل

  و گمان،ّ در ظنراي زستندين هم نآ ظهور الي ندارند و در خىن بالفطره رغبتآ به علم و باب اي شود گوى مفهوم مشانينچه از اآ

   ٢٠٤. اندافتهي نىزيجز انفاق جان چ  و در ظهور مظهر علم،افتهي نان ى براىابواب

نها فراهم آ ى براعي وسىج گاهّ و گمان شده آن سان که تفرّنبل مشتاقان ظ  طالبان،ني اى براىمنأ روزنامه جام جم م،رًايا اخّام  

 ىنجا که هر از چند گاهآ قرار داده تا زي نشيت و اکرام خوّنها را مدام مورد محبآ نکرده که افتي درىزي بابت نه تنها چنيورده و از اآ

ن قدغن آ را به گرانيمد دآ را قرق کرده و رفت و عيمن وسأ مني از اىمينها را انتخاب و دعوت نموده و بخش عظآ گان از برجستىگروه

 و سازمان ىوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم العات وّ واطهاني کى جمله روزنامه هااز گري گذاشته و مناطق دنها آارينموده و دربست در اخت

 ن گونه که هستآ ّتئيبهان را آ بار ني ا و موضوعامّيا ن محل راآنان گمارده و نام آگر را به خدمت يد ىري و کثّىاسناد و کتابخانه مل

 گفتار او نيلّ به نام اوست و اومي مجمع عظني ادي تولنيلّاست که او  مهرداد صفاىقاآ ىک ي پر رونق،افتي ضني انياز مدعو .نهاده است

   : است کهنيا  مقالهنيلّ اونيا در

  به کنار خندق آمدزيد صبح روز بعد کنسول روس در تبر اعدام و جسدش در خندق افکنده شزيد باب در تبرّ محمى که علىزمان

   ٢٠٥. مقتولش پرداختاري از جسد باب و ى برداررياش کنسولخانه به تصوّط نقّو توس

 و لي نبخي اثبات مطلب خود به تارى براسندهينو . داندى با روسها مانئي و بهااني بابني بى استعمارىوندي بر وجود پى را شاهدنيو ا  

 شاني اى است که رفرنسهاى از معدود مواردنين را انکار نتواند و اآ ى نماند و کسى باقىّ کند تا شکى استناد مئى بهاگريع د منبنيچند

 وجود ى ازهي انگدي باى هر عملى که براندي گوىنها م آ.ستندي موضوع نني انکار اى در پانئيا بهاّ انتخاب شده است امئى بهاابعاز من تمامًا

 ني ادنيکش  است کهنيال اؤس. برخوردار باشدى ترى قوزهي از انگديبا زي نزانين عمل پر مخاطره تر باشد به همان مآو هر چه داشته باشد 

  در کجا استفاده شد؟ىاشّ نقني از اتي در نهاىعن يو چه کردند؟؟بکنند  خواستندى چه مى نقاشني با اًمثال ؟ داشتىّتي چه اهمىاشّنق

 ؟ شدى بهره بردارراني اسالم و اهين در کجا بر علآ از د؟ي رسري تزار و کنسول و سفادي به فرى استعمار تزارىتوطئه ها از کيدر انجام کدام 

 از ى رسمّ خاصّتيمورأ مک ي کنسول روس،ا آي.ل الزم استّمأ تى شود کرد؟ کمى ميى چه کارهاى اربه مثال حني چنکي با ًو اصوال

 ّهي روسى توانست براى مى چه سودىاشّ نقني روشن کرد که ادي صورت بانيدر ا  داشت؟ىرککو پرنس دالايطرف شخص تزار و و 

 که ندي بگوًمثال .ابدين بآ ىبرا ،بي و غربي هر چند عجىخ نتوانسته پاسزيم نّ متوهساني نوّهيّ پرداز ردالي ذهن خّىحت حاصل کند؟



               

 

١٢٦     ولوله درشهر

 که نيا با اّام . مبادرت کرده استىاشّ نقهيت دارد به تهّ واقعه صحنيکه ا دي را مطمئن نماّهي روسري که شخص تزار و سفني اىکنسول برا

 افتهي موضوع خاتمه ني در باره ابحث اشد، بىن هم نمآ اقدام کنسول روس نبوده و امکان جعل ني اىبرا ىاسي قصد سچيثابت شد که ه

 شوب،آ پر التهاب و ىن فضاآ در ى عملني که چنستي نىشک . داردهي اقدام کنسول ساني عالمت پرسش بزرگ همچنان بر اني و استين

 مورد به او نيا هم در ىّتيمامور ،نيقي به بيکه به احتمال قر ،کيپلماتي درتبهي مقام عالکي ى برا و مخصوصًاّى حتىمخاطرات فراوان

 چرا  نمود که واقعًاىال را مطرح مؤس ني داشت اقي است، قصد تحقىعّگونه که مد نآ،سندهياگرنو .در بر داشته است ل نشده بوده،ّمحو

 احتمال نيشتري که بى انهين وقت بود که گزآن هم با مبادرت شخص خود؟ و آ کرده است ى کارني کشور بزرگ، اقدام به چنکيکنسول 

 بزرگان ى تمامنآ شجاعانه حضرت باب که بر اثر و ري نظىور، بآ شگفت ىعاّ ادنکهين اآ و دي گزى دهد را بر مى اختصاص مدرا به خو

 دًايشد عا،ّ مدني در جهت اثبات اارانشي مانند خود و ىاستقامت ب ن،آن زمان را در مقابل خود قرار داد و متعاقب آ ى مذهبّتيروحان

 در فرع ّى که مردم حتيىدر وانفسا . استدهين روح پاک گردآنسبت به  ى وى قلبقي احترام عمثباع ر کرده وّثأشخص کنسول را مت

 نير اّ تصوىحت  نوع مخالفتها بود،ني اىمعمول برا ىمجازات  را نداشتند و مرگء به مخالفت با علمالي مّىت و حتأ جرزي ننيت دفروعا

تنها  . نمودىو فوق العاده خطرناک م رانهّ متهواريبس ورد،آ انيد به مي جدى دوره اسالم و طلوع دوره اى صحبت از انقضاىکه شخص

 کي نيا . کرد تا بخواهد به فکر خطرش باشدى خطور نمى به فکر کسيىعاّ ادني است که چننيموضوع مهمتر ا .ستيله خطر مطرح نأمس

مانند   بدهند،راني اصالح اى براى طرحرالدولهيممکن است مانند مش.  کنندى مى عادى کارهاىافراد عاد . استى و مافوق بشرىامر اله

ورند آ بوجود ىدي جدقهي طرئى احمد احساخي بسازند ومانند شىدارالفنون ريرکبيمثل ام  بدهند،ى را سروسامانراني اى امور نظامرزاياس مّعب

 کامال ني منظر خشم بزرگان دنياز ا . مثمر ثمر نبودىگري اقدام دچين هآکه بدون   نهاداني را بنىادياما حضرت باب بن . هذاىو قس عل

ورد و آ گرد ىروانين پآ تازه نبود تا بر اساس ى و درست کردن دفتر و دستکديجد ىوردن مسلکآ حضرت باب ىعاّاد.دي نماىرمي پذهيتوج

 بود ني چنگر اسالم منشعب سازد که اانوسي از اقگري دىجيخل  مفصلّى حتايو  مانند اکثر شعب و فرق اسالم،  مختصر،ىراتيي با تغتًاينها

 دادند همان طور که ى خود ادامه ماتي به حى و خوشى با خوبىو همگ شد ى مرفتهي پذگراني توسط دتًاي نهاىبا مختصر نوسان و تالطم

ا در ّنها موافق نبودند امآ وجه با چي به هّعي تشىگرچه علما . گذشتى مّهيخي فرقه شسيسأفقط حدود سه دهه از ت. بودنين چنآقبل از 

 بود که دهي رسيى کار به جاّى خود را دارا بودند و حتاستي و هر کدام محدوده ردهي هم ناخواسته رسدي توافق نانوشته و شاکي به تينها

ا کالم ّام . کردندفاي اىّرثؤ نقش مّهيخي شىحاد دادند و در محاکمه حضرت باب روساّ دست اتگريکديبا   حضرت باب،ّتيدر محکوم

  :  استشاني اىعاّ ادّتي ماهانگري بىبخوب ،شاني فراز از گفتار اک ي. بودت متفاو ذاتًاشانيحضرت باب و امر ا

ّ شرف کل  علميال« فرموده که زي عزىنأ اهلل است که خداوند ان را به شاتآيکه به فهم  ِ، به علم است و نظر کن در شرف علماء،ِ

 خود را ظاهر اتآين أ شني و پنج ساله از استي بىّامن نازل فرموده و از نفس ُآ ّدر حق » العلمىاسخون فّ اال اهلل والرلهيتاو

ِاظهار شرف خود را نمود تا  ،اتآيِن به جعل  آ کنند،ىِ اهلل اظهار شرف خود ماتآي به فهم سالم اىعلما ّه اگر کلفرموده ک

   .شدن نباآ به قي در تصدىلّمأنها تآ ىنکه از براآ

احتا مقام  صرشانيا .دي نماى مگري حضرت باب با نفوس دىعاّ ادىه تفاوت ماهوّانسان را متوج  در کالم فوق،ىلّمأاندک ت   

 ىعاّن و اوج ادآ و همسنگ قرري نظى الهاتآيد و نازل کردن ّهم رتبه با مقام حضرت محم  وپنج ساله را،ستي جوان بکي ىعن يخود،

 و ّ امر حجّىحت  در جبل ماکو محبو س بود،ىن هنگام که در قلعه اآ در گر،ي دىانيدر ب . کندىم ذکر ى الهاتآيفهم   اسالم را،ىعلما

  :  فرمودمني مهىاني به خود نسبت داده ودر بزي را نني رفتن مسلمهّبه مک

 نيدر ا به قول او کعبه است،  که کعبه،ىنکه کسآ کنند و حال ى روندو طواف مىه مّ که چقدر خلق به مکىني بىهر سنه م

 شمس کي طالع شود هي ال نهال شمس است اگر ماَثَم ل امراهلل،َثَ که مراي همان رسول اهلل است زنهيجبل، تنها است و او بع

  .ند و کل به او قائمستي نادهيز



               

 

١٢٧     ولوله درشهر

 عالم را در قلب ى قلبهاىثار خود فرموده بود که اگر تمام آ ازىکيحضرت باب در  ن،آ قبل از ىچند.  موضوع ساده نبودک ي،نيا  

عا چه ّ ادنيمعلوم است که ا . نمودىن هستم را نمآ ىعّ که من مدى امرىعاّت و جسارت ادأ دادند باز هم جرى شخص قرار مکي

ن را اثبات آ شي خود را اعالم و با شهادت خوماني بزرگ اسالم اى از علماىريکث .مدآ به در زي که از عهده ن مخصوصًانديفرآ ى ميىغوغا

در  ، امرقتي کشف حقى به حضور حضرت باب براىد شاه و فرستاده مخصوص وّ عالم بزرگ دربار محمى دارابيىحي ّديس .کردند

 ّتي به تبعزي را نىد شاه اطالع و وّ به محمکي خود را با پماني خبر او به دربار باز نگشت گري دّىمن شد وحتؤ م و خاشعًانجا خاضعًاآهم

 بود تا ى کافنيوردند و همآ ماني او ابه گري دىاري زمان و بسطاهره ن،ي و قرة العىت زنجانّ حجنيفرا خواند و همچن ازحضرت باب،

 ىعاّ ادکي ني ااآي. ندي وفادارش بنمااراني و ىن مطلع نور الهآ همه جانبه بر ى و هجومدآي به صدا درى مذهبىساؤ رىطر برازنگ خ

 ى بجاستي بهتر ناآي ست؟يه کنسول روس نّ جلب توجىه براّ موجىلي همه دلني اا آيفاق افتد؟ّ اتراني بود که بطور روز مره در اىعاد

 باب و جناب رتر حضّکنسول روس ازاجساد مطه م؟يه کنّ هم به منطق توجىکم  است،ماريه ساخته اذهان ب کبي و غربي عچالتيوأت

 گاه نبودآه ّ کما هو حقشاني اامي مقام و پقتي سلوک و رفتار حضرت باب شده بود وهر چند از حقفتهي چون مفتون و شدي کشىاشّ نقسيان

 تواند ساخته دست ى نمى بابانتي است که دنين گردن نهاد اآ بر دي با که قهرًاگري دىضرور جهينت . دانستى نادر مدادي روکين را آا ّام

  . بمانندعي مبهوت وقانگونهيا  باشد و مستشاران آن،وسر



               

 

١٢٨     ولوله درشهر

  ا پاکستانّام

بهائى كه به  ارائه شده كه يكى ازجوانان »ديرپا با استعمارتزارى پيوند« ۀام تحقيق غريبى ازآقاى رضا قريبى دربارّ اي٦ ۀدرصفح

  .را تقديم داشته پاسخ زير ّسفارش جام جم تحرى درآن نموده،

   نتويش

  

روز امتحان معلم از او  . داشتىالعات جامعّفقط در مورد کشور پاکستان اط ،اي از درس جغرافىموزآ کنند که دانش تيحکا  

 دانست خود را نباخت و ى در باره فرانسه نمزي چچيکه ه ني ا باىو . فرانسه را نام ببرّ که رودها و کوهها و شهرها و محصوالت مهمديپرس

   : حق به جانب گفتافهيبا ق

 تختيپا ا پاکستان،ّام .درست مثل پاکستان  داردىّفرانسه رودها و کوهها و شهرها و محصوالت مهم .آهان بله فرانسه فرانسه؟

 صادرات نمي خوب بگو ببىليخ :گفت بّ و متعجّريم متحّعلم..... و الهور وشاوري و پىن کراچآ ىباد است و شهرهاآن اسالم آ

 ى صادر مىهمه چ . صادرات دارهىلي خنيچ : به قول معروف راه افتاده بود بالفاصله گفتگري دکهموز آو دانش  ه؟ي چنيچ

  ...ا پاکستانّام ، کنهىبه پاکستان هم صادر م  کنه،ى صادر مزي همه کشورا هم چبه زاد،يدمآ مرغ گرفته تا جون رياز ش کنه،

ن را آ ىبا ترفند موز رند،آدانش  ،دي که پرسىم از هر کشورّمعل بي ترتنيو به هم سخن داد داد  در باره پاکستانًالّ، مفصًاّ مجددو  

 او را با ىند رنيا م دانا همّناگفته نماند که معل . از پاکستان گفت»،ا پاکستانّام« ىعنيبه پاکستان ربط داد وبا گفتن جمله معروف خود 

 را ّهي رونيه نکرد و کماکان اّ صفر هم او را متنبني بود که اىبيموز رند و زرنگ رضا قرآ دانش نينام ا . پاداش دادش صفر دو گوکي

ازه وآ به نام جام جم که ىورد و روزنامه اآ ى که بخت و اقبال به او رونيسالها گذشت تا ا .ندي به ثمر نشيى نمود بلکه در جاىدنبال م

 . را به او هبه نمودامّي نامه مخصوص خود با نام اژهي صفحه از وکيورد و آ دعوت بعمل ى بود از ودهي شنفي فن شرني را در اىشهرت و

عامالن و دست نشاندگان  از ري بزرگ وزرزايم ب بهّ ملقىاس نورّ عبرزاي مىعني که پدر حضرت بها ءاهلل دي بود که ثابت نماني او افهيوظ

 ى مايجو  کار،جهي زدند و از نتى سر م مرتبًازي نامّيماموران ا .افتي باره نني در ازي چچيا از بخت بد هر چه گشت هّام . استىار تزاراستعم

پسر  رزاي مىشاهزاده امام ورد  نبود جزىبله، او کس .ديرس که ناکام گردد که بناگاه فرشته نجات  نه به کام،امّي بود که اکيشدند نزد

  :  نگاشت کهنيچن مقاله خود را ّتاي نهاىو . شاهىفتحعل

خانه  بله، ،ىا امام وردّ بود و امى امام وردى که او منشمي بگوديبا  روس،ى با استعمار تزارى بزرگ نوررزايبله در باب ارتباط م

 جهي بروند نتى به منزل کس اندازند وى نمنيي جهت که سرشان را پاى که روسها بنيه به اّ روس بود و با توجىاو منزلگاه سفرا

 انتقال سلطنت از انيدر جر  معلوم الحال،ى امام وردنيا . دست داشته اندشاهي مرگ فتحعلى که روسها در ماجراميري گىم

 و دي رفت تا راه ورود بر شاه جدني هزار سرباز برداشت و به قزو١٥ و وستي پدي شاه جدىبه رقبا د شاه،ّمحم  شاه بهىفتحعل

 ىاسي سّتي روس پناهنده شد و مصونىلچي ببندد که البته افتضاح کرد و شکست خورد و به اتختيم مقام را به پا قائرشيوز

 از شاه زادگان ىخالصه سال بعد جمع . به اصطالح قسر در رفتى کردند وى را داغ و درفش مّهي که بقى و لذا هنگامافتي

لطان و رکن ّ السّ فرستاده شدند و سه سال بعد با دو برادرش ظلليعه اردببه قل ) ملعونى امام وردنيو از جمله هم(مخالف شاه 

ات ّنها توقعآا ّنها پول و خانه و امکانات دهد امآ خواست به ى مّهيدولت روس . پناهنده شدندهي و به روسختينجا گرآوله از ّالد

 د شاه هرات را محاصره کردّن طرف محمآاز  . نکردبه هر حال امپراتور قبول . اونارو بگمخامى  نمنجاي داشتند که من اىشتريب



               

 

١٢٩     ولوله درشهر

با دولت   ها،ً بود که بر خالف قبالى چند وقتهي شد که دولت روس ى دانم چه جورىو چون نم . رفترواني به اول اىکواليو ن

 با ،ىولت عثمان دىعني ىکي ني پناهنده شد که اى به عثمانى امام وردنيبنابرا  کردى متي خوب شده بود و از اونا حمارانيا

لطان ّ السّ را کرد و ظلى خوب شد و نزد شاه وساطت امام وردى وردامامدو باره تزار با  . مشکوک داشتى ارتباط هاسيانگل

 . دولت روس بوده اندتي نوشت و اقرار کرد که هفت ماه در حماسي خارجه انگلري نامه به پالمرستون وزک يهم خود خودش،

 سه نفر پس از ورود به ني اهخالص الزمه، اريبس اري بسهائي بهاني اى اثبات جاسوسى براها نيا دانستن اّ امارميسرتان را درد م

 به کام بود امّي بود و اى باقى دارد و اگر عمرزي دراز و عبرت انگى در خط سازش با انگلستان افتادند که خود داستانىعثمان

 ،ىد خان قاجار و شوهر خواهر پسر وّ محمداماد د،يديورد اون از من پرس که شما در مى امام وردنيا ضمنًا . گمىبراتون م

 بزرگ رزاي من راجع به مدي وقت فکر نکنهي گم که ى مني اى براقشي دقاتّي جزئبا نارويا . بودىرواني خان سردار اسند حّمحم

د خان را ّد حسن خان و محمّ محمىعني اه ني اى هر دوخيبله تار . دونمى نمىچي داشت هوندي با استعمار روس پنکهي و اىنور

 از تحت ىکيد حسن خان با عنوان ّاز محم ) تبارئىمورخ بها(  امانتاسّعب . شناسدى مراني در اّهي روساستياز وابستگان س

ز ا د حسن خان سردار،ّخودشون هم اعتراف کردند تازه محم  ها،ئى که بهاديني بىم . کندى مادي ّهي جاه طلب روسگانيالحما

ن قرار آ اول في ردهمانّت مفي در ردزين ء بهاى علني شاه بود که حسنيّهم به دخالت در توطئه ترور نافرجام ناصرالدّقضا مت

 و تزار ى بزرگ نوررزاي مني بىقي که چه ارتباط عمديه شدّپس همتون متوج .ادي جور در مزي که همه چدي کنىمالحظه م .داشت

چون کار ساده  .ارني هم داشتند که سر در نّ نشده بود خب حقّهي قضنيه اّ قبل از من متوج کسچي ذکر است که هانيشا .بود

 ى جا از همشون تشکر مني کمک کرد که من همىلي جام جم هم خطيالبته مح .ه شدمّ زحمت متوجهزار نبود من هم با ىا

   ٢٠٦.کنم

 خود ديجالب است که بدان. کردداي را پ»رزاي مىامام ورد« ىعني بار هم پاکستان خود ني اىبي رضا قرىقاآ بود که بي ترتني به او  

 ىعني خي تارني اديت کنّدق » منصوب شدى ه ق به وزارت امام ورد١٢٣٠ از ىاس نورّ عبرزايم«:  کهسدي نوى مقاله مني در همىبي قرىقاآ

  . دهندى به او مى بار چه نمره انيا  او،ۀدگان مقال دانم خواننىنم..شاني سال قبل از اظهار امر اىد حضرت باب و سّپنج سال قبل از تول



               

 

١٣٠     ولوله درشهر

  در ابرقو فوسيدر

شايان . يرمى خوانيددر ز را ط بهائيان تكرارشده كه اصل ماجراّهام پوسيده اى مبنى برقتل چندمسلمان درابرقو توسّام اتّ اي٥١ ۀدرصفح

 ابرقو را پس ازگذشت چندين دهه مطرح كرد تا ۀم جم پروند خود قبل ازجا١٣٨٤ و اسفند زي كيهان در مقاالت پائۀذكراست كه روزنام

 ت ايران رابراى وارونه كارى هاى خودّكيهان وجام جم البد خودپاسخ خدا ومل.  عزيزرا عليه بهائيان تحريك نمايدوطنانبه اين وسيله هم

  .داد خواهند

  نتويش

   

نها آ از تي به حمازي زمان شاه نيىقتل رسانده اند و دستگاه قضا خانواده مسلمان را به کي شوند که در ابرقو ىهم مّ متانيئبها  

 افنان ىد تقّ مقاله بر اساس کتاب جناب محمني رو انيهام را تکرار نمود از اّ اتني ارًاي اخزي خود نامّيا  نامهژهيجام جم در و.پرداخته است

 ،ىدر ثان  وىئ، مسلمان بوده اند و نه بهاني قاتلاي که قاتل و دي نماىاثبات م  واقعه،ني الي و تحلحي،با تشر»گناهان ىب«تحت عنوان 

 حکم راندند انيئ بهاهي قابل انکار، بر علريوغ ّم مسلاتّي واقعفي و تحرى با پرونده ساز،ّى وملّى در سطح محل،يى عوامل قضاى تمامبايتقر

  .  نمودنددي را سپفوسيآلفرد درسروان  رتش فرانسه به نامآ ىهودي افسر کيات فرانسه در محاکمه ّ قضىو رو

   و فرزندانش ى صغرعي قتل فجواقعه

  ساالرديد رضا خان امّ محمباده و ابرقو بوده و مخصوصًاآ منطقه ني مالکني و ثروتمند ترني ساالر از مقتدر تردي به نام امىخانواده ا  

 ىورا مجلس شىندگيبه نما  برخوردار و در چند دورهى اژهير واز اعتبا امام جمعه آباده،  احمد،خيتنها پسر ساالر نظام، و داماد حاج ش

باده نهار را در آدر  نها،آاب ّ رکني که موکب احمد شاه قاجار همراه سردار سپه و ملتزمدي بالى به خود مشهياو هم . انتخاب شدزي نّىمل

 و هيد رضا شاه و ملکه فوزّمحم ،١٣٢٣ در بهار سال  وعهدي رضا شاه با ولزي ن١٣١٦ساالر نظام صرف کرده اند و در سال  ،ىمنزل پدر و

 تا چه حد ى شخص مقتدرنيمه الزم بود تا واضح گردد که چنّ مقدنيا . را به او داده انديىرايف کرده و افتخار پذّتوق باده،آ در انهمراه

، همسر  خانمميمر ،شانيخواهر ا .رده است کىباده و ابرقو،مداخله و اعمال نفوذ مآ دولت در نيمورأ ادارات و مىساؤدر عزل و نصب ر

 و ىد حسن خان ساالرّ قرار که پس از مرگ نابهنگام محمني در واقعه ابرقو دارد بدىدي نقش کلى حسن خان ساالردّمحم شيپسر عمو

 و ثروتمند بايز  جوان،وهيا بکه بني داشت به طمع ازيل بوده و اوالد نّهأکه متني با اى خان ساالراري، اسفندىبرادر و  خانم،مي شدن مروهيب

 ىق نمّ برد موفى که بکار مى رغم تمام کوششى على کند ولى مى خواستگارهاي هم بوده ازدواج کند از مشار الشي عموربرادرش که دخت

 زي نىري دلپذ وراي گرم و گى بوده و صداماي و خوش سکلي هىقوو   بلند باالى که جوانيىروضه خوان ابرقو ،ىوميد قّ محمدي سرايشود ز

 خانم هم بوده واسطه ارتباط قرار داده و سر مي را که کلفت مرى خود صغرهي خان اقدام کرده و همسااريدداشته است، زود تر از اسفن

 کند و در ى موافقت مىومي خانم با ازدواج با قميمر ،گري دى از سوى صغرى سو و وساطت و افسونگرکي از ىومي و جهد قّانجام با جد

 نيعاشق شکست خورده و ناکام چند  خان،ارياسفند . رسانندى ازدواج خود را در دفتر ثبت ازدواج به ثبت مبادهآ ىدر چهار فرسخ ،دياقل

 اريبه دستور اسفند نها رسد،آ به ى ابرقو گفته بود که اگر صدمه اىبه دوائر انتظام  کرارًاىومي به قتل کرده و قدي را تهدى و صغرىوميبار ق

 ابرقو از توابع ى مترلوي واقع در مزرعه رباط در دو کى در خانه اى شمس١٣٢٨ ماه ى دزدهمي در شب سرهباالخ .بوده است ىرخان ساال

 ىبا مادرشان بنام صغر  و هشت سالهازدهيو سه دختر، پانزده و  هارده و شش ساله، چ خانواده شش نفره شامل دو پسر،ک ي،زديشهرستان 

 بود که قاتل نيظن غالب ا . رسندى بوده، به قتل مىق به همان خانه صغرّ که متعلشهيل و تيحات وارده از ضربات ببر اثر جرا پنجاه ساله،



               

 

١٣١     ولوله درشهر

 قتل عام کرده زينها را ن آنها را شناخته اند، آ چون فرزندانش،نيقي به بي به احتمال قرى را داشته اند ولى فقط قصد کشتن صغرني قاتلاي

  . اند

  به پرونده  ىدگي رسهّي اولريمس

 ىکه تا اواخر شب وقوع حادثه در منزل صغر  و رمضان برادر جعفر،ى صغرىدامادها ،ى جعفر و علتيشکار شدن جناآبدنبال   

بازداشت  هام قرار داشتند،ّ در مظان اتًّايقو کرده بودند،  اظهارّهي اولىهايي که در بازجوىني متناقض و متباى گفته هالي بوده و به دلهمانيم

له را به جواد أ مسني اراموني پقيتحق ،زديدادستان  ،ىني نائىد جاللّ محمّدي گردد و سى اعالم مزدي ى قتل به دادسراانيجر .شوند ىم

 داده ري مسرييا تغّ کنند امىبه سمت ابرقو حرکت م ،زدي ى ژاندارمرسي در همان روز به همراه رئشاني کند اىل مّ محوزديبازپرس  ،ىصادق

 که از زي مهرى دسته ژاندارمرسيرئ ،ى تا با استوار خاکپور فراغه اندي نماىف مّ توقزي روز در مهرکي رفته و دو شب و زيو به مهر ابرقىو بجا

 قتل را از ى اصلني و عوامل و مرتکبى خان ساالراري پرداخته و اسفندى خان بوده به مشاوره و چاره جوئاريسر سپردگان مورد اعتماد اسفند

 گروه در روز پانزدهم نيا باالخره . بپردازندى نقشه اىاحّ به طرگناهانى هم کردن بّ به دام انداختن و متى برادهازات رها کر و مجبيتعق

  .  بودنديىوي در حال نوشتن چه سنارزيدر مهر  شب،کي دو روز و نيص شد که در اّ مشخى ماه وارد ابرقو شدند و بزودىد

   ىدگي رسري مسى ناگهانرييتغ

  خان انداخته بود،اريلرزه بر اندام اسفند ،ى اصلنيهمّ پور که با بازداشت سه نفر متى صدرنياستوار حس محض ورود به ابرقو،به   

 او منصوب شد و ىبه جا)  خاناريحد اسفندّ و متزي مهرى دسته ژاندارمرسيهمان رئ( معزول و استوار خاکپور زدي ى ژاندارمرسيط رئّتوس

 هي مسلمان همساىروانيد شّ محمى به نامهاگرينها سه نفر دآ ىزاد و بجاآ اخذ ضامن، ّى و حتقيبدون تحق  شده،تاشهمان بازدّتمام مت

 يى بازجوى را بازداشت و به زندان انداختند و در ضمن تمام برگه هاى نکوئنيد حسّمحم د وّ محمىعل  ساله اش بنام١٧و فرزند  ىصغر

 بيابواب مکاشفه و غ . شودى دگرگون مى پرونده بکلري افتد و مسى مىبيفاق عجّا ناگهان اتّمودند ام نحو را از پرونده مى قبلنيهمّاز مت

 ت وقوع قتل صرفًاّ گردد که علىاثبات م مشانيو بر عقل سل  گردد و به قلب مبارکشان الهامى ناگهان بر وجه بازپرس پرونده گشوده ميىگو

 خان با اري اسفندنهيري دنهي و کىسابقه دشمن !عجبا. ري با مسلمانان بوده است و ال غانئيابهن هم از نوع اختالف آو  ىاختالفات مذهب

 به استناد گزارش زديفرماندار  دم،آ ى بنىقاآ دانستند و ى ماني جرني بر همگان روشن بود و عموم مردم او را مسبب اى و صغرىوميق

 چاپ داد و روزنامه باختر امروز ى و روزنامه هاّى محلدي جرااري کرده و در اختعالما  وقوع قتل را به مرکززهي پور و بخشدار ابرقو انگىصدر

نها نبود پس آ ني در بئى بهاکي ّىمسلمان بودند و حت ،ء اهل ابرقو بدون استثناىتمام  ها،نيو گذشته از همه ا طهران قرار داده بود

  :  و لذاستندي مهم نزهاي چني اگري شود دمي شکل تنظني قرار باشد پرونده به اىا وقتّام نها منتسب نمود؟آ را به تي جناني توان اىچگونه م

   باشد ى بلکه خالف عقل و مصلحت مابدي ى نمى ضرورتنيهمّ از متىاقدام به انگشت نگار) الف

الف و که اختني است ولو اى ضرورري کامال غىحماقت محض و عمل ،ى از مهمانان شب واقعه در منزل صغرقي دققيتحق) ب

   باشد ّ از حدادهينها زآ ىهاييخالف گو

 ً اند اصالاوردهي نى سالحچي استفاده کرده و با خود هى موجود در خانه صغرشهي و تلي ارتکاب قتل از بى براني قاتلنکهي ا)ج

  . دي نماى مشکل را حل مني اىبي دانسته اند که امدادات غى ميىگو .ستيمهم ن

 زي نّهياقل مظنون قضّ حدني از ايى به بازجوىازي نً شود و اصوالى فراموش مکسره ي خان،اري اسفندى و دشمننهيسوابق ک) د

   گردد ىاحساس نم



               

 

١٣٢     ولوله درشهر

 کند تا چه رسد به ى رنجاندن افراد منع مّ در حدّى حتى انسانري از انجام اعمال غدًاينها را شدآ انئي بهاىني دميکه تعالنيا )ـه

   .ه نداردّ توجى براّى محلًصالا  وحشتناک،ني چنىنهم قتل عامآقتل، 

 که ىانئي بهانکهيو ا  انددهي توطئه گردني اى قربانزي جهت خود نني شناخته اند و به همى را مني قاتلىکه فرزندان صغرنيا )و

  . ارد ندىّتي اهم شود و ابدًاى لغو مىسخن  شناخته شده بوده اند،ى فرزندان معصوم صغرى در ابرقو نبوده اند چگونه براًاصال

ن آ است که ىوميد قّ محمّدي سىتنها اشکال موجود، همراه. شوندى مدهي کوباني به طاق نسکبارهي به ى که همگگري دهها مورد دو  

 نندي بىتش بس مآ صالح و مصلحت را در ،ى دو دشمن خوننيا  ها،ى و ساالرىومي قني بىّ دو روز و با مذاکرات جدىکيهم در ظرف 

 زي شده در مهرىاح ّ طرىوي سنارىحال نوبت بخش بعد .حد شوندّ متانئي بهاهي فراغت تام و تمام بر علبا کنند تا ى صلح مگريکديلذا با 

 کند و زمام امور را به ى را مزديقصد بازگشت به  بعد از فقط سه روز اقامت در ابرقو، ى جواد صادقىقاآبازپرس پرونده  . استدهيرس

 هم ئى بهاکي ّى جا را نخوانده بود که در تمام ابرقو حتنيا  نقشه خود،ىاحّطرخاکپور که هنگام  . سپاردى ميىاستوار خاکپور کذا

 کرد با اعتقاد به ىت نمأ جرى کسگري کشته بودند که دىزارآ را با چنان زجر و ئى سال قبل سه نفر بهاني چندرايز(  کندى نمىزندگ

 فهمد ى رسد و مى که فرشته نجات به دادش ماوردي از کجا بئى بهامّه مانده بود که متکنيا)  به ابرقو بروداي در ابرقو بماند ئى بهاانتيد

 فرسنگها دور از ى بود که وني کار در ارادي اى بود ولىت بخشّ مژده مسرنيا . استئىبها ،ىهمان زندانّ از متىکي برادر ،يىکه احمد نکو

 را شبانه به ني به سرقت رفته از منزل مقتولهي اثاثن،يمّه از متىک ي،ىد نکوئّد که محمخاکپور اعالم کر . نبودّا مهمّام . کردى مىابرقو زندگ

 ن وقت شب،آ در ى الهي نداشته با چه وسليال که او که اتومبؤ سنيا . به ابرقو باز گشته استبرده و مجددًا ديدهبدر  يىمنزل احمد نکو

  عمل احمقانه داشته است،ني به اىازي نچه ًد در ابرقو حاضر باشد و اصوال کرده و توانسته صبح زوى را طىلومتري ک٣٠٠ مسافت نيا

 که ىهام است در حالّ اتّ خان که خود در مظاناريا اسفندّام.  معرکه بازشودني به ائى بهاکي ى بود که باالخره پاني اّمهم . نبودّ مهمًاصال

 ىه مّ رود و چون متوجى مقشالق به و سپس ديبه دهب  خود را رها کرده وىگکار و زند  مورد ندارد،ني در اىّتيلئو مسچي هيىاز لحاظ قضا

 اسفا ى کند، ولري را دستگى رود تا وى مرازياز همان جا به ش ،ابدي ى نمىزي برد و در خانه اش هم چى به سر مرازي در شىشود که نکوئ

 زي نني مسافرگري دوو داالن دار کاروانسرا   کردهى مىروشنجا دست فآ هفته قبل در کي بوده و از رازي در شب وقوع قتل در شىکه و

 رفته و زدي شتابان به ردي حکم جلب او را بگرازي ش٣ ى کالنترسيرئ ،اي شود از سروان ثرىق نمّن که موفآاو پس از  . دهندىشهادت م

 او را به مخاکپور ه . سپاردىو برده و به خاکپور مواحمد را به ابرق  رفتهرازي به ش و مجددًاردي گى بازپرس پرونده مىحکم جلب را از صادق

  .  فرستدى مزديزندان 

   قتل از نظر پرونده سازان ّتعل

 قتل چه زهي انگنکهيم اّ در ابرقو ساکن نبود و دوئى بهاچي هنکهيل اّاو.احان توطئه وجود داشتّا هنوز دو مانع عمده بر سر راه طرّام  

 ى کرد براىاستوار خاکپور ابتدا سع . نمودى چندان دشوار نمزين نآ و جعل ني اّحل  عقل و انصاف،ى وانفسانيبوده است که البته در ا

 بودن و ارتکاب ئى را مجبور کند که به بهااني از زندانىکي مسلمان ىروانيد شّمحم  شکنجه ها،ني اعمال دردناکتربال، ّ مشکل اوّحل

 را کشته شي و بچه هاىمده و صغرآباد به ابرقو آ اسفند انئي برند که بهاى مشي گونه پنيا ا روي شود لذا سنارىق نمّا موفّقتل اقرار کند ام

 زن نيا  کرده،ى صحبت مانئي خوانده و راجع به بهاى در ابرقو روضه مىوميد قّ محمّدي بوده که هر وقت سني ام قتل هزهيانگ .اند

به  مده بود،آ در ارخاني اسفنداراني که حاال در سلک زي نىوميق .فته است گى فحش داده و ناسزا مانئي به بهاتي جمعانيدر م) ىصغر(

 ى شکنجه هاري زى ساله و١٧د،فرزند ّ محمى اما علردياعتراف بگ ىروانيد شّ نشد از محمقّموفاستوار خاکپور گرچه  . امر شهادت دادنيا

نان خواستند آن چه آ و به هراورديل نّتحم ) زمستان سرد گذاشتن درخي ىق زدن و داغ کردن و روّ کردن از سقف و شالزانيوآ(سخت 

 . و فرزندانش را به قتل رساندندىصغر  پدرش،ىمده و به همراهآباد شبانه به ابرقو آ اسفند انئياعتراف نمود و گفت که سه تن از بها



               

 

١٣٣     ولوله درشهر

ا ّ فرستد امى مزدي و به زندان ريا به جرم قتل دستگنجا رآ انئي سه تن از بهايى و پس از ماجراهارودى باد مآخالصه استوار خاکپور به اسفند 

که فرسنگها با ابرقو فاصله دارد  بوانات تن، در شب قتل در سه نيکه ا  دهندى شوند و شهادت مى مداي پىاز بد حادثه، شهود مسلمان

 ادم که جانب ى بنىقاآ زدي فرماندار اني منيدر ا . کندىزاد مآنها را آ به ناچار ندي بى ممکن مريهام را غّ اتراديبازپرس که ا. بوده اند

عزل و   و تهران،زدي خان و دوستانش در اري اسفندکاتي با تحر، ماجرا را اعالم نموده بودقتي بار حقنيلّ کرده بود و اوتيانصاف را رعا

 در تحت کنترل زي همه چبي ترتنيه ا شد و بى فرماندارلينها بود کفآ مورد اعتماد ثي که از هر حزدي ى دادگسترسيرئ احمد معاون زاده

 حسن رزايحاج م  سست،ى شکست با بهانه اني اان جبرى براديباد به شکست انجامآ اسفند انئي قاتل شمردن بهادهيچون ا .مدآنها در آ

 نيت گرفت و به اّرکه قو معني به ازدي انئي کردن بهاري فرستادند و کم کم فکر در گزديهم و به زندان ّباد را متآ محفل اسفند سئي رىشمس

 امر، تي شوند و در نهاى احضار مدسرا به دازدي محفل ىنه نفر از اعضا  بوده است باالخره،ى ارتباطاتزدي و محفل ى شمسنيبهانه که ب

 را به ىروانيد شّ محمى و عليى نکواحمد ،يى نکونيد حسّمحم  مسلمان،ىروانيد شّ محمى چهار نفر به نامهازديبازپرس  ،ىجواد صادق

 ني بعنوان معاونرا زدي ى محفل روحانى و نه نفر اعضاى پور مهدىاسعلّ و عبى حسن شمسرزاي مى حاجىعني نفر ازدهيو  همّارتکاب قتل مت

 که تا کنون ئى بهاىبادآ خواست دادستان اشاره شد که سه نفر اسفند فريمه کّ جاست که در مقدنيجالب ا . نمودىفّ قتل معرنيکّو محر

 دادستان ىکه برانيباد چند نفر بوده اند که با وجود اآ اسفند انئيال که مگرهمه بهاؤ سنيا.  قتل بوده اندني از عاملزيته نشده اند نشناخ

 نيدر ا .کماکان بدون جواب مانده است  کند،يىنها را شناساآ نتوانسته شاني بوده اند باز اىبادآاسفند  ،نيواضح بوده که سه تن از قاتل

 بود که نيهام او اّات .دي صادر گردزي المزاج بود نلي درستکار و علىکه بازرگان نشي به نام جالل بىگري دئىشخص بها کم جلب حنيب

 امي پکين را آ زديات ّ از ابرقو نوشته بوده است که قضى ارسالى بر اعالم وصول تنباکوى مبنى حسن شمسرزاي خطاب به حاج مى انامه

ات طاقت فرسا ّل مشقّ ماه تحمازدهي در زندان و پس از شانيا .نجام قتل بوده دانسته و او را معاون در جرم شناختند که دال براعالم اىرمز

  .  نمودمي تسلنيفرآ به جان جان اکمه،و قبل از مح

  زندان کرمان 

 کي هي پالي وکى راز زمان عبداهللنيدر ا . کنندى را به زندان کرمان منتقل مانيزندان ،ىشمس١٣٢٩ ماه ىدر شب هفدهم د  

 ني و نامرتب است و چند ى شود که که پرونده ساختگىه مّ در همان بدو امر متوجشاني شود و اى انتخاب منيهمّ به وکالت متىدادگستر

 عهده دار  راهميى جناى دادگاه عالاستي کرمان که رى دادگسترسئير  فروغ،نيحس العّ را به اطانيجر .ن برداشته اندآل ّبرگ را هم از او

 تقاضا کرده ام که پرونده را به گري دلي و داللي دلني امر شده بودم و به همنيه اّ کند که من هم متوجى هم ذکر مشاني رساند اىبوده م

 ري وزرا نخستآن زمان سپهبد رزم آدر . به تهران منتقل شوندنيهمّ شود که متىر مّمقر  حال،ّى اىعل . مرکز ارجاع کننديى جناىدادگاه عال

 به زدي در راه نيهمّ کند که متى سعهي عدلري وزديبا«:  گفته بودکهى دادگسترريوز ى به بوذرى تماس تلفنکي در ىبود و مشهور است که و

 با اتوبوس به طهران نيهمّبه هر حال مت ».سوده شوندآن آ پرونده و محاکمات ني اىا و سر و صدى از گرفتارىطهران کشته شوند و همگ

را آ گفتند که رزم ى ها هم مىبعض .ردينها مورد حمله قرار گآ بر سر زبانها بود که قرار است در راه اتوبوس ًاي قوىعاتيا شاّام .شدنداعزام 

 اعالم و ى مختلف حکومت نظامىشوب در شهرهاآ جادي و با اانئياستفاده کرده و به بهانه حمله به بها  سوءاني جرني است از اليما

 .دي به طهران وارد گردىّفاق خاصّبدون ات بًاي تقرنيهمّرا در همان زمان ترور شد و اتوبوس حامل متآبه هر حال رزم  .سپس کودتا کند

  :  کهسدي نوى دهد و از جمله مى نقص پرونده را مرفع شود و قرار ىن مآ صيه نقاّ مرکز پس از مطالعه پرونده متوجکي شعبه ىدادگاه جنائ

نها را آ تا دياوري را بنها آند؟ي هستند کجا ى اصلنيعا شده که قاتلّ که ادّهي مجهول الهوىبادآ اسفند ئىباالخره ان سه نفر بها •

  . مي به عنوان معاونت در جرم محکوم کنمي را هم بتواننيريمحکوم به اعدام و سا
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 چه ديي و بگودي کار بکنني اىبرا ى فکرکي .ستي در پرونده نىلي دلنيکوچکتر  در ابرقو،ى پور مهدىاسعلّ عبتيالّراجع به فع •

   قتل کرده است؟ ني در اىاقدام

منبع   برده،يى نزد احمد نکودي به ده بىروانيد شّ برادر محمنيد حسّ مقتول را محمهياثاث دي گوى استوار خاکپور که منيخر اآ... •

 و صبح در ابرقو بوده دهيرس ديهبد  بهىورده و پس از کشتن صغرآشبانه بال در  ،نيد حسّچگونه محم الع کجاست؟ّ اطنيا

  است؟ 

با . استنيهمّن قرار به منزله حکم برائت متآ کرد که ى منيقي خواند ىن قرار را مآ دهد که هر کس ى هم مىگري دى دستورهاو  

 ى مبنىبي الهام غىعاّ او و ادى قانونري و مکاشفه مجعول و غيىبگوياز جمله غ . گرفته شددهي موارد نادىاري قرار هم بسني حال در همنيا

 ى مهمانان صغرىعنيل ّ درجه اونيهمّ و شرط متدي اقدام بازپرس در رها کردن بدون قني و همچنىت اختالفات مذهبّبر ارتکاب قتل به عل

  ... . وزدي ى فرماندار حق گوى خان و عزل ناگهاناريمقتوله و نقش اسفند

 ري مقادزد،ي القدس رهي و حظانئي رود و با هجوم به منزل بهاى مزدياو به  . شودىه م پروندليمور تکمأ ماني اسداهلل زمانري هر تقدبه  

 و کتب ىو خانوادگ ى شخصى اسناد و عکسهاّى و حتنشي و اوراق تجارت خانه جالل بى از دفاتر و اوراق و الواح و کتب امرىاديز

انگاه  آ. فرستدى قاطع به طهران ملي را ضبط کرده و به عنوان دال با پرونده ابرقو نداشتهى ارتباطچي که هى مدارکصه و خالسي نفىّخط

 رفع نقص پرونده ىاالت مرکز براؤ به سى ويى نهاىا پاسخهاّام . کندى ميى و از استوار خاکپور به اصطالح بازجورودى باد مآبه اسفند 

  :  جالب استاريبس

دا ّمجد نها نداشت،آزاد کردن آ جز ى هم چاره ازدي بازپرس ى صادقّى تبرئه شده، که حتىبادآ اسفند ئىدر مورد سه نفرزارع بها  

ن را آ لي گذارد تا ذى مسوادي بچارگانين بآ ى را جلوى داده و ورقه ابينها را فرآ و خدعه ى بار با مهرباننينها را احضار کرده و اآ

 بي ترتنيبه ا  فرستدىم بخش را بازداشت و به طهران م کرني و حسىتّحسن هم ،ىد رفاهّ محمىعني سه تن نيانگشت بزنند و بالفاصله ا

  . موزدآ ى مى به خاکپور و استادش صادقى کاربي و فرانتي از خىديدرس جد

ا باالخره دو نفر را در ّ امابندي بىلي دلنيهرچه کردند نتوانستند کوچکتر ،ىروانيد شّو ارتباط او با محم ى پور مهدىاسعلّدر باره عب  

 خواهم ى گفت مى که اوقاتش تلخ بود و مميدي را در ابرقو دىاسعلّعب ،ى کردند ما سه روز بعد از واقعه قتل صغرىکه اظهار م افتنديابرقو 

  .  قتل شدني ارتباط او با اى براى هم مدرک محکمنيزد بروم و ايبه 

 ستي نادمي«: کپور در جواب گفته است که جالب است که خااري بسزي شبانه او نعي سرري و سنيد حسّوردن محمآو در مورد بال در   

 و ستي را کشته و شبانه بى صغرنيد حسّ که محمدي کنى چطور باور نمدي هستّ بازپرس شما الحمد هلل عقل کلىقاآا ّ امدمي شنىاز چه کس

! ىو مدارک کاف. شکل حل شد ني ترکوي ابهام هم به نني ابي ترتني و به ا» و صبح در ابرقو حاضر بوده باشد؟ته رفديپنج فرسنگ به دهب

  . دي گردلي تشک١٣٣١ بهشتي ارد١٧ دادگاه در روز نيمد و اآ دادگاه فراهم لي تشکىبرا

  نان آ ى مردم و سوء استفاده ازاحساسات مذهبکيتحر

 و جبران يى به منظور ارعاب دست اندر کاران امور قضاى عمومى بلواجادي مردم و اکي واقعه تحرني ااني در جرّ مهمارينکته بس  

 در ى انداخت ولانئي بخشد گناه را به گردن بهايى خودرا از معرکه رهانکهي اى خان فقط برااريدرابتدا اسفند . باشدى پرونده مىهايکاست

به  ونيمأ تًنها قبالآ نهي دفاع از ورثه مقتول انتخاب شدند که هزىبرا ى شخصىده نفر وکال . وارد کار شدندىگري دى دستهاىمراحل بعد

 که بعد ها ى دادگسترلي اکبر خان طه وکى علىحاج.  امر جمع شده بودني اى براى حدود هفتصد هزار تومان از محل اعانات عمومىقول

 اي هر ساله ستيمد باقآ مبلغ درني گفته بود که تا انيهمّ مدافع متى از وکالىکي ىري به احمد نصشد ى دادگسترىدادستان کانون وکال

 ى کنند و براىهم مّ را به ارتکاب قتل متئى بهاکي اي و زندي رى مبي کنند و به جى اعانه جمع مني قاتلى کشند و براىا م رئى نفر بهاکي
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ب و ّ متعصاني از بازارىريعمائم و جم غف  از اربابىاديز  دادگاه تعدادسالندر  . کنندىمد مآ درليتحص ،ى خصوصىعّ مدتيحما

  و جنجال،اهوي هجادي نشستند و با اى ماني تماشاچگاهيبر هم زدن نظم دادگاه و ارعاب قضات در جا ى تماشا که براىنه برا ،ىعصبان

کاسه داغ تر از   رفع سوء ظن نسبت به خود،ىبرا  مذهب،ّى سناريداد ،ى صبرليخل . شدندى منيهمّ متّتيخواستار صدور حکم محکوم

 پنجاه سال است که انئين اظهار داشت بهاآ ّىف بار نمود و در طّسأ و تزيانگ فتنه ى اى سخنرانانيعي شريآش شد ودر مقابل جماعت کث

 کند و گرنه مردم خود انتقام کوم مجازات محّ را به اشدنيهمّ متدي جمله خاتمه داد که دادگاه باني خود را با ااناتي کشند و بىدم مآ

 فهي بود که وظى در حالني نمود و اليور تبدآ رعب ىطيه را به مح و دادگاختهي را برانگى احساسات مذهببي ترتني و به اديخواهند کش

 و ناسزا کي رکىها وفحشى واهىتهمتها ،بي اکاذى حاوى از دادگاه همه روز جزواترونيدر ب . باشدى مّهيهامّ اتلي فقط اقامه دالاريداد

  :  نوشته شده بودى نقاش با چاپ ومتري سانت٥٢x32 به قطع ى اهيبطور مثال در اعالم . شدىچاپ و منتشر م

 در ٩ روزه از ساعت همه ست؟يک کّقاتل و محر نها را کشتند؟آ چرا دند؟ي او چگونه به قتل رسگناهي و پنج طفل بىبانو صغر

ات ّ حاکمه قضئتيل کشور و هئو مقامات مسىشما ا .دي محاکمه نظارت داشته باشني در او دي حاضر شويىدادگاه جنا

 اي و دي برى را به دار مجازات باال متي جناني انيکّ و محرني قاتلا آيد؟ي کنى چه قضاوت ممي عظاجعهف نيدر برابر ا محترم،

   محکمه صادر شود؟ أى که رمي روز محاکمه ناظرني تا اخرني خونى که با دلدي سپارىت مّقضاوت را به دست مل

  :مدهآ گري دّهيو در اعالم

 ى بانئي بهاىا .ديت خواهند کشّ وطن را به خاک مذلى عناصر بدي اجساد پلانري است مردم باشهامت اى کشور اسالمنجايا

   ..... الودهى دستهاىا وطن،

  : گري دىو در جا

 نشوند صرفنظر از ختهيوآ که خواهر مسلمان ما و جگر گوشه گان او را قطعه قطعه کرده اند به دار ى منتقم قسم اگر کسانىبخدا

   .ميي نماى مجازات مدًاي مقامات مسوول و محافظه کار را شدمي کنى م تمام انها را قطعه قطعهنکهيا

  .  نمودىماده مآ دادگاه أى بر رريثأو ت  التهاب مردمى را برانهي زمى دست که همگني از اّهي دهها اعالمو

   ى خصوصهّي شاکى وکالاناتيب

 ادب و نزاکت را  پرداخته و انصافًاى و جزائىحقوق و مسائل ى مواد قانونحي که به تشرى خصوصى دو سه نفر وکالىبه استثنا  

 ىبهتانها د،يهمان،به حمالت شدّ در اثبات جرم متى استدالل منطقى بپا کردند و بجاى محشرى وکال چند روز متوالريسا  نمودند،تيرعا

 که خصومت يىستاراآابرخداداد ص . مشغول شدندنيهمّ متّتي و شخصىني نسبت به معتقدات دکيک زشت و راري و کلمات بسىواه

 اسباب و اثاث خانه کباري سال ١٩ هر ئى بهاکياگر  . دانندى را پاک مى نجسئي هر شانئي داشت اظهار داشت که بهاانئي با بهاىاديز

ارند و  مرمر بگذارند و به خاک بسپاي خود را در صندوق بلورىد مرده هاي باانئيبها  کنند،ىاش را عوض نکند او را از جامعه اخراج م

 .هام نداشتّ با مورد اتى ارتباطچي گفت که هىو خالصه مطالب ورند؟آ ى همه سنگ مرمر از کجا مني شوند ائى اگر همه بهاستيمعلوم ن

 ني واقعه و مرتکبحي گزارش صحزدي ىدم فرماندار حق گوآ ى روزنامه داد که در اول کار به استناد گزارش بنري مدى نورىديابوالحسن عم

 ىرکو دالگازيني کىادداشتهايجزوه مجعول و سراسر دروغ  ،انئي از بهاىهام طرفدارّ رفع اتىبرا ن را در روزنامه خود درج کرده بود،آ ىواقع

 . وطن و جاسوس و قاتل خواندى را بنيهمّمت ،لي اقامه دلنن را قرائت کرده و بدوآورده و همه آ را به دادگاه راني در اّهي سابق روسريسف

م مانند ّ مهدورالدانئي بهانيما در محاکمه قاتل« : کرداظهار ،ىتنها دختر زنده مانده صغر ،ّهي رقى خصوصلي وکگري دى رضوى مهدّديس

 »مي را از دادگاه گرفتني تا برائت قاتلميد و مرعوب کردي را تهدقضات اهو،ي ازدحام و هجاديبا ا  در کاشان،سيقتل در شاهرود و دکتر برج
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 خود را  علنًازدي هر کس در ّتي گفت که قبل از مشروطىزدي ى رضوبياد . بکننددي نشان داد که چه باانيبه تماشاچ علنًا سخنان نيو با ا

 ءعلما  که قانون وضع شده،ى وقتاز ى کشته اند ولزدي در ء علماى را به فتوائى کرد واجب القتل بود و تا کنون صدها بهاى مىفّ معرئىبها

 به انئي در مورد لزوم سپردن بهاگري دليوک«.  گونه معدوم کردني را محکوم و بدانئي بهادي را بدهند پس باىتل کس قىاجازه ندارند فتوا

 ى هاى ابرقوئبل را کشته اند که پنجاه سال قى صغرلي دلني به اانئي گفت که بهاىگرينها داد سخن داد و دآ کشتن ىاصناف برا

 سي از طرف رئى منعچيه  همه خارج از موضوع بودند،نکهيبا ا هامات،ّ اتني اىر هنگام تمامد . را کشته بودندئىدو نفر بها مسلمان،

 نيدر ا ىاري بسىهايگفتن . قطع و اخطار داده شدى بارها و بارها از طرف ونيهمّ مدافع متى و برعکس اظهارات وکالامديدادگاه بعمل ن

  ». گنجدى مقال نمني در حوصله اى وجود دارد ولرهبا

   يى نهاجهينت

 را ّهيابتدا چهارنفر را به اعدام و بق . مجرم شناخته شدندنيهمّ متىتمام.  بودىني بشي قابل پً کاماليى دادگاه و چنان فضاني چنأىر  

 حکم در ني به اعدام محکوم و اىروانيد شّمحم ،ىه محکوم نمودند و پس از فرجام خواهّ سال همراه با اعمال شاق١٥ تا ىبه حبسها

 سالخورده که به ده ى حسن شمسرزاي مىحاج .ه محکوم شدندّ به زندان با اعمال شاقّهيبق . به اجرا گذاشته شدزدي چخماق ري امندايم

 و مشقات طاقت ماتيل نا مالّ و تحمى در اثر شش سال گرفتارى شمس١٣٣٤ ني فرورد١٥با اعمال شاقه محکوم شده بود در  سال حبس

   پرواز نمود ى به ملکوت الهحشو روح پر فتو  شدهرماي فراوان در زندان بىفرسا

   خاتمه

نان بوده آتمام امکانات کشور در چنگ   کنند که در زمان شاه،ىهم مّ را متانيئ بهاىمروزه کسان . گذردىن واقعه مآ از سالها  

 ى نه تنها براو خ،ينها در طول تار آ.دني گوى چه مستي نّمهم . مسلمانان را قتل عام کرده اندانئي که بهاسندي نوى و مندي گوىم.است

 أىنان هم رآ با ا آيکنند؟ى  زمان چه فکر منيدر ا ،راني است که مردم اني اّمهم . گفته اندني چنني ازي نگريد ىاري بسى که براانئيبها

نان آر ّ تفکوهي دراز در شانيسال ني پس از گذشت اا آي اجتماع کردند؟ىن دادگاه کذائآ هستند که در سالن ى هنوز همان مردما آيهستند؟

 ني معتقد شده اند؟ در اگراني ددي و احترام به عقاى به دموکراساآيب نموده اند؟ ّ تعصنيانش انصاف را جاآي حاصل شده است؟ ىرييتغ

 ّ مهم؟نهاآال  ها وامثاني ها و زمانى ها و خاکپور ها و صادقىومي خان ها و قاري و رجعت اسفندهانيصورت چه باک از جام جم و ک

ن آراز  . بتوانند با هموطنان خود درد دل کنندىن نشسته اند تا روزآ دراز است که به انتظار اني سالانئي که بهاىزيچ . مردم استشهياند

  .ني العالمّ رباي نيآم . را زمزمه کنندزي عزرانينان و اآ ىّ ترقثي وحدندينان بازگوآ ى غربت در وطن را براىهمه سالها
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  مسحورستارگان، كورمهررخشان   جم،جام

  حامد

وتاريخ وتعاليم بهائى را  كتب وآثار ت عزيزايران شوندكه خودبه چشم خودّاين بوده كه مانع مل شگردهاى بهائى ستيزان ازديرباز از  

هرشده، ازطرف آنان كتب م ايشان ظاّ وقيّهموطنان با بهائيان چنان بوده وهست كه درنقش ولى وحشت ايشان ازروبه روئى خود. بخوانند

جام . ت عرضه مى دارندّوكتب به مل بهائى رامى خوانند ومطابق اغراض واميال بهائى ستيزانه شان تصويرى ناقص وتحريف شده ازآن آثار

وآلت   شودوبه فتوائى تحريك اين وآن گردد افكار ه نيست كه اسيرّدوران قاجاري در ت ايران ديگرّجم نيزچنين كرده، غافل ازاين كه مل

  . ين بى انصاف قرارگيرد تا به دست ايشان بهائى ستيزى وبهائى كشى راه بياندازندّدست مستبد

. ام گنجانده اندّاي آن درۀ جامع بهائى و مريكائى جلوه دادن امرآعكس هائى است كه براى  ازجمله موارد تحريف مزبور، مطالب و  

 زير«:  توضيح جام جم مربوط به عكس اين است.تكرارًا چاپ شده نگاه كنيد يز ن٥٥ ۀام جام جم را كه درصفحّعكس پشت جلد اي

 - اس افندىّعب«: زيرعكس مى نويسد درپشت جلد  و».مريكائىآاس افندى دريك ضيافت ّعب) ١٩١٢ نوامبر١٣( نيويورك. بيرق اجانب

ت ّاميدوارم مل. ن مواد ثروتش همه درزيرخاك پنهان استچه كه مملكت ايرا. مريكا، مملكتى بهترازايران نهآت ّازبراى تجارت ومنفعت مل

از آنجا كه مطالب . نيزازبه اصطالح روابط بهائيان وآمريكا مى نويسد٢٧تا ٢٢درصفحات  ٢٠٧».مريكا سبب شوند كه آن ثروت ظاهرشودآ

تا  تقديم مى گردد راى نمونه مواردىّات ذكرشده درآن نيست، اما بّ جزئيۀناقص وتحريف شده است، لزومى به پرداختن به هم ًكال مزبور

  . نامهربانانى بوده وهستند هدف تيرهاى چه بى انصافان و  سال مورد١٦٤ت شريف ايران بدانند كه هموطنان بهائيشان ّمل

جام جم به رتوش وتحريف درعكس دست   چرا. آن درپشت جلدنگاه كنيدۀ وبزرگ شده ورنگى شد٥٥ ۀدوباره به عكس صفح  

ّاما پرچم شيروخورشيد ايران  درعكسى سياه وسفيد رنگى نموده، دايره اى دورعكس حضرت عبدالبهاء كشيده، مريكا رازده، پرچم آ

 پرچم امريكا نصب شده، متروك ومستورومغفول وبدون توضيح واشاره وبدون رنگى كردن رهاكرده؟ ظاهرًا درچشم ۀعزيزمان را كه آن نيزقرين

جام جم شرح اين مجلس   وباال ترازآن چرا.است چشمگيرتر و  درخشنده تر»خورشيد پرچم ايران « از»استارگان پرچم امريك«جام جميان 

 دربين دوپرچم مزبور و ازهمان منبعى كه عكس را ازآن كپى كرده، نياورده تا همه بدانند كه باال  همين مقال خواهدآمد،ۀرا، كه درادام

 سياسى است؟ ملكى ونات ُئوت نصب شده تا روشن گردد كه دين الهى مافوق شدين بهائى اس ۀ كه سمبل ونشان»نقش اسم اعظم«

با اين وصف جام جم كه نوشته زيربيرق اجانب، بى شرمانه ). ص است؛ پشت لوستر، بين دوپرچمّى مشخّدرعكس نيزتا حد نشان مزبور(

ا اين ستم را همچون هميشه به جان ّام. داشته است رواحقايق را تحريف كرده است ونه تنها به بهائيان، بلكه به هموطنان عزيزنيز ستم 

يا زود ديانت  خريداريم چه كه جام جم با اين دست گل هائى كه به آب داده است، ايرانيان عزيزرا به مسيرى انداخته است كه دير

 ايجاد نيز ت واعتالى ايران عزيز وّزازتعاليم آن درجهت ع س برخاسته ازوطن عزيزشان را خواهند شناخت وبه آن افتخارخواهند كرد وّمقد

  . نمود وحدت عالم بشرى استفاده واستفاضه خواهد صلح و

شد  وطنشان بلند از جمله اسالم عزيز از  اديان وۀ سال پيش نداى موعودآسمانى هم١٦٤تا حال دانسته اند كه  ّهموطنان عزيزالبد  

چشم جهانيان  در به روز روز پيروانش ازبين نرفت، و س وهزاران نفرازّن مقدشارعي رغم زندان وتبعيد وشهادت بود على وچون ازطرف خدا

ونموش به خاطر اقدامات  رشد ى كه درهرمرحله ازّروشنفكران جلوه يافت به حد دانشمندان و ون وّون ومذهبيّدول وسياسي اعم ازملل و

 دول وسازمان هاى غير سازمان ملل و به طورى كه حال نزدجهانيان تحسين بزرگان بيشترى را برانگيخت  حادّفداكارانه اش درمسيرات

ومعروف وطرف  مشهور وحدت است، دانشگاهيان به عنوان جامعه اى كه هم ازنظرتئورى وهم ازنظرعملى سمبل صلح جهانى و دولتى و

 پدرآسمانيشان چه در هدايات حضرت عبدالبهاء جانشين حضرت بهاءاهلل برطبق آموزه ها و .ياورصلح جويان حقيقى است و مشورت ويار
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وحدت شدند ودرصدها لوح وكتاب ونامه به بهائيان وجهانيان راه ورسم رسيدن  صلح و شدند علمدار زندان آزاد زندان وچه موقعى كه از

ه بزرگان عادى، بلك واقدامات ايشان، آوازه شان را به شرق وغرب رساند ونه تنها افراد آثار.  را آموختند»وحدت عالم انسانى«به 

. ه را، تحت تأثير قراردادّلبنان وسوري فلسطين و و فرق مختلفه درمصر از  جهان، ازجمله مسلمين عزيزّسياسى ازكل ت هاى دينى وّوشخصي

اراضى  و مصر ل بود كه درروزنامه هاى آمريكا واروپا وّآمريكا ومصر قبل ازجنگ جهانى او اقدامات مزبورسفرايشان به اروپا و ۀازجمل

ات آن، ّبه جزئي تاچه رسد پرداخته شود ات اين اسفارّى به كليّدراينجا فرصت نيست حت.  فلسطين آن زمان نيزانعكاس يافتۀسّقدم

تحريف شده  ذيل درپاسخ موارد اما به عنوان نمونه در ،٢٠٨ آن مراجعه فرمايندۀدربار اين خصوص به كتب موجود در بايد وهموطنان عزيز

ام ّوايرانى، آنهم دراي ت ايرانّچنين هموطنى كه سبب عز ومشتاق مى شود تا جانشان ازوجود قديم هموطنان عزيزتوسط جام جم مطالبى ت

  . گمنامى وضعف ايران، بوده اند شاد گردد

 و كيف حقيقى اسفارحضرت عبدالبهاء ننوشته وتحريف ّ درعكس وكم»پرچم ايران« و »نشان اسم اعظم«اگرجام جم راجع به   

با اين  نوشته اند و حضرتشان آن را ام سفرّدرهمان اي ،٢٠٩ چاپ مصرچهره نما  فارسىۀبهائى امثال روزنام  باك كه منابعى غيرنموده، چه

 مزبور، ۀروزنام درزير، قسمت هائى از .نمايانده اند  را نيز» حقيقى جام جمۀچهر«كردن عظمت حضرت عبدالبهاء،  آشكار عالوه بر كار

به حضرت  اهداء نشان نايت هود قبل از ل وّيعنى قبل ازجنگ جهانى او(١٩١٣چاپ مصر، سال ،١١ و ١٠ هشتم، صفحات ۀشمار

 كه جام جميان نزدشان دارند، آهنگ بديعت ّرا به نقل ازيكى ازهمان مجال ،)اقدامات صلح جويانه ونيكوكارانه شان عبدالبهاء به خاطر

. ف درسبك نگارش ورسم الخط آن تقديم مى شودّهاء است بدون دخل وتصرمعجزآساى حضرت عبدالب و حاوى مطالبى راجع به اسفار

  :  برخالف روزنامه نويس جام جم مى نويسد»چهره نما«روزنامه نويس مسلمان 

 با ١٩٠٩درتابستان . اس افندى ازقيد وحبس چهل ساله آزاد شدّ عبدالبهاء عب١٩٠٨ت دولت عثمانى درسنه ّپس ازاعالن حري

چون خبراستخالصش به اروپا وآمريكا رسيد، ازمجامع صلح . محض تغيير آب وهوا به قطرمصرى شتافتكشتى قصير خديو 

ى مبالغى براى مصروف راه ّنمودند من جمله اعظم مؤتمر صلح لندن وحت مكاتيب متعدده رسيد وهمگى خواهش حضوراورا

 كرد ولى دعوت مقرون به اجابت گشت درتابستان ّردقبول ننمود وهمگى را  او مريكا به واسطه قونسول تقديم نمودند و آاواز

كه بزرگترين ) وستمنسترابى وسيتى تمپل(ى دركليساى ّدارالفنون ها، حت دركنائس ومجامع صلح و  به اروپا شتافت و١٩١١ ۀسن

) مولى(مشهورترين كنائس انگلستان ومحل تاجگذارى پادشاهان است احترامات فوق العاده مجرى داشتند ودرهرجا اورا و

ه به سبب ّ ثانيۀّت موعود به سرآمد مرّ دراين باب منتشردادند ــ چون مدّنمودند وجرايد ومجالت مقاالت مهم خطاب مى

ُخواهش وعرايض ال تعد وال تحصى ازفالسفه وكشيش ها وعلماى آمريك و ) اس افندىّعب(دوستان شخصى البد  َُ

خود وجمعى مالزمين خدمت او كه همه با كاله سياه ايرانى بودند به  با لباس وطنى ايرانى ١٩١٢دربهار) سدريك(باكشتى

 .لقاى خطب ونصايح مشغول بود اسفر وروزها با شبها در. سفرنمود و مريك شتافت ـــ وقريب نه ماه دربالد معتبره آمريك سيرآ

 خواهش اورا دعوت مى شتافتند وهررئيس كليسا با كمال مردم ازصد فرسنگها محض زيارت واستماع كالمش بطرفش مى

را قبول  ّرا بهره ورسازد ــ ولى كثرت طلب وضعف جسد وقلت وقت سبب شد كه بعضى نمود كه اداء نطق نموده ومستمعين

بروايات مختلفه  تًاّا كليّكشيد، ام ات مىّنمود سفرها بسنين متوالي تمام محافل ومجامع ابالغ پيام مى بنمايد چه كه اگر در

  . مجامع صلح اداء خطب نمود تاالر و يونورستى و لج و كليسا وكو١٦٣در

نمود وچقدر  دو ايستاده نطق مى عجيب ترآنكه دراغلب نقاط عظيمه بيرق ايران وآمريك نصب شده بود وعبدالبهاء وسط هر

برادرى  ت وّقه محببيك طري بات دينى ونژادى بشود وكل راّموضوع بحث عبدالبهاء اين بود كه رفع تعص. برافتخار ايرانيان افزود

ون ّازبراى اشتراكي. نمود ت حضرت رسول صلعم مىّانيّنمود ازبراى يهود اثبات مسيح وازبراى نصارى اثبات حق دعوت مى

 ازبراى نياسفه و كرد، و ت مىّييون اثبات الوهيّازبراى فالسفه وماد. كرد ه مىّه بشريّحل معضالت واصالح هيئت اجتماعي



               

 

١٣٩     ولوله درشهر

ه ها دعوت بتحصيل علوم الهى وكسب اخالق ّه وكليّبراى تالميذ مدارس عالي نمود، واز ن دربقاى روح مىبودائيان اقامه براهي

مريك هم منقضى شد اين آفرمود تا آنكه موعد  افزود ومسرور ومستبشرمى ولوله خلق مى و شور بر هرجا در نمود و روحانى مى

 گشت اين دفعه اهالى انگلستان واسكتالند بيش از) ليورپول(ارد و) سلتيك(كشتى  با١٩١٣قائد شهير ايرانى درماه ديسمبر 

ه ّوجمعي) اكسفورد(جمله دردارالفنون  نمود من يا سه نقطه مشهور نطق مى دو در پيش بر پذيرائى واحترام او افزودند وهرروز

د درج ومنتشرنمودند وتبريك از را دراغلب جراي ر واقع شد ونطقهاى ايشانّلسان عمومى نطقى كرد كه بيحد مؤث) اسپرانتيست(

گفتند ـــ بعد نوبه پاريس رسيد كه درمجامع عظيمه دعوت مى نمودند وايشانهم نطقهاى صلح آميزش  اين مقصد عظيم مى

نمودند دعوت  آلمان بپاريس آمده وخواهش حضور در) آلمانيش(كردند دراين حال هيئتى ازاتباع   مىءوخيرخواهى ادا

روند ازآمدن  اطراف مىه غين ازآنجا بساير نقاط محض تبشير بّكه اغلب مبل) استوتكارت(ابت گشت در اجه ايشانهم مقرون ب

حسب دعوت مجلس صلح ) عبدالبهاء( شور و ولوله وهلهله عظيمى برپاشد وحال كه كاتب اين سطور را مى نويسد) عبدالبهاء(

ر ّكوه كرمل كه مقام مبشه مصر وازآنجا به ب ازراه فرانسه بقري دربوداپست هستند يكدفعه درمجلس پارلمانت نطق نمودند وعن

دراين حيات بواسطه سوء تفاهم خلق صدمات شديد ديد ) عبدالبهاء(نمايد ـــ اگرچه  س اين دين جديد است رجوع مىّومؤس

. لعندّ ايشان مطّهمقاصد خيري رين هرقومى ازّوچهل سال محبوس بوده ولى درقواى روحانى فتورى حاصل ننموده وحاال متفك

اسم ه ويكى ب) عبدالبهاء درلندن(اسم ه را جمع ودركتب نشر دادند يكى ب دراروپا بسرعت تمام مقاالت ونطقهاى ايشان

  .  خواهدشدجلده وتدارك طبع ونشرند كه چندّودرآمريك نيز درتهي) عبدالبهاء درپاريس(

دعبداهلل است كه ّى ازدشمنان حضرت عبدالبهاء به نام سياو نوشته، شهادت يك آنچه خود از  عجيب ترچهره نمابه قول   

 جمله در مناعت حضرتشان را از عظمت و ه اى عليه آن نتوانسته مقام وّيّ ردۀسال رغم دشمنى خود با امربهائى، درر على م،١٩١٢درسال

  :فارسى اش چنين است مى نويسد مۀ عربى خود كه ترجۀرسال وى در. پنهان كند مزبور اسفار

 و اراضى قفقازيا مريكا وآنقاط دورى چون  نموده در دهه تاحال ايجاد زمان وفات پدرش درمدت دو اس ازّآنچه را كه عب...

گروه هاى مختلفى ازاديان وطوايف وزبان هاى مختلف همچون . داخل آن به چشم مى خورد بريتانيا وسواحل هند و ه وّروسي

كفايت  وغنا و با وجود ذكاء مفرط وهوش حيرت انگيز....مائى جذب آن شده اندبره بودائى و بت پرستان و اسالم ومسيحى و

تعفف مجرب  ّتام و اين  ّ موفق برجذب بسيارى ازطوائف وملل مختلفه گرديد، تا اينكه در)پاكدامنى به تجربه رسيده درستى و(ّ

بوده با  انگليسى برابر ۀهرجني(جنيه  وهزاررا دعوت نمودند ود مريكا به وى رسيد كه مؤمنينش درآن اوآماه صدها نامه از

 آنها ۀوى خواست. تقديم كردند براى سفر نيز)  مصرى بوده استۀقرش كه يك لير ١٠٠ بوده با  مصرى برابرۀشلينگ، وهرجني٢١

 اونيست اقتدار قبول نكرد چه كه عادت ايشان با از  سال پيش به آنها قبول كرد، ولى دوهزارجنيه را ضمن تشكرۀرا حسب وعد

 بعضى جرايد پيروانش برايم نقل كرد و ثروت عظيم اوست كه يكى از و اقتدار كه ازاين قبيل تقديمى هارا بپذيرد واين به خاطر

ّپس بنگريد به چنين پاكدامنى وتعففى كه موجب ميل ومحب. كردند آن را ذكر نيز مصر ّچنان كه جد ما صاحب  ت مى گردد، آنّ

   ٢١٠». آنچه دردستان مردم است اعتنا نكن، تا آنان تورا دوست بدارندبه «ه گفتّشريعة اسالمي

ّغرب به عكا، شيخ اسعد كه ازبزرگان علماى اهل سنت وجماعت بود با پنجاه نفر اسفار م ورود حضرتشان ازّروز دو    اة وّقض از ّ

  :)ترجمه( ور، ايستاده به عربى چنين مى گويدشيخ مذك را معروض مى دارند و خود رّتشك روند و حضرتشان مى ّطالب به حضور ُادبا و

ه موجود بود وساير دول وملل درجنب دولت ّبراى دول اسالمي  شما مبرهن است كه تا قرن پانزدهم ميالدى كمال اقتدار ازۀبرهم

ه ّمسيحياين درعين اقتدار اسالم، احدى جرأت نكرده كه درممالك غرب ومجامع  با وجود. ّوملت اسالم حقير وضعيف بودند

ّاما دراين قرن كه كمال ضعف . نمايد وبه نام آن حضرت دعوت نمايد ّاسم مقدس حضرت رسول را به تعظيم وتكريم ذكر
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ّدرجرايد ومجالت خوانديم كه حضرت عبدالبهاء  ه درغايت اقتدارند، ديديم وشنيديم وّازبراى اسالم حاصل ودول وملل مسيحي

ت ّسخن دادند وبه نوعى اثبات حقي ت بسيار ازهزار الى شش هزار نفر دادّميان جمعي ردرمجامع وكنائس ومعابد قدم نهاده د

اين نعمت نعمتى است كه زياده ازپنجاه سال است خدا به ما عطا . ّحضرت رسول فرمودند كه احدى ادنى تعرضى نكرد

   ٢١١.بدانيم وتالفى ما فات نمائيمّاما اميدواريم بعد ازاين قدراين نعمت را . ندانستيم رموده بود وما نشناختيم وف

َمريكا آمده ام تاعلم ِ صلح عمومى بلندآمن به «: ت سفرشان به امريكا مى فرمايندّحضرت عبدالبهاء درپاسخ به سؤال عل    ،كنم َ

ۀ ايام دربارآن  جمله اعالنات روزنامه ها در  از٢١٢».ت بين اديان استّمحب  مقصودم الفت و،آمده ام ترويج وحدت عالم انسانى نمايم

عبدالبهاء پيشگام بزرگ « ،» صلح عمومى نموده استۀوقف اشاع را خود عبدالبهاء چهل سال ازعمر«: سفرايشان، چنين بوده است

 ،» ماترياليسم مردوداستۀپيامبر شرق مى گويد فلسف« ،»حوارى صلح با سوسياليست ها مالقات مى نمايد« ،»صلح دردنياى امروز

واال جذب  ت بى همتا وّ نفوس را به اين شخصيۀچه چيزى هم« ،»براى غرب پيش بينى مى نمايد شتناك راارى صلح جنگى دهّحو«

ّمى نمايد؟ آيا قدرت تفكر يا نفوذ كالم ايشان است ويا محرومي ت ّكدام، بلكه اين صميمي هيچ !ّت هائى كه متحمل شده اند؟ خيرّ

او انسان دوستى « ،»دارند دارند كه بدان با تمام روحشان ايمان راسخ أموريتىم ت ممتازّاين شخصي. حصرشان است ّويكرنگى بى حد و

   ٢١٣».است عاليقدر كه كليسا ومعبدش عالم انسانى است

است كه شرح مجلسى را كه جام جم عكس بدون  ا مفيدّاگرچه با مطالب فوق بسيارى حقايق براى هموطنان عزيزروشن شد، ام  

 جلد اول ص بدايع االثار( جام جمۀ همان منبع مورداشار  چاپ كرده از٥٥ ۀدرصفح نيز م وّاشت جلد ايپ  آن را درۀتحريف شد توضيح و

 »جشن معنوى ميثاق« نبوده بلكه »مريكائىآ« دراينجا بياورد تا برهمه آشكارشود كه برعكس تحريف جام جم، آن ضيافت، )٣٨٨-٣٨٦

روشن شود كه آنچه درآن گفته شده چه بوده كه جام جم به عنوان  ان برگزارشده، وبهائي ط خودّبهائيان با حضرت عبدالبهاء بوده كه توس

  : اين است شرح آن مجلس.هموطنان آن را بخوانند وبفهمند ت ايران صالح ندانسته خودّ ملّم وولىّقي

روز با دسته  ته دسته آندس. ه و تدارك جشن ميثاق و تبريك مسافرت دلبر آفاق بودندّاء در تهيّ نوامبراحب٢٣  ذى حجه١٤روز 

 )گرنت نادرن هوتل(ا آن جشن عظيم و بزم جانفزا شب در يكى از هوتلهاى بزرگ نيويورك ّام. هاى گل بساحت انور مى رسيدند

انواع پرده ها و علمها و قطعه ها نموده قطعه اسم ه ن بّا كه مانند جشن واشنگتن آئين بسته تاالر را مزيّدر تاالر عظيمى مهي

ن ّرا فوق كل در صدر تاالر نصب كرده بودند در وسط تاالر دو ميز مربع مستطيل و در صدر آن ميز ديگر بسيار بزرگ و مزياعظم 

ات و ظروف بلور و اسباب زينت آراسته بود كه از ّانواع گلهاى رنگين و اقسام حلويه و اطراف ميزهاى مدور ديگر همه ب

ف و پرجلوه و تلئال گشته متجاوز از سيصد نفر كرسى نشين با لباسهاى فاخر رسمى اّاق و شفّانعكاسات چراغهاى برق جميع بر

اء مخصوص امة اهلل مسس لئلى اليد در خدمت بزم ميثاق كام دل دادند و چون ّدر محضر اطهر جالس بودند و بعضى از احب

ان تعظيم كنان اهلل ابهى گويان ناظر و جمال جميل در آن جشن جليل نزول اجالل فرمودند همه از كرسيها برخاسته باروى خند

ت زيادى در اطراف تاالر از اهل هوتل تماشا مى كردند و از عظمت عهد الهى و خضوع و ّه روى ماه پيمان گشتند و جمعيّمتوج

عت و ثبوت اء و اظهار اطاّى از قبل احب ااى رحمانى حيران بودند و چون جلوس فرمودند مستر هور برخاسته تبريك نامهّل احبّتبت

ه و صلح و ّى جامع مسائل الهيابر عهداهلل و محامد طلعت نوراء خوانده بسمع اطهر رسانيد آنگاه هيكل انور برخاستند و خطابه 

وحدت عالم انسانى ادا فرموده بعد دور محفل دوستان گردش مى فرمودند و بدست مبارك شيشه هاى عطر گرفته موى و روى 

اوصاف روى نيكو پرداختند پس از نغمه ه اء با نغمه و پيانو بّى نمودند و چون شروع بشام كردند باز احبر مّياران را خوشبو و معط

ندگى نوع انسان نطقى ّتعاليم اسم اعظم و شرح حرب بالكان و دره و ساز باز لسان راز ناطق و از جنگ و جدال امم و احتياج ب

ت صميمى اهل عالم نمودند بعد از آن حضرت سفير ايران و جناب ّ و محبحاد و يگانگىّمشروح فرمودند و كل را داللت بر ات

و ستايش هيكل اقدس نطقهاى مفصل نمودند و آن شب آن بزم و ء جنرال قونسول مستر توپاكيان و بعضى از دوستان در ثنا
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صدد تحقيق و ف شدند و در ّجشن عظيم چنان عظمتى داشت كه جمعى از اهل هوتل پس از مجلس در تاالر ديگر مشر

مريكائى آت و تمجيد شخص شرقى نفوس جليله ّجستجو برآمدند كه اين چه بساط پرانبساطى بود و چگونه در تبريك و تهني

 جشنى شاهانه بود و مايه عبرت هر شخص فرزانه دوشيشه عكس ممتاز بواسطه روشنى مخصوص چنين جشنى گرفتند حقيقتًا

ت مجلس در عكس نيفتاده ولى آن عكس بخوبى حكايت ّتند اگر چه همه جمعيكه عكاسها براى عكاسى شب دارند برداش

  . از صورت آن مجلس مى كند

ه ه و صلح و وحدت عالم انسانى و جنگ و جدال امم و احتياج بّ مسائل الهيۀمالحظه فرموديد كه نطق حضرت عبدالبهاء دربار  

ت صميمى اهل ّ را داللت بر اتحاد و يگانگى و محبّانسان بوده و كل و درندگى نوع ٢١٤ و شرح حرب بالكان)بهائى(تعاليم اسم اعظم

دعوت شود كه خود شرح اين اسفار ومتن نطق هاى حضرت عبدالبهاء را  هموطنان عزيز از ديگر اينجا بجاست كه بار. عالم فرموده اند

  .  مدتى است كه وقت آن رسيده است،بخوانند

ازبراى «آورده كه  امّايپشت جلد  دالبهاء درزير عكس مزبوره جام جم ازنطق حضرت عبرسيم به نقل گزينشى ِ ناقصى ك اما مى  

ت ّاميدوارم مل. چه كه مملكت ايران مواد ثروتش همه درزيرخاك پنهان است. ايران نه از مريكا، مملكتى بهترآت ّتجارت ومنفعت مل

 مريكا وآه سازى هاى ژورناليستى خواسته بارنگى كردن پرچم ل آن كه جام جم با صحنّ او».مريكا سبب شوند كه آن ثروت ظاهرشودآ

اسم اعظم بهائيان مافوق آن دو، ونياوردن شرح ضيافت مزبوربراى پنهان كردن مطالبى  ۀوجود نشان مسكوت گذاشتن پرچم ايران وعدم ذكر

كه بيان مبارك حضرت عبدالبهاء مربوط  دكن  وانمود»زيربيرق اجانب، دريك ضيافت آمريكائى،« ۀدرج جمل و كه درآن مطرح شده است،

ارتباط شرق و غرب در تاالر ۀ مبارك ايشان در کنگر ۀمربوط به خطاب حال آنكه بيان مزبور. وطن فروشانه است و سياسى و به ضيافت مزبور

 كه حسب معمول روش را  آن حضرتۀثانيًا تمام خطاب. مى باشد١٣٣٠ّ اول ى جماد٣مطابق ١٩١٢آپريل  ٢٠  واشنگتنّى ملۀکتابخان

 شروع مى شود، بدون هيچ شرحى درذيل مى آورد تا خودبخوانيد وان شاءاهلل نيات جام جم رابدانيد »هواهلل« ۀالهى حضرتشان با جمل

   .وقضاوت فرمائيد

ب حاضر  هستم الحمد هلل در مجلس غرىمن شرق.  وارد شدمى امشب من نهايت سرور دارم که در همچو مجمع و محفل.ُهو اهلل

 آنان نور انسانيت در نهايت جلوه و ظهور است و اين مجلس را دليل بر اين ميگيرم که ممکن ى بينم که در روى مىشدم و جمع

ّاست ملت شرق و غرب متحد شو ّ ترقيات ماديه ايران بهتر از ارتباط ىزيرا برا. مريکا حاصل گرددآّ و ارتباط تام بميان ايران و ندّ ّ

 بهتر از ايران نه چه که مملکت ايران مواد ثروتش ىمريکا مملکتآت ّ تجارت و منفعت ملىشود و هم از برا مىمريکائيان نآبه 

مريکا آّ شوند که آن ثروت ظاهر شود و ارتباط تام در ميان ايران و بمريکا سبآّاميدوارم ملت . همه در زير خاک پنهان است

 ۀّت ماديّه به يکديگر معاونت نمايند تا آنکه مدنيّت روحانيّز حيث مدنيه خواه اّت جسمانيّحاصل گردد خواه از حيث مدني

 ى عالم هر يک منفردًا زندگانّۀ عموميئنات کاىبار. مريکا نهايت نفوذ و تأثير نمايدآ ايران در ّۀت روحانيّمريکا در ايران و مدنيآ

 تواند و لکن ىهمچنين حيوان منفردًا زندگ. ار مستفيد شود منفردًا نشو و نما نمايد بدون اينکه از سائر اشجىهر شجر.  توانندىم

 کند و شنوع انسان محتاج تعاون و تعاضد است محتاج مراوده و اختالط است تا کسب سعادت و آساي. انسان ممکن نيست

ّمثال اگر ميان دو قريه ارتباط تام حاصل شود سبب منفعت کلي. راحت و آرايش يابد ّ ين ميان دو شهر چون  گردد و همچنىّه و ترقً

ّ ارتباط تام و تعاون و تعاضد کامل حاصل گردد ىپس اگر ميان دو اقليم.  و آسايش گرددىّتعاون و تعاضد حاصل شود سبب ترق

حاد شرق و غرب است اساس تعاون ّ الحمد هلل سبب اتىحال اين محفل نوران.  و فوائد عظيمه شودّرقيات نيست مزيد تاىشبهه 

ّت ماديه رواج و ّ در ايران مدنيى شودکه منافع و فوائد عظيمه حاصل خواهد شد يعنىت است از اين معلوم مّو تعاضد دو مل

 و منفعت طرفين گردد و اين ارتباط اعظم وسيله ىّمريکا باز خواهد شد و يقين است سبب ترقآ ىشيوع يابد و ابواب تجارت برا

 گذاشت و اعالن ىّتهلل در ايران شصت سال پيش اساس چنين محبحضرت بهاء ا. ت بين ملل شرق و غرب شودّحصول محب
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که همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار و فرمود که نوع انسان   نمودى فرمود و خطاب به نوع انسانىوحدت عالم انسان

ّک ملت و يک مريکا يآّلهذا اميد چنان است که ملت ايران و . عبارت از يک عائله است و جميع بشر عبارت از يک جنس

 و ترويج صلح ىحاد عالم انسانّحضرت بهاءاهلل به جهت ات . در ميان نماندىجنس و يک طائفه و يک عائله گردند تفاوت

ّ تحمل فرمود چهل سال در زندان عبدالحميد بود و اوقات مبارک در اعظم راحاد جميع صدمات ّ و اين ارتباط و اتىعموم

 من شدند ى سبب آزادىّحاد و ترقّ اتۀاز چهل سال در حبس و زندان بودم تا جمعيت محترمو همچنين من متجاوز. باليا گذشت

اين ه  بود آمدن من بى نمىّ و ترقدحاّت اتّاگر جمعي. اين ممالک آمدمه  نمودند و ممکن شد که من بىّو نهايت محبت و مهربان

خالصه اين بحر .  شدندىّشوند زيرا سبب حريت و آزادد ّت دعا کنيد که روز بروز مؤيّ آن جمعيىممالک ممکن نبود پس برا

 بينم و از اين محافل ى مى و نفوس را روحانىاينجا رسيدم الحمد هلل محافل را نورانه  کردم و بىمحيط آتالنتيک را من ط

حاد روشن ّلم را بنور اتخداوندا آمرزگارا اين مجمع را تأييد کن و توفيق بخش تا عا.  کنمى شما ها دعا مۀ و در باررورم مسىخيل

ّنمايد شرق و غرب را به پرتو محبت و نور ات  بخشنده مهربان دلها را بنفثات روح القدس زنده کن و رويها را ىا. ّفاق منور کندّ

   ٢١٥. مهربانى دهنده و توئى بخشنده و توئىتوئ.  نمايندى کنند و نفوس را رحمانى نورانرامانند شمع بر افروز تا جهان 

  . باد قلبتان مسرور جان و. مالحظه مى فرمائيد  آنچه درفوق ذكرشدۀمقاالت اين مجموعه نيزمطالبى درباردرديگر
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 ّال اكراه فى التشرف

  حامد

سخنرانى آيت اهلل ملكوتى درجمع بهائيان روستاى سيسان كه . ّتشرف«: دارد كه زيرآن چنين نوشته ام عكسى وجودّ اي٥٥ ۀدرصفح  

 چندسالى است كه . آن جزهمين جمله نمى بينيدۀ طبق سايرتحريفات جام جم، هيچ گونه توضيحى دربار».ده اندبه شرف اسالم نائل ش

اول انقالب كه  ۀده كشتار مظالم وحبس ونفى واخراج وشكنجه وضرب وجرح وسوزاندن و از  به حرمت آبروى كشورشان كمترءاهل بها

آنها كه قبرستان هاى بهائيان راجديدًا خراب مى كنند  جام جم و و  امثال كيهانا چه مى توان كرد كهّام. مى گويند دچارش بودند،

تأسيس ... ضدبهائى درقم واصفهان وۀديوار بعضى شهرها مى نويسند وشبكه هاى سازمان يافت و در آميزعليه بهائيان بر وشعارهاى تهديد

ترك عقيده مى نمايند، بهائيان  بر مجبور ونوجوانان بهائى رادرمدارس كودكان  و درآنها تربيت مى نمايند، مى كنند وبهائى ستيز

كه درپاسخ به اكاذيب وتهمت هاى حساب شده وتحريك آميزايشان دست به افشا زنند تا هموطنان عزيزشان دردى راكه  رامجبورمى كنند

  . بهائيان دريابنددرخصوص مظلوم نمائى  عاى دروغ بهائى ستيزان راّدوستان بهائيشان كشيده اند حس كنند واد

كمتر ازيك قرن ونيم قبل با دين جديدبهائى  اين روستا كه درآذربايجان شرقى است حدود.  سيسان استّۀمزبورقضي يكى ازموارد  

 همه جانبه ۀتعاليم وآموزه هاى بهائى اين روستا پيشرفت وتوسع دراثر. نفرگرديد ٢٠٠٠ت بهائى آن بالغ برّ پهلوى جمعيۀدور در. آشنا شد

 ٧٠٠پسرانه با و  دخترانهۀبهائيان درآنجا مكتب خانه وسپس مدرس. بود مشهود نيز ت نزد مسلمانان عزيزّاى يافت، به طورى كه اين واقعي

عالوه برمدرسه، بهائيان .  ه ش توسط دولت وقت تعطيل شد١٣٢٨بودند تأسيس كردند كه بعدها درسال  ازمسلمين نيز شاگرد كه بعضًا

تأسيسات اجتماعى واقتصادى وبهداشتى وامثال آن  خالقى وروحانى نيزكوشش ها كردند، ودركنارآن به سايراقدامات وآنجا درتربيت ا

نشاسته  ۀبراى خط تلفن، آسفالت راه، احداث پل وكارخان  نفت، حفرچاه عميق ونيمه عميق، تقاضاآتأسيس شعب. نيزمبادرت ورزيدند

 پس از انقالب اسالمى براين امر چنين اميد زنجان غيربهائى ۀروزنام.  آنها بودۀژ، ازجملّام مجهز به سيستم شوفاّسازى واحداث حم

آبادترين روستاى منطقه به شمار مى رفت واكثرساكنان قبلى اين روستا كه ) سيسان( نه چندان دور اين محلۀدرگذشت«: شهادت مى دهد

دراحداث خانه هايى به سبك خانه هاى شهرى وبا  نيز و ...وبا احداث باغات...هدرآبادانى روستا كوشا بود...ت بودندّبهائي ّۀ ضالۀپيروفرق

   ٢١٦».اين روستا كانون اقتصادى مهمى براى منطقه خصوصًا براى مسلمانان ومساكين آن به حساب مى آمد...ّامكانات بهتر فعال بودند

بستان آباد، به سيسان اعزام شد تا  ۀ وبه تحريك امام جمع قمّۀ علميۀاين كه فردى به نام على واليتى ازطرف حوز اين حالت بودتا  

تشكيل شده براى اين منظور، باعث  ۀعدم شركت بهائيان درجلس. ضمن مالقات با بهائيان، ايشان را به ديانت اسالم تبليغ نمايد

بسيارى آسيب هاى  بهائيان سلب شد و ت ازۀبه اين ترتيب آسايش وامني.  ش شدـ ه١٣٦١ت بهائيان دربهارسال ّمخالفت وشروع آزار واذي

پرداختند وبهائيان رابراى ترك عقيده بعضًا درسرماى  ّ آنان به اسالم به ظلم وتعدى بيشتر»ّتشرف«اين باربراى . ديدند جانى ومالى شديد

ادند، وچون هيچ زجرها د و واستخوان شكستند)حتى موردى نيزبه مرگ انجاميد(زمستان برروى يخ وبرف كتك زدند ومجروح نمودند

زنجان  اميد ۀهمان روزنام. ديگركردند  ديارۀروستا مجبوربه مهاجرت وآوار ايشان را از پشتيبانى ازطرف حكومت نسبت به آنان نمى شد،

 بهائى ۀخانوارسكن٢٠٠٠خشمگين روستاهاى اطراف نه تنها موجب فراربيش از هجوم روستائيان مسلمان و« :دراين خصوص چنين نوشت

ويران نمودند،   اقتصادى بكلى ازبين رفته به اين ترتيب خانه هاى بهائيان راّگسترش تخريب، كانون مهم ۀيد، بلكه درسايآن گرد

زيرورو نموده  نيزبا بولدوزر را) گلستان جاويد(نمانده است وگورستان ازساير تأسيسات نيز آثارى برجا. حظيرةالقدس آن را بكلى ازبين بردند

نبودن  ت مساعدّ به عل) خانوار١٥درحدود(ساكنين مسلمان آنجا . بهائيان مجاز به عبورومرور درآن منطقه نمى باشنددرحال حاضر . اند

   ».شرايط به صورت فصلى درسيسان زندگى مى كنند
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ركردند،  امام راصاد١٠٠ام وقتى مقام رهبرى كشورآيت اهلل خمينى دستورگشودن حساب ّندانند كه درهمان اي هموطنان عزيز شايد  

. مى شد به آن حساب كمك نمودند رغم باليا ى مزبورى كه برايشان وارد دهات على  شهرستان ها وۀجوامع كوچك وبزرگ بهائى درهم

ت نبودند كه بهائيان نيزمى ّت كه بهائى ستيزان بهائيان راگمراه ونجس ومجرم مى دانستند، مايل به قبول اين واقعيّا ظاهرًا به اين علّام

ّمحق درمصادر را خود بكوشند وشريك باشند، و گويا بيشتر عزيزمان ايرانى درعمران وآبادانى كشور شهروند ه عنوان هموطن و دبتوانن ِ  ۀُ

ايراداتى كه به نخست وزيرمرحوم آن زمان، كه  كشتن آنها مى ديدند وجالب آن كه يكى از حبس وزجر و و فقير اموال بهائيان ازغنى و

مجلس وارد شد همين بودكه چرا ازبهائيان قبول كمك هاى مالى براى نفوس محتاج وبى خانمان  بهائى بود، درخودنيز ازمخالفين 

  .)وسيما موجوداست فيلمش درصدا(  امام نموده است١٠٠ازطريق حساب 

ف اسالم جمع بهائيان روستاى سيسان كه به شر«است، جام جم با عبارت  ام مشهودّ اي٥٥ ۀبارى همان طوركه درعكس صفح  

 ۀسكن٢٠٠٠درآن حاضربوده اند،  نيز مسلمين عزيز ّ دوباره دست به تحريف تاريخى زده وجمع معدود درعكس راكه البد»نائل شده اند،

 وبدون زجر وكتك به شرف اسالم نائل »بدون اكراه«را  بهائى سيسان فرض نموده وتوضيح هم نداده كه به چه شكل وحالت آن معدود

 مهاجرت كرده به شهرهاى ديگرچيزى ۀمنال ازدست داد  مال وۀكتك خورد  معدودۀندارندكه همان عد جميان خبر جام .نموده اند

نگذشت كه همگى همان بهائى سابق بودند واينك فرزندانشان درميادين خدمت به آئينى كه درراهش صدمه ها كشيده ومى كشند 

ايشان  خود از شرح ماوقع را و بيابد وبا ايشان مصاحبه كند آنان را ى مى تواندّبه راحت جام جم بخواهد اگر اليت مى باشند وّمشغول فع

جام جم  ! آرى.ء اكاذيب وافتراۀ زنگارگرفتۀنشان دهدكه حقيقتًا جام جم ِحقايق است ونه آيين و ت شريف ايران بازگوكندّبشنود وبراى مل

پيدا مى كرد  ين تحريفات وستيزه جوئى هايى مى رفت بهائيان سيسان راحقايق مى بود، بايد به جاى چن ۀ وبايدآينكه جام جهان نماست

 از تى غافل به تحريك نفوسى به دورّ ساله با ايشان، با آنها مصاحبه مى كرد كه چگونه اقلي٣٠اسالمى  ضد رفتار وضمن عذرخواهى از

امروز روشنفكران مسلمان . وندارشان را منهدم ساختند دار  وكاشانه بيرونشان كردند خانه و از و ت كردندّاذي و حقيقت اسالم آنها را آزار

 را به مالك اشتر ع  حضرت اميرۀفى نمايند وبه اين خاطر نامّالگوى حقوق بشرمعر غبارشويى كنند وآن را را اسالم عزيز ۀچهر تا درتالشند

 اننديد چرا؟ براى اينكه اهل عالم م.به مى سازند پن نبافته آنان راجام جم رشته  آن وقت درچنين حالتى٢١٧.به جهانيان مى نمايانند

به پاى اسالم  ، فجايع مزبوررا»قبول دارند  اسالم را،مسلمين خود زمين كه به جزۀ كه به عنوان تنها غيرمسلمانان روى كر«ستندهبهائيان 

  . عزيز نمى نويسند

ازسيسان هم واقع شد كه دراين مقال به آن نمى  فجيعتراوايل انقالب مواردى   سيسان هم نبود، بلكه درّمختص ت فقطّاين واقعي  

 بهائى درفالن جا ١٢ًكه مثال  ام يكى ازشگردهاى بهائى ستيزان اين بود كه شايعه نيزمى كردندّاشاره كنيم كه درآن اي ا تنها بايدّام. پردازيم

ى ّتبر ى معدودّعقال مى دانند كه حت ۀامروزه هم. تبوده اس دروغ چون جامعه پيگيرى مى كرد درمى يافت كه خبرمزبور ى نمودند وّتبر

دين وگروهى صورت گيرد، درنظربزرگان عالم انسانى  هر از امثال آن درهرجائى و تحصيل و شغل و ازترس اخراج از هائى نيزكه با فشار و

. عقيده اى افتخار وارزش نمى آورد ووجدان نفوس ارج مى نهند پشيزى ارزش ندارد وبراى هيچ دين  وآنانى كه به مقام آزادى عقيده و

  ».ّال اكراه فى الدين«ن مجيداست كه فرموده آقر ۀ كريمۀارزش به اعتقادبه آي و افتخار



               

 

١٤٥     ولوله درشهر

 !»دقيق وعالمانه«توهين 

  حامد

  :عا كردهّ چنين اد»سرسخن «درقسمت ٢ ۀ جام جم درصفح»دقيق وعالمانه«توهين 

 »ۀدقيق وعالمان«زفرزندان دردآشنا ودرك مند ايران اسالمى، جهت تبيين  بخشى ا»علمى«داريد، حاصل تالش  آنچه پيش رو

حتى براى جوانان (  مستندات قابل قبولۀّ بهائيت درتاريخ است كه بدور ازهرگونه شعار وجنجال، وصرفًا برپايۀكارنام

  به معناى واقعى را»يقتى حقّتحر«اميدواريم كه جوانان بهائى، شهامت . صورت گرفته است) ّتحصيلكرده ومنصف بهائيت

حقيقت،  « حقيقت، مطالعه نمايند وآنگاه به منطقۀ يك پژوهندۀتا پايان، با حوصله ودقت ويژ يافته واين ويژه نامه را ازآغاز

  .ايدون باد.  عمل كنند»افالطون است از باالتر

اس افندى درحال ّ عب.راكب ومركوب« :وشتهّ ايام جام جم، تصويرى ارائه مى دهد كه باالى آن چنين ن٥٥ ۀبا اين حال درصفح  

ّ اين عكس قبال هم دررديه هاى زمان پهلوى بود وهنوزهم معلوم نيست چرا بهائى ستيزان ازآن استفاده مى كنند٢١٨».االغ سوارى ّ  آيا .ً

ان توهين به حضرت  مى شود؟ اگر مقصودشّ بودن دارد؟ چه حقيقتى با اين عكس اثبات يا رد»دقيق وعالمانه «آوردن آن نشانى از

 :ن مجيد مى فرمايدآ چه كه در قر.پيروان بهائى ايشان است كه ازآن عكس چنين نتيجه اى گرفته نمى شود عبدالبهاء وعشاق و

َاهللُ الذى جعل لكم االنعام لتركبوا منها ََ َِ ٔ   )خداست كه چهارپايان رابراى شما قرارداد تا سوارشويدبرخى ازآنهارا(٢١٩ ...ُ

 :يدونيزمى فرما

ُ و االنعام خلقها لكم َ ََ َ َ ٌولكم فيها جمال.. .َٔ َ َُ ًو الخيل و البغال والحمير لتركبوها و زينة.. .َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ وبراى ...وچهارپايان را براى شماآفريد (٢٢٠...ِ

 . )...واسب ها وقاطرها وخرها تا سوارشويدآنها را وباشد آرايش وزينتى... ّشما درچهارپايان تجملى است

ّواولياى حق ع اطهار ۀص وائم ء عكاسى، عكسى ازحضرت رسول وسايرانبياّن جهت، اگرچه به علت نبودن فنبه همي اسب   نيزكه سوارّ

دقيق آن در حديث  ۀمصداق ونمون. ندارد، ولى دركتب آسمانى واحاديث اين حقيقت ثبت ومسطوراست وخر وقاطر وشترمى شدند وجود

  .هست ّين مطلب، حاكى ازقلت شيعيان حقيقى درزمان ائمه ع نيز به اۀزيرمذكوراست كه عالوه براشار

  :  چنين آمده است٣٤٠-٣٤١: صص اصول كافىدريكى ازچهاركتب معتبرشيعيان 

ّخدمت امام صادق ع رسيدم وعرض كردم: صيرفى گويد سدير چرا اى : به خدا كه خانه نشستن براى شما روانيست، فرمود: ّ

 و  شما شيعه وياورۀ به خدا كه اگراميرالمؤمنين ع به انداز.ياورانى كه دارى  دوستان و شيعيان وبراى بسيارى: سدير؟ عرض كردم

توضيحات  ()ش را غصب نمى نمودندّوحق(نسبت به او طمع نمى كردند) وعمر ابوبكرۀ قبيل(دوست مى داشت، تيم وعدى 

صدهزار؟ : فرمود .صدهزار: ه اندازه باشند؟ گفتماى سدير، فكرمى كنى چ: فرمود. )پرانتزها ازخود كتاب اصول كافى است

آرى وبلكه نصف دنيا، حضرت ازسخن گفتن با من : دويست هزار؟ عرض كردم: عرض كردم آرى، بلكه دويست هزار، فرمود

زين  استرى را فرمود االغ و سپس دستور. آرى: برايت آسانست كه همراه ما تا ينبع بيائى؟ گفتم: سكوت كرد وسپس فرمود

 و زيباتر استر: اى سدير، مى خواهى االغ را به من دهى؟ گفتم: نند، من پيشى گرفتم واالغ را سوار شدم، حضرت فرمودك

راه افتاديم تا وقت  االغ شد ومن سوار استر و االغ براى من رهوارتر است، من پياده شدم، حضرت سوار: شريف تراست، فرمود

درآن روا نيست، پس به راه افتاديم تا  اين زمين شوره زار است ونماز: وانيم، سپس فرمودپياده شويم نماز بخ: ّنماز رسيد؛ فرمود



               

 

١٤٦     ولوله درشهر

اى سديربه خدا اگرشيعيانم به : ّبه زمين خاك سرخى رسيديم، حضرت به سوى جوانى كه بزغاله مى چرانيد نگريست وفرمود

چون ازنماز فارغ شديم به سوى . ده شديم ونمازخوانديمآن گاه پيا.  اين بزغاله ها مى بودند، خانه نشستن برايم روا نبودۀشمار

  .بزغاله ها نگريستم وشمردم، هفده رأس بودند

 االغ، ۀه ش، نيزذيل كلم١٣٤٩طهورى، چاپ دوم، طهران  ۀ جيمز هاكس، نشركتابخانۀ تأليف وترجمسّقاموس كتاب مقد در   

  :چنين آمده

ّديد نبوت حضرت زكرياورشليم گر عيسى مسيح به سوارى االغ وارد... چون خود مى  ۀ ازصحيف٩:٩ا كامل شد كه درفصلّ

البته مطالعه كننده اين مطلب را   و».كره بچه االغ سوار است االغ وبر او عادل وصاحب نجات وحليم مى باشد وبر« فرمايد

ره به صلح دوستى مسيح نمود زيرا كه االغ سوارى درمشرق عيب نبوده بلكه اين واقعه اشا حمل برپستى وسبكى مسيح نخواهد

  ... نمى داشتندوجه االغ را براى سوارى درجنگ نگاه مى باشد چون كه به هيچ

 عمل نكرده، بلكه مقصودى جزتوهين »دقيق وعالمانه«به اين ترتيب تنها چيزى كه اثبات مى شود اين است كه جام جم نه تنها    

 مسلمين عزيز ازهرفرقه كه ۀجواب بهائيان دنيا، بلكه بايد جواب هم  نه تنها بايده به داليل فوقّهم نداشته، وبه اين جهت با توج وتحقير

ازكشيده شدن كاريكاتوراهانت آميزراجع  ّجام جمى كه البد.  اديان را بدهدۀباشند وجواب مسيحيان عزيز وخالصه جواب پيروان عزيزهم

  نمى داند، چطوربدون انصاف وتقوى وحياى مذكور»نهدقيق وعالما«سات اسالم عزيزبه خشم وخروش مى آيد وآن را ّبه مقد

ّدرآثاراسالمى، ايام ِ سراپا توهين به مقد قانون طالئى  سات بهائيان جهان را منتشرمى سازد؟ اى كاش امثال جام جم به الفباى مشترك وّ

ثمره  درخت را از « مسيح فرموده اند حضرت. آشنا بودند»آنچه برخودنمى پسندى برديگران مپسند « اديان آسمانى كه فرموده اندۀهم

 پاسخ توهين هاى جام جم را به ءبنابراين اهل بها . پيداست»ّايامش «ت جام جم نيز ازّوني  ومقصود»علمى« لذا مقام »ّاش بشناسيد،

.  مى نمايندّخداوند مى سپارند وبراى ايشان دعا مى كنند كه ازمسلمين وشيعيان حقيقى گردند كه به وصاياى حضرت محمد ص عمل

ت آن دراسفارغربشان، جام ّواثبات حقاني رغم دفاع حضرتشان ازاسالم عزيز دعاى بهائيان به اين خاطراست كه همان عبدالبهائى كه على

ر  اگ، اگر شمشير زنند شكر و شير بخشيد،اگر زهر دهند شهد دهيد«: ت فرموده اندّجم اين همه به ايشان توهين كرده، بهائيان راچنين وصي

 ۀِدر نهايت مهربانى قيام نماييد و به اخالق رحمانى معامله كنيد و ابدًا به كلم.  اگر لعنت نمايند رحمت جوييد،اهانت كنند اعانت نماييد

  ٢٢١».ّ در حقشان زبان نياالييديكىرك



               

 

١٤٧     ولوله درشهر

 گوش نامحرم نباشد جاى پيغام سروش / تا نگردى آشنا زين پرده رمزى نشنوى

  حامد

ّ ايام راديده اند، البد تصويرموال ومحبوب بهائيان دنيا، حضرت عبدالبهاء را روى جلدآن مشاهده ۀويژه نامهموطنان عزيزى كه   

 حضرتشان، بعضى ازروى بغض وحسد ديرينه، وبعضى به تقليد ازآن »نامحرم «چندين دهه است كه قليلى از هموطنان. نموده اند

 آسمانى اش را زمينى وسياسى واستعمارى »پيغام «سالت معنوى وانسانى حضرتش،محرومان پركينه، سعى نموده اند با تحريف حقايق ر

زود بايد  يا  حال آنكه حقيقت برخالف آن است، وآن نامحرمانان بى انصاف ونامهربان زمانى دير.وضداسالمى وضدايرانى جلوه دهند

 ه، تا آنجا كه امكانات موجودّ جوابيۀ اين مجموع درمقاالت مختلف.پاسخگوى هموطنان شريف جهت وارونه جلوه دادن حقايق باشند

ّحد اقل گوشه هائى ازحقايق مزبورتقديم آن هموطنان عزيز  اجازه مى داده، سعى شده درپاسخ اكاذيب وتحريفات تحريك آميزجام جم

  . مى پردازيم»ت وانگليسّبهائي «تحت عناوين١٤ تا ١٢به يكى ازتحريفات تكرارى جام جم، مندرج درصفحات  دراين مقاله نيز. گردد

 حال ».ّازلى ها شكارانگليس شدند وبهائيان، همچنان درسهم روسيه باقى ماندند«كه  جام جم اشاره دارد  مزبور،ۀمقال آغاز در  

گرى درهمين مجموعه آمد، ديانت بهائى وبهائيان نه تنها سهم روس ها نبوده اند، بلكه سهم هيچ دولت دي آنكه چنانكه درمقاالتى ديگر

شيره را خورد وگفت / ّازكرامات شيخ ما چه عجب«ازل كه دشمن حضرت بهاءاهلل بود، جام جم به مصداق  آرى درمورد. نيزنبوده ونيستند

ّ اما تعج.انگليسيان شدند  كه ازل وازليان شكار با وجود شواهد آشكار، كشف نموده»شيرين است، ب اين جاست كه برآن فرض غلط ّ

ّپس ازسقوط امپراتورى روسيه وروى كارآمدن كمونيست ها، انگليسى  افزوده، آنها را بودن بهائيان، فرض غلطى ديگرقبلى مبنى برروسى 

 ۀمبارز ،٨ص ،ماه عسل درعشق آباد( قبل ازاين مقال ۀمقال دو وعجيب ترآنكه جام جم برخالف همين دوفرض غلط، در. گفته است

 پيوند« يكجا مى گويدرژيم كمونيستى به خاطر .رآن واحد هم روسى وهم انگليسى گفتهبهائيان را د )١٠ص ،دولت شوروى با بهائيان

جاسوسى درمشرق  ۀكشف شبك « عليه بهائيان اقدام كرد، وجائى ديگرمى گويدبه خاطر»بهائيان با رژيم ضدانقالبى تزارى آشكار

  . انگليسى دانستن بهائيان بارى مى پردازيم به تهمت. چنين نمود»االذكارعشق آباد به نفع انگليس ها

ّجالب توجه دراين خصوص آنكه جام جم مى نويسد درخصوص انگليسى بودن بهائيان، اجماع بين مورخان ومطلعان  ۀّاولين نكت  

قب اين فرقه با بريتانيا، به ويژه اعطاى ل خان يادشده، روابط آشكارّدليل مور«دارد، وخاطرنشان مى سازد كه  تاريخ وسياست وجود ۀرشت

ّ اما با ديدن ليست عجيب اسامى مور».اس افندى مى باشدّونشان عالى ازسوى پادشاه انگليس به عب دشمنان  خين مزبوركه اكثرشان ازّ

ّآيين بهائى ورديه نويسان عليه آن هستند، خواننده درمى يابد كه ظاهرًا اجماع حضرات صرفًا دراين مورد است كه اعطاى نشان ازطرف  ّ

واقعى ومحققانه  ّت داشته وتصويرآن نيزموجوداست، واال ابدًا اجماعى به معنى علمى وتاريخى وّرت عبدالبهاء صحانگليس يه حض

ت ها ونهضت ها واديان ّ شخصيۀ همۀخين دربارّ تواريخى كه پراست ازاختالف نظرهاى مور.ندارد نداشته و وآكادميك بين ايشان وجود

ّائيان باانگليس به اجماع رسيده اند؟ كجا درتحقيقات علمى وآكادميك تاريخى فقط براساس به  روابط بهۀواحزاب وغيره، چگونه دربار

ت يا يك جامعه قضاوت مى كنند؟ برعكس، روشنفكران منصف وبى غرض ايرانى كه تاحال اكثرًا ّاصطالح اجماع مخالفين يك شخصي

ومشخص سازند كه   آيين بهائى نمايند،ۀرست وبدون ترس دربارشروع به تحقيق د دراين خصوص ساكت يا محتاط بوده اند، تازه بايد

وطن فروش نبوده، بلكه وطن پرستى الهى ومنطقى بوده كه وسعت  انگليسى وغيره و فرزند بى همتاى وطنشان، عبدالبهاء، نه تنها روسى و

 خدا بوده ونه اميال روس و ۀ وصل به ارادتنگ نبوده وحبل المتين آرا وافكار وعقايدش و ون خاكى وزمينى محدودّنظرش همچون سياسي

تاكنون هرگز «: اين آيين مى گويد  دربارۀين صاحب زمانى،ّ برعكس جام جم منصفان ايران همچون استاد دكتر ناصرالد.امريكا انگليس و

 ى است كه درخارج ازايران، واين درحال٢٢٢».به درستى، بى طرفانه، انگيزه كاوانه و جامعه شناسانه مورد بررسى عميق قرار نگرفته است
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سياسى، بيش ازيك قرن ونيم است كه به تحسين اين آيين نازنين پرداخته ومى  عقايد مذهب و دين و و فرهنگ و بزرگان جهان ازهركشور

  ٢٢٣.پردازند

ّبايدازجام جم پرسيد آيا نظرات كسروى وطبرى وآدمي   ت ّم وشخصياسال  خودۀغيره را دربار و ت وفشاهى ورآيين وصبحى ونيكوّ

آراء ايشان دراين خصوص  پهلوى وجمهورى اسالمى قبول دارد؟ آيا مى تواند يك اجماع از ه وّعلماى مسلمان دوران قاجاري هاى آن ونيز

آوردن نظرات حضرات دراين خصوص صرف نظرمى شود، ومى پرسد كه فى الواقع، صغرى  ارائه دهد؟ نظربه حكمت هائى از نيز

، »رِس«اوت كداميك ازايشان جام جم را به اين نتيجه رساند كه حضرت عبدالبهاء به صرف دريافت نشان وكبراى قياس هاى متف

چون شيعه راباطل وخرافاتى مى داند، آيين  شيعه دارد و در ًانگليسى بوده اند؟ كسروى اصال دين بهائى را به اين خاطررد كرده كه ريشه

كه  مدركى را. ش. هـ ١٣٢٣، نشر امير كبير و ايراندر كتاب  تاريخى اش آشكارشده، باهاتت كه اشتّآدمي. باطل مى داند نيز بهائى را

سفرزمينى ازانگلستان به شمال هندوستان  «انگليسى آرتوركانالى دركتاب عاى انگليسى بودن بهائيان ارائه كرده، گزارش مأمورّبراى اد

وقتى به او گفته  نبوده و معلوم شد مدركى موجود آنكه بامراجعه به آن درزمان خود،ّ بيان كرده، اما جالب افغانستان ّازطريق روسيه ايران و

 استناد  با اين حال چگونه قولش مورد٢٢٤.ازنشرهاى بعدى كتابش حذف كرد ندارد، ادعاى مزبوررا عاى وى وجودّاد شدكه مدرك مورد

و ج ٣٧٣، ص ١ج  (ظهور و سقوط سلطنت پهلوىجلدكتاب  دو خين رسمى جمهورى اسالمى درّجام جم قرارگرفته؟ رآيين كه خود مور

طبرى   فشاهى وجام جم گشته؟ استناد عا كرده اند، چگونه موردّانگليس وساواك اد مريكا وآارتباطش را با  روز و حال و) ٢٤٣، ص ٢

ومنطق ديالكتيك تاريخى وقوالب  كل روش »كژ راهه، «خود ۀ طبرى پس ازتوبه درزندان جمهورى اسالمى درتوبه نام آقاىنيز كه به قول

ط جام جم صائب ّآيين بهائى توس ۀشان باطل اعالن شد، چگونه براساس همان روش منطقى، نظراتشان دربار استنتاجات ماركسيستى

 شان ازيك جريان، به دسته هاى مختلف با نظرات بامتفاوت گرفتن تزها وآنتى تزهاى تحليلى  ماركسيست هائى كه خود٢٢٥دانسته شد؟

ّوتحليل هاى مختلف منشعب شدند، چگونه اظهارنظرشان مقبول ايام متلو ن المزاج قرارگرفته؟ تكليف صبحى ونيكو وامثال چنين پيمان ّ

  .معلوم است چنانكه درمقاله اى جداگانه ذكرشده، شكنانى نيز

ّو موجود اوايل رژيم پهلوى، و نه با ق ماركسيست، آقاى احسان طبرى ظاهرًا در اثر جّدر اين ميان آنچه جالب است آن كه محق  

 ى از يك طرف،ئاستفاده از روش هاى تحقيقى تاريخى و عقيدتى و بررسى دقيق اسناد و مدارك و شواهد كافى در مورد تئورى و تعاليم بها

ًى و عملكرد آن از طرف ديگر، اوال دين بهائو بررسى جامعه بها و  فى كرد،ّ معر ساخته شده نظرى دينى حسابگرانهى را از نظر تئورى وئّ

به بعد بيش از پيش داراى نظام تشكيالتى و ) اوايل پهلوى(  امراهللّيان از دوره حضرت ولىئثانيًا از نظر عملى نيز به صرف اينكه بها

 گوئى ٢٢٦يرفتپذ »مريكاآ و تانى با امپرياليسم انگلسئ محافل بهاۀرابط« ديگرى را مبنى بر ۀشايع همبستگى درونى سيستماتيك شدند،

 ۀخالف عقيد باورشان نمى شد كه بر ون برمى آيد وّ سياسيۀتشكيالت منسجم فقط ازعهد دوستان كمونيست گمان مى كردند ايجاد

بهائى داراى تشكيالت منسجم  ۀتشكيالت منسجم هم درست كند، وچون جامع  بتواندون جامعه محسوبندماركس، خداى اديانى كه افي

! آرى! تشكيالت كجا ّس وانگليس اين تشكيالت رابراى آنان تأسيس كرده اند، واال خداپرستان كجا وايجادهست، حتمًا رو بوده و

  ».ديد بايد ديگر شست، جور چشم ها رابايد«

 وقى، مى نويسد حضرت ش)م١٨٥٠ ۀده(م پيدايش دين بهائىّدو ۀ انگليسى بودن بهائيان ازهمان دهۀجام جم براى بيان سابق  

نيزنامه  نوشته اند كه كنسول انگليس كلنل سرآرنولد باروز كمبل دربغداد به حضرت بهاءاهلل پيشنهاد كمك نمود و امربهائى خود ّانى ولىّرب

 ۀّ مطروحه دراول همين مقالۀًكامال مخالف فرضي اينكه اين امر از صرف نظر. بدل شد و هاى دوستانه بين حضرتشان ومانكجى هاتريا رد

، بايد به جام جم گفت ّ روسيه تزارى دانستهۀدست نشاند ،)١٩١٧( ّروسيه ان را تا قبل ازپيروزى كمونيست ها درجام جم است كه بهائي

ّ اما مهم ترازآن، .بارها دركتبشان فاش كنند را منابع بهائى نبايد وابستگى وجاسوسى خود وهم آلودش درست بود كه خود عاهاىّاد كه اگر

ت پيشنهاد ّمدارك، بى شرمانه تحريف مى كند؟ چرا عل و  توضيح دهد كه چرا تاريخ را با نقل ناقص اسنادنرااي ت عزيزّبه مل جام جم بايد

 استنادش نمى نويسد؟ چرا نمى گويد حضرت بهاءاهلل همان طوركه را ازهمان منبع مورد پاسخ حضرت بهاءاهلل و كنسول انگليس دربغداد
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 نيز فرمودند، پيشنهادكنسول انگليس را ّ به روسيه وتحت حمايت آنان قرارگرفتن ردشانضرتسفيرروس را مبنى بررفتن ح طهران پيشنهاد در

ّما زندانى دولت علي«اعالن كردند كه  رد نموده، كه به دنبال راه رفاه حقيقى وافتخارايران عزيزهستند  اينك برهم وطنان عزيز ؟» ايرانيمۀَ

جمله فصل هشتم،  از ،٢، جلد»قرن بديع«يعنى كتاب   رانداده،رسش ولى آدبه منبعى كه جام جم ازآن نوشته واجب است كه خود

 ّرسيدن به صلح و واقعى امثال جام جم، با راه نجات ايران وجهان ازبحران هاى موجود و ۀچهر عالوه برشناخت بيشتر مراجعه فرمايند و

ّ جم مى پرسيد نامه هاى حضرت بهاءاهلل جام كاش يكى ازو اى. اى ازصميم جان، آنكه هموطنان عزيز چنين كنندّتمن. وحدت آشنا شوند

زردشتى  است ومربوط به هموطنان عزيز مى اش كه درتواريخ موجودّ دو. چه بوده ومانكجى براى چه به ايران رفته بودهۀبه مانكجى دربار

ت اسالم ّ وازجمله حقانييدنى وتعاليم ظهورجد مسائل دينى وحقايق اديان آسماۀجزدربار ّپرسيد نامه هاى مزبور ّاما ازجام جم بايد. است

نيز گوئى كسى نيست كه ازجام جم بپرسد اى برادران شما كه درمقاالتى جداگانه به روابط بهائيان  ٢٢٧.ديگرى بوده است عزيز، چه چيز

 يانتد كنيد؟ آيا جام جم نظرچرا آن رابا بحث انگليس ها مخلوط مى  ّبا آمريكا وفراماسون ها ورهبران تئوسوفيسم پرداخته ايد، ديگر

پس بهتراست هموطنان !  البته كه نه؟بهائى براى هموطنان عزيزبيان نموده است آثار تئوسوفيسم از ّفراماسونرى و به راجع بهائى را

  ٢٢٨!بدانند اين موارد در  بهائى راۀ بهائيان بزنند وعقيدانوارهدايتعزيزسرى به كتاب 

 ،قرن بديع امراهلل در كتاب ّچنان كه حضرت ولى ،است بهائى حقيقت آن را بيان كرده ۀل بارها جامع تا حامرِس« عنوان رۀّاما دربا  

ّجنگ اول جهانى مقصود (پس از اختتام جنگ و اطفاء نائره حرب و قتال « :، توضيح جامع و كوتاهى مرقوم فرموده اند كه٢٩٩،ص٣ج

 نسبت به ساكنين ارض اقدس و تخفيف مّحضرت عبدالبها در آن ايام مظلّ اولياء حكومت انگلستان از خدمات گرانبهائى كه )است

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 هود 

)knighthood (بهائيان   كه نظرارندد  ولى جام جميان اصرار»...تند نشان مخصوص از طرف دولت مذكور حضور مبارك ابراز داشءو اهدا

دراينجا   لذا مجبوريم.جام جم درست است ۀاشار لعين موردّغلط است واجماع مورخين ومط  مزبورۀمبنى برعلل انسانى ونه سياسى قضي

 ت ايران وّم ملّوصى وقي  وّمقبول درگاه ولى فلسطينى ها ارائه نمائيم كه شايد خود بهائيان و زبان غير براى تكميل آن داليل، اسنادى نيزاز

  .جهانيان، يعنى عزيزان جام جم افتد

نسخه اى از هفته نامه ى شش  ر به حضرت عبدالبهاء توسط انگليس و نحوه ى برخورد حضرتشان با آن،ِدادن لقب س ۀدربار  

ِاختصاص به حيات حضرت عبدالبهاء و صعود ّموجود است كه تماما ١٩٢١ چاپ حيفا مورخ دسامبر »النفير« A3صفحه اى به قطع 

هامى را بر ايشان روا ّنامهربان حضرتشان كه در ايران هر نوع ات تى از هموطنانّدراين هفته نامه، برعكس اقلي. حضرتشان دارد) ِاتوف(

ت و ّمان از هر دين و مذهب و ملو ايشان را دشمن اسالم و مسلمين و دست نشانده ى استعمار دانسته اند، ساكنين فلسطين آن ز داشته اند

 و امثال آن خواندند و »الفقيد الكريم «،»فيلسوف باسط الجناح «،»ّالسيد الكبير« ،»ّهرجل االنساني«ت و رتبه و مقام، حضرتشان را ّتبعي

، از آن حضرت به »ة فى حيفاّة االسالميّالجمعي« مخاطب نموده اند و »انت رفعت منزله الشرق الى اعالى ذروه المجد«ِبه خطاب 

ِالعالمه المفضال و المحسن الكب« ّ ياد كرده است، و مفتى مسلمان حيفا استاد محمد مراد افندى »اسّ عبدالبهاء عب: صاحب السماحهيرّ

آثره الغراء فى ة و مّه البيضاء فى سبيل خدمة االنسانيّ اياديّال اود ان ابلغ فى تأبين هذا الرجل العظيم، فان«:  حضرتشان چنين گفتهّدر حق

ّعمل البر و االحسان الينكرها اال من ط كان واقفًا ... اشتهر ذكره فى مشارق االرض و مغاربها... )قابل توجه جام جميان ( اهلل على قلبهمسّ

ئع و الملهوف، بل من و لكن من للفقير بعدك ايها الفقيد و من للجا.. .كان عالمًا كبيرًا و استاذًا نحريرًا. ّهعلى دقائق الشريعه االسالمي

و استاد عبداهلل افندى نيز خطاب به بهائيان حاضر در مراسم ده هزار . »... رجل الخير و المعروفّهسانيلالرامل و اليتامى بعد فقد رجل االن

 بل هى مصيبة َون ليست المصيبه مصيبتكم و حدكمّو انتم ايها السادة البهائي... «: و تجليل حضرتشان جنين گفت) وفات(نفرى صعود 

 اعظم ّ الحجاز و مصر و الشام، و هى مهد االسالم و العتبات العاليات التى تضمّفان.. .يثاالسالم باسره و نكبة العالمين القديم و الحد

ّالرفات و ارض فارس التى اخرجت هذه الجوهره الثمينه و الدره الغاليه تشترك مع بيت المقدس فى االسى و الحزن على الراحل ا لكريم ّ

  ٢٢٩»... و اخوانهم من االنبياءيآالذى يرقد االن بسالم فى سفح الكرمل موطن اليشع و ايل



               

 

١٥٠     ولوله درشهر

خدا بين انسانها فرق «هفته نامه ى مزبور ضمن تاريخ حيات حضرتشان و پس از اشاره به مضمون بيان مبارك كه فرموده اند،   

مريكا آ و ن،ند و هر قطعه اى را به اسم هايى چون انگليس، فرانسه، آلمانگذاشته و لكن مردم، كره ى زمين را به قطعه هايى تقسيم نمود

ناميدند، و در آن با يكديگر به جنگ و قتال پرداختند، حال آنكه خدا انسان را آرام و صلح طلب و مهربان آفريده و او را چون درندگان 

ه جان هم افتاده اند و لذا عالم انسانى محتاج صلح عمومى و پنجه و دندان درنده نداده ولى انسانها شمشير و سالح فراهم آورده و ب

للمنتقل مكانة عظيمة عند ملوك «:  به حضرتشان چنين مى نويسد»رِسن درباره ى دادن نشان »وحدت مذاهب و تعميم مساوات مى باشد،

مرًا خاصًا لزيارته حال دخوله المدينه و لقد  كان تلقى ا١٩١٨ ايلول سنه ٢٣ّاالرض و مما يذكر ان القائد البريطانى الذى فتح حيفا فى 

ّمنحه جاللة ملك بريطانيا وسام العضويه فى االمبراطورية البريطانية من درجة فارس ّ ُ ّفقبله مجاملة، النه اليميل الى مثل االمور. َ ِ  مى ».َ

ا فتح كرد، هنگام دخول در حيفا نشان نويسد حضرتشان نزد ملوك زمين داراى مقام عظيمى بودند و وقتى فرمانده ى انگليسى حيفا ر

را به حضرتشان اعطا نمود و سپس حقيقتى را مى نويسد كه مانند ديگر ) شهسوار (»فارس« با درجه ى كورت در امپراطورى مذّعضوي

و آن . ار مى گيرد،ط غيرمنصفين نامهربان عمدًا مسكوت گذاشته مى شود و يا مورد تحريف قرّى هميشه توسئحقايق مشابه تاريخ بابى و بها

 »مجامله«ّ و درباره ى علت قبول آن به » به خاطر رعايت ادب و تعارف قبول فرمود،احضرتشان آن ر«: حقيقت اين است كه مى نويسد

د  اين سن».زيرا كه ايشان به امثال اين امور مايل و راغب نيستند«: مى نويسد)) فارسى-فرهنگ نوين عربى( از نظر رعايت ادب و نزاكت(

  .ى بودئاز يك منبع غير بها

ى مى ئ نيز ضمن شرح حال يكى از فضالى بها٣٧٥، صفحه ى ٩ جلدمصابيح هدايت بّد صحت اين حقيقت را در كتاّمؤي  

از . ّو در آن هنگام در حيفا در حضور حضرت عبدالبهاء مشرف بوده) جناب احمد يزدانى(من شده بودند ؤى مئخوانيم كه خود به دين بها

ِرفّفاقات واقعه در ايام تشّاز ات«: د جناب يزدانى چنين آمده استقول خو ِيكى نشان و لقب سرى بود كه انگليسيها ) حيفا( ارض اقدسّ

ى مترجم اتقديم كردند و هيكل مبارك چند دقيقه اى در باغ حكومت نظامى حيفا اقامت فرموده، نشان در دست جناب بديع بشرويه 

 ۀ به قول نويسند».تى به آن ندادندّت، شب در محضر مبارك ابدًا ذكرى در اين باب نفرمودند و اهميحكومت نظامى بود و در مراجع

 ّايام نيز عظمت حضرتشان هويداست، چه كه برعكس ديگر  روى جلدۀ حتى درعكس بزرگ شدرگ تاكغيربهائى ديگرى دركتاب 

فرمانده ى انگليسى در حضور حضرت عبدالبهاء كه بر  گليس مى كند،فروتنى نسبت به پرچم ان اعطاى نشان مزبوركه گيرنده اظهار موارد

 اين لقب و عنوان در ى که از مراسم اعطاىآرى ازهمين يگانه عکس. پشت به پرچم انگليس جالسند، به احترام ايستاده استصندلى

 ى بر روى که به تنهايىا بوده اند، بگونهّ معلوم است که آن حضرت تا چه اندازه و حد مورد اعزاز و اکرام ى و روشنىدست است، بخوب

 با کمال ادب و نزاکت و احترام در فاي شهر حىسيّ امور آن سامان و حاکم انگلىايّ رجال و بزرگان و اولاز نشسته و ديگران ىصندل

 است كه مى گويد ٦و٥ف راست پاراگرا  از٣ّ ايام ستون ١٣جام جم درص اين هم آشكارتر، اعتراف خود از و .اند حضورشان بپا ايستاده

حضرت  ّبرعكس ازل كه دراول مقاله مطرح كرده، اعتراف دارد كه،  ونيزخود».ردِعبدالبهاء هيچ وقت خودش ازلقب سراستفاده نك«

  .هيچ كشور ديگرى،حقوق دريافت نفرمودند نه و انگلستان، از گاه نيز عبدالبهاء هيچ

،به ٧٨ -٧٤صص فنائيان، ، تأليف جمشيدايران آينده دركتاب .ن خصوص چه نوشتهاي بهائى ديگرى را كه در غير بخوانيد نظر نيز  

  : چنين آمده١٤تا  ١١  و٥  و٤: صص ر،.غيربهائى، پشوتن ۀ، تأليف نويسندكجا مى رويم كتابنقل از

تحقيق  اهل قلم و آنها كه خود را از ۀنويسندگان مى باشد آنست كه هم نوشتن گويندگان و و سخن مورد مسأله اى كه بسيارزياد

 برايم قابل قبول نبود كه انسان هائى به آن نويسندگانيا روس مى دانند اين نظر  و انگليسۀ مى دانند ديانت بهائى را ساخت

پرداخته آن  بلند آوازه ساختن نام آن درسراسر جهانست ساخته و غمشان مصروف سازندگى ايران و ّوارستگى كه هم و خوبى و

 ميوزيوممطمئن بودم كه درمركز اسناد سياسى بريتيش  گزفتم و را لذا دنبال كار. ده باشد ب وانسان بربادّقدرت مخر ابر دو

وجه مايل به انجام  هيچه لذا راهى كشور مستعمره گرانگليس شدم، گرچه ب. انگليس دراين باره به اسنادى برخورد خواهم نمود
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 باشند ق شدم هشت سند كه مى توانست مربوط به ديانت بهائىّز كاوش موفآن موزه پس ازچندرو درمركز اسناد. نبودم آن سفر

لقب  «م، اسناد مربوط به اعطاءّدو سند. ت انگليسّ دعاى عبدالبهاء براى كشور ومل،ّسنداول: به دست آوردم، بدين ترتيب

ا مسافرت كند وكوشش نمايد تا ّ به عكانگليس به پروفسور ادوارد براون كه ۀم، حكم وزارت امورخارجّسندسو.  به عبدالبهاء»رِس

انگليس  ۀبهاءاهلل به ملك ۀسند چهارم، نام. مايدنسبت به اجراى برنامه هاى شوم انگليس درايران جلب ن همكارى بهاءاهلل را

ريح تعاليم ديانت بهائى را براى ملكه انگليس تش  آن بهاءاهلل اصولّ كه طى»اى كنيز الهى «شد، كه با اين جمله شروع مى

.  انگليس بودكهبهاءاهلل به ملوك عالم كه مشابه نامه اش به مل ۀسندپنجم، نام. را به قبول ديانتش خوانده بود او نموده و

ق ّعايت صادق باشى موفّاد در عائى كرده اى كه اميدوارم اگرّسندششم، جواب ملكه انگليس به بهاءاهلل كه نوشته بود تو اد

هشتم، جواب ادوارد براون به وزارت  سند. كه ديانت بهاءاهلل را پذيرفته بود) مارى(ومانىر ۀ ملكۀسندهفتم، نام. گردى

  : چنين بودرشامورخارجه انگليس كه مختص

 ت آميز نبود چرا كه او به هيچّقيّجلب همكارى بهاءاهلل نسبت به پيشبرد برنامه هاى دولت پادشاهى انگليس درايران ابدًا موف«

. فقط به تشريح اصول ديانت خود پرداخت نمودم نداد و ا با اوّزندان عك در ت كردن درسه مالقاتى كه صحبۀوجه به من اجاز

اروپا مخصوصًا ۀ دارد كه به قلم فالسف كتب زيادى مربوط به ديانت بهائى وجود  مذكور تعدادوزهدرمجموعه كتاب هاى م و

ّ درطهران درپى سوء قصدى كه به ناصرالدين ١٨٥٢هاءاهلل درسال ب به بّميرزا حسينعلى ملق... نويسندگان مختلف بود آلمان و

يا به دست مأموران دولتى ويا به تحريك  زندانى و  وگيردرتعقيب آن هزارها نفر ازبابى ها دست جانب بابى ها شد و شاه از

خانواده اش به بغداد  با ١٨٥٣ودرسال ...آخوندها به دست مردم كشته شدند به زندان معروف به سياه چال طهران افتاد

 كه شتعاى خود را اعالم داّعثمانى كه از جانب فرانسه حمايت مى شد ادۀ  درتبعيد كه درآن زمان زيرسلط١٨٦٣ودرسال 

ّ عكا درفلسطين كه آن نيز جزو ممالك متصرۀ ازادرنه به قلع١٨٦٨بغداد به ادرنه گرديد وسپس درسال  منجر به تبعيد او از فى ّ

  »... تبعيد زندانى هاى خطرناك عثمانى بود انتقال يافتّمحل هوا ترين نقاط جهان و آب و بد يكى از عثمانى و

انگلستان به عزم انجام   از١٨٨٧ادواردبراون درسال .  با ادواردبراوناءاهللعاى بهّحال مى پردازيم به امكان مربوط بودن اد

ى رفت وچون براى انجام منظورش فرا گرفتن زبان فارسى را  عثمانّۀن ترك وشرق شناسى به تركيّمطالعات روى فرهنگ وتمد

ًبنابراين اوال تماس ادواردبراون با بهاءاهلل. الزم ديد عزم مسافرت به ايران را نمود ه عثمانى امكان پذيرنبود چرا كه او ّ درتركيّ

درحدود سال  انگليس مراجعت كرد ووى پس ازپايان مطالعاتش به ...ا اعزام شده بودّنوزده سال قبل ازورود ادوارد، به عك

 ّعايش را اعالن داشته بود به عكا براى ديدار بهاءاهللّ يعنى تقريبًا بيست وهفت سال بعد ازآن كه بهاء اهلل اد١٨٩٠

ّدرزندان عكا موف ادوارد سه بار...رفت ّگاه حتى فرصت صحبت كردن  ق به ديدار بهاءاهلل مى شود ومى نويسد كه بهاءاهلل هيچّ

دوازده تعليمش بود صحبت مى كرد وهمين كه من  احكام ديانت بهائى كه مبتنى بر مورد اهداف و فقط در  به من نداد وهم

زمان  ّبنابراين با توجه به اين كه در. من خداحافظى مى نمود از  و» اهللّامانفى «مى خواستم صحبت كنم به من مى گفت، 

  شهرهاى ايران كه شرحش را خودش دركتابش آورده است گسترش يافته بود وۀ درهمادوارد به ايران ديانت باب وبهاءاهلل ورود

 مى توانسته درتحريك بهاءاهلل براى اعالن هّعاى بهاءاهلل درعكا به ديدارش رفته بود چگونّبيست وهفت سال بعد ازاعالن اد او

ّعايش به طور كلى حتى كوچك ترين دخالتى را داشته بوده باشد؟ چه كهّاد نظرى . ّه نه تاريخ ها با هم مى خوانند نه اصل قضيّ

، ... انسانىالموحدت ع. به دوازده تعليم بهاءاهلل مى اندازيم كه ببينيم آيا كدام يك ازآنها درراه پيشبرد سياست انگليس است

، ترك ... ومرد، تساوى حقوق زن...كبراى بين المللى ۀ، تشكيل محكم...، صلح عمومى...اساس جميع اديان الهى يكيست

، زبان وخط بين ...، تطبيق دين با علم وعقل)...تعديل معيشت(ّ، محوفقر وتمول...، تعليم وتربيت اجبارى...ّجميع تعصبات

بنابراين مى بينيم كه تمامى دوازده تعليم بهاءاهلل درمسير ... ت باشدّ، دين بايد سبب الفت ومحب...ّ، تحرى حقيقت...المللى
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 نبنابراين عاقالنه نيست اگرفكركنيم كه انگليس چيزى ساخته است كه موجبات برهم چيد... ليس نيستوروند سياست انگ

  .روش هاى استعمارى خود او را فراهم سازد

   ٢٣٠: خود را با حضرت بهاءاهلل، چنين مى نويسدقاتادوارد براون شرح مال

ِپس با يك حركت سريع دست پرده را كنارى زد و چون وقتى كفشهايم را در مى آوردم راهنماى من لحظه اى درنگ كرد س.. .
 نمى دانستم به كجا و به مالقات چه شخصى بوضوحخود را در اطاقى بزرگ يافتم . به اندرون رفتم پرده را دوباره برگرداند

م با احترام أ تويك يا دو ثانيه گذشت ناگهان قلبم با احساس رعبى. آمده ام چون از پيش در اين مورد اشاره صريحى نشده بود

بر سر . ه شدم كه اطاق خالى نيست و در گوشه اى از آن شخصى بزرگوار و عجيب بر نيمكت جالس بودّمتوج. ب طپيدّو تعج

. بر چهره اى نظر دوختم كه هرگز نمى توانم فراموش كنم. تاج رفيعى داشت كه حول آن پارچه سفيد كوچكى پيچيده شده بود

به ظاهر عالئم سالخوردگى . قدرت و هيمنه از آن جبين گشاده نمودار بود.  دل و جان را مى خواندآن چشمان نافذ گوئى اسرار

ّاز من مپرسيد كه در حضور چه . ر و گمانّ مشكين كه بر هيكل افشان بود منافى اين تصوحاسناز سيما نمايان ولى گيسو و م

ت و تقديسى است كه تاجداران عالم غبطه ورزند و ّ محبشخصى ايستاده ام و به چه منبعى از عظمت تعظيم كردم كه مورد

الحمدهلل فائز شدى و به «:  نموده و گفتندسامر به جلو با صوتى مهيمن و لطيف مرا. امپراطوران جهان حسرت بيهوده برند

ساد شمرده اند و را از اهل فتنه و ف جز خير عالم و سعادت امم مقصد و منظورى نداريم ولى ما. مالقات مسجون و منفى آمدى

 شوند، رورحد گردند، جميع ابناء بشر چون برادر مهرپّملل در ظل يك دين مت ۀاگر هم.  حبس و نفى به بالد دانسته اندّمستحق

ت و يگانگى بين ابناء انسان محكم گردد، اختالف اديان نماند و تباين نژادى محو گردد چه عيبى و چه ضررى ّعالئق محب

آيا در . ّجنگهاى مخرب و جدالهاى بى ثمر پايان خواهد يافت و صلح اعظم چهره خواهد نمود. اهد شددارد؟ بلى، چنين خو

اروپا شما نيز محتاج همين تعاليم نيستيد؟ آيا همين نيست كه مسيح خبر داده؟ مشاهده مى كنيم كه پادشاهان و زمامداران 

نوع انسان بكار برند براى انهدام و هالكت  عادت و آسايشكشورهاى شما ثروت و خزاين مملكت را به جاى آنكه در سبيل س

يك   يابد وجميع بشر به صورت يك قوم وناين جنگ و جدال و خونريزى بايد پايا. نسل آدمى بى محابا مصرف مى نمايند

ِافتخار از آن كسى نيست كه فقط وطن خويش را دوست بدارد بلكه افتخار بيشتر از آن كسى ...خانواده درآيد است كه همه ِ

  .نيدم تا آنجا كه من مى توانم بخاطر بياورم اين بود كلماتى كه با بيانات بسيار ديگر از بهاءاهلل ش».عالم را دوست بدارد

ِچه مى توان كرد كه آنهايى كه اعطاء نمودن نشان سر را هميشه با آب و تاب و تكرارًا مطرح مى كنند،   نه به حقايق فوق كاردارند،  ِ

دراسفار تبليغى كه به  اعطاء نشان مزبور، قبل از گاه مى گويند كه همين حضرت عبدالبهاء پس از آزادى از حبس عثمانى و ونه هيچ

ى ّت ايرانى و معنوى خود را حفظ نمودند و عالوه بر اينكه در فضاى علم زده و مادّ مصر فرمودند عالوه بر اينكه شخصيومريكا و اروپا آ

 س اسالم را قبول نداشتند، پرداختندّت اسالم و رفع شبهات نفوسى كه ديانت مقدّيان و انبياء و من جمله حقانيغرب به اثبات خدا و اد

 ّ وقتى در انگلستان به ايشان پيشنهاد شد به ديدن پادشاه انگلستان بروند، ضمن رد آن فرمودند،نمودند، عزيزچشم غربيان  در وايران عزيزرا

  ».سالطين ايم نهما براى ديدن فقراء آمده «

ّاما راجع به درخواست حفظ جان حضرت عبدالبهاء ازتهديد جمال پاشا توس   در  عرض كرد اين امر بايد ط دولت انگلستان نيزّ

ّيان انگلستان بود كه اطالع يافته بودند فرمانده قواى ترك بطور علنى قسم خورده بود كه حضرت عبدالبهاء را ئ تقاضاى بهاابتجواب و اج

حكومت هاى مربوطه خود براى ه يان در ممالك مختلف بئتى امروزه نيز وجود دارد كه بهاّچنين وضعي. بل كرمل به صليب كشددر ج

 دشمنى حكومت عثمانى با ٢٣١اين حقيقت است  سال اخيرشاهدى بارز از٣٠ مى نمايند واجعهشان مر مساعدت به همكيشان ايرانى

ت اين دين جديد داشتند ّهميشه از ابتدا سعى در مخالفت و آزار و اذي . به همين بار ختم نمى شودفقط و سر دراز دارد,د ّديانت تازه متول

پس نمى . ى استئ خصومت ديرينه حكومت عثمانى با دين بهاانگرنش ط اين حكومتّو خود تبعيدهاى پى در پى حضرت بهااهلل توس
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ت جمال پاشا ناراحت ّابط پنهان با حضرت عبدالبها داشته وبه همين علتوان گفت كه دولت انگليس كه تازه در فلسطين مستقر شده، رو

اين رابطه پنهان است چرا حضرت  ، اگريندهمچنين اشاره به روابط پنهان مى نما.  گرفتءشده و تصميم بر از بين بردن حضرت عبدالبها

پس خود همين موضوع  .ايت هود را مى دهدن ايشان نشان  بهو چرا دولت انگليس علنًا دولت انگليس تشكر مى نمايند  از علنًاءعبدالبها

 نوشته، ولى ءجمال پاشا با حضرت عبدالبها دشمنى دولت عثمانى و  ازعجايب آنكه دراين مقاله از٢٣٢.نفى كننده اين روابط است

   .امربهائى مى نويسد انى باعثم ۀروابط حسن  ازّمناسبات بهائيت وعثمانى پرده اى ازبا عنوان ) ١١ص(  قبل آنۀ صفحۀمقال درست در

حضرت عبدالبهاء به دادن گندم به قشون انگليس ۀ را دربار او جمال پاشا، مى بينيم كه تهديد ۀفوق دربار ّايام ضمن مورد ۀمقالدر   

وايل انقالب، ا تكرارنموده، اسالفش در را كه جام جم درحقيقت آن را عين همين ايراد. تحريف مى نمايد  تاريخ راّبكلى ربط داده، و

ّهمان زمان محفل روحانى ملى بهائيان ايران، كه همگى درهمان ايام . ، مطرح كردندتاريخ سخن مى گويد جزوه اى تحت عنوان با نشر ّ

 ارائه فرمودند كه قسمت هائى ازآن را كه به اين بحث مربوط است تقديم مى تاريخ شكوه مى كندّبه شهادت رسيدند، پاسخى با عنوان 

قرارداده اند تا به مصداق  بشر اختيار در ايران بدانند كه اهل بهاء حقايق امرشان را با تقديم جان به خون نوشته اند، و ت عزيزّا ملكند ت

ِ الموت ان كنتم صادقينّتمنواف«جمله  از ،ن مجيدآقر ۀآيات مبارك ُ ُ ِ برهمگان معلوم  ،)اگرراستگوهستيد، پس آرزوى مرگ كنيد (٢٣٣»َ

  . صادق بوده وهستند اى خودعّشودكه درمد

كسانى . توان دانست مراعات اين ترتيب را از جمله اركان تاريخ مى. تاريخ بر اساس ترتيب وقايع در زمان استوار است... 

م مى ّامر الحق را بر امر سابق مقد. ر را باز پس مى كشندّواقعه متاخ. كنند وقايع را پيش و پس مى. شوند مرتكب اشتباه مى

قلمى كه چنين . آينده مى سازد ۀنتيجه واقع واقعه گذشته را، بر خالف منطق تاريخ،. چنين سهوى تاريخ را تباه مى كند. گيرند

 را در هم مى ريزد، و تاريخ حق دارد از كسانى كه قلم را چنين بى باك مى رانند به زبان حال شكوه ريخسهوى از آن سر زند تا

. در نقل آنها دچار غفلت مى شوند. كسانى اين مطالب را جابجا مى كنند. ز مدارك استركن ديگر تاريخ نقل مطالب ا. كند

چنانكه همين ( درمدركى نيست، به آن مدرك منسوب مى گردد كهبدين ترتيب مطلبى . ّغفلت آنان به امانتشان لطمه مى زند

 نقل A.Conolly تأليف ه شمال هندوستانمسافرت بخطا را شخص ديگرى در جاى ديگرى نمود و مطلبى را از كتابى به نام 

 اتأليف فريدون رانامير كبير و ايّ قسمت اول كتاب ٢١٧ص /كرد كه در آن كتاب وجود نداشت و اعتراض ادبا را برانگيخت

نقل به لفظ با نقل به معنى اشتباه مى شود، جزئى از مطلب به . ت روايت پيش مى آيدّ مسامحه در صح.)ّت،چاپ اولّآدمي

اينجاست كه بار ديگر تاريخ ستم مى بيند، زبان به شكايت مى گشايد، .  مى افتد و از همين رو كل آن نيز فساد مى پذيردكنار

قشون غاصب انگليس براى در هم كوبيدن «: ًمثال كسى در جايى مى گويد. ّ خواستار امانت مى شودد،ت مى كنّدعوت به دق

... شود، با كمبود آذوقه روبرو شده در خطر شكست قرار مى گيرد فا وارد مىهر گونه مقاومت خلق ستمديده فلسطين به حي

 آن پنهان فرموده بودند به روى سپاهيان انگليسى مى دردرب انبارهاى خويش را كه از قبل آذوقه زيادى ...حضرت عبدالبهاء

راوانى برمبارزان فلسطين مى گذارد اين موضوع اثرات ف«از آن پس مى گويد كه ) ٣، ص تاريخ سخن مى گويد جزوۀ (»گشايد

ّاز سرداران قشون عثمانى كه در ايام جنگ جهانى ، ١٨٧٢-١٩٢٢، جمال پاشا(به طورى كه جمال پاشا حاكم دولت عثمانى 

ّاول به ظلم و قساوت در لبنان و سوري  ه و اعدام اعيان و ادبا به تهمت خيانت به دولت عثمانى شهره شد و سرانجام در تفليس بهّ

 كه در مقابل سپاه انگليس مقاومت مى نمود آنقدر از اين موضوع عصبانى مى شود كه مى )ــ المنجد، قسمت اعالم ّقتل رسيد

   ٢٣٤».ّ مصر نمودم در مراجعتم عبدالبهاء را به صالبه مى زنمفتحگويد اگر به زودى 

عايى حضرت عبدالبهاء با ّحيفا در آيد، همكارى اداين قول مى بايست ابتدا قشون انگليس فلسطين را فتح كند، به  بنابر.... 

و حال آنكه جمال پاشا اين  . قصد مصر كندساين قشون صورت گيرد، جمال پاشا به تهديد حضرت عبدالبهاء پردازد و از آن پ

ود، از آن ّف در فلسطين و در حين حكومت بر شامات نمّدر حين توق) به سبب بغض مذهبى و بر اثر تحريك ناقضين(تهديد را 
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ق به ّپس به قصد فتح مصر حركت كرد، و مدتى بعد از شكست او در مصر بود كه قشون انگليس به فلسطين روى آورد و موف

موجب ) ١٩١٨ورود قشون انگلستان به حيفا در سال (آينده  ۀر كرد كه واقعّپس چگونه مى توان تصو.  حيفا گرديدسخيرت

 گرديده باشد؟ البته نويسنده جزوه مى توانست خود را دچار اين اشكال نسازد، بدين )تهديد جمال پاشا(حدوث واقعه گذشته 

مأخذ او چنانكه خود گفته است .  اعتماد كرده بود بعينه يا به تلخيص نقل كندنخذى كه به آأترتيب كه تمام مطلب را از م

 حبيب بوده و در اين كتاب در اين باره ّ جلد اول كتاب خاطرات٤٤٦صفحه ) تاريخ سخن مى گويد ، جزوه٥، ص ١حاشيه (

 و عداوت ياسين نام مستنطق اقضينمى رود از لوايح پى در پى ن )اورشليم(جمال پاشا وقتى كه به قدس «: چنين آمده است

 به مىّبغض و كين جمال پاشا تحريك مى شود و قول مى دهد كه اگر به زودى فتح مصر نمودم در مراجعتم عبدالبهاء را به صال

 وقهّت و امانت نقل مى كرد ديگر تهديد جمال پاشا را با بذل آذّ و البته اگر تمام اين مطلب را از مأخذ آن با مراعات دق»...زنم

د رنتيجه دچار امر محال  به قشون انگليس مربوط نمى ساخت بلكه معلول تحريكات پيمان شكنان و ستم پيشگان مى شمرد،

گرچه بى احتياطى او تنها دراين . نمى گرفت، ترك احتياط نمى كرد و روح تاريخ را نمى آزردنمى شد، الحق را بر سابق مقدم 

 دارد، بلكه اين غفلت نيز ازقلم وى سر مى زند كه مطلبى را از مأخذ آن به طور ناتمام دورازنظر  نيست كه ترتيب وقوع وقايع را

ه مى شود پس ازگفتگو با افسران ارشد انگليسى ّ موضوع را متوجحضرت عبدالبهاء كه اين«: ًمثال مى گويد. وناصواب نقل كند

 آذوقه دارم ودرب انبارهاى خويش را كه ازقبل آذوقه زيادى ارتش شما ۀمن به انداز:ارنگرانى خارج مى كند ومى فرمايد آنها را

اهيان انگليس درفلسطين مى درآن پنهان فرموده بودند به روى سپاهيان انگليسى مى گشايند واين موضوع باعث پيروزى سپ

  ٢٣٥».شود

 The Chosen( شاهراه منتخب تابدرهمين جا با عالمتى كه مى گذارد به حاشيه مى رود وبه مأخذ نقل قول، يعنى ك و...

Highway(، تأليف ليدى بالمفيلد )Lady Blomfield (مى دارد ودرهمان صفحه اى  خواننده همين مأخذ رابر.ارجاع مى كند

ّمادگى براى اوضاع واحوال زمان آ«: دقيق آن به فارسى چنين است ۀ كرده است مطلبى را مى خواند كه ترجماشاره كه او

.  ترتيب دادند)مركا ومصرآبه اروپا و (از اسفارمبارك ّ حتى قبل ازمراجعت به فلسطين يعنى بعدالبهاءجنگ را حضرت عبد

. محصول فراوانى ازآن به دست آورند گونه به كشت غالت بپردازند وه را تعليم كردند كه چّساكنين قراى نقايب وسمره وعدسي

ت درچاه هائى ّغال ۀمقادير عمد.  ازجنگ انجام گرفتصلدرطى سال هاى نقصان آذوقه حا قبل ازجنگ و ۀدور در اين امر

 ين ترتيب بود كه حضرتبد كه تعدادى ازآنها را روميان ساخته بودند واكنون مى توانست مورد استفاده قرارگيرد انبارشد و

قحطى  (هاطراف آن دوشهر درطى سال هاى مجاع در ّ را درحيفا وعكا وءق گرديد تا تعداد بيشمارى ازفقراّعبدالبهاء موف

حيفا شد با مشكالتى ازلحاظ  ّاطالع يافتيم كه هنگامى كه ارتش انگليسى وارد.  تغذيه فرمايد١٩١٨ تا ١٩١٤ از)وگرسنگى

. ّمن غله دارم: حضرت عبدالبهاء درجواب فرمودند. مبارك رفت افسر فرمانده براى مشورت به حضور. گرديدتأمين آذوقه مواجه 

 The كتاب ٢١٠ص(» ّحتى براى قشون بريطانيا هم غله دارم«:  براى قشون؟ فرمودندّىحت: شخص نظامى با حيرت سؤال كرد

Chosen Highway .( آذوقه براى ّۀ تهيۀاقدام احتياطى حضرت عبدالبهاء را دربارآنگاه خواننده حيرت مى كند كه چرا بايد 

ّ شمارى ازفقراى حيفا وعكا وحوالى آن ىب سال هاى جنگ جهانى بدين گونه تعبير نمود؟ چرا بايد ازاين مطلب كه تعداد

بينوائى وبى  جنگ جهانى با اين آذوقه تغذيه شده اند وازمرگ حتمى درزمان قحطى وگرسنگى و ۀچهارسال ۀدور دوشهر در

 ّف كتاب كه مأخذ نقل قول نويسنده است والبدّپناهى نجات يافته اند صرف نظر كرد؟ چرا بايد ازقسمتى ازقول صريح مؤل

 اوست چشم پوشيد؟ چرا بايد تنها به قسمت ديگرى ازكالم او كه داللت براين دارد كه قشون انگليسى نيزپس تمادمورد اع

 به اين آذوقه دست يافته اند ديده گشود؟ وسرانجام چرا )درآخرجنگ آن هم تنها براى يك بار( حيفا ورود به ازغلبه برعثمانيان و

به روى سپاهيان انگليسى مى گشايند، واين موضوع باعث پيروزى ..... خودراارهاىبرآن افزود كه درب انب بايد جمله اى ازخود



               

 

١٥٥     ولوله درشهر

فى نسبت داد كه خبرى ازآن دركتاب ّبى پروائى به مؤل اكى وسپاهيان انگليس درفلسطين مى شود، واين جمله را با بى ب

  ٢٣٦اونيست؟

َى براى اهل عالم اعم از دول و ملل ظاهر ئمتًا بايدگفت بديهى است كه ظهور بابى و بهاّمقد.  انگليساهّاما راجع به دعا براى پادش   ُ ّ َ َ

َ دول و ملل ارتباط مستقيم و غير مستقيم داردۀشده و قطعًا با هم ّما آنچه مهم است آنكه با ديدى كلى و جهانى بايد به كلا. ُ  ۀ وجوه همّ

 همچنين . ارض كردۀ ظهور الهى را محدود و محصور در ارتباط با بعضى از اجزاى مجموعه بزرگ كرنكهه نمود و نه آّارتباطات مزبور توج

َكر محدود بشرى با ملل و دول ارتباط برقرار مى كنند، ال واهللون، مذبذب و هردم خيالند و با فّر كرد كه انبياى الهى مثل سياسيّنبايد تصو ُ !

 جام جم انتظار دارند اهل بهاء براى اثبات غير استعمارى و غير صهيونيست و غير روسى و امثال دشاي. س از اين اوهام استّذيلشان مقد

ّ اما . بگويند»مرده باد« و به بعضى »زنده باد«عضى مريكايى و غير آلمانى و خالصه غير سياسى بودن خود به بآغير انگليسى و غير 

مرده باد گفتن دليل وابستگى يا عدم وابستگى نيست؛ بلكه مالك   وظر عالم مى دانند كه زنده بادّمنصفين و فضال و بزرگان وسيع الن

 بر اساس آن تعاليم با همه اهل عالم از ّبدپيروان آن مى باشد كه ال ّت و مدعا و هدف دين الهى و تعاليم و احكام آن و عملكردّاصلى، ني

 سياسى و ۀ يعنى سالطين و رؤسا و امراى ارض و انظم»امراء و علماء،« ۀ دربارىئدر آثار بها از جمله اينكه. دول و ملل ارتباط مى يابند

 صحيح بايد نگاهى شامل اهداف و مقاصد حكومت ها و درباره رؤساى مذهبى، مطالب كليدى زيادى نازل شده است كه براى قضاوت

 سيستم و نظام عقيدتى ــ الهى را تشكيل مى دهند بررسى كرد كى كه جمعًا هيكل يئو جامع به آنها داشت و آنها را در كنار ديگر آثار بها

ّو اال اگر مانند بعضى رديه نويسان با سوگيرى و تعصب فقط آيه يا نص يا واقعه اى تا. تا ادراكى كامل بدست آيد ّ ّ ّ ريخى درباره موردى ّ

  .سياسى يا مذهبى در نظر گرفته شود، وجوه كامل حقيقت آشكار نخواهد گرديد

ّبودند، مورد مالمت شدند؛ اما  ء چون اكثر حكومت ها به ظهور الهى در دور جديد بى اعتناىى،از جهتئ در آثار بهامثلفى ال  

ِعضى نكات مثبت انظمه و سياست هايشان، مورد عنايت قرار گرفته اند تاريخ و يابه جهت ِ ب بعضًا، به جهت عمل خاصى در مقطعى از

ّ كه زمانى به جهت حفظ و حمايت مقامات متبران مثل دولت هاى عثمانى و انگلست ؛  ارض اقدس يا تحريم خريد و فروش كنيز و برده ۀكّ

 و يا فى المثل وجود اصل مشورت و ٢٣٨قرارگرفتتحسين شدند وزمانى ديگر نقائصشان مورد اشاره  ٢٣٧ك به امر مشورت در امورّو تمس

َ را كه منتخب منتخب باشند و يا ادارور انتخاب رؤساى جمهۀسلطنت را در حكومت مشروطه و يا نحو َُ ِ  امور اياالت و استقالل نسبى آنها ۀَ

 لذا هم نكات ٢٣٩.كر فرموده اندرا در حكومات فدرال، و خالصه امثال اين نكات مشابه مثبتى را كه در بعضى انظمه ديده مى شود، ذ

شان، گاه بر سبيل نصيحت و فضل و عفو و تشويق   و روشهاىاتّيون و سالطين عالم از جهات اهداف و نّمثبت و هم نكات منفى سياسي

 خاص، به به اين معنى كه گاه در موردى خاص، از دولت يا نظمى. و گاه بر سبيل انذار و عدل و اقتدار، مورد اشاره قرار گرفته است

 ّ صريحه ديگر مثل بيان حضرت ولىنات ولى طبق بيا.ى خاص و يا روشى خاص يا وسايلى خاص تحسين يا تقبيح شده استّخاطر ني

، در كل، اركان نظم بديع كتاب ٢٢ تا ١٤ى در صفحات ئ جهانى آينده در ظل نظم وسيع ادارى امر بهاۀحدّامراهلل درباره حكومات مت

 بديع و عارى از روحىلم بال استثناء نقائص فطرى دارند و كافل سعادت بشر نيستند و آن نكات مثبتشان نيز، با  سياسى عاۀهمه انظم

  ٢٤٠.ى وجود داردئ بشرى، در نظم امر بهاّۀنقائص عقول جزئي

انفرادًا دعا  در حق كل سالطين و بعضًا ى، من جمله حضرت عبدالبهاء،ئ امر بهاۀسّطلعات مقد آرى چنان كه درباال اشاره شد،  

و جالب  . و پادشاه انگلستان، سلطان عثمانى،ين شاهّرالدّ مظفبراىن فرمايد و از جمله ّفرموده اند تا خداوند آنها را به عدل و انصاف مزي

ّآنكه در دو مناجات اخير علت طلب تأييد براى عثمانى و انگلستان را اين مى فرمايند كه آنها از اراضى مقد براى همه سه فلسطين كه ّ

ّو عجيب است كه حضرت سيد . ازساكنان آن حفاظت مى نمايند و محترم است، — ىئكليمى، مسيحى، اسالم، بها — اديان

ت براى مرزبانان حكومت اموى ّ، دقيقًا به همين نيكشف االسرار ّالساجدين نيز به گفته مرحوم خمينى رهبر فقيد انقالب اسالمى در كتاب

ّن در صحيفه سجاديه دعا مى فرمايند چه كه آنها با آنكه اموى بودند و دشمن ائمه اطهار، ولى حضرت سجاد در زمان هيكل مباركشا ّ
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بودند لذا دعا مى فرمودند   آنحفظۀ رغم آن، به هر حال چون آن وقت از حدود و ثغور اسالمى محافظت مى كردند و اسباب ظاهر على

 جمى كه امثال جام ّ مهمۀّاما نكت. ّؤمنين حفاظت كنند تا دست غير مسلمين و كفار به آن نرسدكه خدا تأييدشان كند تا از مسلمين و بالد م

 ى صدها برابر بيشتر براى امم و ملل و نفوس كه آنها رائسه بهاّابدًا ذكرى ازآن نمى نمايند اين است كه عالوه بر سالطين، طلعات مقد

نازل فرمودند و بهترين چيزها را براى آنان طلب فرمودند كه من جمله دعا براى اتمام  مى خواندند، دعا »رعاياى حق« و »ّامانات اهلل«

ّفلسفه و علت اين ادعي ).خطابات عبدالبهاء(.جنگ ايتاليا عليه ليبى و كشته شدگان ــ من جمله اعراب آنجا ــ مى باشد ه نيز در مورد ّ

ّصى براى حكومت كه مسئول حفظ ملت است قائل هستند و امر فرموده اند سالطين اين بوده كه حضرت بهاءاهلل در تعاليمشان مقام خا

د بر حفظ ّيؤند م اند عادل شوند و اگر عادل ارغم ميزان عدالت يا ظلمشان، دعا نمايند تا اگر ظالم  علىالطين سّاهل بهاء براى كل

 كه بين همه نفوس و من جمله اهل بهاء به عدالت رفتار و البته پيش بينى فرموده اند سالطينى خواهند آمد. وازديادعدل و انصاف شوند

ّاما قبل از آن مأمور .  مملكتى فرموده اند عالوه بر دعا، اهل بهاء مأمور به يارى نيز هستندهبرانخواهند كرد، و در مورد چنين سالطين و ر

ّاء نيست، مى باشند تا حبًا لله به خدمت كل امم به خدمت و اطاعت صادقانه در امور قانونى و ادارى كه مخالف عقايد وجدانى اهل به ِ ُ

ّاز دولت و ملت موف  نمود، اني و بهائاني به بابىادي زى شاه که ظلم هانيّ ناصرالدى مبارکشان از جمله براکلي و خود ه٢٤١د گردندّق و مؤيّ

  ٢٤٢.دعا فرموده اند

ات وهم ّفرضي ۀ بيان حضرت عبدالبها را كه باطل كنند١٢درص. درمقاله بايد اشاره نمود ديگرمذكور ۀدرآخراين مقال به چندنكت  

 و ت ايرانّمل افراد ۀ حضرت عبدالبهاء دربار.، آن را به شرح زيرتخطئه مى كند٢٦ پاورقى  ولى درندوغلط جام جم است، نقل مى ك آلود

. ينجا سبب الفت بين ايران وانگليس استاين آمدن من ا. اين كه من آمدم اينجا اهالى ايران بسيارمسرورند از«: انگليس مى فرمايند

براى  ايران، جان را  حاصل مى شود ونتيجه به درجه اى مى رسد كه بزودى ازافراد)هبين دوكشورـــ اين راجام جم اضافه كرد(ارتباط تام 

اخيرخالى  ۀالبته جمل« :پاورقى مزبور مى نويسد  چرا در٢٤٣».براى ايران فدا نمايد را انگليس فدا مى كنند وهمين طورانگليس خود

 معلوم است كه قربانى شدن ميش، فرصتى براى قربانى د،است درآغوش هم زندگى كنن البته وقتى گرگ وميش قرار.  نيستازحكمت

تحريف مفهومى نموده؟ ديدن نصوص مباركه اى  را جام جم بپرسد چرا بيان مزبور از ت عزيزايران بايدّ مل».شدن گرگ نخواهد گذاشت

  .حضرت عبدالبهاء است  آورده شده گوياى حقيقت مقصودسياست بشرى سياست الهى، مين مجموعه، تحت عنوانكه دره

به آمريكا، يعنى  ء سال پس ازسفرحضرت عبدالبها١٣رومانى رانموده وخواسته حقيقت بهائى شدن اورا كه  ۀ ذكرملك١٢ ص در  

 ۀبا مطالع ١٩٢٦مزبور درسال  ۀئوسوفيسم مخفى نمايد، حال آنكه ملكت با ميان كشيدن ذكر واقع شده،  حضرتشان)وفات(پس ازصعود

دعوت نفوس به  ايمانش به آن و دى درّه هاى متعدّهمان عنوان دين بهائى مؤمن شد وبياني  بهائى باديانت به جديد عصر بهاءاهلل وكتاب 

هرگاه «: ازجمله مى نويسد. است صادرنمود كه موجود ،تناقض دارد ين جديدكه با اصول تئوسوفيسم ازجمله تناسخياين آ ۀتحقيق دربار

ت نماييد و ّ چشم شما خورد از آنها روگردان مشويد، بلكه به نوشتجات آنها دقبهنام حضرت بهاءاهلل يا پسر ارشدش حضرت عبدالبهاء 

آيين بهائى منادى « و »فوذ نمايدانگيزشان همچنان كه در قلب من نفوذ نموده در قلب شما نيز ن ّتبخش و محب بگذاريد بيانات روح

 زيادى آ عد،فردبهائى نمى تواند تئوسوفيست هم باشد«: ند تئوسوفيسم مى فرمايۀ امربهائى دربارّ حضرت ولى٢٤٤».صلح وسالم است

صريحًا هم به به تناسخ نيستيم نمى توانيم  ّدرميان آنها بهائى شده اند، اما ازآنجائى كه ما معتقد ازتئوسوفيها بخصوص نفوس روشنفكر

  ٢٤٥».ال باشيمّعنوان يك فردبهائى وهم به عنوان يك تئوسوفى فع

پس ازآن كارى  ۀّدال برعدالت وسياست انگليس است، اما جام جم به جمل ّايام١٤  عبدالبهاء درصتحضر ۀذكراشار ديگر مورد  

 مالحظه مى فرمائيد كه ».ّ راحت وآسايش رسيدنداهل اين ديار بعدازصدمات شديده به «ت آن را اين مى فرمايند كه چونّندارد كه عل

 اديان مختلف در ۀّموضوع اساسى حفظ اهالى وحفظ اماكن مقدس  اند،موده پادشاه انگليس فرّدعائى كه درحق دراينجا نيزمانند مورد

ّالصحة واالمان: النعمتان مجهولتان «:اراضى فلسطين است، چنان كه ازقبل گفته اند ّدادن رديه هاى صبحى  قرار محور ديگر ۀ نكت».ّ ّ

  جام جم نيز، گفته هاى ايشان را سندقبول دهمين مجموعه آمد، حتى محيط طباطبائى مور در ونيكو است كه چنان كه درمقاله اى ديگر
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افات دارد، جام جم من ۀكه با روايت ديگران درهمين مقال» رِس«اعطاى نشان  ۀ قضيآنقل قول ازكسروى است دربار ديگر ۀ نكت.نمى داند

 حضرت عبدالبهاء ّايام ِكرخودّسابق الذ ۀچنان كه به نوشت كسروى، حضرت عبدالبهاء خود آن را درخواست نكردند، ۀچه كه برخالف گفت

م وقتى بيشتر به نظر مى آيد كه بداني قبح كار«:  پس ازنقل قول ازكسروى، مى نويسدّايام مقاله نويس .نشان مزبوراستفاده نكردند هرگز از

 ها را نپذيرفته يسىدرهمان دوران، نشان ولقب اعطائى ازسوى انگل) ر بهائىّغ مستبصّ آيتى، مبلۀبه گفت( ت هاى دينى نيزّبرخى ازشخصي

ت ومفتى بغداد بود شنيدم ّافندى آلوسى كه ازعلماى اهل سن پسرمحمود) از (عجبا«: پاورقى مربوط به همين مطلب مى نويسد در  و»اند

ون ّروحانيم وبا سياسي ۀمن يك نمايند: رد كرده گفت او همه را رى ومبلغى پول دادند وِسها به ميل خود به اونشان لقب سحضرات انگلي

چه دروغ،  و ازقبول نشان مزبور راست گفته باشد  جالب است بدانيم كه همين پسرآلوسى، چه صبحى امتناعش راّاما ٢٤٦». ندارمىكار

 به اين جهت است ٢٤٧.ت معنوى حضرت بهاءاهلل معترف گرديدّاما درجات ومقّت بهاءاهلل شد وبه علون ومنجذبين حضرّازمحبي دربغداد

   . درمقاله اى جداگانه گفته ايم كه باطناب امثال آواره وصبحى ونيكو به چاه نرودّايامكه به 

 مى باشد،لكه ت آميزمّمحبپيام ، با عنوان ١٥بعدى پس ازهمين مقاله، درص ۀ و مقال١٢ آخركه مربوط به عكس ص ۀنكت  

اينجا  ّاما در. امرى داده شده اخبار آهنگ بديع وائيات بهّنشري  درتحريفات لفظى ومفهومىۀ مقال نيز نيزجوابش درظل جواب هاى فوق و

 ن بهشت خداباغبانا بهائى به نام هاى فيليپ گوويون وكولت ژوويون، دركتاب خود فرانسوى غير خبرنگار جالب است كه ذكر شود دو نيز

ّل مشاهدات آزاد ايشان دراقامت چندروزه درمقامات متبرّكه شرح مفص  برشرح تاريخ وتعاليم وعظمت وهبهائى دراسرائيل است، عال ۀكّ

 انگليس را ۀمى كنند و پيام هاى بزرگان عالم ازجمله ملك اين آيين جهانى، تمام تهمت هاى سياسى وارده براين آيين نازنين رارد

 فيليپ سپرن  انگليس وۀ به ملكّمى دانند كه مختص دنياى امروز  بهائى درۀ رشد ونفوذ ومطرح بودن جامعۀمربهائى، نشاندرخصوص ا

ِمعدودى رابرمى گزيند كه به گمان وهم آلودش مثبت ِ فرضي ديگركارى ندارد وفقط موارد هم نيست، ولى جام جم به صدها مورد  ۀُ

 اين »اسيران كمند«مطالعه فرمايند تا جام جم نپندارد كه  را به دست آورده، خود زكتاب مزبوراى كاش هموطنان عزي. غلطش مى باشد

يادداشت هاى شخصى وخاطرات شما مى خوانيم كه شما تا  در«: ه خانم چنين مى پرسدّدرمصاحبه باروحي زجملها ».كم اند«آيين 

ّان قبايل سرخپوست درقلب جنگل هاى امازون بوده ايد، به جزاير مي مدارقطب شمال به ديدار اسكيموها رفته ايد وزمانى ديگر در

برجسته   وّت هاى مهمّدول وشخصي بزرگان وسران ملل و با  ايد وه آرام سفركرداقيانوس مريكاى جنوبى وجزايرآكارائيب، به اروپا، افريقا، 

رئيس جمهورساحل عاج،  ازمان ملل، خانم اينديرا گاندى وّدبيركل س) Javier Peres de Cuellar( پرنس فيليپ، آقاى پرز دوكوئالر نظير

اين  ۀآيا هدف ازهم.  پارلمان فرانسه مالقات وگفتگو نموده ايديسژاك شابان دلماس رئ فرانسه درپارلمان اروپائى، و ۀسيمون ويل نمايند

 نظرى به )انىّحضرت شوقى رب (زى همسرمرو. البته اين طور است «:ه خانم جواب مى دهند كهّروحي »سفرها به خاطر ديانت شماست؟

من هرگز بدون شما دراين دنيا : مسردادم وگفت من انداخت وسؤال نمود، راستى بعد ازمن چكارخواهى كرد؟ ازجاى جستم وگريه را

قات خواهى كرد سراسرعالم مال در  را)بهائيان (اءّسفرخواهى پرداخت، احب و فكرمى كنم به سير«: درجواب فرمودند».زندگى نخواهم كرد

 ما بينوقت حرفى راجع به آينده  ما بيش ازبيست سال بود كه با هم زندگى مى كرديم وهيچ ».دلگرمى آنها خواهى شد باعث تشويق و و

 ۀبراى شش سال متوالى به عنوان عضو هيأت ايادى امراهلل وظيف. ّگذشت ايشان متوجه آن پيشگوئى شدم در از بعد. مطرح نشده بود

بودم ومى توانستم هركجا  آن من آزادز ا انتخابات بيت العدل صورت گرفت وبعد...انجام مى دادم  درعهده داشتم كه بايستسنگينى

   ٢٤٨».بودم خدمتى انجام دهم كه قادر مى خواستم سفركنم، زيرا تنها بدين وسيله بود
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  امربهائىۀعالمى فلسطينى دربار نظر

، ١٧٢ تا١٦٩صص  رنگارفرانسوى غيربهائى به نام هاى فيليپ گوويون وكولت ژوويون،خب دو ، ازباغبانان بهشت خدادركتاب   

ديانت  ۀكه دريكى ازمساجد مسلمانان آمريكا سمت مفتى را داراست دربار  فلسطينى راۀنظرات دكترجميل ضياب يكى ازعلماى برجست

 را در تحصيالت خود پدراو. زديك اورشليم به دنيا آمده استه، نّضياب دربتاني دكتر«: ازجمله مى نويسد. بهائى وبهائيان نقل مى كند

متحانات  ا١٩٤٦ دكترضياب درسال. اسالمى دراورشليم بود يكى ازاعضاى شوراى عالى او. دانشگاه االزهر قاهره به اتمام رسانيده بود

 سال بعد ده ت گذرانيده وّقيّى باشد، با موفم دانشگاه االزهر ۀفقه ومطالعات اسالمى وزبان عربى كه همپاي ۀعالى فلسطين دررشتۀ دور

  :ديانت بهائى مى نويسد ۀ به نقل ازوى دربار».به دست آورد درشيكاگو) بيعهّماوراءالط( ازكالج مطالعات علوم الهى دكتراى خودرا

مى گويند بهائيان ها  اين. ب مى كنمّاين روزنامه هائى را كه مسلمان ها مى نويسند مى خوانم، خيلى تعج وقتى بعضى از...

 آنها اين حقيقت را. درخاك اسرائيل بنا كرده اند را تش را هم چنين توجيه مى كنند كه معابد خودّجاسوس اسرائيل هستند وعل

 ۀبعد ازآن تحت الحماي نديده مى گيرند كه عبادتگاه هاى بهائى درزمانى كه فلسطين تحت حكومت امپراطورى عثمانى و

را  خود ۀوقتى اسرائيلى ها آمدند، آنها برخالف ديگران خانه وكاشان. بنا وتأسيس شده بود اين كشور دولت انگليس بود، در

كليسا  و ّاگربخواهيم جانب انصاف را رعايت كنيم مى بينيم كه درعكا وحيفا مسجد. شان درآنجا ماندند ّتترك نكردند واكثري

خودمن . ّجاسوسان وعمال اسرائيل بناميم هم كنيم وآنها راّها را متّهم هست، اما نمى توانيم به اين خاطرمسيحيان ومسلمان 

ّهاماتى به بهائيان وارد مى كنند، احساس ّمسلمان هستم نه بهائى، ولى بايد جانب انصاف را گرفت وقتى مسلمان ها چنين ات

  هدف غائى اسالم رامبنى بردين بهائى نزديك ترين ديانت به اسالم است زيرا. مى كنم وظيفه دارم به آنها جواب بدهم

كه به آمريكا آمده ام هنوزبه يك بهائى برنخورده ١٩٤٨ازسال . دارد وبا ما دراين اعتقاد سهيم است قبول ت خداى يكتاّوحداني

ّام كه سخنى كه دال برمذمت اسالم باشد برزبان براند، بلكه برعكس آنها حضرت محمد ّ ن آص را به پيغمبرى قبول دارند، قر ّ

 نيستند، بلكه بر اين طايفه نه تنها مرتد نبوده و...تحسين وستايش مى نگرند ۀكتاب آسمانى مى دانند وتعاليم اسالم را با ديدرا 

گرديده اند، درست است  ن به عنوان كتاب آسمانى فائزآقر و ّ قبول حضرت محمد ص به پيامبرىۀين بهائى به درجياثر تعاليم آ

ّاسالمى نيست، معهذا مسلمانان وظيفه دارند كه حداقل به صرف رعايت ادب آنها را  شبيه عقايدكه اصول اعتقاداتشان عينًا  ّ

  .اذعان نمايند به عنوان نزديكترين دين به اسالم قبول و

تقاد ان مالمت و ّ مسلمان به چاپ رسيده بود به بادۀچندين نشري ّاظهارات فوق مقاالتى را كه عليه بهائيت در ۀ دكترضياب دردنبال  

  :گرفت وگفت

گونه تحقيق وبررسى  من به خوبى به اين امرپى برده ام كه بعضى ازاين مقاالت بسيار بى اساس وبى پايه نوشته شده، هيچ

را اعلم علماى  فكر مى كنم آنهائى كه امروز قلم به دست گرفته وخود. ّحق وحقيقت واثبات آن صورت نگرفته استۀ دربار

ّانند كه توسل به فحاشى وتكيه برنكاتاسالم مى خوانند بايد بد ما . منفى كسى را به جائى نمى رساند ومنفعتى عايد نمى كند ّ

 مرتد را خدانشناسى روى آورد، اگر او يا به كمونيسم و اگرمسلمانى، مسيحى يا يهودى بشود و. ّحق نداريم آنها را مرتد بخوانيم

ّاما بهائيان را كه به راه خداپرستى ادامه مى دهند، به خداى واحد .  ايم درستى اطالق نمودهۀدين برگشته بخوانيم كلم از و

تغيير   لغات تحريف وتعريف اين آنكه بخواهيم در بخوانيم مگر ّحضرت محمد ص راقبول دارند چرا بايد مرتد اعتقاد دارند و

  . به عمل آوريم
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 نوشته اند، فلسطين كتاب هاى معتبر ومستند ۀمسأل يسم وصهيون ۀبار در نيزكه قان ديگرىّجالب آنكه نويسندگان ومحق ۀنكت  

ِ ومخالف اكاذيب وافترائآت بهائى ستيزان ازكاسۀ آش داغتر ايرانىنظرات امثال اين عالم فلسطينى ّدنظراتشان مؤي ازجمله رجوع  . استِ

 ۀ، ماكسيم رودنسون، ترجمفلسطين ۀباردرابراهيم يونسى،چاپ سوم، انتشارات اميركبير؛ ۀ يورى ايوانف، ترجم ،صهيونيسم :شود به

  .بابائى، انتشارات چاپار ۀ، لوتسكى، ترجمتاريخ عرب درقرون جديدهزارخوانى، چاپ طوس؛
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 سياست الهى، سياست بشرى

  رژيم هاى سياسى آن نظام ها و ى عصرحاضروّن مادّ تمدۀبعضى ديدگاه هاى بهائى دربار

  حامد

صدد  پيروان آن مى باشد، درۀ جامع تعاليم و تاريخ و  ديانت بهائى وۀدروغ دربار اكاذيب و از كه پر مقاالتى ۀّ ايام با ارائۀويژه نام  

 ّايام، پاسخ هائى كه به اكاذيب از صرف نظر. جذب ايشان به آن است كنجكاوى و جلوگيرى از حقيقت و از هموطنان عزيز انحراف افكار

ين وپيام ي اين آۀسّبيانات وحيانى وملهم طلعات مقد و مانند اصل آثار ّرسيد هيچ چيز نظرگرديده، به  دراين مجموعه تقديم هموطنان عزيز

هموطنان عزيز را با گوشه هائى  امثال آن را برمال سازد و افتراى جام جم و هاى مركزجهانى بهائى بيت العدل اعظم، نمى تواند كذب و

به اين جهت عالوه برنصوصى كه ضمن مقاالت اين مجموعه تقديم شده . سرزمينشان برخاسته است آشنا سازد ينى كه ازيازحقايق آ

ت شريف ايران درآن ّتقديم نموده ايم تا مل زير ين نازنين، درياين آ درياى آثار قطره اى از نيز به عنوان نمونه و است، نصوص ديگرى را

ّجانتان ازحوادث ايام محفوظ .  مندمجه درنصوص مزبورقراردهندحقايقۀ دربار وسيع تر آغازى براى تحقيقات بيشتر و ر فرمايند وآن راّتفك

  . ومصون باد

ُتاهللِ ال نريد ان نتصرف فى ممالككم بل جئنا لتصرف القلوب انها لمنظر «:حضرت بهاءاهلل خطاب به ملوك و سالطين مى فرمايند   َُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ  ِ ِ ُ ُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ

ُالبهاِء يشهد بذلك ملكوت  ُ َ ََ َ َِ ُ ْ َاالسماِء لو انتم تفقهونْ َ َْ َ ُ ْ ف قلوب ّف كنيم بلكه براى تصرّقسم به خدا اراده نداريم كه در ممالك شما تصر (٢٤٩ُ

  :نيزمى فرمايند  ).بهاست ِآمده ايم چه كه همانا قلبها نظر گاه

   ٢٥٠.ّاين حزب در مملكت هر دولتى ساكن شوند بايد به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمايند

قدرت  سالطين مظاهر. كّبه امرش عامل و به حكمش متمس و تى بايد مقام سلطانش را مالحظه نمايد و درآن خاضع باشدّهرمل

كل بر اين فقره .  ننموده)ّرويى و تملق و چاپلوسى فريب و دو (اين مظلوم با احدى مداهنه. و رفعت و عظمت الهى بوده و هستند

   ٢٥١.من عنداهلل بوده  سالطين مالحظه شئونكن ول،شاهد و گواهند

ّ به آنچه نازل شده وظاهر گشته، تمسك ًاّ بايد اهل عالم طر،اين ذكر مخصوص مملكتى ويا مدينه اى نبوده ونيست اين ندا و

   ٢٥٢.نمايند تا به آزادى حقيقى فائز شوند

  احزاب عالم وتفريق امم استسبب اختالفات مقصود رفع آنچه.  خيال رياست نداشته وندارد)حضرت بهاءاهلل (اين مظلوم

  ٢٥٣.پردازند شده وبه خود آزاد بوده وهست تا كل فارغ و

  ٢٥٤.َه اقبال ننمودند از نعماء ظاهره هم ممنوع شدندّچون به نعمت معنوي

حق از . فّ هر يوم اوامر و احكام خارجه نفوذ مى يابد و به اين نفوذ، نفوذ اهل ايران متوق،اين است جزاى اعمال در يوم مآ ل

  ٢٥٥.ك نمايند به آنچه سبب نجاح و فالح استّبطلب نائمين را آگاه فرمايد و از خواب برانگيزاند شايد تمس

ت شرق به طور كلى و راه استقالل و رشد آن چنين مى ّ روسى درباره وضعيۀ عبدالبهاء دربيانى خطاب به تولستوى نويسندحضرت  

  :فرمايند

ُان الغرب منذ عدة قر ُُ ِ ِ ُ ْ َْ َ ْ ِون قد سطا على الشرق برجله و خيله و الى االن مستمرأ و سيجرى الهجوم بجميع قواته مستمرًا الى يوم ِ ِِ ِّ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُُ ِ ِْ ْْ ْ ْ ِّْ ٓ َ َ َْ ٍ

ِالنشور حيث ترى جيوشأ عرمرمة تصول صولة االسود من غابات الغرب الى ميادين الشرق ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َْ ُ ً ُ ْجيش من الثروة و جيش من : نهاِم. ِ ِْ ِ ٌِ ٌَ َ َ َ َ ْ
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ٌالصنعة◌ و جيش من التجارة و جيش  ٌَ َ َ َِ ِ ِِّ ْ ِ َ ْ َمن َ السياسة و جيش من المعارف و جيش م◌ن االكتشافات و جنود جراره تصول من ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ٌُ ٌ ٌ ٌْ ِ ْ ْ َْ ِ ِ

ِالغرب بسالح قاطع و تفتح فتوحات فى كل جها ِّ ٍُ ُُ ُ َ َ َ َْ ٍ ِ ٍِ ْ ْ َ ّت الشرق و من جملة فتوحاتها الجديدة فى االقاليم الصينيْ ّ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ُُ ْ ُة و الشرق ليس له ْ َ ََ َُ  ِ

َمقاومة لهذه الجيوش الصالة و الجنود الجرارة القاهرة ابدأ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُْ َْ ِٔ ّ ِ ْفالرجل الحكيم يدرك عواقب هذا االمر العظيم و ال يحتا. ٌ ِ َ َ َ َِ َِ ِ ُ ْ ُ َُ ْ ُ ِج الى ِّ ُ

ِدليل فى هذا السبيل َ َْ ِاذأ ايها الرجل الجليل تمعن فى عواقب. ٍ ِ َ َْ  َ َ َُ ُْ ُ  ْ االمورِ ُ ِهل تتصور المحافظة للشرق من سطوات الغرب فى . ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ  ْ

ِمستقبل الزمان بوسال التدبير والترتيب و التعديل و لو كان بكل ا ِّ ُ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِِّ ْ َْ َ َ َ َ ِٔ ِ  ْ ْ ْال و ربى الرحمن؛ بل ان االمور فى خطر عظيم ٍتقان؟ُ َْ ٍ َ َ َ َ َ َُ  ِ ِ  َفبناًء . ّ

ْ يقتضى ان اهل الشرق يتمعنون فى اكتشاف وسائط فعالة يحافظون بها على عزهم و شرفهم واستقاللهم و ذمارهم من ذلكَعلى  ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َ َ َ َ َ َُ ٍ ٍ ْ ّْ  

َااليادى العابث ِ ِ ِة من الغربَ َ َ ِ ْفال شك ان كل لوساط معدومة و الوسال مفق. ِ َ َ َ َ َ َِ ِٔ ٌ ُ ِ   ُ ِ  َودَ َه اال القوة االلهيه و القدرة الربانية و السطوة ُ َ َ َ َ َ َْ  ّ  ِ ُِ ُِ ّ ِ ٌ

ّالملكوتي ُ َ َ ّة و الصولة الالهوتيْ ُ ّ َ َ َ ُانما هذه قوة تقاوم كل هجوم و تشرد تك. ِةِ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُِّ َ َ ٍ  ِ ٌ   ٍل جنود و تشتت شمل كل عنود و تهزم كل جيوش ِ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُِ ْ َْ َ َ َ ٍَ ِّ ٍِّ 

ّ ُسبق فى القرون االولىماَك ِ ُ ْ َ َ ...) مى زنند و سپس در ادامه مى فرمايند) ع(در اينجا مثال تاريخى از فتح روحانى حضرت مسيح (َ

ٍفينبغى اذأ الهل الشرق االن ان يتمسكوا بقوة   ُ ُِ َ َ َْ َ َ َ َٓ ِ ِ ِ ِ ّ قاهرة الهيْ ِ ٍ َ ٍة و قدرة باهرة ملكوتيةِ ٍ ٍ ٍّ ُ َُ َ َ َ ّحت َِ َى يقاوموا بها كل جيش كثيف مهاجم من َ َِ ٍ ِ ِ ُِ ٍُ َ ٍ  ُ

ُالغرب الى الشرق؛ بل يفتحوا بها تلك القالع الحصينة المجهزة باعظم اسلحة قاطعة من مواد جهنمية، و سيفه ُ ُُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ٍ ٍ ٍّ   ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ِْ َِ ْ َم كلمـة اهللِ و ِْ َ ِ َ

ُسالحهم السالم و جيشهم معرفة اهللِ و قادهم التقوى و ظهيرهم المالء االعلى و نصيرهم رب السموات العلى و زادهم التوكل◌  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ   ِ ُِ َ َُ َ ِٔ ِ ْ

ُعلى اهللِ و قوتهم تأييد متتابع من شديد القوى ُْ ِ َِ َْ ٌ ٌِ ُ ُ ُ  َ غرب از چند قرن قبل با پياده و سواره نظامش بزور داخل شرق شد و همانا ( ٢٥٦.َ

بطورى كه مى بينى لشكرهاى عظيم را . تا حال ادامه دارد و بزودى هجوم مستمر به جميع قوايش واقع خواهد شد تا يوم نشور

ثروت و صنعت :رها عبارتند از از جمله اين لشك.شيران از جنگل هاى غرب به ميادين شرقۀ كه حمله شديد مى كنند مانند حمل

ِو تجارت و سياست و معارف و اكتشافات، و لشكرهاى بزرگ از غرب به سالح قاطع حمله مى كنند و در كل جهات شرق 

 وده،ت آن كه اعتياد چينى ها به ترياك بّدراين مورد وعل(فتوحاتى مى نمايند و از جمله فتوحات جديد آن در اقليم چين است 

 و براى شرق، ابدًا مقاومتى در )٤٣٧-٤٣٨:،صص حدود واحكامۀگنجين يان حضرت عبدالبهاء مندرج دركتابرجوع شود به ب

پس مرد حكيم عواقب اين امر عظيم را مى فهمد و به دليلى در . برابر اين لشكرهاى مهاجم و جنود عظيم و قاهر وجود ندارد

 ۀ آيا براى محافظه شرق در آينده از سلط.قب امور موشكافى كن در عوا)تولستوى( ليللذا اى رجل ج. اين راه نيازى ندارد

 بلكه امور در خطر عظيم .ر مى شود؟ نه قسم به پروردگارمّغرب، وسايل تدبير و ترتيب و تعديل ولو به كمال اتقان باشد، تصو

و شرف و استقالل و ت ّ كارآيى كه به آن عزطپس بنابراين بر اهل شرق است كه موشكافى كنند در اكتشاف وسائ. است

پس شكى نيست كه كل وسائط معدوم و كل وسائل مفقود است مگر . آبرويشان را از ايادى بازيچه گر غرب محافظت نمايند

 مى لشكرها را فرار ۀهمانا اين قوه مقاومت هر هجوم مى كند و هم.  الهوتىۀانى و سطوت ملكوتى و غلبّ الهى و قدرت ربۀقو

پس ... ّ هر ستيزه گر را پراكنده مى سازد و كل لشكرها را شكست مى دهد، چنانكه در قرون اول گذشتحادّدهد و اجتماع و ات

 ملكوتى چنگ زنند تا به آن هر لشكر متراكم ۀه و قدرت خيره كنندّ الهيۀ غالبۀشايسته است االن براى شرقى ها كه به اين قو

 آن دژهاى محكم مجهز به بزرگترين اسلحه قاطع مواد جهنمى ) الهىۀقو( كنند، بلكه به آن ومتمهاجم از غرب به شرق را مقا

 پس شمشيرشان كلمة اهلل، سالحشان صلح و سالم، لشكرشان معرفت خدا و سردارشان تقوى و .و آتش زا را فتح نمايند

ن تأييد و كمك متتابع از شديد ه شاّل بر خدا و قوّ شان توكوشه بلند مرتبه و تىپشتيبانشان مالء اعلى و ياورشان پروردگار آسمانها

  . )القوى است

ازبراى خدا دوست  اگر نفسى را دوست داريد سبب آن وحدت عائله و وحدت وطن و وحدت جنس نباشد، بلكه بايد نفوس را

   ٢٥٧.داشته باشيم
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ّ شما رسيد ومقاصد خيريۀ نام.اى خير خواه بريطانيا اختالف، سبب فاق سبب حياتست وّحاد واتّات . شما معلوم گرديدۀّ

ّ كائنات كه مالحظه مى فرمائيد از ائتالف جواهر فرديه به وجودآمدند وچون اختالف حاصل گردد وائتالف ۀّ كاف).مرگ(ممات ّ ِ ِ

ّالبته اتحاد جزاير بريطانيا سبب ترق.  شودومانحالل يابد، معد ّه گردد، اما من مى خواهم كه توهمت را ّى و حصول سعادت كليّ ّ

ّائتالف و اتحاد نوع بشرخواهى و اتفاق جميع دول و ملل جويى. مقصد را ارجمند كنىبلند نمايى و  روى زمين را مانند جزاير . ّ

ّ كل باشى و اتحاد و اتفاق از براى كل جويىيرخواهخ.  ارض را يك وطن شمرىۀبريطانيا دانى و كر   قطب شمالى،ۀستار. ّ

ّب را روشن نمايد، ولى تومانند كوكب خط استوا يعنى آفتاب كوكب  قطب جنوبى، جهت جنوۀجهت شمال را نوربخشد وستار ِ

حضرت .  شوانسانى جميع جهات باش وبه جنوب وشمال وشرق وغرب جميعًا نور بخش وسبب روشنائى عالم ۀدرخشند

َليس الفخر لمن يحب الوطن بل ِ الفخر لمن يحب العالم «بهاءاهلل مى فرمايد، َ َ ِ َِ َ َ َ َ َِ ُِ َُ ر براى كسى نيست كه وطن رادوست افتخا (»َ

 ر را به يكديگّخداوند عالميان يك زمين خلق فرموده وكل. )بدارد، بلكه افتخاربراى كسى است كه جهان وعالم رادوست بدارد

ِارتباط داده ويك خانه بنا فرموده وكل را درآن منزل داده ولى نفوس بشرملل عالم مانندكالب  ، اين ميدان را تقسيم ِ)سگان(ّ

َوهمى نموده اند وهر يكى ديگرى را تجاوز ازآن تقسيم مساعده ننمايد وبه منازعه برخيزد وحال آنكه ميدان، ميدان واحد 

 ارض باشى تا ۀ كه توازكسانى باشى كه به عالم انسانى خدمت كنى و در فكرآبادى كريدوارمام.  نه تقسيمى ونه توزيعى،است

  ٢٥٨. نزاع و جدال از ميان برخيزدّ شمال به معانقه و مصافحه پردازد و به كلىشرق دست در آغوش غرب نمايد و جنوب و

 هنوز اين بى! سبحان اهلل. خردان ياران را مالمت كنند وشماتت نمايند كه حامى استبدادند وفدائى استقالل ازقرار معلوم بى

ّخردان متنبه نشده اند كه بهائيان به امورسياسي ّدرحق كل  ّ به حكم مشروطند ونه درامال استقالل و نه مربوط،ّه تعلقى ندارندّ

 مقصدشان صلح اهل عالم ،با حزبى حربى ندارند وبا قومى لومى نخواهند.  مختلفه دعا نمايند وخيرخواهندوآراءطوائف 

كسى را كه . مأمور به اطاعت حكومتند وخيرخواهى جميع ملوك ومملوك. ت بين جميع است نه كلفتّاست، نه جنگ، ومحب

كسى كه صلح عمومى جويد وخدمت به عالم انسانى كند درجدال . ه نيااليدّچنين مقصد جليل در دل، خودرا به اين امور حزبي

چون كشور آباد گردد . ن مزرعه اى با دهقان وروستا نستيزدئوونزاع اقليمى مداخله ننمايد وآنكه دراحياء كشورى كوشد، درش

 وآن اينكه آفاق به ل،حال ما را مقصد جليلى درپيش ومراد عظيمى درد. رى معمور گرددمطمو هر هرمزرعه اى نيز احياء شود و

با وجوداين مقصد چگونه مداخله درنزاع . نور وفاق روشن شود وشرق وغرب مانند دو دلبر دست درآغوش يكديگر نمايند

ّت مانندشير وشكر با ّا ان شاءاهلل دولت وملدورا به الفت رهبر، ت وجدال ميانه دوحزب اصغر نمائيم؟ خيرخواه هردو طرفيم وهر

  ٢٥٩وعليك البهاء االبهى ع ع. ررود وتا چنين نشود، فالح ونجاح رخ نگشايد، بلكه جميع زحمات هد،نديكديگر آميخته گرد

ين يعدل الهى مقتضى رعايت حقوق متبادله است و آ. ت پرور، واجب االطاعت است و طاعتش موجب قربتّحكومت رعي

ِت از راعى حق صيانت و رعايت دارد و مسوس از ساس چشم حمايت و عنايتّرعي. مر به صيانت شئون متعادلهّربانى آ ِٔ ُ َ. ..

  ٢٦٠...ّست و فقرا امانت حضرت احديته اّ الهيۀت وديعّچه كه رعي... اشدت را حصن حصين بّحكومت رعي

 بى اساس را ّۀ را وطن واحد است، ولى حدود وهمينوع انسان...  آدم يكى است. آدمۀنوع انسانى يك قوم اند و جميع سالل

خلق كرده، يك نوع  خداوند يك كره.. .ه اختراع كرده اند و در ميان بشر جنگ و قتال انداختندّبدين قرون ماضيّبعضى از مست

 خطوط كه اين  در صورتى،ه فرض كرده ايمّما آمده ايم يك خطوط وهمي.  ارض موطن كل استۀ اين كر،مودهانسان خلق ن

 سزاوار .ّ ديگرى را فرانسه و با هم جنگ مى كنيم كه اين وطن آلمان مقدس است،يكى را گفتيم آلمان است. وهم است

 اطفال و زنانش ، اموالش تاراج شود، شودكشته مردمانش . ولى آن قطعه ديگربداست. سزاوار حمايت است،پرستش است

اين چه جهالتى است؟ اين چه ...  خونريزى نمايد و ابناء نوع خود را بكشده، انسانّچرا به جهت اين خطوط وهمي. اسير گردد

   ٢٦١نادانى است؟ اين چه بى فكرى است؟



               

 

١٦٣     ولوله درشهر

 ممالك اروپ فى الحقيقه نتايج افكار چند هزارسال علماى نظام و قانون است؛ با وجود اين هنوز ناتمام و )قانون (زاكون

ّچه كه دانايان سابق پى به مضرت بعضى قواعد نبرده و دانشمندان الحق . ل و تبديل و جرح و تعدييريناقص است و در حيز تغ

   ٢٦٢. و بعضى از قواعد را تعديل و بعضى را تصديق و برخى را تبديل نموده و مى نمايندندواقف گشت

ِ قديمه امروز ثمرى دارد؟ يا نظامات استبداد ادواۀآيا فنون قرون ماضيه امروز ثمرى دارد؟ يا قوانين طبي ِر عتيقه امروزثمرى دارد؟ ّ

   ٢٦٣.واضح است كه هيچ يك ثمرى ندارد

ت حكومات به استقالل داخلى واليات منتهى مى شود و فى الحقيقه اين ّ عظيمه رخ مى دهد و مركزيِراتيدرجميع اروپا تغي

ياد باشد از  مركز زدر زيرا هر قدر عقل و كفايت اعضاء ،انصاف نيست كه يك مملكتى بواسطه يك نقطه حكومت شود

ّى اطالع تام ندارد و در ترقّاحتياجات الزمه بلدى و محل ًمثال حاال جميع . ى جميع اطراف مملكت منصفانه نمى كوشندّ

جميع ممالك و مستعمرات انگليس لندن را . پاريس را خدمت مى نمايند جميع فرانسه. آلمانيان برلين را خدمت مى كنند

  ٢٦٤.زينت مى دهد

ه اختراع كرده اند و در ميان بشر جنگ و قتال انداخته اند كه ّساس را بعضى از مستبدين قرون ماضيه بى اّحدود وهمي

خود در قصور . لهذا اين احساسات وطن پرستى را پيشرفت مقاصد شخصى نمودند. مقصودشان شهرت بوده و غصب ممالك

 ، در رختخواب هاى پرند مى خوابيدند،دند غذاهاى لذيذ مى خور، بهره مى بردندتىه زندگى مى كردند ازهرنعمّعالي

 ، هر وقت ماللى رخ مى داد در تاالرهاى رقص با خانم هاى ماهرو مى رقصيدند،درباغهاى ملوكانه سيروسياحت مى نمودند

ّ اما به اين رنجبران، به اين رعي،گوش به موسيقى دلپذير مى دادند برويد در  ها، به اين دهقانها، مى گفتند بيچارهتها، به اين ّ

 اين جنگها در قصوربه كيف خود ۀسين همّولى مؤس.. . خانمان يكديگررا خراب كنيد،ميدان جنگ خون يكديگر را بريزيد

   ٢٦٥...مشغول بودند

  :مى فرمايند. ق.  ه١٣٣٤ ۀّ ذى الحجه سن٧يان اسالمبول مورخ ئونيزدر لوحى خطاب به بها

ف بود و الواح پياپى نازل و نفوسى كه به ّ مشر)حضرت بهاءاهلل(يده به قدوم مبارك تى مدّ مد)اسالمبول يا استانبول(آن مدينه .. .

 از جمله شخصى شهير از ايرانيان بود و مراوده مى نمود و اين در .ف شدند، تلقى بيان مبارك مى نمودندّساحت اقدس مشر

 با او مدارا مى فرمودند، به روى او )رت بهاءاهللحض( جمال مبارك . مشورت با اوّباطن همدم و همراز سفير بود و در امور، محل

 اظهار خلوص مى نمود تا . او نيستندننمى آوردند ولى شخص معهود گمان اين مى نمود كه جمال مبارك واقف به حال پنها

كوشيديد و به  شما آنچه توانستيد در خون ما :روزى فرمودند من پيامى دارم به حضرت سفير كبير ابالغ نما و آن اين است، بگو

ريشه  .حكم مباركه ثابت است و ريشه اش مۀاين شجر! هيهات هيهات . مباركه را از ريشه براندازيدۀمى توانيد شجر گمانتان

 مالحظه كنيد كه من فريد و وحيدم ولى .ت قيام نمايندّاى كه به هيچ تيشه قلع و قمع نشود ولو جميع ملوك عالم به تمام قو

قريب اين ابرهاى تاريك متالشى گردد و شمس حقيقت به كمال   عن.دول عالم را مقاومت مى نمايممنفردًا جميع ملل و 

 مباركه به خون نشو و ۀ مى توانيد مرا شهيد كنيد و اين اعظم موهبت الهى است، اين شجرلىب. عظمت درخشنده و تابان شود

ُ روح العالمين فداه)باب( حضرت اعلى .نما مى نمايد  هزار گلوله بر .ى كرديد كه اگر شهيد شوند اين بنيان برافتدرا گمان م ُِ

حال . ّبعد مالحظه كرديد كه امراهلل ظهورش بيشتر و نورش تابنده تر گشت تا آنكه حال به اسالمبول رسيده صدر مطهرش زديد،

ُلهى خاموش گردد، استغفراهللا ۀِحنجر بهاء را ببريد و خون اين جمع بريزيد، اين نار موقد گمان مى كنيد كه اگر به خنجر، ِ َ بلكه ! َ

آنچه از دستتان برآيد، .  و خاسر خواهيد شدئبقريب خا كلمة اهلل بلند تر شود و شمس حقيقت بيشتر جلوه نمايد و جميع عن

ناد و اضطهاد ت به عّلهذا اهمي. ِاين ظلم و عناد و ستم و اعتساف در نزد ما مثل آواز پشه مى ماند اى آقا ميرزا. كوتاهى ننماييد



               

 

١٦٤     ولوله درشهر

َشما نمى دهيم و سيعلم الذين ظلموا اى ُ َُ َ ََ َ َمنقلب ينقلبون  ْ َ َُ ُِ ْ ٍْ  كه ستم كردند خواهند دانست كه به كدام جاى نو به زودى آنا(َ

ابدًا اعتنايى نه به شما و نه به دولت عثمانى  ما به اسالمبول وارد شديم،). ٢٢٧ ۀ شعراء، آيۀسور() بازگشت بر مى گردند

 مملوكند و شماها وك، جميع مل.ه است نه مادون آنّت و قدرت الهيّاز همين بايد كه شما بيدار شويد كه اعتماد ما بر قو .وديمنم

ت افتد، لكن ما ايران را ّت به نهايت مشقّ عاقبت خواهيد دانست ايران ويران گردد و دولت و مل.غرق در درياى زيان و خسران

َ هر چند ايران در بين دول، االن كم نام .ه خواستيمّت ابديّعزروشن نموديم و ايرانيان را  چون چاپ مصر است، شايد گمنام (ُ

ت ّخالصه از اين قبيل فرمايشات به نهايت شد . ولى اين امر عظيم عاقبت اهل ايران را سرور عالم امكان كنداست )باشد

  ٢٦٦. آن شخص رفت و ديگر نيامد.فرمودند

 الواح خود  عالم در كتاب اقدس و سايرۀ نظم بديع حضرت بهاءاهلل كه براى ادارۀ دربارىئدور بها اب امراهلل در كتّحضرت ولى  

  :تشريع فرموده اند، مى فرمايند

تش به خطا رود و يا از ّت است زنهار كه نفسى در ادراك كيفيّ هنوز در مرحله طفولي)نظم بديع بهائى (مادام كه اين نظم

ه براى ّ الهيۀت ثابتّاستواراست، مشي صخره اى كه اين نظم ادارى برآن. ا دگرگون جلوه نمايدتش بكاهد يا مقصدش رّاهمي

 . ملكوت ابهىۀ حامى و مدافعش جنود مجند،منبع الهامش نفس حضرت بهاءاهلل است. حاضراست عالم انسانى درعصر

ِ اهراق دم الاۀظهور و نشو و نمايش نتيج َ ِ  محورى .ت خويش را در اين سبيل نثار نموده اند بيست هزار شهدايى است كه حياقلِ

ه اش حقايقى است كه ّ مبادى اساسي. الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء استۀساتش حول آن طائف، مضامين محكمّكه مؤس

 براى اداره اش وضع گرديده و كه احكامى .َن مصون از خطاى آيات الهى در خطابات مباركه خويش در غرب بيان فرمودهّمبي

ّ مقرى كه مشروعات روحاني.ظائفش را تحديد مى نمايد صريحًا در كتاب اقدس نازل شده استو ه اش حول ّ و اداريّهيريه و خّ

 واليت امراهلل و ۀسّاركانى كه سلطه اش مستظهر به آن است دو مؤس .ّآن مجتمع مى باشد، مشرق االذكار و متفرعات آن است

 آن را ۀّى كه محرك آن است، استقرار نظم بديع جهان آرايى است كه شالود مقصد اصلى و ضمن. اعظم استعدلبيت ال

 روشى كه به كار مى برد و موازينى را كه القاء مى نمايد، آنرا نه به شرق متمايل مى سازد، نه به .حضرت بهاءاهلل بنيان نهاده

َشعارش وحدت عالم انسانى و علمش صلح  .سياهغرب، نه به يهود ونه به غيرآن، نه به فقير ونه به غنى، نه به سفيد ونه به  َ َ

ه كه سلطنت حضرت ّذهبى هزار ساله، يعنى يومى كه سلطنت هاى عالم به سلطنت الهي ۀاعظم، سرانجامش حلول دور

  ٢٦٧.ّبهاءاهلل است مبدل گردد

  :ونيزمى فرمايند

ازاين گونه افكار فارغ و آزاد  اطنًا به كلى در كنار وه و مخاصمات احزاب و دول بايد كل قلبًا و ظاهرًا، لسانًا و بّاز امور سياسي

ِبا هيچ حزبى رابطه سياسى نجوييم و درجمع هيچ فرقه اى از اين فرق مختلفه متنازعه داخل نگرديم. باشيم نه در سلك . َِ

ّ دول و طوائف و قبائل هيچ ملتى ادنى مداخله اى ننماييمۀ در آييم و نه در شئون داخلشورشيان ه به هيچ امرى ّ جبريۀّو به ق.َ

ّامراهلل را چه تعلقى به امور . ّاقدام ننماييم و ازحقيقت و جوهر اين امر مبارك كه اساسش مودت و وفاق است آنى غافل نشويم

َ مخاصمات و منازعات داخله و خارجه دول و مللره و چه مداخله اى دّسياسي بايد در نهايت سكون و حكمت و اشتعال و . ُ

ّات و استقامت نصايح مشفقانه رب عزيز را به كرات و مرات تالوت نماييم و عامل گرديم وبه نفوس مستعده اعالن و ّهمت و ثب ّ ّ ّ

 به اسبابى معنوى به تعديل عالم اخالق پردازيم نه آنكه . كوشيمانبه دل و ج القاء نماييم و در تعميم و اجرايش تا نفس اخير،

ّتمسك به وسائل مادي ّبه قوايى ملكوتى تدريجًا قلوب را تقليب و مسخر نماييم و تزكيه نفوس و ارواح را منظور . ييمه جوّ سياسيۀّ

  ٢٦٨. عالم فانى باشيميننظر داريم، نه آنكه در ترويج اسم و شهرت كوشيم ودر فكر كسب مقام و منزلتى در ا



               

 

١٦٥     ولوله درشهر

 ۀ مغشوشّۀالوجوه قياس و مشابهتى با اين ادويّ بهائيان خود را مروج مبادى و تعاليمى روحانى دانند كه به هيچ وجه من ديبا

ه بالمآل هيچ يك تنها كافل سعادت ايران و ّ ماديۀه و شئونات سائرّ احزاب و مشروعات سياسي. موجوده نداشته و نداردۀناقص

َمالحظه فرماييد كه اين افكار مشوشه كه حال در شرق سرايت نموده جميعش از دول غرب .  نخواهد گشتنايرانيا اقتباس ّ

مالحظه نماييد كه غرب درچه حالت .  متنازعه در بالد غرب بودهۀ متكاثرۀّگشته و سرچشمه و منشأ و مصدرش احزاب متنوع

ّديگر تقليد از براى چه و تتبع اين تجربيات و اتخاذ اينگونه وسائل غير متين. است و به چه امراض و اسقامى گرفتار  احزاب چه ۀّ

ّون و اشتراكيون و متجددون، چه نفوسى كه طالب ّو انقالبي  عالم چه از ديمقراطيونۀاحزاب متزايد. لزوم و احتياجى به آن

ًاحتماال  (ّ را مخرب بنيان انسانى شمرندم قاهره اند و چه نفوسى كه وجود حكومت و قانون و نظۀ مطلقۀّمستبد تأسيس حكومت

اين احزاب و اين نفوس حال متجاوز از صد سال است كه در . رادنددر بين اف ّ و چه نفوسى كه مروج مساوات تام)آنارشيست ها

 از گرى جزخرابى و دمار و پريشانى و انقالب و بغض و شحنا و فقر و عسرت، ميراث دي،ميدان عالم به جوالن و تاختن مشغول

ِمقاليد اموررا دردست گرفتن فائد .براى فقراِء ارض نگذاشته اند و هنوز به هاى و هو مشغول ه ازآن ّ دائمى نبخشد ونتايج كليۀَ

َو :  مباركه مسطورۀبايد اساس را گذاشت و بر آن قصر مشيد سعادت عالم انسانى را بنا نمود و آن در اين آي. حاصل نگردد

ْيوثرون على ان َ َ َ ُ ِفسهمِ ِ َ و لو كان بهم خصاصة و من يوق شح نفسه فاولك هم الفازونُ َ َ َِٔ ْ ُ ُ َُ ِٔ ّ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ َْ ٌ ِ ِ  ۀَئزين، بهائيان عالمند چه كه به اين آيفا. ُ

ْ يابن االنسان لو تكون ناظرًا الى الفضل ضع ما ينفعك و خذ ما ينتفع به ال:مباركه ناظرند و عامل ْ ِْ ِ ِِ ُ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ُْ َُ ََ َْ ِ ِ ُعبادِ ِ و ان تكن ناظرًا الى العدل ِ َِ ْ ِ ِْ ُ َ ْ

َاختر لدونك ما تختاره لنفسك َِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُ ْ اگر ياران و زمامداران به . تمام جهان ّترقى و عمران ايران بل نجات و سعادت اين است اساس .ْ

ّاين شيم ملكوتي ِ ّعالمى ديگر شود و اين اصوات مهي ن دارند عالم،ّ خود را مزيۀِ َ ِ رفته، نداى رنان الهى آهنگ يا يانجه ازمُ ّ

َبهاءاالبهى هيكل مريض عالم را از خواب غفلت و نادانى بيدار نمايد ُ  و اگر چه )مهاجرين را(شان  و اختيارمى كنند برخود (.َ

ِباشد با ايشان احتياج و آنكه نگه داشته شود از بخل نفسش پس ايشانند آنها رستگاران اى پسر انسان .. .)٩قرآن مجيد،حشر، (ُ

به عدل ناظرى براى ديگران اگر به فضل ناظرى رها كن آنچه را به سود توست و بگيرآنچه را كه بندگان ازآن سود مى برند و اگر 

  ٢٦٩.)حضرت بهاءاهلل(مى كنى اختيار  را اختيار كن كه براى خودىآن

 ۀ عالم نديده و برصفحۀّ ارض چنان به بالى ناگهانى معذب كه شبه آن ديدۀفى الحقيقه عالم بشر اليوم در قطعات خمس

ّن و چه غير متمدن، چه قديم و چه جديد، چه منصور ّدول و ملل و قبائل چه قوى و چه ضعيف، چه متمد. روزگار نگاشته نگشته

 و  از هر جنس و رتبه و ديارى مورد قهرّ و چه غافل، كلنيّ و چه محكوم، چه سفيد و چه سياه، چه متداكمو چه مغلوب، چه ح

ِدول قاهر.. .در سبيل هالك سالكند و از صراط نجات غافل.  به بالياى گوناگون گرفتاّسخط الهى و كل َ ّتقدمه عالم بعضى رو  مۀُ

ّبه تشتت و تجزى واضمحالل و برخى در كمال غرور  تجارت و .  اسباب و لوازم انتقام و اكمال آالت و ادوات قتالندّۀ تهيمشغولّ

ّف و فقر و احتياج وعلل وامراض با◌◌تمهاّصناعت در كل اقاليم متوق َ َ َ َ ّاكملها دچار، اعز و ِ ِ َِ ََ اه  نفوس وهزاران ازبندگان بى گنۀْ

.  و شعله جهان سوزش يومًا فيومًا در ازديادشتعل فتنه و فساد و ضغينه و بغضا در قلوب و صدور دول و افراد مۀكشته، نائر

ّاكتشافات و اختراعات حديثه كل به سبب اين روح فاسد كه در جسم امکان نباض است، ممد و مساعد و ظهير رؤسا و  ّ

ِحكومات در دام مكائد و دسايس عتيق .انى گشتهّجنگجويان عالم ومخربين بنيان عالم انس َ  امور ّاولياى يكديگر گرفتار و رؤسا و ۀِ

َقوله تبارك و تعالى. ّبيش از پيش درهدم بنيان تمدن ساعى و جاهد َ َ ُ َ ّ عزت و ».ر عدل مستور و آفتاب انصاف خلف سحابّني «:َ

ُين و تمسك بودند، اليوم سقوط و هبوطى عجيب يافته و مورد ّتددول كه از قبل معروف و مشهور به  افراد و شوكت دين در انظار ّ

ُعالم طبيعت به اشد قوا اليوم بر خلق بيچاره مستولى. تهلطمات شديده گش  و خودپرستى، حرص و طمع، هوى و ّغفلت از حق. ِّ

ّهوس، جوروجفا، تقليد و تصنع و حري  يافته و غالب و حاكم ّت مفرطه در كمال شدت در نفوس از وضيع و شريف استحكامّ



               

 

١٦٦     ولوله درشهر

 سرگردان و هراسان، در آشوب و انقالبى عظيم افتاده و به عذابى شان،ُعالم كون تشنه و حيران، نفوس كور و خسته و پري. شده

ّاليم معذب َ.٢٧٠  

  : مى فرمايندهدف نظم بديع جهانىدر توقيع  نيز و

ن منصوص ّه حضرت عبدالبهاء مبيّنند و به وصاياى عاليى رافراموش كّب ملّبگذار براى هميشه هرنوع پيش داورى وهرنوع تعص

 چگونه مى ّرسيدمريكا كه پآّ حكومت فدرال اياالت متحده ۀکه در جواب يكى از كاركنان عالى رتب امر بهاء گوش فرا دارند

يد خيرخواه عموم مريكا سعى مى نمايى باآچنانچه در خير  «:ت خدمت كند، فرمودندّتواند به بهترين وجه به مصالح ملك ومل

   ».ملل وممالك باشى

دارد كه ضمن متن آن كتاب   عزيزامراهلل وجودّاز جمله نصوص ديگرى از حضرت ولى ٣٠٢ تا ٢٩٧، صصگوهر يكتاكتاب  در  

 حضرت بهاءاهلل نماييد كه چگونه با نفوسى كه ازايمان به شريعت اهلل سرپيچى كرده ّۀمالحظه در كلمات عالي«: چنين مذكوراست

بگواى اهل ارض به راستى بدانيد كه بالى ناگهانى شما را درپى است و عقاب عظيمى  «:ايندّوعصيان ورزيده اند، تكلم مى فرم

َاز قلم جلى جميع اعمال شما ثبت  الواح زبرجدى نظرمحو شده، قسم به جمالم كه در از گمان مبريد كه آنچه را مرتكب شديد. ازعقب

 را كه بايد در سبيل اشاعه امرالهى پيش گيرند پيش بينى فرمودند، قىدر ابتداى واليت امربا نهايت وضوح طر امراهلل ّ حضرت ولى».گشته

افراد و ملل در  «:مريكا مرقوم فرمودندآ ۀّيبه يكى از محافل محل.  مستقبل اين خدمات را در مكاتيب خود بيان داشتند١٩٢٢حتى در سال 

. ه آنان را جلب نماييمّت توجّرجًا و با نهايت وفادارى و خلوص نيّوظيفه و افتخار ما است كه متد. طوفان خودخواهى و ريا فرو رفته اند

 آن ».ت و شور وانجذابى كه درانجام خدمات امرى به كار مى بريم، بدين هدف اعلى واصل مى گرديمّفقط با وسعت نظر و خلوص ني

ّ حدت نظر و شدت ايمان مالا شناخته و درمان مى فرمودند، بلكه با كحضرت نه فقط نبض عالم را در دست خود داشتند و درد ر ّ

 مرقوم ١٩٢٣ه سال ّ و درفوري».پس از هشتاد سال غفلت به نظر نمى آيد كه نوع انسان از بالى ناگهان راه فرارى بيابد« :فرمودند كه

 دور و دورترمى الهىط مستقيم منحرف و روز به روز از ميزان از صرا ّجهان را مالحظه مى نماييم كه در مسيرى افتاده كه بالمره «:فرمودند

فرمودند و با همان چشم هاى تيزبين خود به عمق مجامع  ى به زائرين، اين بيان قلم اعلى را گوشزدّغالبًا در تواقيع مباركه وحت ».گردد

 و متالشى دعالم انسانى را خر جوارح و اركان هيكلانسانى نظرانداخته، خطرى اليم و سرطانى بس عظيم مشاهده فرمودند كه روز به روز 

ّمى نمايد وآن عذاب مهلك، هجوم ماد ت در هيچ عصرى بدين ّيّولى اين ماد. ات است كه در هرمذهبى سبب اضمحالل و دمار گرديدهّيِ

ّقوت و شدت نرسيده بود ّّ .  

ّچون بسيارى معناى حقيقى مادي   تمايل شديدى  «:تعريف آن را نقل مى نماييم) WEBSTER(ت را نمى دانند، از قاموس وبسترّ

 و تعريف ديگرآن است كه وجود ».ى دهند و هستى خود را در پيشگاه آن و حوائجش فدا كنندّت غيرالزمى به منافع مادّاست كه اهمي

وحانى و مبادى اخالقى انسانى ابدًا ى بدانند و از بواعث رّ او را فقط مركز عوامل ماد،ى تعريف نمايندّانسانى را به تعابير جسمانى و ماد

  . بحثى ننمايند

ّ امراهلل كامال به نفوذ اين روح مادى آگاه بودند و تأثيرات آن را در مجامع انسانى به دقت مالحظه فرمودند و امراض ّحضرت ولى   ً

 ١٩٢٣در سال . داشته و انذار فرمودند خود سى و شش سال ياران را بر حذر ۀّمنتجه ازآن را نيز به حدت بصرمشاهده و در مكاتيب عديد

ّو بالهت و شدت ماد... ت شديدى كه عالم انسانى در آن مستهلك گشته استّيّتشويش و اضطراب و ماد «:مى فرمايند ع و ّت و تصنّيّ

ط در عصيان و عدم  انسانى آثار شوم هبوۀدر قلب جامع«: مريكا مرقوم داشتندآى ّ به محفل مل١٩٢٧ و در سال ».تظاهر در مجامع امروز

ّاست واين عالئم بنفسها ممد انقالبات وعكس العمل هايى مى گردد كه آثار بروز و ظهورهر   در اجراى هرعملى واضحًا نمودارءشرم و حيا

و جنون ها و خشم ها، حيله ها و تظاهرها  «:مريكا مى فرمايندآ در توقيع عمومى خود به ١٩٣٣ در سال ».يك از ديگرى نمودارتراست

ِآن اجل  «: در توقيع عمومى به غرب مى فرمايند١٩٣٤ در سال ». انداخته اندزمداهنه ها، كل پنجه درسراسرمجامع عالم انسانى امرو
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ّمعلقى كه يادآورى مدهشى است از سقوط امپراطورى روم غربى چنان روزبه روز مرعب ترمى گردد كه گويى عفري ت اين بالى ادهم دهان ّ

ّدك مدتى جميع عالم وجود و مدنيباز نموده و دران وبارى  اين بى بند«: و در همان توقيع مى فرمايند» خود فروخواهد بردمت آن را در كاّ

 ». نيستى نزديكترمى سازدۀ متزعزع محكوم به فناء را به ورطّتيوفساد وبى ايمانى كه اعضاء و جوارح هيكل انسانى را ريز ريزمى كند مدن

 است كه از فساد اخالق عمومى دچار دهشت نگرديم واين الى كه نظر اندازيم محئبه هر سو «:ومى فرمودند در توقيع عم١٩٣٦درسال 

ّ احباء را انذار ١٩٣٩ال  ودرس».سير قهقرايى در جميع جوانب حيات انسان، چه فردى و چه اجتماعى، علنًا واضح و نمايان است

سردى و جمودت مرگ كه از بيمارى .. .دواند عالمى است مملو ازمخاطرات ولبريز ازفساّآنچه در اين ايام ما را به مبارزه مى خ «:فرمودند

چراغ دين خاموش شده و .. .بى دينى برهيكل عالم انسانى با كمال بيرحمى عارض گشته، اركان وجود را منجمد و بى روح نموده است

ِّون وحش عميا مسلط گشته و تضييقات ى برهمه جا چّتبعيضات مل. مانندى فرو رفته عالم وجود در تاريكى بى َ ِ  و نژادى در نهايت دينىَ

ّكابوس مادي. ازريشه بر آورده است ات و عقايد غلط با جمله هاى مرعب خود، ستايش خداى يكتا راّنظري. قساوت و بى رحمى است ت ّ

 ندّى سهمگين متدرجًا با دندانهاى تئون هيوالازحمله و فشار خود به لرزه انداخته، انحطاط اخالقى و تزلزل شأن دين چ جميع طبقات را

 ».ّهستى را بالمره به سوى سقوط و دمار و نيستى مى كشاند و رفته رفته اعمده و اركان حيات و و تيزخود، اركان هستى را ريز ريزمى نمايد

شيوع بى « :ازنور بيان فرمودند ّاتى مملوارشاد و ه در جوامع انسانى را با بياناتى روشن تراز بلورّامراض اجتماعى جاري ،١٩٤١در سال 

ّ واستعمال مشروبات الكلى، قمار و اقسام گناه و عالقه بى پايه اى كه به كسب لذات و غنا و ثروت و تجمالت زمينى را يج ارىبندو ب ّ

ّرمى گردد به نحوى كه حتى ظاه قبل، مخصوصًا در ازدواجها از ّقوتى شديدتر با روزبه روز اخالقى كه مراعات قوانين گشته وسستى در

فساد خانمانسوز طبع كتب وآنچه  ،ّ تضعيف مقام والدين و تخفيف اختيارات پدر و مادر درمنزل و براوالد، نمايدىممانعت ازآن محال م

ّاهر تدنى  كل مظ،مى باشند ّو هريك مخرب اساس ايمان واركان اخالق ند اتنزيه و تقديس اتى كه منكرّ اشائه نظري،ادبيات مى نامند

افراد جوامع،  خود به هر فردى از  جميع طبقات رسوخ و نفوذ يافته و با ريختن زهرراين روح پستى د . عالم انسانى در شرق و غرب است

د و كار را به جايى مى رسان اين دنائت و پستى، پير و جوان را در خود مى گيرد. چه زن و چه مرد، كل را عليل و فاسد و بيمار ساخته است

ِّكه عالم انسانى كه تا به حال بيدار نگشته و رسالت و اصالت انبياء را درك نكرده و دست توبه به آستان الهى برنداشته، سجل  كردار خود ِ

َرا به اعمالى ارذل ازقبل مى آاليدو نام    ».بود، سيه ترازهمه وقت مى سازد  حيات خويش را كه سياهۀَ

 نهضت هاى سياسى ۀجهانى است كه به واسط« :فرمودند ا برپيكرمجامع انسانى فرود آورده وّ مجدد سياط قهرالهى ر١٩٤٩درسال   

 ،ّش واژگون گرديده و جهان اخالق به ظلمت صرف رسيده ابه لرزه در آمده و اركان اقتصاديش ازهم پاشيده شده و حيات اجتماعى

   ». گشته استچنين عالمى به موت روحانى مبتال

ّ موالى حنون آن بود كه احبۀانذارات، اراد بارات واين گونه ع با ذكر   جهت آنان را احاطه  هر اى الهى را از خطرهاى عظيمى كه ازَ

مى شديم،  ّايام حيات مبارك نزديك تر هرچه به اواخر نموده است، محفوظ و مصون بدارند كه سيل مفاسد آنان را به هالكت نرساند و

 درباره اين مواضيع با ياران بحث نموده و گاهى تلويحًا و بيشتر تصريحًا مى ّحتى بيش از حد و با صرارديدس شديد ترمى گّلحن مقد

فانه بدان ّت غربى است كه به عدم معرفت وجود خالق يكتا و فساد اخالق دچار شده و متأسّ اروپا مهد مدنيۀّهر چند قار «:فرمودند

ّمريكا مى باشند و اگر به دقت مطالعه در احوال آن كشور بنماييد، مى آاهالى  ، به فناومت محكّافتخارمى نمايد ولى ناشرين اين مدني

ّبينيد كه در وقت حاضر چگونه مظاهراين احوال پر مالل در جميع اطراف و انحاِء آن خطه نمودار است ِ ت لجام گسيخته چنان ّيّ ماد.َ

 خطاب به ى در نامه ا١٩٥٦ و در سال ».ز سرايت نموده استمردمان آنجا را فرا گرفته و به خود مشغول نموده كه به جميع عالم ني

ّمريكا، اول جميع را يادآورى به مناصب روحانيآ رمى ّه اى كه شامل آن كشور شده مى فرمايند و بعد يك يك رامتذكّه و افتخارات رحمانيّ

وشزد مى فرمايند كه در آن موقع در پرتگاه ه اى نصيب ياران آن ديار گرديد ولى بعد با نهايت صراحت گّشوند كه چه فتوحات روحاني

ات آن سرزمين است كه به ّ موجود در جميع ياران انعكاس كامل حاالت و كيفيۀعجيبى در تاريخ حيات خود واقع گشته اند و اين نقيص

ر از بحران روحانى،  آن كشوهو درهمين نامه فرمودند ك» .آن، جواهر وجود به وديعه گذارده شده است صدفى است كه در«:قول مبارك
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چنان سخت و دشوار كه اگر كسى با نظرى  اخالقى، اجتماعى و سياسى مى گذرد ودراين بحران، در نهايت سختى خواهد بود؛ آن

ميزان فساد اخالق به نحوى  «.ُسطحى درآن بنگرد محال است خطرات عظيمه اى كه در كمون آن موج مى زند دقيقًا تخمين بنمايد

ُ شدت جنحه و جنايات روز افزون شاهد برآن است كهافتهّتدنى ي  و  گرددىترمعيوس چنان است که دامنه اش روزبه روز  آنىاسيس  فساد.ِ

 ازدواج ازهم گسيخته، اختيارات والدين را در منازل ۀسّى در اعلى طبقات رسوخ مى يابد روابط مقدّ انحاء کشور، حتعيدرجم  فسادنيا

 عظيمه ۀمظاهر فسادى است كه دامن گير اين جامع مدهش ترين  را تحقير مى نمايند واين امورازآنانخود از بين برده، به طورى كه 

به موازات اين فساد . مى كند مشاهده است كه ديگر محال است مبهم و مستور بماند و هر شخص بصيرى آن را گرديده و به نحوى آشكار

ّ يافته و آن شرى است كه در اين ملت و فى الواقع هرملت سرمايه دارى خجريان ديگرى در كار است كه در جميع جوانب حيات رسو ّ ّ

ّى نفوس به كار مى رود و بالمره از آنچه كه تعلق به عالم روح دارد ّى است كه در رفاه و آسايش مادّوجود دارد و آن تأكيد شديد مستمر ّ

َ و اعمدنيَ رزىشالوده ا  مى توانادتمغافلند و حال آنكه تنها شالوده اى كه برآن با نهايت اطمينان و اع  متين براى سعادت عالم انسانى ۀَ

مريكاى شمالى به آ ۀت سرطانى است كه در اروپا بوجود آمده و حال در قارّيّاين ماد.  روحانى حيات انسانى استۀبر پا داشت همين جنب

فريقا آ ۀ آسيايى نيز كشيده و آثار شومش در سواحل قارل به ملّ اعالى نفوذ و رسوخ خود رسيده و از آنجاست كه پنجه هاى قوى خود راّحد

ّاكنون همين سرطان به غارت قلب خود پرداخته كه حضرت بهاءاهلل با نهايت قوت و صراحت آن را محكوم فرمودند واين را . مشهود است

 آيد و شهرها را در شراره هاى خود رودصاعقه ف فتنه كبرى شمردند و موجب بالى عقيم گرفتند كه چون ۀمّ خانمانسوز دانستند ومقدۀشعل

   ». ارض به وجود آردۀبسوزاند و رعب و وحشت و نا امنى در قلوب ساكنين كر

مريكا و اروپا در محافل و مجالس و آ وسيع ۀر داشتند كه حضرت عبدالبهاء در اسفار پرخير و بركت خود در قارّ ما را متذكۀو نيز هم  

ت انذار نمودند و ّيّ اين سرطان مادّأثر خود را دائمًا بلند نموده و اهل عالم را به ملكوت الهى دعوت فرمودند و برضدبرمنابر نداى مملو از ت

ّاز لجام گسيختگى و بى اعتنايى به اصول مسلم اخالقى و تأكيد روز افزون در رفاه ماد ى همه را يادآور شدند و مخصوصًا ندا بر آوردند كه ّ

هر چند افكار آنان از يكديگر مجزا است  .ه تر ساختندّرا به فاصله بين دو مكتب افكار متوج  چشمها.تاريك استآفاق سياست بالكل 

ى مى باشند و از اساس روحانى و ّ زيرا هر دو ناشرين فلسفه ماد،ولى هر دو را، رافعين لواى مقصود، محكوم به فنا و نيستى مى دانند

ت است كه مى توان بارگاه سعادت و اقبال ّ روحانيّۀ قويۀ متينۀه غافلند و نمى دانند كه فقط بر اعمدّارزشهاى معنوى حيات انسانى بالمر

  .  كرداعالم انسانى را بر پ

  : مى فرمايند١٩٧٦داراالنشاء بيت العدل اعظم در رقيمه جوالى 

لكن نبايد فراموش كنيم كسانى كه . هم مى شوند كه خود را از مشكالت واقعى همنوعان دور نگه مى دارندّيان اغلب متئبها

ّهام را وارد مى كنند معموال مادّاين ات ى است در صورتى ّ همانا كمال ماداقعىِون ايده آليست هستند كه در نظر آنان كمال وّيً

ر جهت ى صرفًا انعكاسى از احوال روحانى است و مادامى كه احوال روحانى تغيير نيابد دّكه ما مى دانيم ثمرات دنياى ماد

رى روشن درباره جهانى كه ّو نيز بايد به خاطر داشته باشيم كه اغلب مردم تصو. ى تغييرى پايدار حاصل نگرددّبهبود امور ماد

ه اصالح عالم است ّى آنهايى كه نظرشان متوجّحت. ى را بسازندئًمايلند بسازند نداشته و اصوال نمى دانند چگونه بايد چنين بنا

ّامادگى براى نبرد با مفاسد اعم از آنكه در . كنند كه با هر فساد ظاهرى كه به نظرشان مى رسد مبارزه كنندفقط بدين اكتفا مى 

م گردد براى نفوس معيار داورى ارزشهاى اخالقى ّ شود و يا در هيكل انسان هاى فاسد متجساهراوضاع و احوال اجتماعى ظ

 ّ در جهت آن تالش مى كنند بخوبى آگاهند و مى دانند كه بايد با طىيان از هدفى كهئبشمار مى رود ولكن از سوى ديگر بها

 بديها را كه ۀ قدرت آسمانى خود همۀ خيرى كه بواسطت،ه بناى خير اسّ قواى آنان متوجۀهم. مراحل و به تدريج به آن برسند

ّبالذات امر عدمى است محو گرداند و بالمر لى كه در آن به محو مفاسد ّبرد تخيورود در ميدان يك ن. ه از صفحه گيتى بزدايدّ

 در جهت ابالغ پيام دى بايئسراسر حيات شخص بها. يان اتالف وقت و هدم نيرو استئعالم يك به يك قيام نماييم به نظر بها
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حد شوند و آنگاه ّحضرت بهاءاهلل و احياء همنوعان به حيات روحانى مصروف گردد، تا در ظل نظم جهانى الهى با يكديگر مت

ن قدرت و نفوذ اين نظم رشد و توسعه يابد مشاهده خواهيم كرد كه قدرت آن پيام همه اجتماع انسانى را دگرگون نمايد و چو

ّ هائله را حل كند و مظالمى را كه طى دوران طوالنى فضاى عالم را آشفته و تيره ساخته است از ميان ۀيچيدبتدريج مشكالت پ

  ٢٧١.بردارد
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 ...!ىشباهت ها

ّيه هائى امثال ايام كه به ظاهرتوسّعالوه بررد ّ  ۀّ مؤسسماه پس ازآن توسط ، كه دو١٧  و يا فصل نامۀ شمارۀشده، ط يك روزنامه منتشرّ

ّ رديه هائى نيزدراين ،دردسترس عموم قرارگرفت هاى سياسى پژوهش مطالعات و ل سئوّط مقامات مّيافته كه آشكارا توس  سال نشر٣٠ّ

ّرديه هاى دولتى«ازاين جهت مى توان نام آنها را دولتى تهيه گرديده است، و ه رسمى دولت جمهورى ّيكى ازآنها بياني.  گذاشت»ّ

ّرديه هاى به ظاهر ً مى باشد كه كامال با»ّبهائيت، منشاء و نقش آن«اسالمى ايران، تحت عنوان   ّۀزير بياني در. دولتى شبيه است غبر ّ

 ّمختصرى به ايام نيز قضا جواب جامع و  را درپاسخ به آن كه از١٩٨٣ مورخ آگست »لى در سازمان ملئنمايندگى جامعه جهانى بها«

  . بود، تقديم مى نمايد محسوب تواند

  » ّبهائيت، منشاء و نقش آن«  عنوانتحت رسمى دولت جمهورى اسالمى ايران ۀّ بيانيۀتوضيحاتى دربار

   ١٩٨٣اگست  ى در سازمان ملل،ئنمايندگى جامعه جهانى بها

ه اى ّى، اين دولت اخيرًا بيانيئه عنوان بخشى از مبارزات مستمر دولت جمهورى اسالمى ايران براى بى اعتبار ساختن ديانت بهاب  

  . انتشار داده است» ّبهائيت، منشاء و نقش آن«رسمى تحت عنوان 

ّاما به توج. ى استئاه ارائه و روشن ساختن حقايقى درباره ديانت بهّمقصد عنوان شده براى انتشار اين بياني   ه به لحن تند و ّ

ه به نوع مدرك كه به هيچ وجه قانع كننده نمى باشد، اين مسأله ّاشتباهات و اغالط آشكار و تناقضاتى كه در آن موجود است و با توج

ى صدور يافته ئ بهاۀنام كردن جامعات نداشته بلكه صرفًا به منظور بدّهى به حقايق و واقعيّه ابدًا انطباق و توجّ بيانيكهواضحًا مشهود است 

  . است

ب مى ّت سياسى مخرّى يك گروه با ماهيئعاى دولت ايران مبنى بر اينكه ديانت بهاّه آنست كه از ادّهدف واقعى از صدور اين بياني  

د و مهمتر از همه هدف اصلى ه قلمداد نمايّيان در ايران را موجئباشد حمايت نمايد و به همين دليل و بهانه تضييقات وارده و اعدام بها

ّت واقعى بطور كامال ساده تعصّ انگيزه و عل.ى را بپوشاند و مخفى سازدئ بهاۀ بر جامعهتضييقات وارد   . ب مذهبى كهنه و قشرى استً

براى ى كه منشاء و مبدأ آن ايران و در اواسط قرن پيش بود رؤساى دينى كشور دالئل واقعى خود را ئدر اوائل ظهور ديانت بها  

فقط همين نكته كه ظهور ديانتى بعد از اسالم براى . مخاصمت و مخالفت با اين ديانت جديد به هيچ وجه پنهان و كتمان نمى نمودند

ى را به عنوان يك بدعت خطرناك شمرده و ئزيرا ديانت بها.  گرا تحقير آميز و غير قابل قبول بود مطرح مى گرديددمسلمانان شيعه بنيا

 نفر از ٢٠٠٠٠ آنان تنظيم شد، بيش از ۀدر قتل عامهاى دسته جمعى كه بوسيل.  مرگند مى دانستندّن را مرتدى كه مستحقمنين به آمؤ

در قرن .  زمان شعارها و استدالالت آنان دستخوش تغير گشتيريّ اما با گذشت و تغ. اى كشته شدندنهمردان، زنان و كودكان به طور وحشيا

ه شدند كه ّل و احترام به عقايد مخالف دينى در ايران نيز نفوذ يافت و رهبران مذهبى بنيادگرا متوجّتحمبيستم ايده جديد در خصوص 

ماده گرايى، نفوذ .  مردم را جلب كنندۀّ و دينى ديگر نمى توانند حمايت عامتىى فقط بر مبناى اصول عقيدئجهت حمله به ديانت بها

براى آنكه . يت را به جاى مذهب پذيرفته بودند تأثير عميقى به جاى نهاده بودّ كرده كه ملافكار غير مذهبى در بين طبقات جامعه تحصيل

ّهامات بى ّ ات.هم به وطن فروشى و انگيزه سياسى داشتن نمايندّ را متنى خود تحريك نمايند الزم بود كه آنائافراد را بر ضد هموطنان بها

يان ئت با بهاّى اختراع و به منظور تحريك و شعله ور ساختن افكار عمومى براى ضدياساس و جعلى متناسب با زمان به وسيله رؤساى دين

انقالب ايران سرسخت .  رژيم پهلوى قرار گرفتندورانيان هدف تبعيضات و تضييقات و يورشهاى مكرر در تمام دئاشاعه يافت در نتيجه بها
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 ۀ وارده بر جامعۀب مذهبى قشرى و تضييقات سبعانّد تعصّآغاز مجدى را به قدرت رساند و ما اكنون شاهد ئترين مخالفين ديانت بها

  . ى بشدتى هستيم كه از آغاز ظهور اين ديانت تا كنون بى سابقه بوده استئبها

ى قرار گرفته و مايل نيست ئدولت جمهورى اسالمى ايران كه در برابر اعتراضات زياد دول مختلف جهان نسبت به رفتار با جامعه بها  

اكنون سعى بر آن دارد كه  ى وارد مى سازدئ بهاۀمًا بپذيرد كه بطور سيستماتيك و منظم و اصولى تضييقات خود را بر عليه جامعكه رس

َ دول غير غربى را متقاعد سازد كه ديانت بهاباالخص جهانى ۀجامع ى يك تشكيالت سياسى است و پيروان آن در سراسر جهان در ئُ

ّفعاليتهاى خرابكارانه شرك   . ت دارندّ

 ى يك ديانت جهانى مستقل وئ ديانت بها.ّهامات را تكذيب كرده و مردود مى داندّت تمام اين اتّى به شدئ جهانى بهاۀجامع  

ّه و هر گونه فعاليتهاى هواخواهانه و حزبى و مخرّپيروان آن بموجب احكام آن ديانت از مداخله در امور سياسي ّ   . ند اب ممنوعّ

ّدر سراسر ممالك جهان وجود داشته و فعاليت آنان بر دول اين ممالك واضح و آشكار است كه غير سياسى، غير ى ئبها ىجامعه ها   ّ

ّفعاليتهاى جامعه هاى بها. حزبى و صلح آميز مى باشد ى در هر كشورى به صورت علنى و آشكار بوده و مى تواند مورد بررسى دقيق قرار ئّ

ّهيئتى بى طرف براى تحقيق درباره فعاليتهاى اين جامعه بخصوص درباره اتى از تشكيل ئ بهاجهانىگيرد و جامعه  ّ ّهام فعاليتهاى سياسى و ّ ّ

ّهامات دروغ و كينه توزانه اى را كه بوسيله دولت ايران ادّخرابكارانه استقبال مى نمايد زيرا اين امر براى هميشه تمام ات عا شده است باطل ّ

  . خواهد كرد

ه جديد ّكه در اين بياني آت و دروغهايىئ كوتاه قصد آن ندارد كه با تشريح مفصل هر گونه افتراّۀدر اين جوابي جهانى بهائى ۀجامع  

ه وجود دارد ّباره بحث هاى اساسى كه در آن نشري بلكه فقط به جوابهاى كلى زير در. ايران وجود دارد بررسى، پاسخ و تكذيب نمايد

  . اكتفا مى نمايد

  )٣صفحه(مقدمه

يان بوده و ئه به مسئله بهاّه ذكر شده است كه دول غربى و وسائل ارتباط جمعى در غرب به تنهايى مسئول جلب توجّ بيانيۀّقدم مدر  

حد نيز ّ حقوق بشر سازمان ملل متۀ كميت.از آن بعنوان وسيله اى براى عيب جويى و حمله به جمهورى اسالمى ايران سوء استفاده نموده اند

 همدستى در اين امر شده است نويسندگان اين گزارش رسمًا از ذكر اين مسئله كه دول و وسائط ارتباط جمعى در وهم به مشاركت ّمت

يان را محكوم نموده و متضممين حقوق بشر در تعدادى از ممالك اسالمى ئمريكاى التين نيز عمل برخورد با بهاآه و ّفريقا، آسيا، اقيانوسيآ

  .  را بعنوان عملى خالف تعاليم اسالمى مورد سرزنش قرار داده و اظهار تأسف نموده اند خوددارى كرده اندنيائنيز تضييقات وارده بر بها

  ) ٩ و ٨، ٦ تا ٣صفحات(ىئ ظهور و منشأ ديانت بهامبدأ

ّى محصول امپرياليسم روسيه بوده و موجوديئعاى اينكه ديانت بهاّاد   ّت خود را تنها مرهون فعاليتهاى يك جاسوس روسّ ى است كه ّ

 تمام اين مبحث بر . و فضالى اسالمى نيز آن را مورد استهزاء قرار داده اندءى علماّ در آمده بود آنقدر احمقانه است كه حتّبه نقاب مال

ّى چند ديپلمات روسى به مقامات مسئول ايران به منظور متوقئ است كه در اوائل ظهور ديانت بهاراين مبنا استوا ف ساختن تضييقات ّ

ّ اما اين ارتباط روسى در بياني.يان مراجه نموده اندئذهبى وارده بر بهام كتب «ت مورد بحث قرار گرفته و از ّه، به تنهايى به عنوان يك واقعيّ

  .  بعنوان شاهد استفاده شده است٢٧٢»تاريخى

ّ مقاالت و رديه بر ضدى تعداد زيادى كتب وئه نمود كه متجاوز از يك قرن دشمنان ديانت بهاّدر اين باره بايد توج   ّ ى و ئ ديانت بهاّ

ى ئات تصوير شارعين ديانت بهاّبعنوان نمونه در اين نشري. پيروان آن منتشر كرده و عمدًا تاريخ و تعاليم آن را تحريف و سوء تعبير نموده اند

 اسالمى جلوه گر شود ّ ظاهر مضحك و ضد بعنوان افرادى فاسد از لحاظ اخالقى ترسيم و تعاليم آن را به نحوى تحريف كرده اند كه بهار

  . ى است بنحوى حكايت شده كه آنان را بعنوان افرادى خون آشام و جنگجو نشان دهدئو وقايع تاريخى كه شامل قربانى شدن مؤمنين بها
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اگر . يت قرار گرفته استگونه تحريفات مى باشد كه جميعًا با نقل قول هايى مورد حما دى از اينّه ايران شامل نمونه هاى متعدّبياني  

ر رود كه اين نقل قول ها مخصوصًا به خاطر انتشار اين گزارش اختراع نشده باشند بايد نتيجه گرفت كه افرادى كه آن را جمع آورى ّتصو

  .  اند براى اثبات افتراى ديگر بهره جستهءى نقل قول نموده و از يك افترائ ضد بهاّيۀّرد» ّهكتب تاريخي« از وفوركرده اند ب

 آن تحقيق ۀ حقايقى است كه به آسانى مى توان دربارۀعالوه بر تحريفات مذكور گزارش شامل اشتباهات بزرگ و اساسى دربار  

ر نمود كه اشتباهات اخير عمدى نبوده بلكه ّى اين گزارش ندارد، لذا مى توان تصوئ بهاّ چون اين مسائل تأثيرى در مباحث ضد.نمود

  . ت مطالب نشان مى دهدّ نويسندگان را به صحّ عدم تمايل كلىوح وضوجود اين خطاها بطور

  )١١ تا ٦صفحه(ى و استعمارئ وابستگى ميان ديانت بهاعاىّاد

ّفين بيانيّمؤل    دول ۀاشاره و مطالبى دربار) بخصوص در كتاب قرن بديع(ى ئه كوشش زيادى كرده اند كه در آثار رسمى و اصيل بهاِ

آنجا كه چنين مطلبى يافت شده است بعنوان مدركى دال بر نوعى رابطه غير مجاز پنهانى بين .  غربى بيابندّيا مقامات رسمى دولتى

در . را مطالعه مى كند درمى يابد كه هيچ پايه واساسى ندارد» مدرك«كه اين خواننده اى.  ارائه گرديده استغربىى و دول ئديانت بها

يان ستمديده و مورد ئ اعم از شرقى و غربى صرفًا به دالئل بشر دوستانه خواسته اند كه به بهاى تعدادى ديپلماتئسراسر تاريخ ديانت بها

ى ئدر كتب بها. ّ آنان به مقامات رسمى مراجعه و خواسته اند كه دست از تضييقات بردارندربارهشكنجه واقع شده كمك نموده و د

ِكه اكنون نيز غير عادى نيست و همچنين موارد مشابهى از اقدامات دول جهانگونه  ّاينگونه اقدامات كه در گذشته غير عادى نبوده همان َ ُ ّ 

َنه تنها دول غربى( . ى، مقام و تعاليم آن با حق شناسى و احترام ثبت و ياد شده استئ شناخت ديانت بهاوّدرباره اقدامات رسمى آنان ) ُ

 و بيغرضانه بسيارى از دول مى باشد نمى تواند بعنوان مدركى براى كه بوضوح بيانگر جنبه انسانى اشاره هايى در اين باره در حالى

 اين گزارش كوشش بيشتر براى تمهيد مدرك به منظور توجيه برخى در. ى گرددّى تلقئارتباط و سازش سياسى ميان اين دول و ديانت بها

 در اصل كشمكش بين اسالم و قدرتهاى ّذكر حوادث فلسطين در جنگ بين المللى اول است كه بنظر آنان» وابستگى استعمارى«

ى بعنوان ئ شارع ديانت بهاپسر) اس افندىّمعروف به عب(گزارش به غلط مطرح مى سازد كه حضرت عبدالبهاء . استعمارگر بوده است

ستان قرار داده و كه افراد بومى در قحط و غال بودند گندم ذخيره و در اختيار قشون انگل عامل دولت انگليس در فلسطين بوده و در حالى

 ازاء خدمات دراز طرف دولت انگلستان  )knight()نايت(به همين دليل مورد حفاظت قرار گرفته، پاداش مالى داده شده و باالخره لقب

  . مذكور به ايشان اعطاء گرديده است

ت عبدالبهاء هرگز وجهى حضر. ذكر شده است چيزى جز تحريف فاحش و وقيحانه نيست» حقيقت«اين نسبتهاى نابجا كه بعنوان  

ّ و مستمندان فلسطين در جنگ جهانى اول ء خود به فقراۀاز دولت انگلستان دريافت ننموده و بلحاظ تقدير از خدمات بشر دوستان

كه مردم محلى در  مبنى براينكه حضرت عبدالبهاء در حالى) ٤ پاراگراف ١٠ ۀصفح( شده است، ادعاى ءبه ايشان اهدا) نايت(لقب

) ٢٧ ۀ صفح٤ًمثال مدرك (سر مى بردند گندم در اختيار ارتش انگلستان قرار دادند با خود مدركى كه براى اثبات آن بكار رفتهقحطى ب

ى ّاين مدرك به روشنى واضح مى سازد كه گندمى كه بوسيله حضرت عبدالبهاء كشت گرديد براى رفاه مردم محل. ًكامال متناقض است

همچنين از مدرك مذكور اين حقيقت آشكار مى شود كه قشون .  مصرف شده است١٩١٨تا ١٩١٤ز قحطى زده در طى ساليان جنگ ا

  . انگليسى تنها يكبار آن هم در آخر جنگ به آن دسترسى داشته است

ّيان انگلستان بود كه اطالع يافته ئ دولت انگلستان در حفاظت جانى حضرت عبدالبهاء در جواب و اجابت تقاضاى بهاۀمعاهد  

تى امروزه نيز وجود ّچنين وضعي. د فرمانده قواى ترك بطور علنى قسم خورده بود كه حضرت عبدالبهاء را در جبل كرمل به صليب كشدبودن

  . شان مراجعه مى نمايند  مختلف بحكومت هاى مربوطه خود براى مساعدت به همكيشان ايرانىمالكيان در مئدارد كه بها
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 حضرت عبدالبهاء شركت داشته اند را ذكر مى ۀ انگليسى را كه در تشييع جنازۀات عالى رتبّاين گزارش اسامى تعدادى از مقام  

ّنمايد ولى از ذكر اينكه رؤساى اديان اسالم، مسيحى، يهودى، و جامعه هاى ديگر مذهبى در ارض اقدس و مقامات بلند پايه تمام 

  . ورزيده است فلسطين نيز در اين مراسم شركت كرده اند خوددارى ۀطبقات جامع

  ): ١٤تا ١١صفحات (ى با صهيونيسمئ وابستگى ديانت بهاعاىّاد

ى را بطور وسيع بكار مى برد ئانه آثار بهاّى و صهيونيسم مجدئ ايران به منظور ايجاد شبهه در ذكر رابطه سياسى ميان ديانت بهاّۀبياني  

ه مى گردد كه اين مطالب ّبار ديگر خواننده متوج. ر شده استى و مركز جهانى آن در ارض اقدس ذكئكه درآن وضع و مقام ديانت بها

بكلى فاقد محتواى سياسى است و صرفًا حاكى از وقايع مختلفه ايست كه قطعًا نشان دهنده رابطه ايست كه ناگزير . تًكامال بى اساس اس

  . بين مركز يك تشكيالت غير دولتى بين المللى و دولت ميزبان بايد وجود داشته باشد

ى در قرن گذشته ساليان دراز قبل از ايجاد ئد ديگر بيان داشته است، مركز جهانى بهاّى در موارد متعدئگونه كه جامعه بين المللى بها همان

ى بدستور و فرمان دو دولت اسالمى ئحضرت بهاءاهلل شارع ديانت بها. گونه ارتباطى با صهيونيسم ندارد دولت اسرائيل مستقر بوده و هيچ

 در آنجا بر پا شانرّ مطهۀمقبر.  در آن اقليم مقيم بودند١٨٩٢ارض اقدس سرگون شدند و تا زمان صعود مبارك در سال ه ه بّ و تركياناير

ر فرمودند كه مركز روحانى ّس مقرّحضرت بهاءاهلل بنفسه المقد. ى گرديدئگشت و بدين ترتيب ارض اقدس مركز روحانى جهانى ديانت بها

ى همواره در ارض اقدس بوده و ئبنابراين مركز ادارى جامعه جهانى بها.  هميشه در يك مكان مشتركًا مستقر گردددايو ادارى آيينشان ب

  . دًا تغيير محل يابدّت نمى تواند مجدّات و مصالح سياسى موقّهمچنان بايستى در آن مكان باقى و برقرار بماند و بدليل مقتضي

عات خود را به اسرائيل مى فرستند تا صهيونيسم بين المللى را تقويت ّيان تبرئ است كه بهادر گزارش اشاراتى به اين مسئله شده  

ى صرفًا و منحصرًا بمنظور تعمير و نگهدارى ئيان در سراسر جهان به مركز جهانى بهائعات ارسال شده از طرف بهاّدر حقيقت تبر. نمايند

ّ اماكن تاريخيوسه ّاعتاب مقد ه داشت كه جامعه هاى دينى ديگر نظير جامعه هاى ّبايد توج.  ادارى آيينشان استه در ارض اقدس و امورّ

ّمسلمان و مسيحى نيز براى حفظ اماكن مقد هم نكرده است كه ّگاه آنان را مت عاتى مى فرستند ولى دولت ايران هيچّسه خود در اسرائيل تبرّ

  . نمايندكمك مالى به دولت اسرائيل مى 

  )١٥و ١٤صفحات (است نه يك ديانت ى حزبى سياسى ئبهاعاى اينكه ديانت ّاد

وابستگى به «و » وابستگى استعمارى«» وابستگى روسى«عاى كذب و مسائلى نظير ّقسمت اعظم بحث مربوط به اين اد  

 ثابت گشته و ًاستفاده شده است قبال مورد بحث قرار گرفته و بطالن و بى اعتبارى آن» كتب تاريخى«ًكه در آن كامال از » صهيونيسم

يان حامى سياسى شاه فقيد بوده اند در صفحات بعد مشروحًا ذكر ئتنها افتراى جديد يعنى اينكه بها. داردديگر نيازى به بحث بيشتر ن

  ) ١١ تا ٩صفحات .(خواهد شد

  )١٧تا١٥صفحات (ىئى از تعاليم بهائ نسبت به نمونه هاايرادات

ى را بطور ناقص ذكر و يا آن را به غلط تعبير كرده اند و در مواردى نيز ئِكام ديانت بهادر اين قسمت گزارش ايران گردآورندگان اح  

 چنانچه بخواهيم در مورد چنين مسائل ايدئولوژيكى نيز توضيح دهيم بحث به طور نامناسبى به درازا .احكامى را خود اختراع نموده اند

  . خواهد كشيد

ى وجود نداشته و ئيك از تعاليم ديانت بها گونه كتمان و يا مفهوم مشئومى در هيچ هيچبر خالف آنچه كه منظور گزارش بوده است   

  . ه قرار گيرد و هر كس قادر است درباره آن سؤال و تحقيق نمايدّى مى تواند بطور آشكار مورد مطالعه و مداقئتمام احكام بها
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ى است كه از ئادار نيستند تحريف عمدى تعاليم ديانت بهاآنانست وف يان به موطن يا كشورى كه محل اقامتئعا كه بهاّاين اد  

ّمصرًا مى خواهد و نصيحت مى نمايد كه اتباع وفادار مملكت خود بوده و وطن پرستى آگاهانه و عاقالنه اى را توصيه مى  ِتابعين خود ِ ُ

ت تأسيس وحدت عالم ّيد هدف و آرمان بشري پرستى افراطى و بى پايه را مردود دانسته و عقيده دارد در اين عصر باتّينمايد ولى مل

  . ّىبترويج منافع و مصالح مل انسانى و جميع ملل و نحل باشد نه صرفًا

ّاما اين . ى استئدر حقيقت يكى از تعاليم اساسى ديانت بها» ّهعدم مداخله در امور سياسي«طور كه در گزارش آمده است  همان  

 بهمان اندازه كذب است كه واضح البطالن مى »ات خرابكارى استّبعنوان پوششى براى عمليه ّعدم مداخله در امور سياسي«عا كه ّاد

ّيان بموجب تعاليم خويش از هر نوع فعاليت مخرئ شد بهاذكرًكه قبال   بطورى.باشد ّ   . ند اب ممنوعّ

ف به وفا و ّ است كه پيروانش موظام ظالم را توصيه مى نمايد تحريف احكام آن ديانتّى همكارى با حكئعاى اينكه ديانت بهاّاد  

  . ت سياسى حكومت مى باشندّه به شكل يا نوع و موقعيّصداقت و اطاعت از دولت در مملكتى كه در آن زندگى مى كنند، بدون توج

ين در ى عداوت سرسختانه با اسالم داشته و معتقد است كه تمام مسلمئديانت بها«عا كه ّباالخره اندك اثرى از حقيقت در اين اد  

و  ى بتوان امكان داد چنين مطلبى تعبير گرددّى وجود ندارد كه حتئ هيچ نشانه اى درآثاربها.وجود ندارد» سراسر جهان بايد نابود گردند

مخصوصًا به منظور ايجاد عناد و عدم اعتماد براى خوانندگان مسلمان و دول  عاى تحريك آميز در گزارشّ كه اين ادشكاراستًكامال آ

  .  درج گشته استاسالمى

ب و تبعيض ّل، تعصّ، عدم تحم هابى حرمتى ى حامى و مدافع وحدت اديان بوده و تعليم مى دهد كه تمامئدر حقيقت ديانت بها  

  در حالى.اين طريق تلخيص مى گردد و قابل ذكر استه ى در برابر ساير اديان بئ بر خورد و روش بهاۀًاجماال نحو. دينى بايستى از بين برود

سه را تعليم مى ّى پيشرفت و استمرار ظهورات مقدئه با پيامبر آنان خاتمه يافته، ديانت بهاّ معتقدند كه ظهورات الهيديانكه پيروان ساير ا

همچنين . ّى اخير الهى اما نه آخرين آنان مى باشند كه براى هدايت بشر ظهور فرموده استّى مربئدهد و حضرت بهاءاهلل شارع ديانت بها

ّ جميع اديان بزرگ عالم بوده و شارعين اديان الهى را ملهم به الهامات ربانيساسىيان معتقد به وحدت ائبها ز مى ّو معز ه و محترمّ

ى تنها ديانت مستقل جهانى است كه قرآن كريم را بعنوان كتابى آسمانى مى ئين بهاياستثناء نفس ديانت اسالم آه در حقيقت ب(.دارند

 تحقير و يا تخريب اديان ديگر انكار يكى از اساسى ترين اصول و مبادى ديانتى فت،ى مخالئبراى يك فرد بهااز اين جهت .) شناسد

  . است

  ):٢١ تا ١٨صفحات (يان و رژيم پهلوى و ساواكئعاى همكارى ميان بهاّاد

 سرچشمه مى گيرد كه بموجب تعاليم يان با رژيم شاه فقيد همكارى نموده و از او حمايت كرده اند از اين حقيقتئعا كه بهاّاين اد  

بى كه با رژيم ّيان ايران به تشكيالت سياسى و يا تشكيالت مخرئتيجه بهاّى بهائيان به حكومت كشور خويش وفادار بوده و بالنئديانت بها

يان با ئعا كه بهاّاين اديان در برابر رژيم جديد نيز رعايت مى شود ئ نپيوستند همين اصل در زمان حاضر بوسيله بهانمودندمخالفت مى 

ى ئگاه بها ى شناخته اند هيچئّساواك همكارى داشته اند نيز بهمان نسبت كذب است، مقامات مسئول ساواك نظير پرويز ثابتى كه او را بها

  . نبوده اند

ه ت و تضييقات عديده بى در معرض تبعيضائ بهاۀكه تمام جامع) كه بايد به خوبى از آن آگاه باشند(ه به اين حقيقت ّبا عدم توج  

يان اقدام مى كرد، ئبوده اند و اينكه ساواك يكى از عوامل اصلى بود كه بر عليه بها استثناء اعدام بخاطر ديانتشان در سراسر دوره پهلوى

ك ساوا قسمت اصلى سازمان حكومت معدوم شاه مخصوصًا« بيان مى نمايند كه ١٨ ۀ گزارش بطور غير منطقى در صفحگانگردآورند

  . »يان اداره مى شدئبوسيله بها

 مطالبى كه در اين گزارش آمده است صورت اسامى ّۀنظير بقي. ى ذكر مى نمايدئ نفر را بعنوان بها١٣ اين بحث ۀگزارش در ادام  

ى كه در ّيك از اين مقامات سياس هيچ. مى تخريبى نمى باشدّت است و نيم ديگر چيزى جز افسانه و توهّمذكور حاوى نيمى از واقعي
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ى بود ئ ژنرال صنيعى روزگارى بها.همچنين ليلى امير ارجمند ى نبوده اند،ئهرگز بها)  روحانى، پارسا و ثابتىيدا،هو(گزارش ذكر شده اند 

ّاما از بقي. ى طرد گرديدئ بهاۀولى بخاطر قبول پست سياسى از جامع تى ّات سياسى يا امنيّيك به هيچ وجه با عملي ى هستند هيچئه كه بهاّ

شاپور . ى كشور بودّآقاى خادمى رئيس هواپيمايى مل.  دكتر ايادى يكى از پزشكان شاه بود. اندداشتهدر رژيم شاه ارتباط و مشاركت ن

خانم ايشان مهرى كه روانشناس . راسخ يك استاد ممتاز اقتصاد و تعليم و تربيت در پروژه هاى رشد و توسعه سازمان برنامه همكارى داشت

آقايان ثابت و يزدانى در . تهايى بر عهده داشته و يا مورد مشاوره قرار مى گرفته استّ مسئوليهى بود در برنامه توسعه فرهنگى گهگابرجسته ا

ّحسين امانت يك آرشيتكت ممتاز و معروف است و بدون شك نام او به اين دليل به ليست اضافه شده . تجارت خصوصى دست داشتند

ِّاست كه طراح مقر دائ َيا دارالتشريع كه اخيرًا پايان يافته بوده است) ىئ ادارى ديانت بهاقامعاليترين م(مى بيت العدل اعظم الهى َ ُ .  

  ): ٢١ تا ١٨صفحات (عاى مدارك ساواكّاد

 )چنانكه بطور كذب در اين گزارش آمده است آن(اگر . ه در مورد اين مدارك مطرح مى شودّال بسيار شايان توجؤدر اينجا دو س  

   از اين جامعه مى داده است؟ ّيان جاسوسى مى كرده و گزارشات مضرئيان اداره مى شد چرا اين سازمان بر ضد بهائساواك بوسيله بها

  : ه كنندگان اين گزارش خواسته اند اين تناقض آشكار را مسكوت بگذارند سوال ديگر مطرح مى گرددّ به اينكه تهينظر  

يران ساواك و تمام اعمال آن را بطور كامل بى اعتبار دانسته چرا مدارك ساواك حال بعنوان مدارك معتبر و ه به اينكه دولت فعلى اّبا توج

  يان بكار مى رود؟ ئبها رسمى در مورد

يان را ئساواك بها(ى و اسامى شركت كنندگان در آن ممكنست صحيح باشدئ نفس مدارك تاريخ بعضى از جلسات بهاۀبار در  

يان ذكر شده است آنقدر مضحك و مسخره است كه ساختگى بودن آن ئّاما اظهاراتى كه به غلط از قول بها) شتشديدًا تحت نظر دا

و ) يان حمله مى كردئكه از لحاظ سياسى به بها( به منظور تأمين اهداف خود ساواك است ختگىاين مطالب سا. بوضوح آشكار مى باشد

) يان مخالفت مى نمودئكه از لحاظ دينى با بها(ب و قشرى تبليغات اسالمىّهمچنين همكار عمده و اساسى ساواك، انجمن متعص

ّ به چاپ رسيده ١٩٨٠ مجاهد مورخ نهم جون ّۀدر مجل! قىيان به طريق علمى و منطئهمكارى بين اين دو گروه در حمله به بها

 ١٩٨٢ چاپ ٨٣ ۀت مذهبى صفحّه بر يك اقليتحت عنوان تضييقات وارد:يان در ايرانئّبراى اطالع از متن كامل به گزارش بها(.است

  .) مراجعه فرماييد

ى شده ئ جامعه بهاّكه بر ضد ّهاماتىّيك از ات در خصوص هيچ» اقرارى«ى ئعاى مندرج در گزارش ايران هيچ فرد بهاّبخالف اد  

ّهامات ّين مدركى براى حمايت از ات صرفًا نقل قولى است از يك مدرك ساواك و كوچكتر١٨ ۀمذكور در صفح» اقرار«است هرگز ننموده و 

 آخر گزارش ايران را در بر مى گيرد يا ۀ صفح٢١مداركى كه بعنوان سند داده شده است و .  وجود نداشته استرگزيان هئوارده بر عليه بها

  .  مى باشد) ساواك٣٦ تا ١٧اسناد جعلى ( و يا مدارك شديد اللحن و آشكارا مجعول) ١٦ تا ١اسناد (نقل قولهاى بى پايه 

ى ئزيرا اصول و تعاليم ديانت بها. يان ابدًا عجيب نيستئّعدم توانايى مقامات مسئول ايران در بدست دادن مدارك معتبر بر ضد بها  

ّه يا فعاليتهاى مخرّدر زمينه وفادارى و اطاعت از حكومت و عدم مداخله در امور سياسي ّ ر ّي دولتهاى متغيريًب كامال اس اساس است و با تغّ

  .  دگرگون شونده دستخوش تغيير نمى شودايطو يا شر

  ) ٢٤ تا ٢١صفحات (يانئ برخورد دولت ايران با بهاوضع

شامل اظهارات كاذبه چندى درباره رفتار  )در ضمن توده اى از انتقادات تلخ و نامربوط سياسى(ى گزارش ايران ئقسمت نها  

  . ى مى باشدئحكومت ايران با پيروان ديانت بها

ى ّديانت خود را تشخيص داده و بنابراين از آن تبر» ت امپرياليستىّماهي«يانئ بيان مى كند بسيارى از بها٣ پاراگراف ٢٣ ۀدر صفح  

ت مذهبى را در ايران تشكيل مى ّى كه بزرگترين اقليئ بها٣٠٠.٠٠٠حقيقت اين است كه » .به آغوش مردم اسالم برگشته اند«نموده و 
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رغم تمام اين فشارها اعتقاد خود را از  ات بى رحمانه اجتماعى، مالى، روانى و فشار جسمى استقامت نموده و على تضييقبردهند در برا

ى كه بوسيله آن جان خويش را نجات دهند ترجيح داده اند و صرفًا تعداد ّى اعدام شدن را بر تبرو نفر بها١٤٢دست نداده اند و تا كنون 

  . ى كرده اند و آنهم در اثر فشارهاى جسمى شديد و النهايه بوده استّ تبر خوديانتيان از دئقليلى از بها

ى هرگز بخاطر اعتقاداتش بوسيله ئ رسمى دولت ايران را بيان مى كند كه هيچ فرد بهاۀعقيد) ٥ پاراگراف ٢٣ ۀدر صفح(گزارش   

ر و بخاطر خيانت بر عليه كشور بوده ّان رفته است مقصى كه محكوم به مرگ شده و يا به زندئدولت ايران كشته نشده است بلكه هر فرد بها

  . است

و همچنين اين حقيقت كه  نمى دهد ى در ايران وارد مى شود توضيحئه و مداومى را كه بر تمام جامعه بهاّاين بحث تضييقات ساري  

نمى كند و نيز اين حقيقت را از نظر دور مى دارد يانى كه اعدام شده اند را ذكر ئّهامات وارده بر عليه بهاّگونه مدركى در حمايت از ات هيچ

ّى امادگى خود را براى تبرئ موارد معدودى كه يك بهادركه  كه بر عليه او بوده  ّهاماتىّى اعالم داشته است بالفاصله آزاد شده و از تمام اتّ

 اين بحث .ّهامات مشابه اعدام شده اندّهمان اتى احتراز نموده اند بّيان هم بند ديگرش كه از تبرئكه بها ى گرديده است در حالىّمبر

ٔ نفر جانشينان آنان را كه قبال اعالن نشده بود ٨يان ايران و همچنين اعدام مخفى ئى بهاّ توقيف تمام اعضاى محفل ملازمفقود شدن بعد 

ون جرم در زندانهاى ايران ى شامل زنان و نوجوانان هم اكنون بدئهمچنين روشن نمى سازد كه چرا در ليست بها. بيان نمى كند

  . نگاهداشته شده اند

 در برابر اين حقيقت كه اموال و ،ى بخاطر عقايد مذهبى وجود نداردئ بهاۀاين بحث كه تضييقات در سطح وسيع بر عليه جامع  

ّى و اماكن مقدئامالك جامعه بها  از حقوق اساسى بشرى خود ى بى گناهئسه ايران مصادره و ضبط شده و يا ويران گشته است و هزاران بهاّ

ت از ّت از وسائل كار و ممنوعيّ انفصال از خدمت و شغل، قطع حقوق بازنشستگى، ضبط اموال شخصى، محروميظيربطريق غير انسانى ن

  . متقاعد كننده نبوده و بحثى غريب و غير واقعى استمحروم مانده اند البته  تعليم و تربيت اطفال

ّيان مادام كه در فعاليتهاى ضد حكومتى شركت نكرده اند بموجب قانون اساسى از ئكه بها) ٥ و ٢راف  پاراگ٢٣ ۀصفح( عاّاين اد   ّ

ت نمى ّت مذهبى به رسميّيان را بعنوان يك اقليئ قانون اساسى ايران بها.حفاظت و حمايت قانونى بر خوردار ند نيز دروغى بيش نيست

گونه مقام، حقوق يا  يان داراى هيچئ اساسى بر مبناى آن تدوين گرديده است بها احكام اسالمى كه قانونوجبشناسد و بنابراين بم

بموجب نظام قانونى فعلى و جديد حقوق اساسى زمانى به آنان اعطاء مى شود كه از . صيانت و حفاظتى در قانون اساسى نمى باشند

  » .يندبه آغوش اسالم درآ« ى نموده وّديانت خويش تبر

ت عقايد دينى آنان است و ّى صرفًا بعلئ بهاۀر دولت ايران روشن است كه تضييقات وارده بر جامعّمكررغم انكارهاى  على  

ّهامات وارده در بيانيّمبرهن و آشكار است كه ات همچنين بوضوح فقط اقدامى از طرف » ّبهائيت، منشاء و نقش آن« رسمى تحت عنوان ۀّ

ب آميز مذهبى كه باعث اين تضييقات است و بمنظور هدم شهرت ّاز تحريكات تعصه بين المللى ّ توجندولت ايران براى منحرف كرد

  . ى در سراسر جهان از آن برخوردار استئ بهاۀنيكى است كه جامع

ّهامات كاذبه بر عليه آنان كه بوسيله جمهورى اسالمى ايران وارد آمده است بطور ّى در ايران و اتئ بهاۀتضييقات وارده بر جامع  

مطرح و ذكر شده » ت مذهبىّگزارشى از تضييقات وارده بر يك اقلي: يان در ايرانئبها«ات جامعه بين المللى تحت عنوان ّدر نشريكاملترى 

ّبه چاپ رسيده و طبع دو) ١٣٦٠خرداد ماه (١٩٨١ّ براى اولين بار در جون زارشاين گ. است تير ماه (١٩٨٢م آن با اضافات در جوالى ّ

  .تمنتشر گرديده اس) ١٣٦١
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 ّايام فشاهى در آقايان طبرى و

  حامد

وشكست   ساله چنان دچاريأس وتكرار١٦٤ ّعجايب دوران آنكه جام جميان و اياميان همچون اسالفشان، درسيربهائى ستيزى از  

هان است، تحسين بزرگان ج  پويا ى آنكه موردۀس بهائى وجامعّشده اند، كه دراثبات اكاذيب وتهمت هاى تكراريشان عليه ديانت مقد

طلعات !  سبحان اهلل.وكسروى ضد شيعى شده اند ّدست به دامن حتى كتب وآثارمخالفين خود همچون آقاى طبرى وفشاهى ماركسيست،

بود،  برمقابله با آن نخواهند يافت به تنهائى قادر ين درخواهنديكه زمانى خواهدرسيد كه دشمنان اين آ  بهائى پيشگوئى كرده بودندۀسّمقد

ّدرايران عزيز پس ازاولين همفكرى هاى شيخى . به طرق مختلف ازهم كمك بگيرند ودربهائى ستيزى همكارى نمايند شد خواهند مجبور و

ّهاى كريمخانى با بعضى رديه نويسان شيعى درمخالفت با آيين جديد حاد عملى ازلى ها با پيروان ّوات ّالهى دردهه هاى اول ظهورآن، ّ

كر با كسروى و پيمان شكنانى تازه ّپس ازآن، وهمسوئى بهائى ستيزان سابق الذ)  ظليل انگليسّالبته درظل(ّسيدجمال الدين اسدآبادى 

دوران پهلوى،  ين به ايشان درسالهاى ديگرئون همچون رآّنفس همچون آواره وصبحى ونيكو دراوايل دورۀ پهلوى، وپيوستن برخى سياسي

دردهۀ سوم پس ازانقالب اسالمى شاهد همسوئى وهمكارى همۀ آن خطوط فكرى به اينك  وپس ازبى نتيجه بودن وشكست همۀ آنها،

نيست،  ّاما آن پيشگوئى ها فقط محدود به ايران عزيز. ّعالوۀ اوهامات پوسيدۀ معدود پيمان شكنان دردورۀ بيت العدل اعظم الهى هستيم

ى وادبى ومذهبى عليه آيين جديدالهى قيام ّاى سياسى ومادديگرعقايد نيزكل به جميع قو ديگرنقاط جهان و چنان كه فرموده اند از

  ٢٧٣.خواهند نمود، چه كه اين ازسنن محتومۀ الهى بوده كه هرگاه خداى رحمان آيينى جديدمى فرستد، مخالفينى عليه آن قيام مى كنند

ان طبرى وفشاهى شده است تا بلكه ّبنابرآنچه گفته شد، مالحظه مى كنيم كه جام جم نيزبه سيم آخرزده ودست به دامان آثارآقاي  

ّ، ستونى را نيزبه نقل نظرات آقاى محمدرضا فشاهى براى ١٥ ازجمله درصفحۀ .ّبتواند ايام راعلمى جلوه دهد تا مقبول وصحيح افتد

م وعملكرد ّ معلوم نيست آيا ايام نظرات ايشان را دربارۀ اسال٢٧٤. بودن جامعۀ بهائى اختصاص داده است»وابسته ارتجاعى و«اثبات 

ّايام پاسخ مل ظهورآيين بابى وبهائى رانيزقبول دارد؟ بارى اين امربماند تا خود علماى اسالم دردوران همزمان با ت عزيزايران را دربارۀ آن ّ

ّبدهد، اما دراينجا به بهانۀ نقل قول هاى ايام ازآقايان طبرى وفشاهى درصص  تقديم مطالبى دربارۀ نظرات ايشان ، الزم شد٢٢و١٥-١٢:ّ

خصوص روش بهائيان  جام جميان دراينجا در آقاى فشاهى و ايراد ّچون لب. هموطنان نمايد تا با گوشه هائى ازحقيقت بيشترآشنا گردند

 درجائى ديگر درهمين باره نوشته شده، متناسب شده با ايراد و ًدرجريانات اجتماعى وسياسى است، ذيال مطالبى راكه به مناسبتى ديگر

آقاى فشاهى، پاسخى نيزدربارۀ ارتباط امربهائى با  شايان ذكراست كه اين مطلب عالوه برپرداختن به ايراد. ّايام درج مى كند رمطروحه د

  : ّاما مطلب مزبور. ّروسيه وانگليس نيزهست

ن نفسى از او ادراك  فساد و نزاع و جدال و يا حزۀ رائح)سر مويى (َهر امرى كه به قدر رأس شعرى«: حضرت بهاءاهلل مى فرمايند  

 يكبارى در هيچ امرى از امور، اين ظهور اعظم شر.. .)مار گزنده ( بايد از او احتراز نمايند بمثابه احتراز از رقشا)بهائيان (شود، حزب اهلل

ْيشهد بذلك لسانى و قلبى و زبرى و صحفى و كتبى و الواحى. فساد نبوده و نيست َ ََ َ َ َُ ُ ُ ُ ُُ ُِ َِ ِ  اهل بهاء براى رسيدن به وحدت  به اين جهات،٢٧٥.»ْ

ه و نزاع و حيله و زد و بند ّق اهداف ديانت بهائى و من جمله خدمت به ايران عزيز و ايرانيان نازنين، از روش هاى قهريّعالم انسانى و تحق

منش را از روش جدا نمى « راون است استفاده نمى كنند زيّو تكفير و تحقير گروههاى ديگر و ترور و امثال آن كه از روش هاى رايج سياسي

 ه براى آشنايى با روش امر بهائى براى كمك و خدمت ب».هدف، وسيله را توجيه مى كند«ون هستند كه ّ و مخالف اين اصل سياسي»دانند

ّاهل عالم و رسيدن به عدالت و ات    ٢٧٦.ردد بهائى مراجعه گۀحاد و وحدت عالم انسانى و كماالت و فضائل معنوى بايد به آثار كثيرّ
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طور كه از آثار  همان.  ايرانۀ بهائى است در انقالب مشروطۀى كه روش فوق را نشان مى دهد، عكس العمل جامعّاز مصاديق مهم  

 براى اصالح عالم و من جمله ايران، تعاليم و طرح هاى خاص و عامى ارائه فرموده كه ّحضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء پيداست، حق

ت حياتى تعاليم بهائى براى اصالح و نجات عالم از ّند و حضرت عبدالبهاء در مورد اهمي ا و هم غير بهائياننائيامجريان آن هم به

ّ به اين جهت بهائيان در ايران تا حدى كه ٢٧٧».َاگر اين تعاليم جمال مبارك مجرى نشود، عالم در خطر است «:مشكالت كنونى فرمودند

 ۀجنب. در اصالح و خدمت ايران بكوشند دند از همان اوايل ظهور بر اساس تعاليم حضرت بهاءاهللشرايط موجود اجازه مى داده، سعى كر

ّت و عصمت، امانت، ّت، يگانگى، تقوى،عفّمحب: ت و فضائل و اخالق رحمانى، من جمله شاملّ معنويۀاصلى اين كوشش، در حيط

 اعتدال، صبر و استقامت، قناعت، ،عدل،اهللتوكل، خشية  انقطاع، تواضع و خضوع، ديانت، صداقت، انصاف، ادب،

ّمى باشد كه اس اساس و از لوازم اصلي... ت،ّاسات،خلوص نيوم ِ ِّ  فرعى اين كوشش آنكه حضرت ۀ و جنب. اصالح عالم و ايران استۀُ

 تزييد تجارت و ترقى زراعت و ت و تحصيل معرفت وّت و آبادى و مدنيّدر مأموري«ايشان تأكيد فرمودند كه ّعبدالبهاء در مورد ايران به احب

 ۀرسال و ّه مدنيۀرسالحضرت عبدالبهاء در الواح كثيره و من جمله  ٢٧٨.ندي بنما»ه از هر قبيل كوششّات عصريّتحسين صناعت و ترقي

 ى اصلى و فرعۀميندو زّ كه سالها قبل از مشروطه عز صدور يافته بود اهل بهاء و ايرانيان را تشويق و امر به درك و عمل در دو جنبه و ّهسياسي

  . مذكور فرمودند

ى به آن تعاليم نمود، و نه اجازه داد بهائيان آنطور كه شايسته است بتوانند ّه خاصّفانه ايران قبل و بعد از مشروطه، نه خود توجّمتأس  

پس از شهادت جناب بديع  و بخصوصدر اين زمينه انذار فرموده بودند  حضرت بهاءاهلل از همان ابتداى ظهور. آن تعاليم را عملى نمايند

انا سمعنا بان ممالك االيران تزين «:هداء فرموده بودندّهداء و سلطان الشّ محبوب الشابانو جن َّ َ َ َِ ِ ِْ َْ  َ ِ َت بطراز العدل فلما تفرسنا وجدنا ها مطالع ِ َ َ َِ َِ َ َ َْ ْ ّ َ ْ ْ ِ ِ ْ

ِالظلم و مشارق االعتساف ِوانا نرى العدل  ِْ َْ َْ َْ َ َ َّ ِ ِ ِ ِ ُتحت مخالب الظلم نسأل ا ْ َْ َ َ َِ ْ  ِ َ بان يخلصه بقوة من عنده و سلطان من لدنه انه لهو المهيمن على هللَِ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ِ ْ ْ ْ ُْ ٍُ ٍ ِ ِِّ ْ

ِمن فى االرضين و السموات  َ َ َ ََ زاى اين است ج«و  ،٢٨٠»ه اقبال ننمودند از نعماء ظاهره هم ممنوع شدندّچون به نعمت معنوي«، و ٢٧٩»ْ

از حق بطلب نائمين را آگاه فرمايد . فّ اوامر و احكام خارجه نفوذ مى يابد و به اين نفوذ، نفوذ اهل ايران متوقماعمال در يوم مآل ؛ هر يو

پيش بينى انقالب  و نتيجتًا در كتاب مستطاب اقدس ٢٨١»ك نمايند به آنچه سبب نجاح و فالح استّو از خواب برانگيزانند شايد تمس

ّ سال از اين پيش بينى، اولين مصداق از مصاديق آن انقالب و قيام جمهور ناس ٤٠ و پس از حدود ٢٨٢ر پايتخت ايران را فرمودندامور د

   ٢٨٣. رخ نمود١٩٠٦ّدر مشروطيت ايران در سنه 

ّتا در اول كار آنچه در قو « اهل بهاء كه هميشه تحت ظلم بود، از طرف حضرت عبدالبهاء هدايت شدۀجامع   د براى ه دارّ

 و دست از اين ٢٨٤»رو به رو شد به كلى خود را كنار بكشد اصالحات سياسى بكوشد سپس چون اين مجهوداتش با بدگمانى و بد خواهى

َقوله االحلى  نكشد،ده بهائى كه در بيان زير آمّۀروي َُ يعنى به دشمن ... اى الهى بايد بدخواه را خير خواه دانندّمقصد اين است كه احب «:ُ

 نظر به ذنوب و قصور و عداوت و ظلم و .رفتار كنند كه سزاوار دوستان است، به جفا كار چنان معامله نمايند كه اليق يار خوش رفتارنوعى 

ّ بى نظير الهى ابهائى بود كه در اول انقالب مشروطه دستور صريح دادند كه احب»مقصد «ن و با چني٢٨٥».ستم اعدا نكنند ايشان در ّ

از  «:جمن هاى دوران مشروطه دخالت نكنند و به جهت انذارات و پيش بينى هاى فوق الذكر بود كه فرمودندمخاصمات احزاب و ان

 اعتراض نمودند كه مدار اين هيجان عمومى بر تحصيل عدالت و رفع )بهائى( ىدر آن وقت بعضى از ضعفا. جميع احزاب بر كنار باشيد

 به اثر قلم خود نگاشتم كه اين حركت جمهور آن حركتى است كه در نص كتاب ت است چرا بايد مذموم و مقدوح باشد، عاقبتّمضر

حاد و صداقت و عدل و ّ وجود روح اتعدم و نظر به عواقب مشروطه و ٢٨٦»چهل سال پيش صريحًا مذكور كه خطاب به طهران مى فرمايد

 به تعاليم و هدايات ء مهمتر از همه نظر به عدم اعتناو ت ظلمى كه هنوز بر بهائيان مظلوم مى شدّبلوغ در دسته هاى مختلف و نيز به عل

ّها و دخالت سر الهى از طرف ايرانيان و نظر به دسيسه هاى ازلى  در مشروطه و همسويى با غير منصفين شيعه در وجه المصالحه قرار شانيِ

َ بهائى و ظلم به بهائيان، ونظربه ديگر حكم الهى، فرمودندۀدادن جامع ِ:  
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   ٢٨٧.سلوك و حركت نمايند ا بايد در نهايت سكون و قرار و وقارّاحب. يران متتابع و عقبه داردانقالبات در ا

   ٢٨٨. نموددت اضطراب ازدياد خواهّانقالب ايران اشتداد خواهد يافت و شد

ّاحزاب ايران كل مشغول به خود و اكثرى از شدت نزاع و جدال از حيات و زندگانى بيزار مفر ى و ملجأ ّ مقر وّى مى طلبند، و مفرّ

  ٢٨٩.قريب ايران را معمور و ايرانيان را عزيز دو جهان نمايد و پناهى جز ملكوت ابهى نه كه ولوله و زلزله در آفاق انداخته و عن

  ٢٩٠. مطلوبه حاصل نمى شودۀت مانند شير و شكر به همديگر آميخته نشوند نتيجّ دولت و ملتا

اما ايران ليس له امان اال بالد ِ ّ ٌ ّ ُّ َ ََ خول فى ظل الرحمنُ ِّ ِ ِ.٢٩١   

ُ يفعل اهللُ ما يشاءّواالا كند و به عدل حكم نمايد تأييد مى رسد ّخون احب ّمن به محمد على ميرزا نوشتم كه اگر قصاص ُ َ و او  ْ

 عاقبت  ايران ويران شود و،ت مانند شهد و شير آميخته نگردد، نجاح و فالح محال استّباز به ايران نوشتم تا دولت و مل. نشنيد

ِ دول متجاوره گرددۀاالمر منجر به مداخل َ ُ.٢٩٢  

ت ّت افتد لكن ما ايران را روشن نموديم و ايرانيان را عزّت به نهايت مشقّو دولت و مل عاقبت خواهيد دانست ايران ويران گردد

  ٢٩٣ن را سرور عالم امكان كند عاقبت اهل ايرا)ديانت بهائى (ولى اين امر عظيم  هر چند ايران االن گمنام است.ه خواستيمّابدي

ه مداخله كنند و به عنوانهاى ّ و در امور سياسييندِاى ياران الهى از قرار مسموع نوهوسانى در ايران تأسيس انجمن پنهان نما

 انى بايد از اين امورّاى الهى به نص قاطع ربّاحب. ت داللت كنندّتها تشكيل نمايند و نفوس را به دخول در جمعيّمختلف جمعي

 بلكه شب و روز .دتى همراز شونّه نه با انجمنى دمساز گردند و نه با جمعيّ در امور سياسي.احتراز نمايند و بكلى اجتناب كنند

حاد و ّ رذائل نماند فضائل جلوه نمايد، بنياد بغض و عدوان برافتد، ات.بكوشند تا اخالق تبديل شود و افكار تعديل گردد

و   نفوس ملكوتى شوند و قلوب الهوتى گردد. عالم انسانى در نهايت جالل، جمال بيارايديگانگى خيمه برافرازد و وحدت

ّ بالطابدچون اين مواهب حصول ي اين بنيان و . ه در جميع مراتب حاصل گرددّت و سعادت حقيقيّبع قصور زائل شود و عزِ

ِاساس است و بنياد بى زوال و چون اين اصول حصول جويد، فروع يقينًا بذات    ٢٩٤.ها اكمال شودِ

 فرماييد تا اين ظلم و عدوان گوشزد هر رانّدر نهايت سكون و قرار و ثبوت و استقرار مراجعت به اولياى امور در آن صفحات و طه

ران ّط متهوّ آزادى سبب تسل.ّيك از اهل ايران گردد و بدانند كه ابدًا مشروطيت مجرى نيست و آزادى جز از براى اهل طغيان نه

ِمان شده است و تطاول ستمكاران بر ستمديدگان، بلكه ان شاَءاهلل به قلوب اثر نمايد و بينوايان از جور و جفاى عوانان بر مظلو ّ

   ٢٩٥.محفوظ و مصون مانند

ّاين نفوس مفتري َ ُ  احزاب مختلفه حلول نموده اند و ايران را نمى گذارند آرام گيرد و هر فسادى مى ۀ در رگ و ريش)ازلى ها (هِ

   ٢٩٦.د مى كنندخواهن

 حضرت بهاءاهلل دارد كه بكلى اهل بهاء را از لعن و طعن و ۀنصوص و هدايات فوق از حضرت عبدالبهاء ريشه در بيانات قاطع  

 چنانكه حضرت بهاءاهلل .حاد و وحدت امر نموده اندّت و وفا و اتّكدورت و برودت و نزاع و جدال و توهين و فساد منع فرموده اند و به محب

و   روشهاى غلط و قهر آميز بعضى بابيهايره به بغداد، درباره تالششان براى بهبود و تغيّاز بازگشت از مهاجرت دو ساله كوههاى سليمانيبعد 

انى، آيات به مثل غيث هاطل ّ به اعانت الهى و فضل و رحمت رب)به بغداد (بعد از ورود «:اصالح اخالق و رفتارشان چنين مى فرمايند

 نصيحت شفقانه را، به مواعظ حكيمانه و نصايح م)بابى (طراف ارض ارسال شد و جميع عباد را مخصوص، اين حزبو به ا نازل
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ِنموديم و از فساد و نزاع و جدال و محاربه منع كرديم تا آنكه از فضل الهى، غفلت و نادانى به بر و دانايى بدل گشت و سالح به  ّ

   ٢٩٧».اصالح

ّلبهاء اجازه نفرمودند بهائيان در مجلس اول عضويبه علل فوق بود كه حضرت عبدا   ّاما اين به معناى بى اعتنايى به  ت يابندّ

ت نبود، بلكه چون روش نزاعى اى را كه احزاب و انجمن ها براى رسيدن به مشروطه اى كه اكثرًا تعريفى و شناختى ّسرنوشت دولت و مل

اقشار مختلف جامعه درباره آن وجود داشت، در پيش گرفته بودند، موجب بروز در اذهان   وهم آلود و مختلفيرىاز آن نداشتند و تصو

 و نفاق ءّاما بعدها هنگامى كه مشاهده شد ازلى ها با دسيسه و ريا. اختالفات احتمالى براى اهل بهاء مى دانستند، اجازه دخالت ندادند

ريك مى كنند، و دست از دشمنى هاى سابقه بر نداشته اند و مى  ايشان را عليه بهائيان تحآنها،در احزاب نفوذ كرده و با گول زدن 

 مخالف آن، و نزد شاه بهائيان را ۀ سياسى، بهائيان را طرفدار دستۀخواهند از انقالب مزبور براى پيشبرد اهدافشان سود جويند و نزد هر دست

د، و با اين دسايس، عاقبت احزاب ايران را بيش از حد شاهى، جلوه مى دهن  طرفدار استبداداون، بهائيان رّانقالبى، و نزد انقالبي

ى ممكن بود بعضى ضعفاى بهائى را به اين ّمعمولشان درگير منازعات بيهوده با يكديگر نموده عاقبت ايران را ويران خواهند نمود ـــ و حت

كيل مجلس دوم، امر فرمودند به شرط عدم مداخله لذا هنگام تش  به خطر اندازند ـــانزاع هاى بيهوده و واهى بكشانند و وحدت بهائيان ر

ت، و نيز به قصد جلوگيرى از دسايس و شبهات ازلى ّت خدمت به دولت و ملّدر منازعات احزاب و انجمن هاى متخاصم، و صرفًا به ني

  ٢٩٨.ت حاصل كنندّها، سعى نمايند در مجلس مزبور عضوي

 موارد فوق كه نزد نگارنده موجود است درج مى شود و خاطر نشان مى سازد ۀًذيال چهار فقره از الواح حضرت عبدالبهاء دربار  

  ٢٩٩. آثار مباركه و تواريخ در اين مورد مراجعه شودۀبراى استنتاجات و تحليل هاى دقيقتر و كاملتر، حتمًا حتمًا الزم است كه به هم

  :ّلوح اول

 ثابت بر پيمان نامه شما رسيد از عدم فرصت مختصر جواب  هواهلل اى .طهران جناب ميرزا يونس خان عليه بهاءاهلل االبهى

ت سؤال نموده بوديد، حال فرض و واجب است البته به ّت مجلس ِملّاء در عضويّدخول احب در خصوص. مرقوم مى گردد

 ّار مهماين مسأله بسي. اب داخل گردندّث جوييد كه در انتخاب جديد جمعى از احبّ تشبئلجميع قوا بكوشيد و به جميع وسا

 مى نمود زيرا نزاع بود و ءّاول حكمت چنان اقتضا. ت بدهندّمحفل روحانى و ساير محافل، بلكه جميع احباب اهمي است بايد

َو عليك البهاء االبهى  مى نمايدءحاال حكمت چنين اقتضا َُ َ ََ    ٣٠٠ع ع َ

   :لوح دوم

اين احزاب فى .  شما كاشف اسرار احزاب بودۀ يار مهربان ناماى   هواهلل .ِطهران جناب اديب دبستان الهى عليه بهاءاهلل االبهى

ون همدم و ّدائمًا در اضطرابند ولى احباب بايد همواره حامى اعتدال باشند و با اعتدالي يك را استقرار و ثباتى نه الحقيقه هيچ

ياران بايد به رندان . مى نمايند وفاق طريق نفاق پيش گرفته اند كه با هر يك از اين احزاب اظهار )ازلى ها (حزب يحيى. مرازه

ه انجام مقاصد آن حزب بد فرجام ّفاق، شقاق است نه وفاق و البتّبفهمانند كه آن حزب را با احزاب اساس نفاق است، نه ات

ت ّ بكوشند و هر يك سعى و جهد تام نمايند و با خلق بياميزند تا در اين مجلس عضويبايداى الهى ّاحب. ظاهر و آشكار شود

.  آن حزب ستمكار را مانع گردند، زيرا اين حزب، عاقبت مورث خرابى عظيم در ايران گردندّۀحاصل كنند و مقاصد خفي

َ عليك البهاء االبهىَو. ق خواهند گشتّجناب آقا ميرزا على ان شاءاهلل بعد از ورود به اجرا عمل موف َُ َ    ٣٠١ع ع  َ

  :لوح سوم

 انتخاب نيز يك ۀ مفصل شما رسيد و تفاصيل معلوم گرديد مالحظه شد كه مسألۀنام« :خطاب به جناب عزيز اهلل خان ورقاست

دخول احباب در . ت پارلمنتّنه عضوي لهذا سريعًا تلغراف گشته كه رضايت الهى خواهيد،... اسباب اختالف خواهد شد



               

 

١٨١     ولوله درشهر

ت اجتناب و ّهى از خدمات دولت و ملپارلمنت محبوب بود زيرا از عدم مداخله در امور سياسى مقصود اين نيست كه ياران ال

مقصد اين است كه احزاب سياسى تشكيل ننمايند و بر دولت حاضره . ت فرض استّخدمت دولت و مل. احتراز نمايند

   ٣٠٢... كنندنابت به دل و جان اجتّو مل ت پارلمنت و از خدمت دولتّنه اينكه از عضوي... اعتراض نكنند

 بايد اشاره نمايم كه عالوه بر داليل مذكور در سه لوح فوق و ساير بيانات مباركه در همين مقال، و در اينجا قبل از درج لوح چهارم  

ِه به توأم بودن دو حكم ّنيز با توج ت منع ّ شايد بتوان گفت عل»لزوم اطاعت از حكومت،« و »عدم مداخله در منازعات سياسى احزاب«ِ

ِ از انتخاب مجلس اول، احزاب درگير رقابت و منازعه بودند و هنوز قانون اساسىّ مجلس اول اين نيز بوده باشد كه قبلردخالت د ّ 

 درگير آن مخاصمات شوند و وجه المصالحه متخاصمين گردند و به ناچار در ءّا وجود نداشت و لذا حكمت نبود احب» سلطنتىۀمشروط«

ً قانون اساسى مزبور و حكومت مشروطه سلطنتى قبال ّاما هنگام تشكيل مجلس دوم.  شوندرسياست دخالت كنند و با حكومت درگي

همچنين الزم بود بهائيان نيز جهت . ت يافته بود و شركت در آن به معنى عدم اطاعت از حكومت رسمى و منازعات سياسى نبودّرسمي

 و ديگران، و نيز براى  ضد بهائى، همچون ازلى هاگروههاىحفظ حقوق اجتماعى خود و افشاى حقايق درباره خود در برابر اكاذيب 

و نجات  ّتحاد بين دولت و ملّت، و نيز براى ايجاد اتّجلوگيرى و دفع دسايس بخصوص ازلى ها، و نيز به جهت خدمت به دولت و مل

اره ت كنّ و از دولت و مل» خلق بياميزنداب« ازلى، »ِحزب ستمكار« »ّۀمقاصد خفي« ۀآنها از اختالف و جلوگيرى از خرابى ايران بواسط

  ٣٠٣.نگيرند و در مجلس شركت كنند

ّات و اقدامات نا ّني  و نصوص مندرج در اين مقاله، اشاره شده،١٠ صقرن انوار ّۀطور كه در تاريخ واقع شد و در بياني ّاما همان  

تا تحميلى بر دولت  بهائى بكلى خود را كنار كشيد ۀ و جامع»با بدگمانى و بدخواهى روبرو شد« »اصالحات سياسى، «تمام بهائيان براى

ّاما به  .ندهد بهائى ها وازلى ها مى دانستند بابى ها و مشروطه كه آن را صرفًا كار وبهانۀ بيشترى به دست مخالفين  نكرده باشدردت واّو مل

 و ٣٠٤.دادامه دا — و اصالح عالم — ّجاى اقدامات مزبور، همچون قبل و بعد از مشروطه، به روش هميشگى خود براى اصالح ايران

ت را، مركز جهانى اين ّسير اين موفقي شكوه ت اين روش هميشگى خود است، و تصوير پرّ سرافرازى شاهد موفقيلاينك اين جامعه با كما

ارائه ) كه درهمين مجموعه مندرج مى باشد(  به بهائيان ايران٢٠٠٣ نوامبر ٢٦جامعه، بيت العدل اعظم الهى، در پيام مهيمن و عميق 

 پهلوى و انقالب ۀه قبل و بعد از انقالب مشروطه و دورّ روش هاى غير بهائى جارى در قاجارير در مقابل نشان داده اند كه چطوداده اند و

نجل بزرگوار همان «س و هموطنان عزيز را خشنود سازد، و تنها راه رسيدن به اين هدف را ّاسالمى، هنوز نتوانسته است اين كشور مقد

در اثر خود  ( خويش در جميع قارات عالم مورد تعظيم و تكريم استسّ كه امروز جز در موطن مقد)دالبهاءيعنى حضرت عب (سرزمين

ّ مدنيۀرسال َ  چه خوش گفته شاعر كه دوست در . با كالمى نافذ و رسا بيان فرمود) كه سى سال قبل از انقالب مشروطه صادر شده استهَ

  :ام، روش و سلوك اهل بهاء را در قبال ايران چنين تأييد مى فرمايند و در همان پي».خانه و ما گرد جهان مى گرديم

ى نثار جان به ثبوت رسانيده ايد ّشما ستايندگان اسم اعظم در مهد امراهلل با خدمات صادقانه خود و با از خود گذشتگى و حت

 از پرتو نافق ايرا «: آن چنين مى فرمايندۀريد، ايرانى كه حضرت عبدالبهاء دربا اى كشور ايرانّكه براستى آرزومند پيشرفت و ترق

ِعن قريب آفتاب عالم باال چنان بدرخشد كه آن اقليم اوج اثير گردد و به جميع جهان پرتو اندازد . مه آسمان روشن و منير گرديد
 اين خاك تابناك شود و .رددايران مركز انوار گ» «. پيشينيان دوباره چنان ظهور نمايد كه ديده ها خيره و حيران گرددّۀت ابديّو عز

َ منور گرددكشوراين  ّبى نام و نشان شهير آفاق شود و اين محروم محرم آرزو و امال و اين بى بهره و نصيب فيض موفور ياب و اين ُ د ِ

   ».و امتياز جويد و سرفراز گردد

 ١٩١٦ت صلح الهاى در ّلبهاء به جمعيو قسمتى از لوح مبارك حضرت عبدا( ّو اما لوح چهارمى كه حسب الوعده درذيل مى آيد  

ِ نيز به زبانى ديگر مثبت صحت )براى اصالح عالم توضيح داده شده —  تعاليم آن١٢من جمله  — م مى باشد كه در آن تعاليم بهائى ِّ ِ

 دزدى و سرقت  بهائى از هيچ دسيسه و مكرى، حتىۀت ايران و جامعّ از جمله ازلى هاست كه عليه ملاىروش ه روش بهائيان و شكست
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ر مى شوند كه شايد نفوسى نوهوس ّ در اين لوح پس از ذكر تعاليم اساسى بهائى، متذك٣٠٥.دينى و عقيدتى و ادبى، خوددارى نكرده اند

  :  مضامين الواح و آثار بهائى را بنام خويش نشر دهند زيرا طالب شهرتند، و چنين ادامه مى دهند)ازلى ها(از ايرانيان 

َن وحدت نژاد پيش از حرب، در لندن واقع شد شخصى ايرانى مضامين الواح حضرت بهاءاهلل را ضبط نمود و چنانكه در انجم

از اين نفوس چند . ت وارد شد و بنام خويش خطابه نمود و انتشار داد و حال آنكه عينًا عبارت حضرت بهاءاهلل بودّدر آن جمعي

خود را نسبت به حضرت باب ...و تشويش افكار بعضى مستشرقين شدندنفر به اروپ رفتند و سبب تخديش اذهان اهالى اروپ 

   ٣٠٦.ليم بهاءاهلل استه دارند كه بكلى مخالف تعاّمى دهند ولى بكلى از حضرت باب بى خبرند، تعاليم خفي

ركت در به ش ّاول و توصيه با توضيحات فوق اشتباه بودن نظرات آقاى فشاهى نيز درباره علل عدم شركت بهائيان در مجلس  

 با آوردن فقط دو واپسين جنبش قرون وسطايى در دوران فئودال كتاب ١٥٦-١٥٧چه كه ايشان در صفحات . مجلس ثانى روشن مى گردد

 حال .ت و طرفدار استبداد شاهى هستندّبه مل  نتيجه مى گيرد كه بهائيان، فرصت طلب و خائندالبهاءلوح ازصدها لوح از حضرت عب

 ّ نظرات ايشان را رد–درباره مشروطۀ ايران كه در آثار بهائى موجود است   بعالوه الواح كثيره ديگر–ر فوق آورده شد آنكه چهار لوحى كه د

  : كه ازجانب بعضى نفوس تكرارشده مى فرمايند هام مزبورّ در جواب ات١٩٧٦در رقيمه جوالى  داراالنشاء بيت العدل اعظم. مى كند

لكن نبايد فراموش كنيم كسانى كه . واقعى همنوعان دور نگه مى دارند خود را از مشكالتهم مى شوند كه ّبهائيان اغلب مت

ّهام را وارد مى كنند معموال مادّاين ات ّون ايده آليست هستند كه در نظر آنان كمال واقعى همانا كمال مادّيً ى است در صورتى ِ

حانى است و مادامى كه احوال روحانى تغيير نيابد در جهت  صرفًا انعكاسى از احوال روىّمادكه ما مى دانيم ثمرات دنياى 

رى روشن درباره جهانى كه ّمردم تصو و نيز بايد به خاطر داشته باشيم كه اغلب. ى تغييرى پايدار حاصل نگرددّبهبود امور ماد

ه اصالح عالم است ّظرشان متوجحتى آنهايى كه ن.  را بسازنديىًمايلند بسازند نداشته و اصوال نمى دانند چگونه بايد چنين بنا

از آنكه در  ّامادگى براى نبرد با مفاسد اعم. فقط بدين اكتفا مى كنند كه با هر فساد ظاهرى كه به نظرشان مى رسد مبارزه كنند

 داورى ارزشهاى اخالقى يارم گردد براى نفوس معّاوضاع و احوال اجتماعى ظاهر شود و يا در هيكل انسان هاى فاسد متجس

مار مى رود ولكن از سوى ديگر بهائيان از هدفى كه در جهت آن تالش مى كنند بخوبى آگاهند و مى دانند كه بايد با طى بش

 بديها را كه ۀ قدرت آسمانى خود همۀه بناى خير است، خيرى كه بواسطّ قواى آنان متوجۀهم. مراحل و به تدريج به آن برسند

در ميدان يك نبرد تخيلى كه در آن به محو مفاسد  ورود. ه از صفحه گيتى بزدايدّالمر عدمى است محو گرداند و بمرّبا لذات ا

سراسر حيات شخص بهائى بايد در جهت ابالغ پيام . قيام نماييم به نظر بهائيان اتالف وقت و هدم نيرو است عالم يك به يك

حد شوند و آنگاه ّالهى با يكديگر مت نظم جهانى ّ مصروف گردد، تا در ظلانىحضرت بهاءاهلل و احياء همنوعان به حيات روح

چون قدرت و نفوذ اين نظم رشد و توسعه يابد مشاهده خواهيم كرد كه قدرت آن پيام همه اجتماع انسانى را دگرگون نمايد و 

ست از ميان  را آشفته و تيره ساخته الم هائله را حل كند و مظالمى را كه طى دوران طوالنى فضاى عاۀبتدريج مشكالت پيچيد

   ٣٠٧.بردارد

جمله عللى كه موجب استنتاجات اشتباه امثال آقاى فشاهى شده است، تكيه برقالب هاى تحليل ماركسيستى وشبيه سازى هاى  از  

ًمثال ذهن امثال ايشان اين شبيه سازى را كرده است كه ديانت بابى وبهائى نهضتى است براى اصالح دينى . تاريخى سهل انگارانه است

امثال ايشان . ت رخ داد و پروتستانيسم وكالونيسم ايجاد شدّ قبل عينًا چنين اصالحى در مسيحيۀ در چند سدكهمحيط اسالمى، چناندر 

ر كرده و بر اساس همان قالب هاى فكرى و فلسفى ماترياليسم ديا ّدو ظهور بابى و بهائى را به عنوان نهضتى اجتماعى اقتصادى تصو

ّاجتماعى اشتراكى اوليه، بردگى، : الت بشرى به دوره هاىّ تاريخ تحومي و سنتز، و يا تقسزمكانيزم تز و آنتى تلكتيك، مثل اعتقاد به 

ه، سرمايه دارى و سوسياليسم و كمونيسم، كه سيرى جبرى فرض شده، تحليلى ناپخته وسطحى ازآنها ارائه نموده و به جهت همين ّفئودالي
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اقل الفباى تحقيقات دانشگاهى مى توان آن ّى با رعايت حدّحشى را مرتكب شده اند كه حتقالب ها و پيش فرض ها اشتباهات فا

 ۀّبه به ظهور بهائى و تمجيد اولى و تخطئّ از جمله اين اشتباهات نسبت انقالبى دادن به ظهور بابى بالنس٣٠٨.اشتباهات را روشن ساخت

 درافتاده و بابى ها انقالبى بوده اند ولى در گ جنء و حكومت وقت و علمات اينكه در ظهور بابى چند بار بين بابيهاّاست به عل مىّدو

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 

قانه قرار ّ و محققيدق مورد مطالعه كافى و كيفًاّرت بهاءاهلل را كمًا و رساند كه اكثر تحليل گران مزبور ابدًا آثار حضرت باب و نيز آثار حض

 ه ش، به ١٣٥٦نشر  ، فئودالۀدر ايران در دور واپسين جنبش قرون وسطايى  به عنوان نمونه همين آقاى فشاهى صاحب كتاب.نداده اند

 ۀعاى مزبور دربارّ ادرگ تاك نويسندۀ كتاب نيز  وغطاءكشف ال كتاب ۀِپيروى از اسالف ماركسيستش، آقايان ايوانف و طبرى، به 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 

 ها بوده اند كه مورد ضرب و جرح و بابىارج از آن اين خ ًنشان داده كه وقايع سه قلعه جنبه دفاعى داشته و اصوال چه در اين وقايع و چه

ين شاه را در تالفى ّى اقدام به ترور ناصرالدّ ستيزه جويى نبوده اند، و حتّۀروحي حبس و شكنجه و قتل بوده اند و به هيچ وجه داراى

ت ّ شاخص ترين شخصيًه در آن وقت عمالّشهادت مواليشان و ديگر بابيان، به روشى ناشيانه و بدون اذن و اطالع حضرت بهاءاهلل، ك

َبابى و مالذ و دستگير آنها بودند، انجام دادند كه عاقبتش كشته شدن سوء قصد كنندگان و متعاقب آن كشتار بابيان و مسجونى بسيارى از 

ى ّ پيش آشكار شد چه كه حتت بابيان بيش ازّو در اين كشتار نيز مظلومي بودن ايشان به همراه حضرت بهاءاهلل در سجن سياه چال طهرا

  . دفاعى نيز نمى توانستند از خود بكنند

قين مزبور آن ّ بهائى نيز كه محقۀ بابى نبود، بلكه در دورۀ به دورّ ديگر آنكه اين باليا و انقالبات و شهادت ها فقط مختصۀو نكت  

 .لف من جمله شكنجه و حبس و تبعيد و كشتار بوده اند سازشكارى و انقالبى نبودن فرض نموده اند، بهائيان دچار بالياى مختۀرا دور

 كه بوده، همان دفاعى را كه بابيان در سه قلعه نمودند، اينان ننمودند و كشته شدند ولى نكشتند چنانكه مواليشان به ايشان رقىفقط تنها ف

َف نمايد و از ذكر ماسوى اهلل ّقلب خود را تصر ۀّهر نفسى كه اراده نصرت نمايد بايد اول به سيف معانى و بيان مدين« .فرموده بودند ِ

ّ به مدائن قلوب توجدمحفوظ دارد و بع اينست مقصود از نصرت ابدًا فساد محبوب حق نبوده و نيست و آنچه از قبل بعضى از . ه كندِ

ْان تقتلوا فى رضاه لخير لكم من ان تق.ال ارتكاب نموده اند ابدأ مرضى نبودهّجه ْ ْ َْ ََ َْ ِْ ُ َ ٌَ ُ ُِ ُ ُتلواِ ايم كشته شوند ّقسم به جمالم كه اگر احب « و نيز٣٠٩».ُ

ِ است از سفك دم نفسىهترب  »شهد« را به »زهر«نيستند بلكه فداكار و سازگارند و  ه به بيانات فوق بايد گفت بهائيان سازشكارّ با توج٣١٠».َ

عدم «كه  ت عظيم هستند مى توانند درك كنندّو شخصيظر و آنها كه داراى روح ّو نفوس وسيع الن) همان منبع و صفحات( مقابله نمايند

 »دور باطل«طور كه مالحظه شد در اين ظهور حق اراده فرموده بساط   همان. چقدر دشوار تر از مقابله به مثل است» به مثل و انتقامهمقابل

ى اين است كه نصرت حق و راه رسيدن به  چنين هدفۀلذا الزم .جنگ و انتقام را برچيده و انسان را به دوران بلوغ بشرى رهنمون شود

 بلى در امر بهاء روش . طاهره و نطق و بيان و استدالل بدانيم نه فساد و خونريزىّۀ را اخالق حسنه و اعمال طيبسانىهدف وحدت عالم ان

  . و هدف وسيله را توجيه نمى كند َاز منش جدا نيست

عاى مزبور را همچون ادوارد برون مطرح نموده اند، بلكه به عنوان ّد كه ادّجالب است بدانيم كه اين فقط آقاى فشاهى نبوده ان  

   :، چنين نوشته اند٩٠ص ،ّع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراقّتشيمثال آقاى عبدالهادى حائرى نيز در كتاب 

رزات  حكومت استبدادى قاجار مباّد و بر ضد پيروان باب به شمار مى آمدند بعدها نوگرايانى مبارز شدنزبرخى از ازلى ها كه ا

نامه ) اس افندىّعب( عبدالبهاء. با بيگانگان استعمارگر در پيوند بودند و برخى از سران بهائى گرى ،پيگيرى را عهده دار گرديدند

 انگليس ۀ ملك در آن نامه ضمن تبليغ مذهب بهائى گرى و يادآورى مطالبى ديگر،و انگليس نوشت ۀاى به زبان عربى به ملك

 اين همان چيزى است ،ّما به دست آورده ايم كه شما فروش غالمان و كنيزان را ممنوع ساخته ايد «:را در دو مورد سخت ستود
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  بر مشورت را بر عهده عموم قرار داده ايدظارت ما نيز شنيده ايم كه شما ن،... امر فرموده است»ظهور بديع«كه خداوند در 

  ). ى حائرى از اصل بيان حضرت بهاءاهلل به عربى آقاۀترجم( ».آفرين

، به نقل ازآقاى فشاهى به صرف ١٥ص ّايام، عاىّ يكى اينكه ازلى ها را برعكس اد: جالب در اينجا به چشم مى خوردۀچند نكت  

 هدفمند داشته ّباط خاص ارت١٢ّ حال آنكه به شهادت ايام،ص–، مرتبط با استعمارگران نمى داند »مبارزات پى گير«ّاقدامات سياسى و 

 انگليس، او به ديانت بهائى تبليغ و فرا خوانده شده، كه اين خود حاكى از استقالل و قائم به ذات ۀ در نامه به ملكوشته ديگر اينكه ن.اند

ّ و احتماال مؤل. انگليس به ديانت بهائى وجود داردۀّبودن امر بهائى است و اال چه لزومى به دعوت ملك ر اينجا بر عكس مورد ف محترم دً

 ديگر اينكه اين حضرت بهاءاهلل ۀ و نكت.ى گيرد با استعمارگران مرتبط اند سياسى و فيزيكى نمى كنند نتيجه مۀ مبارزانازلى ها، چون بهائي

 محترم چرا ۀد، و معلوم نيست نويسن)اس افندىّعب( انگليس فرستاد ه اند و نه حضرت عبدالبهاء ۀبوده اند كه لوح مزبور را براى ملك

 گرفته »ِسر«شايد به اين خاطر كه در ذهنشان بوده است كه حضرت عبدالبهاء از انگلستان لقب  .مرتكب چنين اشتباه فاحشى شده اند

َ اهللُ اعلم،اند، پس ايشان لوح را داده اند، و البته شايد هم به دليلى ديگر اه محفوظ  خداوند، ايشان و نگارنده و همۀ انسان ها را از اشتب.ْ

، انصاف و خلوص و تقوى و حقيقت جويى عطا فرمايد تا بتوانيم دوستان يكديگر باشيم و با روح حقيقت جويى و نبدارد، و مهمتر از آ

ٍت، دنيا را گلستان واحدى از كثرت گلهاى معانى سازيم، و ليس هذا على اهللِ بعزيزّمحب َ َِ َ ََ َ .  

حضرت بهاءاهلل به لحنى الهى ملكه را خطاب مى كنند و دو حكم منع خريد و فروش  انگليس ۀو نكته آخر اينكه در لوح ملك  

ّبا ذكر اين مورد الزم است به هموطنان عزيز تر از جان عرض نمايد كه بدانند مربى . بردگان و لزوم مشورت در امور مملكت را ذكرمى كنند

از كشورها و   از زندان و تبعيد، براى بزرگترين سالطين و علماى دينىآسمانى اى كه در كشورشان بيش از يك قرن و نيم قبل ظاهر شده،

اديان مختلف الواح ارسال فرمودند و آنها را به دين جديد و هدف آن كه صلح و وحدت است فرا خواندند و راه رسيدن به آن را نيز 

   ٣١١. به چشم خود ببينند قسم مى دهد كه آن الواح را بدست آورده تا خودا عزيزان هموطن ر.مشخص فرمودند

 انگليس را كه آقاى حائرى مزبور قسمت ناقصى از آن را، عمدًا به قصد اينكه ۀّاما در اينجا براى نمونه قسمتى از لوح مهيمن ملك  

حظه فى كند، در كتاب خود ترجمه نموده بود، زينت مقال مى سازيم تا هموطنان عزيز مالّديانت بهائى را محصول استعمار انگليس معر

ّ بهاءاهلل به چه لحنى ملكه مزبور را مورد خطاب قرار داده اند،قوله االعزتفرمايند كه حضر َ َ َْ ُ ُ ْ:  

َيا ايتها الملكة فى لندن اسمعى نداَء ربك مالك البري َ َ َِ ِ ِ َِ َِّ ْ ِْ ْ َ َ َُ ْ ّ من السدرة االلهيهُ ِ ِ َِ َِّ ُ انه ال اله اال انا العزيز الحكيمهْ َُ َ َْ ُ َ َ ّ ِ ِ ِ .على االَضعى ما َ ِرضََ ْ 

ِو زينى رأس الملك باكليل ذكر ربك الجليل انه قد اتى فى العالم بمجده االعظم و كمل ما ذكر فى االنجيل قد تشرف بر الشام  ِ ِّ    َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُ ُِ ِِّ

ِبقدوم ربه مالك االنام َِ ِ ِ ِّ َ ُ ُ ِدعى هواك ثم اقبلى ... ِ َ  ُ َ َ َالى موالَ ِ القديم انا نذكرك لوجه اهللِ و نحب ان يعلو اسمك بذكر ربك خالق َكِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ ُْ َ َ َ ُ ْ ّ ِ ِ
ِاالرض و السماِء انه على ما اقول شهيد قد بلغنا انك منعت بيع الغلمان و االماِء هذا ما حكم به اهللُ فى هذا  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َّ   ْ ْ ْ ْ َْ ٌ ُ ُ ُ ِ ِ ْ البديع قد ِرالظهوْ َ ِ َ

ْكتب اهللُ لك جزاِء◌ ذلك انه موفى اجور ال َ َ َ َُ ُ ُُ   ِ َ َِ ِ َ ِمحسنات و المحسنين اَ َ َِ ِ ِْ ُْ ٍن تتبعى ما ارسل اليك من لدن عليم خبيرُْ َ ٍَ َ َْ ُْ َُ َْ ِْ ِ ِِ ِ  . َان الذى اعرض َ ْ َ   ِ

ْواستكبر بعد ما جاَء ته البينات من لدن من ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ُْ َ ِ َ َ َ َ َ َْ ِزلَ ٌ االيات ليحبط اهللُ عمله انه على كل شىٍء قديرِ َ َ َِّ ُ ُ ُ ِ َ ََ ُ ِ ْ ِ ْان االعمال تقبل بعد االقبال من . ٓ َ َ َِ ِ َ َْ ُْ ُ َ  ِ

ٍاعرض عن الحق انه من احجب الخلق كذلك قدر من لدن عزيز قدير ٍَ َ َ َ َ َ َْ ُْ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َِّ ِ ْ ْ ِْ ُِ  ِ  را كه اى ملكه لندن بشنو نداى پروردگارت( ٣١٢».الخ...ِّ

آنچه را كه روى زمين است رها كن و . مالك مردم است از درخت الهى كه همانا نيست خدايى جز من كه عزيز و حكيم هستم

ُسر 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 .َ

بتحقيق كه سرزمين و بر شام به قدوم پروردگارش كه مالك انام است مشرف شد. مذكور است كامل و تمام فرمود َ ِ ِّ هواى نفس ...َ

همانا ما ترا به خاطر خدا ذكر مى كنيم و دوست داريم كه اسم تو به ذكر  .خودرارها كن وسپس به موالى قديم خود روى آور

ّبه ما رسيد كه تو خريد و فروش . ه مى گويم شهيد است ارض و سماست بلند شود، همانا خدا بر آنچلقپروردگارت كه خا

به تحقيق كه خداوند پاداش .  اين است آنچه كه خداوند به آن در اين ظهور بديع حكم فرموده،ّغالمان و كنيزان را منع كردى
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روى كنى آنچه را كه از  و مردان نيكوكار است به شرط اينكه پينان اجرهاى زۀآن را براى توثبت فرمود، همانا او پرداخت كنند

ُجانب خداوند عليم خبير براى تو ارسال شده است؛ همانا كسى كه اعراض كند و استكبار ورزد بعد از اينكه از نزد منزل آيات 

.  خدا بر هر چيزى قدير استهمانانات آورده شد هر آينه خداوند عمل او را ساقط و بى نتيجه مى گذارد، ّبرايش داليل و بي

 كسى كه از حق اعراض كند، همانا از محروم ترين و . مورد قبول قرار مى گيرد)به سوى حق(ه اعمال بعد از اقبال ك بدرستى

  )....ن از نزد عزيز قدير مقدر شدچني ممنوع ترين خلق است، اين

مراجعه فرمايند تا با هموطنان عزيز بايد خود به كل لوح مبارك فوق و همچنين الواح ساير ملوك و رؤساى سياسى و مذهبى ارض   

 ۀّشأن و مقام و عظمت الهى مربى آسمانى اى كه بيش از يك قرن و نيم پيش در موطن ايشان ظاهر شد آشنا گردند كه چگونه از ايران ويران

رمود و آنها را ّ قيام فرمود و از زندان به بزرگترين مقامات سياسى و مذهبى جهان، الواحى مهيمن به لحن حضرت يزدان ارسال فارزمان قاج

ق صلح جهانى و وحدت عالم انسانى تشويق و دعوت نمود و هم انذار فرمود كه اگر ّهم به ترك ظلم، و ايمان به خدا و اقدام براى تحق

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 

ًو ما كنا معذبين حتى نبعث رسوال «:ى فرمايدم ُ َُ َ َ َ َِ َ َْ ّ ِّّ   .  مورد عذاب و مجازات الهى واقع خواهند شد٣١٣»ُ

هام دست ّظر پى به بطالن اتّطور كه از لحن الهى لوح ملكه انگليس، منصفين و نفوس وسيع الن و جالب است بدانيم همان  

ّحنى مشابه در لوح پادشاه روسيه، الكساندر دوم نيز پى مى برند كه امر بهائى دست نشاندگى امر بهائى توسط انگلستان مى برند، از ل

  :ّيعنى روسيه هم نمى باشد، چنانكه مى فرمايند  انگلستانن رقيب آن زماۀنشاند

يا ملك الروس اسمع نداَء اهللِ الملك القدوس و اقبل الى الفردوس المقر الذى ِّ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ ْ ُ ْ َ فيه استقر من سمى باالسماِء الحسنى بين المالِء ُ َ َ َ َ َْ ُْ ُْ ْ َْ َِ ِّ 

ِاالعلى و فى ملكوت ا ُ َ َ  باسم اهللِ البهى االبهى اياك ان يحجبك شىء عن التوجه الى ربك الرحمن الرحيمِالنشاِءَ   ِ َِ َ َِّ َ َ َ َ َِ ِِ َ َ ٌَ ُ ْ ْْ ِ َقد نصرنى ...ِ َ َ ْ َ

ُاحد سفراك اذ كنت فى  ُْ ُ ُْ ِ َ ِٔ َ ْسجن الطاِء تحت السالسل و االغالل بذلك كتب اهللُ لك مقاما لم يحط به علم احد اال هو اياك ان ََ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ُْ ُّ ٍّ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِّ َ ِ ِ

َتبدل هذا المقام العظيم َ َ ََ ْ ْ َ َ ِّ قد اتى االب و االبن فى الواد المقدس يقول لبيك اللهم لب. ُ  َ َ َُ ُ ُّ ُ ُ ِ  َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ْ ِ َ َُ ُيك و الطور يطوف حول البيت و الشجر ْ َُ َ َ َ َ ِ ْ َ َْ ُ ُ 

ِّينادى باعلى النداِء  َ َ ْقدِ َ اتى الوهاب راكبًا على السحاب طوبى لمن تقرب اليه ويل للمبعدينَ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ٌِ َ َِ َ  ْ ُ ِ َانظر ثم اذكر االيام التى فيها اتى .. .ُ َ  ّ ِ ُ ُ ُْ ْ ُْ

ُالروح و حكم عليه هيرود ُ َُ َ ََ َ َ  َوس قد نصراهللُ الروح بجنود الغيب و حفظه بالحق و ارسله الى ارض اخرى وعدًا من عنده انه هو َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ٍ َ َ َ َ ََ َِّ ِ ِِ ْ ْ

َالحاكم على ما يريد ان ربك يحفظ من يشاء لو يكون فى قطب البحر او فى فم الثعبان او ت َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ْ ِْ ُ ُ ُ َُ َُ ُ  ِ َحت سيوف الظالمينُ َِ ِّ ُ ْاعلم ... ْ َ ْ ِ

َجسمى تحت سيوف االعداِء و جسدى فى بالٍء ال يحصى ولكن الروح فى بشارة ال يعادلها فرح العالمين َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُ َُ ُ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ اى پادشاه ( ٣١٤».ْ

 كسى كه ناميده شده به ى است كه در آن مستقر شدهّوس را و روى آور به سوى بهشتى كه مقرّروس بشنو نداى خداى مالك قد

َ نيكو بين مالء اعلى و در ملكوت انشاء به اسم خداوند بهى ابهىاسمهاى ه به ّ مبادا تو را محتجب نمايد چيزى از توج.َ

َبتحقيق كه يكى از سفراى تو وقتى در زندان طهران زير سالسل و زنجيرها بودم مرا يارى نمود... پروردگار رحمن و رحيمت به . ُ

مبادا اين مقام عظيم را تبديل .  ثبت نمود كه علم احدى به آن جز خودش احاطه نكردهى خداوند براى تو مقاماين خاطر

گوش به فرمان توام اى : س مى گويدّ در وادى مقد)حضرت مسيح ( آمد و پسر)حضرت بهاءاهلل (كه پدر تحقيقىه ب. نمايى

اب و ّ مى كند و درخت به بلند ترين ندا، فرياد مى كند كه همانا وهِخداى من، گوش به فرمان توام، و كوه طور گرد بيت طواف

ّبنگر و ذكر كن ايامى را كه در آن ... بخشنده، سوار بر ابر آمد، خوشا به حال آنكه به سويش نزديك شد و واى بر دور شدگان

د و ّ متولاوه حضرت مسيح در زمان ه كّ مقتدر روم و حاكم يهوديۀيا هرود كبير، نمايند ( آمد و هيرودوس)حضرت مسيح (روح

ِبه تحقيق كه خداوند، مسيح را به لشكريان غيب .  عليه او حكم كرد)٣١٥تى بعد از مرگ وى به ناصره بازگشتّفرارى شد و مد

كه خدا حاكم است   حفظ فرمود و به ارضى ديگر فرستاد و اين وعده اى از جانب او بود، به درستىّنصرت نمود و او را به حق

 پروردگارت حفظ مى كند كسى را كه مى خواهد ولو اينكه او در وسط دريا يا در دهان اژدها و يا زير ماناه.  آنچه اراده كندبر
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شمار است ولى روح در شادى و بشارت  بدان كه جسم من زير شمشير دشمنان و جسدم در بالى بى. ..شمشيرهاى ظالمين باشد

   ).نمى كند برىدى عالمين با آن براو فرحى است كه شا

 ازجناب باليوزى و بهاءاهلل شمس حقيقت اصل ماجراى يارى سفير روس، مذكور در فوق، به كتب بهائى ازجمله كتب ۀدربار  

ّ تأليف جناب محمد على فيضى مراجعه فرماييد تا مشخحضرت بهاءاهلل ت امور سياسى نبوده است و خود ّ به ني»يارى«ص گردد كه آن ّ

چنانكه بالفاصله پس از آزادى از زندان طهران، حضرت بهاءاهلل پيشنهاد سفير   مزبود ننموده بودند،ِري از سفىاريِب حضرت بهاءاهلل طل

ّروس را مبنى بر پناهندگى حضرتشان به روسيه رد فرمودند، چنانكه بعدها پيشنهادهاى مشابه از بعضى دول ديگر  من جمله انگليس — ّ

ّزندانى دولت علي« كه حضرتشان مودندعالم فررا نيز نپذيرفتند و صريحًا ا —  : مى فرمايندحًاي صرزي و در بيانى ديگرن٣١٦،هستند»  ايرانۀّ

َما استنصرت من احد اال اهللِ الذى بعثنى و ارسلنى« َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ  ِ ٍ ِ   . ) فرمود و فرستادثاز احدى يارى نطلبيدم مگر خداوندى كه مرا مبعو( ٣١٧».ُ

 سفيرروس هم مراجعه نكند، نفس لوح ملك روس به تنهائى گوياى حقيقت است و »يارى« به اصل ماجراى ى اگركسىّبارى حت  

ّاين حقيقت را آنها كه شمى روحانى و قلبى رحمانى و وجدانى انسانى و عقل و قضاوتى يزدانى دارند بهتر مى فهمند، و كافى است به 

و نيز به لحن  ين شاهّ و ناصرالدسيضرت مسيح و حضرت بهاءاهلل از دستان هيرود ِ حى خصوص نجات مقطعدرتشبيه مذكوردر لوح مبارك 

و مطالب مذكور از بشارات انجيل و خطاب هاى تشويق آميز و نيز انذار آميز به پادشاه مزبور، و دست آخر به حقيقتى توجه نمود كه در 

 گويى مى خواهند با اين تذكار اخير به پادشاه مزبور تفهيم .ايند بالياى بى شمارمى فرمن سرور هيكل مباركشان در عيۀ آخر دربارۀجمل

 و با ذكر جريان نجات حضرت مسيح از دست .فرمايند كه امرشان سياسى نيست كه بخاطر آن مايل به حفظ جان و فرار از باليا باشند

ات محدود سياسى، ّسفير روس به اراده بشرى و ني نكنند كه پادشاه و رّو مى خواهند بفهمانند كه پادشاه و نيز كل جهانيان تصسيهيرود

َبجنود الغيب«حضرت بهاءاهلل را نصرت كردند، بلكه، همانند حضرت مسيح، اين خدا بود كه ايشان را  ق ّ نصرت فرمود و بخاطر تحق»ِ

 ّبه حق« كه خداوند ايشان را سه، بودّ و اراضى مقدبغداددر  سه قبل، مبنى بر قطعى بودن ظهور موعودّ كتب مقد»بشارات« و »وعده ها«

   ٣١٨.ين شاه وسلطان عبدالعزيزعثمانى، به آن نقاط تبعيد فرمودّ و به دست دشمنانشان ناصرالد»حفظ فرمود

اشاره اى بكنيم، چه كه اين  خين نيزبه آن اشاره كرده اندّچون بحث به اينجا رسيد، بى مناسبت نيست كه به حقيقتى كه همۀ مور  

ِمثبت نيز مورد ِ   : چنين مى فرمايند٥، ج آسمانىۀمائد كتاب ٢٠٥-٢٠٦حضرت عبدالبهاء در لوحى مندرج در صص .  حقايق فوق استُ

 طهران بلكه عموم، از مهتر و كهتر به سفارت ۀّ و سروران و تجار و كسبء و فضالء جمال ابهى، در زمانى كه علماده پوينۀاى بند

لطنه پسر شاه در مجلس فرياد بر آورد كه ّمودند كه ما مظلوميم، شاهزاده شعاع السانگليز پناه بردند و بناى شكايت و عربده فر

ّ كه بهائيان بدخواه دولتند و مفسد ملت، انصاف بدهيد شصت سال است كه تند و اكابر شيعيان هميشه مى گفءاين علما

ى طفالن اسير شدند و نسوان ّرديد، حتمعرض تيغ باليند و هدف تير جفا، هزاران نفوس كشته شد و صد هزار خانمان ويران گ

 اجنبى پناه نياورد و اين شيعيان با ولتبا وجود اين يك بهائى به د. ّدستگير، اموال تاالن شد و طفل صغيرى در امان نماند

ردند و ّدولت لطف و عنايت ديدند بدون ادنى سببى پناه به دولت اجنبى بردند، و دولت و ملت را رسوا ك وجود آنكه دائمًا از

َو . اناين است فرق مابين شيعيان و بهائي .حال آنكه به نفس دولت اگر التماس مى نمودند مقاصدشان بهتر به عمل مى آمد

ُعليك بهاء اهلل َ َ َ    .ع ع َ

آثاربهائى و چنانكه بارها در ين شاه بيان فرموده اندّر الدّلطنه پسر مظفّطور كه مشهود است حضرت عبدالبهاء از قول شعاع الس همان  

ّتأكيد شده اصوال اهل بهاء مايل به چنين مقايسه ها ئى نيستند، اما نقل قول فوق هم در حقيقت دليلى است كه بايد موجب تنبه و  ّ ً

 ۀ شود كه همچون جام جميان از هيچ تهمتى عليه بهائيان كوتاهى نكرده اند، و نه آن انسانهاى شريفى كه مصداق آيسانىانصاف ك

ام«مباركه  ّْة يدُ ِعون الى الخيرٌ َ َْ َ ِ ند، وبيت العدل  اّن مزيءمى باشند و به انصاف و بيزارى از ظلم و ستم و تهمت و افترا) ١٠٠-آل عمران( »ُ

   ٣١٩.، خطاب به بهائيان آورده اند٢٠٠٣ نوامبر٢٦ ازنصوص قاطعه ازحضرت بهاءاهلل وعبدالبهاء، وصفشان را درپيام منيع وىاعظم به پير
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، يا ٣١٨، ص)سابق ( تأليف يحيى دولت آبادى ازلىحيات يحيىطلب فوق، ممكن است بعضى با استناد به كتاب با ذكر م  

ّانجمن هاى سرى در انقالب مشروطيتكتاب  ، ايراد بگيرند ٩٦-١٠٢:،صص٢ آواره جۀّريّكواكب الد و كتاب ٣٨ين،صئ از اسماعيل رآّ

 حال آنكه صرف نظر از اختالف ٣٢٠ن نمودند،ّ قنسول خانه روس رفتند و تحصدر اصفهان به. ق.  ه١٣٢١كه جمعى بهائى در بلواى 

ّ و كيف و صحت و سقم آن، بايد گفت آنچه را كه در لوح فوق آمده نمى توان قياس به اين واقعه ّروايات سه كتاب فوق در اين مورد و كم

ّ بكلى با وضعيعايشانّت بهائيان و مدّنمود چه كه وضعي جع به شيعيان به هنگام مشروطه گفته شده متفاوت است و اين تى كه در فوق راّ

ه در بوده اند و به قنسول خانه رفتنشان را نشان از وابستگى سياسيشان گفته اند حال آنك ّهامات مشابهّبهائيان بوده اند كه هميشه مورد ات

 هيچه سه ديانت بهائى در طول تاريخ حياتشان بّمقدّ اما توضيح روشنگرانه در اين خصوص آنكه طلعات .مورد شيعيان چنين نمى گويند

 ۀشان فقط به خداوند بوده است و ارتباط امر بهائى و جامع ل هميشگىّل و توكّلم به دول خارجه نبوده اند چه كه توسّوجه موافق تظ

لكه به صرف اراده و روش الهى و  سياسى و بدخواهانه نبوده بطىبهائى چه با ملل عالم و چه با دول آن، چه موافق چه مخالف، ارتبا

   .ت بوده استّحاد بشريّاديان آسمانى و در جهت ايجاد وحدت عالم انسانى و ات

در اينجا به مناسبت مطلب فوق اين واقعۀ وحشتناك را به استحضار خوانندگان عزيز مى رساند تا هم تفاوت فوق الذكر روشن گردد   

سلطان «در زمان حيات حضرت بهاءاهلل وقتى دو تن از بهائيان عالى مقام را كه به القاب . هللوهم روش ومنش موالى بهائيان حضرت بهاءا

 قرار تاراج درمعرض ضرب وجرح و ب شدند، شهيد نمودند ودراصفهان بلوا شد وكل بهائيان شهرّّق مل»هداءّمحبوب الش« و »داءهّالش

ّگرفتند، بعضى از اكابر بهائيان از شدت حرقت و حدت اين لم به دربار دولت ّ مصيبت كبرى، مشورت و تصميم گيرى كردند كه براى تظّ

ولى قبل از اقدام، عريضه اى به حضور حضرت بهاءاهلل كه مسجون بودند .  اين كار را نيز ترتيب دادنداتمّروس و يا انگليس بروند و مقد

َم الهى نازل،قوله تعالى در جواب لوحى از زبان كاتب وحى، از قل.فرستادند تا كسب اجازه نمايند ُ ُ  جناب امين و توجه ۀّ اولى دربارۀفقر «:َ

ِ مع جمعى عليهم بهاءاهلل به انگليس و تفليس به دادخواهى، اين مراتب عرض شد،هذا ما انزله الوهاب فى نجاو از آ )تبريز (او به ارض تا ُ ّ َ َْ ُ َ ََ ْ َ َُ ِ

ِالجواب َ ُانة ال يقضى حاجتكم انهم ال ي: ْ  ِ ِْ ُ َُ َ ُقدرون على قضاِء حواجهم و كيف حواجكمْ ِ ِ ِِٔ َِٔ َ َ ََ َ َ َ ُ ِ ُ اما انا اشكوبثى و ح.ْ َ َ َّ ُّ ْ َ ْ الى اهللِ و ال◌حبتى ان ْزنىَ َ َ ِ َ َ َ ِ

ُيريدوا ما اردناه من قبل ُْ ْ َْ َِ ُ ُو نريده من بعد  َ ُْ َ َْ ِ ُ   آنهابدرستى كه: ّاين است آنچه كه خداوند وهاب در جواب نازل فرمود: مضمون قسمت عربى(ُ

 ساختن حاجات خودشان نيستند تا چه رسد به دهنمى سازند؛ همانا آنها قادر به برآور نياز شما را برآورده — يعنى روس و انگليس —

ّشكوه به سوى خدا مى برم ـــ و بر احباى من الزم است كه بخواهند آنچه  به خدا اظهار مى كنم ـــ ّ اما من حزن و اندوه خود را.حاجات شما

ّ جارى بمثابه كوثر حيوانست از براى مقربين و مناين بيان مبارك كه از قلم رح. ) كه ما از قبل اراده كرديم و از بعد آن را مى خواهيمرا َ

   ٣٢١.لم نزد روس و انگليس نرفتندّ از تصميم مزبور منصرف شدند و به تظءّا به وصول اين جواب احب».مخلصين

ايشان در دست ظالمين اسير و شهيد بودند در ّت و در حالى كه احبّبهاءاهلل در عين مسجونيطور كه مالحظه مى شود حضرت  همان  

ّاما البته هموطنان عزيز ما نيز چون اهل بهاء بتدريج متوج. نهايت استغنا مى فرمايند از دول خارجه يارى نجوييد و شكوه به خدا مى برند ه ّ

ّ كه چرا رديه نويسان حقايقى چون حقيدمى شون قت فوق را مكتوم مى دارند و به جاى آن در آثار 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 حقايق را بر 

  .  بيشتر بيندازندخيرهموطنان عزيز به تأ

سياست الهى،سياست « آن كه هموطنان عزيزبراى ديدن گوشه هائى ديگرازحقايق فوق، به نصوصى كه با عنوان درپايان، تقاضا  

  .  درهمين مجموعه تقديم شده رجوع فرمايند»بشرى
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 شعر طنز

نسبت عا از منطق و دليل محكم دارد، دادن ۀ يكى از روشهاى نا جوانمردانه كه نشان از ضعف صاحب آن و تهى بودن ادًاصوال  

يب كه با هر فرد يا گروهى كه مخالف بودند و قصد خراب تبدين تر. هاى نادرست و ناروا به گروههاى سياسى و مذهبى يا افراد بوده است

 .تا بدين وسيله به هدف خود برسند فى مى كردندّكردن وجهه او را در نظر مردم داشتند، شخص مورد نظر را بى دين يا بابى يا بهائى معر

نمونه اى از رواج بكار گيرى  گرفته شده، ين حسينى، مدير روزنامه نسيم شمال،ّطنز زير كه از كتاب باغ بهشت اثر اشرف الدشعر   

و آبادانى و ايجاد روشنفكرى در ميان مردم ايران را داشته است و امروزه نيز با  اين روش در مورد هر فردى است كه به نوعى، قصد احياء

 و نسبت دادن بهائيان به صهيونيسم و كمونيسم و رژيم پهلوى، همان منظور را دنبال مى كنندتا مانع گرايش مردم بكار گيرى همين روش

 .به سوى تعاليم ديانت بهائى ودر نتيجه ترويج افكار روشنفكرى و آبادانى ايران شوند

  

 گيال باقر، بلى آقا

 چه خبر، هيچ آقا

 چيست اين غلغله ها، غلغل نى پيچ آقا

 گى حاجى بالل آمده از شهر حلب، حرفها مى زند از فرقه مشروطه طلبتاز

 اس بگيريد كه ملعون بابيستّهاالنّبى دين عملش قالبيست، اي.....پس يقين آن

 خبر تازه دگر چيست در اين گوشه كنار، يارو امروز چه مى گفت ميان بازار

 مصارف مى گفتجان آقا سخن از نشر معارف مى گفت، نقل مشروطه و از خرج و 

 اس بگيريد كه يارو بابيستّهاالنّبى دين عملش قالبيست، اي.....پس يقين آن

 مده با علم و زرنگ آمده استآپسر كوچك دكتر ز فرنگ آمده است، بلى آقا 

 به چه شكل آمده بر گو بمن از راه وفا، خاك عالم بسرم ساج بسر چكمه بپا

 اس بگيريد كه آنهم بابيستّهاالنّيبى دين عملش قالبيست، ا.... .پس يقين آن

 ال، كاغذى بود كه مى خواند به صد استعجالّكربال باقر بگفت مشدى حسين بق

 جان آقا چه بگويم كه چها مى دانند، روزنامه است تمام كسبه مى خوانند

 اس بگيريد كه يارو بابيستّهاالنّبى دين عملش قالبيست، اي... .پس يقين آن

  على، تازگى آمده از لندن و پاريس، بلىّ ولد مالگيال باقر، على آقا

 جان آقا چه بگويم سخن زير جلى، تازه ديشب ز فرنگ آمده با يك فكلى

 اس بگيريد كه آنهم بابيستّهالنّبى دين عملش قالبيست، اي.. .پس يقين آن

 حسين آقاى معمم به سرش دستار است يا كه برداشته عمامه، فرنگى وار است

 ش يك وجب و در يخه اش زنار است ادهم شرح كه حالش زار است، كلهجان آقا چه 

 اس بگيريد كه يارو بابيستۀهاالنۀبيدين عملش قالبيست، اي.. .پس يقين آن

 جعفر آقا پسر حاجى تقى كارش چيست، مى رود مدرسه تازه و گفتارش چيست

 داردجان آقا به سخن از علم و رياضى دارد شكوه بسيار ز آخوند و ز قاضى 
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 اس بگيريد كه آنهم بابيستّهاالنّبى دين عملش قالبيست اي.... .پس يقين آن

 ق زد و بگسست رسنّار چه مى گفت با آمال حسن، كه حسن جست و معلّشيخ عط

 جان آقا بحسن شيخ فقير محزون، گفت كو مجلس و مشروطه و عدل و قانون

 ريد كه آن هم بابيستاس بگيّهاالنّبى دين عملش قالبيست اي... .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

 بى دين عملش قالبيست... پس يقين آن
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 موطن محبوب

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

  

 اى كعبۀ مقصودمن اى مهد دليران  ى موطن محبوب من اى كشورايرانا

 عرفان حكمت و و هنر و هم مركزشعر  هم منشاء علم وادب وفضل وكمالى

 برخاست اساتيد سخندان تو صدها ز  اى مكتب فردوسى وسعدى كه به هرقرن

 مت يونانت حك ابوعلى منسوخ شد از  ت باب فصاحت اانورى مفتوح شد از

 درمخزن اسرار تو گنجينۀ رحمان  الهى اسرار تو ارّدر طبلۀ عط

 از ساغر عشقت همه سرمست وغزلخوان  امّاق تو درميكدۀ حافظ وخيّعش

 رازت شده بس مرغ خوش الحانه دمساز ب  تو گلشن رازستى وچون شيخ شبستر

 صفاهانو ديوار  در بر آثــــار هنـــــــر  اش هنرمند تونقش استّنق ازپنجۀ

 كرمان قاليچۀ قالى و منزلت از  زينت عرش است،عجب نيست اگر فرش تو

 صاحب هنران را كند انگشت به دندان  ارى ومعمارى استخر ومداينّحج

 وآن قصر ز كسرى به فلك برشده ايوان  ّكاين كاخ زداراست بدين پايه مجلل

 يرانكاندر ره اوصاف تو عقلم شده ح  گونه جهانگير آوازۀ حسنت بود آن

 بل فخـــــــر بود دوستــى عالم امكان  ّهرچند نه تنها كنم ازحب وطن فخر

 ابناء وطن نيست بجز تودۀ انسان  ما اهل زمينيم وزمين هم وطن ماست

 ّزيـــــــــرا همه عالم بود از ايزد منان  هرچند كه عشق همه عالم به سرماست

 حل بصر سازم ودرمانتا خاك تورا ك  ليكن به تو اى كشور ايران بودم چشم

 تو كعبۀ مقصودى وجانم به تو قربان  تو موطن محبوبى وقلبم به تو مشتاق

 بوسم به ادب خاك تو تا ساحل عمان  لمىَاز ساحل رود ارس ومنزل س

 كز پرتو خورشيد تو روشن شده كيهان  اى مشرق اميد همه مردم گيتى

 هان بود به ويرانآن گنج عدالت كه ن  ويران شدى ازظلم ولى ازتو عيان گشت

 آواره شود اهــــــــرمـن ازدرگه يزدان  حق ساخت تو را ايمن ازاهريمن وآرى

 جانهاست به خاك تو نثار ره جانان  ّهم بارگه عشقى وهم مقتل عشاق

 هرقطعه ز گلزارتوصد روضۀ رضوان  ّهرقطر ازاقطار تو صد جنت موعود

 و بس چشمۀ حيوانجوشيده به ظلمات ت  تابيده ازآفاق تو بس مهرسعادت

  مجد وعظمت سوده به كيوانِخاكت سر  درانظار اعاظم بسيار عظيمى و

 خراسان تا كى شنود صوت رجالت ز  در عرش ملك گوش فرا داده به سويت

 زمانى سوى طهران گاهى سوى شيراز و  تبريز مرغ دل من مى پرد ازشوق ز

  هانى به رهت جاناى جان جهان داده ج  جان به رهت داد عجب نيست روحانى اگر
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  ٢٩ّ بر ايام ىنقد

  سايت نيونگاه  ثابت،بهروز

  

دراين مجموعه گنجانده  ّايام اشاره شد مقاله اى دربارۀ جام جميان وآقاى فشاهى نيز فشاهى در درمقالۀ با عنوان آقايان طبرى و  

  :ًذيال متن آن رامالحظه مى فرمائيد. شده است

 چاپ شي سال پى کتاب که حدود سکيرانه از ّ خواسته با استفاده مزو » و وابسته ىارتجاع«  ىاني تحت عنوان جر۲۹ّ ايام تيسا  

 و ىالت فکرّ کوتاه از تحوى کتاب گزارشنيا.  همخواننداني بهائهي علىاسيّهامات سّ روشنفکران هم با اتّىشده نشان دهد که حت

ى  کتاب نشان مني از اتي سانياستفاده ا)سوء. ( نوشته شده استىشاهّط محمد رضا فّ دارد و توسام نراني اى در جامعه فئودالىاجتماع

 تا بلکه رندي را به کار گىث شوند و هر ملقمه فکرّ متشبى الهي است که حاضرند به هر حظيچنان غل  آنى بهائنيي که بغض دشمنان آدهد

 تي آکي را نه به عنوان نيد.  نوشته شده استمزيدگاه معطوف به مارکسي دکي کتاب از نيا.  بد وزندىب خود لباس شرعّ تعصىبرا

  . کندى مىفّ معرى فئودالى اسالم را عامل بهره کشىخلفا.  کندى مىابي ارزىاسيس-ى اقتصاددهي پدکي بلکه ىوح

کند و  ى انتقاد مى به تندّهياز صفو. بردى  دستگاه فئودال خالفت نام مهي بر على توده اى ابومسلم و بابک به عنوان جنبش هااز  

 ى کند و فقط از فشاهى مطالب نمني به اى اشاره اچي مذکور هتيسا.  انگاردى و علم مى بر خالف ترقى را حرکتعهي شونّينفوذ روحان

 به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته است ى که چرا کتاب فشاهميستي ننيض به اّالبته ما معتر. بردى  نام مرتحت عنوان پژوهشگر معاص

 لي تقلى و اجتماعى اقتصاد صرفًاى ادهي را به پدني دًما اصوال.  به اشتباه رفته استى بهائنيي در مورد آى فشاهى آقاميد که معتقدهر چن

 و تابع شمردى  بر مهيصات روح و فرهنگ را از امور ثانوّتشخ ً و اصوالى و مفهوم وحني چپ که دىني رو با جهان بني و از اميدهى نم

 ى انقالبسمي را بر آن داشته تا با رمانتى فشاهى آقاىولوژيدي اى فرض هاشي پني همميمعتقد. مي دارى نظرّتضاد ،داندى م ى طبفاتّتضاد

ّ اما چون متعصمي را دارى فکرى تفاوتهانيما ا.  را نپسنددىانت بهائي دسميورساليوني و سميفي بنگرد و پاسى بابانتيبه د  چماق ىبان قشرّ

 از روش ىکي از آن به عنوان توانى  را عرضه کرد که مخي از فلسفه تارىدگاهي دزمي مارکس..مي کوبى نمشيسفه دگر اند را بر سر فالريتکف

 معتقد است که ى بهائانتي که دميدانى ما م.  مذهب مدد رساندىخيارعد تُ به درک بىّ گفت تا حدتواني مّىحت.  بهره بردلي تحلىها

. کندى  مجابي را اانتي ددي که لزوم تجدستى ا و اجتماعىخيعد تارُ بنيهم. ى و اجتماعىخيعد تارُ دارد و هم بى هم جنبه روحاننيد

ب ّآنجه مورد تعج. ستي نى فشاهى آقاب بحث در مورد کتانجايهدف ما در ا. شودى  مردم موني به افلي نشود تبددي تجدنيچه اگر د

 فرجه ىعجل اهلل تعال «ىت ابن الحسن العسكرّ خود را مدافع حضرت حج کهىتيسا.  استشاني از کتاب اانياست سوء استفاده آقا

 و نرجس ىّفرزند برومند امام حسن عسكر (انيعي ش'زنده'ّامام «  ازى ظاهرري به تعبداندى  را منحصرمّتي ودرک واقعداندى  م»فيرّالش

 طومار دياي و اگر ببرد ى به سر مبتي قرن است در پس پرده غ١٢ به كيق در سامرا، كه نزد ٢٥٥ شعبان مهيد نّالم، و متولّ السهمايخاتون عل

 داند نقل قول کند ى مى خرافى حرف ها را باورهاني که اىستي مرجع مارکسکي از تواندى  چگونه م»)چديپ ىستمگران جهان را درهم م

 نيا. ست ا مجازى در کار است هر سفسطه ااني بهائى دم هم نزند چرا که اگر نف، نکندسندهي روش نوىري جهت گ به همى ااره اشچيو ه

 ى به نحوراني به اىستي مارکسىاسي سى با ورود آگاهى بهائني دني که مخالفّى کلى استراتژکي است از ىگريخلط مبحث نشانه د

ّهامات ّزدن ات را با شانى  دار مذهبشهيب رّ کرده اند که تعصى سعى قالب اسالمکي در ن آختني از آن بهره گرفته اند و با رىسطح

 ى صفحه را به جنبش باب۱۹ حدود ىکتاب فشاه. ابدي ى خاتمه نمنيسفسطه به هم.  جلوه دهندىستيالي مبارزه ضد امپرى به نوعىاسيس

 ىفّ معرراني اونيّ اول نهضت باب را رنسانس و رفرماسحه صف۱۹در . ى بهائنيي صفحه را به آکي از شتري بى و کمدهدى اختصاص م
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ى  نهضت که مني مرتجع را بخاطر سرکوب اانيّ و حکومت خودکامه و مالسدي نوى شگفت آور مى به نحواني بابىهايجانباز کند از ىم

ى  فرق مى بهائنيي و آىب جنبش بااني مى بخش فشاهنيدر قسمت آخر ا.  کندى باز کند محکوم مراني اى را به روى راه ترقتوانست

 ى بهائنيي آن قسمت را که انتقاد از آولى ندارد ىّ صفحه اول کار۱۹ به ۲۹ّ ايام تيّاما سا. پردازد ى مى بهائنيي و به انتقاد از آگذارد

 آنکه آن از کند و ى مالمت مى به جنبش بابيىخان فئودال را به خاطر ناسزاگوّ مورى که فشاهسدي نوىنم .کندى است به طور کامل نقل م

اگر هم از باب انتقاد . رديگى  به تمسخر مى نهضت بابجادي را در ااني دست داشتن خارجزيون .ستيت شاکّ اند به شددهي نامّهيرا فتنه باب

 ندارند و خواننده خود ى کارتي ساني انيلئومس.  منافات داردسندهي نوىستيالي او است که با طبع ماترىکيزي متافدگاهي کند به خاطر دىم

 نيّهاماتشان تباّ از اتى با بخش اعظمراني اى در جامعه فئودالى و اجتماعىالت فکرّحو کتاب تسندهي نودگاهي کنند که دىلع نمّ مطزيرا ن

  خ؟ي به مىکي به نعل ىکي ىتا ک.  در انتخاب مراجع مراقب باشندانيالزم است آقا. دارد
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   نمودند؟ى متي حمااني روسها از بهائايآ

  آرزو

  

 ىعاّ ادکي برآن دارد که ى سعشتري هر چه بى که با هنرمنددي نماىه م جلب توجى عنوانّايام نامه جام جم تحت عنوان ژهي ودر  

 بر ىژگي وني مجموعه آمده از انيه و تأمل است که غالب آنچه در اّ البته قابل توج. مطرح سازددي جدى در لباسبار ني را اهکهنه و پوسيد

  گرددى مطرح مى آيين الهني است در خصوص اىاري بسانيه سال را کىّهاماتّ قصد بر آن بوده است که اتّى باشد و به طور کلىخوردار م

  . به آنها داده شودىابترّ شکل و صورت جذبار ني تکرارنموده و اگريبار د

 خواننده ى آن آمده است برالي که در ذى است که البته ارتباط عنوان و متنماه عسل در عشق آباد مورد نظر تحت عنوان مطلب  

 ىاري آن مرارت بسّهي تهى ظاهرًا براسندهي باشد که نوىّ با روسيه مى بهائانتي ارتباط دى تکرارىوياستان همان سنارّ گردد اما دىروشن نم

 توان کتاب ى نوشت اشاره نموده واز آن جمله مى از آنها در پى است که به برخاري بسىل شده است که حداقل آن مطالعه کتابهاّرا متحم

 به عشق اني از بهائى درج نموده و به زعم خود فلسفه مهاجرت تعدادنًايرا ع  از آنى محترم بخشهائسندهي نوکه . را نام برد سکوتىسالها

 کتاب درج ٢٠ -١٩مه کتاب مورد نظربوده و در صفحات ّ باشد مربوط به مقدى مشاني که مورد اشاره اىمطالب .آباد را مطرح ساخته است

 محترم که سندهي که چرا نونجاستي بنا به امر حضرت عبدالبهاء اشاره دارد حال سؤال انهيه آن مداء بّ است و صرفًا به مهاجرت احبدهيگرد

 ى معروف و موصوف مّتي که به شرافت و انسانراني است که در مقابل مردم اىهي داند و بدىد در مقابل وظائفش مّقطعًا خود را متعه

و   باشدى صفحه م٢٣٠ بر بي صفحات آن را که قرگري و دى کردو ناتمام رها نم کاره مهيکتاب را ن ، استّتي مسئولى دارانيزباشند 

 به دي نمود بعى مى خودنمائشاني انصاف در وجود اىه اّ ذراي بود و نين اگر چرايز.  تلخ و دهشتناک است مطالعه ننمودهعيمشحون از وقا

 ني از اى بخشستي بد ن.دي نماهي هدرانيت اّ به ملقتي حقى آشکار را به جاىبي نموده و اکاذى قلم فرسائني رسيد که چنىنظر م

 و با دهي و آن وقت حقائق را با چشم خود دمي مرور نمائگريکدي است با انيّ قساوت دولت روسيه در مورد بهائرگانيصفحات را که نما

  .مي است دور نماناءي اشنيرت محبوبّ انصاف که در نزد حقى از واددي تا شاميگوش خود بشنو

 دوره قبل از . کردمي به دو دوره تقسديّرا در روسيه با  امراهلل و انتشار و توسعه آنشرفتي پخيتار« کتاب آمده است که ٢٥ صدر  

 هي فرموده بود و بنتي و برکت عناري خداوند به آنها خىّ بردند و از نظر مادى و آرامش بسر مشي آساتياء در نهاّ که احب١٩١٧انقالب 

ًدوره دوم بعد از انقالب است که دولت اصوال بنا به مشرب و معتقدات ... و محترم بودندزيت عزّ و نزد دولت و ملاشتند دى خوباري بسىمال

.. . نمودى معرفى جامعه انسانى از براوني را به منزله افني زد و دىني و معتقدات دانتي دهي على و دامنه دارعيّخود دست به اقدامات وس

اء را از عبادت در اسحار در آن معبد ّ دولت به سراغ مشرق االذکار آمده و آنرا مهر و موم کردند و احبندگانيا نمىالدي م١٩٢٧در سال 

 ني امر و خادمفي از رجال و معارى وقت را به همراه عده اى محفل روحانى دولت اعضا١٩٢٩در سال .. . ممنوع و محروم نمودندىاله

 نازل در اري بسمتي امر طبع و منتشر ساخت و به قهي کتاب علنيچند.. . کرددي تبعراني را به ااآنه ى نموده و پس از چندفيامراهلل توق

 ىبرا.. . گذاشتى بهائنيّم معلى مبغض و معرض به جانيّمف نمود و معلّ را تصرى مدارس دخترانه و پسرانه بهائ.دسترس عموم گذاشت

 را از ىه اّ عد. فراهم ساختىقاتيي بودند مشکالت و تضليشگاه مشغول تحص داناي ى روسمدارس  که درىآن دسته از جوانان بهائ

  ». نموددي تبعراني را به اىه اّمدارس و دانشگاه اخراج کرد و عد

 رينظى  شباهت بانگري نماى است از سوئاري بسىقي حقاىاي گودي از صفحات کتاب مذکور درج گردنهي در فوق به عآنچه  

 رغم ى دهد على نشان مگري دى ازسو. استرفتهي صورت پذىز طرف معاندان امر مبارک نسبت به جامعه بهائ که همواره استيّاقدامات



               

 

١٩٤     ولوله درشهر

 چيه نه با هّو البت(ّ را با کشور روسيه ى بهائانتيهرگز د »،ماه عسل در عشق آباد« مطلب ترم محۀسندي از نفوس من جمله نوى برخىعاّاد

 و . قرار گرفته استتي مورد آزار و اذزي در آن کشور نّى حتى الهنيي آني اشانير اّالف تصو و برخستي نبوده و نى ارتباط)ىگريکشور د

 ّ کار آمدن گروه ضدىّ در کشور روسيه مقارن با انقالب آن کشور و روى بهائانتي که معارضه با دنجاستي بخش مطلب اني جالبترديشا

 با جامعه سندهي به زعم نوىاسيه و اگر قرار بود آن کشور بنا به دالئل س داشتى اعتقادات مذهبى بر اضمحالل تمامى است که سعىنيد

 اي و ؟دي نماى خود را منتشر ممي تعالى جهانانتي دکي بود که به عنوان ى بر جامعه اّتي همه آزار و اذني بر اى مرتبط باشد چه لزومىبهائ

  ؟ قرار دادّتي مورد آزار و اذّ حدنيرا تا بد  آننيمعتقد بود انتي دنيس اّ که به گمان باطل شما مؤسىآنکه چه شد که کشور

 ى نمقتي است که چشم بر حقىّ است اما شامل نفوسى منتهى بى فضل اله.تي نسري دقتي بردن به حقى پى برا، فرصتهرگز  

 را قتي وحقندي است بگشاى الهىا ّهي را که عطني بقتي آنکه تمام انسانها چشم حقدي ام.ندي نماى ماديرا فر بندند بلکه با تمام وجود آن

  . زنندادي فرکصداي



               

 

١٩٥     ولوله درشهر

  محيط يا محاط؟: ازتاريخ نويسى تا داستان پردازى

  موژان موهبت

 نوشته در اصل سالها نيا. درج شده است  روشي پىباب و چالش ها تحت عنوان ى نوشته ا)ّايام( جام جم ژنامهي و٦٢در صفحه   

  . استهپ رسيد به چا)١٣٥٦مهرماه (ّقبل در مجله گوهر 

ّ از رديه نويى طباطباطيّ سيد محى مطلب، آقاسندهينو    در شاني از اىت گوهر، مقاالتّ در مجال بوده است که خصوصًاى پر کارسانيّ

 ى است که با قدرىميت قدّ مطلب، منقول از همان مجالزي جا ننيدر ا . استهّ، مکرر به چاپ رسيدىّ و مقدسات بهائخيّرد اصالت تار

در باره  نوشته خود  در آغازيى طباطباطي محىبه عنوان نمونه آقا.  استهتوسط جام جم به طبع رسيد ،فيتحر ى و البته مقدارصيتلخ

  :سدي نوى مني چن) داستانىراو( اءالحکماءيض

  ٣٢٢. کردى ميىراي که به او اعتماد و اعتقاد داشتند پذىمارانيهر روز صبح در مطب خانه خود از مراجعه کنندگان و ب

  :سدي نوىّ ايام مکهى  حالدر

ّ، داستان را از سيد محمد علطياستاد مح   ٣٢٣...دهي سالخورده و مورد اعتماد مردم تهران، شنبي طباءالحکماءيض ى فتوحىّ

ام ّ ايسندهي نوىگوئ.  بوده استتختي داستان، طرف اعتماد مردم پاى راوبي که طبدي نماى القاء مني، به خواننده چنريي تغني با او  

 از ستي باى استاد نماديه روح زنده ّو البت.  گذاشته استهي واقف بوده که از مردم تهران، ما٣٢٤»داستان« ني اى اعتبارى و بىخود به سست

  ».از ماست که بر ماست« است و ى شاگرد– چه که نقل استاد .ّ، مکدر گرددفاتي و تحرراتيي تغونه گنيا

 ى، مسندهي استاد نوفيآنجا که در توص.  احساس نمودى توان به خوبى مزيسرآغاز نوشته نّ ايام را در ى و دلواپسناني اطمعدم  

  :سدينو

 ى شهره مجامع علم»ّامانت در نقل« و »ت نظرّدق« و »ّوسعت اطالع« است که به ىّتي، شخصيى طباطباطي استاد محاديزنده 

  ٣٢٥.است

ّعدم اطالع، ( ىعني ها ني گذارد که مبادا عکس اى مومهي در داخله گى و عمدىعي طبري خصائص و مناقب را به طور غنيه اّ البتو  

  . و در نظر افتددي در خاطر آ)ّ و عدم امانت در نقلىتّ دقىب

 نوشته است و آنچه نيخارج از مقصود ا.. . واتّي، ادبخي چون تارى در مقوالتيى طباطباطي محىّ بحث در باره علم و اطالع آقاّاما  

 است بر اساس مقاالت ى و بهائىسه بابّ مقداني جناب استاد در مورد ادىّت و امانت دارّ گردد احاطه، دقىمربوط م مقاله نيکه به ا

  .ّ در مجله گوهرشانيا

که در ( ى پژوهىبهائ تي ساکني ل، استزيعز  از خوانندگانىاري و دور از دسترس بسابيت گوهر در روزگار ما کمّ چند مجالهر  

  . و استناد استى نموده و قابل دسترسى مقاالت را جمع آورني از اىوني کلکس)است ىزي ستى بهائقتيحق

  . است)ّ مجله گوهر١٣٥٤مندرج در شماره آذرماه  (ى زرندلي نبدي نو پدخيتار با عنوان يى طباطباطي محى موارد، مقاله آقاني جمله ااز

 ـــ ى به امر بهائنيمنؤ از مىکيّ فلسفه دانشگاه طهران در آن ايام و ، استادى داودمرادي دکتر على مقاله، آقاني از نگارش ونشر اپس  

روش اهل بهاء در  با عنوان ى، مقاله اقتي حقاني اذهان و بري در جهت تنو٣٢٦كه پس ازانقالب ربوده شد وازايشان خبرى دردست نيست

 ى آقاىخي، اشتباهات تارى مقاله، دکتر داودنيدر ا. بداي انتشار ى تا در جامعه بهائندي نماى مّهي ته٣٢٧ در حال و استقبالخينگارش تار



               

 

١٩٦     ولوله درشهر

 نکهياز جمله ا. دهندى نشان مً مستدال،اء و اعتماد بر حافظه بوده استّ بر موضوع و اتکشاني از عدم احاطه اى را که ناشيى طباطباطيمح

 از آثار احّي سىمقاله شخصتأليف  خيتار. ندي نماى ذکر ماتمام الوفاء  را الوفاءةتذکر ىعني، کتاب معروف حضرت عبدالبهاء طياستاد مح

 ى منيي را با سالها اختالف، تع)ى و بهائى بابخي تارنيعمده تر( ى زرندلي نبخي تارىسي انتشار ترجمه انگلخيحضرت عبدالبهاء و تار

  .نند کى آشکار مى خبط)ى بهائريکتاب مشهور شاعر شه( مي جناب نعّهي استداللى و در مورد محتواندينما

 گردد که در شماره ى افتد و سبب مى ميى طباطباطي محى به دست آقا٣٢٨ مشترکى توسط دوستى از مقاله دکتر داودى انسخه  

 چاپ شده و فاي در حشي پ٣٢٩ سالىدر باره تذکرة الوفاء که هفتاد و اند «:ندي نماهي توجني گوهر، اشتباهات خود را چن١٣٥٥خردادماه 

 ىآر.. . رفته باشد قابل اغماض استى سهوى اندکى لفظاي ى نقل مطلب از حافظه در عددثيام، اگر از حرا خوانده   سال قبل آنىس

  ٣٣٠»...دهيمشتبه گرد... .با اسم اتمام الوفاء.. .در موقع نقل مطلب از حافظه نام تذکرة الوفاء

 در موقع چاپ مقاله ١٣٠٣فانه رقم ّسأمت« :سدي نوى ماحّي سىمقاله شخص تأليف خي تارنيي در مورد اشتباه خود در خصوص تعو  

 نيدر ا...  «:دي گوى مى زرندلي نبخي تارىسي انتشار ترجمه انگلخي ناصواب تارنيي در باره تعزي نو ٣٣١». در آمده است١٣٣٠به صورت 

 مرتکب ميناب نع جّهي استداللى که درمورد محتواى در خصوص اشتباهو ٣٣٢»... افتادهاني از م)چهل( زدن کلمه نيعبارت موقع ماش

 طي محى آقابي ترتني بدو ٣٣٣». کردن از مقاله افتادهني و ماشسي در موقع پاکنو'شده' و 'که' و 'خود'فانه سه لفظ ّسأمت «:سدي نوى مدهيگرد

و .  اندازدى و چاپخانه بخت برگشته مچارهي بسي نوني به گردن ماش را عمدتًادهي اشتباهات عدني ا)ّ مرحوم مقاله ايامسندهينو( يىطباطبا

 ى انصاف چاپخانه هاىّامان از کارگران ب «:سدي نوى مني به همان دوست مشترک چنى در نامه اى امر است که دکتر داودنيراجع به هم

  ٣٣٤». دارندى، ستم روا مقيّ حد بر اهل تحقني که تا ارانيا

 توان به ى سر بر آورده ؛ چگونه ميى طباطباطي محىآن هم در مقاله واحده، که از قلم آقا ،دهي اشتباهات عدني اى با تماماکنون  

 ربط ىرا با عنوان پر طمطراق و ب  آنً، اعتماد و اعتبار نمود و مآالّهي مجهول الهوى شخصتي ماخذ و سند، به صرف رواى بىنوشته ا

  ؟ديکش ٣٣٥»ى علمىتالش ها« نموده و آنرا در سلک ّني مز»ش روي پىباب و چالش ها«

 در چند )...ىباب و چالشها( آنکه در نوشته مذکور ّاول .ندي بى از لطف نمى ماند که در خاتمه، ذکر آنرا خالى مىق دو نکته باّاما  

 ادتي در کتمان و پنهان نمودن سى، سعگريّ ايام است که در مقاالت دّهي خالف رونيباب اشاره شده است و ا  حضرتادتيمورد به س

  . مغفوله استى امردي استثناء و شاکيکم  مورد در حنيو ا. آن حضرت داشته است

 در باره ى؛ در جائ دانندى م»ىشهره مجامع علم« »ت نظر،ّدق«ّ ايام به دآورندگاني را پدشاني که ايى طباطباطي محى آنکه آقادوم  

.. .ىکاّبه ات «:سدينو ى غلط نموده و به اصطالح با طناب آن دو به چاه رفته مى استنباط»ىصبح« و »آواره«کاء اقوال ّ به اتنکهيا

  ٣٣٦». شدمي از قددي جدخي تارري و تحرصي نارسا در باره تلخىاستنباط.. .ىگريغان برگشته از بهائّ و آواره از مبلىشهادت صبح

پس از  «:سدي نوى مني خواندشان چنى م٣٣٧» مستبصرنيّغمبل«ّ ايام، ژنامهي که وى آواره و صبحىعني دو ني در ادامه در باره او  

 رود از ى نمردى  چو نشست تا نمى در کسغي تبلىخو' : کهافتمي و دردمي خط نه بر آنها کشدهي و نودافتهي مدارک نوني بدمراجعه

  ٣٣٨»'دست

 جام جم ى ؛ از منابع اصلدهي، خط بطالن بر گفتار و نوشتارشان کشقي و دقطي که استاد محى جالب تر آنکه آواره و صبحو  

  . االبصارىّ اولايبروا فاعت ٣٣٩.ّدرتأليف ايام بوده است



               

 

١٩٧     ولوله درشهر

  يوم تبلى السرائر

  )٣٤٠روزى كه پنهانى ها آشكار شود(

  حامد

 دركنارمصاحبۀ ايشان نيزفهرست . است»روى جهان اسالم ّبهائيت رويا«: ّ ايام حضرت آيت اهلل تسخيرى گفته اند٤٧درصفحۀ   

ّكتب رديۀ فى شده است تا ّمنبع بهائى درآن مذكورباشد، ارائه ومعرى يك ّ، بدون آن كه حتبهائى پژوهى ضدبهائى وسايت بهائى ستيز ّ

ازدسترس هموطنان عزيزخارج مى كنند، وسايت هاى بهائى را هم  بهائى پژوهان به آن مراجعه كنند ـــ آن هم درحالى كه كتب بهائى را

ات واهداف وروش ّهائى ستيزان، نيب  چنين است كه خداوند فقط وفقط دريك صفحه، به دست خود.فيلترمى نمايند هروقت اراده كنند

عاهايشان مبنى براين كه درايران كسى به خاطربهائى بودن حقوقش ّت با دين وجامعۀ بهائى برمال مى سازد تا كذب ادّايشان را درضدي

 حقوق گروهى ت ايران است كه علماى دينى اش براى تضييعّ آيا اين افتخارمل.هموطنان عزيز وجهانيان، آشكارشود تضييع نشده، نزد

ّى خارج ازكشورايران نيزفعاليت كنند؟ّازانسان ها، حت دولتى انسان  پس آن جواب هائى كه براى مجامع حقوق بشر وسازمان هاى غير ّ

مسلمانان برروى كره   سال سر هم بندى شده چه مى شود؟ آيا اين همه به اين خاطر است كه بهائيان تنها گروه غيرازخود٣٠دوست دراين 

ً هستند كه طبق متون وحيانى دين خود به شكلى كامال واقعى، اسالم رابه عنوان دينى ازطرف خدا به حساب آورده اند؟ آن هم زمين

 اسالم در اينترنت ّ سايت ضد١٠٠٠٠، ١٣٨٤درشرايطى كه به گفته سيماى جمهورى اسالمى دريكى از برنامه هاى اوايل آبان ماه 

 عنوان کتاب در مخالفت با ٥٠٠٠، )٧٦٤٧، شماره ١٣٨٤ آذر ١٢مورخ شنبه ( ى اسالمى جمهورۀام روزنۀمشغول به كارند و به نوشت

 انقالب ىروزي اسالم، تنها پس از پۀ سال١٤٠٠ خي کتب در تارني درصد ا٧٥ شبهه تا کنون چاپ شده و٨٠٠٠ ه با ارائعهي شهبمذ

  . نوشته شده اندىاسالم

 ب شده اند، ودرّى وحقيقت ستيزى جام جم نامهربان وامثال جناب آيت اهلل غرق تعجاين همه بى انصاف  بهائى كه ازچندجوان  

دعوت صفحۀ  دانشگاه به شكلى زيركانه محروم شده اند، شان از يا همدينان ، خود درسال جارىبشرى ّدينى وضد ّتازه ترين اقدام ضد

 يكى .تقديم هموطنان عزيزنمايند ّايام، چندمطلب نوشته اند تا ٤٧  فوق درصفحۀورداجابت كرده، ازجمله دربارۀ دوم ّايام جام جم را ٢

  :ايشان چنين نوشته از

س اسالم و ّمطمئنم براى هموطنان عزيزم جالب و حيرت انگيز خواهد بود كه بدانند چند اثر كم نظير درباره ديانت مقد

ايشان به عشق حضرت بهاءاهلل مى تپد و بهائى تاريخچه آن كه در دنيا نوشته شده، اثر قلم هاى دانشمندانى است كه قلب ه

كه بعضًا توسط بعضى غير منصفين غربى، عمدًا يا  —  حقيقى اسالمۀ چهرهِت ارائّاينان با الهام از آثار بهائى، با ني. هستند

ق بزرگ ّلم محق به قّمحمد و دور اسالم :از جمله اين كتب عبارتند از. كتب مزبور را نوشته اند — سهوًا مخدوش ارائه شده

از جناب ابوالقاسم فيضى كه  ّشهادت حضرت امام حسين تحت عنوان سىازجمله كتابى به انگلي ر باليوزى؛ّجناب حسن موق

 بى ۀط جرج رونالد طبع شده و شايان ذكر است كه هموطنان عزيز بدانند از قلم حضرت بهاءاهلل زيارتنامّ توس١٩٧٧در سال 

ّنظيرى در حق حضرت سيد الش  نمايند و كذب ادعاى رتهدا نازل شده است كه مى توانند آن را نزد اهل بهاء بيابند و زياّ

ّدر يابند؛ ازجمله كتابى از جناب محمد على ) ع(ت بهائيان با اسالم و ائمه اطهار ّ را در خصوص ضديمسلخ عشق جاعلين

ّسيد رسل ز جناب على اكبر فروتن؛ ازجمله كتاب  ااسالم و ديانت بهائى؛ من جمله كتاب تاريخ ديانت اسالم ۀفيضى دربار
 اسالم از جناب استان وودكاپ، يكى از ۀ از جناب قديمى؛ و از جمله كتابى است دربارّحضرت محمد، اسالم و مذاهب آن

 ِنها بهائى تشانيّ صحه گذاشته شده است؛ و اى کاروان تمدن ِ بشرتيت و نقش اسالم در هداّانيّمريكا كه در آن بر حقآبهائيان 
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 ِ اسالم اذعان نموده، بلكه امثال ايشان فراوانند، حال آنكه قبل از ايمان ّتيّ به امر بهائى به حقانماني که در اثر استي نىغرب

 جناب وودكاب را مسخره ٦١ّقابل توجه آنكه ايام بدون آگاهى ازاين حقيقت، درص.(بعضًا عكس اين اعتقاد را داشته اند

  )نموده است

ّجميان و رديه نويسان و مفترين ديگر تقاضا آنكه به شهادتى كه دكتر ناصرالد ازجام ّ خداوند دو ين صاحب زمانى در كتاب ّ

 درباره كتاب جناب استان وودكاب مزبور داده اند خوب توجه فرمايند، و ضمنًا بدانند كه آقاى دكتر ٢٢٦-٢٢٩،صصكعبه

 نداشته تا خداى ناكرده به خاطر اين شهادتشان مورد مالمت و بى مهرى ّ اطالعابصاحب الزمانى از عقيده دينى جناب وودك

ُ ماه پيش از سفرم به بستن، در فروردين ٥ «:بين و مفترين قرار نگيرندّمكذ  در كتابخانه مسجد زيباى واشنگتن به كتاب ١٣٤٦ُ

سهم اسالم تاب نوشته استن وودكاب  ك. بودصمريكايى برخوردم كه از جهاتى چند داراى گيرايى خاآكوچكى از يك نويسنده 

، و يكى از كم نظيرترين كتابهائى به شمار مى رود كه در Islamic (contribution to civilization(  نام داردن جهانّدر تمد

ن ن اسالمى براى تاريخ و فرهنگ انسانى، به يك زباّت تمدّ اهميۀكمال اختصار، ليكن با رسايى و ديدى وسيع و جامع، دربار

و الزم به ذكر است كه جناب وودكاب در اثرى ديگر  ». غربى، تا آنجا كه نويسنده اگاهى دارد، تا كنون تدوين يافته استۀزند

ن جهان به تفصيل ياد نموده اند و ّ، نيز از نقش اسالم در تمد٥٠ -٥٩ صفحات آرامش براى جهان پر آشوبتحت عنوان 

 راه اديان قبل ۀ به نقش ديانت بهائى به عنوان دين جديد جهانى كه ادامعتًايجتًا و طب اديان و نتييگرهمچنين در آن به نقش د

ّو اگر چه دوستان نا مهربان رديه نويس چون جام جميان عمدًا از اين حقيقت چشم پوشيده اند، ولى همه . است، پرداخته اند ّ

نت بهائى حيات و جلوه جديد يافته اند و فضالى بهائى با  عزيز در دياالماين حقايق حاكى از آن است كه اديان الهى قبل و اس

ديدى كه از آثار بابى و بهائى راجع به اديان مزبورگرفته اند، توانسته اند درباره اسالم عزيز آثارى پديد آورند كه خود فضال و 

حاد و وحدت ذاتى و ّار بهائى، ات اخذ شده از آث»ِددي«ِ آن اذعان نموده اند و يكى از وجوه آن »كم نظيرى«علماى اسالم بر 

ّعميقى است كه بين اديان وجود دارد و به علت همين ات د اقبال الهورى ّمحاد و وحدت است كه فى المثل به قول مرحوم محّ

 توان ىع فكرى ايرانى را بار ديگر به صورت يك تركيب جامع در نهضت دينى بزرگ ايران جديد مّ و سيرهاى متنوخطوطۀهم«

  ».عنى در آيين بابى و بهائىيافت، ي

 را كه ١٩-١٤صص   حضرت عبدالبهاء،مفاوضاتفى كرده، قسمتى از كتاب ّ معر»عاشق بيدارى «را  ديگربهائى كه خودجوان  

روياروى جهان «ّچگونه گويندۀ چنين بيانات وعشاق جان بركف وى، مى توانند  ّدربارۀ حضرت محمدص است ارسال كرده تا معلوم شود

ّ آرى اياميان چون به بن بست رسيده اند،.باشند »اسالم  حال آن كه .ت شريف ايران را بفريبندّل شده اند تا ملّ متوسءبه اكاذيب وافترا ّ

فريب نخورده، عليه  با خواندن اين حقايق، ّيت آلت دست اياميان نيزّ اينك حتى اقل.ت هاست كه حقايق آشكارگشتهّبرهموطنان عزيز مد

  :چنين است  عبدالبهاءرتعين بيان حض .شان تحريك نخواهندشد ئىهموطنان عزيزبها

اند و حال آنكه   انگاشته)راست(اند و صدق  مريكا بعضى روايات از حضرت رسول شنيدهآ اروپا و اهل - )ص(ّ محمد حضرت

هاى  ى اسالم روايتالچنين بعضى از جه اند و هم  بوده)ها كشيش(ها  يسّها قس راوى يا جاهل بوده و يا مبغض و اكثر راوى

ًمثال بعضى از مسلمانان جاهل كثرت زوجات را مدار . تندّاصل از حضرت محمد نقل كردند و به خيال خود مدح دانس بى

اند و استناد مورخين اروپا  ر زوجات را از قبيل معجرات شمردهّت دانسته و كرامت قرار داده زيرا اين نفوس جاهله تكثّممدوحي

ّمثال شخص جاهلى در نزد قس. اين نفوس جاهله استاكثرش بر اقوال  شدت شجاعت و  يسى گفته كه دليل بزرگوارى،ً

آن .  سر از تن جدا كرد)جنگ(ّريزى است و يك شخص از اصحاب حضرت محمد در يك روز صد نفر را در ميدان حرب  خون

ّبلكه غزوات حضرت محمد .  صرف اوهام استكه اين ّالحقيقه برهان دين محمد قتل است و حال آن يس گمان نمود كه فىّقس

ت را كشيدند و ّ نهايت اذي)دوستان(ايش ّه چه خود و چه احبّ سال در مكزدهكه سي جميع حركت دفاعى بوده و برهان واضح آن
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م ّمصمت ّاموال به يغما رفت و سائرين ترك وطن مألوف نمودند و به ديار غربت فرار كردند و خود حضرت را بعد از نهايت اذي

 ترك جفا نكردند بلكه تعاقب تا ء اعدانبا وجود اي. ه بيرون رفتند و به مدينه هجرت فرمودندّلهذا نصف شب از مك. به قتل شدند

ها  مريكا نزد اينآشين ّدرندگى بودند كه برابره و متوح ش وّحبشه و مدينه نمودند و اين قبائل و عشائر عرب در نهايت توح

 زنده زير دهها دختران خويش را زن ّنمودند اما اين مريكا اوالدهاى خويش را زنده زير خاك نمىآى  زيرا برابر. افالطون زمان بودند

ًمثال اكثر مردان . نمودند  است و به آن افتخار مى)مردانگى وغيرت(ت ّگفتند كه اين عمل منبعث از حمي كردند و مى خاك مى

دختر   قوم عرب از فرزند)تا حاال(ٓاالن  د شود تو را به قتل رسانم حتى الىّ تو متولنمودند كه اگر دختر از به زن خويش تهديد مى

اكثرشان بيش از ده زن در خانه . برد چنين يك شخص هزار زن مى  كنند و هم)شدن  آزرده و دلتنگداشتن، وحشت(استيحاش 

نمودند و چون   و غالم دانسته خريد و فروش مىها را كنيز نمودند و آن داشتند و چون اين قبائل جنگ و پرخاش با يكديگر مى

تاختند و چون يكى از اين اوالد عباى خويش را   مادران يكديگر مىرو ده زن داشت اوالد اين زنان بر س نمود شخصى فوت مى

شوهر خويش نمود كه اين حالل من است فورًا بعد اين زن بيچاره اسير و كنيز پسر  انداخت و فرياد مى بر سر زن پدر خود مى

كه هر روز ضرب و شتم  كرد و يا آن كه در چاهى حبس مى كشت و يا آن مى. نمود خواست به زن پدر خود مى چه مى شد و آن مى

به حسب ظاهر و قانون عرب مختار بود و حقد و حسد و بغض و عداوت ميان . شد كرد تا به تدريج آن زن هالك مى و زجر مى

ديگر مالحظه كنيد كه از براى آن زنان مظلوم .  از بيان است)نياز بى(واضح و معلوم است و مستغنى ها  زنان يك شوهر و اوالد آن

كشتند و اموال  نمودند و همديگر را مى صل با يكديگر حرب و جدال مىّ حالت و زندگانى بود به قسمى كه اين قبائل متهچ

چه بسيار واقع كه جمعى از . فروختند نمودند و به بيگانگان مى كردند و زنان و كودكان را اسير مى يكديگر را نهب و غارت مى

 .ت و حقارت و اسارت صبح كردندّ را در نهايت ذل  نعمت روز را شب نمودند ولى شامودختران و پسران اميرى در نهايت ناز 

بائل مبعوث شد و سيزده سال باليى ّحضرت محمد در ميان اين ق. ديروز بانو بودند و امروز كنيز. ديروز امير بودند و امروز اسير

جمع شدند و . ولى اين قوم دست برنداشتند.  كردتبعد از سيزده سال خارج شد و هجر. نماند كه از دست اين قبائل نكشيد

در چنين موقعى .  و اطفال محو و نابود نمايند)زنان( و نساء )مردان( را از رجال ّلشكر كشيدند و بر سرش هجوم نمودند كه كل

ب نداريم و حمايت نخواهيم ولى ّما تعص. اين است حقيقت حال. ّضرت محمد مجبور بر حرب با چنين قبائلى گشتح

اگر حضرت مسيح در چنين موقعى بود در بين چنين . شما به انصاف مالحظه كنيد. گوييم دهيم و به انصاف مى  مىانصاف

كرد و نهايت از وطن مألوف از  فرمود و صبر مى ها مى ل هر جفايى از آنّمون تحّاريّشه و سيزده سال با جميع حوّه متوحّقبائل طاغي

كردند و بر قتل عموم رجال و نهب اموال و  ه باز دست برنداشته تعاقب مىّ طاغيبائلنمود و ق ظلم آنان هجرت به بيابان مى

 اين اگر بر نفس .)كردند فتار مى(دند كر پرداختند آيا حضرت مسيح در مقابل آنان چه نوع سلوك مى اسيرى نساء و اطفال مى

كرد كه ظالم قاتل خونخوار   اگر مالحظه مىلى بسيار مقبول و محمود وّنمودند و اين عمل عفو  و سماح مىّحضرت وارد عفو

 ه آن مظلومان را حمايت وّت خواهد كرد و نساء و اطفال را اسير خواهد نمود البتّجمعى از مظلومان را قتل و غارت و اذي

ّپس اعتراض بر حضرت محمد چيست؟ اين است كه چرا با اصحاب و نساء و اطفال تسليم اين . فرمود ظالمان را ممانعت مى

كردن عين موهبت است و زجر و منع   ه نگشت؟ و از اين گذشته، اين قبائل را از خلق و خوى خونخوارى خالصّ طاغيقبائل

يار مهربان آن قدح را . صى قدح سمى در دست دارد و نوشيدن خواهدمثلش اين است كه شخ. اين نفوس محض عنايت است

ه رجال و نساء و اطفال را از دست اين گرگان ّ موقعى بودند، البتينبشكند و خورنده را زجر نمايد و اگر حضرت مسيح در چن

 محاربه ننمود بلكه از )مسيحيان( نصارىّحضرت محمد با . دادند  نجات مى)مقهوركننده، غالب(قاهره ۀ ّخونخوار به قو

ّ و حضرت محمد گفت هر ودنداى از مسيحى ب در نجران طائفه.  به ايشان داد)آزادى(ت ّنصارى بسيار رعايت كرد و كمال حري

اوامرى كه نوشته . كنمدعوى  ۀ او هستم و در نزد خدا بر او اقام)دشمن( كند من خصم )تجاوز(ّها تعدى  كس به حقوق اين

چه زوج مسلمان باشد و  اگر چنان. و يهود در تحت حمايت خدا استنصارى ًا مرقوم كه جان و مال و ناموس است در آن صريح
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 زوج نبايد زوجه را از رفتن به كليسا منع كند و نبايد او را مجبور بر حجاب نمايد و اگر چنانچه فوت شود بايد او را حىزوجه مسي

كه در وقت حرب  ها را اعانت كند و ديگر اين هند كليسا سازند اسالم بايد آنيس كند و اگر چنانچه مسيحيان بخواّتسليم قس

 را از تكليف جنگ معاف بدارد مگر به دلخواهى خود آرزوى جنگ نمايند و نصارىحكومت اسالم با دشمنان اسالم بايد 

خالصه هفت . در هر سال بدهندت بايد يك چيز جزيى ّزيرا در تحت حمايتند ولى در مقابل اين معافي. معاونت اسالم كنند

اين را من .  حقيقت واقعاستاين . ٓاالن در قدس موجود است ها الى از جمله صورت بعضى از آن. ل استّى مفص امرنامه

تى در ّولى بعد از مد. اى در آن نيست  ثانى در قدس در نزد باطريق ارتودكس موجود است و ابدًا شبه ۀگويم فرمان خليف نمى

چه مسلمانان و  ماعداى اين حقيقت حال آن. هر دو طرف تجاوز نمودند. حقد و حسد حاصل شدنصارى سالم و ت اّميان مل

ت عداوت صادر ّب و جهالت است و يا آنكه از شدّمنشأ آن اقوال يا تعص.  گويند روايت و حكايت محض استهنصارى و غير

ّكنند كه قمر جسم صغيرى است كه حضرت محمد او  افتاد خيال مىه ّالقمر كرد و قمر بر كوه مك ًشده مثال اسالم گويند كه شق

چنين رواياتى كه  ب است و همّاين روايت محض تعص.  بر آن كوهديگر ۀيك پاره بر اين كوه انداخت و پار .را دو پاره كرد

ّمد در صحراى حجاز مختصر اين است كه حضرت مح. اساس است كنند كل مبالغه و اكثر بى ت مىّنمايند و مذم ها مى يسّقس

ه و مدينه در ّ مثل مكمواقعى از عمار بيزار و بعضى ّاشجار بلكه ريگزار و به كل زرع و بى بيابانى بى. العرب ظاهر شد در جزيرة

ّى خود حضرت محمد امّى عارى، حتّنشين، اخالق و اطوار بيابانى، از علوم و معارف به كل اهالى باديه. نهايت گرمى ى بود و ّ

. ها مبعوث شد ّاز اين نمونه بفهميد كه چه اوضاعى بود و محمد ميان اين. نوشتند و يا برگ خرما را روى كتف گوسفند مىقرآن 

ها  اين حرف بر اين. ها كرد گفت چرا تورات و انجيل را قبول نداريد و به عيسى و موسى ايمان نياورديد  كه بر اينراضىّاول اعت

جواب داد كه آنان . گفتند حال آباء و اجداد ما كه به تورات و انجيل مؤمن نبودند چگونه بودكه  بسيار گران آمد به جهت آن

در چنين اقليمى . كه آباء و اجداد باشند رى جوييد و لو اينّ به تورات و انجيل مؤمن نبودند تبهشما بايد از نفوسى ك. گمراه بودند

ه ّ و شرايع الهيءت انبياّه و نبوّه و كماالت الهيّ آن كتاب بيان صفات الهيى كتاب آورد كهّاى شخصى ام شهّبين چنين قبائل متوح

دانيد كه قبل از راصد  از جمله مى.  و بالغت استحته در نهايت فصاّو بيان بعضى از علوم و بعضى از مسائل علمي

 ميالد جميع )پانزده( قرن خامس عشر ّدر قرون اولى و قرون وسطى تا. )منظور گاليله است( شهير اخير )شناس رصدكننده، ستاره(

ّون عالم متفق بر مركزيّرياضي  جديد است كه ى بودند و اين راصد اخير مبدأ رأ)خورشيد(و حركت شمس ) كره زمين(ت ارض ّ

يعنى (ى عالم بر قواعد بطلميوس ذاهب بودند  ون و فالسفهّكشف حركت ارض و سكون شمس نموده تا زمان او جميع رياضي

نسبت جهل به كسى (گفت او را تجهيل  اى مخالف رأى بطلميوس مى  و هر كس كلمه)كردند واعد بطلميوس فكر مىبر طبق ق

ّ افالطون در آخر ايام تصوچنين همبلى فيثاغورث و . كردند  مى)دادن البروج از شمس   ر آنكه حركت سنوى شمس در منطقةّ

ون ّلى فراموش شد و رأى بطلميوس مسلم در نزد جميع رياضينيست بلكه از حركت ارض حول شمس است ولى اين رأى به ك

ّاما در قرآن مخالف رأى و قواعد بطلميوسي. گشت َوالشمس تجرى لمستقر لها«قرآن ۀ از آن جمله آي. ه آياتى نازلّ ٍّ َ َ َ َْ ْ ُْ ُِ  « ثبوت شمس

َو كل فى فلك يسبحون«ديگر  ۀچنين در آي است و حركت محورى آن و هم َُ َ َْ ٍ َ   .حّركت شمس و قمر و ارض و سائر نجوم مصرح» ُ

 علماى اسالم چون آيات ّىتح. نمودند و اين رأى را حمل بر جهل كردند ءون استهزاّبعد از اينكه قرآن انتشار يافت جميع رياضي

لف اين قواعد تا در م بود و صريح قرآن مخاّه مسلّزيرا قواعد بطلميوسي. ه ديدند مجبور بر تأويل گشتندّرا مخالف قواعد بطلميوسي

 رصد جديد نمود و آالت )رياضيدان مشهور(ّعصر خامس عشر ميالد كه قريب نهصد سال بعد از محمد، رياضى شهير 

ين حركت محورى شمس نه حاصل گشت و حركت ارض و سكون شمس ثابت شد و همچّتلسكوپ پيدا شد و اكتشافات مهم

 ّكه جم مختصر اين. ّطابق واقع است و قواعد بطلميوس اوهامات محضمكشوف گشت و معلوم گرديد كه صريح آيات قرآن م

 و در قرون وسطى كه اهالى اروپا در بيتّ شريعت محمديه ترّه هزار و سيصد سال در ظلّ از امم شرقي) بسيار زياد عده(غفيرى  

ق ّئر فنون بر سائر ملل عالم تفوت و سياست و ساّات و مدنيّش بودند قوم عرب در علوم و صنايع و رياضيّ توح نهايت درجه
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ى يعنى ّه در ميان آن طوائف مختلفه يك شخص امّت كماالت انسانيّس مدنيّالعرب و مؤس  بى قبائل باديةّك و مرّمحر. داشتند

  ».بى كل بود يا نه؟ انصاف الزم استّآيا اين شخص محترم مر.  بودّمحمدحضرت 

  :ه براى يادآورى به جناب آيت اهلل، نوشتديگرى

حصيل پزشكى نيز بودند كه براى ّ بهائيان را از دانشگاه ها و ادارات اخراج مى نمودند، تعدادى فارغ التۀّدراول انقالب كه هم

ّاخذ مجوز باز كردن مطب  يۀل بلندپائوبرايم تعريف كرد كه وقتى نزد مسكه حى وحاضراست  اقدام مى نمودند، يكى از ايشان ّ

 رفته بود وگفته بود براى دانشجويان در كشور هزينه شده و لذا بايد اجازه داده شود خوددارى مى شود، كه از ذكر نامشان مربوطه

 ل محترمئواز مدرك دانشگاهى استفاده كنند تا هم به درمان بيماران پردازند و هم مخارج خانواده هاى خود را تأمين كنند، مس

 استفاده مى شود )اى غير بهائىّمنظور اطب ( مى شود، از برنجهايدا هم پپاسخ داده بودند كه در يك كيسه برنج چند فضله موش

  . دور ريخته مى شوند)اى فارغ التحصيل بهائىّايشان اطب منظور(ّو حرام نخواهند شد، اما فضله ها 

  : مى نويسدّايام درمحاق درمطلبى با عنوان ديگرى

 فيتوص . خواهد داشتروانيط پّ آن توسىفّ با نحوه معرىد تفاوتهائ هستنروانشي که خارج از پىط افرادّ توسانتي دکي ىفّمعر

 في کنند با توصى درباره اسالم ارائه مانيحي و آنچه که مسانيحي از نظر مسّتيحي مسىفّ با معرانيهوديط ّ توسحي مسانتيد

  . مسلمانان متفاوت استدگاهياسالم از د

ّر که گردآورندگان ايام ادطو  آن»ىعلم« و » و عالمانهقيدق« ىفّ معرکي ّاما  ري نظى اصلى شروطتي کنند مستلزم رعاىعا مّ

 و دادن ستي وعبارات ناشازي آمنيّ ايام معتقدند اگر بتوان با کلمات توهسندگانينو ٌ ظاهرا.ّعدالت انصاف ادب و امانت است

 خواهد رسيد که جهي نتني خواننده به اهان داد را فاقد وثوق و اعتبار نششاني اى بهائانتيدسه ّ مقداکلي به هشرمانهى  بىنسبتها

 انيحيط مسّ که توسى از کتابهائىدر بعض  رونياز ا.  سابقه داردخي روش در تارنيه اّالبت. ابدي تواند اعتبار ى نمزي نى بهائانتيد

به .  شودى مهديد) ص(ّ رسول مکرم حضرت محمد ّ در حقر شرم آوىس اسالم نوشته شده کلماتّ مقدانتيدر مخالفت با د

 لدهيدفتر سراسقف ه ١٩٦٦ سال١ و فصلنامه شماره )Das leben Muhammeds(  از فرانتز بوهلى به کتابتوانى عنوان مثال م

 به شارع اهانتّ ايام از روش سندگانيکه نگارندگان آنها سالها قبل از نو  اشاره کردگري دى مواردزيون) Hildesheim (ميش

  . با اسالم استفاده کرده اند مخالفتى برادي جدانتيد

ّاما قطعًا  . جمع کردى در مجموعه استي و ناشازي آمني کلمات توهلي را به همراه سانتي دکي ني نظرات مخالفتواني مالبته

ّطور که در سرسخن ايام اد حاصل کار آن  ىدواريّ نامه ايام اظهار امهيژو.  نخواهد بود» و عالمانهقيدق« و »ىعلم« دهيعا گردّ

 نامه را از آغاز تا هيژ و وافتهي آن را ى واقعى به معناقتي حقىّ شهامت تحرى منصف بهائو کرده ليجوانان تحص« کند که ىم

 همان. دينماى  آشکار مى علمى گردآورندگان آن را از ارائه مجموعه اصالي مجموعه استنيّاما مطالعه ا ». مطالعه کنندانيپا

 قتي حقافتني را به شاني و ادهي گردىحي مسني منصفرس اسالم اسباب استبصاّ مقدانتياره دگونه که انتشار مطالب موهن درب

  شده قطعًا مسلمانان منصف راعي توززي نگاني که بصورت راّتي مجموعه سرشار از عصبني انتشار ا، نموده استقياسالم تشو

 باالتر از قتيحق« منطق به زي نشاني تا ا،خواهد کرد بي ترغى بهائانتي ددي به مطالعه آثار و عقاستيکه تعدادشان هم کم ن

  . باددونيا .عمل کنند» افالطون است

  : نوشتهديگرى
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 اديان، جمع شوند و  جناب آيت اهلل عزيز، اگرمجامع كليساهاى مسيحى وكنيسه هاى يهودى ويا تشكيالت دينى سايرراستى

 ُه مثبت بطالن اسالم است؟ّآيا اين بياني ت اسالم نعوذباهلل باطل است،كه ديان نمايند ه صادرّبياني دادگاه تشكيل دهند وفتوا و

ت يك دين را خدا اعالن مى فرمايد ونه علماى ّت ورسميّ نه؟ براى اين كه حقانيرمائيدچرا مى ف مى دانيد! د مى فرمائيد نهّالب

 و تالش هاى امثال حضرت عالى فايده ت دين بهائى ازطرف خداوند اعالن شده استّت وحقانيّآرى رسمي .اديان قبل ازآن

ّما بعدالحق اال الضالل المبين هذا هو الحق و. داشت اى نداشته ونخواهد ّ.  

مشغول پاسخ به دوستان وهموطنان  و يافته اند سابق شوق مضاعف بيش از و ّايام شور  ديگرى ها بسيارند كه به خاطراين از و  

  . اى به فداى جام جميان.ربهائى ايشان چه ها مى گويندبدانيد كه دوستان غي  اگر.عزيزشان هستند
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  چه دربندخارى توگل دسته بند

  حامد

آوردن چنين   مطلب جام جم ازّبُ ل.وقتى داناى كل غافلگيرمى شوددارد تحت عنوان  مطلب وكاريكاتورى وجود ّايام ٦١ص در  

شدۀ جام جم مراجعه مى شود،  ياد ّاما وقتى به مأخذ. ندارد  وجودبخورى بدرد  وّبهائى چيزمهم مطلبى اين است كه بگويد دركتب وآثار

اساسًا عنوان مقالۀ . دقيق بخواند كه نويسندۀ مقاله هدفش اين بوده كه اگركسى كتاب يا مطلبى رامى خواند، بايد مالحظه مى گردد

ورق كه خوانى،  مى كوش به هر «بل گفته اندق جديدى نيست چنانكه از بوده است واين چيز ّهت درمطالعات امريّدق نيز آهنگ بديع

جمله اسالم به پيروان اديان مزبورهمين  روش كودكانۀ جام جم؟ مگرعلماى همۀ اديان از با كرد ّاما چه مى شود ».تامعنى آن تمام دانى

ل دعوت مى ّرا به تفكر وتعق  بارما٢٥٠مه طباطبائى نيزگفته اند قران ّبارها نكرده ونمى كنند؟ آيت اهلل جوادى آملى ومرحوم عال توصيه را

  ».سال عبادت است هفتاد از بهتر رّيك ساعت تفك« به همين دليل است كه درحديث مى فرمايد ٣٤١.كند

دينى بازمى گردد، بايدعالوه   به همۀ علماى دينى وغير»داناى كل «تمسخر جام جم درتوهين و ايراد حال كه چنين است و  

 اى كاش جام جم سياست زده .برهمائى وغيره نيزعذرخواهى كند زردشتى وبودائى و يهودى و المى ومسيحى وبرجامعۀ بهائى ازجوامع اس

رمى ّنهج البالغۀ اسداهلل الغالب على بن ابى طالب تفك احاديث شرع مبين و ن كريم وآات قرّتوهين، قدرى درآيات بين و به جاى تحقير

چنين  بود، جام جم كه نبايد بخور فاقد مطالب بدرد و  نبودّبهائى مهم اگرآثار. شته مى فهميدتا حقايقى را كه مقاله نويس بهائى نو نمود

، وچون ٣٤٢پرداخته اند بزرگان جهان به تقديس وتحسين اين آثار از جام جم چون مى داندكه صدها نفر .رابه تك وتاب مى انداخت خود

ايشان  كه گروهى از وحيانى درميدان فدا جان به رايگان نثاركرده اند ثارهمين آ نفرعاشق شيدائى تحت تأثير ٢٠٠٠٠ بيش از مى داند

صلح جهانى مى  وحدت و راه ايجاد در و مليون درسراسرجهان به خدمتش كمربسته اند٧ازعلماى شيعه بوده اند، وهم اكنون نيزبيش از

 به .هستند كه مبادا بهائى شوند ر به هموطنان عزيزّ تذك براى همين است كه اخيرًا رسانه ها مشغول.كودكانه بغض وحسد مى ورزد كوشند،

 صدا وسيماى جمهورى ٣كه ازشبكۀ  سخنرانى خود  حجةاالسالم انصاريان در١٦/٧/١٣٨٦ساعت يك بعدازظهرشنبه  عنوان مثال حدود

جذب مى  آنها را ها دارندباشند چه كه بهائى  كه همه مواظب جوانان خود داد پخش مى شد هشدار) رئيس جام جميان(اسالمى ايران

  .سيما الزم نبود صدا و اب قلوب نبود، اين همه سر وصدا ازّوحيانى بهائى جذ اگرآثار فى الحقيقه،. كنند

بديع بودن  ت دين بهائى وّه شده است كه ايشان وامثال نويسندگان جام جم خوب به عظمت واهميّازقضا جامعۀ بهائى متوج  

باره  دو ّنويسندگان ايام تقاضا مى كنم به اين خاطر از. كه چنين مى گويند وچنين مى نويسند برده اندى بودن تعاليم آن پى ّومترق

ص كنند تا محبوب ّاين باربه چشم تقوى وتحقيق وانصاف تفح گشته اند، حال البالى آن دنبال ايراد تا و درآثاربهائى كه دردست دارند

  .اسند است كه آشكارشده بشن١٦٤كه  را وموالى خود

داردكه علماى اسالم نيز،  جود و جام جم وبه همان روش كودكانه عمل كنند، صدها مورد شديدتر مانند بهائيان نيز بود قرار اگر  

 ازجملۀ اين موارد، همان ٣٤٣. داده اند توهين قرار حتى گاهى مورد ن واحاديث مالمت كرده،آقر در رّمسلمين عزيز رابه خاطرعدم تفك

 »اخالق دو ّمسلمانان ايران درشعاربيست هستند اما در«گفتند كه  خود ت كه درآن جناب انصاريان ضمن صحبت هاىسخنرانى فوق اس

 خواهند ايران را ت عزيزّپاسخ مل ايشان خود جام جم و ّ البد.فضائل اخالقى است آن تقوى وساير از وضمن تعريف اخالق گفتند منظور

  .جام جم خودراكوچك كرده است .تحقيركسى بزرگ نمى شود  كسى با.داد
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  ...بلخ آهنگرى در گنه كرد

ۀ رسمى دولت جمهورى اسالمى ايران تحت عنوان ّه كنندگان بيانيّنيزتهي ّجام جم همچون مورخ محبوبش آقاى عبداهلل شهبازى و  

وده به هرشكلى كه شده رجال اوهام درميدان تاريخ تاخته وسعى نم ّويژه نامۀ ايام سمند ، در)م١٩٨٣( منشاء ونقش آن ّبهائيت،

اسالم دسيسه  ّضد بر تا كه بهائيان درتمام وزارتخانه ها جاسوس داشته اند نمايد وانمود و ت هاى سياسى را بهائى جلوه دهدّوشخصي

اثبات  ه شده وًقبال داد اگرچه پاسخ اين اكاذيب نيز ٣٤٤.دهند به باد مملكت ايران را جشن هاى نيمۀ شعبان خصومت ورزند و با و نمايند،

كودكانه مايل به روشن شدن   ولى چون جام جم ناخواسته و)نه مسگرشوشتر و بلخ بوده گناه آهنگر(ويرانى ايران  گرديده كه ضعف اسالم و

ه س  درى به جامعۀ بهائىاسي سى هاّتيبارۀ انتساب شخص با كمال ميل مجددًا مطالبى در ًاست، ذيال دوبارۀ حقايق براى هموطنان عزيز

تقديم  جداگانه  مطالب اين مقاله مربوط مى شود درمقاله اى ديگربهقسمت تقديم مى گردد، واشاره مى نمايدكه بحث فراماسونرى كه 

  .شد خواهد

  تّنيمى از واقعي

كه به تاريخ اگست  جمهورى اسالمى، كرّۀ فوق الذّحد درپاسخى به بيانيّ جامعۀ جهانى بهائى درسازمان ملل متنمايندگى  

  :صادرشده ازجمله مى نويسد١٩٨٣

 مطالبى كه در اين گزارش آمده است صورت ّۀنظير بقي.  نفر را بعنوان بهائى ذكر مى نمايد١٣ اين بحث ۀدر ادام گزارش

يك از اين مقامات  هيچ. ّت است و نيم ديگر چيزى جز افسانه و توهمى تخريبى نمى باشدّ نيمى از واقعيوىاسامى مذكور حا

 ژنرال .همچنين ليلى امير ارجمند هرگز بهائى نبوده اند،) هويدا، روحانى، پارسا و ثابتى(ر گزارش ذكر شده اند سياسى كه د

ّاما از بقي.  بهائى طرد گرديدۀ از جامعاسىصنيعى روزگارى بهائى بود ولى بخاطر قبول پست سي يك به  ه كه بهائى هستند هيچّ

آقاى .  دكتر ايادى يكى از پزشكان شاه بود. رژيم شاه ارتباط و مشاركت نداشته اندتى درّات سياسى يا امنيّهيچ وجه با عملي

 تربيت در پروژه هاى رشد و توسعه وشاپور راسخ يك استاد ممتاز اقتصاد و تعليم . ى كشور بودّخادمى رئيس هواپيمايى مل

تهايى بر ّدر برنامه توسعه فرهنگى گهگاه مسئوليخانم ايشان مهرى كه روانشناس برجسته اى بود . سازمان برنامه همكارى داشت

حسين امانت يك . آقايان ثابت و يزدانى در تجارت خصوصى دست داشتند. عهده داشته و يا مورد مشاوره قرار مى گرفته است

ِّ ممتاز و معروف است و بدون شك نام او به اين دليل به ليست اضافه شده است كه طراح مقر دائمى بيت رشيتكتآ العدل َ

َدارالتشريع كه اخيرًا پايان يافته بوده است يا) عاليترين مقام ادارى ديانت بهائى(اعظم الهى  ُ.  

  ى به جامعۀ بهائىاسي سى هاتيّ شخصانتساب

  سايت نقطه نظر  ،مهرپور. ـه

 از ىبه جامعۀ بهائ ى دوران پهلوىاسي معروف سى اساس دائر به انتساب چهره هاى بى و تهمت هاعاتي است که شاىّ مدتباز  

  .رديگى  مورد استفاده قرار ماني بهائهي بر على و بعنوان حربه اشودى  ها منتشر متي و وبساراني اى عمومىرسانه ها

 عاتي را با ارائۀ مدارک متقن به اثبات رسانده اند معهذا چون شازاني ستى بهائى دعاونيقان، کذب اّ و محقسندگاني در گذشته نوگرچه

  .رساندى  مقتي را به نظر پژوهندگان حقى حقائقگري دکباري امر ني روشن شدن اى آمده لذا برادانيمه  بگري دمزبور بار

  .مي افکنى سال گذشته مکصدي در ى و تکامل جامعۀ بهائخي به تارىّ مقدمه بدوًا نگاهبعنوان  



               

 

٢٠٥     ولوله درشهر

 شناخته نشده بود معهذا بواسطۀ ّتي برسمىب مذهگري دى هاّتي برخالف اقلى بهائانتيگرچه د) ۱۹۰۶( از انقالب مشروطه پس  

  .افتندي قي خود توفىني و اجراء شعائر و احکام دى به آزادىّ تا حداني همۀ ادرواني حکومت عدل و قانون پىاستقرار نسب

ّ از اقدامات اولىکي    ى آن کودکان بهائ بود که درراني از شهرها و قصبات اىاري مدارس در طهران و بسسيزمان تأس  در آناني بهائّۀيّ

 تي بر هر پدر و مادر تربى بهائىعتي برحسب احکام شرنکهياه نظر ب. آموختندى  را مدي علوم و فنون جدىتي و تربى به روش علمىربهائيو غ

سران و دختران  پتيدر مدارس معروف ترب.  باال بوداري بساني بهائني در بىآموز  سوادزاني است لذا مى و پسر واجب و الزامرفرزندان از دخت

 ليحصّ فارغ التى و قومني شد هزاران دانش آموز مشتاق علم از هر دى گذارهي در طهران پاشي سال پکصديکه حدود )  و بناتنيبن(

 به آن روتي در دانشگاه بىو بعض) سيفرانسه، آلمان، انگل( اروپاى در دانشگاههاّهي عالالتي تحصدامۀ اى از آنان براىاريشدند و بس

 شده رفتهي پذزي نى از جوانان با استعداد و برجستۀ بهائىل به خارج عدۀ معتنابهّ هنگام اعزام محصى پهلوميپس از استقرار رژ. شتافتند اريد

 و امانت اقتي به وطن مراجعت کردند و با ابراز لدي از دانش و فنون جدى با توشه اّهي عالالتيتحص اني پس از پاىبخارج رفتند و همگ

 تنها به النيحصّ آن فارغ التانياز م. ّ و مصدر خدمات مهم گشتنددندي درخشى اقتصاد،ى فرهنگ،ى صنعت،ى مختلف علمىادر عرصه ه

  :مي کنى اکتفا مندّ در رشتۀ خود در صف اول قرار داشتکيذکر چندتن که هر

  

  . بوده اندرانيدر ا ني گذاران صنعت نواني که در واقع بنى ارجمند و فرزندان ولي مهندس خل،ىدر عرصۀ صنعت •

 اهلل ني دکتر امم،ي خان افروخته، پروفسور منوچهر حکونسي چون دکتر ى مدرسۀ طب و دانشکدۀ پزشکدي اساتىدر عالم پزشک •

  . دادندى پزشکمي تعلاتي را در طهران و والى پزشکىصدها دانشجو.. . وىمصباح، دکتر فرامرز سمندر

ّاستادمسلم، دکتر محمدباقر هوش:  و فلسفه و آموزش و پرورشىدر علوم انسان •   .ى روحانىدکتر عباسقل ،ى داودمراديدکترعل ار،يّ

ت اهلل ّمهندس عز ،ىدکتر خسرو مهندس ،ى محمودنوسيدکتر مهندس ژ دکتر امانت اهلل روشن زائر،:  رشتۀ علوم و صنعتدر •

  .دزادهياس شهّ و مهندس عبحيذب

 ّمحمدي على اروپائکي کالسىقيو در موس ،ىراني اکي کالسىقيج موسّ و مرونندهک اءي اح:رزاعبداهلليم:  و هنرىقيدر جهان موس •

  .)راني اکيّ اول ارکستر سمفونولوني و وريمد (ثاقيو عطاءاهلل خادم م

 شگاماني مهندس جواد رأفت از پى و در کشاورزراني در اىص گراورسازّ خواه استاد و متخصچي اهلل زانبيحب: در صنعت چاپ •

  .لطنةّهمکار کاشف الس و ىصنعت چا

 ) مشهورسيشاعر و طنز نو( ى مصباح، غالمرضا روحانزاهلليعز: اتّيدر ادب •

•   

 تي و کفاى بواسطۀ درستکارکي به خدمت اشتغال داشتند هردي که در ارتش جداني از دانشجوىّکر عده اّ افراد فوق الذىسوا  

 ىجمله سرلشکر شعاع عالئ از آن.  وجدان بانجام رساندندى و از روّتياهم و ّتيله را با جدّ را احراز کردند وظائف محوّهيمقامات عال

 کي که هرىبّ عطاءاهلل مقرپي، سپهبد رستگار و سرت) هما-راني اىمائي هواپسيرئ( ى خادمّمحمديعلسپهبد .  ارتشىّ کل دارائريمد

  .م برد ناتوانى  داشتند را مى امور مالتي و تمشى در سر رشته دارىّ مهمىتهاّيمسئول

ّ و شاعر، پزشک و محقق پرورده و سندهي در دامان خود صدها دانشمند و هنرمند و نوى که جامعۀ بهائنستي از ذکر افراد فوق امنظور  

 نيتري به اخذ عالى مشغولند و بعضقي و تحقمي به تعلى در مقام استاداي اروپا و آمريکا و استرالى از آنان در دانشگاههاىريّهم اکنون عدۀ کث

  ). دو نور از دولت فرانسه بودوني دارندۀ نشان لژمي پروفسور دکتر منوچهر حکديًمثال استاد فق( نائل شده اند ىنشان و مدال افتخار علم

 کنند و خود ى انکار نمى وجه انتساب آنان را به جامعۀ بهائچي کنند و بهى مادي نفوس برجسته از زن و مرد ني با افتخار از اانيبهائ  

ّ علت دچــــــار مشکالت و نياه  کرده وچه بسا بحي و تصرديي تأى خود را به آيين بهائماني اّهي بدون کتمـان و تقىّتي هم در هر موقعآنان

  . انده بشهادت رسيداي اند و شده ىموانع



               

 

٢٠٦     ولوله درشهر

 ىد مشاجرات و کشمکشها و واردهي خود را کنار کشانتي دني ارواني پى بهائى و قطعحي بواسطۀ احکام صراستيّ اما در صحنۀ سو  

ّ دولت مکلف به ني که همۀ کارمندان و مستخدمزي حزب رستاخسيدر هنگام تأس ّ در زمان محمد رضاشاهّىحت.  نشدندىاسي و سىحزب

ّ با توجه به خط مشاني شده بودند بهائري در آن حزب فراگّتيعضو  ني در آن عذر خواستند و در اّتي جدًا از عضوى ثابت و روشن بهائىّ

  . گوناگون مواجه شدندىهايراستا با مشکالت و گرفتار

 ى و علوم اجتماعــــى خارجىّ که بواسطۀ تخصص در فرهنـــگ و زبان هــــــااني از بهائى قرن گذشته معدودني نخستى دهه هاى طــدر  

 از ادامۀ رسيديمشام مه محوله ب ائف در وظاستي دخالت در سى بونکهيمحض اه  بکردندى  خدمت مري سفارتخانه ها بعنوان دبىدر بعض

  .کار در آن پست استعفا کردند

 ى اساس انتساب چهره هاى داستان بگري دکباري زاني ستى و بهائني گفته شد مخالفشي باز چنانکه در پلي تفاصني تمام ابا  

 و سوء ظن و نهي تا آتش ککنندى  مىره معرف به آن دواني بهائى سرسپردگلي باب کرده اند و آنرا دلى گذشته را به امر بهائمي رژىاسيس

  : کردمي به چند دسته تقستواني کرده اند مى بهائنيرا منتسب به د  آنانکهى ّو اما افراد.  دامن زنندى بهائانتيد رواني را نسبت به پىدشمن

 ىودن داشتند و نه مدرک و سند بى بهائى نداشته اند، نه خود دعوى به جامعۀ بهائى ارتباط و انتسابوجه چي به هکهى کسان) ١

 اسبق آموزش و پرورش، دکتر هوشنگ ريوز(ّ موجود است، از آنجمله بانو فرخ رو پارسا ى آنان در جامعۀ بهائّتيّدال بر عضو

  ).گريراز و دارندۀ مشاغل مختلف دي ش– دانشگاه طهران سي رئىنهاوند

 انتي دنياه  بماني نشده و اظهار اىودشان هرگز وارد جامعۀ بهائ خى بوده ولى پدرانشان بهائاي که بستگان دور و ىگروه) ٢

 دوني اسبق و برادرش فرري نخست وزدايّ عباس هوريام:  گروهني و از اکردندى  مىّ خود را مسلمان مؤمن معرفانًاينکرده اند و اح

 بود ى بهائى الملک، در دوران جواننيهلل ع ابي حبرزاي نام برد پدر آنان متوانى را م) حدّ سابق در سازمان ملل متريسف (دايهو

 مسلمان و ىازدواج با زن  کنار رفت و باىاز جامعۀ بهائ)  در شامراني اىکنسولگر (ىاسي بواسطۀ قبول مشاغل سجي بتدرىول

ّفعاليت  ى جامعۀ بهائ باى وجه تماس و ارتباطچيهه  بزيفرزندان او ن.  کردطع قانيّ بالکل رابطۀ خود را با بهائکيپلماتي دىهاّ

  . رفته استزي نّ به اسالم به سفر حجماني اثبات اى براداي هوّىنداشته و حت

ّ کل بانک ملريمد(ابوالحسن ابتهاج  • که پدرشان ابتهاج )  مجلسندۀيشهردار طهران و نما( ابتهاجنيو برادرش غالمحس) ىّ

  . نبودندى وقت بهائچي دو فرزند هني اى بود ولالني سرشناس گانيالملک از بهائ

 آن دو هم نه عضو ى بوده اند ولى بهائشاني اقوام و خوىدو دارا  هرزي نى ثابتزيو پرو)  آب و برقريوز (ى منصور روحانمهندس •

ه ّ از موارد تظاهر به تمسک بىاري در بسّى حتىمنصور روحان.  کردندانتي دني به اى بوده و نه اظهار عالقه و بستگىجامعۀ بهائ

  .نمودى عت رسول اکرم مي به شرماني اىاسالم و دعو

 و ى است که شاه بواسطۀ کاردانىعي و او سپهبد صنستي نى بودن او شکى است در بهائى برجستۀ دولتّتي شخصکيتنها ) ٣

 منحصر بفرد مورد ني معهذا در ارفتيرا پذ ّ مکلف به قبول پست وزارت دفاع کرد که او بناچار آنراياو وه  و اعتماد بىدرستکار

  . طرد شدى از جامعۀ بهائهيّ مسلم بود مشارالگرددى  مىّ تلقىاسي که سىف از اصل عدم دخالت در مشاغلّون تخلچ

ّ مهم ى مختلف شاغل پست هاىص در رشته هاّ و تخصىستگي معروف و برجسته که بواسطۀ شاى هاّتي از شخصىگروه) ٤

  :جمله از آنستي نىدي بودنشان تردى بودند و در بهائىاسيرسي غىول

  )هما) ( کل کشورىمائي هواپسيرئ( ى خادمّمحمديسپهبد عل •

 . کشورى سازمان هواشناسسي رئى محمودنوسيدکتر ژ •

•   



               

 

٢٠٧     ولوله درشهر

 کردند و فهي که بعهده داشتند انجام وظىري خطىتهاّي در امور محوله و مسئولتي و امانت و کفاى از افراد فوق با کمال درستکيهر  

  . جان خود را نثار کردندى بهائانتيت انتساب به دّ تن از آنان در اوائل انقالب بعل۲

 با ّتي لذا در هر موقعورزندى  است و وطن مألوف آنان است عشق مى که زادگاه آيين بهائراني از آنجا که به اانيبهائ:  سخنکوتاه  

  .واهند داد اگر از آنان خواسته شد به همان روش ادامه خزي نندهي و در آدهي صداقت در خدمت به آن کوشتينها

 غرض ى که از روستى ا در دست کساننًايقي ربوده شد و ى گفته نماند که در اوائل انقالب تمام مدارک و اسناد جامعۀ بهائنا  

 اني در مى مدرکاي سند ني کنند و حال آنکه اگر کوچکترى مى بهائانتي گذشته را منتسب به دمي رژىاسي سى هاّتيافراد و شخص

 ني است که چنىهيبد.  نمودندى بودند بدون شک آنرا گراور کرده و منتشر مافتهي آنان بوده باشد ىّدعا اّديفته که مؤ به سرقت رىوهايآرش

ّ که عامۀ دوارندي امبي کنند و با تکرار اکاذىهامات بسنده مّ تنها به اشاعۀ اتىّ وجود نداشته است لذا مطابق روش و سنت معمولىاسناد

 آن بي هرگز فرشمنداني ندارد و مردم هوشمند و اندىداري مدرک خرىهام بّ و اتى دعوى روشنگرصر در عنکهياز ا غافل رنديمردم آنرا بپذ

  . را نخواهند خوردى و دشمننهي منبعث از کغاتيتبل

  وقايع تاريخى تكه تكه كردن

نسبت  خريب اذهان هموطنان عزيز برموارد فوق ودرجهت تكميل وتفصيل آن بايد اشاره كرد كه چون امثال جام جم براى تعالوه  

 و  سالۀ آن گشتند١٦٤درتاريخ  بهائى راه به جائى نبردند، تهمت استعمارى بودن منشأ اديان بابى و از جامعۀ آن، بهائى و به آيين جديد

دولتى درآمده  سات سياسى وّيا به استخدام ادارات ومؤس ون مرتبط بوده وّكه بهائيان با سياسي  كرداپيدامواردى ر مى شود ببينند تا گشتند

تعاليم آيين بهائى الهى وغيرسياسى است، طبيعى  اساس و ّاما اين اقدام نيزبراى ايشان سودى نداشته وندارد، چه كه وقتى اصل و. باشند

ى به شكلى مبهم وقايع تاريخ  امثال جام جم با نقل قول هاى ناقص وتكه تكه كردنهت آن كّاين واقعي ّدمؤي. است كه فرع نيزچنين است

ّومحرف فقط اشاره مى كنند كه بعضى بهائيان در آن مؤس ادارات استخدام شده بودند، ولى سند و مدركى ارائه نمى دهند كه  سات و

َحال آن كه طبق فقه اسالمى البينة ع . كنندكه چنين بودهمىعا ّآنها به امور سياسى و جاسوسى و امثال آن پرداخته باشند و فقط اد ُ َ َلى َ

المدعى  غيرساختگى بياورند، نه مطالبى بى   و بايد داليل حقوقى مستند و قابل دفاع و)عى استّدليل آوردن و شاهد ارائه كردن با مد(ُ

  .مغرض است سروته كه ناشى از اذهان وهم زده و

بهائيان نه به علل . ا اثبات مى نمايدبهائيان ر دارد كه سياسى نبودن اقدامات ِ بر عكس ايشان، مدارك محكم و فراوانى وجودّاما  

ّون، بلكه به خاطر امانت و صداقت و شايستگى هاى علمى و فنى خود، مانند بعضى همتايان غير ّسياسى و جاسوسى و اجيرى سياسي

ى كه بهائى تاريخى نشان مى دهد كه از همين بهائيان تا موقع شواهد. بهائى خود از جمله شيعيان عزيز، استخدام ادارات مى شدند

 سياسى كند، چه كه احكام و نصوص قاطعه اى اهل بهاء را از ۀون داخل و خارج مملكت نتوانست سوءاستفادّبودند، احدى از سياسي

 ازجمله ٣٤٥.داشته، محفوظ ومصون مى دارد  و كارهاى خالف بازروشهال به ّون و عدم صداقت و امانت و توسّدسيسه هاى سياسي

 اطاعت از حكومت متبوعه ،عدم مداخله در امور سياسى و مخاصمات احزاب:  احكام و مواضيعى است مانند مزبورشاملۀنصوص كثير

پنهان كارى و كتمان عقيده و   نهى از، نهى از خيانت مالى در مشاغل،ً نهى از رشوه دادن و گرفتن و كال ارتشاء،در امور قانونى و ادارى

 لزوم ، نهى از ظلم،ئات اهل غربّ نهى از تقليد سي،ال و كدورت و برودت و محزون ساختننهى از فساد و نزاع و جد، ه و دسيسه،تقى

  .... وِسكرات؛ُ نهى از م،نهى از قمار ،نهى از دستبوسى و چاپلوسى و انحناء و به خاك افتادن، راستى و صداقت و امانت

 نمود مگر خيانت به وطن و هر گناهى قابل عفو و مغفرت ل توانّتى را تحمّهر ذل« : عنوان نمونه حضرت عبدالبهاء مى فرمايندبه  

ّاست مگر هتك ناموس دولت و مضرت ملت ُانى اتضرع الى اهللِ ان يوفقكم على امر يرضى مالك الملوك ِ «: و نيز٣٤٦»ّ ْ ُ ِ ْ ٍْ َ َ َ َ َُ ُِّ ْ ِ ِ َّ ُالملوك والمملوكو  َ ْ َ ْ ُْ .

ٌانه على كل شىء قدير َ ََ ِّ ُ ُ  ِق بر امرى نمايد كه خداوند مالك ملوك و ملوك و مملوكّ و زارى مى كنم كه شما را موفمن به درگاه خدا گريه (»ِ ِ 
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 حكومتت فرمائيد كه دراين نص مبارك خشنودى خدا ومردم وّدق.  همانا او بر هر چيزى تواناست. خشنود باشند)ّمردم و ملت (مملوك

 خدمت نمايان به عالم انسانى، على الخصوص به ايران نمايد، ق برآن گردد كهّاگر نفسى موف«: ونيزمى فرمايند ٣٤٧.)هرسه قيدشده است

  : امراهلل را كه مى فرمايندّ ونيز مالحظه فرماييد توضيحات دقيق وكافى و گوياى حضرت ولى٣٤٨».ِسرور سروران است وعزيزترين بزرگان

ها و برنامه هاى احزاب و دسته ت و سياست حكومت خويش و از نقشه ّ بايد در گفتار و كردار از اغراض سياسى ملءاهل بها

هاى سياسى دورى جويند و در اين قبيل مباحثات و مجادالت طرفى را مالمت نكنند و به جهتى نپيوندند و هيچ طرحى را 

 جهانى، كه مبداء و مقصد آيين بهائى مى باشد، منسوب وحدتترويج نكنند و خود را به هيچ نظامى كه مخالف مصالح 

بايد . ّون مكار گردند و يا در دام اهل مكر و خدعه بعضى از هموطنان خويش افتندّر كه آلت دست سياسيزنهار زنها. نسازند

. هاماتى بى اساس بر آنان بنددّحيات خويش را چنان تنظيم نمايند و رفتارشان را چنان ترتيب دهند كه احدى نتواند حتى ات

ّمثال بگويد كه بهائيان به امور سرى اشتغال دارند و ن ّبايد از هر انتسابى به حزبى معي. ّ به تقلب و تزوير و رشوت و تخويف پردازندً

ّو از هر تحزب و تشعبى وارسته گردند و از منازعات بيهوده و حسابهاى ناپسنديده رهايى جويند و از اغراض نفسانى كه وجه  ّ

ً را از مشاغل كامال ادارى تفكيك نمايند و اگر در بايد مشاغل سياسى و ديپلماتيك. ّجهان ِ متحول را متغير سازد پرهيز كنند

َتشخيص مردد باشند از امناِء منتخبه در محافل روحانى استفسار نمايند و به هيچ وجه شغلى را نپزيرند كه بالمآل منجر به  َ َُ ُ ّ

ّفعاليت هاى سياسى و  ن و چرا در راه حضرت  باالخره بايد در نهايت استقامت و كمال قدرت بى چو. در هر كشور باشدحزبىّ

ون است اجتناب كنند و اليق آن شوند كه از وسائط اجراِء ّبهاءاهلل سلوك نمايند و از درگيرى ها و ستيزه جويى هايى كه كار سياسي

ين ًبايد به يقين بدانيم كه نبايد از آنچه قبال مذكور شد ا.  مى بخشدّتجسم را نزد بشر ّت حقّسياست الهى به شمار آيند كه مشي

شبهه ايجاد گردد كه بهائيان به امور و مصالح كشور خويش بى اعتنايند و يا از حكومت رايج موجود در وطنشان سر پيچى مى 

ّ مقدسشان در ترويج كامل مصالح دولت و ملت خويش سر باز مى زنندۀكنند و يا از وظيف بلكه مقصود آن است كه آرزوى . ّ

 كشورشان به نحوى ّۀ در خدمت صادقانه و بى شائبه و وطن پرستانه به مصالح عاليپيروان وفادار و حقيقى حضرت بهاءاهلل

ت ّچون بر تعداد و جمعي.  اصالت و كمال و حقيقت تعاليم آيين بهائى منافاتى نداشته باشدّۀصورت مى پذيرد كه با موازين عالي

ايان تر گردد، اهل بهاء ناگاه مشاهده نمايند كه اولياِء تشان به عنوان يك نيروى اجتماعى نمّ هاى بهائى افزوده شود و قوجامعه

امور و ارباب نفوذ در عالم سياست آنان را تحت فشار خواهند گذاشت به اين اميد كه براى پيشبرد مقاصد سياسى خود از آنان 

سات خويش ّسؤ اساس مت و توسعهّافزونى براى مساعى خويش در تقوي  هاى بهائى به طور روزمعهدر عين حال جا. مدد گيرند

ّنيازمند حسن ني ِ در چنين حالى جامعه هاى بهائى بايد بر حذر باشند كه مبادا در . ت و مساعدت دولت هاى متبوعه خواهند شدُ

ِ خويش را بر طبق معامله گذارند و اصول و مبادى سّمقداشتياقى كه براى پيشرفت مقاصد امر عزيزشان دارند نادانسته آيين  َ َ

 خويش ّۀ روحانيّۀساتشان گردد اصالت مرام هاى عاليّى كه نصيب مؤسّود را به مصالحه نهند و در عوض منفعت ماد خّۀاساسي

م يافته باشد و ّ تقدنبايد به جميع اعالن نمايند كه بهائيان در هر مملكتى كه ساكن باشند و هر قدر كه تشكيالتشا. را فدا كنند

و ترويج اصول و مبادى ديانت حضرت بهاءاهلل باشند، باز بى درنگ شرط اجراِء هر چند كه به جان مشتاق اجراى احكام 

ِاحكام و ترويج اصول مذكور را در اين مى دانند كه موافق قوانين دول متبوعشان باشد َ ّيعنى جد و جهدشان در اكمال امور . ُ

مملكت خويش را نقض نمايند، تا چه رسد به َ موكول به اين نيست كه بخواهند به نحوى از انحاء قانون نتشكيالتى ديانتشا

 ۀبه عالوه از ياد نبايد برد كه توسع. اينكه بخواهند تشكيالت خود را باالتر از تشكيالت حكومت متبوعشان قلمداد كنند

ّفعاليت ها و تنوع جامعه هاى بهائى كه تحت انواع حكومت  لند  با موازين و روشها و سياست هاى مختلفه، به خدمت مشغوهاّ

 ديگرى را در كشورى ۀ جامعّ كه عضو هر يك از اين جامعه ها هستند كارى نكنند كه سوء ظنىچنين ايجاب مى كند كه بهائيان

 ديگرى كنند و كارشان تديگر بر انگيزند و سبب ايجاد خصومت آن كشور با امر بهائى شوند و برادران خويش را دچار تضييقا
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ّرا مشكل سازند؛ واال ديگر به   الهى را كه از ۀحاد امراهلل را محفوظ داشت و چگونه مى توان اين امر پر دامنّچه نحو مى توان اتِ

 برى ّمرزهاى سياسى و اجتماعى فراترمى رود و انواع نژادها و ملل را در آغوش دارد و ناچار بايد در راه پيشرفتش متزايدًا متك

 آرام و مستمر ۀود كه بتواند مصالح خويش را حفظ كرده، توسعّحسن ظن و حمايت حكومت هاى گوناگون باشد، قادر نم

َابن الوقتّمؤسسات و تشكيالتش را تضمين نمايد؟ پيروى از چنين روشى مبتنى بر اين نيست كه اهل بهاء بخواهند  ُ  باشند و ِ

ورزند كه مبادا نه انفرادًا و  بيش از هر چيز مبتنى بر اين اساس است كه مواظبت مى لكه ب،منافع آنى خويش را در نظر بگيرند

 آيين خويش منحرفشان گرداند و هيچ چيز ّۀنه اجتماعًا در امورى شركت كنند كه سر مويى از مرام ها و اعتقادات و حقايق اصلي

ه  تحصيل پاداش، هيچ يك نمى تواند آنان را وادار كند كوت و افتخار ّنه افتراء بى خبران و بد خواهان و نه طمع به كسب عز

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 

 قدرت و مقام و نه از اينكه ۀبر اينكه پيروان حضرت بهاءاهلل در هر بالدى كه ساكن باشند، نه جاه طلب و خودپرستند و نه تشن

ه در اين سبيل كار ما بسى ّ البت.شان سبب انتقاد و اعراض و سوء ظن ديگران شود، هراسى دارند جدانىك به موازين وّتمس

ّمشكل و دقيق است اما قدرت حارسه و هدايت رباني ش  ا حضرت بهاءاهلل چاره ساز ما است و ما را در سلوك در صراط مستقيمۀّ

گر ثابت و مستقيم مانيم، انوار عنايتش را كه هيچ نيرويى در جهان ك كامل به حبل حدود و احكامش مدد فرمايد و اّ تمسرو د

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 وظائف 

  ٣٤٩.ى اوَ كه مرضى درگاه اوست و اليق انتساب به نام ناميمخطير خويش را به نحوى به انجام رسان

ّاول شهر العظمه  خهّ امربهائى درتوقيع منيع مورّ بوده وهست كه حضرت ولىّ اصول فوق براى جامعۀ بهائى به قدرى مهمرعايت  

، ١٢٠خ شهرالعالء /١٥١٨عطف به مكتوب ...«: ّخطاب به محفل روحانى ملى بهائيان ايران چنين مى فرمايند)  ه ش١٣٤٣(بديع١٢١

دات خويش از سبيل امانت بيرون روند و ّه انحراف ورزند و در معامالت و تعهّ از تعاليم و نصائح الهيهم اعظم كنفوس غافله منسوب به اس

  عقابند زيرا اعمال نااليقّبهائى گردند فى الحقيقه مستحق به اوامر مكرره آن محفل در اصالح امور وقعى ننهاده باعث بدنامى جامعه

 و اعتمادى را كه آشنا و بيگانه بر اثر فداكارى و قربانى چند نسل از پيروان اسم اعظم در آن قهاندازد و ثشان حسن شهرت امراهلل را به خطر 

اگر احيانًا چنين نفوس مهمله اى در جامعه بهائى پيدا شوند و به انذارات . ى امراهلل گرددّاقليم يافته اند به تدريج سلب نمايد و مانع ترق

 در نيل به مقاصد دنيه دنيوى خويش از سبيل امانت و ديانت منحرف مانند آن محفل امدًاد و عالمًا عهى نكننّمكرره آن محفل توج

  ٣٥٠»...مختارند كه آن نفوس را مجازات كنند و انفصال اداريشان را از جامعه بهائى اعالن نمايند حفظًا المراهلل و عبرة للناظرين

نمونه ازبهائيان مشهورى كه جام جميان وامثال آقاى عبداهلل  ا شوند، دراينجا چندبيشتربا حقايق فوق آشن  آنكه هموطنان عزيزبراى  

ص گرددكه ّتا مشخ عوامل بيگانه خوانده اند، آورده مى شود يا سات، جاسوس وّشهبازى آنها رابه صرف استخدام دربعضى ادارات ومؤس

 در اكثرًا هستند، نهايت آن كه چون جامعۀ بهائى درزادگاه خود بوده و ايران عزيز افتخار ت وّ بلكه سبب عزاند،آنان نه تنها چنين نبوده 

  .نداشته ايشان را از فانه بعضى ازروشنفكران ــــ جرأت وشهامت تحسين وتقديرّى متأسّت بوده وهست كسى ـــ حتّخفقان ومحرومي

 اهلل ىول ِ لغت لي، ذىدائرة المعارف بهائ  در.ّايام آمده است ٥ آنان جناب ولى اهلل خان ورقا هستندكه ذكرشان درصفحۀازجملۀ  

 مشغول کار ىروس به عنوان منش ۀ در سفارتخانىتّ بر آمده و مدى شغلّيۀبعد از ازدواج در ته.. .« : آمدهني چنشاني، به نقل از خود اورقاء

ُ حضرت عبدالبهاء جل ثناهىعني (ماني طلعت پکهى  موقعودمب  َ ند با کسب اجازه از حضور مبارک به آنجا  فرمودى ممتي به آمريکا عز)َ

ّ اول و مترجم ى به سمت منشّهي در سفارت ترکراني افتخار التزام رکاب مبارک را داشته و بعد از مراجعت به اىخي سفر تارنيرفته در ا

 به ى مذبوحىبوده و حرکت مصروف ّهي امرى لجنه هاري و ساىس روحانّ در محفل مقدمي و شبهاى به کار ادارميروزها. مشغول کار شدم

 و مطلق ى در موقع استخدام در هر دو سفارتخانه شرط قبول خدمت را عدم دخالت قطع. نمودمى مى خد مت امر الهليَزعم ِ خود در سب

 چون از  دراز که درکمال امانت و صداقت مشغول کار بودم در اواخراني بعد از سالى شد ولرفتهيپذ شرط ني قرار دادم و ااستيدر امور س
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 –، آذر ١٣٣٠دراخبارامرى  (»... شد بالدرنگ استعفا دادمى از آن استشمام ماستي سۀ شد که مختصر رائحى انجام امرى تقاضاريحق

  ). نيزمذكوراست ولى جام جميان عمدًا آن را مسكوت گذاشته اند٩-٨دى شمارۀ 

كه به صرف فضائل وكماالت ) ّايام ٣٤ص( ند باليوزى بنيان گذار بخش فارسى راديو بى بى سى هستديگرجناب مورد  

 را در تأييد آن ّمحمد و دور اسالم ق بهائى فقيد عزيزى هستند كه كتابّجناب باليوزى همان محق. ه دراستخدام آن بودندّيالت عاليّوتحص

ح حال جناب باليوزى نوشته شده هامات امثال جام جم؟ شرّآيا چه مدركى باالتر از همين كتاب براى بطالن ات. س نوشته اندّديانت مقد

از منصفين دعوت مى شود به آن مراجعه  .است و شرح خدمات و من جمله نظر خود ايشان درباره استخدام در بى بى سى نيز موجوداست

بى سى با بى  مجتبى مينوى درراديو دوستى وهمكارى امثال استاد جام جم پرسيد كه آيا از فقط دراينجا بايد. ٣٥١و خود قضاوت فرمايند

  ٣٥٢جناب باليوزى رابه چيزحمل مى نمايد؟

مثل جناب . نمودند ّ را ردىاسي سى پستهاِشنهادي و نخبه رانمى كند كه پلکردهي تحصِان بهائيى اين كه جام جم ابدًا ذكرى ازبعضيا  

 از ِشنهادي پىّمان محمدرضا شاه پهلوو در ز  مذکورندزيِ ِ سازمان ملل نىدر دستگاه فرهنگ  محسوبند وزي نى جهانّتيشاپور راسخ که شخص

  .رفتنديجمله وزارت آموزش و پرورش را نپذ

 بهائى او را ۀبه اصراررژيم پهلوى پذيرفت، جامع نمى كند كه چگونه آقاى اسداهلل صنيعى بهائى وقتى وزارت جنگ را  ذكريا و  

ز مداخله در امور سياسى و منازعات احزاب و روش هاى غير راهنمايى كرد كه بايد از مشاغل سياسى بيرون آيد چه كه بهائيان ممنوع ا

ه كنندگان كتاب ّمار جامعه بهائى حذف و طرد شد و جالب آنكه تهيآّ علت عدم انجام اين كار، وى از ليست بهّون هستند، اما ّالهى سياسي

 ارائه كرده اند كه ٥/٦/١٣٤٤ّ سندى منتسب به جامعه بهائى مورخ ٤٦٨-٤٦٩،صص ٢ در جلد ظهور و سقوط سلطنت پهلوى

 را از وزارت جنگ تقديم شاه نموده ولى شاه قانع نشده و اظهار داشته ودمؤيدحقيقت فوق است ودر آن آمده آقاى صنيعى استعفاى خ

عى به ه ندارد و هيچ كس هم دخالت ندارد و لذا استعفاى آقاى صنيّ اجازه دخالت در امور سياسي)يعنى خود شاه(در ايران كسى جز وى 

  .ّ كار خود ادامه دهد و تمرد ننمايدبه دينى اش مبنى بر عدم مداخله در امور سياسى منتفى است و بايد ۀخاطر عقيد

ِ اين سند كه مثبت صداقت بهائيان در قول و عمل وۀرغم ارائ  عجيب آنكه علىّاما   ...  ، ٥٣، ٥،١٧،٥٨ به تنهائى پاسخ صص ِ

به نظر مى رسد كه اين حركت چيزى جز صحنه سازى نبوده است، تا از سويى «: وده و نوشته اند و دو هوا عمل نممى باشد، يك بام

ِنقض آشكار اصل عدم مداخله در ام ًتصدى يك پست كامال سياسى توسط يك فرد بهائى(ه ّ سياسيورِ توجيه شود و از سويى ديگر اعتماد ) ّ

 .بى انصافى امثال جام جم نكند و گروهى را دچاربغض وحسد و هيچ فرد دخداون!  سبحان اهلل٣٥٣».ّشاه به فرقه بهائيت تثبيت گردد

، در ٤٥٠-٤٥١دوم، صص  جلد ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوى كتاب درهمانجالب آنكه اين نتيجه گيرى وهم آلود در حالتى است كه 

دن خانواده اش، مسلمان بوده است، و با رغم بهائى بو تك نگارى مربوط به پرويز ثابتى، به نقل از خود ِاو آمده است كه وى على

به بهائيان به طريق در حمله « دو گروه مزبور هه به دست آمده روشن شده است كّ وى و همكارى آن با حجتيۀاسنادى كه از ساواك دور

ان كه به زور هم رغم روش كلى ش  على پهلوىظهور و سقوط سلطنته كنندگان ّب آنكه تهيّ همكارى داشته اند، و تعج»عملى و منطقى

 در دروازه داخل نمى شوند زات خود را از طريق هر نوع سند جعلى و يا غير جعلى اثبات كنند، و لذا گاهى اّكه شده مى خواهند فرضي

ى رغم بهائى بودن والدينش م اعتراف ثابتى را در تك نگارى مزبور مبنى بر مسلمان بودنش على ولى از سوراخ سوزن وارد مى شوند، گويا

ّ اگر چه رديه نويس ها–پذيرند   ثابتى بهائى رويز ساواكى ها را به خاطر همين امثال پس ايشان و بدون هماهنگى با ايشان ديگر، برعكىّ

ِ ولى ساير موارد مشابه چون اعتراف خود هويدا را مبنى بر بهائى نبودنش، به صرف آنكه پدر بزرگش بهائى بوده نمى پذيرند، –مى دانند  ِ

ه كنندگان ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، خود آن را ّچنانكه درمورد وزير جنگ، اسداهلل صنيعى ذكرشد اسناد خود ساواك را كه تهيو يا 

  .ارائه داده اند، تعبير و تفسير غلط و به دلخواه خود مى كنند

هام ايشان است كه حركت عدم ّمخالف ات چرا كه مى دانند اگر بگويند ندي گوى را عمدًا نمقي حقالي قبني امثال جام جميان اىآر  

 .ّايام چيزى جز صحنه سازى ندانسته اند ٥٧-٥٦مقالۀ صفحات  هم در مداخله در سياست را هم دركتاب ظهوروسقوط سلطنت پهلوى و
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ّ برطبق آنچه دركتاب مزبورآمده، حال بر همه روشن شده است كه اوال اسناد ادملهج واز ّاما با آنچه گفته شد،  مورد بررسى بعد از عايىًّ

انقالب، شامل اسناد جعلى نيز مى باشد، ثانيًا به شهادت خود مسئولين، بسيارى اسناد مزبور هم ربوده شده يا مفقود شده؛ ثالثًا بعضى 

طور   آناسناد موجود نيز عمدًا مسكوت گذاشته شده و از دسترس عموم دور نگهداشته شده است؛ رابعًا اسناد در دسترس گذاشته شده نيز

ّات و پيشداورى هاى گروه ــ يا گروههاى ــ خاصى را اثبات كند و اين امر چه با جعل اسناد، چه با ّتحليل و تعبير و تفسير شده كه فرضي

 در اسناد، و چه با رطب و يابس را به هم آميختن و آسمان و ريسمان به هم بافتن، جهتحريف اسناد، چه با كم و زياد كردن مطالب مندر

ت ايران ومردم دنيا، ّبدون در نظر گرفتن حيا و تقواى دينى و انصاف و صداقت علمى و بدون ترس از خدا و خوف از پاسخ دادن به مل

  .صورت گرفته است

 ازساواك ،١٧،شمارۀّفصل نامۀ مطالعات تاريخى، ويژۀ بهائيتتهيه كنندگان  نيز  و٥٨ صفحۀ ّ بودن گزارش هائى كه ايام درجعلى  

نيزكه با دين بهائى آشنا  ۀ جلسات بهائيان آورده به قدرى واضح است كه نه تنها بهائيان را به خنده واداشته، بلكه هموطنان عزيزى رادربار

 .باعث گشته امثال جام جم به چنين سياه كارى هاى آشكارى روى آورند شده، بعضًا به آن گرويده اند، دچارحيرت نموده كه چه چيز

همين قبيل اسناد  از نيز نمونۀ ديگر دو. دروغ وجعلى بودن آنها شهادت مى دهد سند ارائه شده، بر ٦ رشاهدى برّى مظفمۀ آقاّهمان مقد

 ارائه شده كه ى، مهنازرئوفمسلخ عشقبهرام افراسيابى، وكتاب   ازّتاريخ جامع بهائيت وسقوط سلطنت پهلوى، وكتاب ظهور دركتاب

سقوط  و ه كنندگان ظهورّ جالب آنكه تهي٣٥٤.آسمان متفاوت است ك ولحن مكاتبات بهائى زمين تابوضوح با روح تعاليم بهائى ونيزسب

جعلى عليه جامعۀ بهائى  جعلى ساواك اشاره كرده اند ولى ازهمان اسناد درنفس همان كتاب درمواردى به اسناد سلطنت پهلوى، خود

  . و مى كنندردهاستفاده ك

انواع تهمت هاى  ى بهائى ستيزباشند وّبى مهرى اقليت اينقدرمورد مى بهائى ايرانى بايدت هاى فرهنگى وعلّ چرا شخصيراستى  

به  ت هايى به صرف مسلمان بودن معاملۀ يكسان نمى شود؟ آيا جزّمشابه ازچنين شخصي عجيب وغريب نثارشان گردد؟ چرا با موارد

 نيز فى مى كنند، درميان ايشان بهائيان ايرانى راّدنيا معر سردرسرا ايرانى را  مشاهيرقتىجهانيان و ّخاطر تعصبات مذهبى؟ امروز

ّدركنارهموطنان مسلمان ومسيحى ويهودى وزردشتى وغيره نام مى برند، اما آن اقلي  ايرانى وضد ضد ايشان را ت نامهربان درايران عزيز،ّ

ّى ايران درگزارشى راجع به مرمت بناى ميدان  جمهورى اسالمى همين مهرماه بودكه اخبارسراسرى صدا وسيما.اسالمى جلوه مى دهند

 نكندچون ايشان بهائى .بردنت ايران، ازمهندس آن جناب حسين امانت نام ّت سمبليك آن براى ملّضمن بيان اهمي) شهيادسابق(آزادى

دان ايران بايد چنين رفتارشود؟  فرزنانداشته است؟ چرا ب ت ايران خبرّمل صهيونيسم بوده و و عوامل استعمار از بوده اند، صدا وسيما نيز

طرح دانشگاه صنعتى نيز از   شد وشهياد سالگى برندۀ طرح بناى ٢٤ بدانند كه همين جناب حسين امانت در جالب است هموطنان عزيز

 خور در نكتۀدربارۀ همكارى با حسين امانت به )  ش١٣٤٤( مأمور تأسيس دانشگاه صنعتى و دكترمجتهدى رئيس دبيرستان البرز. اوست

   :هى اشاره كرده استّتوج

 حسين امانت تهيه كرد متر ساختمان را  هزار٧٠نقشه هاى  .ه كنّنقشه اش راتهي... صدايش كردم گفتم احتياجات من اين است

 البرز فارغ التحصيل شده ام، من از! نه«:  گفت»آقا اين پول كاغذش رابگير،«: ى به اوگفتمّحت... نشد يك ريال بگيرد حاضر و

 با«:  گفت».پول مال من نيست من كه نمى دهم ازصندوقمان است«:  من گفتم»...حاضر نيستم يك شاهى بگيرم  ومديونم

   ٣٥٥. بله نگرفت».نمى گيرم اين وجود

 دانسته كه »رجال باكفايتى «از ّويژه نامۀ ايام، ايشان را٢٤كسى است كه جام جم درصفحۀ  مجتهدى مزبور جالب آن كه دكتر  

راستى جام جم شهادت فوق جناب دكترمجتهدى راجع به جناب ! الحمدهلل. ادارۀ دبيرستان البرزرا به عهده داشته است  وىرستسرپ

َفبهت الجام جم ارزيابى مى كند؟ حسين امانت را چگونه تحليل و ِ ُ َ.  
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 نشر ،غرب زدگى دركتاب . احمدزبان مرحوم جالل آل هوشيار، آن هم از باقر ّمحمد  را دربارۀ استاد دكترديگرى مورد بشنويد

شايد كسى كه پيش ازهمه راهى «: مى نويسد ت اصلى مشكل تقليد ازغرب،ّ، دربارۀ عل٧٨-٧٩صص ،١٣٣٧ رواق، طهران،

ّبه علت اصلى اين مشكل برد، دكترمحمد باقر هوشيار  اين ١٣٢٧ّ كه گرچه به بهائى گرى شهرت داشت اما درسال دبو ّ

نديده ايد  دارند وليكن پا برجا بودن سنن وآداب آنها را ديده ايد كه اروپائى ها همه سواد ى درشما ازال«: طورنوشته است

درمملكت خودتان به   رااسبراساس كليسا است وشما اين اس دانشگاه ونمى دانيد كه دستگاه معارف آنها ازكودكستان گرفته تا

 با چنين شهادتى ازآقاى آل احمد، آيا ٣٥٦».ت ازميان برده ايدوسيلۀ روشنفكرى مغرب زمينى چون كاسۀ ازآش داغ تر مدتى اس

 ّايام استفاده كرده اند؟ فشاهى براى اثبات اكاذيب خنك خود در طبرى و آقايان جام جميان زيرسؤال نمى روندكه چرا از

 گرفته است؟ اگرمنصفى ديانت بهائى سرچشمه عقايد از هوشيار استاد  آيا فكرنكرده اند كه اساس نظر. االشارةهالعاقل يكفي

  ٣٥٧.برد به اين حقيقت پى خواهد بخواند نيز مقاالت همين مجموعه را

 ازچنين .واقع بينانه است بنگرند اين روش بردارند وازمنظرى ديگركه منصفانه و  چه خوب است كه بهائى ستيزان دست ازپس  

 و نيم قبل اراده داشته و دارند كه ايران عزيز سرآمد كشورها يافت كه حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء از يك قرن منظرى درخواهند

ت عزيز ايران و ّهدايات و نصايح و وصاياى فراوان، هم به اهل بهاء و هم به مل  در الواح و آثارشانآن ۀ همه جانبۀباشد و براى توسع

 و به تواناييهاى خود پى برند و آن وقت نه از موضعى بزرگان آن، فرموده اند تا از حالت خود باختگى در برابر اروپا و غرب بيرون آيند

 اهل عالم ارتباط فرهنگى و علمى و هنرى و اجتماعى برقرار كنند و دست در دست جهانيان ۀتى مترقى با همّعقب مانده، بلكه از وضعي

لوح لوحى معروف به   در حضرت بهاءاهلل٣٥٨.در راه رفاه و سعادت حقيقى بشر و صلح عمومى و وحدت عالم انسانى تالش نمايند

ُلما ملت ع«: ، دراين خصوص مى فرمايندءلوح حكما يا حكمت  ِ ُ ّ َ أهل الشرق من صنايع أهل الغرب، لذا هاموا فى االسباب وُيونَ َِ ِ ِ ِٔ ِ ِ َِ ِ َغفلوا  ّ َ

َعن مسببها و َِ ِّ ُ ّممدها َ ِ كنندۀ  ّايع واسباب شدند وازمسبب ومددهنگامى كه چشم هاى شرقيان ازصنايع غربيان پرشد، حيران وفريفتۀ آن صن (»ُ

  .)آن غافل شدند

 اين ديد وسيع بوده است كه فضال و تحصيل كردگان بهائى چه در ايران و چه در خارج از آن، شايستگى هاى اخالقى و معنوى با  

 افتخار ۀه جو و فاسد بشرى، مايو علمى و فرهنگى خود را نشان داده اند و بعضى نيز بدون دخالت و آلوده شدن به سياست ناقص و ستيز

 نگوييم اين افتخار راديو بى بى سى بوده است كه امثال جناب باليوزى واستاد چرا به عنوان مثال اين منظر  ازلذا. ايران عزيز بوده اند

ت كه از حضرت اين افتخار دولت انگليس بوده اس ّمينوى در استخدام اداره اش بوده اند؟ چرا به ملت ايران گفته نمى شود كه

 امروزه  و خدمت به انسانها بدون استثناء و تبعيض، تقدير نموده است ونه برعكس؟ مگرنىعبدالبهاء براى اقدامات ايشان براى صلح جها

 نخبگان اين مملكت رابه سوى ممالك پيشرفته مى برد؟ مگرهمين جام »فرارمغزها،«ازدغدغه هاى ايران عزيزمان اين نيست كه پديدۀ 

ت هاى ّبسيارى ازشخصي مگر افتخارنمى كنند؟  وبه آنهانندنمى ك ياد يت هاى معروف ايران درخارج ازكشورّن بارها ازشخصجميا

 ءروش اهل بها اسالم بوده اند؟ ضد يا همۀ آنها جاسوس ووطن فروش و مريكا نبودند؟ آاسالمى وانقالبى ايران، تحصيل كردۀ غرب و

 از  است كه جام جممشابهى تعدادشان صدها برابرموارد يك ايشان رانام برند تا مالحظه گرددنيست كه چون جام جم كودكانه يك 

كافى  راء اهدوهواى جام جم شوند، اهل ب يك بام و سياست ه بى انصافى وبى مهرى وّهمين كه هموطنان عزيزمتوج. كرده ذكربهائيان 

  .است

غيردينى معدود نفوسى هم پيدا شوند كه مطابق  كن است درجامعه اى دينى ياكه مم اضافه كرد نيز اين را ه بايدّالبت  صدّهالبت  

فى المثل، در مورد . هم نمودّمعتقدات وتعاليم وهنجارهاى آن عمل نكنند، ولى نمى توان به خاطر معدودى قليل، كل آن جامعه را مت

ّازقبول پست وزارت بهائى بوده است،اما آنچه مهموقت پنهان نكرده كه ايشان قبل  آقاى صنيعى كه درفوق آمد جامعۀ بهائى هيچ  است ّ

ت ّ است كه وضعي مسلمانىاين است كه وى به همين خاطر از جامعۀ بهائى جدا شده، وحكم ايشان مانند خيل عظيمى ازغير بهائيان
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ُوال تكسب «ن مجيد آدۀ قربه فرمو.  منظور نمى نمايندلمينمشابه داشته اند ولى جام جميان اعمال ايشان را به پاى اسالم ومس ِ ْ َ

ْكل ُنفس ٍاال عليها و ال َتزر وازرة ٌوزر اخرى ُْ َُ َ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ   ).كسب نمى كند هر نفسى مگر بر خودش، و بر نمى دارد بردارنده اى بار گناه ديگرى را (٣٥٩»ّ

  .تا حقيقت حال مشخص گردد بهائى معرفى كرده آورده شود ّدربارۀ افرادى كه ايام آنها را نيست مختصرى نيز  بداينجا در  

خالصۀ كالم دربارۀ . به وى اختصاص داده، بهائى معروفى بوده است٢٥-٢٤درصفحات  مقاله اى جداگانه را ّ نبيل الدوله كه ايام-الف

ها نموده به ديانت بابى توهين   خودواريخّناسخ الت دورۀ قاجاريه بود كه در خ مشهورّايشان آن كه ازخاندان مرحوم سپهركاشانى مور

 چنين فردى زنده كنندۀ اين حقيقت درتاريخ اديان است كه خداوند ازخاندان كسانى كه با دين الهى ازخاندانايمان وى  ٣٦٠.است

عليقلى خان نظربه سابقۀ . مخالفت مى كرده اند، نفوسى رامؤمن كرده تا كل برقدرت خداوند برخلق جديد ايمانى نفوس شهادت دهند

 برغافل نشدن ازاموراساسى دينى به واسطۀ استغراق درامورادارى سفارت، پست منشى مبنىمشروط حضرت عبدالبهاء خانوادگى با اجازۀ 

به  عالقمند ومقامات سياسى مالقات داشته وبا همسرش فلورنس ازبهائيان بسيار ان امورّمريكا را پذيرفت وبا متصديآگرى سفارت ايران در

ه گيل بعضى آثاربهائى ّ ايشان به همراه دخترشان خانم مرضي.بوده اند ت ايران عزيزّايشان درفكرعز ى ازحضرت عبدالبهاء بوده اند وبه پيرو

  .كناره گيرى نمود درگذشت حضرت عبدالبهاء ازمشاغل خود ايشان پس از. ترجمه كرده اند نيز را

ات واعمال ايشان ّجام جم نشان ازسوء نيعاى زوركى ّمطالبى است كه برعكس اد٢٥-٢٤دربارۀ ايشان درصص ّايام  مقالۀدرخود  

ت درهيأت نمايندگى ايران درصلح ورساى خيانت محسوب بوده؟آيا عشق ايشان به حضرت عبدالبهاء وخواندن دعا ّآيا عضوي. ندارد

  نشان ازسياست زدگى است؟ّ

مريكا وتأسيس دولت يهود درچندين آ را به سلطۀ جهانى٢٠ّ جم جريان اعزام مسترشوسترآمريكائى دردهۀ اول قرن جامت ّبه چه عل  

ده ها نظروتحليل متفاوت  غيرايرانى هنوز خين ايرانى وّوقايع تاريخى را معكوس مى سازد؟ مور رّتأخ م وّتقد و دهۀ بعدازآن وصل مى كند

 به شوستر راجع را نظرخود  آن دوران ارائه مى دهند، دراين صورت چگونه جام جم اظهارسىرجال سياسى وغيرسيا ازجريان مشروطه و

ديگرمقاالتى است كه درآن  مريكائى متناقض با آاينجا دربارۀ شوستر در ۀ اوّه ندارد كه فرضيّآيا جام جم توج ٣٦١نزل مى داند؟ُوحى م

آن مقطع با انتخاب شوسترمخالف بوده  در  روس وانگليس هردوكهواين درحالى است  درمقطع مشروطه روسى دانسته است؟ امربهائى را

بحث  مورد نوشته اند و ايران درعثمانى بوده سفير ين وتقى زاده وخان ملك ساسانى كه خودئهرآنچه راكه اسماعيل رآ  چگونه بايد.ندا

 ٣٦٢ دانست؟»سوء عقيده «مالك حقيقت دانست وبه واسطۀ آن جناب نبيل الدوله را داراى قين مسلمان نيزهست،ّمحق واختالف نظرخود

ّن را آنجا كه مثبت اوهاماتشان است مى پذيرند ونقل مى كنند، اما آنجا كه به نفعشان نيست يا نقل نمى كنند يئرآ جام جميان چرا نظر ِ ُ

طرف حكومت   ازنبودن بهائيا» تحت فشار « است كه بر٢٥اعتراف صفحۀ  جملۀ اين موارد ين اشتباه كرده؟ ازئعى مى شوندكه رآّويامد

 .ّايام مى باشد ٦٠درصفحۀ  مظلوم نمائى به قيمت دروغپردازىّبهترين داليل رد مقالۀ  اف ازاين اعتر وقت اذعان نموده است كه خود

 ازاين كه خروج نبيل  ين درموردئه كالم رآّالبت« :كرده، نوشته اند برو را درست كنند چشم راهم كورَجالب آنكه جام جميان آمده اند ا

ّفعاليت هاى   باءمخالفت علما «عوض آن نوشته اند در  و» خالى ازتسامح نيست،به بهائيان بوده ت فشار دستگاه حكومتّ به علايران ّ

 مخالفين، حقايق را چگونه به دست خود سبحان اهلل كه خداوند. ايران شده است  موجب رفتن وى از»ّتبليغى اش به نفع فرقۀ ضاله

تضييقات وارده  و  وغيرايرانى همه اعتراف كرده اند كه فشارخين بهائى وغيربهائى ايرانىّ آرى حقيقت اين است كه مور.روشن مى فرمايد

  .بوده دو  هرءبربهائيان ازناحيۀ حكومت وعلما

  خوب جام جم اعتراف كرده است به هدف اصلى دين جديدالهى كه وحدت عالم انسانى است كه وراى اهداف محدودچه و  

، )خانم فلورنس( مريكائىآيك  با) جناب نبيل الدوله(ازدواج يك ايرانى آرى .ديگران است مريكا و آون جهان ازروس وانگليس وّسياسي

 مذهبى است آپارتايد  وطرد»ق وحدت شرق وغربّنشانۀ تحق « محسوب مى شد،نجسّآن هم درآن ايام كه درنظرايرانى، غيرمسلمان 

 طرد مريكا نشانۀآهمان  در فيدپوستان نيزتشويق حضرت عبدالبهاء درخصوص ازدواج سياه پوستان با س و ، چنانكه تأكيد)ّ ايام٢٥ص(

ز نه سياست بشرى كه هنو ق همين سياست الهى است وّراه تحق آنچه هست در آرى آنچه بوده و. است نوع بشر حادّنژادى وات آپارتايد



               

 

٢١٤     ولوله درشهر

كلمۀ حضرت  وذنف ّسد راه اين سياست الهى باشد، چه كه به خاطر جام جم نمى تواند. بحران هاى طاقت فرساست مشكالت و اسير

  .گشود روزى اين وحدت چهره خواهد است و حركت رغم همۀ مشكالت مزبور، درباطن خود به سوى وحدت در بهاءاهلل جهان على

براى پيشبرد « :توان كرد كه مى نويسد وى مطالب مربوط به جناب نبيل الدوله،اين جملۀ جام جم رابه چه تعبير ادامۀ  درراستى  

به  آگاه است؟ نظر ن مجيدآقر در  آيا جام جم ازمقام تقواى مذكور»؟...جاهت همسرخويش نيزمايه مى گذاشتو اهدافش، ظاهرًا از

 در ن مجيدآفقط ازجام جم مى خواهيم كه به آيات قر  درطول تاريخ، چيزى دراين خصوص نگفته،انيين ازهمۀ اديّحرمت همۀ متق

 و صنيعى ها وهويداها ايادى ها وسپهبد« به ٢٥مقالۀ ص ام جم درآخرج» العاقبة للمتقين«ت فرمايند چه كه ّتقوى دق خصوص

 بحث دربارۀ نبيل الدوله هم ماهى مراد  كرده تا ازآب گل آلوداره نيزاش»ّمنصورروحانى ها وانبوه كارگزاران بهائى عصرمحمدرضا پهلوى

يا بهائى نبوده اند ويا  مزبور همين مجموعه آمده افرادفهرستى مشابه ارائه داده است، حال آنكه چنانكه در نيز٣٥-٣٤درصفحات . بگيرد

 دربارۀ بعضى ازايشان به . سياسى نبوده استشغلشاندخالت درامورسياسى ازجامعۀ بهائى بيرون رفته اند ويا اين كه  پس از بوده اند اگر

  :مقاالت اين مجموعه آمده است، مثل ساير در و زير عنوان نمونه در

اگرچه فاميل بهائى داشته ولى خود بهائى نبوده وهمسرش نيز كه بهائى زاده بوده پس ) ٣٤، ٢٣ص(خسروانى  پرويز) ب

  .ازازدواج با وى ازجامعۀ بهائى دورى گزيد

بيروت بود كه بعدًا ازپيمان شكنان دين بهائى  انى درّدوستان حضرت شوقى رب يكى ازبهائيان و از) ٣٠ص( ذبيح قربان) ج

ى ازجامعۀ ّپرداخت وبه كل بهائيان شيراز درجامعۀ به انحراف وافساد و نان جامعۀ بهائى همدست گرديددشم با آنها و و گرديد

كه ازتمام سازمان ها وتشكيالتى كه وى رياست آن  دادند  را هشدارائىانى جامعۀ بهّحضرت شوقى رب و گرديد بهائى مطرود

  .رابه عهده داشت دورى واجتناب نمايند

  .بهائى نبوده  فاميل بهائى داشته وخود)٥٤ص(اس آرامّعب) د

. آشكارنكرد گرديد ولى ايمان خودرا بهائى درپاريس به حضورحضرت عبدالبهاء رسيد وقلبًا مؤمن به امر) ٤١ص(وزيرهمايون) ه

ى دراين صورت آنچه كه به و وزارت بوده و اشاره كرده كه بهائى شدن اوپس ازبركنارى از ناخواست جالب آنكه جام جم خود

ّرديه هاى صبحى دربارۀ وى نيزسندي ّايام از  استشهاد.بوده است  اومسلمانىّنسبت داده، راست يا دروغ، مربوط به ايام  ّ ت ّ

بهائيان  غير ى نزدّتى صبحى كه ازپيمان شكنان سرخوردۀ جامعۀ بهائى بوده، حتّت روحى وشخصيّتاريخى ندارد چه كه وضعي

  ٣٦٣.روشن است نيز

 ّبود، اما بهائى نشد وزاده بهائى  ازطرف پدرى لذا مادرى مسلمان بوده است و داراى پدرى بهائى و) ٣٠ص(منوچهرتسليمى) و

  .بازرگانى شد وزير بهائى نماند وبه دنبال سياست رفت و

ذكريك يك ايشان مى  از و  اشاره كرده بهائى نبوده اند٣٥-٣٤كه درصفحات  روحانى، فرخ روپارسا، وبعضى ديگر منصور) ز

  .راجع به ايشان تحقيق كند گذريم وآن رابه جام جم وامى گذاريم كه بيشتر

هامات سياسى نموده ّاين زمينه محدودبه ات در را خود ايراد ب خودرا بايداعالن نمود كه چرا جام جم كه محورّ دراينجا تعجّاما  

خاكشان   هاى معروف ايران وجهان هستند وبه آب وّتبهائيانى كه درعرصۀ علم وفرهنگ وهنر جزء شخصي از ، ليستى نيز٣٥بود، درص

 و زير پنهان نمايد كه همۀ اين تهمت ها وبرچسب ها و اين است كه جام جم نمى تواند ارائه نموده است؟ آيا جز خدمت ها نموده اند،

ندارد  بهائى ستيزى هدفى ديگر جزقبول ندارد و جامعۀ آن را ًكه كال دين بهائى و تى جزاين نداردّمدارك تاريخى عل رو كردن اسناد و
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ت وتحريك عوام عليه بهائيان به جرم هاى واهى مى ّ درملتفرقه ادايج ت عزيزآن نسوخته است كه هيچ بلكه درصددّودلش براى ايران ومل

  .خبرمى دهد او ّباشد؟ رنگ رخسارۀ جام جم ازسر ضمير



               

 

٢١٦     ولوله درشهر

  نيست اسالم دين بهائى ضد

 و بهائى را معلول دول استعمارى دانسته كه براى ايجاد تفرقه دراسالم وضعف ايران عزيزايجاد بى وّايام بارها اديان با جام جم در

  .بوده، تقديم مى كند  موجود،ًمقاله اى راكه قبال درسايت ها درجواب اين شبهه دو زير در. حمايت شده اند

   نسبت به اسالمى بهائانتي ددکاهيد :الف

  دگاهي دتيسا  مهرپور،- هـ

  

 راثياسالم و م تحت عنوان ى کنفرانس آزادىدعوت جامعۀ بهائه  شمال اروپا بى از کشورهاىکي تختي ماه قبل در پادچن  

 در غرب ناشناخته است ى که تا اندازه اىانتي در مورد دقي تحقاي و ى کنجکاوى از رواي ىريّ برگزار شد که در آن عدۀ نسبتًا کث آنىفرهنگ

 و ى علمى اسالم و دست آوردهاخي جامع در بارۀ تارى بود که شرحى تبار بهائىراني جوان اکيلسه  جانسخنر. شرکت کرده بودند

 ىن اسالمّ و تمدى فرهنگراثي مانگريد و جالب که نماّ متعدىدهايضمنًا با نشان دادن اسال.  کرداني گذشته بى قرنهاى آن در طىفرهنگ

 اسالم شد و در شتري شرکت کنندگان به مطالعۀ بى و عالقمندى بود موجب آشنائاي اسپان وقاي و شمال آفرراني چون اانهي خاورمىدر کشورها

ّ مجسم و تصور نموده ىگري غرض آلود و غلط اسالم را بصورت دىهاي داورشي بوده و با پىحيد آنان که غالبًا مسّ متعدى به پرسشهاانيپا ّ

  .بودند پاسخ داده شد

 چي از اسالم دفاع کرده و بدون هّتيمي تا کنون همواره با صداقت و صمشي سال پ۱۶۰آن در  شيداي از بدو پى آيين بهائروانيپ  

 راستا کتب و رساالت و مقاالت مختلف نوشته اند و در نيدر ا.  را ثابت کرده اندني آن دى اسالم و منشأ الهامبري پّتيّمالحظه حقان

ج آيين ّ به مروديّ با نظر شک و تردى اساس تا حدى باتي و رواعــــاتياسطۀ رواج شابوکه  در اروپا و آمريکا منعقده ىنارهاي و سمهايسخنران

 ني اسالم بمي و تعالخي تارحي است در هنگام تشرىهيبد.  کنندى مانيّ مقدس اسالم را بعتي شرى حقائق اساسدن نگرى اسالم منيمب

اصطالح آب را از سرچشمۀ آن گرفته و از ه  و بشوندى  قائل مزي ها و خرافات و رسوم منتسب به آن تمهيراي اسالم و پقتياساس و حق

  . کنندى ناصواب جـــدا مى از افکار و پندارهاى ناشىهاي آلودگ وبدعتها

ّوقت حضرت محمد   بوده اند و در آنىگري داني معتقد به اداي و ىحيً قبال مسى آيين بهائرواني از پىاري ذکر است که بسقابل  

 رسول اکرم و ائمۀ اطهار اقرار و اعتراف کرده و قرآن تيّ به حقانى به امر بهائماني پس از اى شناختند ولى نمني راستامبريرا بعنوان پ) ص(

 است و دهي پوشني سوء از نظر اکثر مسلمغاتي بواسطۀ تبلقتي حقنيّمتأسفانه ا. دارندى  محسوب مى و کالم آسمانىاله ى را وحديمج

 دهي نموده مسکوت مانده و نادگري داني ادرواني پونهاي ملني اکرم در بّىدر شناساندن مقام و رتبۀ رسالت نب ى را که جامعۀ بهائىخدمت

  .گرفته شده است

 در اروپا و شي سفر سه سالۀ خوى جهان طاني و مرجع بهائى سال قبل حضرت عبدالبهاء فرزند شارع امر بهائ۸۰ است که ىگفتن  

 از آمريکا خطاب ىّ در اثبات مقام نبوت و عظمت رسول اکرم داد سخن داده در نامه اانيهودي سۀي کنّىت و حساهايآمريکا در مجالس و کل

 الخصوص در کنائس ىعل. الم کندّ السـهي از حضرت رسول علىـت ذکرس نتوانى نفساري دنيتابحــــال در ا... «: سدي نوى شرق مانيبه بهائ

 حال ى ولکردندى  استهزاء معي در السن خلق منتشر بود که جمّهي مفتربۀي عجاتي و روااتي بلکه حکاان،يمي و کلانيحيو معابد مس

 و ساکت و صامت دهندى  گوش معي و جمدي اعتراض ننماى و ابدًا نفسشودى ّ اثبات نبوت حضرت مکنائسالحمدهلل در صدر 

  ٣٦٤»...هستند
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  : استنقراري در مورد اسالم مختصرًا از اى بهائانتي ددگاهيد

ّم آيين بر حق و مؤسس آن رسول اکرم اسال •   . استى کتاب آسمانديمبعوث من جانب اهلل است و قرآن مج) ص(ّ

 ديدر قرآن مج.  و زبور استليّ و کتب مقدسه از تورات و انجاءي همۀ انبّتيّ خداوند، حقانىکتائي به ماني اۀياساس اسالم بر پا •

 در مورد مقام و منزلت آن بزرگواران قائل نشده ضي گشته و تفاوت و تبعحير و تصدي گذشته تأکاءيّمکررًا به صحت و اصالت انب

ِ من رسلهاحد نيّال نفرق ب«است  ُ ُ«  

 ى مردمان و رفع اختالفات قومني حکمت بمي اخالق و تعلبي و تهذهي تزکدي قرآن مجاتيبر طبق آ) ص( اکرم ى نبىهدف غائ •

  . بوده استني مؤمنني الفت بجاديو ا

ّ سال ضامن حفظ و بقاء امت و موجب نظم و ادارۀ جامعه و امت کهزاري بود که مدت ى اصول و احکامى حاو اسالمعتيشر • ّ

  . اقوام و ملل متفاوت بودني و ارتباط بىاسالم

 است همچون اصل عدالت، مروت، ى و دائمداري است که پاى اسالم شامل حقائق معنوى و روحانى اخالقىاصول و مباد •

  . استري ناپذريي و تغشود ى مالحظه مزي نانيدر واقع در همۀ ادّصداقت، محبت که 

 فلسفۀ : به اجمال گفتتوان ى مسلمانان کدامست؟ مجي با اعتقادات راى بهائدگاهي شود پس اختالف ده اگر پرسيداکنون  

ّ خداوند منان بر حسب گري بعبارت دّ مستمر و بدون انقطاع است،ى الهضي و فتي هداني که فرامکند ى مدي امر تأکني بر اى بهائىاعتقاد

پر واضح است که . کند ى متي بشر عناى و اجتماعىّ حل مشکالت فردى براى و احکام مناسبمي تعالان، هر عصر و زماتّيشرائط و ضرور

 ى نمباشند ى منيمردم زم که واسطۀ ارتباط عالم باال با ىّ حق تعالندگاني نماىعني مبراني و پاءي از انبري غى و احکام الهامي پنيحامل ا

 تازه عتي و وضع قانون و شردينما ى خداوند بنفسه اقدام مدي الزم آى اهي آمده که هرگاه نسخ حکم و آديچنانچه در قرآن مج. تواند باشد

  .ديفرما ىم

ّ و با انصاف با توجه به تحوالت عمطرف ى ناظر بهر   جمله ارتباطات   و منى دو قرن گذشته در عرصۀ اجتماعىکي و شگرف قيّ

 که در کند ى مقي کشورها و اقوام است تصدني بعي کشف وسائل حمل و نقل و ارتباط سرجۀينها که نتّ کشورها و برخورد فرهنگها و تمدنيب

ام  و احکني و قواندي جدى شده که مستلزم راه حل هاداي پى تازه اى مسائل و مشکالت و چالشهاى کرۀ خاکدر مرحله از تکامل انسان نيا

 هر روز ىعني  شأنى هو فوميّکل  مهي کرۀيمصداق آه  معتقدند که بانيبهائ.  مختلف استمي با اصول و احکام قد است که الزامًاعيبد

 ني باورند که خداوند در اني مزمن جهان پرداخت و بر اى بدرمان دردهاى الهتي و هداى راهنمائبا دي خود را دارد باژۀيشرائط و حاالت و

 موافق و مناسب حوائج عالم ىمي و تعالني توسط حضرت بهاءاهلل قواندي جدىانتي و دى آسمانىاميّشر منت گذاشته و با ظهور پعصر بر ب

 و بسط ى و عمومداري مردم و صلح پانيحاد بّ وحدت و اتسي و اختالفات ملل و دول عالم و تأسى رفع علل و عوامل دورىانسان برا

 مؤمن، زن و مرد و ري غاي مؤمن اه،ي و سدي حقوق همۀ افراد بشر اعم از سفىجمله تساو است که از آن ابالغ فرموده ىعدالت اجتماع

  .ىاسي و سىب مذه،ىبات نژادّ است و رفع همۀ تعصى کرۀ خاکني اى رونيمختصر همۀ ساکن

 نياه آن پرداخت تنها به ب ىگري در مقاالت ددي و باستي نوشتۀ کوتاه ممکن نني در اىوحدت عالم انسان اصل حي و توضبحث  

 و اصول ى بر همۀ مبادبًاي حقوق بشر تقرى جهانّۀي حضرت بهاءاهلل اعالمامي از ابالغ پکقرني بي که پس از قرشود ىنکته اشاره م

ن آن  هم در زمرۀ امضاء کنندگارانيکه ا( به دول جهان ابالغ کرد بيرا جهت تصو  گذاشت و آنّصحه فوق الذکر ى و اعتقادىشنهاديپ

  )منشور است

ّ است چه که بال استثناء همه در کتب مقدسۀ انيق وعده ها و انتظارات همۀ ادّ بمنزلۀ تحقى باورند که ظهور آيين بهائني بر اانيبهائ  

 زي نى اسالمثي و احاداتي و آخرالزمان با انتشارات و اصطالحات مختلف اشاره کرده اند و آاني بزرگ عالم در پا»ىمنج« اميخود به ق

 دي وحدت و صلح در جهان منتشر گردامي پى بهائانتيبا ظهور د. شود ى مدهي دارد و بشارت به ظهور موعود بوفور در آن ددي تأکه بارنيدر ا



               

 

٢١٨     ولوله درشهر

 هاي دشمنىارادۀ الهه  گشت تا بحيابالغ و تصر) ص( الخصوص رسول اکرم ى و علامبراني و پاءي همۀ انبقتي حال اصالت و حقنيو در ع

  .ّ مبدل گرددى و الفت و آشتى دوسته بنهيريتفاهمات دو سوء 

   بهائى عامل تفرقه وضعف شرق واسالم نيستدين :ب

ّرديه   ت هاى اسالمى را به ّ سال است كه با فرا فكنى مى خواهند تفرقه هاى بى پايان در ام١٦٣س بهائى ّ نويسان عليه ديانت مقدّ

همان طور كه تا حال ده ها روشنفكر مسلمان از شيعه  ّاما .اديان بابى وبهائى بدانند  اسالم رات اصلى تفرقه درّنام بهائيان تمام كنند و عل

كه اثبات مى كند نه تنها آن دو دين  دى درآثار بابى وبهائى وجود داردّشواهد متعد،ت اسالم دانسته اندّ در خود امراى علل تفرقه ّوسن

ت اصلى ونهايى ّ تعاليمى ارائه فرموده اند كه نه تنها موجب وحدت مسلمين است، بلكه علت آن نبوده اند بلكهّسبب تفرقه در اسالم وام

  . گوناگون مى باشددوحدت اهل عالم از اديان وعقاي

از اين ) ص(س حضرت ختمى مرتبتّ ميالدى كه روح مقد٦٣٢ روشنفكران مزبورخاطر نشان كرده اند اين است كه از سال آنچه  

ّچه كسانى در امت اسالمى تفرقه ايجاد كردند؟ و چه كسانى در  — ى قبل از آنّو حت — لهى رجوع و عروج نمودعالم ناسوت به جهان ا

، چه زي نى پس از انقالب اسالمِسال٢٨ ني نيز به آن تفرقه هاى دينى ايجاد شده افزودند؟ و در اراطول تاريخ اسالم، تفرقه هاى سياسى 

َ ِ مزبور، فرق و انشعابات جدى اسالم ِى مذهب–ىاسي به دهها فرقه سىکسان و آن كسان چه دينى داشتند؟ و آنان كه ؟ افزودندىگري دديِ

 چه كسانى بودند و چگونه از اين همه تفرقه و فقدان وحدت استفاده كردند؟ چه شتندّدشمنى با فرهنگ اسالمى و امت اسالمى دا

ى ّت اسالمى مشغولند و به چه روش و لحنى چنين مى كنند كه حتّر ام مذهبى د–كسانى هم اكنون به نزاعهاى لفظى و عملى سياسى 

بزرگترين مسئولين محترم اين آب و خاك نيز از ادبيات سوء سياسى و اخالق ناپسند متنازعين، ابراز نگرانى آشكار در رسانه ها و مطبوعات 

  .ظر استّوسيع الن لمانان فرهيخته و منصف واست وبررسى بيشتر آن مربوط به خود مس پاسخ ازنفس پرسش ها پيدا مى كنند؟

ّچون رديه نويسان بى انصاف ونا مهربان،نا جوانمردانه بهائيان را عامل اصلى تفرقه دانسته اند، به بعضى شواهد ازآثار   دراينجاّاما   ّ

آسمانى  بنيانگزار  بهاءاهللحضرت .نهد قضاوت را به عهده عزيزان منصف ومهربان هموطن مى بهائى دراين خصوص اشاره مى نمايد و

َ فوق مى فرمايند قوله الحكيمقتدين بهائى در خصوص حقي ْ ُ ُ ْ اگر حزب فرقان فى الحقيقه به آنچه از قلم رحمن نازل شده عمل مى «:َ

ْنمودند، جميع من على االرض به شرف ايمان فائز مى گشتند َْ ََ ريعت رسول ش.. .اختالف اعمال سبب اختالف امر گشت و امر ضعيف شد. َ

 مالحظه نما كه از اين بحر خليج هاى اليتناهى زده اند و اين سبب ضعف شريعت اهلل شده و ما حرىِاهلل روح ما سواه فداه را به مثابه ب

َت را ندانستند و به آنچه عزت رفته راجع شود و عّيك سبب و عل  هيچ)فقير (ُبين عباد، و تا حين، نه ملوك و نه مملوك و نه صعلوك م َلّ

مالحظه نما كه چه وارد .  نوحه)اشاره به خودشان و قلمشان ( ناله مى كند و قلم اعلىنگحال س... افتاده نصب گردد آگاه نبوده و نيستند

ُطوبى للمتفكرين و طوبى للمتفرسين و طوبى للم. تشّشد بر شريعتى كه نورش ضياء عالم و نارش هادى امم، يعنى نار محب ُ ُْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َِّ َ َنصفينَِّ ِ  و ٣٦٥.»ْ

 ى بالد ِ اسالم را به بهانه هادي شوند چنانچه مشاهده فرموده اى مشاهده مطي محنيريُ محاط و ساىه حزب القهي الحقىامروز ف« :زين

ه موج ِ بحر رحمت بدي شاندکهيه نماّ ِ متعال توجّى به کمال نوحه و ندبه و عجز و ابتهال به غنعيوقت آمده که جم. مختلف اخذ نموده اند

ِ آنچه بر امت مرحومه وارد شده و مى بار.تّو ضعف به قو  شودليت تبدّت به عزّ و ذلديِ و آفتاب ِ فضل اشراق نماديآ  شود از خود ِ ىّ

َ است به قول من قالشانيا َ ِ همه از قامت ناساز بني ا:ِ د و حال  بوهّ که به چه مقام رسيدديت اسالم از قبل نمائّر در عزّ تفک. اندام ِ ماستىِ

َاستغفراهلَل العظ.ّدر ذلت وارد َُ ِ ُ قلت و اقولّماَ عَميَ ُ َُ َ ُ انه .ُ  عزُيِ ذلُيَ و ُشاءَيَ من ِ ُمنعَي و ىؤتُي ُشاءَيَ من ِ ّ ؛ له الخلق و االمرو هو القوَ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ُ ُ الغالب ىَ ِ

َالمقتدر العل ُ ُِ ُان در آثار موعود امم حضرت بهاءاهلل جل ا پاسخ به علل مزبور و راه نجات را مى تو٣٦٦»ُميَ الحکُميَ  ُسمهَ َ االعظم يُ ْ براى . افتَ

 مركز جهانى بهائى، بيت ٢٠٠٣ نوامبر ٢٦ از جانشين آن حضرت، يعنى حضرت عبدالبهاء و پيام منيع ّه مدنيۀرسالشروع مى توان به 

  ٣٦٧.العدل اعظم، مراجعه نمود

از قسمتى از  ّضعف كل ِ ملل شرق در برابر غرب مى باشد، ضعف مسلمين، بلكه درباره  اى را كه نه فقط دربارهنمونه اينجا در ّاما  

ت مطابق لوح ّاين وضعي آن به مخاطب آن امر فرموده اند به تولستوى نويسنده روسى درباره تقديم مى دارد كه در لوح حضرت عبدالبهاء



               

 

٢١٩     ولوله درشهر

 .چگونه راه استقالل و رشد شرق را نيزاشاره مى فرمايند بور وعلل آن،ت مزّعالوه بر شرح وضعي  مالحظه فرماييدوحدراين ل .توضيح دهد

ت فرمايند درآخر بيان ّدق رى عميق فرمايند، و به خصوص تقاضا آنكهّم مى دهد به هر عقيده اى كه دارند كه درآن تفكَسَهمه را ق دراينجا

 صلح و  راهى معنوى مى دانند كه شرق وغرب را به وحدت وراه نجات را معتقدند، تنازع بقا مباركشان كه برعكس آنان كه به نظريه

  :ايشان مى فرمايند .ت مى رساند ونه راهى كه باعث تشديد دور باطل جنگ وجدال مى شودّمحب

ان الغرب منذ عد ِ ُ ْ ُْ َ َ ْ َ قرون قد سطا على الشرق برجله و خيله و الى ِةِ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َْ ٍ ُ ِاالنُ ْ مستمرأ و سيجرىٓ َْ َ َِّ ِ الهجوم بجميع قواته مستمرًا الى يوم ُ ِِ ّ ِّ َِ َُ ُ ُ ُُ ِ ْ

َالنشور حيث ترى جيوشأ عرمر َ َ َْ َ ُ ُُ ِ  ًمة ْ ْتصول صوَ َ َُ َلةُ ِ االسود من غابات الغرب الى ميادين الشرقَ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َْ ُ ُ َجيش من الثرو: ِمنها. ْ َ َْ  ْ ِ ْ و جيش من ِةٌ ِ ٌ َ َ

ِالصنعة َ ْ   َو جيش من َِ ِالتجارةٌ َ ِّ ْش من السياَ و جيْ َ ِ ِسةٌ َ و جيش من المعارف و جيش م◌ن االكتشافات و جنود جرارَ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ٌ ٌُ ُ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َْ ِ َ تصول من ٌهِ َِ ُ ُ

ِالغرب بسالح قاطع و تفتح فتوحات فى كل جهات الشرق و من جمل ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َْ ِْ ِّ ٍُ ُ ْ ٍ ٍ ْ َ فتوحاتها الجديهَ ْ ِ ُ ِ فى االقاليم ِهَدُ ِالصينيةَ ّ ُ و الشرقّ  ُ ليس له َ َ ََ

َمقاو ٌمةُ ِ لهذه الجيوش الصالة و الجنود َ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُْ َْ َ ِٔ ّ ِالجرارة القاهرةِ ِ َِ َ ابدأَ ِفالرجل الحكيم يدرك عواقب هذا االمر العظيم و ال يحتاج الى . َ ُ ُ ُْ ِ َ َ َ َِ َِ ِ ُ ْ َ ْ ُ ِّ

ِدليل فى هذا السبيل َ َْ َاذأ ايها . ٍ ُالرجلِ ُ الجليل تمعن فى عواقب اال ُ ُْ ِْ ِ َ ْ  َ َ ُهل تتصور المحا. ْمورَ ُ ُ ُْ  َ ُفظةَْ َ ِ للشرق من سطوات الغرب فى َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ

ٍمستقبل الزمان بوسال التدبير والترتيب و التعديل و لو كان بكل اتقان؟ ِِّ ُ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِِّ ْ َْ َ َ َ َ ِٔ ِ  ْ ْ  ال و ربى الرحمن؛ بل ان .ُ ِ َ َ َِ ْ  َاالمورّ ْ فى خطر عظيمُ َ ٍ َ َفبناًء . َ

قتضى ان اهل الشرق يتمعنون فى اكتشاف وسائط فعالَعلى ذلك ي ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َّ  يحافظون بها على عزهم و شرفهم واستقاللهم و ذمارهم من ه ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ َ َ ُ

ِااليادى  ِالعابثةَ َ ِ من الغربِ َ َ ُفال شك ان كل لوساط معدو. ِ َ َ َِ   ُ ِ  ِ و الوسال مفقوده اٌمةَ ٌ َ َ َ َُ ْ ِ ال القؤِ ُ ّ االلهيَةّ َه و ِ َالقدرة الربانية و السطوة ِ َ َ َ َْ  ّ ِ ُ

ِالملكوتية و الصولة الالهوتية ُِ ّ َ َ َ َ َُ  انما هذه .ْ ٌقوةِ  ُ تقاوم كل هجوم و تشرد تكل جنود و تشتت شمل كُ ُ َُ ْ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُِّ ٍِّ  ٍ ٍ عنود و تهزم كل جيوش ِّلِ ُ ُ َُ َُ ِ ْ َ َ ٍ

ْكما ُسبق فى ال َ َ َ ّقرون االولىَ ِ ...) مى زنند و سپس در ادامه مى فرمايند) ع(در اينجا مثال تاريخى از فتح روحانى حضرت مسيح (ُ

ُفينبغى اذأ الهل الشرق االن ان يتمسكوا   َ َ َْ َ َ َ َٓ ِ ِ ِ ِ ّبقوة قاهرة الهية و قدرة باهرة ملكوتيْ ُ ُ َُ َ َ َ َ ٍَ ٍ ٍ ٍ ٍِ ِِ ّ حتٍةِ َى يقاوموا بها كل جيش كثيَ ٍ َ  ُ ِ َف مهاجم من ُِ ِ ٍ ِ ُ ٍ

َالغرب الى الشرق؛ بل يفتحوا بها تلك القالع  َِ ِ َِ ْ ِْ ُ َ َْ ْ  َالحصينة المجهزةِ َ َ ََ  ُ ِ باعظم َ َ ْ ٍاسلحة قاطعة من مواد جهنميةِ ٍ ٍ ٍ َ َ َ َْ ِْ َِ ُ، و سيفهم ََ ُ َ َكلمـة اهللِ َ ِ َو َ

ُحهمِسال ُ السالم و جيشهم ُ ُ َُ َ ُِمعرفة اهلل َ ِ ْ  و قادهم التقوىَ ُ ُ ِٔ ِ و ظهيرهم المالء االعلى و نصيرهم رب السمواتَ  ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ ُ ُ العلى و زادهم التوكلَ ُ َ َ ُ ُ 

ُعلى اهللِ و قوتهم تأييد متتابع من شديد القوى ُْ ِ َِ َْ ٌ ٌِ ُ ُ ُ  َ َ«    

 مستمر به جميع  و سواره نظامش بزور داخل شرق شد و تا حال ادامه دارد و بزودى هجومپيادههمانا غرب از چند قرن قبل با (

بطورى كه مى بينى لشكرهاى عظيم را كه حمله شديد مى كنند مانند حمله شيران از  .)قوايش واقع خواهد شد تا يوم نشور

 صنعت و تجارت و سياست و معارف و اكتشافات، و وثروت : از جمله اين لشكرها عبارتند از.جنگل هاى غرب به ميادين شرق

ِح قاطع حمله مى كنند و در كل جهات شرق فتوحاتى مى نمايند و از جمله فتوحات جديد آن لشكرهاى بزرگ از غرب به سال

 حكيم مردپس . در اقليم چين است و براى شرق، ابدًا مقاومتى در برابر اين لشكرهاى مهاجم و جنود عظيم و قاهر وجود ندارد

 در عواقب امور موشكافى )تولستوى(لذا اى رجل جليل . ردعواقب اين امر عظيم را مى فهمد و به دليلى در اين راه نيازى ندا

ر مى شود؟ نه ّ آيا براى محافظه شرق در آينده از سلطه غرب، وسايل تدبير و ترتيب و تعديل ولو به كمال اتقان باشد، تصو.كن

ر اكتشاف وسائط كارآيى پس بنابراين بر اهل شرق است كه موشكافى كنند د. بلكه امور در خطر عظيم است! قسم به پروردگارم

پس شكى نيست كه كل وسائط . ت و شرف و استقالل و آبرويشان را از ايادى بازيچه گر غرب محافظت نمايندّكه به آن عز

ه مقاومت هر هجوم ّهمانا اين قو.  ملكوتى و غلبه الهوتىوته الهى و قدرت ربانى و سطّمعدوم و كل وسائل مفقود است مگر قو

حاد هر ستيزه گر را پراكنده مى سازد و كل لشكرها را شكست مى دهد، ّكرها را فرار مى دهد و اجتماع و اتمى كند و همه لش

 خيره كننده ملكوتى ته و قدرّه غالبه الهيّپس شايسته است االن براى شرقى ها كه به اين قو... ّچنانكه در قرون اول گذشت

ز به ّ آن دژهاى محكم مجه)ه الهىّقو(به شرق را مقاومت كنند، بلكه به آن چنگ زنند تا به آن هر لشكر متراكم مهاجم از غرب 

 اهلل، سالحشان صلح و سالم، لشكرشان كلمة پس شمشيرشان .بزرگترين اسلحه قاطع مواد جهنمى و آتش زا را فتح نمايند
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ه ّل بر خدا و قوّ مرتبه و توشه شان توك بلندى تقوى و پشتيبانشان مالء اعلى و ياورشان پروردگار آسمانهاردارشانمعرفت خدا و س

   ٣٦٨.)شان تأييد و كمك متتابع از شديد القوى است

 راه حل مشكالت دهحضرت بهاءاهلل آشكار ش كالم الهى را كه در اين زمان به وسيله ّبه اين ترتيب دراين لوح وده ها لوح ديگر قوه  

: يكى از چندين اظهار نظر هاى مشابهش چنين نوشت ى نيز منصفانه دربه همين خاطر بود كه تولستو. هم غرب وهم شرق مى فرمايند

وحدت حقيقى  و بايد تعاليم واحكام بهائى را در جهان تنفيذ نمود...تعليمات بهائى روح اين عصر وبه مقتضاى نياز بشر پديدآمده است«

  ٣٦٩».را كه اساس اين ديانت است نشر داد

ّبدانند و به واسطه آن به دسيسه هاى رديه نويسان عليه دين بهائى ــ امثال آقاى شهبازى كه ى كه هموطنان عزيز بايد ّ نكات مهماز   ّ

 ــ آگاه گردند، هشدارهاى حضرت عبدالبهاء ٣٧٠ت ايران ذكر مى كنندّ براى ضربه زدن به ملاکيامر بابى و بهائى راعامل اصلى قاچاق تر

موردى را كه درباره چين در لوح مبارك فوق الذكر فرموده اند در . ه مى فرماييد كه در لوح مبارك مندرج درفوق مالحظلاست از آن قبي

َقوله العزيز.شماعزيزان قضاوت فرماييد خود تا  قسمتى از آن لوح نيز در ذيل تقديم مى گردد.لوحى ديگر توضيح داده اند َْ ُ ُ در مسأله ... «:ْ

سبحان اهلل اين از جميع مسكرات بدتر و حرمتش مصرح.  گرفتار كه بعضى از نفوس ايرانيان به شرشودب حشيش، فقره مرقوم َ ُ ّاما افيون و .. .ُِ

ِزقوم ِكثيف و حشيش خبيث، عقل را زائل و نفس را خامد و روح را جامد و تن را ناهل   و انسان را به كلى )خشكيده و پژمرده و تشنه(ّ

ّه نماييد كه اهالى هند و چين چون به شرب دخان اين گياه سجين مالحظ.  وجود اين چگونه جسارت نماينداخائب و خاسر نمايد ب

ُهشتصد كرور نفوس از اهل . هزار نفر مقاومت يك نفر نتواند. )پست ( و مرذولند)خوار (معتادند چگونه مخمود و مبهوت و منكوب و مذلول

ّب شرب دخان افيون مخمر گشته جبن و خوف و هراس در طينتشان به سبزيراچين مقابلى با چند فوج از فرنگ ننمود  ُ ُِ سبحان اهلل چرا . ِ

ِ به مرز و بوم ايران نيز سرايت كرده اعاذنا اهللُ و اياكم من هذا الحرام القبيح )نا مبارك( از قرار معلوم اين فعل مشئوم .ديگران عبرت نگيرند َ َْ ِْ َ َْ ِْ ُ ِ َ

َوالدخان الك ْ ِْ  َ و زقوم الجحيم كما قال اهللُِثيفَ َ ِ َِ َ َتبارك و تعالى َ َ َ ِيغلى فى البطون كغلى الحميم: ََ َ ْ ْ َْ َ ِ ُِ خدا ما و شما را از اين حرام قبيح و دخان (» .ُ

ِكثيف و زقوم جهنم پناه دهد و حفظ كند ّ سوره دخان (رممى جوشد در شكمها چون جوشيدن آب گ:  چنانكه خداوند تبارك و تعالى فرمود.َ

  ٣٧١))٤٥-٤٦قرآن مجيد آيات 

ّ اين سخنان فرزندى از ايران است كه چندين دهه است رديه نويسان او را ضد .مى خوانيد و چشمانتان درست مى بيند درست آرى   ّ

  .فى كرده اندّمعر ايرانى وعامل تفرقه بين مسلمانان



               

 

٢٢١     ولوله درشهر

 ديگرسازمان هاى دينى وسياسى و ديانت بهائى وفراماسونرى وتئوسوفيسم و

  اجتماعى

  حامد

ميسيونرهاى  ّويژه نامۀ ايام سعى نموده بهائيان را مرتبط با فراماسونرى، تئوسوفيسم،٣٥،٣١،٣٠،٢٥،٢٤،١٢جام جم درصفحات   

ازجمله  جامعۀ بهائى بارها و. دارند و واردكردن ضربه به اسالم وايران داشته مذهبى مسيحى، وتشكيالت سياسى جلوه دهد كه سعى در

ّۀ ايام پاسخ اين قبيل اتّهمين مجموعۀ جوابي در خاص نامبرده درفوق بايد مطالب  ّهامات راداده است، اما به نظرمى رسد درسه موردّ

 همه مى دانند، به شكلى ّوكيل ووصى م وّ وقيّرا ولى جان برسد، چه كه بهائى ستيزان، كه خود از ديگرى نيزبه استحضارهموطنان عزيزتر

گردد ومحبوب  حقايق برايشان آشكار  ومظلوم بسته اند تا نگذارندت شريفّترورفكرى ومعنوى اين مل بر رحمانه وغيرمنصفانه كمر بى

  .بيابند وبشناسند ودرسايۀ تعاليم آيينش به آسايش حقيقى دست يابند همين خاك پاك آشكارشده،  سال است از١٦٤معنوى خودراكه 

 را ءتا همه،عقايد منصوص اهل بها نمايدتقديم  مذكور سۀ بهائى دربارۀ مواردّبه اين منظوربه نظررسيد بياناتى را ازطلعات مقد  

دستۀ كلى ازافراد يا گروه  دو،فرمود  چنانكه دراين بيانات منصوص مالحظه خواهيد.بيش ازپيش بشناسند نيز دربارۀ آن بدانند وجام جم را

 كه هدف الهى واجتماعى جامعۀ بهائى. يا اجتماعى مطرح هستند) سياسى( دستجات يا تشكيالت دينى يا غيردينى انجمن ها يا ها يا

 وآرزوى ءهمۀ انبيا س كه مژدۀّصلح حقيقى جهانى است، معتقداست براى رسيدن به اين هدف مقد وحدت عالم انسانى و دو اش هر

ست كه روش،تعاليم وحيانى حضرت بهاءاهلل ا و دنيا درطول تاريخ بوده، مطمئنترين ومؤثرترين راه ظرّبزرگان وسيع الن فالسفه وعرفا وشعرا و

  .ّزمان ازجانب خداى منان به اهل جهان ارزانى شده است نيازهاى تكاملى اديان، مناسب حوائج و اينك درسير

وسواس  ت وّمنحرف نشوند، دق هدف مذكور مسير درست به كارگيرند تا از را روش مزبور اهل بهاء براى آنكه راه و به اين خاطر  

دوست داشتن  به رغم اينكه ازجهاتى مأمور به اين منظورايشان على. ظريف است اس وّحس ربه كارگيرند كه گاه بسيا ى را بايدّخاص

 ّتضاد اهدافشان در عقايد و فرد يا گروهى كه روش ها و هر بايد از طرف ديگر وخيرخواهى هم موافقين وهم مخالفين خودهستند، ولى از

روش هايشان مخالف  با آنان كه اهداف و بايد مقابل نيز در ت نيابند، وّضويدرتشكيالتشان ع جهاتى دورى گزينند و با آيين بهائى است از

 وجدانى و بدون انحراف ازعقايد عنداللزوم تحت شرايطى خاص و داشته باشند و همكارى نسبى نيز تعامل و جهاتى با امربهائى نيست از

مرنه به معنى بى تفاوتى نسبت به آنها ست، ونه به معنى حل ّاما اين ا. فرعى يابند تى ثانوى وّروش رحمانى خود درتشكيالتشان عضوي

ى ّرفاه وسعادت ماد و ى الهى به خيرّراه هدايات عقل كل  بشراست كه بايد ازّآنچه دراينجا اصل است سرنوشت كل. شدن دراينهاست

  .گردد شكارترآ ت درآنها، حقايق مزبورّدق اينك عين نصوص مزبورتقديم مى شود تا با. وانسانى ومعنوى رسد

 آن استفاده كرده اند و تحريف شده از دارند ولى به شكل گزينشى و نسخه هاى آن را  كه جام جميان به وفوراخبارامرى ّۀدرنشري  

  : بعضى ازمجامع وكلوبها چنين آمده است ت بهائيان درّمتروك گذاشته اند، دربارۀ عضوي مسكوت و آن را حقايق مندرج در

سؤال  كلوبها كه مطلقًا هدف سياسى ندارند مجامع و بعضى از ت افراد درّه دربارۀ عضويّسه روحانيّمقدچون بعضى ازمحافل 

ّنموده بودند مراتب به اطالع آنان رسيد كه حضرت ولى منظوراصلى .. .«: مى فرمايند  امراهلل ارواحنا لتربته الفداء دراين موردّ

 ات ديگران عبرت بگيرند كه مبادا ازّتجربيز ا بايد تعاليم امراهلل هدايت نمايند وآنان بايدآن باشد كه نفوس بيشترى را به روح و

ّحد معي  معهذا جهت توضيح وتشريح كامل اين »...فراموش نمايند ن تجاوز كرده درنهضت هاى ديگر تحليل رفته وامراهلل راّ

م رفيع استدعا گرديد اوامر مطاع صادره به هدايت آن مقا موضوع مراتب به عرض ساحت رفيع بيت العدل اعظم الهى رسيد و
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سات مذكوره درمكاتيب ّانجمن ها ومؤس ّافراد احباء كه شخصًا ومنفردًا طالب باشند كه در.. .«: شرح مسطوره اعالم مى گردد

قوانين  موافق با وه بپرهيزند ّسياسي امور دخالت در از فادار مانند و و كه مجامع مذكور به مرام خود ،ت يابندّكر عضويّسابق الذ

  .رسانيد ّداشت وبه اطالع ياران عزيز منظور بايد ّنكات مهمه اى را ّاما دراين مورد. تشان بالمانع استّ عضوي،مملكتى باشند

ّاصوال عضوي ًسات ومجامعى كه مقصدشان صرفًا ترويج منافع عمومى ومرامشان كال با تعاليم الهى موافق وّت ياران درمؤسً ّ 

ّه مصرح است كه ّنصوص الهي. قبل ازاقدام شايسته تحقيق دقيق و  بركنارجائز، وليكن اين امرى است بسياره قطعيًاّيسياس ازامور

لهذا . جاهد وپيش قدم ه عام المنفعه درجميع بالدّامورخيري در بهائيان خادم حقيقى نوع انسانند وخيرخواه عموم اهل عالم و

ّهايت روح وريحان معاشر ومجالسند ودررفع تعصبات جاهليحسب الوظيفه با امم وطوائف سائره با ن ه وبسط تفاهم وتعاضد ّ

ّدرميان عموم طبقات ساعى وجاهد بايد به وسايل فعاله تشبث نمود سۀ بهائى ّت تعاليم مقدّت كلمةاهلل وعموميّتا جامعي ّ

عۀ بهائى را جامعه اى مسدود وجامد چنان ننمود كه ديگران جام معلوم ساخت و برنفوسى كه هنوز ازنعمت هدايت محرومند

ّومتوقف وغيرمنبسط شمارند، درعين حال بايد دانست كه اول و اقدم وظيفۀ ستايندگان اسم اعظم آن است كه به تمام  ّاهم و ّ

سات رحمانى ّه ومعنوى خويش را بدوًا صرف تحكيم مبانى نظم بديع الهى فرمايند وبه تشييد مؤسّيّقوا جميع استعدادات ماد

 اوقات و ت روحانى درعالم انسانى است وبعدًا بقيۀ قوا وّپردازند كه بالمآل كافل سعادت وضامن وحدت وبانى مدني

را مصروف امور ممدوحۀ ثانوى ديگرنمايند وهمواره به خاطر آورند كه ازجمله جمهورخاليق فقط معدودى  استعدادات خود

وظيفه  ل ايمان محسوب واين موهبت كبرى مستلزم وقوف كامل اززمرۀ اه در ازنفوس اند كه به نعمت هدايت مخصوص و

سۀ اين آيين متين را نوشداروى ّياران نازنين بايد به كمال يقين تعاليم مقد. دوش اهل بهاست ت عظيمى است كه برّليئوومس

باشد با  خيرخواه بشر رادات صادقۀ حسنۀ افّبدانند كه مجامع ومحافل سائره هرچند منبعث ازني آالم واسقام جهان شمارند و

ٓتعاليم جامع االطراف سرمدى االثار امربهائى كه مستعد ازفيض مدرار ملكوت الهى است قابل قياس نبوده ونيست، چه كه 

بحراعظم را به آبى باريك چه مناسبت وشمس حقيقت رابه . بشرى وخصوصى ديگرامور اساس امراهلل الهى است وعمومى و

  .نودهم پيش ماست چون كه صدآمد،. هتفتيله اى تاريك چه مشاب

ّالبته احباء با وفا قدر اين منقبت كبرى يعنى معرفت جمال اقدس ابهى را بخوبى مى دانند وجميع اعمال ورفتار انفرادى 

 درنهايت فطانت و خيرامراهلل دانند مجرى دارند و واجتماعى ومدنى وروحانى خودرا برمحك تعاليم مباركه اش زده، آنچه را

منهج قويم منحرف شده ومنحصرًا طرقى پيش  كاوت كه شأن مؤمنان است مواظبت خواهند فرمود كه مبادا متدرجًا نادانسته ازذ

ّفطرتًا متضمن نقائص ونواقصى كلى واحيانًا دستخوش ارباب كيد وريا ازسياسى و ًگيرند كه اصوال ساختۀ دست بشرى و ّ 

  .غيرسياسى باشد

ّ به مجامع سائره موكول است به وجدان افراد احباء كه پس از مشورت با آن محفل مقدس تشخيص مات پيوستنّبا ذكراين مقد ّ

ت درانجمن هاى غيربهائى به نحوى ازانحاء مفيد به مصالح امراهلل وسبب تسهيل انتشار تعاليم الهى ّدهند كه ارتباط وعضوي

ت به عالم انسانى است، آن هم به نحوى كه اصالت ّوتزييد حرمت وعزت وشهرت آيين نازنين بهائى وسيله اى جهت خدم

 از ّكه محفل مقدس بعد نه اىّامراهلل محفوظ ماند وياران درهمه حال به نام مبارك بهائى معروف ومتباهى باشند وازحدود معي

  ٣٧٢.ّسنجيدن اوضاع واحوال درهرمورد مقرر فرمايند تجاوزننمايند

  :درپاسخ به چندسؤال ازجمله مى فرمايند١٩٧٦جوالى ٧داراالنشاء بيت العدل اعظم دررقيمۀ مورخ 

 امراهلل ّتساوى حقوق ساكت بمانيم؟ حضرت ولى استفاده از سوء برابر آن است كه آيا اخالقًا صحيح است كه در سؤال ديگر

ّبه همان شدت كه احبا«: درمكاتباتى كه ازجانب ايشان مرقوم شده است چنين راهنمائى فرموده اند  امرالهى را و د بايد خوءّ
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افراط دراين امريعنى خوددارى ازمشاركت درگروه  نيز از ازهمبستگى با هرنوع حزب سياسى محافظه نمايند بايد ازجهتى ديگر

ّها يا كنفرانس ها يا كميته هاى مترقى ديگر كه هدف آن پيشبرد فعاليت هاى موافق با تعاليم الهى نظير بهبود مناسبات نژادى  ّ ّ

  ٣٧٣».ماينداست اجتناب ن

  : امراهلل مى فرمايندّحضرت ولى

درك كنند كه با گذشت  اين مسأله را ّدرخصوص وابستگى بهائيان به كليسا ها وكنيسه ها وفراماسونرى وغيره، احباء بايد

آن روزبه  وجوه تمايز سات آن به سرعت درعرصۀ زمين درحال گسترش است، وّبهائى مى توان گفت مؤس صدسال ازظهورامر

بوضوح ) غيربهائى( ساتّسات امرى وقطع ارتباط كامل با مؤسّحمايت صميمانه ازمؤس لهذا ضرورت. آشكارترمى گرددروز 

ت بشر روزبه روز بدتر مى شود، مردم اهل بهاء را ّآنجائى كه وضعي از چشمان مردم دنيا به ما دوخته شده و. احساس مى شود

سات خودرا حمايت مى كنيم؟ آيا ما خلق ّه شوند كه آيا ازدل وجان مؤسّا متوجّدقت زيرنظر مى گيرند ت ه وّبيش ازپيش با توج

ًجديدى هستيم؟ آيا عمال ونه فقط قوال برطبق عقايد واصول وقوانين مان زندگى مى كنيم؟ واين درحالى است كه ما نمى  ً

ّدارد كه احباء بايد به طورجدى درآن   نيزاين مسأله جنبۀ ديگرى. نمونه گرديم و نيستيم الگو قادر و باشيم توانيم خيلى دقيق

آلودگى سياسى بركناربوده اند درجهان  ًقبيل فراماسونرى كه احتماال درگذشته از ر كنند وآن اين است كه سازمان هائى ازّتفك

ينى جهت آلوده وفاسد مى شود، هيچ تضم بى ثبات كنونى وطرق فوق العاده اى كه درآن همه چيز ازطريق افكار ونفوذ سياسى

لذا . يعنى نمى توان مطمئن بود كه بطورتدريجى يا ناگهانى آلت دست سياسى نشود .ندارد حفظ چنين جامعه اى وجود

  ٣٧٤.با چنين مجامعى مرتبط باشند بهتراست بهائيان هرچه كمتر

  :مى فرمايند نيز و

د درحال حاضر بهائيان بايد بياموزند كه احساس مى كنن  امراهلل عميقًاّدرمورد سؤال شما دربارۀ فراماسونرى، حضرت ولى

نه تنها عضو يك خانوادۀ روحانى  او بهائى ادراك مى كند كه فرد گرچه هر. ّدرسطح بين المللى ونه فقط منطقه اى تفكر نمايند

 تا نتيجۀ منطقى آن بزرگ است بلكه يكى ازاعضاى نظم بديع جهانى حضرت بهاءاهلل مى باشد ولى غالبًا اين نگرش را

سات مذهبى يا ّجوامع يا مؤس متفاوتى از)يا حزب(پيگيرى نمى كنند وآن نتيجه اين است كه اگر بهائيان جهان هريك به گروه

 اصول وخط مشى هائى مى شوند كه از بديهى است كه آلودۀ زيرا شد خواهد احزاب سياسى وابسته باشند وحدت جامعه نابود

دنيا ويا برعليه نژاد يا مذهب ديگرمى باشد،  ديگر گوشۀ كثرًا برعليه حزب ديگرى درجهات با تعاليم ما مغايرت دارد وا بعضى

ّبنابراين به همۀ بهائيان عالم توصيه شده است كه وابستگى هاى قديم رارها كرده وازعضوي ت درفراماسونرى وساير جوامع َ

گروه هائى ازقبيل . به عنوان هيكلى واحد خدمت كنندبوده وبه امرحضرت بهاءاهلل  ًمخفى كناره گيرى كنند تا اينكه كامال آزاد

ت ّى واالئى برخوردار باشند، درسايركشورها بتدريج تحت تأثير مسائلى قرارمى گيرند كه ملّاعتبار محل از اندازه فراماسونرى، هر

  ٣٧٥.متالشى مى سازد ها را

  :نيز و

درگذشته ازنفوذ   داراى اصول وعقايد متعالى بوده وّدون شكبلكه ب دارد نكته اين نيست كه ذاتًا ايرادى درفراماسونرى وجود

 بايد و فراماسونرى،  امراهلل براى بهائيان واجب مى دانند كه ازّت اين كه چرا حضرت ولىّوتأثير خوبى برخورداربوده است، عل

ديع جهانى حضرت بهاءاهلل ّاضافه كنم، سايراحزاب سرى دورى جويند اين است كه ما به منزلۀ سنگ زيربناى ساختمان نظم ب

بدين سبب است كه ازآنها خواسته . بهائيان مطلقًا بايد مستقل باشند وصرفًا تعاليم خودشان را به منصۀ ظهوربرسانند...هستيم

 ّكه درگذشته به آن متعلق بوده اند دورى جويند وهيچ نوع ارتباطى با هيچ ت دركليسا، كنيسه يا هرسازمان مذهبىّشده ازعضوي
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اين امر سبب حفظ وصيانت امرالهى مى شود، موجب . ّازاحزاب سرى يا بانهضت هاى سياسى وغيره نداشته باشنديك 

  .جهانيان استقاللش را تأمين مى كند درنزد استحكام آن مى گردد و

ت وجنبش هايى كه دنياى امروز نفوذ شديد سياسى دراذهان بشرى يومًا فيومًا درتزايد اس فانه درّدليل ديگر اين است كه متأس

ورزى هاى  غرض درجهت گيرى ها و درگذشته مطلقًا تحت تأثيرهيچ صبغۀ سياسى نبوده اند، اكنون دربسيارى ازمناطق درگير

  .ت دارد كه به منظور حفظ وحمايت ديانت خودازهمۀ آنها كناره گيرى كنندّبراى بهائيان بسيار اهمي سياسى هستند و

تنها . ه اين نياز خواهيدشدّبهائى متوج زيرك ونيز به عنوان يك فرد و هوشيار ه شما به عنوان يك فرد امراهلل معتقدند كّحضرت ولى

درسراسركرۀ ارض به وحدتى  ّاساس اصول كلى وعمومى امرالهى است كه مى توانيم كالبد امربهائى را ازطريق حياتى بر

  .صميمانه ترممزوج سازيم

ّايشان كامال واقفند كه افراد معي اين مشكل بعضى ازبهائيان قديمى . ى بيش ازسايرين نسبت به چنين ارتباطى اصرار مى ورزندنً

ديانت بهائى  ّبوده اند، اما ازآنجائى كه وظيفۀ هيكل مبارك حمايت از درانگلستان بوده است كه ازدورۀ كودكى فراماسونر

وصالح عموم را براحساسات شخصى  دهند وخير يارى  كاراست صرفًا مى توانند ازبهائيان خواستار گردند كه اورا درانجام اين

  ٣٧٦.خودشان هرچقدر هم شديد باشد، ترجيح دهند

  :نيز و

ّرمى كنند كه روش صادقانه ومتهورانه اين است كه به اعضاء يا محل ّدرمورد سؤال شما دربارۀ نظام فراماسونرى، ايشان تصو

نمى دانيد ومايليد نامتان  فراماسونر يك را خود ً كامال شخصى ديگرّجلسۀ فراماسونرى هاى خودتان اطالع دهيد به داليل

است همان  ازليست آنها حذف شود، اگربراى توضيح اصرار ورزند كه ايشان آن رابعيد مى دانند، ازآنجائى كه هركسى آزاد

كنونى دنيا كه  هرج ومرج رپ طور كه دوست داردحيات خويش راسپرى نمايد مى توانيد اين چنين توضيح دهيد كه، دراين دورۀ

هرنوع، نژادى، مذهبى وغيره افكار بشررامتالطم كرده  ات ازّدرآن جريانات موافق ومخالف افكارسياسى درگذر است وتعصب

ّايشان تصور نمى كنند چنين . درافكار خودتان تنها وآزاد باشيد با احزاب گذشته گسسته و را است، شما مايليد رشتۀ ارتباط خود

ًامربهائى برانگيزد ويا اصوال  عليه بر دوستانشان شود، ويا خشم آنها را يا و ب درفراماسونرهاّتعص تى سبب برانگيختنتوضيحا

  ٣٧٧.مستلزم طرح مسألۀ دين باشد

  :نيز و

  ٣٧٨...ازچنين سازمان هائى دورسازند شايسته تر است مؤمنين خودشان را. ّمجامع سرى شوند ّبطوركلى احباء نبايد وارد... 

  :نيز و

درميان آنها بهائى شده  فرد بهائى نمى تواند تئوسوفيست هم باشد، عدۀ زيادى ازتئوسوفيست ها بخصوص نفوس روشنفكر

ّاند، اما ازآنجائى كه ما معتقد به تناسخ نيستيم نمى توانيم صريحًا هم به عنوان يك فرد بهائى وهم به عنوان يك تئوسوفى 

  ٣٧٩.ّفعال باشيم

  :نيز و

ّ تئوسوفى ها وفعاليتشان، اگرچه بوضوح بعضى ازاصول امربهائى رابا توجه به ق به ّعى مى باشند كه متعلّاقتباس مى نمايند ومد ّ

 نخواهد ثمر  امراهلل احساس مى كنند مقابله ومخالفت باآنها واثبات خطاى آنها مثمرّخودشان مى باشد، معهذا حضرت ولى
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همواره به . مى باشد ّسبت به مخالفان بهترين روش براى احباء درچنين مواردى اغماض نّهى وحتّدرحال حاضر بى توج. بود

  ٣٨٠.ّاحباى شرق وغرب اين چنين توصيه شده است

  :نيز و

ّه احباء نيست كه با سازمان هايى مثل سازمان حكومت جهانى، مراوده داشته باشند، اگرچه بايدتوجّايرادى متوج ه دقيق مبذول ّ

  .طرف بوده وبه شرق يا غرب وابسته نيست اين تشكيالت مطلقًا درعقايدسياسى خود بىداشت تا يقين حاصل گردد 

  :نيز و

ّيا جامعه اى كه فعاليتشان) باشگاه(البته بهائيان نبايد به كلوپ   ٣٨١.برمبناى تبعيض استواراست وابسته گردند ّ

  :نيز و

هلل مايلند اصول عمومى را كه اخيرًا دراين  امراّاء درجوامع مذهبى غيربهائى، حضرت ولىّت احبّدرارتباط با عضوي

ظهير  فردى كه مى خواهد ازروى خلوص وبا جان ودل حامى و. ّاحباء تأكيد نمايند افراد نيز موردتصويب شده به محفل شما و

  برالزامًاچنين عملى . ت كامل درسازمان هاى مذهبى غيربهائى را بپذيردّاصول ومبانى ممتازۀ امربهائى باشد نمى تواند عضوي

وفائى نسبت به اصول  اين درحكم بى ت مستقل ديانت داللت مى كند وّشناخت ناقص موقعي نيز پذيرش قسمتى ازتعاليم و

 حضرت بهاء اهلل با عقايد وآداب و احكام اساسى امر و تعاليم ًكامال واضح است كه بسيارى از زيرا. ۀ آن استّوحقايق سامي

پذيرفتن نوعى  ت هيأت مذهبى ديگرى راّدرآن واحد عضوي بهائى بودن و. ًامال مغايرت داردسات كهنه ومنسوخ كّرسوم ومؤس

ّپيروى واتباع ازحضرت بهاء اهلل به . دوگانگى وتباين محسوب مى گردد، كه هيچ فردمخلص ومنطقى آن را قبول نمى كند

روى اتقان صورت  از و حضرت بايد ازصميم قلبوفادارى به امر آن . ّمعناى قبول بعضى ازاحكام ورد سايرتعاليم نمى باشد

  ٣٨٢.گيرد

  :نيز و

هيچ نوع ايرادى داشته باشد، البته درصورتى كه ) Mission School(ّايشان تصور نمى فرمايند تدريس شما درمدرسۀ مذهبى 

امروزه . ان تعليم دهيدبهائى بوده ومجبور نباشيد اصول خاص مذهب آنها را به شاگرد كه شما شخصًا يك فرد ًكامال آشكارباشد

هرجائى كه چنين . قسمت هاى مختلف دنيا عدۀ زيادى درمدارس مذهبى استخدام مى شوند كه ارتباطى با كليسا ندارند در

باشيد  بتوانيد شغل ديگرى بيابيد كه ازچنين ارتباطى آزاد طبيعتًا اگر. ّبالمانع است دارا باشد ازجانب ما مناسبات قابل قبول را

  ٣٨٣.هتراستالبته ب

  :نيز و

ّكامال روشن نمايند كه عضوي واجب است كه اين مسأله را  امراهلل احساس مى كنند برايشان فرض وّحضرت ولى... ت ً

ّى اگرچنين ارتباطى سبب تكذيب يا رد ّدرهرسازمان بهائى، وابستگى به گروه هاى سياسى يا مذهبى ديگر را مانع مى شود، حت

سياسى كه ممكن  مذهبى و تلفيق تعاليم ديانت بهائى با عقايد ونظريات گروه هاى موجود. شوداصول وعقايد ديانت بهائى ن

ه به اين مسأله فردبهائى نمى تواند همزمان عضو ّبا توج. ًبهائى باشد، كامال غيرممكن ومحال مى باشد ه فردّاست مورد توج

ّيدى كه اسپيريتيست ها ادعا مى كنند درتضاد مستقيم با هم باشد، نه اينكه عقا) Spiritismروح پرستى، (مكتب اسپيريتيزم
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ّدارد اما اين دليل موج درسازمان اسپيريتيزم وجود تعاليم ديانت بهائى مى باشد، درحقيقت عقايد جالبى نيز هى براى يك فرد ّ

  ٣٨٤...ت درسازمان اسپيريتيزم نيستّبهائى جهت عضوي

  :نيز و

فى الحقيقه مى توان . بهائى مى باشند دارند كه مشابه اصول مختلفۀ امر وددرعصرحاضر نهضت هاى بيشمارى درعالم وج

آنها ادراك نكرده اند وبنابراين  ولى آنچه را. گفت روشنفكران سراسركرۀ زمين تعاليم حضرت بهاءاهلل را بموقع اجراء مى گذارند

 بود جامعۀ جديدى بوجود نخواهد قادر  كامل باشدوظيفۀ بهائيان است كه به آنها بياموزند، اين است كه اين تعاليم هراندازه

ّبياورد، مگراين كه ملهم به روحى گردند كه به تنهائى قلوب وخصوصي َ ات بشررا دگرگون نمايد وآن شناسائى اصل ومبداء الهى ُ

 بدان نيازمند بشروقتى آن مبداء را شناختند قلوبشان منقلب خواهدشد وآنچه .  يعنى حضرت بهاءاهلل است»ى الهىّمرب «درقالب

  ٣٨٥.ّاست تقليب قلوب است نه اين كه صرفًا ديد روشنفكرانۀ آنها متحول گردد

  :مى فرمايند نيز و

جميع بهائيان مأمور احياى عالم وجودند . د خواهدشدجًا به هدايت ملل واقوام مؤيّعقيدۀ ما اين است كه روح امرالهى متدر

ۀ نهضت هاى ّاهداف عالي از را دور هرگز خود .رت بهاءاهلل رابه سمع جهانيان برسانندۀ حضّوبايد با كمال استقامت تعاليم سامي

ّدائمًا مترصدند كه فرصتى بيابند تا نداى الهى رابه سمع عموم برسانند وبا نهضت هاى  ۀ انسانى نگيرند وّه وافكارسياسيّيّمترق

  ٣٨٦.ديگر صلح طلبى واشاعۀ حقايق واستقرارعدالت همكارى نمايند

  : مى فرمايندوعدۀ صلح جهانىۀ ّدل اعظم دربيانيعبيت ال و

وحدت به گوش عالميان مى رسانيم وبه همۀ  دنيا براى حصول صلح و درسراسر را اى همكيشان خودّما دراين رساله تمن

 ان به اصول صلح وقاتشّند، به نفوسى كه تعل ابه همۀ آنانكه درآرزوى خاتمۀ دشمنى ونزاع ّمظلومانى كه قربانى تعدى وتجاوزند

 با همۀ آنان همگام و براى آن خلق فرموده، مى پيونديم و مهربان ما را نظم جهانى سبب ترويج مقاصد جليلى است كه خداوند

جان به گوش جهانيان برسانيم اين وعدۀ مبارك  اعماق دل و را از اميد وغايت اطمينان خود ّهمعنانيم وبراى آنكه شدت شوق و

ق ّاين نزاع هاى بيهوده وجنگ هاى مهلك ازميان برخيزد وصلح اكبر تحق«:  رانقل مى كنيم كه مى فرمايدحضرت بهاء اهلل

  ».يابد

ّايام نوشته اكاذيب وتهمت هائى بيش نيست كه باحقيقت  كه آنچه جام جم در ت درنصوص فوق روشن مى گرددّدق با مالحظه و  

 گنه كردّعنوان فراماسون وغيره نام برده درمقاله اى جداگانه درهمين مجموعه، باعنوان دربارۀ افرادى نيزكه به .  درجه اختالف دارد١٨٠

 جود و بهائى نيز منابع غير ّاما نكتۀ جالب دراين موردآن كه مداركى از. ندارد به تكرار نياز  مطالب الزمه مذكورگرديد و...دربلخ آهنگرى

 اساسًا در هست و بوده و فراماسونرى جدا كه جامعۀ بهائى از واضح مى سازد ى باشد وبهائى م آثار د نصوص مباركۀ فوق ازدارد كه مؤي

يا  شده و امربهائى جدا يا بهائى نبوده يا از مزبور اگرمواردى يافت شده فرد ت فراماسونرى نمى پذيرفته اند، وّبه عضوي ايران بهائيان را

بود آنچه بهائى ستيزان به هم مى بافند درست باشد،  قرار اگر. هائى بوده استقبول آيين ب فراماسونرى مربوط به قبل از تش درّعضوي

فراماسونرى داشته باشند، حال آنكه جام جميان  ت درّبهائيان ايران، نصف بيشترشان عضوي نفر ٣٠٠٠٠٠ ت بيش ازّجمعي حداقل بايد از

  .نها هم چنانكه گفته شد زيرسؤال استّايام معرفى نكرده اند كه بهائى بودن آ در را معدودى انگشت شمار جز

قين رسمى جمهورى اسالمى ّ كه محصول محقوسقوط سلطنت پهلوى ظهورآن كه دركتاب  بهائى مزبور ازجمله مدارك غير  

 فراماسون نيز ل ساواك وئومس سال نيز١٢ّ سالۀ مسلمان محمدرضا شاه كه ازجمله ٤٠نيزهست، آقاى تيمسارسپهبد حسين فردوست يار
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ّم ساواك به دقت دنبال مى شد، بهائيت بودّ كل سوۀط ادارّيكى از فرقه هايى كه توس «:، چنين گفتهبوده  مربوطه بولتن هاى نوبه ۀشعب. ّ

ّبه اطالع محمد رضا ) ّدفتر ويژه اطالعات(تنظيم مى كرد كه يك نسخه از آن از طريق من ) سه ماهه( اى اين بولتن .  مى رسيد)پهلوى(ّ

 سالى كه من در ساواك بودم ١٢ فردى كه مسئول بهائى گرى بود در تمام واكبايد اضافه كنم كه در سا... لتن فراماسونرى بودمفصل تر از بو

 ضد بهائى شديد ۀاو روحي. ّص درجه اول شده بودّهمين سمت را داشت و بعدها هم در همين سوژه كار مى كرد و لذا در كار خود متخص

  ٣٨٧».داشت

 جمهورى اسالمى منتشرشده سۀ مطالعات وپژوهش هاى سياسىّمؤس است كه توسط ايران اسناد فراماسونرى در  ديگر ازكتابمدرك  

قين رسمى جمهورى ّخين ومحقّط مورّتوس  را نيزوسقوط سلطنت پهلوى ظهورسه اى است كه امثال كتاب ّسه همان مؤسّاين مؤس. است

دارد كه بال استثناء طورى مطرح شده است كه  اجع به جامعۀ بهائى نيزمطالبى وجود ازجمله رهامى نمايد كه درآن ه نموده وّاسالمى تهي

ى ّعجايب اين كتب آن كه حت از. فى كندّضداسالم معر وطن فروش و و فاسد فراماسون و عوامل پهلوى و جاسوس و بهائيان را استعمارى و

دست به توجيه زده آن را   بهائى ستيزانه شان همخوانى ندارد،دروغ و ودات وهم آلّبارۀ بهائيان ارائه مى كند كه با فرضي در اگرسندى را

جهانيان اين كتب به اصطالح  ايران و ت عزيزّمعلوم نيست كه بعدها وقتى مل!  سبحان اهلل.پوششى براى پنهان كارى مى دانند ظاهرى و

 .خواهند داشت  آميزى كه كرده اندانتتحريفات خي خين رسمى را به محك مى زنند، چه جوابى براى اكاذيب وّتحقيقى وتاريخى مور

خين رسمى نوپاى مزبورچگونه ّه شويد مورّقضاوت فرمائيد تا متوج و خين رسمى مزبوراست؛ بخوانيدّآن مدرك زير وتوجيه مور موارد يكى از

  ٣٨٨.ريف وتوجيه مى نويسندوتح آن گونه كه مطابق اميالشان است با تغيير به جاى نوشتن آنچه درگذشته رخ داده، تاريخ را

، كه )ازساواك( ذيل درسند«: ،چنين مى نويسد٢١٦-٢١٧،صص ١٣٨٠زمستان  نشر ،فراماسونرى درايران اسناد ّدرجلداول

عاى عدم امكان ورود بهائى ها به تشكيالت ّگزارش گفتگوهاى درگرفته ميان تنى چند ازاعضاى لژهاى ماسونى است، اد

ايران نمى توانست سازگارباشد، زيرا  در  بندى هاى فراماسونرىستهت دّعائى كه البته با واقعيّدا. فراماسونرى مطرح شده است

 فراماسونرى، دكتر رّدورۀ متأخ در. ت داشته اندّر درفراماسونرى عضويّدورۀ متأخ دورۀ تشكيل لژ بيدارى وچه در بهائيان چه در

  ٣٨٩».ذبيح قربان معروف ترين چهرۀ بهائى بود

آبادى بزرگ دبير  على احمد دكتر درجلسۀ افطارى كه با حضور: بهائى درفراماسونرى: ، موضوع٢٧/٤١٧٠١٧  شمارۀسند

ّ سيدضياء شفائى ازاستادان ماسونى، هادى اديبى، محمدتقى فكرى، حسين مصطفوى ودكترسيمجور-لژبزرگ محل  در ّ

من بود اوضاع عوض شده  وليان شاگرد بودم داراستاناحمدعلى آبادى گفت آن وقت كه من  انجمن رازى شركت داشتند دكتر

پيدا كرده  دكترسيمجورگفت مثل همين طريقت ماسونى كه افراد ناباب به آن راه. گرفته است به خود شكل ديگر فرم وزۀ امورّكلي

 لمااند درحالى كه درگذشته اين طورنبود دكترعلى آبادى گفت من سعى مى كنم تا آنجا كه ممكن است اين تشكيالت س

ًبى دين به طريقت ماسونى راه پيدا نكنند مخصوصًا بهائى كه اصال نه مذهب دارد ونه وطن وخوشحالم  بماند وافراد ناسالم و

وارد شده اند حتمًا من درايران  هم گاهى يكى دونفرآدم ناجور اگر كه تا به حال نگذاشته ام يك نفربهائى به طريقت راه يابد و

سلسبيلى نيزگفت با تحقيقات كامل كه  على اصغر. راه نداده ام يك نفربهائى را  هنوزبختانهى خوشبودم ول نبودم ويا مريض

 ندارد وتا حال هم يك نفربهائى در ه اين تشكيالت وجودبت افراد مى شود امكان ورود بهائى ّفى وتقاضاى عضويّموقع معر

نمى تواندراه پيدا كند   راه ندارد وفراماسونىبهائى مطلقًا به كه  نظركرد اظهار ى نيزّدكترهوشنگ ظل. تشكيالت ماسونى نداريم

  .چون بنياد مذهبى واعتقادى ندارد وبه وطن نيز معتقد نمى باشد

بهائى عضو تشكيالت ماسونى مشاهده ننموده  يك نفر هنوز درمدت زمانى كه با تشكيالت ماسونى آشنائى دارد:  شنبهّۀنظري

  .است
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 ها هنگام ورود به تشكيالت ماسونى حتمًا بايد به كتاب آسمانى سوگند بخورند چون بهائى ها فاقدماسونى : ۀچهارشنبهّنظري

  .انجمن. پذيرفته شوند كتاب هستند بعيداست كه به فراماسونى

  .٢/٨/٥٢.سامعى. ّ ازطبقه بندى سرى خارج است):هامش(

عاهاى غلط ّاك راتوجيه معكوس مى كنند ومحتوياتش را ادساو  سال اخيراسناد٣٠خين رسمى ّراستى اگرمور!  مى فرمائيدمالحظه  

دركدام دانشگاه وبا  تاريخ را ديگران استفاده مى كنند؟ اينان رشتۀ عليه جامعۀ بهائى و شاهد مى انگارند، پس چرا ازآن به عنوان مدرك و

 يم كه فراماسون بودن خيلى ازمسلمانان مذكورايشان نمى پرس از خين حقيقى مى نويسند؟ ديگرّ كه برعكس موردچه متدولوژى خوانده ان

  قسم خورده اند وجلسۀ ماسونى وافطاريشان يكيست به چه تعبيرمى كنند؟ ن مجيدآمزبوررا كه ازجمله به قر اسناد در

، تنها  جالب آن كه براى توجيه نظرات پوچ خود.كنم داور داورى دارم خدارا من كه را/ ونرگس مست وبرمن نام فسق الله ساغرگير  

دوم  تك نگارى هاى جلد مشابه  ايشان نيز»تك نگارى«شهبازى كه ان شاءاهلل روزى  آورى استاد ياد نمونه اى كه ذكر مى كنند ـــ آن هم با

دربلخ  گنه كرد  قربان است كه درمقالۀحذبي گرفت ـــ دكتر ايران قرارخواهد ت عزيزّملر اختيا  درسلطنت پهلوى سقوط و ظهور كتاب

 فوق توانست وارد بهائى گرديد ولذا طبق سند دشمنان امر  درهمين مجموعه ذكرشدكه بهائى بوده ولى بعدها ازپيمان شكنان و...رىآهنگ

  .نداشت نيز ت راّخوردن حين عضوي ۀ نداشتن كتاب مذهبى براى سوگندّغص بهائى نبود البد شود وچون ديگر طريقۀ ماسونى

 اخبارامرى  وآهنگ بديع نشريۀ بهائى دو ازجمله درمقاالت خودبه نقل ناقص وتحريف شده ازّ بايد اشاره كردكه ايام همچنين  

توضيح  ارتباط مزبور ّاما با حيله هاى خاص خود دربارۀ.بعضى كشورها مرتبط بوده اند نوشته است كه بهائيان با كلوپ هاى روتارى والينز

دادن كتب بهائى به اعضاى  ان جذب آنها نمى شدند بلكه براى ابالغ ظهورجديد و نمى گويد كه بهائياكثرموارد رًومثال د ناقص مى دهد

 :ّ ايام فقط اشاره مى كند٣٠ًاين است كه مثال درصفحۀ ازجمله يكى ازشگردهاى جام جم دراين مورد .آن به آن كلوپ ها مى رفتند

عيت هاى وابسته به فراماسونرى الينز، روتارى وتسليح درسفربرزيل ازسوى جم) ربهائيانبيوۀشوقى افندى سومين رهب(ه ماكسولّروحي«

ايادى امراهلل  نفراز ٢٠٠ «: حال آنكه اصل خبراين است كه».مالقات نمود الينز اعضاى روتارى و استقبال واقع شد وبا اخالقى مورد

سولگرى ها، اعضاى سازمان هاى نمايندگان كن رسمى شهردارى، نمايندگان: شامل.ه خانم درپرت الگره برزيل استقبال كردندّروحي

داشتند، دختران  حضور صليب سرخ برزيل نيز كلوب روتارى و و اعضاى آكادمى ادبى، اعضاى كلوب الينز از نفر مختلف ازجمله دو

بهائى  جزوۀ برينمصاحبۀ مطبوعاتى كردند وبه مخ. فيلمبرداران تلويزيون درفرودگاه بودند عكاسان و و جرايد خبرنگاران پيش آهنگ و

درجهت تبليغ امربهائى ازجمله به  كه اين قبيل اقدامات جنبۀ سياسى نداشته و  جام جم ناقص وگزينشى مى نويسد تا معلوم نشود».دادند

  ٣٩٠.ه اشتغال دارندّگروه هائى است كه به امورخيري و افراد

،بهائى نبوده اند كل ٣٠ربان وروحانى وتسليمى درصّايام ازجمله هويدا وق يادشده در ه به اينكه افرادّ آنچه گفته شد، وبا توجبا  

برتوضيحات اثباتى است ونه نقضى، ازمقابله به مثل با جام جم مى گذريم  چون مبناى اين نوشته بيشتر. ۀ جام جميان پوچ مى شودّفرضي

هوا كردن  دو وربه يك بام وديگرمجب  جام جم راكه فراماسون بوده اند به رخش نمى كشيم كه مثل مواردقۀعال ت هاى موردّوشخصي

عالقۀ جام  ساواك، كه مورد ين، همكارئخوشبختانه آقاى اسماعيل رآ. نشود ّ آمين يا رب العالمين.ت اهلل وانصاف دهدّ همه خشيابهخد

ّجم است واسم رديه اش عليه ديانت مقد ّ  بحث ّ كلىكارشّايام مى درخشد، چنين نموده است وبا اين  ٤٧ س بهائى درفهرست صفحۀّ

 ان شاءاهلل جام جميان نفرمايندكه .وارداين مقوله شوند ءقين مسلمان به راه انداخته است ولذا نيازى نيست كه اهل بهاّ ومحقءبين علما

   .قبول جام جميان اشتباه كرده است ت موردّدربارۀ فالن وبهمان شخصي ذبيح حق داشته است ولى ين دربارۀ نبيل الدوله وءآقاى رآ
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  ّمۀ جام جم چاپ مكهويژه نا

  حامد

 و ه به آزارّارقريش درمكّ كف،ّاوايل ظهورحضرت محمداست  

 اوضاع برآنان چنان سخت .ت وشكنجۀ مسلمانان پرداخته اندّاذي

ّشده، كه حضرت محمدص گروهى ازايشان را امر مى فرمايند كه به 

ا دوگروه به فاصلۀ زمانى ازهم كه سرپرستى يكى ازآنه. حبشه پناه برند

دخترحضرت رسول ص  باجعفربن ابى طالب بود ودريكى ازآنها نيز

ّرقي آنجا مسيحى  چون امپراطور. ه حضورداشتند به حبشه مى روندُ

ارقريش كه تيرشان به سنگ خورده ّكف. وعادل است آنها رامى پذيرد

وفشارهاى بيشترشان به مسلمين نتيجۀ عكس داده و باعث انتقال 

ت مناسب مسلمين درآنجا به ّه گروهى را براى خنثى كردن وضعيّرؤساى سياسى مك. ازكينه وحسد مى سوزنداسالم به حبشه شده است 

ه ورؤساى ّكه دشمن بت هاى مك پناهندگان ازكسانى هستند اظهارمى كنند و مسلمين بدمى گويند از امپراطور حبشه مى فرستند وآنها نزد

به رؤساى  و به حبشه راه ندهد آنان را بايد  اند وخارج ازدين بت پرستى شده اند وامپراطورو ازقوانين آنجا سرپيچى كرده آنجا مى باشند،

  .تا به سزاى اعمالشان برسند ّمكه تحويل دهد

ّبرعكس كفارقريش كه به ايشان ظلم كرده، به  كه آن مسلمانان مظلوم، ه مى شودّدرصدد تحقيق بيشتربرمى آيد ومتوج امپراطور  

 رابه پيامبرى مى )ع (درستكارند وهم به خدا معتقدند وهم حضرت مسيح صادق اند و ل شده اند، هم درقول خودّحيله ودروغ متوس

ه بازمى گردند ّپا دراز تربه مك دست از ارمزبورّكف ّ لذا آنها را به كفارتحويل نمى دهد وبا مسلمانان به عدل معامله مى نمايد و.شناسند

عبيداهلل بن جاش وسكران بن عمرو،  والبته بعضى ازآنها مانند.( وبه انجام فرائض دينى خودمى پردازندومسلمين درحبشه آسايش مى يابند

 بايد نو ّمحمد پيغمبرى كه از كتاب .ترك ومسيحى مى شوند مى گيرند واسالم را قرار وقتى كليساهاى بزرگ عيسويان رامى بينند تحت تأثير

چون نفوذكلمةاهلل را نمى . افزايش مى دهند برمسلمين را ّصبات جاهلى مى سوزند، فشاريان كه درآتش كينه وتعّمك). ١٢٠،صشناخت

حضرت به مدينه مى . تشكيل مى دهند وتصميم به قتل رسول اكرم ص مى گيرند ه مجلس شورّف سازند رؤساى مكّمتوق توانند

  .الخ....روندو

وقايع  ، درتأئيد١٨٣ارات كتابخانۀ مسجد جامع عتيق شيراز، ص، انتش٢، جايمانّآيت اهلل سيدعبدالحسين دستغيب نيزدركتاب   

مى  ه به آنها خيلى آزارّ مسلمانان تا سه سال عددشان به چهل نفرمى رسيد ومشركين مك،دراوائل بعثت پيغمبرص« :فوق چنين مى نويسد

 ، برويد درجائى،روزه نمازبخوانيد و ك كنيد شما بايدّفراركنيد، اينجا نمانيد، مكه راتر برويد پروردگار امركرد به امر رسول خدا. رساندند

 بزرگ و مرد امپراطور ت درحبشه غالب بوده، لكن خودّنجاشى هرچند نصراني. نزد نجاشى امپراطور حبشه رفتند. ّبرويد كه درامان باشيد

  ».دانشمندى بوده است

جواب توضيحاتى شبيه به آنچه مرحوم دستغيب  در ،ه بودندّحال بايدسؤال كرد كه جام جميان اگرآن موقع درصف مشركين مك  

ه چه مى نوشتند؟ البد مى گفتند اسالم را راهبان مسيحى به حضرت رسول ّويژه نامۀ آن زمان خود درمك نوشته اند،چه مى گفتند؟ در

ت است كه شبكۀ استعمارى ّلّاولين است، وبه همين ع اساطير آموختند وبه همين دليل است كه آيات وقصص قران شبيه تورات وانجيل و

 .كه مسلمين به حبشه پناه برند، بلكه امرشبكۀ استعمارى بود نبود پروردگار مسيحى آن وقت ازطريق حبشه به مسلمانان كمك كرد، واين امر
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 »ۀ جنوبىمغازله باهمساي« مى شد، ٥ وعنوان مقالۀ ص».ت وامپراطورى حبشهّمسلماني«به  تبديل مى شد  نيز٤حتمًاعنوان مقالۀ ص

اين قبيل  از  و»ماه عسل درحبشه« مى شد، ٨ عنوان مقالۀ ص»مسيحى حبشى پا با استعمار دير پيوند« مى شد، ٦عنوان مقالۀ ص

  .ّايامر اوهامات مشابه د

ّايام چاپ مك ات مقاالتّبه حرمت حضرت رسول اكرم وحضرت بهاءاهلل به مقايسۀ جزئي    .ه وچاپ جديدآن درطهران نمى پردازدّ

ّواال مشاهده مى شد كه حت ن مجيد، اين معجزۀ آقر به فرمودۀ!  سبحان اهلل.نيزشبيه به هم مى شد مقاالت مزبور در ات مذكورّى روح جزئيّ

 عزيز  هموطنان.ت يكسان الهى وتشابه قلوب مؤمنين ومعرضين را مى توان ازمقايسه هاى تطبيقى تاريخ اديان دريافتّابدى اسالم، سن

  .خواند اين مجمل خواهند ل ازّحديث مفص خود

 و دراوايل ظهوربهائى كه دشمنان امرالهى درايران مؤمنين را آزار«: همچون مرحوم دست غيب مى توان نوشت كه ّاما به جاى آن،  

نا شد با ايشان آش با عقايد رفتند وچون حكومت آنجا دربارۀ امربهائى تحقيق نمود و اذيت مى كردند ومى كشتند، گروهى به عشق آباد

احكام دينى خود عمل  و قتل تاحدودى درامان ماندند وتوانستند به امور شكنجه و از ايشان به عدالت رفتارنمود وبهائيان درعشق آباد

بدون اين كه نجس محسوب شوند درآن به عبادت خدا   وءنمايند وازجمله مشرق االذكارى بسازند تا همۀ پيروان اديان بدون استثنا

 .اينكه منجربه قتل يكى ازبهائيان گرديد ّما درآنجا نيزبعضى ازدشمنان بهائيان ازپا ننشستند وبه آزارنسبى بهائيان ادامه دادند تاا. پردازند

ايران نباشد كه قانونى دركارنباشد وبهائى بكشند ونه تنها ازمجازات درامان  دادندعشق آباد مانند قاتلين وهمدستانشان كه احتمال مى

دروغ وهياهو زدند كه مقتول  بشود كه يك كافربى دين نجس رابه ديارعدم فرستاده اند، دست به دسيسه و  ازايشان قدردانى نيزمانند بلكه

ّاما حكومت عشق آباد ـــ مانندحكومت حبشه ـــ به دسيسه هاى  .توهين نموده بوده وقاتلين وى رابه اين خاطركشته بودند به اسالم عزيز

گروه بازجوئى به عمل  دو هر داخل ايران نيزصورت مى گرفت وقعى ننهاد و با محاكمه اى عادالنه كه درآن از ى ازّحتدشمنان بهائيان كه 

  ٣٩١»....ى با اين حال،بهائيان شفاعت نمودند وتخفيف مجازات براى قاتلين حاصل شدّآمد،قاتلين را محكوم كرد ولى حت

ين شاه دراين باره درست باشد، ّنامۀ ناصرالد و ّران به روسيه دراين خصوصمبنى براعتراض دولت اي ،٩ّعاى ايام درصّاد اگر  

 پناهنده شده به ِه درحبشه عليه مسلمانان مظلومّام مكّين شاه به جمالتى كه نمايندگان حكّچقدرشبيه است اين جمالت نامۀ ناصرالد

ًاوال اين جماعت«: درآن نامه ازجمله چنين نوشته شده. حبشه گفتند  را شما )ّى درآن ايام نيزبه بهائيان، بابى مى گفتندّالبته حت. ئىبها (ّ

هركس به  درعشق آباد جمع كرده اند؟ خواهش شاه اين است كه اينها را بدوانيد و چرا. دولت ايران هستند مى دانيد كه دشمن دين و

 .چقدرشبيه است! سبحان اهلل ».هستند ه بدتراينها مثل نهليست هاى شما، بلك. اين اسم درآنجا بيايد واقامت نمايد راهش ندهيد

  . مالحظه فرمايندّمحمدرسول اهلل عين صحنۀ حبشه را مى توانند درفيلم هموطنان عزيز

وجام جميان چه كينه توز وحسود وبهائى ستيزند كه  .استعمارى بودن اديان بابى وبهائىهام روسى وّراستى چقدرپوچ است ات  

 نقل رسانه هاى اين مملكت يادداشت هاى كينياز دالگوروكى سفير روس رسالۀ جعلى  هنوز.يق تاريخى انددرصدد وارونه جلوه دادن حقا

يادداشت « سال است منصفين، جعلى بودن آن ٦٠واين درحالى است كه حدود .نمى سازند حقيقى را منتشر است، حال آنكه اسناد

ّ، جعلى بودن آن رديه را بيان ١٣٢٨، سال ٩٠٨ ۀ شمار٥ يادگار سال ّۀنى در مجلاس اقبال آشتياّ ازجمله دكتر عب. را اثبات نموده اند»ها ّ

، بى اساس ٢٢، ص ٢و ١ ۀ راهنماى كتاب، سال ششم، شمارۀ در مجلشتيانىاستاد مجتبى مينوى نيزهمچون استاد اقبال آ. نموده است

يقين كردم كه اين يادداشت هاى منسوب به دالگوروكى  «:هام روسى بودن ديانت بابى و بهائى را اثبات نموده و نوشته استّبودن ات

موافق آيين الهى نيست در كتاب   نيزكه خودّتآدمي همين حقيقت را آقاى فريدون ».مجعول است و اين جعل هم بايد در ايران شده باشد

ى آقاى احمد كسروى نيز كه خود از ّتح. ، ذكر كرده و نام جاعل ايرانى آن را نيز نوشته است٤٥٦ چاپ چهارم، ص امير كبير و ايران

قرارگرفته است، يادداشت  جام جميان نيز استناد  خود، كه موردبهائيگرى كتاب ٧٨مخالفين امر بابى و بهائى بوده است، در صفحه 

  .هاى منتسب به سفير روس را جعلى و ناوارد دانسته
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ت در ّتهمت روسى بودن زده شده، وهمين آقاى آدميش جعل شده، .  ه١٣٢٢ آنكه دريادداشت هاى مزبوركه درسال جالب  

مدركى كه آقاى آدميت براى (. ، به فاصلۀ يك سال ازآن، تهمت انگليسى بودن زده است.ش.  ه١٣٢٣ نشر امير كبير و ايرانكتاب 

ّ ازطريق روسيه ايران سفرزمينى ازانگلستان به شمال هندوستان آرتوركانالى دركتاب ليسىادعاى خودارائه كرده بودگزارش مأمورانگ
 عاى وى وجودّاد وقتى به او گفته شدكه مدرك مورد نبود و زمان خود، مدركى موجود مراجعه به آن در ّاما جالب آنكه با.  بودوافغانستان

 ّى را رد كسروى كه خود از زاويه اى ديگر امر بابى و بهائاحمدى ّ حت٣٩٢).نشرهاى بعدى كتابش حذف كرد از را عاى مزبورّندارد، اد

اين بسيار بيجاست كه كسى بگويد فالن روسى يا انگليسى «:  مى كند و مى نويسدّكرده، تهمت روسى يا انگليسى بودن آنها را صريحًا رد

  ».آن را پديد آورده

ّ جالب تر است وقتى به يادآوريم گزارش سفيرروسيه درايران را ــ يعنى همان كينيازدالگوركى فوق الذو   يادداشت « نامش كررا كه بهّ

:  مى نويسدچنين ران،يّعشق آباد، از قول تزار روسيه به دولت ا فوق در واقعۀ  جعل كرده بودند ـــ كه حدود پنج دهه قبل از»...ها

 اصول و ّ دادند که اطالعات الزم را در موردّتيمورأ امور خارجه به بنده مري دوک نسلرود وزلهيّ امپراتور روسيه تزار بزرگ بوسحضرتياعل«

وى شوهر خواهر حضرت ( موسوم بود ى آهدي مجرزاي داشت که به مىاسي سري غىسفارت منش.  کسب نموده گزارش دهماني بابديعقا

 کي از هر ى من گذاشته که خالصه ااري کتاب در اختى تعدادىپس از چند.  سپردمى منشني را به اّتيمورأ منيمن ا. )بهاءاهلل بوده است

 او به ى و انقالبخواهانهي آزاددي باب و عقاىعاّ ادى از چکونگى گزارش جامعلهي وسني کرده بود و من توانستم بدّهي تهىبه زبان روس

 و راني اى انقالب مذهبلهي بوسخواستي بود که مى و روحانرکي زاري بسىباب شخص. وزارت امور خارجه دولت مطبوعه خود بفرستم

 افکار لي قبني نمى باشند الي وجه ماچي امور خارجه جواب داد که بهري وزىپس از مدت. ند برهاىبات و عقب ماندگّجهان را از تعص

 دي عقاني با اتواندى  مقي که به هر طرديران بخواهي که از دولت ادي دارتيمورأ و شما مابندي تيّ بداخله روسيه سراى و انقالبخواهانهيآزاد

  ٣٩٣». ابالغ نمودمراني اوامر را به صدر اعظم اني انيمن هم ع.  کن سازدشهي و آنها را ردي مبارزه نماانيباب

ّايام ذكرمشرق االذكارعشق آباد شده و جام جم آن را مؤس  چون دربارى   هموطنان نازنين  به حضور سه اى سياسى جلوه داده، بايدّ

ّ االنشآء عمروا بيوتًا باکمل ما يمکن ٔيا مال«، حكم فرموده اندكه، كتاب مستطاب اقدس عرض شودكه حضرت بهاءاهلل دراثر آسمانى خود

ّ ثم اذکروا فيها ربکم الرحمن بالروح و الريحان اال .ّ لها ال بالصورو االمثالىنوها بما ينبغّ البلدان و زيى االمکان باسم مالک االديان فىف ّ ّ ّ ّ

ّبذکره تستنيرالصدور و تقر االبصار  اهائى رابه كاملترين صورت ممكن درشهرها بسازيد،يعنى اى اهل عالم به اسم خداوندمالك اديان بن( »ّ

همانا سينه ها به . ت ومهربانى به ذكرپروردگارتان پردازيدّپس درآن با محب.  شايسته است زينت دهيد ونه به تصاوير واشكالآنچهوآن را به 

  .)ديده ها به يادش روشن مى شود و ذكر خدا نورانى مى گردد

ّ مختص به ستايش و ىمعبد بهائ«: تطاب اقدس نشرمركزجهانى بهائى، چنين آمده است يادداشت هاى كتاب مسدرقسمت  

ّ مشرق االذکاراست که در آتيه عالوه بر محل عبادت شامل ملحقى مرکزى اين معبد بنا.ّعبادت حق است ّ خواهد بود که به فعاليتهاىاتّ  ىّ

 ىعبدالبهاء مشرق االذکار را از اعظم تأسيسات عالم انسان حضرت . اختصاص خواهد داشتىلم و عى، تربيتى، بشر دوستىاجتماع

ّ از ارتباط و امتزاج عبادت حق و خدمت به خلق معرفى امراهلل آن را نمونه بارزّ فرمايند، و حضرت ولىىتوصيف م  ى در جا. فرمايندى مىّ

  راءّتفرعات آن عاجزان را آسايش بخشد، فقرا و مى فرمايند که معبد بهائى متهديگر نظر مبارک را به آتيه اين مشروع معطوف داش

 ىّدر مستقبل ايام در همه مدن و قر) ترجمه (. عطا کند و نادانان را تربيت نمايدّى دهد، غم زدگان را تسلىدستگيرشود، مسافران را مأو

  ». بنا خواهد شدىمعابد بهائ

اى طوالنى در ميان اديان مختلف  كامى است كه سابقه بيشترآنكه دعا، چه به صورت فردى و چه به صورت جمعى، از احتوضيح  

عالوه بر نماز روزانه، از بهائيان خواسته شده كه در مواقع مختلف، تنها يا . ت بسيار برخوردار استّداشته است و در نزد بهائيان نيز از اهمي

 در هر محل، مكانى براى عبادت و ذكر خداوند يكى از احكام بهائى اين است كه بايد.  به دعا و نيايش بپردازند،به همراه ديگران

شود يعنى مكانى كه ذكر خداوند از آنجا بلند  اين مكان همان طوركه اشاره شد در اصطالح بهائى مشرق االذكار ناميده مى. ساخته شود
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ه و آثار الهى را با لحن ّعياز بهائيان خواسته شده كه به خصوص در صبحهاى زود در مشرق االذكار حاضر شوند و در آنجا اد. شود مى

اغلب اديان معابد و مكانهايى دارند كه . اى نيست ساختن معابد در تاريخ اديان امر تازه. شود، تالوت كنند ت مىّخوش كه سبب روحاني

شرق هاى مسيحى، م برخالف عبادتگاههاى اديان شرق و بعضى فرقه. محل اجتماع مؤمنان و انجام دادن عبادات جمعى ايشان است

مشرق االذكارهاى بهائى كه طبق حكم كتاب اقدس بايد به زيباترين وجه . و تماثيل مذهبى باشد االذكار بهائى بايد خالى از تصاوير

تواند  ازيكى از اديان الهى است، ولذا هر فرد با هر دين و اعتقادى مى  در هستند كه هريك سمبل و نشانى ٩ممكن ساخته شوند، داراى 

شود  ه و آثار همۀ اديان خوانده مىّاالذكار ادعي ر شود و به شيوۀ خود به دعا و نيايش خداوند بپردازد، به اين ترتيب در مشرقدر آنها حاض

 يك از قارات جهان مشرق االذكار بزرگى هرتا كنون، در . كه نشانگر اعتقاد بهائى به وحدت اساس اديان و وحدت عالم انسانى است

پيش بينى شده كه در اطراف هر مشرق االذكار . شوند ه كه هر يك به سهم خود شاهكار معمارى محسوب مىتوسط بهائيان ساخته شد

.  سالمندان و غيرهانۀتى ساخته شود، مانند بيمارستان، پرورشگاه، خّبناهاى ديگرى براى رسيدگى به احتياجات مردم از هر دين و قوم و مل

يان و از جمله دين بهائى است كه طبق آن، مركز و محور همۀ امور اجتماعى و روابط انسانى اين مسئله حاكى از يك اصل مهم در همۀ اد

  .امور روحانى و معنوى است

ت زلزله آسيب ديد وبعدها به اقدام ّكه ساخته شد ولى پس ازچندى به عل ّاولين مشرق االذكارى بود  االذكارعشق آبادمشرق  

 وارده بربهائيان قاتييتض. كرد نيزبه سيبرى تبعيد ان را ازشوروى اخراج نمود وبعضى راحكومت همچنين بهائي. حكومت خراب گرديد

آت هستند، وبا ئبه دنبال اكاذيب وافترا و ّاما ايشان كه كارى به حقايق ندارند  باشد،وشيدهدرشوروى چيزى نيست كه برجام جميان پ

 »روش شناختى«بزرگ   واين يك ايراد.جلوه مى دهند ويا مسكوت مى گذارندوارونه  استفادۀ گزينشى ازمنابع بهائى وغيربهائى حقايق را

 به دلخواه نقل مى سال هاى سكوت، ازكتاب ٣، پانوشت١٧، وص١٤، پانوشت ٩ازجمله درص. دربه اصطالح تحقيقاتشان است

 وازعجايب آنكه . گذارندّكنند، اما ده ها صفحۀ ديگرآن را كه پراست ازشرح تضييقات شوروى عليه جامعۀ بهائى مسكوت مى

 براى انگليس مى داند، ئيانرا پايگاه جاسوسى بها  مى نويسد ومشرق االذكار»مبارزۀ دولت شوروى با بهائيان«راجع به ١١-١٠درصص

 يان رامبارزه كرد وهمۀ اد نيز جمله اسالم از درحالى كه حكومت كمونيستى فقط با ديانت بهائى به ستيزه نپرداخت بلكه باهمۀ اديان و

مقالۀ   درههمين جا آنك در  تناقض عجيبتر. سال همۀ پيروان اديان ازچنگ آن خالصى يافتند٧٠افيون توده ها خواند تا اينكه پس از

 در دراين صورت چطور. فروپاشى آن انگليسى شدند ّ مى نويسد تا سقوط روسيۀ تزارى بهائيان روسى بودند، وپس از١٢درص ديگر

 جام جميان بپرسندكه چرا از ت ايران بايدّآنان درهمان زمان روسى بودن جاسوسى براى انگليس مى كردند؟ مل مى نويسدكه ١١و١٠ص

لحادى كمونيستى درهمان مشرق االذكار به نمايندگى ازهمۀ اديان نطق هاى ِا رّبرابرهجوم تفك  دربهائيانپنهان مى كنند كه چگونه 

دروغ   را به دست آورده، بخوانند و»سال هاى سكوت«منابعى چون  ترسدكه مردم ايران خود جام جم ازاين مى .ل ومتين مى كردندّمستد

  .برمال سازند آنان را

كه درهمين جام جم،شماره  ًعاى رفيق جام جميان آقاى عبداهلل شهبازى است كه قبال درمقاالت خودّاد  عجيب ديگرمطلب و  

ّاپ شد با استفاده ازرديه هاى ناقضينى چون آواره وصبحى مد چ١٣٨٢ مرداد ماه ١٩ تا ١٦، مورخ ٩٣٣ تا ٩٣١هاى  ّ عى ارتباط امر ّ

 حقيقتًا عجيب است كه چطور ممكن است بهائيان از عوامل .گرديد. ب.گ. سابق و كوى تزارى و هم با شورۀبهائى، هم با روسي

مالت جانانه اى هم در شوروى سابق به شهادت كمونيسمى باشند كه هيچ وقت در طول تاريخ خود با امر بهائى موافق نبوده بلكه ح

ّ از طريق رديه نويسان چپ همچون طبرى وفشاهى وغيره ـــ داشته استنّايام عليه امر بهائى و نظم ادارى آن ـــ و در ايرا خودجام جميان در ّ .

 امر بهائى ۀ عقيدۀيز بيت العدل اعظم را دربار امراهلل و نّدر اين سطور فرصت آن نيست كه بيانات كثير حضرت بهاءاهلل و عبدالبهاء و ولى

 كمونيسم را سوسياليسمى بدانيم كه هنوز ۀّ اگر روح اوليينكهراجع به ماترياليسم و كمونيسم ضد اديان الهى بياورد، ولى خالصه آن ا

 ۀحه اى از اوراق اين شجر سوسياليست يك رائۀشجر «:تبديل به مرامى ضد دين با اسمى خاص نشده بود، حضرت عبدالبهاء فرمودند

ّ اين شجر آيد اثمار جميع اشجار تناول ۀ در سايچون انسان . هر ثمر و فاكهه اى در آن موجود)امر بهائى( مباركه ۀمباركه دارد ولى اين شجر
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ز اهداف كمونيسم عاى سوسياليسم بوده است و در مورد وجهى اّ و اين به خاطر روح اجتماع گرايى و عدالتى است كه مورد اد٣٩٤».نمايد

ه از ّ االن جميع مسائل اقتصاديلى ا. كه طالب اقتصاد است)كمونيسم (همچنين حزب مساوات.. .«: فرمودند)يا حزب اشتراك و مساوات(

يأت ه كه در تعاليم حضرت بهاءاهلل و قابل االجراست و از آن اضطرابى در هّهر حزبى كه در ميان آمده قابل اجراء نه مگر مسائل اقتصادي

  ٣٩٥».ه حاصل نگرددّاجتماعي

 در شوروى سابق مستقر شد چون اساس آن بر نفى خدا و عقايد و روشهاى افراطى و ١٩١٧ّ كمونيسمى كه اول بار در ۀ دربارّاما  

 هدايات  عزيز امراهلل چندين دهه قبل از سقوط كمونيسم، بر اساسّيكسو نگرى بود، مورد انتقاد شديد امر بهائى بوده است و حضرت ولى

 سيستم هاى سياسى دنيا ــ چه كمونيسم چه ساير انظمه ـــ پيش بينى فرموده بودند كه كمونيسم ۀ همۀ دربارالبهاءكلى حضرت بهاءاهلل و عبد

وعده صلح ّ بسيار مهم ّۀعاقبت به دست همانها كه آورده شده بود، بر چيده خواهد شد و چند دهه پس از آن، بيت العدل اعظم در بياني

  : فرمودند١٩٨٥ مورخ جهانى

ّ وقت آن فرا رسيده تا به حساب مروجين مرام هاى مادى چه در شرق و چه در غرب، چه منسوب به كاپيتاليسم و چه به يگرد

ّكمونيسم كه مدعى رهبرى اخالقى جهانيان بوده اند رسيدگى كرد و پرسيد كه آيا جهان جديدى كه اين مرام ها وعده داده 

 را داشته و خود را وقف آن مى شمرده اند چه شد؟ آيا وصول به مرحله صيلش آيا صلح جهانى كه دعوى تحبودند، كجاست؟

ِپيروزى هاى فرهنگى كه مى گفتند بر اثر تفوق فالن نژاد و فالن كشور و فالن طبقه از طبقات بشر حاصل مى شود به كجا   َ َ

 غوطه ورند و حال آنكه ثروت ختىيش از پيش در گرسنگى و بدبت جهان در اين زمان بّانجاميد؟ چرا اكثريت مطلق جمعي

هاى نامحدودى كه حتى فرعون ها و قيصرها و يا حتى امپراطورهاى قرن نوزدهم خوابش را هم نمى ديدند، اينك در دست 

  حاكمان امور بشرى انبار شده است؟

  : فرمودند١٩٩٠ دسامبر ٢٩ام  كمونيسم به دست خود كمونيسم فرو پاشيد، و بيت العدل اعظم در پيلذا

ده كانون اميدواران و پناه ّ كه بيش از هفتاد سال نزد جماهير نفوس و در ممالك متعد)كمونيسم يا حزب چپ (حزب شمال

ت ّنظام هاى ديگر كه در قالب مدني...  بى اعتبار گشتطاررنجبران و كافل سعادت محرومان به شمار مى آمد در بسيارى از اق

ه ّ الهيۀقّ خالۀ نافذۀّبر جا و دائر مدار عالم انسانى در اين زمان است چون از نفثات روح القدس محروم است و از قومادى هنوز 

 گرفتار گردد كه خالقىممنوع نيز سرنوشتى بهتر از آن نخواهد داشت و چنان به مشكالت ال ينحل اجتماعى و اقتصادى و ا

زود است بساط عالم  «: در اين باره تصريح فرموده)حضرت بهاءاهلل (قلم اعلى. ناچار شكست پذيرد و از پاى بست ويران شود

ُ ان ربك لهو الحق، عالم الغيوب.جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد ْ ُْ ُّ َ  َ َ ََ َ   كنونى ۀمعّ تشنجات و ابتالئات و آالم و مشكالت جا».ِ

قلم  ( آنچه در خزائن علم الهى مكنون بود و به قلم اعلىكه در جميع شئون ظاهر و هويدا است شهادت مى دهد به اينكه

 امور بشرى به وجود آمده كه نتيجه اش جز يأس و ۀ مرقوم، حال آثارش آشكار گشته و هرج و مرجى در ادار)حضرت بهاءاهلل

ت خواهد نمود تا آنكه ّ نياورد و چنانكه در الواح مباركه مصرح است اين امر روز به روز شدرّحيرت و سرگردانى و مشقت به با

 جهت )حضرت بهاءاهلل (ه گردن نهند و آنچه كه جمال قدمّت غالبه الهيّاهل عالم را چاره اى ديگر نماند مگر آنكه به مشي

  .نجات عالم نازل فرموده متابعت نمايند

دانند و  از سرنوشت كمونيسم نمىّ مادى، اعم از كاپيتاليسم غرب و غيره را نيز بهتر ۀ انظمۀ فرماييد سرنوشت محتومى ممالحظه  

ّتمنا آن كه پيام  از هموطنان عزيز. شايسته است جام جميان وآقاى شهبازى حقايق عقايد بهائى را با مسطور نمودن اكاذيب، مستور نكنند

از اهل بهاء و نيز طرق ّهمچنين از ملت عزيز ايران مى خواهد اصل آثار بهائى را .  صلح جهانى بيت العدل اعظم را مالحظه فرمايندۀوعد

و در اينجا به . ديگر چون اينترنت به دست آورده مطالعه فرمايند تا خود به چشم خود ببينند و به فكر و قلب خالص خود بدانند و بفهمند
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 ١٣٣٨ورخ  بهائى كه از اوهام امثال جام جميان وآقاى شهبازى بى نهايت دور است بيان حضرت عبدالبهاء ممر ِ اىحرمت و آبروى اله

َقوله العزيز نگويند،. ب.گ.ُرا مى آورد تا ايشان را بهت فرا گيرد و بهائى را جاسوس بلشويك و ك)  م١٩٢٠حدود ( َْ جميع اين امور از  «:ُ

قريب مالحظه فرماييد حكومت اگر از  عن. ّ يابد لهذا دعا مى نمايم كه خدا حكومت را قوت و نصرت بخشدىضعف حكومت حصول م

 از بارى مطمئن باشيد حكومت اگر. ت يابد و چون حكومت قدرت بر ضبط و ربط يابد اين مشاكل حل گرددّخنه نيابد قوُبلشفيك ر

  ٣٩٦».ّبلشفيك راحت يابد قو ت خواهد يافت

فرانكفورت آلمان،سيدنى :  ديگرمشرق االذكارهائى كه پس ازعشق آباد تا حال درعالم بهائى ساخته شده عبارتند ازبارى،  

. ّحده آمريكا، پاناما، ساموآ، دهلى هندوستان و اخيرًا نيز قراراست در شيلى ساخته شودّيا، كامپاالى اوگاندا، ويلمت اياالت متاسترال

افتتاح  در جام جميان كه با آب وتاب نوشته اند. همچنين دهها قطعه زمين در نقاط مختلف جهان به اين منظور خريدارى شده است

ّايام، ذكرى هم   آورده اند، و درصفحات ديگر٨وعكس آن رانيزدرص بودند حاضر  اولياى امورعشق آبادمشرق االذكارعشق آباد،

 راجع به مراسم به مراتب باشكوه ترتأسيس ديگرمشرق شرحىبه فراموشى زده،  را اوگاندا كرده اند، خود ازافتتاح مشرق االذكار

ت اين است كه مى ترسند هموطنان ّ عل.صورت گرفته نداده اند به مراتب باالترمقامات دولتى  كه بعضًا باحضور نيز االذكارهاى مزبور

ون واستعمار ّت حمايت هاى سياسيّافزون آن نه به عل روز عظمت ونفوذ آيين برخاسته ازموطنشان بيشترآگاه گردند، وپى برند كه رشد از عزيز

ۀ الهى بوده كه آيين نازنين جديد خود را براى جهانيان فرستاده است تا ت ارادّاسرائيل بوده است، بلكه به عل مريكا وآوروس وانگليس و

 كه به عنوان راست به همين خاط٣٩٧.ساله را به كنارنهند٦٠٠٠ديرينۀ  اختالفات و وحدت جمع شوند و حادّزيريك خيمه دركمال ات در

 ًط يكى ازبهائيانى كه قبال ازعلماى شيعۀّن نيزتوسآرذكرش راكرده،آيات ق١٥كه جام جم درص اوگاندا مثال درافتتاح همان مشرق االذكار

ملكوتى است ونه سياسى  و همۀ اديان دارد تالوت گرديد تا كل بدانندكه مشرق االذكاربهائى نشان ازوحدت ايران بوده وبهائى شده،

  ٣٩٨.اسوتىون

   پرروح وريحان بادروحتان  
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  جام جم مدارك بى نظير

  حامد

درج شده است كه حقيقتًا نشان  نيكو پيمان شكنان دين بهائى، آواره و ّايام، سه مطلب از ٣٧ و) ١٠و١٣( و١١درصفحات   

ّصبحى وآواره، طناب هاى پوسيدۀ رديه نويسان قبل وپس ازانقالب درمقالۀ .ازمتدولوژى بى نظيرجام جميان درتحقيقات تاريخى است ّ 

 سه مطلب فوق نيز. ت نداشتن اوهاماتشان نوشته شدّسندي و اره ونيكوآت صبحى وآوئكه درهمين مجموعه آمده، راجع به اكاذيب وافترا

  .مى اندازيم به هرسه مورد  درزيرنگاهى مختصر.ازنظرمدارك تاريخى درنوع خود بى نظيراست عاهاى آن سه،ّاد ساير مانند

دراين مطلب كه ). ّئيت وعثمانىپرده اى ازمناسبات بها (نامه اى كه به سرقت رفتمطلبى است باعنوان ١١درصفحۀ : ّمطلب اول  

عا شده كه حضرت عبدالبهاء با عثمانى ها ّمى باشد، اد) ّبهائيت وانگليسمقالۀ (١٣و١٢ًكامال متناقض با مطالب مندرج درمقالۀ صفحۀ 

كنت ديث مشهور يكى تفسيرى كه حضرت عبدالبهاء برح: براى آن اقامه كرده سه دليل اصلى نيز. تابه ايران حمله كنند اند همدست بوده

سومى نامه . براى تأييد دولت عثمانى صادرفرموده اند ديگرى دعائى كه حضرتشان.  براى شوكت على پاشا مرقوم فرموده اند...كنزًا مخفيًا

  .اى ازحضرتشان درتشويق جمال پاشا براى حمله به ايران به عنوان وحدت اسالمى

را مطالعه فرمايند وكشف كنند جام جميان  مزبور تفسير و بنشينند يزمسلمان بايد وعرفاى عزءّدليل اول، دانشمندان وعلما درمورد  

 مكاتيب عبدالبهاء ٥٥ تا٢را كه درصص هموطنان عزيزمى توانند تفسيرمزبور.انگيزه هاى سياسى يافته اند ازكجاى آن نشانى از

 وكيف خلقت، ّبارۀ عالم الهى وكم  درسيرمزبورتمامًاتف. ويا سايت هاى بهائى به دست آورند دوستان بهائى خود مندرج است از٢جلد

 اوايل جوانى بدون داشتن سواد در آن را عبدالبهاء عرفانى مى باشد كه حضرت آثار كتب آسمانى و در ت ومعرفت مذكورّومراتب محب

ه اش مبنى براين كه بهائيان ّس فرضيبه آب داده آن كه برعك دسته گل هائى كه جام جم دراين مورد از. وعلوم اكتسابى مرقوم فرموده اند

 حضرت عبدالبهاء تفسيرمزبور تروركنند، در ازجمله فقهاى شيعه را و ّسعى داشته اند رژيم سنى عثمانى راعليه رژيم شيعۀ ايران بسيج كنند

سلطان عرصۀ علم وحكمت .. .«: مى فرمايند ن له الفدا چنين ياديشيعيان جهان حضرت على ارواح البهائي رهبر ّخاك عثمانى سنى، از در

ّواليت حضرت على ابن ابى طالب عليه التحية والثناء مى فرمايد وپادشاه كشور ّ چنانچه بدرمنيرافالك ...فات عنهّوحيد نفى الصّكمال الت: ّ

 بورّوراة واالنجيل والزّ فى التّكل ما: ّعلم ومعرفت ونقطه ومركز دائرۀ واليت اسداهلل الغالب على بن ابى طالب عليه التحية والثناء مى فرمايد

ّن فى الفاتحة وكل ما فى الفاتحة فى البسملة وكل ما فى البسملة فى الباء وكل ما فى الباء فى النقطة آّن، وكل ما فى القرآفى القر ٌموجود ّ ّ ّ

  . من ميان گفت وگريه مى تنم».ّوأنا النقطة

ذكرشد به طوركلى درآيين بهائى براى  درمقاله اى ديگر. مانى است دولت عثّم جام جم دعاى حضرت عبدالبهاء درحقّدليل دو  

باطنى دست  وحدت ورفاه حقيقى ظاهرى و تا دنيا به صلح و نمايد رضاى خود ق برّهمگان ازدول وملل دعا شده تا خداوند كل راموف

ّد كل سلطة عادلة وسلطنة قاسطة على ّم يا مؤيّلههواهلل ال«: درگاه الهى براى همۀ دول چنين مى خواهند چنانكه درمطلع دعائى، از. يابد

ّتك كل حكومة تعدل بين رعاياها وكل سلطة ّد بفيض رحمانيّأي االفتخار ّالثبات و و ّالعزة االبدية والقدرة السرمدية والبقاء واالستقرار ٍّ

هردولت عادلى را يارى نمايد تا  د خداوندص است دعا مى فرماينّ همان طوركه مشخ٣٩٩».ّممنوحة منك تحمى الفقراء والضعفاء براياتها

وفقيران وضعيفان را ) يعنى همان چيزى كه حقوق بشرجهانى امروزآن رامى خواهد(يكسان معامله فرمايد و بين اتباعش عدالت برقراركند

  .حمايت كند

اين . انى، وامثال آنها استانگليس، دولت عثم ين شاه، امپراطورّين شاه، مظفرالدّازجمله دعاهاى خاص، دعا براى ناصرالد  

خاص دعا كه جام جم درمقاالتش  ّاما دومورد. ومسطوراست درآثاربهائى مذكور كه درجاى خود دارد را ه هركدام شآن نزول خودّادعي



               

 

٢٣٦     ولوله درشهر

 ّدمؤيدوحكومت را  اين است كه خداوند هر دو هر از ذكركرده، يكى براى عثمانى ويكى براى انگلستان، داراى متن مشابه است ومقصود

س همۀ ّساكنين آنجا نمايد، چه كه مكان مقد اء وّت واحبّوراحت رعي) وادى سيناء بقعۀ مباركۀ نوراء و(فلسطين سۀّبرحفظ اراضى مقد

دعاى مرزداران حضرت  همانند. دارد  همين مضمون را٤٠٠ّ ايام مشاهده مى فرمائيد١١دعاى سلطان عثمانى كه درص. اديان است

 اى كاش جام جميان ٤٠١.ثغورمسلمين را ازدشمنان حفظ نمايد و اموى ازخدا مى خواهندكه خداوندحدودعصرحكومت  سجادع كه در

اوضاع  ائمۀ اطهارع شرايط زمان و  اى كاش همان طوركه براى توجيه عملكرد.نمى پسنديدند ديگران نيز خودنمى پسندند، بر آنچه بر

 براى درك هر. چنين مى كردند مقاطع مختلف تاريخ نيز آن در عملكرد ائى وبه امر بررسى مى كنند، درمورد سايرشرايط را مسلمين و

حكمت  كرد، و رسيد كه جهانيان چنين خواهند روزى خواهد. آن گاه قضاوت كرد داد، و آن شرايط قرار در را خود موضوع تاريخى بايد

سۀ اين آيين نازنين انجام شده ّ ازطرف طلعات مقديافت كه آنچه درخواهند و نمود واهندخدرك  عظيم را وقايع اين ظهور الهى در

مانندآنچه ازطرف همۀ انبياء واولياى الهى صورت گرفته درعين حكمت ودرستى ودرجهت ارادۀ الهى براى سعادت كل بشربوده 

  ٤٠٢.وهست

 ازحضرت عبدالبهاء عى شده مدركىّ، يكى ازپيمان شكنان جامعۀ بهائى كه مد)آواره(م جام جم نقل قولى است ازآيتىّدليل سو  

باشد، تا با هم  كشى ارادۀ خودكند، اگرچه به اردو تشويق كرده اند كه ايران را مقهور داشته است كه درآن حضرتشان جمال پاشا را

ّايام متناقض ١١ّپاراگراف اول همين مقالۀ ص  صرف نظرازاين كه اين مطلب با.برنصرت اسالم قيام كنند وبه وحدت اسالمى دست يابند

دارد كه ازطرفى وحدت عثمانى وايران عليه دشمن مسيحى  آواره نيزاين تناقض وجود همين نقل قول از ازاينكه درخود صرف نظر است و

 منظور و اسالم، مقصود حادّات فكر جام جميان پرسيدكه آيا همين از ، بايدايران ايدۀ غلبۀ جمال پاشا بر ازطرف ديگر خاطرنشان شده و

روحى كرمانى نبود كه هنوزكه هنوزاست امثال جام جميان به آن  آقا خان كرمانى وشيخ احمد ين اسدآبادى وّال الدّنظرامثال سيدجم

هوا، حضرت  قهرمان بيدارى مسلمين تا حال نموده، ولى به مصداق يك بام ودو ّاين فكرسيدجمال را دارند؟ افتخارمى كنند وآرزويش را

  .مينّ؟ سبحان اهلل ازهذيانات متوهعبدالبهاء را دشمن اسالم جلوه داده

  واينك وجودبه سرقت رفته آن سند زبان آواره مدعى مى شود مى رسد كه از ّاما هذيانات تاريخى جام جم وقتى به اوج خود  

به هم مى ريسمان  و نديده اند، آسمان وبه سرقت رفته وآن را ندارد  اگرچنين است، پس چگونه جام جميان دربارۀ سندى كه وجود.ندارد

برآن تأكيد ) سرسخنقسمت (٢را كه درص ّشكرخدائى راكه به قلم خودبهائى ستيزان، غيرعالمانه وغير دقيق بودن ايام!  سبحان اهللبافند؟

جام جميان، مى توان صرفًا به نقل قول يك نفر، آن  ِ آيا برطبق روش علمى تاريخى ونيزبرطبق علم الحديث خود.ورزيده اند، برمال فرمود

 حيرت دراين است كه ؟اساس آن قضاوت كرد بر م شمرد وّواقعى ومسل عائى راّ قرارداده، ادءهم كسى كه خودرا درصف دشمنان اهل بها

ى ازجانب موافقينشان قبول ندارند تا چه رسد به ّدربارۀ خودشان حت عاهائى راّ سال است كه امثال چنين اد١٤٠٠امثال جام جميان 

دروغ دانسته اند، نظرات  راجعلى و ط مخالفين خودّاحاديث منقوله توس ايشان عالوه براين كه بسيارى از .مدشمنان اسال مخالفين و

 محسن فيض ّدر منابع موافقى ازقبيل كتاب اصول كافى كلينى وتفسيرعلى بن ابراهيم قمى وكتاب ابن بابويه وتفسيرصافى مال مذكور

نورى وغيره را  دبستان المذاهب فانى وفصل الخطاب حاج ميرزا حسين مجتهد لسى وكاشانى واحتجاج طبرسى وكتاب عين الحيات مج

جام جميان  ٤٠٣.ن امروزى فاقدآنها است، نمى پذيرندآوبه سرقت رفته وقر گرديده ن تحريف شده وآياتى ازآن مفقودآعا شده قرّكه درآنها اد

دو وراى اوهام جام  ن مجيد، معتقدند كه هرآ آثارامربهائى وچه دربارۀ قر چه دربارۀءّبگويند، اما اهل بها هرچه مى خواهند چه مى گويند؟

 حضرت بهاء اهلل مى .ديگران هستند واقوال امثال آواره وصبحى ونيكو، همچون اكاذيب عبداهلل بن سعد ابن ابى سرح مى باشد جميان و

ِفيا لله. ئم است واومى آوردقا ن تمام نزدآنموده اند وقر ن را سرقتآمى گفتند ده جزو قر..«: فرمايند ِفيا لله! َ َن عضينآّانهم جعلوا القر! َ ِ ِ .

ن تمام آاين خادم فانى شهادت مى دهد كه قر. دزد برد وبعضى رابدل نمودند يعنى قسمت نمودند، يعنى پارچه پارچه نمودند، بعضى را

  ٤٠٤»... وبيان هم همين است كه حال موجوداستن همانست كه دردست كل بودهآ هم تمام است وقر)كتاب حضرت باب (بوده وبيان



               

 

٢٣٧     ولوله درشهر

دراينجا جام . كرّى همچون آوارۀ فوق الذ»نيكو «، به نقل ازپيشگوئى هاى غريب مطلبى است با عنوان ١٣ درصفحۀ:مّمطلب دو  

 مورد مانند.  نمايندتمسخرمى آنچه راكه وى نقل كرده قبول مى كنند وبراساس آن شارع امربهائى راتوهين و جميان با نقل قول ازنيكو هر

مكتوب بهائى ردركدام آثا ازجام جم پرسيد طبق كدام اصول وروش هاى علمى وتاريخى اقوال نيكورا حقيقت شمرده اند؟ فوق بايد

سۀ اين آيين واقع شده، ّپيشگوئى هاى مزبورثبت است؟ اصل مطلب اين است كه جام جميان چون مى دانند پيشگوئى هاى طلعات مقد

واقع  قين تاريخ اديان مى دانند كه چنين پيشگوئى هائى درهمۀ اديان بوده وّمحق. قيقت مزبوررا به نحوى تخطئه نمايندمى خواهندح

الواح   بهترين نمونۀ آن پيشگوئى هاى حضرت بهاءاهلل در٤٠٥.شده، وچه بسا وقوع آنها دليل ايمان واطمينان بسيارى نفوس گشته است

ّرديۀ خود  در مسخر، آنها را است كه زعيم الدوله براى تملوك ّكرد، وچون صورت وقوع يافت، رديۀ او خود  ذكرمفتاح باب االبوابّ ِمثبت ِ  ّ ُ

، جلد ّهريّكواكب الدهمان آوارۀ فوق كه همدست وهمداستان نيكو وصبحى بود، قبل ازپيمان شكنى خود، دركتابش . آنها شد

ّمربوط به سرنوشت بد عثمانى را در رديه خود  اشاره مى كند كه زعيم الدوله من جمله آيات ٢٧٦،ص٢  آورد تا اينكه مفتاح باب االبوابّ

ازجام جميان بايدپرسيد چرا . نتيجه بر عكس گرديد الهى، ق وعودّسلطان عبدالحميد را بر ضد امر بهائى غضبناك سازد ولى با تحق

دعوت  مان ها را پس ازپيمان شكنى مى پذيرند؟ازهموطنان عزيزپيمان شكستن نمى پذيرند، ولى اكاذيب ه قبل از  راآوارهشهادت امثال 

  .خودعظمت واقتدارحق رامشاهده فرمايند وقضاوت كنند و  ازحضرت بهاءاهلل رابه دست آورندالواح ملوكمى نمايد كه 

س آن برمطالب ت فرمائيد كه اساّكافى است دق.  همچون مطلب فوق مى باشدنشد خوابى كه تعبير  نيزبا عنوان١٠مطلب صفحۀ  

  . گذاشته شده استآواره

دراينجا آواره مى .  آمده استّ است اما براى همسايهّمرگ حق، با عنوان آواره نيز مطلبى به نقل ازهمان ٣٧ درصفحۀ:مّمطلب سو  

 خيالى ازمالقات ه اىّبات وطنى، ازتعاليم حضرت بهاءاهلل نيست، وبراساس آن قصّبات گوناگون ازقبيل ترك تعصّترك تعص بگويد خواهد

ًاوال بهاء ابدًا «: مى نويسد. را دربحثى وطن پرستانه محكوم نموده است او بايكى ازسفراى كشورى غربى درايران را سرهم كرده وظاهرًا ّ

ان با اين نزده واين ازحرف هاى عبدالبهاء است كه به پدرخود چسبانيده، زيرا بهاء اگرهم مأمور غيرمستقيم اجانب بوده، چند اين حرف را

مى پسنديد آشنا نبوده، ولى عبدالبهاء اخيرًا ميل ورضاى خارجى ها را )منظورسفيرغربى است (گونه تعاليمى كه صورتًا امثال جناب عالى

  ».شناخته وبه جعل اين سخن پرداخته بود

آقايان طبرى وفشاهى ـــ به  نيز و ــ ودرمقاالت ديگردرهمين مجموعه به عزيزان جام جم نصيحت شدكه با طناب پوسيدۀ آواره وصبحى ونيك

 ٤٠٦ خودحضرت بهاءاهلل»دوست حقيقى«ّ اما چه مى شودكرد كه ايشان .داد وآبرو ازكف خواهند كرد كه سقوط خواهند چاه تاريخ فرونروند

مطلب آقاى فشاهى  مطلب آقاى آواره را درفوق خوانديد، حال .داشته ومى دارند ّمحبانشان جفا روا را نشناخته اند وبه ايشان و

 مشاهده فرمائيد، وازاين به بعد »تضاد ديالكتيك آواره ـــ فشاهى«ّ ايام مالحظه فرمائيد تا حال وروز جام جميان را درميان ١٥رادرصفحۀ 

ان معتقدين به قبول نداريد وپس ازانقالب حسابشان راتصفيه فرموده ايد ريا كارانه به يارى نگيريد وسعى نكنيد مي كسانى راكه خودتان نيز

 او«:  آقاى فشاهى نوشته اند.، اختالف بياندازيدّروشن نساختيد با همند يا ضد همّايام  ماركسيسم وبهائيان كه باالخره در

ى دست نشاندۀآن، ّط سياسى واقتصادى بيگانه ونيزحكومت فئودال محلّ ايرانى، براى مبارزه با تسلناسيوناليسمدردورانى كه ...)بهاءاهلل(

ّليس الفخرلمن يحب الوطن ': روشنفكران ايران بود، به مبارزه با اين سالح پرداخت وگفت ترين سالح هاى توده و منزلۀ يكى ازحياتىبه 

  ».رسمًا تأئيد نمود  را'جهان وطنى' وبدين وسيله 'ّلمن يحب العالم بل الفخر

حال چگونه جام جم مى . تكراريافته است ايشان آثار از درچندين اثر ازحضرت بهاءاهلل است و بيان مزبور .مالحظه مى فرمائيد  

ايشان ابدًا عالقه  خود و بخواهيد به نظربهائيان، اسالف جام جم تواند به اكاذيب امثال آواره ونيكو وصبحى دل خوش كند؟ راستش را

شاهدآن . جسته ومى جويند سود زى خودايشان به عنوان آلت دستى براى بهائى ستي اى به آن سه نگون بخت نداشته وندارند وصرفًا از

 شان آنها را حلوا حلوا مى كردند، به مروررهايشان ساختند تا درغربت خودى ّپايان زندگى سياه آن سه است كه آنان كه دراول پيمان شكن
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ّوجاعلين رديه هاى كينۀ امثال جام جم وآقاى عبداهلل شهبازى  و اذهان هذيان زدۀ پرحسد در وذكرشان جز شوند فراموش و بسوزند ّ

  .مهنازرئوفى باقى نماند

 راستى كه اگرسرنخ .برون انگليسى است ادوارد تقليد از جام جميان به نقل ازآقاى فشاهى، دقيقًا به پيروى و جالب آنكه ايراد  

 تاريخ .نمى آورد در رايرادات بهائى ستيزان ايران، اعم ازجام جميان وماركسيست هائى چون آقاى فشاهى دنبال شود، ازكجاها كه س

  :، مى نويسدنقطة الكاف مقدمۀ كتاب ١٧سطر ،)عز( براون انگليسى درصفحۀ .نشان خواهدداد دشمن ايران را باالخره دوست و

واقع شود يا دردى  ۀ ايران مفيدّ مذهب بهائى به عقيدۀ اين بنده زياده ازآن مشرب بين المللى دارد كه امروز بتواند به حال حالي

ّليس الفخرلمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم' كلمات بهاءاهلل است از. هاى ايران راعالج نمايدازدرد  واين سخن اگرچه '.ّ

هرچيز وهركس دردنيا دوست داشته باشند  از باالترز را لطيف است ولى امروزه اشخاصى كه وطن خود بس عالى و درمقام خود

  .فقط چيزيست كه ايران بدان احتياج دارد

كتاب  ٣٨٢-٣٨٠صفحات  الحظه مى فرمائيد آبشخورامثال جناب فشاهى كجاست؟ بهتراست درهمين جا جواب براون را ازم  

   :ازلى هاى همدست اوست بخوانيم  كه جواب براون وكشف الغطاء

ّهرگاه شامۀ نفسى از مرض غرض و شوائب نفساني ت را از اطراف ت كاتب اين عباراّت پاك باشد رائحه ء سوء سريرت و فساد نيّ

ّاغرآء ايرانيان بر ضديت و معاندت با  نمايد و معاينه مى بيند كه نويسنده را مقصدى جز و جوانب آن بوضوح استشمام مى

مباركۀ را كه ۀ ند نيست زيرا كلم اّقوم و ملت بهائيان و القاء فتنه ما بين اين دو حزب كه هر دو از عناصر يك مملكت و افراد يك

فريقا از سماء عطوفت جمال اقدس آآسيا و  ۀۀ اروپا در مقابل اقوام ضعيفّ بعضى ملل قويۀ و تزييف مسلك جابرانفقط در توبيخ

ّرا بر مضر بودن تعليمات بهائيان بحال ايران دليل ميشمارد چه مفاد اين بيان  نآنمايد و  ّابهى عز نزول يافته برعكس تأويل مى

ّكه نبايد اهل عالم حب اوطان خويش را مستلزم   را دوست ندارند لكن اينستشريف چنين نيست كه بايد مردم وطن خود

اوطان ديگران قرار دهند و بدان نيز افتخار كنند بلكه بايد وطن سائرين را نيز مانند وطن خويش ه ّتخريب و تجاوز و تخطى ب

پردازند چنانچه امروزه مابين وطن پرستان خود بخراب كردن آشيانۀ همسايه ن  آباد كردن خانهتجهه محترم و عزيز دارند و ب

 ق به تلويح مىّينمايند و ابدًا معنائى كه مستشرق محق زبردست غربى معمول و متداول است و بدين شعار ناهنجار نيز افتخار م

ّليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العال(از كلمۀ جامعۀ ) يعنى بهائيان وطن دوست نيستند(خواهد بفهماند   مستفاد )مّ

  .و مفهوم نمى گردد

ّ اوضح، حب عالم بذاتتعبار هب ّه مستلزم حب وطن است ولى حب وطن بالعرض موجب ضر اهل عالم چه بديهى است ّ ّ ّ

ّكه محب جميع اوطان عالم باشد بطريق اولى وطن خويش را كه الاقل جزو اوطان عالم است دوست و محترم خواهد  كسى ّ

 را عزيز و گرامى دارد غالبًا براى صرفۀ وطن خويش بتخريب اوطان سائرين اقدام و مبادرت داشت ولى اگر فقط وطن خود

  .نمايد

ه در كمال خضوع و مسكنت خدمت جناب مستربرون عرض مى نمائيم ّو بعد از شرح مقصود و بيان مفهوم اين جوهر لطيفۀ عالي

بان وطن پرستى شما كه چندين مليون نفوس ملل ضعيفۀ عالم را بى  دايه خاتون قر ازكه اى پروفسور ذو فنون و اى مادر مهربان تر

ّشما را بوديعۀ رحم و مروت و وجدان پاك انساني .وطن ساخته دهم اين وطن پرستى خودتان را به ايرانيان  ت اگر داريد قسم مىّ

ّدخل و تصرف براى اجانب ّجهت اين ملت ضعيف صرفه ندارد و سواى پيدا شدن راه ه بيچاره ديگر تعليم ندهيد چراكه ب

يا مرگ يا «كشيدند  كه فرياد مى كند چرا وقتى را دوا مى ّب نخواهد بود اگر ايرانيان حب وطن دردشانّن مترتآنتيجۀ ديگر بر

باور و   زودتًاراست است ايرانيان قاطب. افسانه هاى شما به چاه افتادند كمكى به آنها نفرموديدـ  و به ريسمان پوسيد»استقالل



               

 

٢٣٩     ولوله درشهر

 پيش آمد چشم همه را باز كرد و حيله و )مشروطه (ات كثيره كه در اين انقالبات اخيرهّساده دلند لكن شكر خدا را كه تجربي

هاى امثال يتدابير شماها را خوب بر همه معلوم ساخت و حقيقت مقاصدتان را فهميدند كه از اين خير انديشيها و اظهار همدرد

  ت فلك زده نتيجه اى حاصل نگرديده و نمى گرددّافراد اين مل رقه ميانهجناب عالى جز انداختن نفاق و تف

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 

شخص حكيم بايد . وطن عزيز باور نمايد ۀه هم باشد دربارّغمخوارى و آه و سوگوارى مستشرقين را على الخصوص ابناء بريطاني

قرابت و خويشى مخصوص در ميان نيست كه اين   وّعلل واسباب هر شىء را تفحص كند آقاى مستر برون را با ايرانيان عالقه

قدر دربارۀ ايران اظهار دلسوزى و همدردى مى فرمايند ايشان بهائى نيستند كه وطن سائرين را نيز مانند وطن خود دوست و 

روره هر عاقلى بايد بداند كه اين چرب ّمحترم داشته باشند بلكه بهائيان را در اين عقيدت تنقيد و مالمت مى نمايند پس بالض

  :زبانى ها و دلجويى ها بى موجبى نتواند بود و آن همان است كه شاعر مى گويد

  .ّوگر نياز برد كيسه مى برد طرار اگر سالم كند دام مى نهد صياد

ّجهان مدت هاست كه يك . جهانيان است حكم حضرت بهاءاهلل اينك نياز آشكارمى شودكه،  گفته شد اين حقيقت بيشتربا آنچه  

بدون همكارى هم به  دنيا چگونه مى توانند  كشور٢٠٠اعتراف نكند؟ بيش از  كدام سياست مدارى است كه امروزه اين را.وطن شده

  : مى فرمايند٤٠٧يالوح دن حيات ادامه دهند؟ حضرت بهاءاهلل در

 .ن بودهّومزي ّدانش شما منور خرد و به نور ت بوده ايد وآفاق وجودّ شما مشارق رحمت ومطالع شفقت ومحب.اى اصحاب ايران

 درفكراصالح .مشغول نباشيد يا حزب اهلل به خود... قيام كرديد؟ دوستان خود و هالكت خود بر آيا چه شدكه به دست خود

. ناصرامر، اعمالست ومعينش، اخالق. ه بودهّۀ مرضيّبۀ طاهره واخالق راضيّ اصالح عالم ازاعمال طي.عالم وتهذيب امم باشيد

ّواجب است تمسك نمايند به آنچه كه  كل الزم و بر امروز... نه خودبين م بين باشيد،َعال... ّاء به تقوى تمسك نمائيديا اهل به

ّسبب سمو وعلو دولت عادله وملت ّ ّعاشروا مع االديان ِ كلها بالروح ِ والريحان... است)تمنظورايران اس (ّ َّ َِ ّ َ َ با همۀ اديان با خوشى  (ِ

  .)رفع حكم نجس دانستن دگرانديشان است اين حكم، .ت معاشرت كنيدّومحب

آنچه ارتفاع نفوس نازل شد  ارتقاء وجود و در تفريق بود، ازميان برخواست و ّاين بيان آنچه سبب اجتناب وعلت اختالف و از

 آن دراين ِقيقه سلطانقبل ظاهر، فى الح قلم ملل اولى از لسان و آنچه از. براى تربيت اهل عالم ِكه باب اعظم است از

َت ِ مالك ِ قدم نازلّسماء مشي ظهوراعظم از َحب الوطن من االيمان «ازقبل فرموده اند. ِ َِ ِ  ، لسان )دوستى وطن ازايمان است (»ُ

َ ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالمفرموده عظمت دريوم ظهور َ َ َ َ َ ََ َّ ِّ ِِ ِ فخربراى آن كس نيست كه وطن را دوست  (ُ

آموخت وتحديد  پرواز جديد به اين كلمات عاليات، طيورافئده را. )دوست دارد ازآن كسى است كه عالم را بدارد، بلكه فخر

اعظم آنكه آنچه سبب اختالف وفساد ونفاقست ازكتاب محونموديم اى اهل عالم فضل اين ظهور... ازكتاب محونمود وتقليد را

ّوآنچه علت الفت وات ِنعيمًا للعاملين. فاقست ثبت فرموديمّات و حادّ ِ ّمكرر وصي. )خوشا به حال آنان كه عمل مى كنند (َ ت نموده ّ

 عالم منقلب است و. اختيار كنند راستشمام مى شود، اجتناب نمايند، بل فرا ومى نمائيم دوستان را كه ازآنچه رائحۀ فساد

ّنسأل اهللَ أن يزي«. عباد مختلف افكار َ ُ ِنهم بنورعدله ويعرفهم ما ينفعهم فى كل ِ االحوالَ ِٔ ّ ُ ُ ُُ َ َ َ َّ َ َِ َ انه هو الغنى المتعال.ِ َُ ُ ُ ّ ازخدا مى  (»ِ

همانا . ع احوال به نفع وخيرايشان استآنچه را كه درجمي ن فرمايد به نورعدل خود وبه ايشان بشناساندّخواهيم كه ايشان را مزي

  ٤٠٨.)خدا بى نياز وبلندمرتبه است

ِآيا صرف دوست داشتن فرزندان خود !آرى   دوست نداشته باشد؟ فخرانسان  را وطن خود هنرى است؟ كيست كه فرزندان و و فخر ِ

ّنك رديه نويسان جديداي. دوست بدارد وطن ديگران رانيز وطن خود، فرزندان و فرزندان و درآنست كه عالوه بر عليه امربهائى نيزبه اين  ّ



               

 

٢٤٠     ولوله درشهر

عى شده اند كه ّازاين هم فراترگذاشته، مد ى آيين بهائى معترف شده اند، وجالب آن كه درشگردى جديد، پا راّقبيل تعاليم مترق

ّ سران بهائيت ازبى توجخشمّايام، مقالۀ  ٦٠جام جم درصفحۀ  ازجمله خود.جديدى نيست داشته اند وچيز خودايشان، اين تعاليم را هى ّ

 ازجمله سايت همكار ».ازاسالم به سرقت برده وبه نام خودجعل كرده است وحدت عالم انسانى را ّبهائيت شعار« نوشته جهانيان به آنان

ّرديه هاى  و  اى كاش يكى بودبهائى پژوهىجام جميان،  ود تا  سال پيش به اين طرف عليه دين بهائى رايك يك بررسى مى فرم١٥٠ّ

ّرديۀ  نمونۀ ديگر.عاى جام جميان معلوم شودّبطالن اد  چند در از آقاى على نصرى، نشرانتشارات گويا، پرديس، ،ّدوازده تعاليم بهائيت ّ

دراين صورت معلوم  .ً آن سعى نموده نشان دهد دوازده تعاليم بهائى كال در اسالم وجود دارد و جديد نيستۀسال پيش است كه نويسند

  .نوشته مى شودتعاليم برآن  ّرا اين همه ردنيست چ

 چنين نيست، و حمالت مزبور دقيقًا به اين خاطر است كه تعاليم بهائى جديد است و به خاطر همين جديد بودن است كه ولى  

 مى ٧ ۀ قمر آيۀدر سور. ًمورد انكار منكرين واقع شده، چنانكه اين حقيقت از قبل در قرآن مجيد و احاديث كامال پيش بينى شده است

ّيوم يدع الد «:فرمايند ُ ْ َ ٍ الى شىٍء نكرِاعْ ُ ُ َ  و در حديث مى )روزى كه دعوت كننده مى خواند به سوى چيزى كه مورد قبول مردم نيست( »ِ

ٍيظهر من بنى هاشم صبى ذو كتاب و احكام جديد«: فرمايد َ َ َ َ ٍَ َ ٍ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ ُ َو اكثر اعداه العلماء...ْ ُ ْ ِ ِٔ ْ َْ َُ َ  و ب شود از بنى هاشم جوانى صاحب كتاظاهر مى( »َ

ّالعلم سبعة و عشرون حرفًا فجميع ما جات به الرسل حرفان و لم يعرف الناس حتى «؛ و ٤٠٩) هستندءو اكثر دشمنانش علما... احكام جديد ّ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َْ ْ

ْاليوم غير الحرفين فاذا قام قامنا اخرج ال َْ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َُ ِٔ ِ ِ َخمسة و العشرين حرفًاِ َ َ َْ ِْ ْ َ  حرف است و آنچه كه رسل آورده اند دو حرف از آن مى باشد ٢٧علم ( ».َ

در زمان وى جز « و ٤١٠)و مردم تا امروز غير آن دو حرف را نشناخته اند، پس وقتى قائم ما بيايد آن بيست و پنج حرف باقيمانده را مى آورد

 مخالفت مى كند؛ به اين جهت آنان ازآن آقا ملول مى ء با آراء علماامشند، در غالب احكدين خالص از رأى و نظر باقى نخواهد ما

يل ابن يسار، مه مجلسى در بحاراالنوار از فضّ؛ و از عال٤١١»شوند، زيرا خواهند دانست كه بساط اجتهاد آنان در هم پيچيده مى شود

  :روايت شده كه گفت

ّ جهال مردم مواجه مى گردد به سخت تر از آنچه رسول خدا ۀ از ناحيدم مى نمايهنگامى كه قائم ما قيا «:حضرت صادق فرمود ُ

رسول خدا به سوى مردم آمد «: طور مى شود؟ فرمود  پس من عرض كردم چگونه اين».ت مواجه شده بودّاز مردم زمان جاهلي

 نمايد كه آنها كتاب خدا را ىگامى قيام مدر حالى كه آنان سنگها و عودها و چوبهاى تراشيده را پرستش مى كردند ولى قائم هن

قسم به خداوند، عدل وى داخل خانه «:  پس فرمود».بر عليه وى تأويل مى كنند، و به قرآن مجيد بر عليه او احتجاج مى كنند

  و به خاطر همين حقايق فوق در آيات و احاديث اسالم عزيز و٤١٢».هاى آنان مى گردد چنانكه سرما و گرما داخل مى شود

ق آن در ظهور جديد است كه نفوس از همه نژادها و اديان و كشورها و فرهنگها را به خود جذب نموده و در دينى جديد، ّتحق

 و فضالى ايرانى و غير ايرانى به تحسين ءو به خاطر همين بديع بودن است كه علما. حد و يكدل و يكجان فرموده استّمت

ت فالكت بار موجود، تعاليم آن ذكر ّ تنها راه نجات دنيا را از وضعياضى از آنهى بعّوتقديس اين دين جديد پرداخته، حت

  ٤١٣.كردند

، آقاى محيط طباطبايى، در بهائى پژوهىق محبوب جام جميان وسايت ّبود، چرا محق نيز اسالم عزيز اين تعاليم در  اگرراستى و  

ّرديه  در  گوهر ّۀ خود که از جمله در مجلگريِ مقاالت دى در بعضزي و نرد براون ادواِات ايرانّتاريخ ادبي »ضميمۀ« صفحه اى خود، به ٧٠ّ

 نوشته بهائيان تعاليم خود را بالواسطه از اروپاييان اقتباس كرده اند و من جمله از واسطه هاى مزبور را ميرزا ه به چاپ رسيدىزمان پهلو

وله، نام برده ّت ميرزا جعفر خانى در رياست وزراى كوتاه مشير الدمكلم خان با افكار ماسونى اش، و نوشته هاى آخوند زاده و اصالحا

راستى چگونه مى توان مطالب حاكى «عاى محيط محاط، ّداودى، درپاسخ به اد بهائى، دكترعليمراد شهيد  استادمودۀ به فر٤١٤است؟

كه  )Positivisme(وپوزيتيويسم )) Naturalisme با صبغۀ ناتوراليسم آزاديخواه مآبى به تقليد قرن نوزدهم اروپا را ازروشنفكر منشى و

ّى حق درعالم امر براى سطوع به عالم خلق وقول ّدرآنها بود با آثاربهائى كه برمبناى اعتقاد به تقديس وتنزيه خدا وفيض روح القدس وتجل
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نسان ولزوم سعى درتوحيد جامعۀ  وتصديق وحدت اصلى روحانى درنوع اءادوار مختلف ظهورانبيا به روح قدسى الهى وتسلسل سير آن در

ّ واستنتاج صلح كل ازهمين قواعد روحانى آسمانى است، ازيك وعىجهانى برهمين اساس وحدت اصلى ن بشرى وتأسيس نظم واحد

وقتى است كه نظر آقاى طباطبايى را با   و جالبتر٤١٥»ع درملل ونحل داشت؟ّعاى تحقيق وتتبّسنخ وازيك قبيل دانست، وبه اين همه اد

ّظر سيد جمال الدن ّ با تحليل ها و نظرات ديگر رديه نويسان قبل و ه همدست ايشان و البته صد البتىين اسد آبادى و نيز با نظر ازلى ها ّ ّ

 است اين ايراد با شبيه چقدر ٤١٦.ّبعد، وازجمله آقاى شهبازى مقايسه شود تا معلوم گردد آيين الهى مقدس از ظنون واوهام اين وآن است

  :شابهى كه به اسالم عزيزگرفته اندم ايراد

مشاهدۀ مراسم  مالقاتش با پيروان اديان صاحب كتاب مثل نصارى و ّنوشتند كه سفرحضرت محمدص به شام و گفتند و

 نشر و و  حشرينهمچن نيز آشنائيش با راهب بحيرا نام دربصرى كه گفتند مانوى بوده و كليساها و كنائس و مذهبى آنان در

غالم ابن الحضرمى وحبرمولى عامر كه اهل كتاب بودند  يسار ّتش با عداس مولى حويطب بن عبدالعزى وبرخاس نشست و

ه سمت نزول يافت، قوم گفتند اين آيات ّنيآآيات قر از آنكه به رسالت مبعوث شد و ى بعدّحت درافكارآن حضرت تأثيرگذاشت و

ّ ومردم ديگر اورا دراين كارمعاونت مى كنند ومفسران )٥ يا٤ -آيۀ ان،فرق سورۀ (»ونٌاعانه عليه قوم آخر «مى سازد و خود را از

، نوشت ٢١، ص٢  وصاحب كتاب پيامبر، درجلد٤١٧. همين اشخاص مذكور را نام بردند»قوم آخرون «مثل ابوالفتوح رازى از

ّپيشروان تجدد فكرى وتحوالت عقيده اى پيش ازبعثت پيامبر چند«كه   آنها ورقة بن نوفل، ابوبكر بن  ترينستهبودند كه برج نفر ّ

 ّراء، اسعدبن كريب الحميرى، قس بن ساعده وّابى قحافه، زيدبن عمرو، عبداهلل جحش، عثمان بن الجويرث، رباب بن الب

ّگاه به بت هاى رنگارنگ مكه وحجاز سجده نكردند؛ بعضى  نفر هيچ شهرت داشت كه اين چند. اباقيس بن صرمه بودند

 نآاكثرالقر...«: االسالم، آورد كه  وسنت گاليرتسدل دركتاب تنويراالفهام فى مصادر».عيسى گرويدند و ىازآنها به دين موس

ّاغلب عقايده اخذت بال شك وشبهة من االديان االخرى ومن الكتب التى كانت موجودة فى ايام محمد ّ ّ َ ِ  وازاين قبيل ».ص ُ

 الحقين ازسوء مآل وعاقبت احوال منكرين قبل عبرت آنكه دامي. سخنان سخيفه مخالفين سابقين گفتند وطرفى نبستند

  ٤١٨.گيرند

ت آمده اند، ّ وكل براى وحدت ومحب»اساس جميع اديان الهى يكيست«ت اين است كه حضرت بهاءاهلل فرموده اند، ّ واقعيّاما و  

زمانى . ى ازاين وحدت را تعليم داده اندخود، درجات ت ادوارّاديان به اندازۀ گنجايش وظرفي ت ديگراين است كه هريك ازّولى واقعي

شاهداين .  است»وحدت عالم انسانى«ى، واينك زمان ّ زمانى وحدت شهر، وزمانى وحدت مله،وحدت خانواده، زمانى وحدت قبيل

م الزم واحكام اينك مكانيز. مراتب، احكام جزئى وفرعى آن اديان است كه فاقد مكانيزم الزم براى استقرار وحدت عالم انسانى بوده اند

گوشه . ارزانى شده  مربى آسمانى وقت، حضرت بهاءاهلل، به بشرطّزتوسدرسطح جهانى ني هدف مزبور اصلى وفرعى ضرورى براى استقرار

  .داشتن حكم تنجيس ملل ديگر وحكم معاشرت با همگان است اى ازاين مكانيزم را درباال ازلوح دنيا مالحظه فرموديد، كه بر

ّاين ندا و اين ذكر، مخصوص مملكتى و يا مدينه اى نبوده و نيست؛ بايد اهل عالم طرًا«: ن لوح دنيا مى فرمايند درهماحضرتشان   ُ 

  ».ّ به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسك نمايند تا به آزادى حقيقى فائز شوند)همگى(
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  تالش بى ثمر

  حامد

يكى . س بهائى وجامعۀ آن آمده استّردى عليه ديانت مقدّايام دربارۀ تالش هاى بى پايان مرحوم بروج ٥١-٥٠درصفحۀ  

ّبه شكلى جديدكه رديه اى نيزعليه امربابى وبهائى باشد، بوده است كه توس ،١٣ جلدبحاراالنواره وچاپ ّازاقدامات ايشان دستور تهي ّ ط ّ

  .بود خواهد م جميان نيزمفيدمقاله اى دراين باره منتشرشده است كه براى جا درسايت نقطه نظر. مرحوم دوانى انجام شد

 آمده است، به ،ى دوانىاز زبان مرحوم عل وزيشبستان ن تي از زبان مرحوم على دوانى در سامهدى موعودچگونگى چاپ كتاب   

  :ليشرح ذ

تاد اس. كيد آيت اهلل بروجردى براى مقابله با بهائيان به چاپ رسيدأ به سفارش و تمهدى موعودكتاب : مرحوم دوانى: ّتمهدوي

 پيرامون چگونگى ترجمه و چاپ شبستانتى قبل از وفات در گفت گوى با خبرگزارى ّت مدّ مهدويزهعلى دوانى پژوهشگر حو

ّحاج شيخ محمد حسين :  آيت اهلل بروجردى به من فرمودندوحيد بهبهانىبعد از چاپ كتاب : گفت مهدى موعودكتاب 

 االنوار را ترجمه و به چاپ برسانند و هر جا كه ربحا ١٣وشند و با ثلث آن جلدت كرد تا خانه اش را بفرّشريعتمدار سيستانى وصي

تى ترجمه كتاب را با ّپس از مد: وى در ادامه افزود. ص كنندّبهائيان از آن سرقت كرده و به نفع خود مصادره كرده اند مشخ

 و خود ردم به خدمت آيت اهلل بروجردى ب١٣٣٩مه مجلسى دور مانده بود در نيمه شعبان سال ّتوضيحاتى كه گاه از نظر عال

فرزند بزرگوار آيت اهلل : دوانى خاطر نشان كرد. پس از بازگشت ايشان مرحوم شده بود. براى مسافرت به خارج از كشور رفتم

و مى گفت از آن وقت كه ترجمه اين كتاب به دست ايشان رسيد، دايم مشغول مطالعه آن بودند و اشك مى ريختند  بروجردى

استاد على دوانى در ادامه ضمن اشاره به دستاويز قرار دادن بعضى مطالب .  سر قرار مى دادندىچون قرآن آن را در جايى باال

 بحار االنوار قرار ٥٣ تا٥١دات جديد اين دسته از احاديث در جلدهاى ّچاپ قديم در مجل( بحاراالنوار ١٣و احاديث جلد 

 مجلسى در تدوين كتاب بحار االنوار كوشيده مهّعال: د احاديث ضعيف و يا ناصحيح گفتط عده اى، به دليل وجوّتوس) دارد

:  وجود داشته را جمع آورى كند و خود بعضى از اين احاديث را با عباراتى چونّاست تا همه احاديثى كه در موضوعات خاص

ابس را از هم تفكيك كنند و احاديث را جرح و ه را به آيندگان واگذار كرده تا رطب و يّص و بقيّبيان، ايضاء، توضيح مشخ

تشريح شد و يا به ضعيف بودن سند بعضى احاديث يا راويان  مهدى موعودبسيارى از اين قبيل احاديث در كتاب . تعديل نمايند

 كه موعودىبراى اينكه اين قبيل احاديث ضعيف دست آويز بدخواهان نشود، كتاب : وى در پايان گفت. آن اشاره شده است

در اين . تى ديگر چاپ چهارم آن منتشر خواهد شدّ صفحه است و تا مد٤٠٠ را نوشتم كه در حدود جهان در انتظار اوست

.  آن را قبول نداشته، تنقيح شده استمه مجلسى هم يقينًاّ وجود داشته و عالمهدى موعودكتاب حشو و زوايدى كه در كتاب 

  .ال بهانه باشد، مگر اينكه معاند باشدبا اين كتاب ديگر كسى نمى تواند به دنب

 سال پيش تا حال آن را داشته ام افتادم، وبراى ٣٥ مزبور كه ازبيش از مهدى موعود مطالب فوق دوباره به ياد كتاب خواندن با  

وم آيت اهلل مرح. دين جديد بهائى آشنا شويد، مطالبى مختصرتقديم مى گردد ومحتوايش دربارۀ آن آنكه شما نيز به طور مختصربا

آنها سخنرانى ها ى آقاى فلسفى ۀ  اقدامات زيادى عليه آن نموده است كه ازجمل٤١٩ وجامعۀ بهائى بودنى ديّدشمنان جد بروجردى كه از

ّهنگى وى وتصويب محمد رضا شاه پهلوى انجام شد و منجربه شورش آ است كه به دستور وبا هم١٣٣٤عليه دين بهائى درراديو درسال

ّ موجب بالياى زيادى براى بهائيان شد، اما طبق سنچهشورش مزبوراگر. ٤٢٠ن درهمۀ كشور گرديدعليه بهائيا ت الهى همين مخالفت ها ّ

 به طورى كه بنده .ه آيين جديد الهى نمود ونتيجۀ معكوس بخشيدّبيشترمتوج بزرگان دنيا را سبب اعالن وانتشار بيشترآن درجهان گرديد و
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 عمومى فرياد مى زد كه خود بهائى ها به فلسفى پول داده ىه ازنتايج آن عصبانى بود شنيدم كه درجمعخود ازيكى از هموطنان عزيزك

  .بودند كه از راديو دينشان را تبليغ كند

مهدى موعود مذكور  مرحوم آيت اهلل بروجردى، چنانكه مرحوم دوانى درفوق گفته است، دستور نوشتن كتاب ديگر اقدامات از  

را  آن  به چشم انصاف صفحه به صفحۀ،ا مى كند آنرا به دست آوردهّچنانكه از هموطنان عزيز تمن تيجۀ عكس بخشيده،است كه آن نيز ن

اين  رغم همۀ  سال است كه امثال اين نفوس عليه ديانت بهائى مى نويسند، وچرا على١٦٣ چرا نده شوّت قرار دهند تا متوجّدق مورد

ّدهها رديه وكشتار وحبس وتبعيد ومح اين آيين وجامعۀ بيش ازهفت مليونى فعلى آن  دارد، ت هاى اجتماعى كه هنوز هم ادامهّروميّ

  .درسراسردنيا، نه تنها محو ونابود نشده بلكه دائمأ رو به رشد است

ه بشارات دربار و مرحوم مجلسى است كه اختصاص به اخبار از دات كتاب بزرگ ِبحاراالنوارّحقيقت يكى ازمجل در  مزبوركتاب  

ازآنجا كه اين كتاب مثل سايركتب دربارۀ حضرت مهدى پر از . ٤٢١ه نوشته شده استّدرعهد صفوي حضرت مهدى يا قائم موعود دارد و

وسايل ثانويۀ  از نيز به دين بهائى و باعث ايمان مسلمين عزيز دارد و  بابى وبهائى مطابقتراحاديثى است كه با دو ظهو نى وآآيات قر

وتعاليم خودآن است ونه  نات وآثارّت دين جديد آيات وبيّهائيان شده است ـ ثانوى به اين خاطر كه دليل اصلى حقانيب تحكيم ايمان خود

  : مى نويسدومچيزى ديگر ــ آقاى دوانى در صفحه نود وپنج ونود وشش چاپ س

ارومى دو سه بارچاپ سنگى ّولى تنها ترجمه مرحوم شيخ محمدحسن .جلدسيزدهم بحاراالنوارسه ترجمه ديگرهم شده است...

د بوده سلسله سند را نقل ّولى چون مقي تقابل فهم عموم اس ى ساده وّتاحد هرچند سبك نثرنويسى آن،. وحروفى شده است

ٔتقريبأ مورد استفاده مردم امروزكه اصوال  چاپ هاى آن، ه به شيوۀّباتوج مطالب را درترجمه هم بياورد، زوائد و وحشو كند،

پاورقى الزم  هرگونه توضيح و به عالوه چون فاقد. اين گونه كتاب هاى مغلق وقديمى را ندارند قرار نمى گرفتحوصلۀمطالعه 

 استفاده را حداكثر  وارگرفتهفرقه بابى وبهائى وازلى قر است، لذا قسمت هايى ازبعضى روايات آن مورد دستبرد وسوء استفادۀ

ّ به طورى كه اطالع .ّه بسيارى از مردم ساده لوح وبى اطالع راگمراه ساخته اندنموده وبدان وسيل خود سوء ازآن به نفع منظور

را به محافل ) ّهچاپ اسالمي(سابق سيزدهم بحار  فرقه بهائى ترجمۀ.فرقه بهائى مى باشند داريم بسيارى ازخريداران آن ترجمه نيز

ّدل ومسلمانان بى اطالع تازه  ساده  به دام انداختن افرادٔبانشان دادن مواردى كه قبال تعيين نموده وبراى  خودمى برند وليغىتب

متزلزل وگيج مى كنند، آنگاه رفته رفته بيچاره فريب خورده رابه دام  سابق خود ماده ساخته اند، نخست آنها را درعقيدۀآ وارد

اين جهات موجب شدكه . به آن زده اند، مى اندازند» ى حقيقت وگفتگوى مذهبىّتحر «كّنيرنگ بهائيت كه ماس افسون و

سابق راجبران  سيزدهم بحاربه نويسنده، نظربه لزوم ترجمۀ ديگرى كه بتواند نواقص ترجمۀ جلد ترجمۀ هنگام پيشنهاد

 كه چهارده معصوم عليهم جهانكتابى دراخبارمربوط به مهدى موعود بود ٔاصوال نويسنده مدتها پيش درصدد. نمايد،پذيرفتم

غيبت وظهور، ودولت جهانى او، بشارت داده اند به فارسى شيوا بنويسيم، وتمام احاديث صحيح والدت و و السالم به وجود

 قرار ررمربوط به اين قسمت را به سبك مخصوص دسته بندى كنم، ومخصوصأ رواياتى راكه فرقۀ بهائى دستاويزّوالزم وغيرمك

دهم، تا  بحث وبررسى قرار مورد اورم، وسپس هريك راّ اطالع فريب آن را خورده اند، درآن بيبراثركمى يابيچاره ها داده،

 استفاده اينكه تمام رواياتى كه بهائيان مورد.....ايادى بيگانه بيش ازپيش اذهان ساده لوحان وعوام كاالنعام را مشوب نسازد

اين مورد،  در يم، وباب ترجمه نمود چند ودر رّمكر ّتبليغاتى خود وگمراه ساختن مردم قرارداده اند، همه را حتى به طور

  ٤٢٢.آنها گردد نكرديم، تا مبادا حذف آن موجب دستاويز مالحظه سنگين شدن كتاب را

ى ّمرحوم دوانى نشان خواهد دادكه حت از لحن ترجمۀ كتاب مزبور به شرح ذيل به مطالب وزفوق، نگاهى مختصر ه به مواردّ توجبا  

امم بوده، پا  بهائى به عنوان دينى آسمانى كه موعود جميع اديان و يقت امرحق و حقيقت نشده، مانع از آشكارى ايشان نيز ترجمۀ

  ٤٢٣. اش شده استجهانى رشداقدامات عليه آن برعكس موجب  برجاست و
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حاكى از  اذعان ضمنى به اين كه متن اصلى عربى كتاب وترجمه هاى قبلى آن موجب ايمان بعضى مسلمانان عزيزشده است، خود-١

  سال و١٦٣داردكه با دين بهائى مطابق است، وايمان بسيارى ازايشان وعلماى اسالم دراين  واحاديثى وجوداين است كه آيات 

عاست، وآن طور كه مرحوم دوانى ّراه آيينشان، شاهدى براين مد در  شدن هزاران نفرشانيدى شهيد وزندانى وتبعّاستقامت ايشان وحت

قين است كه نسخه هاى قديم ّ به اين جهات برمحق.لوح وعوام كاالنعام نبوده اندنوشته است، ايشان استغفراهلل مسلمانان ساده 

امثال مرحوم دوانى  با يكديگر مقايسه نمايند تا كارهاى  آن،ارسىاعم ازاصل يا ترجمه هاى ف وجديدبحاراالنوار ونيز سايركتب مشابه را،

  ٤٢٤.برهمگان آشكار گردد

 پهلوى سعى نموده اند ات صريحى كه مطابق با اديان بابى وبهائى است، وجود دارد، دردورۀازآنجا كه دركتب احاديث اسالمى بشار -٢

 به فارسى ،ايران موجود بوده جمله براى مسكوت يا مستورداشتن حقايق مسطور در آنها، نسخه هاى قديمى را كه به زبان عربى در از

افزودن دهها  تعديل دلبخواهى و با جرح و زهيأت اصليش خارج نموده،آن را به كلى ا  مرحوم مجلسى،١٣ دمثل بحار جل و ترجمه كنند

ّتبديل به رديه عليه دين بهائى سازند  تبصره وپاورقى وتوجيهات خنك ومضحك وغير علمى،صفحه اين ترجمه ها با   به اين جهت مقايسۀ.ّ

  .قين منصف روشن خواهد ساختّى محق است، حقايق زيادى را براموجودنسخ اصلى قديمى عربى كه دركتابخانه هاى معروف 

د لنا من ّال ب«كه درآن سعى بى فايده نموده تا حديث ١٠٨٤ و٩٠٨ عنوان نمونه اى ازدهها مورد، رجوع شود به پاورقى صص به

 .ه نمايد را كه اشاره به تبعيد وحبس وشهادت حضرت باب در آذربايجان دارد، تخطئ)ع( ازامام باقر»...آذربايجان ماال يقوم لها شىء

 عنداللزوم از اشاره كرده و كتب مشابه نيز ديگر و  دوانى به اختالف نسخه هاى كتاب بحاراالنواررحومودرهمين صفحه است كه م

:  ويا رجوع شود به صص.اختالف مزبوربراى توجيهات خود به صورت گزينشى ومتناقض استفاده كرده است

احكام  امر و دين و ّاحاديث دال بر آوردن كتاب و ها،سعى ناموفق نموده تا، كه درآن١٠١١،٩٢٦،٤٨٥،٤٨٢،٣١٦،٢٩٩،١٦٩،١٠٧٤

 حال .احكام آن مى باشد ّن وهمان دين اسالم خاص محمدى وآقائم را اين طور جلوه دهد كه منظور از همۀآنها كتاب قر طّتوس جديد

 باره ود و هزار سال موعود اسالم بيايد  كه پس از بيش ازى اگر صريح عبارات احاديث مزبور را هم ناديده بگيريم، منطقى نيستّآنكه حت

  .همان احكام را تكرار كند

ّ عليه دين بهائى نوشته است، ازرديه هايى است كه عناوين آنها درهمان جا مهدى موعود كل منابعى كه مرحوم دوانى درپاورقى هاى -٣ ّ

  .موجود است

 به دين ، عفت كالم را از دست داده،ت دين بابى وبهائى عصبانى شدهّبا حقانيآقاى دوانى گاهى كه ازفرط وضوح تطابق احاديث -٤

 ذكرمى كند ونيز منكر فحشا و دچار  ناخواسته به مناسبتى جامعۀ اسالمى را٧٤٢نيز درص ٤٢٥.نموده است فحاشى بهائى توهين و وجامعۀ

وازاين هم باالتر چنانكه درذيل خواهد آمد، به مرحوم  . بعضى ازايشان را عوام كاالنعام مى نامدوششدرصفحۀ نود شد چنانكه ذكر

 ٤٠٠كتاب  ِى ازمشكالت حاصله ازحقايق مندرج دركتب قديميتر حديث فارغ گردد،ّگرفته وبراى آن كه بكل مجلسى هم به مناسبتى ايراد

  .صفحه اى فوق را نوشت

ّاما ازعجايب . ٤٢٦ را جمع آورى كرده است»ضعيف ومعتبرهمه گونه اخبارصحيح وسقيم،  « آنكه مى نويسد مرحوم مجلسىّنكتۀ مهم -٥

ِقبول واقع مى شود، ولى احاديث قويتر ومعتبرترى كه مثبت ِ  اين است كه گاهى براى اثبات امرى غيرواقعى همين احاديث ضعيف مورد ُ

 بارۀ وجود يفى است كه ازيك زن در ازجمله، روايت بسيارضع. مى گرددّت اديان بابى وبهائى است، با توجيهات عجيب وغريب ردّحقاني

 فرقه پس ازوفات ١٤شيعيان به حدود ّ آورده شده كه ميزان ضعف آن به حدى است كه نفس ِ تفرقۀ)ع(فرزند براى امام حسن عسكرى 

بحث درعلم  تقسيمات مورد نيازى براى بررسى نوع روايت مزبورازنظر و  مى بردرسؤالشديدأ زي اعتبارآن را به خودى خود امام يازدهم

  ٤٢٧.اعتبارساقط است درجۀ از مزبور فرزند نيزحديث وجود حسب تقسيمات مزبور چه بر اگر — حديث باقى نمى گذارد

ديگران وهم آقاى دوانى بارها مجبور  اختالف وتناقض بين احاديث مذكوراست به طورى كه هم مجلسى و تر،وجودّنكتۀ به مراتب مهم-٦

عى ديدن ّ، نوشته شده هركس مد٨-١٧،سطر٦٨٨ازعجيب ترين تناقض ها آنكه درص ٤٢٨.آنها شده اند به توضيحات غير مقنع دربارۀ
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كسانى كه آن حضرت راديده «اختصاص يافته به  ٢٤و٢٣دوباب  ٧١٩-٨٤٣ّ است، اما درصصزننده ءدروغگو وافترا امام غايب شود،

، ص ٢١٣؛ص٦٩٢،متناقض است با ص ١٨٢؛ص١ىپاورق ،١٨٨؛ص١،پاورقى ٧٥٤ص: تناقض هاى ديگر عبارتند از  از٤٢٩».اند

 والدت امام غايب، چگونگى بارۀّ تناقض دارد؛ باب اول در٢٠٦بامطالب ص) كودكى امام غايب(١٧سطر ،٧٣٩و٧٥٤ و ،٧٥٢و٧٥١

 ٧٨٤وص١١٣٠  وص٦٨١پاورقى ص  ٧٧٨-٧٨٠درمقايسه باصص ٧٦٨ داراى تناقض دراسامى وتاريخ ومطالب است؛ پاورقى صًكال

احاديثى دال برمردن قائم آمده است وچون اين احاديث مخالف مسألۀ غيبت قائم   ذكر٤٩١ درص،٧٨٦-٧٨٨د با صصتناقض دار

دو هوا توضيحات وتأويالت مشابه مستند به آيات   است، حال آنكه به مصداق يك بام و»ِمردن ِ ياد او« منظور هاست، قبول مى كنند ك

ويا تناقض .  درتوجيه عمرطوالنى تناقض وجود دارد٥٤٢باص٥٩٣وياص ٤٣٠.ان نمى پذيرندبهائي ديگر از نى واحاديث را درمواردآقر

است وجمع آورى ِ خليفه سوم، عثمان، مى   موجودًنى كه فعالآبا قر مقايسه  درهارم،على،ن منتسب به خليفۀ چآدرمطالبى كه راجع به قر

ص كرده است، ازجمله، حديث ابولبيد ّائم را مشخاحاديثى كه زمان ظهور قۀ ويا براى تخط). ١١٢١،٩٠٨،٤٨٥:صص(باشد

قبل از  نيز،كه كتاب را  بحاراالنوارصلىف اّى به مرحوم مجلسى مؤلّپاورقى مورد بحث قرارداده وحت در را) ٨٦٥-٨٧٤: صص(مخزومى

ت آن، ّ ضعف سند وصحه بهّبدون توج(مجلسى)ّفحديث ابولبيدكه مؤل« نوشته گرفته و بابى وبهائى نوشته،ايراد ظهور اديان جديد

 دعوىدستاويزهاى سران حزب سياسى بهائى است كه ازآن به نفع  از توضيحات بى فايده آن پرداخته است، يكى ديگر دراينجا به شرح و

  ٤٣١».استفاده كرده اند ّميرزا على محمد شيرازى

، )٨٦٦(ارزش است  درنظرعلماى شيعه فاقداعداد  ازداليل آقاى دوانى درتخطۀ حديث ابولبيدمخزومى اين است كه علم حروف ويكى

 و» جفر« از دارد كه گوياى استفادۀ ائمۀ اطهار عا، حديثى وجودّدرتناقض با اين اد ،٤٨٥ ص حال آنكه فراموش مى كنند كه در

ن وقت تعيي) ٨٥٧-٨٩١:صص( بحاراالنوار٢٦ نيز اين است كه برطبق مطالب باب يگرشان ودليل د. وعلم حروف واعداداست»جامعه«

، مى توان ٤٣٣وبعضى احاديث ٤٣٢ن مجيدآوبعضى آيات قر) ٨٨٤،٨٦٣،٨٦٢:صص(نكه ازمطالب همان بابآحال  ظهورممنوع است،

 الهام واذن الهى مى توانند تعيين وقت كنندكه چنين نيز ودريافت كه منع ازتعيين وقت براى مردم وخلق است، نه پيامبر يا ائمه كه به علم 

  ٤٣٤.كرده اند

شد واز  قائم واقع خواهد آمده است كه بدا درامر... ،و٨٩١،٨٨٥،٨٦٩،٨٦٥،٣٥٩ تا٨٨٩: ى ِ ِمذكور، درصص» بدا«اط با  درارتب-٧

دو هوا استفاده شده، موارد مشكوك  همين امر نيزگاه براى توضيح اختالف احاديث و توجيه متناقضات به شكل دلخواه وبعضأ يك بام و

  . از جمله از بهائيان پذيرفته نمى شود،ديگران از ارد مشابه احتمالى نيز ومو،دراحاديث حمل بر بدا مى شود

ن و به روش آاو اسالم را از سر گرفته، وتا خود او هست دين وى اسالم وكتاب او قر... «عا مى شود،ّازعجايب آنكه دركتاب اد-٨

 مالحظه فرماييد ٤٣٥».كار مى گردد، ختم مى شودانقراض بشر آش پيغمبرحكومت مى كند، وسپس اسالم با مرگ وى كه عالئم قيامت و

گريه براى چه بوده است؟  وناله و  اگرچنين است، پس اين همه انتظار. از مرگ قائم بشر منقرض مى شودسكه آقاى دوانى نوشته است پ

وبا هم مى ستيزند  واكثر مردم به آن رسل كافر مى شوند  هفت هزارسال رسل خود را مى فرستد-وشش خدايى بشر را خلق مى كند

 واز كفارانتقام مى گيرد وشكستشان مى دهد وعدالت خود را بر پا مى ستدقائم خود را مى فر وهمديگر را تكفير وتنجيس مى كنند، بعد

زندگى براى بشر سودى  سلطنت مى نمايد وبعد مى ميرد وپس از او نيز)  سال١٩، ١٢٣٩ ودرص.٢٩٩ص (دارد وهفت يا نه سال

متناقض ِ زيادى وجود دارد، درص  — يا واقعأ — احاديث ِ به ظاهر  وچون، چنانكه در باال ذكر شد،. ودنيا پايان مى يابد)٢٩٩ص (ندارد

شيخ مفيد  «برعكس فوق احاديثى آورده شده كه گوياى ادامۀحيات بشرپس از قائم است،ولى درتوجيه آن چنين مى آيد، ،١٢٣٨

 اوالد قائم به دمگر آنچه كه در روايتى رسيده كه اگر خدا بخواه ّآ ل ِ محمد دولتى نخواهد بود،بعد از دولت قائم : درارشاد مى نويسند

مهدى موعود چهل روز پيش ازقيامت مى : غالب روايات مى گويد. اين حديث هم قاطع واطمينان بخش نيست. جاى وى مى نشينند

براى حساب وپاداش اعمال خود آشكارخواهد  روز رستاخيز ردگان وميرد ودر آن چهل روز هرج ومرج خواهد شد وعالمت بيرون آمدن م
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دست   هزار سال زجركشيده و٧-٦ حال آنكه اگر قرار باشد با چنين حالتى دنيا تمام شود، استغفراهلل خلقت بشرى كه ٤٣٦».واهلل اعلم. شد

  ٤٣٨.ك تراژدى تلخ خواهد بود، عبث وبيهوده وهمچون ي٤٣٧اكثرأ مجازات شوند و همه بايد ازقبر بيرون آيند آخر نيز

اديان نمى   نفس اين همه اختالف در احاديث واختالف نظر در اين مورد وساير موارد، گوياى اين است كه نه علماى شيعه ونه ديگرّاما

ين تنها ص سازند، بلكه اّسه واحاديث قضاوت درست نمايند وصحيح را ازغلط مشخّتوانند درمورد چنين اشارات و بشاراتى در كتب مقد

ُملهمِوتنها همان دو موعود َ دركتب  صريح كتب آسمانى چنين توانند كرد، و  حضرت باب وبهاءاهلل، هستند كه طبق وعود، ِ همۀ اديانْ

ادامۀ  شان چنين نيز نموده اند ومعانى حقيقى بشارات مزبوررا تبيين فرموده اند، وبا روشن ساختن مفاهيمى چون موارد ذيل، وحيانى

صلح جهانى را تصريح فرموده   بلوغ جامعۀ انسانى و حصول وحدت عالم انسانى ودوران ازوآغ رشكوه هزاران سالۀ حيات بشردوران پ

پايان بخشيده اند ودوره اى به  ت محسوب مى شودّ هزارساله ازآن را كه دورۀ كودكى بشري٧-٦اند، ولذا به جاى پايان جهان، دوره اى 

  .ت است تأسيس نموده اندّ سير كمالى بشريوآغازان آسمانى ّق وعود همۀ مربيّ تحقمراتب طوالنى تر را كه دورۀ

مان، ساعت، بهشت، جهنم، شير، عسل، ّقيامت، آسمان، زمين، ماه، ستارگان، شب، روز، آخرالز:  ازآن مفاهيم عبارتند ازبعضى

ا، خلقت آسمان ّقبر، دنياى بعد، خلقت آدم وحوشراب، آب، نان، آتش، نور، بعث، غيبت، حشر، نشر، رجعت، برزخ، معاد، روح، 

حساب وكتاب وميزان، مجازات  شيطان، جن، مالئكه،  ظهور، هوشيدر، سوشيانس،ايطاسم اعظم، قائم وشر وزمين در شش روز،

ژدها، زنده كردن مردگان، يد بيضاى موسى ومار وا وگنگ، وكر وكور سفيانى، شفاى بيمار ومكافات، زنده شدن مرده ها، دجال،

 دونيمه شدن ماه، يح،از بين نرفتن انجيل جليل وكالم حضرت مس ّت حضرت محمد، ابدى بودن شريعت حضرت موسى،ّخاتمي

 اسرافيل، ميكائيل، عزرائيل، روح القدس وتشبيه آن به بوتر، مفهوم وحى والهام وجبرئيل و پس از سه روز، برخاستن حضرت مسيح از قبر

تين  ملكوت خدا، اورشليم جديد،  ومدينةاهللنشستن خدا بر عرش، عالم ذر، نزول  ديدار خدا، لقاءاهلل و عمرهاى طوالنى همچون نوح،

 و ملكوت هدهدسليمان،عوالم ملك و ۀاصحاب كهف،ّخضر، رفتن حضرت يونس درشكم ماهى، قص  شهرهاى جابلقا جابلسا،،وزيتون

 و وبسيارى اسرار... سال،٥٠٠٠٠ يك چشم به هم زدن ذكر شده وهم به ت زمان قيامت كه هم بهّجبروت والهوت وامثال آن،معنى مد

  .٤٣٩ومتشابهات ديگر رموز

ى بعضأ خود ّبايدعرض شود كه كتاب وترجمۀآن گاه داراى چنان مطالب عجيبى است كه حت فوق، دراين آخرين نكته،  عالوه برموارد-٩

شده است؛  اين حقيقت موجب ظهور وبروز كتاب هاى تغيير يافتۀ جديدتر ب نموده اند، كه خودّروشنفكران مسلمان نيز از آن اظهارتعج

با تمام اين . ٤٤٠ به شكلى است كه رعايت حرمت انبياء وائمۀ اطهاراجازه نمى دهدكه عينأ درج گردديباين مطالب عج دربعضى موارد

 خود را ّ ترجمۀ كتابى با اين حجم زحمات خاصاحوال بايد برطبق تعاليم حضرت بهاءاهلل براى مرحوم دوانى طلب آمرزش نمود، چه كه

ّواگرچه كتاب مزبور تبديل به رديه اى عل دارد، بعضى مواردآن كه به  از آگاهى همين كتاب و  دين بابى وبهائى شده است، ولى مطالعۀيهّ

يقت هستند، بر مى انگيزد تا ظرى را كه طالب حقّوسيع الن شديد منصفين تيزبين و اكاذيب ومطالب اشتباه آلوده شده، حس كنجكاوى

عى نجات عالم ّ فرمايند وبا حقايق دين جديدى كه مدالعهمط و وبه چشم خودآنها را مالحظه خود كتاب هاى بهائى را به دست آورند

وم بديع تا بركذب قبل آگاهى نيابى، بر صدق اين ي« حضرت بهاءاهلل مى فرمايند،. انسانى ازبحران هاى وحشتناك امروزاست آشنا شوند

  ٤٤١».گواهى ندهى



               

 

٢٤٧     ولوله درشهر

  رئوفى، ولى بى وفا و نامهربان

ّآقاى حسين فالح درج شده كه پس ماندۀ رديه هاى تكرارى  رئوفى و دست چندم ازخانم مهناز ّايام مطالبى تكرارى و ٥٩درصفحۀ  ّ

درسايت هاى بهائى .  گرديده استراديو ايران ارائه...جام جم و دركيهان و آورده شده، و در  سال اخير٣٠زمان شاه است كه به رنگ 

ضمنًا . سه سايت مختلف تقديم مى شود آنها از از دراينجا به عنوان نمونه سه مورد. ًقبال داده اند پاسخ اكاذيب آنها را جوانان اين امر

  .چون آقاى فالح ايراداتشان مشابه خانم رئوفى است، پاسخ ايشان نيزدرضمن پاسخ خانم رئوفى مشهوداست

  »خاطرات يك نجات يافته«بررسى

  سايت ساغر ايرج،

  

 ى انقالبّ و ضدى اسالمّ مواضع ضدى در افشاى جالبارينکات بس.. .ىخاطرات خانم رئوف« مقاله آمده است، يىدر جستار گشا

  ».ّ بهائيت استالتيتشک

 اني ادني از بزرگترىکي  است و اسالمىکي ى الهاني ندارند و معتقدند که اساس ادى اسالمّ مواضع ضدانيبهائ: ١ حيتوض

 که ى مطالب در خطابات همان کسنيا. ( شده استادي ىتگري و هداى به بزرگى در آثار بهائشهي اسالم همانتيد.  استىاله

ات در ّ، به کر) حضرت عبدالبهاءىعني( کنند ى پا له مري و عکس او را زارند نسبت به او ندى احساس خوبىخانم مهناز رئوف

  ) اسالم پرداخته اندانتي حضرت رسول اکرم و دّتي بارها به اثبات حقانشانيا. کر شده است غرب ذىساهايکل

 حرکت چي ه،ى بهائالتي و نه تشکىبهائۀ  سال نه جامع٢٨ ىدر ط:  گفتدي باى انقالبّدر مورد مواضع ضد: ٢ حيتوض

 نه ى و ضد انقالبىاسي سى هاى بر همکارّ دالى مدرکچيهامات هّ اتۀ رغم همهى انقالب انجام نداده است و علهي علىاسيس

 هم به ى از افراد بهائک يچيه ،ى بهائۀ و جامعالتي تشکىسوا. ت اسامدهي آن به دست نالتي جامعه و نه تشکنياز ا

ن  فرزندانشالي آنان را گرفت، امکان تحصى کارى هاّتي خانمان کرد، موقعى آنها را بزانيآنها را سوزاند، عز ۀ که خانىانقالب

.  نشان نداده اندىّتيّضد و ى خصومتچي کرد، هنيشان توه ساتّ و مقدشاني و مدارس به اىرا سلب کرد، در مجامع عموم

  . دارندى انقالبّ مواضع ضدى افراد بهائاي التي توان گفت که جامعه، تشکى نمنيبنابرا

 هستند ىم کسانّدو ۀدست.. .گاه که به دام افتاده و غافل اند و خورده و ناآبي فرى انسان هاى دو دسته اند، دسته اانيبهائ« :ى رئوفخانم

 و استي و رىوي دنىتهاّي حفظ موقعىّ کامل دارند اما براى فرقه آگاهني بودن اىاسي قرار دارند و از سى بهائالتيس تشکأکه در ر

 خورده سوء استفاده کرده و از آنان هر گونه بهره بي فررواني توانند از وجود پى و تا مستندي عده ناآگاه حاضر به اعتراف نکي بر ّتيحاکم

  ». برندى مى و اقتصادىاسي باالخص سىا

  : باشدى مري خصائص زى داراى انتخابات بهائ:حيتوض

  . مى شوددي هر ساله تجد-١

  .دارند  راى بهائالتي امکان انتخاب شدن در تشکىبهائ ۀافراد جامعۀ هم-٢

  . دادن آزادندأىافراد در رۀ هم-٣



               

 

٢٤٨     ولوله درشهر

و آزاد )  توانند شرکت کنندىهمه افراد م (ى، عموم)ستي آگاه نىگري دأى از افراد از رکي چيه (ى انتخابات به صورت سر-٤

  . شودى، برگزار م) بدهدأى است رلي که ماى تواند به هر کسىهر کس م(

 ماند که ى نمى باقىبهائ ۀ در جامعى کس، وجود ندارد و)دوم ۀدست (ىالتي به نام افراد تشکىّخاصۀ ه به موارد فوق، طبقّ توجبا

ّ فعاليت هااتّي جزئفي و کّاز کم  و سوء ى خبرى دسته در بکي خبر نداشته باشد و امکان نگه داشتن ى بهائالتي تشکىّ

  . وجود نداردشانياستفاده از ا

ّدر بهائيت هر گونه تعصب« :ى رئوفخانم   ». ممنوع استىّ

) گراني ددي عقاى نابودمتي به قدهي عقکي از ى طرفدارىبمعنا (ىبّ هر گونه تعصىبهائۀ  در جامعىبه درست :حي توض-١

 ىکي رتيب با عدم غّ عدم تعصىول.. . و چهىني باشد، چه دىبات موجب اختالف است چه وطنّچرا که تعص. ممنوع است

  :ندي فرماىحضرت عبدالبهاء م. ستين

ه که بتمام مخالف دين اهلل و ّه و دينيّه ووطنيّبغض عاميانه و اوهام جنسيّ از رائحه تعصب جاهالنه وعداوت و ى الهىّ احباىا

ّ است بيزار شويد و از اين اوهامات تجرد يابيد و آيينه دل را از زنگ ى از مواهب رحمانى انسانى و سبب محرومى الهىرضا

ّ از هر ملت و هر آيين ىْ گرديد و بهر نفسىقيق عموم بشر مهربان حى يعنىَ کنيد تا بعالم انسانّقدسّاين تعصب جاهالنه پاک و م

ه افق ّ باشيد شايد بعون و عنايت الهيى نداشته باشيد بلکه در نهايت شفقت و دوستىُ کرهىوهر طائفه و هر جنس و هر ديار ادن

ّب الفت و محبت روز سبه  روز ب.ّ و عداوت عاميانه پاک و مقدس گرددضّ تعصب جاهالنه و بعى از اين غيوم کثيفه يعنىانسان

جهت وعظ و نصيحت و ه ّدر ميان جميع ملل شويد و ابدًا در امور حکومت و سياست مداخله و تکلم ننمائيد زيرا شما را خدا ب

ُو عليک  اينست وظيفه شما. خلق فرمودهىت عالم انسانّت و روحانيّتصحيح اخالق و نوراني َ ُ التحية والثناءُمَ َ َ ِ ِ.٤٤٢  

 ى و تعالىّ و کوشش در جهت ترقى به سعاني بهائى، بهائانتيآثار د ۀهمدر  اتفاقًا. ستي نريّن حب مغاب با داشتّ تعصعدم

 که ميري گى مجهي است و نتىکي رتيب و غّ و تعصّ حبم،ي کنى است که ما احساس منيمشکل ا.  شده اندقيوطنشان تشو

 آن را تًاي کند و نهاامي آن قهي بورزد، برعلنهيته باشد، ک کند، بغض داشى آن دشمنري با غدي را دوست دارد باىزي چىاگر کس

 شمارند و آن را دوست دارند و هم هر کشور ى را محترم مراني چون اعتقاد به وحدت دارند هم اىراني اانيبهائ. نابود سازد

  ).ستي نگراني با دى دشمن،ىکي با ىدوستمۀ الز. ( کنندى مادي را به احترام ىگريد

  »... ودندي پوشى نازک مى از خانم ها لباس هاىليخ« :ى رئوفخانم

 ى پوشش دست و صورت را ضرور،ىق اسالمَرِ از فىبعض.  متفاوت استىحدود پوشش در جوامع مختلف اسالم: ١ حيتوض

 پلک چشم ها، در ى بدن حتى کامل اعضاىدگي هرگز بدون روبنده و دست کش و پوشگري دى دانند و حال آنکه عده اىنم

 که پوشش روبنده ندارند ىکسان: ندي دارند بگووبنده که پوشش رى درست است کسانايآ.  شوندى ظاهر نمى عموممجامع

کرده  ّب خود را مرتى که ابروهاى درست است در مورد خانماي آانند؟ي بنماگراني صورت خود را به دى هايىباي تا زلنديما

 ني اه کدي آى دارد؟ به نظر مى شهواناليام ۀصد و غرض اشاع قندي، بگو) شودى مدهي دىچنانچه در عکس خانم رئوف(

  .رديوسواس به خود بگ ۀ که جنبابديت ّ تواند شدى مىّب تا حدّتعص

 ى بهائالتي مطلب تشکنيه به اّبا توج.  کتاب اقدس در انتخاب نوع پوشش خود آزادندمي طبق تعالىافراد بهائ: ٢ حيتوض

 شود و ى محسوب مى جزو حقوق فردً مسئله کامالنيا.  کندى شود نمى محسوب مىدخالت در امر پوشش که از امور شخص

  . پاسخگو باشندى به مجامع قانوندي باقطعًا  کنند،ىّ تخطراني اى اسالمىجمهور ني از قوانانيراني ايۀ مثل بقانيه اگر بهائّالبت



               

 

٢٤٩     ولوله درشهر

 ىدر آثار بهائ.  شودى مطرح مى بهائانتيت و عصمت در دّ عفّتي بحث اهمنجايدر ا: ت و عصمت و پوششّعف: ٣ حيتوض

  : استىذکر چند نکته در مورد آن ضرور. ذکر شده استبسيارى لب ا مطلتي فضني اّتيدر مورد اهم

 پسران و دختران هر دو به کنترل نفس و ى بهائتيدر ترب. انسانها، اعم از مردان و زنان استۀ ت و عصمت مربوط به همّ عف-١

 بزرگ ى نمونه هارندي گى قرار محي صحتي و تربمي که تحت تعلشاني از اى شوند و کسانى مت و عصمت دعوتّحفظ عف

 ى بزرگى باشند، الگوهاىکه از دوستان من م.. . وانيحي از جوانان مسلمانان و مسىاري که بسىطور همان. ند ات و عصمتّعف

و در   زن و مرد تنها بعد از ازدواجني بىوابط جنس اشاره شده که ر صراحتًاى بهائانتيدر د.  باشندىاز کنترل نفس خود م

  . کنندى نمرار کس برقچي با هى قبل از ازدواج روابط جنسىچارچوب خانواده معنا دارد لذا جوانان بهائ

  . استلتي فضکي ندارد چون ني مزدوجري و غني به مزدوجى است و ربطى دائمىت و عصمت امرّ عف-٢

 به فرزندان خود ى اخالق را از کودک،ىپدران و مادران بهائ.  استىاخالق ۀ جامع،ىبهائۀ جامع دانند که ى مگانهي آشنا و ب-٣

 مطرح ى جزو مباحث اخالقوهي شنيت و عصمت به اّ که بحث عفى در جوامع غربّى حت. دهند و بر آن اصرار دارندىآموزش م

  . دارده قرارّغرب کما کان مرکز توج ۀامع در جى بهائني والدى شود، براىنم

  » نداردى گونه مانع شرعچي است که هني اى زند براى سر مى اگر اعمال خالفانيّاما در بهائ«: ى رئوفخانم

 اين اعظم .ّ اعظم از عصمت و عفت نيستىعنداهلل امر«: ندي فرماىت و عصمت مّحضرت عبدالبهاء در مورد عف: حيتوض

  ٤٤٣».ىَ از مقتضيات عالم حيوانآنِ و دون ىّمقامات عالم انسانيست و از خصائص اين خلقت رحمان

  ». مى توان يافتانيّ بهائيت را در اعمال بهائى شود دراعمال مسلمانان جستجو کرد ولىاسالم را نم...« : رئوفىخانم

  . بدهند نه بندهحي توضدي باىت و عصمت خانم رئوفّ عفّتي حضرت عبدالبهاء در مورد اهمانيه به بّبا توج: حيتوض

  ». ممنوعءارتباط با علما« :فى رئومخان

 عالم، ري است که چه عالم و چه غى بهائانتيت دّ از نقاط قونيا. مي علماء ندارري موضوع علماء و غى بهائانتيدر د: حيتوض

 در مورد يى پاسخگوۀمادآ و جوان، با سواد و کم سواد، ري از پان،يبهائ.  باشندى مقتي حقى دائمىّ و تحرقيهمه ملزم به تحق

 اني بر آن است که بهائلي باشند دلى نماني مسلمان حاضر به مناظره با بهائى کدام از علماچي هنکهيا.  باشندىاعتقاداتشان م

 ى بر مى به خوبى بهائانتي ددي عقاحيتوض ۀ از عهدى نوجوانان بهائى امروزه حت خود را ندارند؟ اتفاقًاى اثبات ادعايىتوانا

  .نديآ

 ى شستشوى کامال درراستااموزمي دادند تا به بچه ها بى که به من ميى شدم، برنامه هاانيم مهد کودک بهائّه معل کىزمان« :ى رئوفخانم

  ». که ارمغان بهاء و عبدالبهاء بودىخرافات و اوهام... . کردندى منيکودکان را نسبت به اسالم و مسلمانان بدب...  آنان بودىمغز

 او ى براى است چون جهتى مغزى نوع شستشوکي شود ى که به کودک داده مىمي تعل توان گفت هرى مىريبه تعب: ١ حيتوض

 آن طفل ى مغزى به شستشوّ ندهد؟ چرا که منتجىمي تعلچي هى طفلچي کس به هچي توان گفت که هى مايپس آ.  کندى منييتع

 ىر آنها فضائل و کماالت انسان است که دّهي دروس اخالقى کالسهار شرکت دى مغزى منظور شما از شستشوديخواهد شد؟ شا

  .به کودکان آموزش داده مى شود



               

 

٢٥٠     ولوله درشهر

 از حضرت رسول، حضرت شهي همى بهائانتيدر آثار د.  استى الهني دکي اسالم انتي د،ى بهائانتياز نظر د: ٢ حيتوض

ع از حضرت رسول اکرم در  از موارد به دفاىاري در بسى که نوجوانان بهائىبيبه ترت.  شده استادياطهار به احترام  ۀفاطمه و ائم

  .ديتر  شود شما از مامسلمانى به آنها گفته م بعضًاکهى به طور.  پردازندىمقابل همکالسان خود م

 ،ىبات نژادّ، ترک تعصى وحدت عالم انسانسيسأ ت،ى صلح عمومجادي منظورتان اايکدام خرافات و اوهام؟ آ: ٣ حيتوض

ى  متي اطفال خود را ترب اوهامني عالم به اۀ باشد؟ کاش همىم.. . وهمنوعان ۀت و خدمت به همّ محب،ى و وطنىجنس

  .نمودند

 در مورد ى و روشن شدن اذهان عمومقي حقااني بى براى عاملتًاي است، بتواند نهاافتهي که انتشار ىتّي نامه به هر نژهي وني آنکه ادي امبه

  . گرددى بهائانتي دميتعال

   شومۀي کتاب ساى و بررسنقد :ّ از بهائيتافتهي نجات کي خاطرات

   نيونگاهسايت ،ىالني صادق زاده مانيکاو

  

 که ستي نىروز.  مبذول داشته اندى را به مباحث مربوط به آيين بهائى اژهي توجه وراني اى مطبوعات و رسانه هاري چند سال اخدر  

 ىبي رسانه و عوام فرريثأت .سندي مطلب ننوى بهائنيّدررد د ى اسالمى با پشتوانۀ نظام جمهورىنترنتي اىتهاي و مجالت و کتابها و ساديجرا

 ّتي اقلکي هي بر علىاسي نظام سکي همه جانبه غاتي و تبلىخي و شبه تارى مسموم و استفاده از مطالب ساختگى فضائجادي از اىناش

  . شناخته شده استى امر،ني نوشۀي در جهت سرکوب اندىنيد

.  پردازمى به بحث دربارۀ آن نمنجاي قرار داده ام و در الي مورد تحلنيشي پى را در مقاله هاىائ بهنيه روزافزون به دّ توجزۀيانگ  

 ى و آموزه هاى وکالمى و عرفانى فلسفى اجتناب از مباحث اساسى بهائني در برخورد با دزاني ستى بهائى روش امروزنکهيکوتاه سخن ا

 ىکاست.  شودى خبر ارائه مى است که بنابر مد روز به خوانندگان بىاسي سىگ ربط و ساختى مطرح کردن مسائل بدر و تالش ىاجتماع

 ى در مقاله هازي را نىسي نوخي آنان با اسلوب تاريى و عدم آشناى و عبداهلل شهبازى چون زاهد زاهدانىزاني ستى بهائى نگارخي تارىها

 تازه است و کمتر در عرصۀ گفتمان ى ابتکارىخي تارىرمانها انتشار ُ درى اسالمى ترفند تازۀ جمهورىول.  قرار داده امىابي مورد ارزنيشيپ

  .مي خورى به آن بر مىني دىها

 ىعّ چنانچه خود مدىمهناز رئوف.  دست زده استى مهناز رئوفىخيرمان تار از ُيى به چاپ قسمتهاري در چند هفتۀ اخهاني کروزنامۀ  

 تيّشخص.  نگاردى مّ از بهائيتافتهي نجات کيخاطرات :  شومۀيسا  تحت عنوانى را در کتابىگشته از آيين بهائ  بازکياست داستان 

 ى محي اسالم را تشرني مبنيفش به دّ تشرتي و در نهاىا کودکاز خود ى کتاب زندگني به نام رها که در است اى داستان دخترني اىاصل

 اي است و ى افسانه اّتي شخصني نشست و صحبت با اجهي نت کتابني ااي کند که آىص نمّ و مشخسدي نوى دو پهلو مىمهناز رئوف. کند

 خود دست به قلم برده است؟ ى شخصاتّي مبنا بر تجربسندهي نواي است و سندهي خود نوى و داستان پردازشۀي بازتاب اندني انکهيا

 نشان خواهم داد ريچنانچه در ز. رد کى بررسى نگارخي و تارىسي توان آن را از دو جنبۀ داستان نوى است که مى شوم کتابۀيبهرحال سا

 کوتاه ى آن را به بعد موکول خواهم کرد ولى جنبۀ داستانىبررس. ستي برخوردار نّتي با واقعّتي و سنخى نگارخي شوم از ارزش تارۀيسا

  .ستي برخوردار نزي نى و ادبى از ارزش داستاننکهيسخن ا

 خيتار. نمي بى در آن نمى اشکالى نگارخيو من از لحاظ اسلوب و فلسفۀ تار است ىرمان نوشتن حرکت جالب در قالب ُخي تارّهالبت  

 ني پردازان پسا نوّهيفرض.  استري پذبي آسى قشرهاى کارى فرودستان و از سالحهاىهاي گژهي شعر عرضه کردن از وايرا در قالب داستان 

 نوشتن هم در ىخي داستان تارى نمونه هاني بشکنند و بهترى درست را بهى نگارخي و جا افتادۀ تارىّت سنى قالبهاندتوانسته ا) پست مدرن(
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ِ گور اثر ناتالني کتاب بازگشت مارتىسي داستان نوني نمونۀ اني بهترديشا.  شودى مدهي دني پسا نوسندگانيآثار نو .  باشدسيوي زمون دىِ

 هوي شنيالزمۀ ا.  کندى مىداستان را بازساز گذارد و ى را در چارچوب مردم و فرهنگ زمان مىاصل ى کتاب ماجراني در اسيويد

 باشد و فتادهيفاق نّ در اصل اتهي از مسائل حاشى دارد گرچه ممکن است برخّتي در واقعشهي داستان رىعني.  استخيصداقت در نقل تار

 او از ىهاي کند که داستان پردازىم داي اشکال پيى آنجاىکار مهناز رئوف. ستي وارد نىرادي اسندهي جهت به نونياز ا.  نداشته باشدّتيواقع

 برآورد يى آن را دارد و نه تواناى و اجتهاد علمّتي پردازد که نه صالحى ميىهايري گجهي و نتى گوئّى پرد و ناچار به کلى به اصل مهيحاش

ّ و موضوع رديه ستي نّتيبن آن در واقع چنانچه خواهد آمد ُى تحت بررسبدر مورد کتا.  کار اوستطهيعاها در حّ آن ادىخيشواهد تار ّ

  . استى مذهبىّتّي و تهاجم به اقلىسينو

 ى شوم با الفاظ پر معنۀيگرچه سا.  مبتذل استى حرکتى نگارخي از نظر تارى مهناز رئوفىخي شبه تارى کارهاگري شوم چون دۀيسا  

فانه خواننده ّسأ شود متى آغاز م» رفته استراني آنجه بر جامعۀ مسلمان الي و تحلهي و تجزى بررساي معاصر و خي تارى شناسانيجر«چون 

 نيآنچه در ا.  نداردّتي در واقعشهير)  اوىعاّبر خالف اد( و مطالبش ستي نخي ارائه تارى در پى شود که رئوفى مهّمتوجپس از چند جمله 

 ني در چند سطر نخستًمثال. ل است مستدري و غى علمري غىهاي و جمع بنديى گوّى مشهود است همانا کلى رئوفنيشي پىاثر و در کارها

 ترس دارند و نسبت به گريکدي از اني تا چه اندازه بهائنکهي و اگريکدي از ىالتي و مراقبت تشکىموضوع جاسوس پرور« سدي نوىمقدمه م

 مطرح و اثبات ىئوف موضوع ها در کتاب رني کدام از اچيه هّ البتب».ردي گى قرار مسندهيت نظر نوّ و دقى اعتمادند مورد موشکافىهم ب

 از آنست که در قلم شتري بى رئوفى پوچ و واهىعاهاّ ادىول.  گذاردىّ صحه نمسندهي نوىعاّ بر ادزي مطلب نى محتوا شود و اتفاقًاىنم

ه  است کى شهرستانى که قهرمان داستان رها دخترى زند در حالى دم م»ّ سران بهائيتاني در مى دروغ و آلودگوعيش «مثال از. بگنجد

 قهرمان زيدر طول داستان ن.  سالهاستني در همى سران جامعۀ بهائى و اعدام ناحق و مذهبهاي خبر از فداکارىساکن سنندج است و ب

 ى دخترمي پرسىپس م.  بردى نمى از رهبران جامعۀ بهائزي نى اسمى رو است که رئوفني نهد و از اىداستان پا از کردستان فراتر نم

ّ و فعاليتّتي با اسم و هوزومًارش را در شهرستان سنندج بوده و ل که تمام عمىشهرستان  ّى محفل ملى اعضاىعني (ى بهائجامعۀ رهبران ىهاّ

 رهبران جامعۀ اني در م»ى دروغ و آلودگوعياز ش« تواند ىناآشناست چگونه م)  اعدام شده بودنداي که در آن سالها زندان و راني اانيبهائ

 در سوئد و ى جامعۀ بهائهبران ردهي و نديى آشناچي دهد که بدون هى جهان دم زند؟ او چگونه به خود اجازه م نقاطگري و دراني اىبهائ

 در ى بدون پشتوانه؟ رئوفى افترااي است ى نگارخي تارني ااي محکوم کند؟ آکجاي را ّى محفل ملستي و اردن و هند و دوريتونس و الجزا

 به  و صرفًاريگدست) ّىمحفل مل (ىّ اول داستان دو محفل منتخب بهائىمقارن و همزمان با بخشها کند که ىه نمّ خود توجىداستان پرداز

 جاسوس و ى جمعنهاي که اگر اشدي اندى ندارد نمقتي در حقشهي چون نوشتارش رىمهناز رئوف.  بودن اعدام شده بودندى بهائليدل

 حفظ جان و مال از ى کردند و براشهي وجدان را پى و آزادى و چرا راستدندستاي مرگ بر سر حرف خود اىدروغگو و آلوده بودند چرا تا پا

 ى بهائني کشند چطور است که اگر از دى مىهام جاسوسّ را به اتاني پرسد که اگر بهائى نمى نکردند؟ در ضمن رئوفى دورىبهائآيين 

   کنند؟ى زندگرانيت و راحت در اّ توانند با عزى شوند و مىبرگردند آزاد م

 ى آن مى اساسىهاي از کاستى ناچار به مطرح کردن برخى است ولشتري بى فضائازمندي نى مهناز رئوفىسي نوخي تارىهاي کاستىبررس  

 ى مني اش در مورد مسالۀ فلسطى کند که از پدربهائىعا مّقهرمان داستان رها اد.  ناآشناستزي نانهي و خاورمراني اخي با تارىرئوف. ميپرداز

 دانند ى نمى ها حکومت دارىنيآخر فلسط:  آنجا را اشغال کرده؟ بابا گفتً کند؟ چرا اصالى را آزاد نمني چرا فلسطلياسرائبابا «: پرسد

 ى و رئوف»؟ستي نىمگر حکومت کشور ما اسالم: گفتم. گفتم چرا؟ گفت چون مسلمانند.  حکومت مستقل عاجزندکي ى از برقرارىعني

 را ىحي و مسىهودي ى با اسالم چه بود؟ و چرا حکومتهاالتي تشکى همه دشمنني همه تنفر و انيت اّ دانستم علىنم« که ردي گى مجهينت

 ى کتاب را مىغاتي و تبليى و جنبۀ افتراى دربارۀ کشوردارى بهائى را از آموزه هاسندهي نوىّ اطالعى پرسش رها بني ا»قبول داشتند؟

 اشغال گرانيط دّ توسدي دانند و باى نمىعا کرده اند که مسلمانان کشوردارّ اثر ادنيامد در کى رهبران بهائگري دايحضرت بهاءاهلل . رساند

 را در آثار ى اسالمّتي از اسالم و در دورۀ تبلور مدنشي در پىرانين درخشان اّ مربوط به تمدى در آثار بهائاري بسى اشاره هاايشوند؟ و آ
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 نگاشته راني اىّد و ترقّ در مورد تجديى چون بهاءاهلل و عبدالبهاء رساله ها و آموزه هاىهائ اند؟ اگر رهبران بدهي ندّهي چون رسالۀ مدنىبهائ

 انتقاد »ىحي و مسىهودي ىحکومتها « ازاني خوانده اند که بهائى و در کدام منبع بهائست؟ي نى رئوفّهي اشتباه بودن فرضلي دلني ااياند آ

 از فرودستان و ى و بهره کشى و عدم مساوات و امکانات اقتصادى نژادضيعمسالۀ تبن غرب چون ّ تمدى از جنبه هاىاري کنند؟ بسىنم

 از ىمخاطب برخ.  قرار گرفته استى مورد انتقاد و بررسى به طور محکم و آشکار در آثار بهائىارياستثمار مستعمرات در مواضع بس

ن غرب و ّهستند که تمد) ى شرقاي ىغرب (ىشمنداني اندنيتجمله نخس از ى بهاءاهلل و عبدالبهاء غرب است و رهبران بهائى انتقادهانيتندتر

 از آثار حضرت يى را به نمونه هاىه خانم رئوفّتوج. ال برده اندسؤ ري زىم و منطقّ آن را به طور منظى فکرىربناي و زستي ناشاىآموزه ها

ن غرب و عدم اعتدال در آن ّ کنم که درآن از تمدى مجلب) ىالدي م١٨٧٠نوشتۀ دهۀ  (ّهيبهاءاهلل چون ورق نهم از لوح کلمات فردوس

ن اهل غرب ّدر تمد.  گرددّ سبب ضردي از امور اعتدالش محبوب چون تجاوز نماى هر امرمي گوى مىبراست:  شودى مىديانتقاد شد

 آن را ه ظاهر شده که شبى آمده و در قتل وجود شقاوتاني به مّهيّم که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده، آلت جهنديمالحظه نمائ

.  از مذاهبى در مذهبايحاد عالم در امور و ّ قاهره ممکن نه مگر به اتّهي مفاسد قونياصالح ا. دهي و نشندهيچشم عالم و اذان امم ند

  .ديک نمائّ مظلوم را و به صلح اکبر تمسى نداديبشنو

 بودن و هالکت ى و سمروهاي آن نندهي ادامه دربارۀ اکتشاف آ رانند و درى سخن مني پنهان در زمىروهاي حضرت بهاءاهلل از نسپس  

 ىّم جهنى و تدارک سالحهاّهي و تهىحاتيه مسالۀ تسلّ متوجشتري بّهي حضرت بهاءاهلل در کلمات فردوسنينقد سنگ. سندي نوى از آنها مىناش

 آشکار است که ىبر هر خوانندۀ منصف.  کنندىد م انتقادًاي نموده و از آن شدىني بشيرا پ  است که آنى جمعستهد  کشتارىو ابزارها

 نيا.  نظر داشته استّ را مدى کشتار گروهى و سالحهاى اتمحاتي آتش زا و تسلحاتي استفاده از تسل١٨٧٠ در دهۀ ىراني اامبريبهاءاهلل پ

 آن زمان را به طي شراى شده ول نوشتهتنامي از جنگ وشي سال پ٩٠ دوم و ىش از خاتمۀ جنگ جهاني سال پ٧٠ حدود ىعني شانينوشتۀ ا

معاصر و همزمان با ) ىرانيراي غاي ىرانيا (ىگري روشن فکران دايآ.  راندى آن سخن مى کند و از نادرستى مىنيشبي خارق العاده پىنحو

 پرسيد که چرا دولت ديبا و انسان دوستانه ارائه دهند؟ و شروي و پى جهانني چنني ايىها بشر آموزه ري و خشي بوده اند که در راه آساشانيا

 بود؟ و چرا دي و تبعري سال زندان و زنج٤٠ شاني اى آموزه هاجهي نکردند و چرا نتتي حماشاني اى از نداراني اىني دىساؤ و رراني اىها

 ارائه ى بهائمي به عنوان تعال خودساخته اش را عمدًاى دهد و آموزه هاى را ادامه مقتي خود راه سرکوب حقّ خاصىّ اطالعى با بىرئوف

   بکشد؟ى بهائالتي تشکى بر روري دهد تا بتواند شمشىم

 جلوه زي نى رمان رئوفُ است و درزاني ستىآت کهنه و فرسودۀ بهائئ از جمله افترازميوني و صهلي با اسرائى بهائني دىاليمسالۀ نسبت خ  

از . عا ارائه دهندّ مدني براىخي سند و شاهد تارکي اند  نتوانستهزاني ستى هنوز بهائى سال از انقالب اسالم٢٧ شتپس از گذ.  کندىم

 قهرمان داستان سروانتس که شوتيمانند دن ک.  و پشتوانه نداردىخي به شاهد تارىازي است که نني اىکي مارگونهي بالتّي تخىهاي گژهيو

 ى خود بر نمىخي تارى هااني دست از هذزي نزاني ستى رفت، بهائى نمى استداللچي بار هري و زاشت انگى و غول موي را دى بادابيآس

 ىّ اطالعى آن را حمل بر بدي شد باى مطرح مى از انقالب اسالمشي اگر در پزميوني با صهى ارتباط آيين بهائىّلي نسبت تخراديا. دارند

 ىخي تارى هاّتيز واقع اى و ارادى عمدى حمل بر چشم پوشدي کند باى مطرح مه را امروزرادي اني اى اگر رئوفىول.  کردى مندهيگو

 چه ري زى قرآناتي اسالم آورده اند با آىبه عالوه حاال که خانم رئوف.  استسندهي نوکي در کار ى بزرگ و نابخشودنىرادي انيدانست و ا

 سپس مي گفتو (٤٤٤»فاي اسکنوا االرض فاذا جآء وعد االخره جئنابکم لفلي اسرائىو قلنا من بعده لبن«:  کهمي خوانى کنند؟ در قرآن مىم

 ىاکنون م).  شما را به هم و گوناگونمي آورى که وعده آخرت رسد مى و هنگامدي ساکن شو)سّ مقدىاراض( ني که در زملي اسرائىبه بن

و  وعده داده هوديس را به ّ مقدى را که اراضى محکم قرآنهي آوجود پردازند و ى به مطالعۀ قرآن نمزاني ستى بهائگري و دىپرسم که چرا رئوف

 زميونيِ توطئه صهى آورد را در راستاىگرد هم م)  و گوناگوندهيچيپ (في لفى را در اجتماعهوديمان ّ وعده داده که درآخر الزنيهمچن

 بخشد ى مى بر تمام عالم برترهودي را که به ري زى قرآنۀي شده است آتي دانم چرا رها حاال که به راه راست هداى زنند؟ و نمىمحک نم

 ى التى اذکروا نعمتلي اسرائى بناي« :دي گوى ممي قرآن کرند؟ي بى نمزميوني صههي و توج» آدمکشىستهايونيرابطه با صه« ىدر راستا



               

 

٢٥٣     ولوله درشهر

 ى من برترکهى  و به درستدمي که به شما بخشا مرى نعمتهادياوري بادي به لي اسرائى بناي( ٤٤٥»ني العالمىلتکم علّ فضّى و انکميانعمت عل

  ). دادم شما را بر اهل جهان

 چه زاني ستى نداده است و گرنه بهائىتها برترّتها و امّ را بر تمام ملهودي) بر خالف قرآن( شانس آورده اند که آثارشان اري بسانيبهائ  

 ِ حداقلزاني ستى بود که بهائىزمان. ختندي رى بهانه بر خاک نمنيا را که به ى گناهى بى کردند و چه خونهاى عثمانها که علم نمراهنيپ

 دوران ىول. سندي گزافه ننوني و مقبول الطرفى دادند تا در مسائل اساسى را به خود مقيواد و مطالعه را داشتند و زحمت حداقل تحقس

تر   مسلطسندگانينو.  فرستندى نمى بهائني را به نبرد با دان دانان و جامعه شناسخي تارني است که در آن جز کم سوادتره از راه رسيدىنينو

 ى بهائالتي و نظم تشکى بهائخي از تارى رئوفىّ اطالعىب.  شدنريماده اجآ و نه زندي ستى نه بهائى و علمىقي وجدان تحقىر و داراو توانات

  .  زده استروني قلم به مزد بسي رمان نوُني ابي است که از جى دم روباهزين

 محفل که در ى نفر اعضا٩ل از ّودند که متشک بى اصلني جانشالتي تشکىپس از مرگ عبدالبهاء اعضا« که سدي نوى مًمثال  

 آن اني هر کشور و سپس نه نفر در هر شهر که انتخاب شدۀ خود بهائتختيس همه قرار داشتند و بعد نه نفر در پاأ مستقر بوده و در رلياسرائ

 مثل ادي من را به ى رئوفاني بني ا».مي پنداشتى خدا و مصون از خطا مني بهاء و در واقع جانشني افراد را جانشنيشهر و کشور بودند ا

 ىکم بهرهگ.  جمله بگنجاندکي مقدار اشتباه را در ني تواند اى مىکمتر کس.  اند انداختهيسه دختران معاوهر  نيمعروف خسن و خس

) ىالدي م١٩٢١(آشکار است که پس از وفات عبدالبهاء . داستي جمله پني از همزي نانهي خاورمخي و تارى در شناخت آيين بهائىرئوف

 لي از دولت اسرائى خبرزيدر زمان فوت عبدالبهاء ن. به انتها رسيد) ىالدي م١٩٥٧ (شاني که با فوت ادي آغاز گردى افندى شوقتيدورۀ وال

 شد نه پس از فوت لي تشک١٩٦٣ در ردي گى آن را با محفل اشتباه مى عدل که رئوفتيب.  شدلي تشک١٩٤٨ در لينبود و دولت اسرائ

 خدا ني را جانشى رهبران انتخاب شدۀ در هر شهر و کشور در جامعۀ بهائىعني افراد ني اى بهائچيبه عالوه ه. ىالدي م١٩٢١لبهاء در عبدا

 ني گشت دچار چنى درست مىّ به دنبال اطالعاتىه اّرمان خود ذر در نوشتن ُى دانند و اگر مهناز رئوفىو بهاءاهلل و مصون از خطا نم

و بعد از مرگش ... دستور بهاء بودنيو ا«: سدي نوى بار مني کند و اى خود را نقض مى گفتۀ قبلىچند سطر بعد رئوف. د شى نمىاشتباهات

  .  نادرست استزي فراز نني که ا» اداره امر را بر عهده داشتندالتي تشکىاعضا

 مرجع و در دسترس همگان ى که در کتابها،ى بهائني در مسائل ساده و آشکار دى فراوان مهناز رئوفباهات اشتنکهيکوتاه سخن ا  

 سازندگان ى محصول عجله و دستپاچگاي و عدم عالقه او به ارائه کار درست است، و ى و کم سوادىّ اطالعى بىاي گواي شود ى مافتي

 را به مطالعه و ىشتري بى بود رها قهرمان داستان ساعتهاى بهتر مديشا. حمهّالز  حقافتي رساندن آن به بازار و درى براى داستان جعلنيا

 پرداخت تا ناچار در آخر قلم به مزد ىه و اتالف وقت مّ و معاشرت با پسران محلى و تاب بازى گذراند و کمتر به دوچرخه سوارى مشهياند

  . نگرددى سازنه و افساى دروغ پردازازمندي امرار معاش نى نشود و برارياج

  مى رسد» برى« از اين باغهردم

  ونتيش: نگارش

  

   كه عيب هاست با آنانگشت   ام نهاده كورىبرساخته

   چرا آن؟، كه چراست اينپرسش   به عتاب، كور ديگردارد

   كورديدگانىدرخانۀ   گونه به خشت مى نهم خشتوين

   به سايبانىبنشانمشان   تف آفتاب فرداتااز

  ) يوشيجنيما(



               

 

٢٥٤     ولوله درشهر

  

ّرمان بى زمان بى مكان، اما با اد آن ُمسلخ عشق   ت فراوان به ديانت بهائى و بهائيان ظاهرًا آاهانتها و افترائ ودن باعاى مستند بّ

كه  به خانه هاى بهائيان فرستاده شد و حقيقتًا) ؟...يا به هزينة چه كسى؟ نويسنده؟(توسط خانم مهناز رئوفى نوشته وتوسط پست سفارشى 

دامات جديد معاندين ديرينه ديانت بهائى داشت، شرح حال پى اجراء اين طرح كه نشان از اق در. را نكشتند ، جزنكو)مسلخ عشق(درآن 

عى بود چون اوقصد جدائى ازبهائيان و پيوستن به ديانت ّخانم ديگرى به نام مريم زارعى درروزنامه هگمتانه همدان چاپ شد كه مد

 پس از هياهوى فراوان به خوانندگان خود  فراوانى را براى او ايجاد نموده اند وهمين روزنامهشكالتاسالم را داشته است، لذا بهائيان م

 دراين اثناء رئيس پايتخت نشين آن، يعنى .كند فى مىّرا معر» ّنجات يافتگان ازبهائيت«وعده داد كه به زودى تعداد ديگرى ازاين

فوق (ناز رئوفى خود به شمار مى رود، دراقدامى مشابه، شرح حال خانم مهىروزنامه صبح شده كيهان كه مرشد وهادى شاگرد همدان

به بهائيان نسبت » سرگذشت واقعى«منتشر وتالش كرد تامظالم وجناياتى را درقالب » سايه شوم«را به صورت پاورقى تحت عنوان ) كرّالذ

  بهزاد جهانگيرى همسر خانم مهناز رئوفى مى نمايد كهقاىآروزنامة هگمتانه نيز جانى تازه يافته، مبادرت به چاپ مقاله اى از و دهد

بايد منتظر ادامه آن  دارد و فى مى كند و اين رشته سر درازّدرطى آن ايشان، بهائيان را مسئول مصيبت ها و ناكامى هاى زندگى خود معر

  .بود

 اين روزنامه ها انسان را به ياد اعترافاتى مى اندازد كه به بهانه هاى مختلف وبه اشكال گوناگون اززندانيان سياسى دهه اقدامات  

» اعتراف گيرى ها«درهمان بحبوحة . ت آن ها نبرده باشدّخير اخذ و منتشر شده و مى شود وكمتركسى است كه پى به كيفيهاى ا

درمانده شده، تنها كارى كه از دست آن ها برمى آمد  بند عاجز و در و  اعترافات مشابه ازبهائيان اسيرّهتهينيزمعاندين ديانت بهائى از

اعترافات «ى سست وفاقد انسجام به عنوان ياه هه نوشتّبه جوخه هاى اعدام بود و اين طرح اخيرآن ها يعنى تهيدليران روزگار  سپردن اين

  .درواقع به تالفى آن شكست هاى ساليان گذشته صورت مى گيرد» ّنجات يافتگان از بهائيت

 كردن هرچه بيشترمسلمانان ايران ّاحان اين برنامه چيست بحث كاملى را طلب مى كند؛ اما بدون شك دورّكه هدف طراين  

ازهموطنان بهائى خود، ازاهداف عمده آنان به شمار مى رود که دربسيارى موارد تاثيرى خالف انتظار آن ها به جاى گذارده، باعث 

  . زمينه را بررسى نمود٣مى توان حداقل برا ى توجيه اين امر.  استهه بيشتر آن ها به جامعه بهائى شدّتوج

  ان وگردانندگان اين برنامه هاّ به صداقت متوليعدم اعتماد

ر اين افراد درساليان گذشته بگونه اى بوده كه بد بينى شديدى دربين مردم نسبت به ّوسازى ها و توطئه چينى هاى مكرَ ها، جدروغ  

ٌند با خود مى گويند حتما دراين آن ها ايجاد كرده است تاآنجا كه مردم، همين كه مى بينند طبقه، صنف ياگروهى مورد هجوم واقع شده ا

احساس  «ت و به لفظ دقيق تر،ّ دارد كه اين گونه مورد حمله قرار گرفته اند و ناخود آگاه يك حس صميميودها حق وحقيقتى وج

  . درآن ها ايجاد مى شود»همدردى

  بهائيان واخالق ورفتار آنان درطى ساليان متمادى آشنايى نزديك مردم ايران با

ايرانيان نيستند؛ بلكه ساليان سال است كه روابط عميق اجتماعى، اقتصادى،فرهنگى  گروهى خارج نشين وفاقد ارتباط با بهائيان  

ت و اعتماد نسبى برخوردارند و بديهى است كه مردم ايران با ّى فاميلى با بسيارى از ايرانيان داشته و دربين توده مردم نيز ازمحبوبيّوحت

ات عينى كه به طور روزانه شاهد آن هستند نمى ّباورى به چنين نوشتجاتى نظر مى كنند؛ زيرا آن ها را مطابق با واقعي ناااتى، بّچنين تجربي

  .بع ازاين رهگذر نتايجى معكوس عايد نويسندگان اين مقاالت مى گرددّبينند و بالط
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  غير عقالنى بودن مفاد نوشتجات

ّجا كه شيوة اين رديه نويسان، نفى هرنوازآن   ع خوبى و نيكى و انتساب همه نوع زشتى،پليدى وشرور به جامعه بهائى مى باشد، به ّ

جالب اين است كه ديگر دروغ هاى . ناچار مطالبى را مى نويسند كه غالبًا حاوى تضادهايى است كه عقل سليم آن ها را باور نمى كند

دراين زمينه پيشگام  زه هستند و هركدام سعى مى كنند تا تاى ارضاء نکرده و دائم درپى خلق و ابداعراكوچك، اين نويسندگان 

ّاعه آلوده سازند اما دريغ كه خود را ّخلق الس شده،ابتكارات جديدترى را عرضه وخوانندگان واكسينه شده خود را به ويروس هايى جديد و

ت افرادى را به هيجانات كاذب دچار و ّطور موقممكن است به . گرفتارمى كند و  اسيريشترها را ب درمردابى انداخته اند كه هرحركت، آن

ّبه ارتكاب اعمال خالف شئونات انسانى وا دارند؛ اما به سرعت ابتكار عمل را از دست داده و در وضعي قرار مى  تى به مراتب اسف بارترّ

 شده دربسترتاريخ، هيچ اثرى از نيكى كار به جايى رسيده است كه مردم ايران ازخود مى پرسند آيا به راستى دراين جامعه آزموده. گيرند

ادب، وفا ومهر پرورى وجود ندارد؟ آيا اين همه افراد تحصيل كرده ومحترم، به  ن، فرهنگ،ّيافت نمى شود؟ هيچ نشانى ازاخالق، تمد

 ت،ّامني آسايش، رفاه، شغل، ازافتخار،  و گذشتنهاهيچ قانون انسانى واخالقى پايبند نمى باشند؟ پس اين همه شهامت ها و شجاعت 

جان ومال از كجا سرچشمه گرفته است؟ از اين ها گذشته، اين همه اعتبار جهانى براى اين جامعه چگونه حاصل گشته است؟ و به اين 

 امور هم خود به اين ىبه نظر مى رسد اوليا. ترتيب ديده بصيرت بسيارى ازهموطنان بهائيان به روى حقايق جديدى گشوده شده است

 درحالى كه روزنامه هگمتانه سعى مى كند كه جريان را گسترش داده و پاى بسيارى ازجمله نهادهاى دولتى، راياقف گشته اند زله وأمس

 ند؛ا كّى گروه هاى شبه نظامى را به اين معركه باز كرده و زمينه را براى يك ضوضاء عمومى مهيّمراجع مذهبى، ارگان هاى مذهبى وحت

ات گرانبهائى را كسب كرده اند، صالح خود را درمهار كردن چنين ّ اقداماتى به خوبى مطلع بوده و تجربيعاقبت چنين كسانى كه از

  .اقداماتى مى بينند

 روزنامه هگمتانه همدان ١٣٨٥تير ماه١١ مورخ ٧٠٦ براى نمونه نقد مختصرى برنوشته آقاى بهزاد جهانگيرى مندرج درشماره حال  

  .قالنى بودن اين گونه مقاالت باشدارائه مى شود تا شاهدى برغيرع

 مقاله آقاى جهانگيرى بهائيان را مسئول گرفتارى ها و مصائب بى شمار زندگى خود معرفى كرده و ازآن ها شكايت مى دراين  

ًكندكه اوال سلمان دلخواه خودش با دختر م ثانيًا با تهديد وضرب و شتم فيزيكى ازازدواج او ، بازور وتهديد و ارعاب او را بهائى كرده اند:ّ

 رابعًا ،دختر ديگرى كه بهائى بوده ولى اوهم مى خواسته مسلمان شود را به او تحميل كرده اند ثالثًا ازدواج با ،جلوگيرى نموده اند

 باعث به از دست دادن يكى از پاهايش شده او را وادار كرده اند كه رضايت دهد و اين درواقعه تصادف ايشان با فردى مسلمان كه منجر

خامسًا پس از ترك ديانت بهائى، بهائيان آن ها را مورد حمالت مختلف قرار داده وازآن ها  ، باشدشتهشده كه امروز توان كار كردن ندا

 سادسًا ،ازكاراخراج نموده اند گرفته وخانه وزندگيش رامتالشى كرده و اورا او ماشين اورا از و نامه هايى عليه جمهورى اسالمى گرفته اند

البته درپايان مذكور نموده اند كه اين ها بخشى ازمظالمى است كه ازسوى . فيزيكى جنين دوماهه همسرش را ساقط كرده اند برخورد با

ّتشكيالت بهائيت درحق   :ه مى كندّنكاتى جلب توج ّاما دراين جا.  ايشان وارد شده استّ

  ».ّ بهائيت دركالس هاى آموزشى بهائى گرى وارد شدمتشكيالتِت به اجبارّدوران طفولي اين جانب از«: نوشته اند  

مخصوصًا درامر (دراين مورد چه معنا ومفهومى دارد؟ آيا طفل ازخود اختيارى هم دارد؟  »مجبوركردن طفل«ً اين است كه اصوال سئوال

را صبح كه شد به كوچه مى  خودبااطفال خودچه مى كنند؟ طفل ) ه مردم دنياّيامسيحيان و بى دينان و بقي(مگر مسلمانان ). آموزش

  باره برو؟ دو و  بروهركجا كه دلت مى خواهد آموزش ببين وظهر هم بيا ناهارت را بخورلمومى گويندعزيز د فرستند

دختر  عالقه مند به ديانت اسالم و ازدواج با) ١٣٦٨تا١٣٦٥از(ّبه جهت ارتباط بامسلمانان درايام خدمت سربازى« :نوشته اند  

  »بودممسلمان شده 
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هاوائى زندگى مى كرده اند كه ارتباطى بامسلمانان  جزائر ويتنام يا  اين است كه آيا ايشان قبل ازسربازى درارمنستان ياچين ياالؤس  

به جهت ارتباط بامسلمانان «نداشته اند؟ كشور ايران كشورى مسلمان است و درهمه جاى آن مسلمانان موجود هستند ديگر عبارت 

ت تغيير مذهب ّذكر اين مطلب مى خواهند عل ه ايشان باّى افتاده است؟ البتّفاق خاصّ درسربازى چه اترد؟فهومى داچه م» درسربازى

يا  به آن دختر ّدرضمن خوب بودمى گفتند اول به اسالم عالقه مندشدند وبعد. ولى خيلى ناشيانه عمل كرده اند توجيه كنند را خود

  .بالعكس

باضرب ...ازمن سلب نمود) مسلمان موردعالقه ايشان دختر ازدواج با(ت سدراهم شد واين اجازه را ّتشكيالت بهائي«: نوشته اند  

  »...وشتم فيزيكى

ً نكرده اند كه اوال منظورشان ازتشكيالت چيست؟ ثانيًا اين تشكيالت چگونه مانع ازدواج ايشان شد؟ درديانت بهائى صّمشخ   ّ

ات شاهد اين قبيل ازدواج ها على الخصوص ّى بى دينان هيچ نوع منعى وجود ندارد وبه كرّتبراى ازدواج بامعتقدان به ساير اديان وح

ى اختيارى هم ّوظيفه وحتً  بوده و مى باشيم وتشكيالت هم هيچ منعى را ايجاد نكرده است واصواللماندركشور ايران و با هموطنان مس

 يطى مى باشد كه مهمترين آن ها لزوم جارى شدن عقد بهائى بعدازمراسم عقدالبته ازدواج باغيربهائيان داراى شرا. براى اين كارندارد

  درمعرض انواع واقسام تضييقات وتهديدات وتبعيضات و تحريكات قرارهائيانشكى نيست كه دركشورى كه ب ّ اما،اسالمى مى باشد

ّاما . شوند تا با آگاهى كامل اقدام به اين امر نمايندفند مشكالت اين نوع ازدواج ها رابه طرفين يادآور ّدارند والدين دختر و پسر موظ

ت كه يك بهائى با يك مسلمان قرار ازدواج ّرف به اين علِگاه ص تشكيالت ابدًا دراين مورد نه وظيفه اى دارند ونه اختيارى و طبيعتًا هيچ

  .كنند بخواهند ممانعت ايجادگذاشته اند مداخله نمى كند تاچه رسد به اين كه باضرب وشتم فيزيكى وتهديد وارعاب 

درسال «دختر مسلمان مورد دلخواهم منع كردند ولى در ادامه فرموده اند  ازدواج با شكايت كرده اند كه مرا از: ايشان ّ اما شاهكار  

تابه زعم خود هم دختر خانمى بهائى ازكردستان برمن تحميل كردند  ّبا برنامه ريزى قبلى تشكيالت بهائيت، ازدواج تشكيالتى را با١٣٧٠

  »ّمن وهم اين خانم كه سوداى گرايش به اسالم را داشت دربهائيت ابقاء كنند

 بوده اند وتشكيالت هم گرداني بهائى روانتيدوى اين عزيزان سوداى گرايش به اسالم را داشته و از د هر.  قاضى شويدخودتان  

ّاطالع داشته است وبراى ابقاء آن ها دربهائيت آن ها را به  عقد هم درآورده اندكه چه بشود؟چه كسى قرار است ديگرى را ابقاء كند؟ ّ

مى )سيا(وآمريكا)موساد(آيا تشكيالتى كه اين همه آن را باهوش و زرنگ وسياسى وحاصل فكرجمعى استعمار انگليس واسرائيل.اهلل اعلم

  .شمرند چنين تدبيرى را اتخاذ نموده است؟ پس واى برچنين سازمان هايى

دست  ر بفرمائيد ايشان بايك فرد مسلمان تصادف كرده و متاسفانه پاى خود را ازّتصو. له تصادف ايشان استأار ديگر، مس شاهك  

ّجريان به همين سادگى است اما آن را به مهمترين قسمت نوشتة خود تبديل نموده و مد. داده و سپس رضايت مى دهند عى شده اند كه ّ

تشكيالت  تصوير خوشى ازبهائيان به يادگار بگذارند وحال ايشان از تا  به دادن رضايت كرده اندوادار ورّتشكيالت بهائيت او را به ز

 کيولى الزم به ذكر است كه ايشان تنها بهائى اى نيستند كه با  .شاء اهلل روزى پروندة اين تصادف روشنتر مى شود ان. طلبكار شده اند

مداخله هم نمى كند البته براى رضايت دادن داليل  و م وظيفه اى دراين قبال نداردمسلمان تصادف كرده اند و تشكيالت بهائى ه

ّمثال اين كه طرف مقابل داراى تمك. ديگرى هم مى توان فرض نمود ن مالى نبوده و نهايتًا فقط مى توانسته راهى زندان شود وجناب ً

 رضايت داده و ازاين موارد درايران امروز بسيار يافت مى اچاره ناين است كه ب .جهانگيرى هم در هر حال ازاين رهگذر طرفى نمى بسته

.  برعكس، شايد طرف مقابل شخص ذى نفوذى بوده و احيانًا به آقاى جهانگيرى گفته شده است كه شتر ديدى نديدىايشود 

ت و تويك بهائى هستى و ديه چون خودت مى دانى كه اين جا ايران و همدان اس ازخيرشكايت كردن بگذر زيرا به ضررت تمام مى شود

اين فرض است كه جناب  ى مى دهند كه اين هم بسيار شايع است وتازه همه اين ها باأر مراجع قضايى برعليه تو در و ق نمى گيردّبرتوتعل

ى ندارند عّمسلمان هيچ توق گذشته ازاين، چرا ايشان ازآن فرد. ر تصادف شناخته شده باشندّجهانگيرى بى تقصير وطرف مقابل مقص

تازه اين هم نوعى جانبازى است و .  نمى كنند كه بابا زدى پاى مرا ناكار كردى من هم رضايت دادم الاقل االن دست مرا بگيرهارىواظ



               

 

٢٥٧     ولوله درشهر

وراى همه اين ها يك  ّاما در. بنياد جانبازان نيزمى تواند وارد صحنه شود، مخصوصًا كه جناب جهانگيرى ديگرخودى هم شده است

يعنى رضايتى داده اند كه چندين سال است حسرت آن را مى   درقلبشان چقدر هم رضايت داشته اندشانجالب است كه اينكته بسيار 

خورند وكينه بدل گرفته اند كه چرا تشكيالت بهائى نگذاشتند من پدرآن فرد مسلمان را درآورم وروزگارش را سياه كنم وكارى كنم كه تا 

  . اين شكايت هم درنوع خودش جالب استصهخال. پرستى كندآخر عمر خرج مرا بدهد و ازمن سر

 نامه هائى عليه جمهورى اسالمى گرفتند سپس آن را دراختيار جمهورى اسالمى قراردادند كه با تشكيالت ازما«  نوشته اند  

  ».از بين ببرند ابزارجمهورى اسالمى ايران ما را

نزد يكى  ١٣٧٥با آگاهى كامل درسال  دو نا براظهار ايشان زن وشوهر هرفاقات درزمانى است كه بّ كنيد كه تمام اين اتتّدق  

ًو آموزه هاى اسالمى را كامال رعايت و برطبق همين آموزه ها  ف شده بودندّازعلماى سازمان تبليغات اسالمى همدان به دين اسالم مشر

ن و ايقانى درآن نامه هاى كذائى عليه جمهورى اسالمى چه حال بايد پرسيد باچنين ايما. ازافراد تشكيالت بهائى پذيرايى مى كرده اند

. چرا جمهورى اسالمى شما را ازبين نبرد؟ چون ظاهرًا متن آن نامه ها بسيار زننده واهانت آميز بوده است چرا نوشته اند؟ و مطالبى و

يكديگر  شما جمهورى اسالمى واسالم با اسالمى نفرت داشتيد؟ آيا درنظر زجمهورىدرغير اين صورت، آيا مسلمان شده بوديد ولى ا

شما  ى برّوحق ديگر تشكيالت بهائى چه نفوذ واقتدار واعتبار تفاوت دارند؟ مطلب اساسى اينجاست كه پس از اينكه مسلمان شديد

به گونه اى  شما چرا قبول كرديد؟ نوشتة شما سيدداشته است؟ برفرض محال كه تشكيالت بهائى ازشما خواستند چنين نامه هائى بنوي

شما را مجبور به «  وارد منزل شما شده و) موساداي اياحتماال از طرف س(موران شكنجه گرأاست كه خواننده گمان مى كند كماندوها وم

  آيا چنين بوده است؟» نوشتن چنين نامه هائى كرده اند

ًاوال . جالب است» ازكار اخراجم كردند. ماشينم را ازمن گرفتند، خانه ام را و زندگى ام را متالشى كردند«: نوشته اند   ّ

ّاگر اين سند ازاول به نام شما بوده است چطور اين كار را كرده اند؟ آيا . ت داردّيعنى چه؟ ماشين سند مالكي» ماشينم راگرفتند«عبارت

زديده اند؟ آيا شما به مراجع ًمنظورتان اين است كه جعل سند كرده يا سند ماشين شما را دزديده اند يا اين كه اصال ماشين شما را د

درغير اين صورت اگر سند به نام .) مخصوصًا كه دقيقًا مى دانيد چه كسى يا كسانى اين كار را كرده اند(مربوطه شكايت كرده ايد؟ 

كسى چه . عاى خسارت هم بكنيدّنه تنها ماشين خود را باز مى ستانيد بلكه مى توانيد اد. يدشماست هنوزهم دير نشده است شكايت كن

ماشين دراصل به نام شما نبوده  ّاما اگر. دست رفته هم شد؛ على الخصوص درجمهورى اسالمى مى داند شايد جبران آن سال هاى از

بهائيان «ّاما اين كه نوشته اند. صادق است»  خانه وزندگىكردنمتالشى «عين همين مساله درمورد . بى معناست» ماشينم«ديگر عبارت

ًبايد گفت اوال كه بعيد» نظر اقتصادى زمين گيرم كنند از دادند تابه من كار نمى  ّاست اين گونه باشد؛ اما درصورت صح ّ ت، باكمال ّ

ع باشند؟ ّ بايد باز هم ازبهائيان متوقاًشان ازكيست؟ واصوال چر ف بايد عرض كنم كه ايشان كه ديگر بهائى نبوده اند لذا شكايتّسأت

وقليل الوقوع نظيرايشان به خوبى استقبال كرده  مواردى نادر مى مخصوصًا سازمان تبليغات اسالمى ازمستحضر هستيد كه جامعه اسال

آشنا  )ىريجهانگجناب (هم اينك نيزكسانى كه با ايشان . وازهيچ چيزكسر نمى گذارد واجازه نخواهد داد غبارى برچهره شان بنشيند

آنطور كه خود ايشان نوشته اند شغل عينك سازى . ده ومحتاج به نان شب نمى بينند را فلك زشانينداشته وا اتى ازاوّهستند چنين تصور

ّولى درعكس مندرج درروزنامه، درپشت سر ايشان كتابخانه اى قرار دارد كه تمام زمينه را پر كرده ودرنگاه اول اين تصور. داشته اند  ا رّ

يا شغل آقاى جهانگيرى تغيير آت انتخاب چنين پس زمينه اى چيست؟ ّروشن نيست عل. قى روبرو هستيمّالقاء مى كند كه با شخص محق

دانشگاهى؟ واگر شغل ايشان  مات آن را فراهم كرده است؟ با چه پيشينة علمى وّكرده است؟ شغل جديد ايشان چيست؟ چه كسى مقد

   عكس چه معنايى دارد؟نكما كان همان عينك سازى است اي

مالحظه كنيد چه آشفته بازارى است كه » برخورد فيزيكى جنين دوماهه همسرم را ساقط كردندّتشكيالت بهائيت با «: نوشته اند  

ى ّگويى اينكه بديهى است حت. ص كنندّرا مشخ» برخوردفيزيكى« ى به خود زحمت نداده اند كه نوعّحت. قلم هرچه بخواهد مى نويسد

ى ّ حت.از نظر قضائى وحقوقى چنين عملى قتل عمد تلقى مى شود.  انداكتفا نموده» ّتشكيالت بهائيت«رهم نكرده اند به ذكّكسى را مت
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 مخصوصًا اگر اين شخص ثالث بهائى باشد(اگرخود مادر، اقدام به چنين عملى كند مورد تعقيب واقع مى شود تاچه رسد به شخص ثالث

يشان شكايت نكرده اند؟ چرا هم اكنون براستى چرا ا).  باشد» بهائىتتشكيال«درجمهورى اسالمى زندگى كند وواى به وقتى كه و

له كوچكى است كه دروسط يك مقاله آن هم بايك جمله كوتاه مطرح شود؟ چه مداركى براى أشكايت نمى كنند؟ آيا قتل عمد مس

ماهه چه  ٢  قتل است بايد پرسيد؛ جنينزهيا بازرس پرونده يافتن انگي ال قاضى وؤّعاى خود دارند؟ از اين ها گذشته اولين سّاثبات مد

ّخطرى براى تشكيالت بهائيت داشته؟ نكند جريان حضرت موسى قرار بوده تكرار شود؟ آيا كاهنان به تشكيالت بهائى خبر داده بودندكه 

ع را جهانگيرمى كند لذا ّرا به باد خواهد داد ويا اسرائيل را ازصفحه روزگار محومى كند ياتشي» ّتشكيالت بهائيت«چنين جنينى دودمان

  .راس اقدامات خود قرار داده است؟ عجب طنز تلخى كيالت همة كارهاى خود را كنار گذاشته وسقط جنين دوماهه را درتش

دراين فضا بهائيان همه كاره، صاحب اختيار، داراى . درآمده است بسيار مهم دراين مقاله فضائى است كه به تصوير و  نكته بارز  

به  حمله مى كنند، مى زنند، مى كشند، ازازدواج جلوگيرى مى كنند وبه زور. نشان داده شده اند) گويى دولتى دردولت(قدرت و توانايى 

 افراد مسلمان را مى گيرند و جعل سند مى كنند، به زوراعتراف مى گيرند وآنقدر هيبت و عظمت دارند كه موالازدواج درمى آورند، ا

. ت مى شوندّاميد شده دست به دامان روزنامه ها ومل دامات قانونى و دولت ناافرادى مظلوم وبى پناه نظير آقاى جهانگيرى ديگراز اق

 ٢٨ ّاما آيا واقعًا چنين است؟.  عليه بهائيان است وتنها با كمال حسرت نظاره گر استىهراقدام دراين فضا جمهورى اسالمى عاجز از

برآن اطالق مى شود، براين جامعه » رَش« وهرچه كه نام اخراج ازشغل وتحصيل، مصادرة اموال قتل، سال زجر،آزار، شكنجه، تعقيب،

سات آن ها آشكارا اهانت مى شود وهمه نوع صفت غيرانسانى رابرآن ها اطالق مى كنند آن وقت به ّ به مقد.مظلوم وارد شده است

  . عاجز ازطرح شكايت نشان مى دهندّىمظلوم نمائى پرداخته وخود را حت

همدان، معتقدند كه به ايشان ظلمى  ١٣٤٦د ّمتول ٥٢٢٩ين به شماره شناسنامه ّى فرزند نورالد درهرحال جناب آقاى جهانگير  

 يعنى چه وچه محتوائى دارد خود بحث »ّتشكيالت بهائيت«اين كه .(شاكى هستند» ّتشكيالت بهائيت« وارد گشته وازچيزى به نام

  :ه اندايشان نوشت) به آن نيستتنجالبى است كه دراين مقال فرصت پرداخ

ت مسلمان ومقامات جمهورى اسالمى كرده واميدبه پى گيرى ّتقديم شما مل م خواهى خود را از اين تشكيالت، ّبدين وسيله تظل

  .احقاق حقوق مسلوبه خويش را دارمو

چگونه قادر ت مسلمان ّص نيست ملّ زيرا مشخ.ت مسلمان نموه اند براى من قابل درك نيستّ ايشان شكايت خود را تقديم ملاينكه  

ّبهتربود ايشان اول به مقامات جمهورى اسالمى رجوع مى كردند . براحقاق حق ايشان هستند وازچه روش وقانونى استفاده خواهند نمود

البته من درمقامى نيستم كه ازطرف جامعه بهائى قولى بدهم يا . ت مسلمان روى مى آوردندّوچنانچه نتيجه نمى گرفتند آن وقت به مل

ّنم؛ اما شخصًا تصوحرفى بز دادگاهى صالح به تمام  در مادگى كامل والبته اشتياق تمام منتظر است تاآر مى كنم جامعه بهائى، با ّ

 زيرا برطبق تعاليم حضرت بهاءاهلل، . وارد شده با كمال ميل رفع نمايدرايشاناظهارات ايشان گوش كرده، چنانچه ظلمى ازجانب جامعه ب

ّاما اگر غير ازاين شد ومدارك ارائه شده نتوانستند اين ات. ورندمأبهائيان به اين امر م هامات را اثبات نمايند مختصر عذر خواهى ازاين جامعه ّ

  .درهمان ستون درج شود همان روزنامه و در و ستمديدة مظلوم به عمل آيد

 را به مقامات ىتي قصد طرح شکا)آقاى بهزاد جهانگيرى(مسلمان جمهورى اسالمى   است که يك شهروندني است اّچه مهمنآ  

ّ يعنى اول اورا راهنمائى كنند تاشكايت .اولياى امور واجب است كه به اين شكايت ترتيب اثردهند بر جمهورى اسالمى نموده است و

ه چ» تشكيالت بهائى«شايد هم جهان چون نمى دانم طرف مقابل دقيقًا از( ايران ائىسپس به جامعة به. خود را صحيح طرح كند

 نظيرخانم دگاني ستمدگري مشابه داتي شکااقي سنيو به هم(مات رسيدگى به اين شكايتّهام نمايند وآنگاه مقدّتفهيم ات) منظورى دارد

درضمن ازجناب .  كه عدالت اسالمى اينگونه حكم مى كندندرا فراهم سازند وتا احقاق حقوق طرف برحق، ازپاى ننشين)مريم زارعى

طريق صحيح فردًا به مراجع   كه ان الحيوة العقيدة والجهاد وشكايت خود را رسمًا واززنديرًا خواستارم كه به پا خبهزاد جهانگيرى نيزمص



               

 

٢٥٩     ولوله درشهر

ايشان واقعًا  اگر  طرح دعوى نيست واىر مى دارم كه نوشتن يك مقاله دريك روزنامه به معنّوايشان را متذك قضائى تسليم نمايند

. شكايت خود را تسليم نمايند ّمى باشند به اولين مرجع قضائى محل سكونت خود مراجعه و»ّتم خواهى ازتشكيالت بهائيّتظل«درپى

به احتمال زياد مشاورانى براى هدايت  ص است عالقه فراوانى به احقاق حقوق مسلوبة ايشان دارندّمسئوالن روزنامة هگمتانه كه مشخ

ازمن . گونه راهنمائى دريغ نخواهم كرد نين نباشد شخصًا دراين زمينه از هيچى اگر چّوراهنمائى هاى حقوقى به ايشان دراختيار دارند وحت

اگرشكايت ايشان ازجامعه جهانى بهائى است  بپرسيد مى گويم جامعه بهائى ايران قلبًا آرزومند است تا به شكايت ايشان رسيدگى شود و

  .تظر اقدام جناب جهانگيرى مى باشيممشتاقانه من.  هاى جهانى بهترين مرجع براى طرح دعوى مى باشندهدادگا



               

 

٢٦٠     ولوله درشهر

  اسالمى ّوتحقق وعود مانكجى صاحب،

  حامد

مناسبات «مطالبى راجع به ١٩-١٨جام جم درصفحات   

 وارتباط آنها با »اردشيرجى ريپورتر « و»مانكجى هاتريا با بهائيان

برگى مانكجى ِفراماسونرى وخ ّسرويس اطالعاتى انگلستان و

 ازجمله به قلم آقاى »سره تراشى،« و »تاريخ سازى «صاحب درفن

خين رسمى، آقايان ّيكى ازاضالع مثلث مور{انى، ّموسى فقيه حق

نويسنده (ّ االسالم سيد حميد روحانى تّعبداهلل شهبازى، آقاى حج

شرحى }،) معاصرراني اى پژوهشخي تارادي بنى فعلريق و مدّو محق

  .نوشته است

ن اشاره اى به آقاى آ انى چون درّبارۀ مقالۀ آقاى حق در  

  خاطربه نام فاميل ايشان را تورج امينى نويسندۀ بهائى كرده اند، و

 نوشته اند، خوانندگان عزيزرا به »امين« شان ت هاى تاريخىّدق

 دني و دزدىانّ حقهي فقى موسىآقا«پاسخ آقاى امينى با عنوان 

  ٤٤٦. ارجاع مى دهيم»خيتار

  

  

  

ّايام اشاره  ١٩ ص كه درّ مهم درمقالۀ آقاى حقانى آننكتۀ  

توانست شاه ايران رابه الغاى حكم اسالمى ... مانكجى«: كرده اند

ه برداشته ِاسالم، يكى اين بوده است كه ازاهل كتاب حكم جزي مى دانند كه ازعالمات ظهور موعود ّالبد هموطنان عزيز ». وادارد'ّهجزي'

ّم ازراست ذكرمى كند ورد نمى نمايد، اما مى نويسدّن دو، ستو١٩انى درصّ آقاى حقخودى ّ اين حقيقت را حت.شود بهائيان اقدام «: ّ

قبل  را عاى خودّچون باب وبهاء اد. ّزرتشتيان يكى ازعالئم ظهورمعرفى مى كنند، كدام ظهور، معلوم نيست رفع جزيه از در مانكجى را

دركفش علماى  ّق ومورخند، پاّدوستانشان، به اصطالح محق و خودعاى ّ كه به ادانىّآقاى حق!  سبحان اهلل».ه طرح كرده بودندّازلغوجزي

 آخريكى .پرداخته اند وخود رامفتضح ساخته اند ّمذهبى وآخوندها كرده، به تفسيرنبوات واحاديث مربوط به عالئم ظهورقائم موعود

 وجه ديگر ون مزبورپس ازظهوربابى وبهائى بوده، ولغوقان،اگرچنين است كه شما نوشته اى دهد كه اى برادر رّبه ايشان تذك درجام جم نبود

ّ ايام ١٩ چه كه درص. سال است كه ازوقت ظهورقائم موعود گذشته است١٢٥استدالل اين مى شود كه طبق حساب وكتاب خودتان 

تالش جام  كه ظاهرشده وت سال اس١٢٥كه قائم موعودبيش از  درهرصورت اثبات مى شود. ذكرشده١٨٨٢ه، سال ّتاريخ حكم لغو جزي

 بايدعرض كرد همان دوظهوربابى وبهائى كه شما با آن »،كدام ظهور«ّ اما براى روشن شدن ايشان كه مى نويسند .جميان بيهوده است

 ح برادرجان ظهورات الهى وقتى ظاهرمى شوند، خرابى هاى زمان وناهنجارى هاى جامعه را به مروراصال. سال است كه مى ستيزيد١٦٤

زمين « آرى .ى است كه اسيرقوانين زمان ومكان وماده استّتكامل اجتماعى ونيزناموس ناسوت وعالم ماد انون تغييرات و اين ق.مى كنند



               

 

٢٦١     ولوله درشهر

كما ملت «: داريد به ياد ّ حديث معروفش راالبد».همان طور كه به مرورازظلم وخرابى پرشده، به مرورنيز پرازعدالت وآبادى مى گردد ِ ُ َ

ّ هاى ادوارحضرت موسى ص ومسيح ص ومحمدص نيزچنين بوده است والبد پيش بينى».ُظلمًا وجورًا   ٤٤٧.درتاريخ خوانده ايد ّ

فراماسونرى وسازمان اينتليجنس سرويس انگليس   صورت بايد ازآقاى حقانى پرسيد، آيا مانكجى كه ايشان وى رامرتبط بادراين  

ّ اكرم ص وائمۀ اطهارع نيزارتباطى داشته است كه به پيش بينى ايشان ه گفته، آيا با حضرت رسولّوى را وسيلۀ الغاى حكم جزي و دانسته،

انگليس  ين شاه وّانى جوابى نمى توانند بدهند، مگراينكه قبول كنند مانكجى وناصرالدّ البته آقا موسى حقه؟مأمورالغاى حكم مزبورشد

 بوده وهستند، وآنچه كرده ومى كنند، نهايتًا ائى اسيرقدرت هاى دنيا جميعًا خواسته يا ناخواسته درقبضۀ قدرت الهى آيين به وساير

تنجيس وامثال آن بوده  و براى ايجادعدالت وصلح ووحدت جهانى ورفع حكم جهاد نقشه هاى او و ق وعودّدرجهت ارادۀ الهى وتحق

  .آيين خدايند، نه برعكس آرى، اين آنان بوده اندكه مقهور ٤٤٨.وخواهدبود

فوق به آثارآقاى شهبازى ارجاع داده  همند، براى تحقيق درموارد ياور و يار و كرهمكارّخين رسمى فوق الذّ جام جميان كه با مورّاما  

دراين خصوص ره به جائى نبرده ونمى برد، چه كه پاسخ  ف براى ايشان بايد ذكركرد كه آثارآقاى شهبازى نيزّ ولى با اظهارتأس.اند

ات ايشان كه به نوعى سرقت ادبى التقاطى ّ داده شده است، وسناريو وفرضيءرف اهل بهاًاوهامات وهذيانات حساب شدۀ ايشان قبال ازط

  .ادواردبراون، محسوب مى شود، مدت هاست كه پوسيده است ين وئازامثال آواره ونيكو وصبحى ورآ

زردشتى، به خاطر  زيهودى وايمان هموطنان عزي گرايش و اثبات كند كشته است تا را يادشده خود افراد از  شهبازى به تقليدآقاى  

همين روزنامۀ جام   به عنوان مثال درمقاالت مندرج در.دنيوى بوده است، ونه به خاطر حقيقت الهى ديانت بهائى مسائل سياسى و

 و » نيكوۀفلسف« و نيكو در »كشف الحيل«ّ، بر اساس ترهات آواره در ١٣٨٢ مرداد ١٩ ات١٦خ ّ، مور٩٣٣-٩٣٢-٩٣١جم،شماره هاى 

 نوشته است كه بهائيان از طريق يهوديان، صهيونيست مى »...ّانشعاب در بهائيت«ين در ئ و اسماعيل رآ»خاطرات صبحى«ى در صبح

ّ اما جالب آنكه چهار منبع رديه مورد استفاده و استناد آقاى شهبازى، .ند اباشند و از طرف زرتشتيان وابسته به سازمان جاسوسى انگليس ّ ّ

 محسوب مى زيارند و بعضًا داراى مطالبى هستند كه آشكارا، شديدًا توهين به هموطنان عزيز يهودى و زرتشتى نخود با هم اختالف د

  .شود

بهائيان از بدو پيدايش تا به امروز همواره از جهودان ممالك  «: مى نويسدّانشعاب در بهائيت ١٧١ين در ص ئ از قول رآًمثال  

ّ يهوديان ممالك مسلمان، كه عده كثيرى از آنها .ودى با پول و ازدياد سرمايه عجين شده است مى دانيم كه ذات يه.استفاده كرده اند

ّ و همه جا در پى آزار رسانيدن و دشمنى با مسلمين، خيلى زودتر از مسلمانان به بهائيت گرويده اند و از امتيازهاى تنددشمن مسلمانان هس

ّ و از قول حسن نيكو رديه نويس عليه امر بهائى، در ».مى فرستند) ّعكا(ّ به مركز بهائيت  فراوان برده و مى برند و مقدارى نيزۀمالى بهر ّ

 يهودى هستند كه با چه بغض و عناد به اسالم )بهائيان( ديگر ۀطبق «: مى نويسد٨٢-٨١، صص ١، ج نيكوۀفلسفكتاب 

ّ اول آنكه الاقل سياهى لشكر دشمنى مى :ّراى خود تصور داشتهّ مسلم بۀ در دخول در مجامع و محافل بهائيان سه فايد)يهوديان(...معروفند

 اجتناب و دورى كه در مسلمين شيعه نسبت ۀم آنكه از مسألّدو.  و تفريق را بلند نموده استتيت اسالم قيام كرده و رايت تشّشود كه بر ضد

م آنكه اگر غلبه و قدرت با بهائيان گردد، عجالتًا ّسو. به يهود بود، مستخلص مى شوند و با آنها معاشرت مى كنند، بلكه وصلت مى نمايند

به نظر اين بنده بيشتر آنان براى  «: مى نويسدخاطرات صبحى، ١٨٢ ۀ و از قول صبحى در صفح».خودى در حزب آنان وارد كرده باشند

 فسق و فجور نيز فى الجمله آزادى داشته ت، بهائى شده اند تا گذشته از اين كه اسم جهود از روى آنها برداشته شود، درّفرار از يهودي

  ».باشند

راجع به آن  خين رسمى مزبورّازمور ايشان بايد خود ّ اين ترهات نمى دانم وۀزرتشتى و يهودى را دربار  نظرهموطنان عزيزنگارنده  

ّ البالى ترهات همان سه نفر، مى ّبپرسند، ولى مى دانم كه چون سراسر، توهين به ايشان است، آن را نمى پسندند، اما جالب است كه از

 قاجار به بعد در كتب تاريخى موجود است و همه مى دانند كه در اين ۀتوان بيرون كشيد كه يهوديان و زرتشتيانى كه شرح حالشان در دور

بت و انزواى اجتماعى مملكت چگونه آنان را نجس مى دانستند، چگونه امر بهائى را پناه خود دانستند و آغوش گرم بهائيان را در آن غر
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قين ّآيا محق. ت هاى مزبور بودّ شناسايى بهائيان توسط مفتيان و قاتلين ايشان، معاشرتشان با اقلياههاىحس كردند، بطورى كه يكى از ر

مظلوم، فقط با  را نخوانده اند و نديده اند كه بعضى از زرتشتيان شهداى بهائى يزدغرق در اسناد امثال جام جميان وآقاى شهبازى، تاريخ 

ى در راه آن شهيد ّمن شدند و حتؤت امر بهائى پى بردند و مّانيّ يك بهائى به مراتب مظلومتر، به حقۀ شهادت خونبار و شكنجۀديدن صحن

  .اينتليجنس سرويس نه و يپورتر نه اردشيرر و ى در ميان بود و نه ارباب جمشيدجهم شدند و در اين سير معنوى نيز نه پاى مانك

 كه در مقاالت خود آقاى شهبازى در جام جم از آن نقل قول گزينشى با سوء تعبير كرده اند، خاطرات حبيبا ايشان دركتاب آي  

ّف شد و مكررًا رجاى شهادت نمود و ّ بهائى شده، حضور حضرت عبدالبهاء مشر،حده يهودىّنخوانده اند كه چگونه جناب يعقوب مت

  و»ريپورترها « و»ساسون ها « و»روچيلدها« در راه امر بهاء، نه در راه خانواده ١٣٣٩ع الثانى  ربي٩ّدرسن جوانى در كرمانشاه در 

ّ وغيره، شهيد شد و زيارتنامه اى غرا نيز از قلم مبارك حضرت عبدالبهاء به اعزازش عز نزول يافت، و مادرشان در مجلس »مانكجى ها« ّ

 مى »صبحى« دامادى يعقوب است، و آن وقت آقاى شهبازى از قول سلفش كه يادبود و شهادت ايشان، شيرينى پخش مى نمودند

ين و نيكو، به مال و ئ و يا به قول رآ»در فسق و فجور نيز فى الجمله آزادى داشته باشند«نويسد كه يهوديان بهائى مى شدند كه من جمله 

  . دست يابند»وصلت«منال رسند و به 

سه امر بابى و بهائى را در ّت مستند تاريخى اند چطور دهها نصوص و بيانات طلعات مقدعى تحقيقاّو امثال آقاى شهبازى كه مد  

 اگر احساس مى نمودم حيايى در امثال جام جميان .ّت و دفاع از اسالم كه در تضاد با ترهات و اكاذيبشان است توجيه مى كنندّانيّحق

 تا آخر كتاب را كه در مقام شامخ ١٧٢، صص ّد رسل حضرت محمدّسيباقى مانده، از ايشان تقاضا مى كردم نصوص مندرج در كتاب 

 ّتيانّ بزرگ يهوديان در سانفرانسيسكو چگونه به اثبات حقۀاسالم است، بخوانند و من جمله ببينند كه حضرت عبدالبهاء در كنيس

زردشتى با ايمان  و مسيحى  يهودى وبدانند كه چطورعزيزان  عزيزوطنانهم جام جميان نمى خواهند ٤٤٩.پرداخته اند) ص(ّحضرت محمد 

 وقتى دربرنامه هاى صدا وسيماى جمهورى اسالمى »يك بام ودوهوا،« اين اسيران رياى .پذيرفتند نيز ت اسالم راّانيّبه آيين بهائى حق

 نكند ّمى دانند، اما خدازمعجزات اسالم  ا رانسياسى جلوه نمى دهند وآ ت ها مى شوند، ابدًا آن راّاقلي عى مسلمان شدن ديگرّايران مد

  .بهائى شده است فجور  چه كه آن گاه شخص مزبوريا جاسوس اجانب است ويا براى فسق و.يكى بهائى شود كه

بلكه درراه  راه آيين جديد جان به رايگان مى دهد، زردشتى بهائى شده در  ازكينه وحسد مى سوزند كه نه تنها يهودى وآنان  

جام جم مى داندبهائيان نفوسى بوده وهستند كه به عنوان مثال وقتى حكومت .  عالم جان بركف نهاده انددوستان بهائى خود، ونيزاهل

 همدينان خودرفته است مراجعه مى كند، صاحب خانه خودرابه جاى ميهمان در  كه به منزل يكى ازىبراى دستگيرى وكشتن فردى بهائ

كه كيخسرو، جوان زردشتى چگونه درهندوستان به پرستارى بهائى ديگرى به  داند جام جم مى .قاتلين مى گذارد وكشته مى شود اختيار

ّاورا مى كشد وحضرت عبدالبهاء درحق اومى   سرايت مى كند وكيخسرو خودولى بيمارى مسرى به  شفا مى يابد او نام اسپراك مى پردازد و

رعزيز بودى كه مشام مرا مشكبيز كردى ومانند ذهب ابريز دربوتۀ چقد. جهانى وشهريار جهان جاودان دو اى كيخسرو، خسرو.. .«: فرمايند

خوشا به حال . ازاين جهان تنگ وتاريك به عالم نورانى تاختى ّامتحان برافروختى وشورى انگيختى ونرد محبت باختى وكارى ساختى و

 آرى جام جميان نمى ٤٥٠.»ت ياران ببازدّاچنين درمحبق به پيروى توگردد وجان رّ عبدالبهاء اميدوار است كه اونيز موف. خوشا به حال تو.تو

  نمى خواهند. موج مى زندآگاه گردند،مراتب عشقى كه ميان بهائيان وميان ايشان ومواليشان، وميان ايشان واهل عالم همه از خواهند

 هائى شده بوده، موهاى زيباى خود مى سوزند كه چطورزنى مسيحى درمنچستركه ب. فرموده»خاك پاى يارانش «بدانند كه عبدالبهاء خودرا

 ازاين همه عشق وفدا كه .تقديم دارد بريد تا ازفروش آن اعانه اى براى ساختن مشرق االذكاربهائى كه محل عبادت همۀ اديان است، را

  .دسازند انمورى وشى وبّسياسى وماد  نيست مى هراسند، ومى خواهندآن را»ى آسمانىّنفوذمعنوى مرب « و»كلمۀ الهى« ّجزنتيجۀ قوۀ

َبه والى بهاء و كل انبياء قسم كه اگر بخواهيم مثل جام جميان وامثال بهائى ستيزانى چون ايشان باشيم و ! سبحان اهلل!  اهللسبحان   ِ

ِروش ايشان پيش گيريم، اليق هر ذكر سوئى هستند، چه كه مصداق اين آيات ذى معجزات قرآن مجيد در سور ِ  يا ٢٤ -٢٠آيات ( هودۀِ

ُو من اظلم ممن افترى على اهللِ كذبًا اولك يعرضون على ربهم و يقول االشهاد هوالِء الذين كذبوا  «:د مى باشند كه مى فرماي)٢١-١٧ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُْ ُ ِ ِّ ْ ِْٔ ّ ِ ِِ ِ ْ
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َعلى ربهم اال لعنة اهللِ على الظالمين الذين يصدون عن سبيل اهللِ و َ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َ ُ  ِّ َ َُ ْ ِ َ يبغونها عوجًا ِّ َِ ُ َ هم باالخرة هم كافرونَوْ ُ ُ ُِ ِْ َْ ِ ِاولك لم يكونوا معجزين فى . ِ َ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ِٔ ّ

َاالرض و ما كان لهم من دون اهللِ من اولياَء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع و ما كانوا يبصرون َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُاولك الذين خسر.ِ ِ َ َ  َ ُوا انفسهِٔ َ ُ ْ  ْمَ

َو ضل عنهم ما كانوا يفترون َُ ُ َُ َ َْ  .َال جرم انهم فى االخرة هم االخسرون َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ َْ ِْ ِِ ٓ .«) آنها عرض كرده .افت بر خدا دروغ رابترازآنكه بر  و كيست ستمكار 

كه   خداست بر ستمكاران، آنانتگاه باشيد لعن آ.مى شوند بر پروردگارشان و گويند گواهان اين گروه آنانند كه دروغ بستند بر پروردگارشان

 آنها نباشند عاجز كنندگان در زمين و نباشند مر ايشان را جز .باز مى دارند از راه خدا و مى خواهند آن را كج، و ايشانند به آخرت كافران

 آن گروه آنانند كه زيان كردند .د که ببينندنيستند که بتوانند شنيدن و نيستن مضاعف كرده مى شود از براى ايشان عذاب؛ .خدا هيچ دوستان

عينأ از ) (نا زيان كارتر ايشانندناچاراست به درستى كه ايشان در آخرت. بر نفسهاى خود و گم شد از ايشان آنچه بودند كه دروغ مى بستند

ْقد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى االرض فان «و. ) نوشته شد٩قرآن شماره  ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ُ ٌُ َ َُ ِ ِ َ ُظرْ َ كيف كان عاقبة المكذبينواُ َ َِّ َ َ َُ ُ به حقيقت گذشت پيش  (٤٥١»ِ

  .)ت هايى پس سير كنيد در زمين پس بنگريد چگونه بود انجام تكذيب كنندگانّاز شما سن

 ايشان به ادب و صفا مأمورند و . سعى دارند مافوق اين حضيض ادنى پروازنمايند، وخيرجام جميان را مى خواهندء اهل بهاّاما  

 حضرت عبدالبهاء ۀ معكوس داده ومى دهد و به فرمودۀآت بهائى ستيزان نتيجئچه كه مى دانند اكاذيب و افترا. آنان را دعا مى كنند

ّاما ازاين ها گذشته، نگارنده حيران است كه چگونه مى توان امثال جام جم وآقاى شهبازى را زودتر به . وندباعث پيشرفت امر بهاء مى ش

 فوق از قرآن مجيد و ۀو بيش از اين مصداق آيات مبارك ر ببينندِر و سَ ظاهر ى و باطنى امر بهاء را به چشم سۀگاه كرد، تا غلباشتباهاتشان آ

ّببينيد حضرت عبدالبهاء در مورد رديه نويسان عليه .  و همچون اسالفشان در محضرالهى شرمنده نشوندندتبعات سوء آن در عالم بعد نباش ّ

ّحكايت كنند كه چون سلطان محمد عثمانى قسطنطنيه را محاصره نمود، شخصى از وزراء قيصر بر شخصى از  «:ماينداسالم چه مى فر

 ّگفت مشغول به رد؟سؤال نمود كه به چه مشغولى. مالحظه نمود كه آن عالم به نوشتن و نگاشتن مشغول. علماى مسيحى در شهر وارد شد

َر شده از شدت حيرت طپانچه بر گوش آن عالم زد كه دير خبر شدى، وقتى كه علم ّ قيصر متغي آن وزير.نوشتن بر حضرت رسول و بر قرآن َ ّ

ِعلممبين آن شخص در حجاز و يثرب بود الزم بود كه رد بنويسيد حال كه آن  َ  اعظم پرچمش پشت دروازه قسطنطنيه موج مى زند، و َ

برخيز درمانى به .  نوشتن شده ايدّچشم عالم را خيره نموده مشغول ردّوتش گوش شرق و غرب را پر كرده و انوار عزتش ّبانگ كوس نب

ُجهت درد خود بجوئيد و مرهمى به جهت زخم درون خويش بيابيد و راه فرارى تحرى نماييد كه آن كوكب، شمس مضىء شد و آن  ّ

  ٤٥٢».نعنقا شكار كس نشود دام باز چي.  نداريمّهي جز قبول جزىما چاره ا. ِسراج، بدر منير گشت

ّ بر گوش رديه نويسان بزنند، بلكه به مصداق آي»سيلى شديد « نيستد كه»وزير قيصر « اهل بهاء مانندولى    آل عمران، ۀ سور١٢٨ ۀّ

ِكاظمين الغيظ و العافين عن الناس «به تأييد الهى و نه استحقاق بشرى ِّ َ ََ َ ََ ْ   مى باشند، بلكه)فروخورندگان خشم و عفو كنندگان از مردمان (»ِ

 : امراهلل باشند، تا در فضايى وسيعتر و آسمانى رفيعتر پرواز نمايند؛ چنانكه مى فرمايندّ مصداق اين بيان مواليشان حضرت ولىدارندسعى 

 واگر مجاز بوديم به ٤٥٣».دراين دور اعظم، اهل بهاء به فداكارى و جانفشانى مأمور. ت، نصايح پيشينيان بودهّمهر و وفا و شفقت و محب«

ّى دست بهائى ستيزان را نيز مى بوسيديم و آنچه را هم كه در پاسخ ترهات ايشان ّ ازحضرت بهاءاهلل، حتشكر شكن لوح مفاد مصداق

ُمن ال يعزب  «ديگر ايشان و امثال ايشان، خود مى دانند و خداى. آورده ايم براى روشن شدن و بيان حقايق است و نه دشمنى با ايشان ُ ْ ْ َ

ِعن علمه م ِ ِ ِْ ْ   .)كسى كه از علمش هيچ چيز فراموش نمى شود( »َشىٍء ْنَ

آت واكاذيب جام جميان ئنازنين خودكه مظلومانه محاط در افترا و  ازهمۀ آنچه درفوق ذكرگرديد گذشته، ازهموطنان عزيزبارى  

عاى جام ّاد  مورد»احبمانكجى ص«وكيهانيان وامثال آنان هستند، تقاضا مى شود لوح مبارك ذيل ازحضرت بهاء اهلل خطاب به همان 

آن  .جميع اديان درپاسخ نامۀ مانكجى مزبور چه فرموده است ببينند كه موعود  تا خودبه چشم خودد،جم وآقاى شهبازى رامطالعه فرماين

ثبات خيانت مى دهد؟ اگرمانكجى جاسوس بوده ـــ ا بوى جاسوسى و  دارند ازجام جميان بپرسند، كجاى لوح مزبورّگاه هموطنان عزيزحق

ايشان بوده است؟ كجاى   ازهمراهى وهمدستى حضرت بهاء اهلل باورحاكىاست ـــ كجاى لوح مزب زردشتيان عزيز وپاسخش با جام جم و

  ٤٥٤ مى دهد؟»سره تراشى« و »تاريخ سازى«آن بوى 
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ى ووحدت عالم انسانى  كه مشامشان را زكام هذيان واوهام نگرفته، ازلوح حضرت بهاء اهلل جزرائحۀ استقالل وعظمت الهآنان  

ًاى كاش جام جميان يادشان مى آمدكه مثال چطورعاليترين .  مالحظه نمايند»عصرجديد ت درّنجات بشري آزادى و منشور«آن را  نيابند، و

 يعنى مجلس نمايندگان برزيل، به مناسبت انقضاء يك قرن از صعود حضرت بهاءاهلل جلسه اى يل،مجمع قانون گذارى كشور برز

 پيروانش به نوع بشر ارزانى ۀص تشكيل دادند و ضمن آن از مقام بنيانگذار آيين بهائى و تعاليم مباركه اش و خدماتى كه جامعمخصو

 احزاب بپا خاستند و يكى بعد از ديگرى آن مظهر ظهور الهى را در بيانات عداشته اند، تجليل كردند و سخنگوى مجلس و نمايندگان جمي

 خواندند و پيام » آثار دينى كه تا كنون از قلم شخصى واحد صادر شده،ۀعظيمترين مجموع« ۀرا آفرينندخويش ستودند و حضرتش 

ولى چه مى توان كرد كه .  توصيف نمودند»ّى و ملبى وراى تفاوت هاى بى اهميت نژادى، مذه براى جميع نوع بشر،«مباركش را پيامى 

  .نزديكان دور پيش بينى كرده اند كه درظهورحضرتشان، دوران نزديك مى شوند وبارۀ يوم ظهورموعود چنين  ائمۀ اطهارع ازقبل در

 عين لوح حضرت بهاءاهلل درپاسخ به نامۀ مانكجى، كه فى الحقيقه، خطاب به جهانيان، ومنشورآزادى ورفاه حقيقى ايشان اينك  

  .است

   خداوند يکتابنام

 ىستاره هاه  را بلند نمود و بى بخشش خود آسمان هستىدريا از ىشبنمه  را سزا است که بىا  بيننده پايندهستايش  

آب ه  بىبارگاه بلند بينش و دانش راه داد و اين شبنم که نخستين گفتار کردگار است، گاهه  بياراست و مردمان را بىدانائ

 که از آفتاب ى و اين روشن.ن نخستيىروشنائه  بى زنده نمايد ؛ و هنگامرا ىشود چه که مردگان بيابان نادان  ناميده مىىزندگان

 يکتا بوده اوست داننده و ىدانش هويدا گشت، چون بتابيد جنبش نخستين نمودار و آشکارشد و اين نمودارها از بخشش دانا

 و ى هست. او کوتاهى دست از دامن شناسائ، گفتار و کردار راى و دانائى بينائ.بخشنده و اوست پاک و پاکيزه ازهر گفته و شنيده

 ى اوست دانا.خشش کردگار گفتار است و پاينده و پذيرنده او خردب پس دانسته شد نخستين .ه ازاو هويدا اين گفتار را گواهآنچ

 همه نامها . اوىائ اوست و هر چه آشکار، نمودار دانى آنچه هويدا از پرتو بينائ.يزدان نخستين در دبستان جهان و اوست نمودار

 افزود و ياد روزگار ى آورد و بر دوستى خوش. روزگار رسيدىاين زندانه نامه شما در زندان ب. اوه  بنام او و آغاز و انجام کارها

 اميد چنان است . ديديم و گفتيم و شنيديم. نمودى روزى جهان را که ديدار را در خاک تازى سپاس دارا.پيشين را تازه نمود

 برويد و در انجمن ىياد او را از دل نبرد و از آنچه کشته شد گياه دوست درنيايد و گردش روزگار ى از پى ديدار را فراموشنکه آ

  .م و پاينده بماندّسبز و خر روزگار

 .کند  درمان مىىدانائه  بيند و بى پرسش رفته بود، رگ جهان در دست پزشک دانا است، درد را مى آسمانى از نامه هااينکه

 .رانيد  امروز را نگران باشيد و سخن از امروز. و فردا را درمان ديگرىز را درمان درد امرو.ى است وهر سر را آوازىهر روز را راز

 سر مست شده اند ىکه از باده خود بين  مردمانى. انداختهى بيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامىها را دردىشود گيت ديده مى

 .شناسند دانند نه درمان مى  نه درد مى.ا گرفتارنموده اند اينست که خود و همه مردمان ر.پزشک دانا را از او بازداشته اند

که در خوابند  بايستيد و بگوئيد، شايد آنان.  راىبشنويد آواز اين زندان. اندراست را کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده 

ه امروز زنده شد هر گز نميرد و  هر ک.دهد، بشتابيد و بنوشيد  مىى آب زندگانى دست بخشش يزدان. مردگانى بگو ا.بيدار شوند

  . نيابدىهر که امروز مرد هر گز زندگ

 بردن بگفتار گوينده است و اين از ى چه که آنچه از زبان خواسته اند پ. هر دونيکو استى و پارسى زبان نوشته بوديد، تازدرباره

  .ه اين زبان را ستايش نمائيد سزاوار استو امروزچون آفتاب دانش از آسمان ايران آشکار و هويدا است هر چ.  آيدىهر دو م
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 ى و گروه. آواز آشنا شنيدند و بآن گرويدندى از مردمان آسمانىميان آمد گروهه چون گفتار نخستين در روزپسين ب!  دوستىا

 آنچه در :يد يزدان پاک ميفرما. پسران خاکى بگو ا. دور ماندندى نديدند از پرتو آفتاب دانائى را با گفتار يکىچون کردار برخ

 است که ى از چيزهائى از آاليش، پاکى پاک. پاک نمايد وبه آسايش رساند همان راه، راه منستآاليشاين روز پيروز شما را از 

 دست دهد ى و آسايش هنگام. و آن پسنديدن گفتار و کردار خود است اگر چه نيک باشد. مردمان بکاهدىزيان آرد و از بزرگ

 ى آگاه، اين گفتار را گواه که اگر همه مردمان زمين بگفته آسماناو آنکه . زمين نمايدىواه همۀ روکه هر کس خود را نيک خ

  . نبوده و نيستى را روشن تر از اين ستاره اى آسمان راست. ماندندى بهره نمى بى بخشش يزدانى ميبردند هر گز از درياىپ

 نمائيد، اينست آن چيز که ى روى خورشيد يگانگىروشنه  بى بيگانگى ازتاريک. پسران خاکى گفتار دانا آنکه، انخستين

 را دلکش تراز ى آگاهى نه و درياى درخت گفتار را خوشتر از اين برگ. دوستى ا.مردمان جهان را بيشتر از همه چيزها بکار آيد

 بهره نمايد، ديگر ى اوست ب ازجهان و آنچه درىآن نازکه  بِر را پلکَ چشم س. پسران دانشى ا.اين گوهر نبوده و نخواهد بود

 جان را بپوشاند، چنانکه ابر ى آز و رشک روشنائى تاريک. مردمانى بگو ا.اگر بر چشم دل فرود آيد چه خواهد نمود پرده آز

 چون . پرواز نمايدى درآسمان دانائىآسانه  بر آرد و بىد بگوش هوش اين گفتار را بشنود پر آزاى اگر کس. آفتاب راىروشنائ

 است ى و اين همان روشن. هويدا گشت تا کردارها ديده شودى بخشش بجوش آمد و روشنائى فرا گرفت درياىرا تاريکجهان 

 و پاکيزه کند ک مردمان روزگار را بگفتار نيک پاى اگر کردگار بخواهد، دلها.آن مژده داده شده  بى آسمانىکه در نامه ها

  .ه نمايد بر جانها بتابد و جهان را تازىوخورشيد يگانگ

 اين، تشنگان را سيراب ننمايد و کوران را ى گفتار، کردار است و آن بىگفتار را کردار بايد، چه که گواه راست!  مردمانىا

 شير، کودکان جهان ىشود و نرم آن بجا  شمشير ديده مىى گفتار درشت بجا:فرمايد  مىى آسمانى دانا. نگشايدى بينائىدرها

 از هر چه هست بگذريد و مرا . هيچ نهى من نباشد داراىگويد هر که دارا  زبان خرد مى.يند جوىتر رسند و برىدانائه ازين ب

 که راه ديده بنمايم و ى منم آن روشنائ. پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده کنم. دانشى منم آفتاب بينش و دريا.بيابيد

 باز شده، بشتابيد و چشمه ى راه آزاد:فرمايد  دوست يکتا مى. بياموزمازرو نياز که پر بستگان را بگشايم و پىمنم شاهباز دست ب

 همه بار يک .بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد  بلند شد،ى سرا پرده يگانگ. دوستانى جوشيده، از او بياشاميد بگو اىدانائ

 . بيفزايد او پسنديده آفريننده بوده و هستىائ بکاهد و بر دانىگويم، هر آنچه از نادان  مىىراسته  ب.داريد وبرگ يک شاخسار

  آينده است،ۀ گذشته آين. چشمى داراى بگو ا. در آئيدى راه رويد و در سراپرده يکتائى در سايه داد و راست. مردمانىبگو ا

ست که مردمان  اى چيزى امروز بهترين ميوه درخت دانائ. دوست را بشناسيد و نرنجانيدىببينيد و آگاه شويد، شايد پس از آگاه

  . نمايدىرا بکار آيد و نگاهدار

 اميد چنان است .مسپاريد  و جان گنجينه راز من است، او را بدست آز.دروغ مياالئيده  من است، او را بى زبان گواه راستبگو

 ىا.اشاميم بيى شناسائى بريم و از درياى خورشيد دانش روشن است بخواست دوست پىروشنيها که در اين بامداد که جهان از

 از گفتار ى رسيده که خاموشى کار بجائ. که خامه در کاشانه خود خاموش ماندهت اسىچون گوش کمياب است چند! دوست

ه  شير ب.شود، تا نورسيدگان بمانند و نورستگان برسند اندازه گفته مىه  سخن ب. مردمانىبگو ا.  گرفته و پسنديده تر آمدهىپيش

 دوست زمين پاک ديديم تخم ى ا. گزينندى جاىگ در آيند و در بارگاه يگانىجهان بزرگه جهان باندازه بايد داد تا کودکان 

 از پس پرده ى يکتا، آفتاب دانائى داناى بگو امروز به پيروز؟دانش کشتيم، ديگر تا پرتو آفتاب چه نمايد، بسوزاند يا بروياند

  . که بيايد و بيابدى نيکو است کس.ياد دوست خرسندجان بر آمد و همه پرندگان بيابان از باده دانش مستند و ب



               

 

٢٦٦     ولوله درشهر

ّ، و انک أنت التواب ى و جلدى و دمى و عظمى و جسمى و جسدى و روحى و فؤادى و نفسى و قلبىّ رب أستغفرک بلسانىا ّ ّ ٕ

رداء عفوک ُ أهل العصيان و به تلبس المذنبين من ىّ به تهب روائح الغفران علىّالذ  باستغفارىٕ و أستغفرک يا اله.ّالرحيم

 ى به يظهر سلطان عفوک و عنايتک و به يستشرق شمس الجود و االفضال علىّ الذر باستغفاى و أستغفرک يا سلطان.الجميل

ّ به يسر عن الخاطئون الىّ باستغفار الذى و موجدىهيکل المذنبين و أستغفرک يا غافر ّ شطر عفوک و احسانک و يقومن ىَ

ّ نارًا لتحرق کل الذنوب و العصيان عن َجعلته ىّ باستغفار الذىّ و أستغفرک يا سيد.ّالرحيمّ باب رحمتک الرحمن ىالمريدون لد ّ ُ

ُ سليم و به يطهر اجساد الممکنات عن کدورات الذنوب و االثام و عن کل ما يکرهه نفسک العزيز ىّکل تائب راجع نادم باک ُّ ٓ ّ

  ٤٥٥.العليم
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  فرقه نيست دين است و

  حامد

. كند اها اشاره كرده كه استعمارفرقه هاى قاديانى وبهائى وبابى راساخته است تا دراسالم تفرقه ايجادديگرج  و٤جام جم درص  

نيستند، بلكه خودمسلمانان ازهمان  نبوده و كه ديانت بابى وبهائى موجب تفرقه دراسالم عزيز عه گفته شدودرهمين مجم درمقاالت ديگر

  . اند پيش چنين كرده وبه تفرقه ادامه داده ١٤٠٠

َعرض شود كه ازجهتى مى توان دوتقسيم بندى براى فرق ِ به وجودآمده در ّاما راجع به فرقه سازى مختصرًا بايد   دين اسالم دراين  ِ

ّاول ازگروه اكثري دستۀ.چهارده قرن قائل شد  ه،ّت شيعه،مثل كيسانيّدستۀ دوم ازگروه اقلي حنفى،مالكى،حنبلى،شافعى و: ى، مثلّت سنّ

 ازجملۀ اخباريين كه استاد نيز.  توان به دو گروه اصوليين واخباريين اشاره نمودىدرتقسيمى ديگر، م... ه،ّيلياسماع ه،ّراوندي ه،ّهاشمي

ه ازفرق ِشيعۀ دوازده امامى است كه تأثيرات روحانى جديدى درايران وعراق ّه يا به قولى كشفيّدرسخنرانيشان به آن اشاره كرده اند، شيخي

ّ شيخ احمد احسائى وسيد كاظم رشتى دوبنيانگذاراصلى شيخي. نمودوهند ايجاد ه بودند كه با تأكيد برخلوص وتقوى و با تمركز صرف بر ّ

ازجمله  ايمانى جديد وجالبى رسيدند و ى وگمانى معمول آن زمان، به نتايج معنوى وّاحاديث قرانى وعدم اعتماد به قياسات ظن آيات و

 را درک ودر راهش جان ى بابدي جدانتينها بودند كه دآشاگردان  از  دهند وشارتود اسالم را تشخيص و بتوانستند نزديكى ظهور موع

  .نثار كردند

از سوى خداى  ّامت جديد وحيانى و كتاب ى آسمانى مستقل وصاحب شرع وّط مربّ را كه توس»دين «جام جميان البد فرق بين  

َس اسالم وفرق ِ ّوابسته به آن ايجاد مى گردد، مى دانند؛ مثل دين مقد  يك دين وّه درظل ك»فرقه« ت ارائه مى گردد، باّواحد به بشري ِ

ت ّبا ادعاى مهدوي(قاديانى آنها فرقۀ كه ازجملۀ اسالم به وجودآمد  فرقه در٤٨٠، )شريف يحيى االمين(طبق تحقيقى. كر آنّفوق الذ

ّت درظلّومسيحي  عى رفع انحرافات موجودّكتب خودشان صرفأ مد و مى باشند، كه طبق آثار) عايىّبدون چنان اد(ابىّوفرقۀ وه)  اسالمِ

عاى صريح مذكور دركتب ّاد مورد بابى وبهائى طبق توضيحات فوق و ّاما دو بازگرداندن آن به سرچشمۀ پاكش مى باشند، و دراسالم عزيز

ّمه سيد محمد حسعال. شان كه اينك دردسترس همگان است، دين اند وفرقه نيستند وحيانى وآثار  نيز در کتاب خود بنام يى طباطبانيّ

 از لحاظ فروع با اسالم تفاوت هم و بهائى هم از لحاظ اصول و ىمذاهب باب) ىسيمضمون از انگله ترجمه ب (سدينوى  اسالم معهيش

  )Shi`te Islam, London George Allen & Unwin Ltd, 1975, p 76.( آنهارا شعب اسالم دانستتوانى دارند و لذا نم

ّاما منطقأ نمى توانند منكر شوند  اديان بابى وبهائى را باطل شمارند، به اين جهت، اگرچه جام جميان طبق عقيدۀ خود مى توانند  

هانۀ اين عزيزمى دانند كه هر پيامبرى كه ظاهر شد، پيروان آيين قبل به ب  استاد.و فرقه نيستندد عى اندكه دين هستنّرسمأ مد كتبأ و دو كه هر

 در.  كردند وعذاب دادندّ آخرين دين است وموعودشان نيز پس از ظهور، همان دين وآيين سابق را تكرار خواهد كرد، اورا ردانكه دينش

مورد ظهور جديد اين عصر نيز چنين شد، حال آنكه حضرت رسول اكرم با ظهور خود در عالم، خاتم وپايان بخش دوره اى چند هزار ساله 

 الهى آشكار »نبأ عظيم«يكى پس از ديگرى، خبر از دورۀ جديدى دادند كه  —  بودند)نبى (كه خبردهنده — هىه درآن انبياء البودند ك

الخاتم لما  «ق خواهد يافت، وبه همين جهت در زيارت مطلقۀ امير مؤمنان،آمده است كه حضرت رسول،ّ تحقءات انبياّخواهد شد ونبو

  . )ان آسمانى آيندهّان آسمانى قبل ازخودشان، وآغازى براى مربيّ مربيبراىپايان  (هستند ده و بو»سبق والفاتح لما استقبل

ّايام ذكرشان آمده است، همين ايرادات به آنها گرفته شده وآنها را به خاطر  ٤ ومربيان آسمانى كه درصءدرحين ظهورهمان انبيا  

قين ومنصفين گشوده ّمت  دربياناتى لطيف كه درهر كلمۀ آن ابواب معانى بروجهحضرت بهاءاهلل. عايشان تكذيب كرده و مجرم دانسته اندّاد

ُين شاه مى فرمايند، قوله اللطيف العزيزّ در لوح سلطان ايران ناصرالدرداند، دراين مو َ َْ ُْ َُ ُ:  
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ِقد َ اشتد عليناَ َ  َ ِّاالمر فى كل يوم بل فى كل ساعة الى ان اخرجونا من الس ِ َ َ َِ ُ َُ َ َ َِ ٍ ِّ ُِّ َجن و ادخلونا فى السجن االعظم ٍ َ َِ ِِّ ِ ُ ُبظلم مبين )ّعكا(َ ِ ُ ِ .

َاذا قيل باى جرم حبسوا قالوا انهم ارادوا ان يجددوا الدين َّ ُ ُ ُ ُ ُ ُِّ َ َ َ َ ِ ُِ ِ َلو كان الق. ٍِ َ ِ هو المختار عندكم، لم تركتم ما شرع فى التورات و ُديمَ ِ ِ ِ َ َِ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َُ

ِاالنجيل؟ َبينوا يا قوم ل ِ ُ َُ ٍعمرى ليس لكم اليوم من محيصَ َ َ َِ ُ ُ َ َ ِان كان هذا جرمى قد سبقنى فى ذلك محمد رسو◌ل اهللِ و من قبله . َ ِ َِ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َّ ِ

ُالروح  )و من ق))ع(حضرت مسيح َ ِبلهِ ُ الكليمِ ُ و ان كان ذنبى اعالَء كلمة اهللِ و اظهار امره فانا اول المذنبين، ال ابدل .َ ِّ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ُِ ّ َ َ َ َ َِ ِ ِ َهذا الذنب َِ 

َبملكوت ملك السموات واالرضين َ ََ  ِ ُِ َ َكلما ازداد البالء زاد البهاء فى حب اهللِ و امره بحيث ما منعنى م... ِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِِ ِّ ُ ُ ُ ورد عا َ َ َ ِلى من جنود َ ُِ ُ َ

َالغافلين َلو يستروننى. ِ َُ َفى اطباق التراب يجدوننى راكبًا ع َ َِ َِ ُ ُِ ِلى السحاب و داعِ  ِيًا الى اهللِ المقتدرالقديرَ َ ِ َ ُ َ َانى فديت بنفسى. ِ ِ ُ َ َ ّ فى  ِ

َسبيل اهللِ و اشتاق الباليا َُ َ َفى حبه و ر ضاه يشهد بذلك ما  ِ ِ ِ ُِ َ ِٔ ِ ِّ َاناُ ُ فيه من البالياِء◌َ َ َ ِ َ التى ما حِ َملها احد من العالمينّ َ َ ََ َِ ٌ َ.   

ِ نيز در لوح خطاب به پاپ پل نهم مى فرمايندو ُ:  

َجسد  ى يشتاق الصَ ِليب و رأسى ينتظر السنان فى سبيل الرحمن ليطهر العالم عن العصيانُ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ ََ َِّ ِّ َ ُ َ  

  : ونيزمى فرمايند

ِ روح ما سواه فداه چه تقصيرى ظاهر كه هدف )حضرت باب(ّريم، از نقطۀ اولى ّبه علماء از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقص ِ ُِ ُ ُ

ّنقطۀ اولى مقص. موديد ن)گلولۀ سربى(ِرصاصش  بيين روح العالمين له الفداء چه تقصيرى باهر كه بر قتلش ّر، از خاتم النّ

ّ خاتم النبيين مقصر، از حضرت مسيح چه تقصير و افترا.مجلس شورا ترتيب داديد ّ ُ  حضرت مسيح به . هويدا كه صليبش زديدءَ

ِزعم باطل شما كاذب، از حضرت كليم چه كذبى و افترايى آش حضرت كليم به زعم باطل شما . كار كه بر كذبش گواهى داديدَ

اگر بگوييد ما آن نفوس نيستيم، مى گوييم اقوال . داختيدّكاذب و مقصر، از حضرت خليل چه تقصيرى هويدا كه در آتشش ان

   ٤٥٦.ن اقوال و افعال شما همان افعالشما هما

 بهائى تبعيد و  سال دردورۀ بابى و٤٩طين وامرايى كه ايشان را به مدت عايشان خطاب به سالّمالحظه فرماييد كه براى اثبات مد و  

  :، خطاب به عالى پاشا وزير عثمانى مى فرمايند»رئيس«در لوح معروف به . چه مى فرمايند زجر كردند، حبس و

ه وغالم خداوند به كار مى از تعابيرى كه در مورد خودشان به عنوان بند(ن نمايند و اين غالم ّاينكه مجلسى معي الزم بود.. .

با علماى عصر مجتمع شوند و معلوم شود جرم اين عباد چه بوده و حال امر از اين مقامات گذشته و تو به قول خود  )برند

 يك مطلب خواهش دارم كه اگر بتوانى به حضرت سلطان .)استّمنظور عك ( نمايىسمأمورى كه ما را به اخرب بالد حب

ّآنچه را كه حجت مى دانند و دليل بر صدق قول حق. قه اين غالم با ايشان مالقات نمايدمعروض دارى كه ده دقي  مى شمرند، ّ

ِاگر من عند اهلل اتيان شد اين مظلومان را رها نمايند و به حال  .بخواهند ِ  عهد نمود كه اين كلمه را ابالغ نمايد و . بگذارندخودِْ

 نيست كه به نزد احدى حاضر شود، چه كه جميع از براى اطاعت او ّشأن حقو حال آنكه . جواب بفرستد، خبرى از او نشد

اين امر را قبول نموديم و مع  .ِولكن نظر به اين اطفال صغير و جمعى از نساء كه همه از يار و ديار، دور مانده اند. خلق شده اند

ِمى گذاشتى و در يكى از غرف  به آن مسرورىجميع آنچه در دست دارى و ... اگر ملتفت مى شدى...ذلك اثرى به ظهور نرسيد َ ُ

ّاز خدا بخواه به حد ِ بلوغ برسى تا به حسن و قبح اعمال و افعال ملتفت .  ساكن مى شدى)اّعك(مخروبۀ اين سجن اعظم 

ُسالموال. شوى على من اتبع الهدى ُ ْ َ ََ َ ِ.  

  :ين شاه مى فرمايندّو در لوح خطاب به ناصرالد



               

 

٢٦٩     ولوله درشهر

مى شد و در حضور حضرت  اى پادشاهى بر آن قرار مى گرفت كه اين عبد با علماى عصر مجتمعاى كاش رأى جهان آر

اين عبد حاضر و از حق آمل كه چنين مجلسى فراهم آيد تا حقيقت امر در ساحت . ت و برهان مى نمودّسلطان اتيان حج

ُحضرت سلطان واضح و الئح گردد و بعد، االمر  ْ َبيدكَ ِ ْ و انا حاضر تلقِ ِ ٌِ ّاَء سرير سلطنتك فاحكم لى او علىَ َ َ ََ َْ ُْ ِ َ َ َْ ِ.  

ّين شاه ازعلماى زمان خواست تا جواب لوح حضرت بهاءاهلل را بدهند، اما احدى از ّ لوح بود كه ناصرالدني ارسال همىدر پ و  

پرداختند، كه اين  و تكفير تعذيرين شاه را از دستان وى دارند، به ّايشان نتوانست وبه بهانۀ اينكه حضرتشان قصد گرفتن سلطنت ناصرالد

   . شدء از علماشاهخود باعث دلخورى 

ّبهائى ستيزان همچون ايام نوشتند كه اديان بابى وبهائى دوفرقه اند كه استعماربراى تفرقه دراسالم آنها  دراوايل انقالب اسالمى نيز  

ّدرآن ايام محفل روحانى مل. راساخته است له اى اندك، جميعًا شهيد گرديدند، پاسخى به شبهۀ فوق نوشتند ى بهائيان ايران كه پس ازفاصّ

درج   اين مقال را با.باقى ماند ابد  نهادند وآن رابه خون خويش امضاء نمودند تا اين كه سندشان تا»دين است وفرقه نيست« را انشوعنو

 .آن سند به پايان مى بريم

  ستي است و فرقه ننيد

  ّ سومجل ه وتنظيم وحيدرأفتى،ّتهي عه،ّو رسائل در مباحث متنومقاالت  داودى، على مراد دكتر

 را به ى امر بهائاي امر از آن برکنار ماند، ني کند که افي را چنان تعرانتي بتواند ددي نداند، بااني ادۀ را از جملى امر بهائى کساگر  

 ىّ به وجود خدا قائلند، خدا را حق مطلق ماني بهائراي ز،ستي دو ممکن نني از اکدام چي و هد،ي نتوان نامني بشناسد که آن را دىصورت

 ردي گى رسد و نام کتاب خدا مى او به عالم خلق مدگانيّ دانند، کالم حق را که به زبان برگزىّخوانند، مبدأ جهان و حافظ و مدبر آن م

 ىخروُ ااتي نفس معتقدند، حى به بقارند،ي پذىمّ تام دارند، تعلق روح را به قالب انسان نيقي ى شمارند، به عالم روحانى منيصدق مب

 ىّ به حج مرند،ي گى خوانند، روزه مى گذارند، دعا مى دانند، نماز مى کنند، ثواب و عقاب را معتبر مى مقي تصدداني جاوىرا در سرا

  . استني دى بهائپس امر...  از عبادات و مناسک دارندىا  شناسند، خالصه مجموعهى دهند حالل و حرام مى متروند، زکو

ّ خوانند، و البته حق و باطل از لحاظ ادى باطل مني را دگريّ حق و بعض دني را داني از اد:ىبعض    مختلف در حال حاضر انيّ

 نيّ الحق از جانب اتباع دنيّ خواند، خاصه دى را باطل مگري داني از ادى داند و بعضىّ خود را حق مني دّىهر امت. ردي پذىتفاوت م

 سلب ، بطالنني را باطل شمارد به سبب اگري دني ولو دىني هر دنکهيّ مسلم است ااني منيّاما آنچه در ا. ردي گىشان از بطالن مسابق ن

  .  بدانندني ددي باطل بخوانند معذلک باني دى اگر کسانزي را نى امر بهائپس.  کندى از آن نمنيعنوان د

 ۀاز آن پس هم) ١(ّ سازمان ملل متحد رسيد ى مجمع عمومبي به تصو١٩٤٨  دسامبر٢٠ خي حقوق بشر در تارى جهانّيۀاعالم  

ّ فعال و مؤثر و مهمى هاّتي از ممالک جمعىاري نمودند و در بسبي جداگانه آن را تصوکي جهان هرىکشورها ّ  با مشارکت دانشمندان ىّ

 شد، از جمله در کشور ليول در برابر عوامل معارض تشک اصني اصول آن و دفاع از اجي تروى براشانيراندي و روشنفکران و خسندگانيو نو

  :  استني چنهي اعالمني ا١٨ ۀّماد .ّ راه بذل همت فرموندني قرار دارند در اّهي در مقامات عالنکي که اى چند از کسانى تنزيما ن

 در اظهار ى آزادنيمچن و هدهي عقاي مذهب ريي در تغىّ حق شامل آزادنيا.  فکر و وجدان و مذهب داردىّ حق آزادىهرکس

 مراسم و ى اجراني و همچنى بطور خصوصاي بطور اجتماع و علنًا اي آن منفردًا ى اجرااي مي تعلۀلي بوسماني و مذهب و ادهيعق

  .ست اىآداب مذهب



               

 

٢٧٠     ولوله درشهر

رت قانون  رسيد و به صورانيّ ملت ابي به تصوري اخى که در سالهاى حقوق مدنى المللني بثاقي در مشتري بلي اصل به تفصنيهم  

 را روا ني خود ملزم بود که اکراه در دني مبني نکند و حال آنکه به حکم دني توانست چنى چگونه مرانيّملت ا.  شدرفتهيدر آمد گفته و پذ

  :ىنشمارد بقوله تعال

ّ و صحت آنها را  اصول را قبول کردنيت اّ ملني اىبار)  بقرهۀ، سور٢٥٦ يۀآ (»ّىّ الرشد من الغّني قد تبنيّ الدىال اکراه ف«

 مذهب بدانان رييّ حق تغّى خود مختار ساخت و حتني اهل مملکت را در انتخاب دۀ بود که همى بدان معننيّمسلم شمرد، و ا

 مراسم ى اهل مملکت را در اجراۀ خود و اظهار و ابالغ آنها آزاد نهاد، همى مذهبدي عقامي اهل مملکت را در تعلۀداد، هم

 ىّ ملتني چناني و در مى مملکتنيپس در چن.  مجاز دانستى و انفرادى به طور خصوصاي ى اجتماع وى به نحو علنىمذهب

  .  آن آزادندى و اظهار و ابالغ و اجراشي خوني داري در اختزي نانيبهائ

 از ى را برخناني اطمنيا. ابندي ى منانيخوردار از اطم  بروستهي بلکه پنندي بى نگران نمثي حني هرگز خود را از ااني رو بهائني هماز  

 اصل مطلب در هر باب آشنا ا معدود را بۀّ عدني کوشند تا اى مانيبهائ.  زندى رانند بر هم نمى بر زبان مانًاي از مردم احى که بعضىسخنان

 ى که گاهنانيا. رندي مدد گقتي اعتراف به حقى زبانشان را با صداقت دمساز کنند، از انصافشان براند،يسازند، از فکرشان رفع اشتباه نما

 بدانند، آزاد است، ه باطلاني ادلي آن را از قبى است، ولو کسانني است، و چون دني دى دانند که امر بهائى مکي رانند نىبر قلم ستم م

 ۀمجموع بر ني کنند، از اطالق عنوان دى رو تجاهل منياز هم.  را از آن باز گرفتى آزادني توان اى اعتراف به حقوق بشر نمنيدر ع

 دانند، ى نمّى مستقلنيّ نهند، و البته منظور از فرقه را مذهب متفرع از دى مني دني نام فرقه بر اى گاهزند،ي پرهى جمات منيمعتقدات ا

پس .  برخوردار شمارندىّ از حق آزادني مبني مذاهب آن دري مثل ساريو ناگز.  آنرا فرع اسالم بنگارندستي باى پنداشتند مى مني اگر چنرايز

 مرام با ني که اصول و فروع انندي بىّ اما آشکارا مرندي گى مىاسي حزب سى کنند به معنىاطالق م  فرقه را آنگاه که بر اهل بهاءۀ کلمىگوئ

 ى نمدي را مففي تحرني سبب انيبه هم.  رودى آنان بشمار مىّ جزء لوازم خط مشاستي مناسبت ندارد، بلکه اجتناب از سىاسيحزب س

 جاسوس و خائن و ىت و نه مذهب و نه فرقه اند، بلکه مشني نه دناني که اندي گوىسرانجام م.  تابندى بر مى زود از آن رواري بس وابندي

 که چون داستيو پ.  آرندى مى شرط ستم را به جالي قبني آورده اند، و با چند ناسزا از ادي را پدى و جمعوستهيمزدورند، که به هم پ

 معقول انشاني دانند که بى مکيّ رانند، و اال نى گذرانند بر زبان مىّ و برهان نخواهند البته هرچه از دل منهّيولشان ب اثبات قى براىکسان

 از تمام طبقات در اطراف و اکناف عالم اصول و ىري توان گفت که جمع کثىچگونه م.  وضوح استتي در غايى و افتراستي مقبول ناي

 ىّ دقت از مناهتي اصول با نهانيّ حفظ تمسک به اىبندند و برا  و در عمل به کاررندي نظرًا بپذىخالق و اى را در امور روحانىديعقا

 به ى در مکاناي ى چند از آنان در زمانى تننکهي اى تنها برافشانند،ي بماني و انياجتناب ورزند و به فرائض عمل کنند و سر و جان در راه د

 مملکت، و ني به رغم اکثر افراد اند،ي گشاى مء پروا لب به افتراى بنگونهيمع معدود که ا جنيا.  پردازندى به جاسوسىقصد خاص

ّ را از حق مسلم خود در ىني درواني شمارند که پى را تنها بدان سبب روا مدادي همه بنيّ ملت، ادگاني و برگزانيشواي پىبرخالف رأ ّ

  .  حقوق بشر باز دارندى جهانّيۀم آن به حکم اعالى و اظهار و ابالغ و اجرانيانتخاب آن د

 که اعتراف اهل انصاف مي دانى مني مبنيقي و به مي کنى نهند دعا مى بر هم مدهي دقتي در برابر حقنگونهي که بدىّ حق کساندر  

  . احوال استعي حقائق امور در جمبانيپشت



               

 

٢٧١     ولوله درشهر

  لدياشى روچّاشى خليل جبران ونقّوجه تشابه نق

، سه ١٣٨٢ مرداد ماه ١٩ تا ١٦ّ، مورخ ٩٣٣ تا ٩٣١يايد كه جام جميان در روزنامه شان، شماره هاى شايد هموطنان عزيزيادشان ب  

وابسته بودن  درآن مقاالت ازجمله استدالل هاى شاهكارآقاى شهبازى مبنى بر. ّمقاله ازمورخ رسمى آقاى عبداهلل شهبازى چاپ كردند

اشى حضرت ّاشى ماهربوده، نقّنامى آلمانى كه نق هيونيسم اين بودكه روچيلدص و استعمار ديانت بهائى به خاندان هاى مافيائى و

 ٢٩ جالب آن كه جام جميان دوباره همين شاهكارآقاى شهبازى رادرص.امضاء نمايند ايشان خواسته كه آن را از عبدالبهاء راكشيده و

اوهام  دراينجا نمى خواهيم از .به صهيونيسم دانسته استدليل وابستگى آيين بهائى  ّايام، ستون چپ، پاراگراف آخرتكراركرده، آن را

ّ اما ازجام جميان ومورخ رسمى دوسؤال داريم.است روز از عزيزمان آقاى شهبازى بگوئيم، چه كه آشكارتر برادر  اش،ّنق لدينقاشى روچ-١ :ّ

   حضرت عبدالبهاء رابه چه تعبيرمى كنند؟اشىّ عمل مشابه جبران خليل جبران لبنانى دركشيدن نق-٢چه جنبۀ سياسى اى داشته است؟ 

 چرا نمى خواهندبپذيرند كه عشق واحترام هزاران .آيا وقت آن نرسيده كه بهائى ستيزان، هرچيز راهمان طور ببينند كه واقعًا هست  

 وتعاليم جان الهى ومعنوى نفوذ ت هاى اصلى اش، به خاطرعظمت وقدرت وّنسبت به آيين بهائى وشخصي مشهور غير و نفوس مشهور

ّوتعصبات را  بخش آن است ونه به خاطرقدرت ها ى سياسى دنيوى كه كسى به آنها عشق حقيقى نمى ورزد؟ بهائى ستيزان تا كينه وحسد

نقاشى مزبور، جذبۀ ملكوتى حضرت   به اين ترتيب آيا وجه تشابه دو.كنارنگذارند، به حقايق ملكوتى اين آيين وتاريخ آن پى نبرند

  ء نبوده است؟عبدالبها

ّ دربارۀ خليل جبران وآيين بهائى كه مثبت اين مدنيونگاهآنچه درزيرمى خوانيد، مقاله اى است برگرفته ازسايت      .عا استُ

  ى بهائانتي جبران و دليجبران خل

   نيونگاهسايت ،ىري ناميليو

 لسنيوودرو و ۀ توان به پرترى است که از آثارش ميىکا آمريۀاو از نقاشان برجست . در غرب بودىبهائ ّهيّ اولني تامپسن از مؤمنتيژول  

 ىزندگ ٤٨ ى شماره ورکيوي نى دهم غربابانيدر خ)ى پامپلىزيد( از دوستان هنرمندشىکي به همراه تيسال ها بود که ژول.اشاره کرد

 مالقات نيو در ا تلف بدل کرده بودند مخاني از نژادها و ادى افراديى گردهم آىمعروف برا ّىخود را به محلۀ  خانىزي و دتيژول. کردىم

به همراه دوستانش  ٤٥٧ جبرانليجبران خل)٥١ ىشماره ( آن طرف تر ى کماباني خىدر آن سو . کردندى مىفّ معرزي بهائى را نانتيها د

  . کردى مىزندگ

 دوستش در نيّاول گفت که من ى مشهي همليخل «:دي گوى متيژول . و جبران شکل گرفتتي ژولني بىکي نزدى دوستى زودبه  

 کرد ىآن گاه مرا صدا م. نوشتى ماباني آن طرف خيىوي را در استودشياو کتاب ها...مي بودى خوبىلي خىليما دوستان خ . بودمورکيوين

 کي ىابر. ط بودّمتوس.ى بود نه غنرياو نه فق «:دي گوى منيجبران چنۀ  در بارتيژول ».کن فصل از کتاب را گوش کي اي گفت بىو م

ّاما بعدها به خاطر   برخوردار بودى خوبىّ اول از سالمت جسمانىدر سال ها . کندىاشّ و نقسديآزاد بود که بنو . کردى کار مى عربۀنامروز

  ».ابدي ى ماني زود پاىلي اش خى دانست که زندگىاو م .شت در گذىسالگ٤٩در  . افسرده شده بوداري سرطان بسىماريب

 خواندجبران ى او مى را برا٤٥٨ بهاء ا هللى از نوشته جات عربيىبعد ها قسمت ها . کندى آشنامىائ بهانتي را با دجبران ت،يژول  

  ». بهاءاهلل نمى رسدى عربى به پاى اى عربچيه... است که تاکنون نوشته شده استىاتّي ادبني ترزيشگفت انگ «:دي گوىم

 به ىازين  کندى که احساس نمديگو ىاو م .کند ى مداي پىداني مرو دي آى مرشد در ماي استاد کي بعد جبران خود بصورت ىکم  

  . خدا در ارتباط استبا مًاي کرد در هر صورت مستقىاو فکر م. باشدىامبريظهور پ



               

 

٢٧٢     ولوله درشهر

 از او ى کند که پرتره اىجبران درخواست م .کند ى مدي شهر بازني از اىبه زود ٤٥٩ دهد که عبدالبهاءى به او خبر متي ژولىروز  

چنان   آنى بار با چهره اني نخستىبرا «:ديگو ىاو م. کار را انجام دهدني دهد که اى روز صبح زود به او وقت مکيء و عبدالبها بکشد

 » و سرشار شده استزي ولبردهي را ددهيناد «وجود عبدالبهاء  دردي گوى منيهمچن » بوداني از آن نماى که روح قدسدميبه رو گرد  روبينج

 ىرا عاشقانه م او عبدالبهاء ». در روح خود نهفته دارندىو عوالم  کاملندثي از هر حشانيا. استى بزرگواررايانسان بس «:دي گوى مزيو ن

 اقبال نخواهد نمود ى بهائانتيّ داده معتقد است اما هرگز به دمي از مالقاتها گفت که به هر آنچه که عبدالبهاء تعلىکي حال درنيستود با ا

 عبدالبهاء ى براى است کارليّاما ما . به وضوح از آن اوباشدامي پني به نوع بشر بدهد و دوست دارد که ا خودش را دارد کهامي او پرايز

 جبران همان لي اثر خلپسر انسان کتاب. معروفحي و مسسي من بنوى براى برو کتابارخوبيعبدالبهاء خشنود شد و گفت بس... انجام دهد

  .460.کتاب بود

 :دي گوى متيژول هم وجود داشته است؟» امبريپ«و شاهکار جبران   عبدالبهاءني بى گرفت که ارتباطهجي توان نتى مبي ترتني بدايآ  

  نوشته دائمًاى کتاب پسر انسان را مىبه من گفت وقت) جبران( او ىوجود داشته باشد ول 'امبريپ'  عبدالبهاء وني بى کنم ارتباطىمن فکر نم«

  461».تبوده اس  عبدالبهاءريتحت تأث »پسر انسان« به من گفت که ّتياو با قطع. استبودهفکر عبدالبهاء  به

 في شد جبران در کنار او در ردىدر مرکز بهائى پخش م  عبدالبهاءلمي که فىوقت  شب،کي آورد که سال ها بعد ى مادي به تيژول  

 ميما از او درخواست کرد« . کندى مستنيع به گر شود و شروى او زنده مى براگري عبدالبهاء بار دۀ خاطرلمي فني ادنيبا د .جلو نشسته بود

 کرد ى مهي که هنوز گرىدر حال.  رفتسن ى زمانش فرارسيد خودش را کنترل کرد و به روىوقت. کلمه حرف بزندند ما چىکه آن شب برا

 ى نمگري و دکرد ى مهياو گر...ىلو ه او اشتباه برداشت کرده بودّالبت. عصرنيمظهر خداوند است در ا  کنم که عبدالبهاءىمن اعالم م :گفت

او دستان مرا گرفت  .ود او را به گذشته باز گردانده بلميآن ف.ستي و گرستي و گرستيگر .کنار من نشست  آمد،نييپا .دي بگوىزيتوانست چ

  ».سپس سالن را ترک کرد.ى من گشوده اىامشب برو  راىو گفت تو در

 به سفر رفته بود او به تي که ژولىزمان . رنجور شده بوداري سرطان بسىماري به بءت ابتالّ به علاتشي آخر حى در سال هاجبران  

 ى روزهاني آخرنياو مالزم بستر بود و ا . او بروددني که بازگشت جبران از او درخواست کرد که هر روز به دىهنگام . بودضيت مرّشد

 ى آخر او سرش را روى روزهانيا «:دي گوى متيژول . کردى مفيتعر تي ژولى اش را براى داستان زندگاو روزها نيدر ا . اش بودىزندگ

 خواهم هر ىم :زي چکي گفت بجز ى نمچياو ه .ردي مى گفت که دارد مى وقت نمچياو ه .ستي گرى گذاشت و فقط مى من مىشانه 

 ىگري خواهد کتاب دى گفته بود که متي روز به ژولکي »ايپس هر روز ب  توانمى که ميىتا جام  قرار دهارتي توانم در اختىچه را که م

 در گذشت و در سدي کتاب را بنوني انکهيفانه او قبل از اّمتأس . معاصر او باشدى هاى که موضوع اش حول محور عبدالبهاء و سخنرانسديبنو

  .بوستون به خاک سپرده شد

  :استفاده شده است )صيبه صورت ترجمه و تلخ (ري مقاله از منابع زني نگازش ادر

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 



               

 

٢٧٣     ولوله درشهر

  دل باجناب دكتر واليتى ردد

  حامد

واليتى   نيزهست، با جناب دكترت داركه بعضًا داراى متنى طوالنىّايام، مصاحبه اى عجيب با سؤاالتى جه ٣٣-٣٢درصص 

به حرمت  ّاما چون معتقد.  آمده استدين است وفرقه نيستمقاالت اين مجموعه، ازجمله مقالۀ  ديگر دارد كه پاسخ مطالب آن در وجود

  .فرمايند رّتقاضا كنيم درآن تفك جناب دكتر جام جميان و از و اشاره نمائيمز ولت ومقامات مربوطۀ آن هستيم، بايد دراينجا مطلبى را نيد

ات وبهائى ستيزيشان معلوم شده ئاكاذيب وافترا روز جام جميان كه حال و از ب ازاين است كه، صرف نظرّمطلب مزبور، اظهارتعج 

م انقالب در حوزه ّوزيرامورخارجۀ اين آب وخاك و مشاور رهبر معظ واليتى كه خود محترمى همچون جناب دكتر  وّهمچرا مقام م است،

به  ونظربه اين مقامات، ٤٦٢هستند بوده و بين الملل وعضو حقيقى شوراى عالى انقالب فرهنگى وعضو مجمع تشخيص مصلحت نيز

عدم حمله به  «خبرمنقول ازجناب اولمرت را مبنى بر ٤٦٣المللى آگاهى دارندداخلى وبخصوص بين  ّت هاى صحت وسقم اخبارّحساسي

اخيرًا هم مى « :اين گونه براى آقاى واليتى توضيح مى دهد را خبرمزبور ّموثق دانسته اند؟ پرسشگر جام جم مأخذ »بهائيان ايران به خاطر

به اسرائيل  ً ازاينها دفاع كرد وبا اين كار، عمال بستگى اينها را)نخست وزيراسرائيل( دانيد آن گونه كه درجرايد منتشرشد جناب اولمرت

. است ٢، ص١٣٨٥ دى ٢٠، چهارشنبه ٧٩٦٢،شمارۀ ٢٨، سالجمهورى اسالمى مأخذ پرسشگرجام جم، روزنامۀ »...ثابت كرد

  !گويدكدام روزنامه؟ نمى .  است»يك روزنامۀ اسرائيلى «عى است خبرمزبوربه نقل ازّ نيز مدجمهورى اسالمى

به  ت هاى شغلى خود مى دانند بايدّحساسي ّبرجام جميان وبعضى روزنامه نگاران حرجى نيست، اما آقاى واليتى كه به خاطر 

ّاخبارموثق توج ّاما به «: چنين مى گويند موشه دايان درمقايسه با اولمرت، پس ازتعريف از ّه فرمايند، چرا بدون اين توجه، درپاسخ پرسشگرّ

ّخبيث است، اما باالخره يك  بهائيان مى گذاشت، مى گفتيم هرچند سر ت راّاگراو، اين من برد ولذا  دايان ظاهرًا جنگ راهرحال موشه

. صهيونيست ها، بى عرضه است مسلمانان منفوراست وهم به اعتراف خود ّاما اين جناب اولمرت، هم نزد. توانائى اى دارد جسارت و

 اگرآنها عقل .بهائيان دفاع مى كند  آن وقت چنين آدم بدنام وآلوده اى مى آيد از. ازاعراب نداردّىيعنى دربين مردم خودش هم محل

ِرا قبول نداريم، چون حمايت چنين كسى، كرديت او كاررامى كند، ما اين بابا، اولمرت بيخودى دارد: داشته باشند بايد اعالم بكنند ِ 

ِنيست، ضد كرديت است) اعتبار( ِ ّ.«  

كه  روزه اسرائيل باحزب اهلل به بهائيان، ٣٣بى ربط بودن مربوط ساختن جنگ  از رظباطل بودن خبرمزبور وصرف نصرف نظراز 

بوم نمايد كه  و معروف اين مرز گله اى برادرانه نيز تقديم سياست مدار دربارۀ آن مطالبى ذكرشد، بايد همين مجموعه در درمقاله اى ديگر

 ايران در حرمتشان را به خصوص به عنوان يك سياستمدار ايشان بايد خاكند و نى خود كه تبعۀ اين آب وهموطنان بهائى ايرا چطوردربارۀ

همين ١يادداشت شمارۀ  در درمصاحبۀ مذكور ًه ايشان قبال نيزّ البت»؟آنها عقل داشته باشند اگر«وجهان رعايت فرمايند، مى گويند كه 

م و فهميدم آن چيزى نيست كه من مى خواهم چون بعضى از اشخاص را مى ديدم كه همه ه را هم ديدّتيّحج«: مقال، چنين گفته بودند

در صورتى كه وقتى كه كشور دركام .  نفر به جمعيت مسلمانان اضافه شود۲ تا بهايى را مسلمان كنند تا ۲ّهمتشان اين است كه 

 تا آدم ۴ت اسالمى را مى خوردند ما بايد به فكر اين باشيم كه صهيونيست ها و يهودى ها و بهايى ها و آمريكا و شاه بود و سر و ته مملك

ّ به هرحال اول بايدصحت خبرفوق مشخ»كور و كچل بهايى را مسلمان كنيم ّ ع داشته باشند بهائيان ّص گردد، آن گاه جناب واليتى توقّ

  .بنمايند الزم را نظر اظهار رانشان دهند و عقل خود

ايران رسانده شد، ايرانيان تنها گروهى هستند  ت عزيزّمقاالت اين مجموعه به استحضارمل ديگر جناب دكترعزيز، همان طوركه در 

ّآيينى ربانى وبرحق مسلمانان عزيز، اسالم را كه به غيرازخود نيستند، بلكه سبب  ت ايران عزيزّ مى دانند، ونه تنها سبب تفرقۀ مسلمين وذلّ



               

 

٢٧٤     ولوله درشهر

آموخته اند  واين همه راازموالى محبوب وبى همتايشان. عالم مى باشند شان درسراسروطن با شكوه و عزت وحرمت حقيقت اسالم عزيز

. شان سبب عزت ايران بوده وهستند ى دشمنانّرغم همۀ مظالمى كه نصيبشان شد، ابدًا دست به خيانت نيالودند وبه شهادت حت كه على

وقت ايران دراستانبول درزمان  وزارت امورخارجه، سفير ما دراين مورد، شهادتى راكه ازاسالف ش در شاهد اجازه دهيد ازصدها مورد

  .عليم سپارد حضرت بهاءاهلل داده، تقديم نمايد وشما رابه خداوند

حضرت بهاءاهلل ازمعاونت سالطين روى «: ّ ايام،چنين آمده است٦٤اشارۀ جام جميان درصفحۀ   موردكشف الغطاءدرهمان كتاب  

كما اينكه اين كلمه از لسان مرحوم حاجى ميرزا حسين خان مشيرالدوله وقتى كه از اسالمبول به طهران آمد .. .زمين اظهار استغناء مى فرمود

ت ّدر حضور جمعى از اعيان و اركان دولت ايران به مرحوم حاجى ميرزا رضا قلى اخوى حضرت بهاءاهلل كه به جهت اداى تبريك و تهني

فى كردند آن ّچون بعضى از نفوس او را در مجلس مشيرالدوله به برادرى حضرت بهاءاهلل معر. ورود ايشان رفته بود مشهور و متواتر است

ف ّاشى نمود و به شخص معرّعداوتى كه از مشيرالدوله دربارۀ اين امر مسبوق بود از اين نسبت اظهار تح ۀمرحوم نظر به حكمت و مالحظ

ماييد حاجى ميرزا حسين خان از اين سخن سخت برآشفت و با نهايت استغراب فى مى نّفرمود مگر من پدر نداشتم كه مرا به برادر معر

گفت جناب امروزه برادر شما را جمعى كثير به خدايى پذيرفته اند شما وى را به برادرى خود قبول نمى نمائيد برادر شما شخصى است 

ا هر كس از شاهزادگان و بزركان و اعيان ايران رافراز ساخت زي و اعيان دولت دولت عثمانى روسفيد و سرءكه در اسالمبول مرا در انظار امرا

ّه و وظيفه مى دويدند و ابواب تكدى در پيش آشنا و بيگانه مى ّكه به آنجا مى آمدند از بس به درب خانۀ اين وزير و آن امير به طلب شهري

ت و گدا طبيعتند تا وقتى كه برادر شما را به حكم سلطان ًگشودند امراء آن دولت را گمان چنان شده بود كه اهالى ايران قاطبة پست فطر

و اركان قدم نگذاشت جز آن كه هر كس از وى ديدنى نمود به بازديدش رفت و اين  ءبه قسطنطنيه احضار كردند؛ به خانۀ هيچ يك از امرا

  ٤٦٤». نيز وجود دارندّحركت بر كارگذاران دولت عثمانى مدلل ساخت كه در ايران اشخاص بلند منش و مستغنى الطبع

 



               

 

٢٧٥     ولوله درشهر

َقد فديت بكلى لك َ َ َّ ُ ِ ُ َ   

  )حضرت باب - بكلى فداى توشدم(

  حامد

راجمع آورى  چرا كتاب كشف الغطاء«: مندرج است ويژه نامۀ ايام، مطالبى با عناوين زير ٦٤ و٦٣ و ٦٢  و١١درصفحات  

؛ »پاسخ به سؤال ربطى نداشت«؛ »لش هاى پيش روّعجزعلى محمدشيرازى ازپاسخگوئى به سؤال علماى اصفهان، باب وچا«؛ »كردند

ّبحثى درتوبه نامۀ على محمد « ؛»گزارش تاريخ يا تبليغ مسلك«؛ »نقدى برگزارش يك مورخ بهائى مآب ازگفتگوى باب وعلماى تبريز«

چاپ  تيژۀ بهائي و١٧ شمارۀ سىفصل نامۀ تاريخى وسيا در  .»ّتلون درعقيده، تغيير درادعا «و» توبه مى كنم باب؛ هيچ ادعائى ندارم و

 ىنسخه ها  اسناد وىبازخوان  وىبازشناس: خشت اول « تحت عنوانى طالقانىاحسان اهلل شكرالله  مشابه ازىمقاله ا زي ن١٣٨٦تابستان 

  . آيد پاسخ به همۀ آنهاستىم ريز  آمده است كه آنچه در»باب ّ محمدىد عليتوبه نامۀ س

ّمورخين معلوم الحال  صفحات مزبورسرهم كرده اند، چنانكه آشكاراست الطائالتى است كه به تقليد ازمطالبى كه جام جميان در 

ّقاجاريه، كثيرى ازنويسندگان معلوم الحال عصرپهلوى وجمهورى اسالمى ــ اال اقل قليلى ــ نيز ّ ّ اما روزى .ّهمان ها را تكرارمكرر كرده بودند ّ

ات وروش بهائى ستيزانى امثال ّنان غيربهائى اين آب وخاك عزيزنيز، نفوسى آشكارشوند كه برخالف نيخواهدرسيد كه باالخره ازمردان وز

ّ اين وآن درداخل وخارج ازايران، سد تقليد وتكرارغافالن بشكنند و ازنام وننگ ظاهرى اين ۀّجام جم، وبدون ترس ازجو زمان ومالحظ

 قرآن ۀآنان ازجمله مسلمانان نازنينى هستند که به فرمود. ين حضرت يزدان بندنديآجهان بگذرند وخالصًا لوجه اهلل كمربركشف حقايق 

َدعونَي ّمٌةا«ِمجيد مصداق  َ الُ ّوحيانى اديان بابى وبهائى ونيز رديه هاى منتشره عليه آن را بررسى علمى و  آنان كتب وآثار.  اند» ريَ الخىِ ّ

آت بهائى ئ افترا وتحريفات وواكاذيبمنصفانه و همه جانبه نمايند 

ّستيزان را استخراج كنند و آثارى محققانه و منصفانه و متق  و انهيّ

روشنگرانه ارائه دهند تا جاذب تأييدات الهى شود و آثارشان در 

كشف حقيقت و بروز انصاف، چون ستاره هايى در آسمان تحقيق و 

  .بدرخشد اسالم عزيز ِفرهنگ و ادب وديانت ايران و

ان دارند كه چنين خواهد شد ــ چنانكه بارقه  اطميناهل بهاء 

هاى آن چندين دهه است كه آشكارشده است ــ زيرا حضرت 

ُيا الهى فابتعث قلوبًا  «:بهاءاهلل چنين دعا فرموده اند ُ ِ َ َ َ و ابصارًا ًةصافّيِ

َ ليتفرسوا فى امرك و ما ورد عليكَحديَدًة َ ََ َ ََ َ َ َ َِ ْ ُ  اى خداى من برانگيز ( ٤٦٥».ِ

ث فرما قلوبى صاف و ديدگانى تيز بين را تا در امر تو و آنچه و مبعو

ت آن را ّو در بيانى ديگر حتمي) بر تو وارد آمد جستجو و تحقيق كنند

اگر شما و امثال شما عارف نشويد، عبادى  «:چنين تأكيد فرموده اند

 را از كأس كلمات الهى بياشامند و ىخلق خواهند شد كه كوثر معان

َفسوف «:  و در سورة الملوك مى فرمايند٤٦٦».ع گردندبه مقصود مطل َُ

ِيظهراهللُ قومًا يذكرون ايامنا و كل ما ورد علينا و يطلبون حقنا عن  َ َ َ َ َّ ُ ُ ُُ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ُّ ْ ِ

ُالذين هم ظلمونا بغير ج ُ ُِ َِ َ َ ْ َ ٍرم ِٔ و ال ذنب مبين و من وراهم كان اهللُ قامًا ْ َِٔ ِ َ َ َْ ِْ ٍ ٍ َ



               

 

٢٧٦     ولوله درشهر

ُعليهم و يشهد  َ َْ ِ َ ُما فعلوا و يأخذهَ ُُ َُ َ ِم و انه اشد المنتقَ َ َ َْ ُ  َ  ّبزودى خداوند قومى را آشكار و ظاهر مى كند كه ايام ما را به ياد مى آورند و (» .مينِ

ّذكرمى كنند كل آنچه را كه بر ما وارد شد و طلب خواهند كرد حق ما را از كسانى كه به ما بدون جرم و گناهى آشكار ظلم كردند و ا ز 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

هائى آمده است، ّپهلوى دركتب بهائى وحتى بعضًا غيرب و ّ اگرچه پاسخ آنچه ايام درصفحات مزبورنوشته، درهمان عصرقاجاربارى 

  .وخالصه اى ازآنها تقديم هموطنان عزيزمى گردد ولى دراينجا نيزمختصر

 وجمع آورى آن نوشته وجالب آنكه براى بيان علت جمع آورى آن، اقوال كشف الغطاءراجع به كتاب ١١ درص:ّ اولۀنكت 

بهائى  نزد در جع به ايشان ذكرشدكه اقوالشان جزدرهمين مجموعه را وصبحى را شاهد آورده، حال آنكه درمقاالت ديگر) آواره(آيتى

ّمحققين بهائى وغيربهائى ديگرسندي ستيزانى همچون شهبازى وجام جم وامثال ايشان، ابدًا نزد نقل قول ازآقاى محيط . ت نداردّ

وجيهى ودروغى ّ وخود وى نيزبرعكس ادعاى ت467طباطبائى هم دراين خصوص كه به شهادت خودش فريب آواره وصبحى راخورده بوده

 »دشمنان بدخيم غرض ورز آيين بهائى از «بهائيان يروى، به شهادت غ ّ براى محققانه جلوه دادن آثاربهائى پژوهىجام جم وسايت 

ّبه اين ترتيب محققين بهائى وغيربهائى جهان ازجام جميان خواهند پرسيد درتحقيقات . آواره است مانندشهادت صبحى و ،468بوده

  ى توان صرفًا براساس اقوال مخالفان وپيمان شكنان كينه توز نتيجه گيرى كردوحكم صادرنمود؟تاريخى چگونه م

 آن جمع آورى وسوزانده »انگليسى ّمايه هاى ضد « به خاطر»جميع نسخه هاى كشف الغطاء«ّ جم ازقول آنان اول مى نويسد جام 

 ديگران به نسخى ازآن، فورًا ادامه مى دهد جام جم و  وآواره وخود دستيابى آقايان طباطبائى وصبحىۀبراى توجيه نحو شد، وسپس البد

 ۀنسخه اى درايران، آن هم دركتابخانه هاى خصوصى ومحرمان  هاى انگلستان وفرانسه وچندانهانگشت شمارى ازآن دركتابخ تعداد«

 ۀكتابخانه هاى خصوصى ومحرمان«  راستى جام جم چگونه به. هم روشن شد»جمع آورى« معنى ».جان سالم بدربردند...بهائيان

 »محرمانه «پرسيد كه چرا لغت  خصوصى دارند، ولى ازجام جم بايدۀهمه مردم جهان كتابخان  دست يافته است؟ بهائيان مانند»بهائيان

ّرا به كارمى برد؟ اگرمحرمانه بود، چگونه دوستان حجتيه اى جام جم قبل ازانقالب به مكروحيله واظهار ّوادعاى دروغى دوستى ظاهرى  ّ

زندانى  و دستگير  بهائيان وۀ هجوم به خانبالين امورئوانقالب مس بهائيان گرفتند، ويا پس از ازخود صدها جلدكتب بهائى را ق،يتحق

دستش چگونه  جام جم وعوامل باال  خود469كم وبيش ادامه يافته است؟ اين روند حال نيز كردن وكشتن ايشان كتبشان راغارت كردند وتا

  انباركرده اند؟ خود ات بهائى رانزدّ همه كتب ونشرياين

 ۀّايام مقاله مى نويسد كه امربهائى ساخت  است، پس چگونه جام جم در»انگليسى ّمايه هاى ضد« اگركشف الغطاء داراى راستى 

 مى خواهد ه اوهام خودگفت دروغگو كم حافظه شده؟ جام جم ب با هم متناقض نيست؟ آيا نبايد انگليسها نيزمى باشد؟ آيا اين دو

 قبله اش را«ّپايان جنگ جهانى اول،  بوده كه حضرت عبدالبهاء پس از  كشف الغطاء به اين خاطرىكندكه به اصطالح جمع آور انمودو

ربهائى تاريخ انگليسى بودن ام ت وديگران،ّ اگرچنين است پس چرا امثال جام جميان وكيهان وآقاى آدمي».ازپايتخت تزاربه لندن تغييرداد

  درمطلب١٢ ۀجام جم ِ كم حافظه درصفح  اگرچنين است پس چرا خود470ّراهمان ابتداى ظهوروحتى دهه ها قبل ازآن مى دانند؟

 سال قبل ازپايان جنگ ٦٥حضرت بهاءاهلل به بغداد، يعنى حدود ّ مى نويسد ازهمان ايام تبعيد» ارتباط وطمع انگليس به بهائيانۀسابق«

 سال قبل ازپايان جنگ جهانى ٥٠ ها با حضرت بهاءاهلل تماس داشته اند؟ وچراجام جم فراموش مى كند كه حدودّجهانى اول، انگليس

 بهائى كه موعود  را نازل فرمودند ودرآن ضمن دعوت اوبه آيين جديدويكتورياانگليس  ۀّاول نيزحضرت بهاءاهلل لوح مهيمن خطاب به ملك

منع برده دارى  و  درامورت براى رسيدن به عدالت وصلح جهانى وضمن تشويق اوكه مشورحضرت مسيح نيزهست وضمن ارائه راه هائى

  :نموده، به ملكه چنين نصيحت وانذارفرموده اند كه را تأكيد



               

 

٢٧٧     ولوله درشهر

ُيا ايتها  ِ فى لندن اسمعى نداَء ربك مالك اْلَمِلَكُةَ ِ َِ َِّ َ َ ْ ِْ ْ َ منِةالَبرّيَ ّااللهي  اْلسِّدَرِةِ ِة انه ال اله اِ ِ َِ ُ  ُال انا العزيز الحكيمِ َ َْ ُ َ َ َضعى ما على االرض و . ّ َِ ْ َ ََ

ّزي ْنى رأس الملك باكليل ذكر ربك الجليل انه قدَ ْ َْ ُ ُ ِ ِِ َِ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِِّ ِ ِ اتى فى العالم بمجده االعظم و كمل ما ذكر فى االنجيل قد تشرف بر الشام ِ ِ ِّ   َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ِ ْ 

ِبقدوم ربه مالك  ِ ِّ َ ِ ُ ُ ِاالنامِ ِدعى هواك ثم اقبلى الى موالك القديم انا نذكرك لوجه اهللِ و نحب ان يعلو اسمك ب... َ ِ ِِ ِ ُِ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ ُْ ّ ِ ِذكرِِ ْ ِ ربك خالق ِ ِ ِ ِّ َ

ْاالرض و السماِء انه على ما اقول شهيد قد بلغنا انك منعت بيع الغلمان و اال ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ  َ ٌ ُ ُ ُ ِ ِ ْماِء هذا ما حكم به اهللُ فى هذا الظهور البديع قد ْ َ َِ َ َ َِ ِ ِ

ْكتب اهللُ لك جزاِء◌ ذلك انه موفى اجور المح ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َُ   ِ َ َِ ِ َ ِسناتَ ٍ و المحسنين ا◌ن تتبعى ما ارسل اليك من لدن عليم خبيرِ َ َ َ ٍَ َ َْ ُْ َُ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِِ  ُ َان الذى اعرض . ْ َ ْ َ   ِ

َواستكبر بعد ما ْ َْ َ َ َ ُتهئ جاَْ ّالبي ْ َ ِّنات من لدن منزل االيات ليحبط اهللُ عمله انه على كل شْ ُ َُ َُ ُ ُ ُ ِ َ َ ََ ُ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِٓ ٌ قديرٍٔىْ َان االع. َ  ْ تقبل بعد االقبال من َمالِ َ َ َِ ِ َ ْ ُْ ُ

ٍاعرض عن الحق انه من احجب الخلق كذلك قدر من لدن عزيز قدير ٍَ َ َ َ َ َ َْ ُْ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َِّ ِ ْ ْ ِْ ُِ    471الخ...ِّ

تا هموطنان عزيزوجهانيان بدانند كه  ّ ومقدس است پروردگارى كه ازقلم حضرت بهاءاهلل، موعودكل امم، چنين آياتى نازل فرمودپاك 

اهل  وكتب وحيانى حضرت بهاءاهلل، آيا همين آيات مهيمنه وآثار. اكاذيب واوهام وهذيانات امثال جام جميان است س ازّآيين الهى مقد

ِأ و لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم «: قرآن مجيد، كافى است ۀ فرمودهت؟ بانصاف را كافى نيس َِ َ ََ ََ َِ ِّ َقل كفى باهللِ بينى ...َ ِ َ ُ

َوبينكم شهيدًا َ َ  من يانبگو كافى است خدا م...كه ما فروفرستاديم برتو آن كتاب را كه خوانده مى شود برايشان ايشان را آيا كافى نبود (٤٧٢»َُ

  .)ن شما گواهوميا

روس نازل شده  م امپراطورّخطاب به الكساندردو  انگليس، لوح مهيمنى نيزبا لحن وهدف ومطالب مشابه،ۀ با لوح ملكهمزمان و 

 ص مى گردد كه سناريوىّديگرممالك، مشخ رؤساى جمهور چندين لوح ديگرخطاب به سالطين و است كه با درنظرگرفتن آن دولوح ونيز

  :ط حضرت عبدالبهاء ازروس به انگليس، بسى پوچ ومضحك است مى فرمايندّ توس»هتغيير قبل «ان مبنى بروهم آلود جام جمي

ْيا ملك الروس اسمع نداَء اهللِ الملك القدوس و اقبل الى الفردوس المقر الذى فيه استقر من سمى باالسماِء الحسنى بين ال ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِِّ ِّ  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ َمالِء ُ َ

ّ فى ملكوت االنشاِء باسم اهللِ البهى االبهى ايوَاالعلى  ِ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ُ َاك ان يحجبك شَ ََ َُ ْ ْ  عن التوجه الى ربك الرحمن الرحيمىَ   ِ َِ ِّ َ َِ ِ َقد نصرنى  ...َ َ َ ْ َ

َاحد سفراك اذ كنت فى سجن الطاِء تحت السالسل و االغالل بذلك ك َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َِ ِ ْ ْْ ْ ّْ ُ ُُ ُِ َتب اهللُ لِٔ َ ْ مقاما لم يحط به علم احد اال هو اياك ان َكَ َ ََ َِ ِْ ُْ ُّ ٍ َ َْ ِْ ِ ِ

َتبدل هذا المقام العظيم َ َ ََ ْ ْ َ َ ِّ ُقد اتى االب و االبن فى الواد المقدس يقول لبيك اللهم لبيك و الطور يطوف حول البيت و الشجر . ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ   ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ُْ ُُ ُ ّ ِ  َ َ َ َِ ُ ْ

َ باينادى َ النداِء قد اتى الوهاب راكبًا على السحاب طوبى لمن تقرب اليه ويل للمبعدين َعلىِ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ٌِ َِّ َِ َ  ْ ُ ِ ُ انظر ثم اذكر االيام التى فيها ... ْ ّ ِ ُ ُ ُْ ْ ُْ

َاتى الروح و حكم عليه هيرودوس قد نصراهللُ الروح بجنود الغيب و ح َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َْ ِ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ  ْ ُظهَفَ َ بالحق و ارسله الى ارض اخرى وعدًا من عنده انه هو َ َ َ َُ ُ ِّ ِِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ٍ َ ََ ِ

َالحاكم على ما يريد ان ربك يحفظ من يشاء لو يكون فى قطب البحر او فى فم الثعبان او تحت سيوف الظالمين َ َ َ َ َِ ِ ِ ِّ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ِ ِ ْ ْ ِْ ُ ُ ُ َُ َُ ُ  ْاعلم ... ِ َ ْ ِ

ُجسمى تحت س َ َْ َعداِء و جسدى فى بالٍء ال يحصى ولكن الروح فى بشارِ االِيوفِ َ َ َ َ َِ ُ  ِ َ ال يعادلها فرح العالمين ٍةِ ََ ْ ُ َ ُ ُانى أنا المذكور ... ِ َ ّ ِ

َبلسان ِ اشعيا ِ ِ ّ و زيءِ ُ ّن باسمى التورَ ِ ُ واالنجيل ُةَ ِ َقل يا مال الغرور أ ترون أنفسكم فى القصور وسلطان ... َ َُ َ َ َ َِ ُِ ُ ُ ُ ُِ ِالظهورٔ ِأخرب البيوت؟  فى ّ ُ ِ َ

َقوموا عن قبور الهوى...  ِ ُ َأتظنون ينفعكم ماعندكم ؟ سوف يملكه غيركم و ترجعون الى التراب من غير ناصر ومعين ال خير فى ... َ َ َ َ َ ٍَ ُ ُ ٍُ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َ َِ  ِّ ُ ُ ُ ُ ُ

َ يأتيه الموت وال لبقاٍء يدركه الفناء و ال ٍةَحيو َ َ َُ َ ُ ُُ ِ ِ ّ تتغيٍ◌ِلِنعَمةِ َ َ َر دعواَ ِ ما عندكم وأقبلوا الى ُ ِ َ ُ َ ِ اهللِ التى نزلت بهذا االسم البديع ِنعَمةِ َِ ِ ِ َ ّ ُ ّ ...

َطوبى لملك مامنعه الملك عن مالكه و َ َ َِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ ِأقبل الى اهللِ بقلبهٍ ِ َِ َِ َ...473  

ون ــ حامى مى نويسد انگليس ــ ازجمله ازطريق ادواردبرا١٢پرسيد چراجام جم كم حافظه درحالى كه درص  بايدهمچنين 

 متناقض فوق را ارائه مى دهد؟ مگرجام جم نديده كه ّۀ فرضي١١وهمدست ازليان بوده كه دشمن هميشگى بهائيان بوده اند، درص

يان مردم را به بهاييان بر ّبا دست مال  آنگاه به هنگام فرصت به آسانى توانستندى)ازليان(« :ازليان وحقيقت فوق نوشتهۀ كسروى دربار

ادامه  رژيم پهلوى نيز پس از قبل و اين كار  و474»ُاز بهايى کشى ها در ايران، با كوشش اينان بوده  بسيارى.و از آنان كينه جويندآغاالنند 

  475داشته؟



               

 

٢٧٨     ولوله درشهر

 ۀ مردم جهان وهمۀ سال با هم١٦٤پيروانش دراين  مقاالت همين مجموعه نيزاشاره شده، ارتباط امربهائى و ديگر  چنانكه درآرى 

راستاى ارائه آيين   درًاسالم نبوده است، بلكه كامال زبان، ارتباطى سياسى براى وطن فروشى ومخالفت با و نژاد ذهب وم دولتها ازهر

اگرچنين نبود طلعات . وحدت رسد وجنگ هاى سياسى ومذهبى وغيره تمام شود  تا جهان به صلح وتالهى به ايشان بوده اس جديد

 ٧ ص جام جم موذيانه در.  حال آنكه چنين نكردند.پناهندگى روس وانگليس را مى پذيرفتندديگران  همچون ازل و سه بهائى نيزّمقد

 كه حضرت بهاءاهلل ادامه نمى دهد ّه راكرد، اما رياكارانهّ روسيبهپناهندگى  روس به حضرت بهاءاهلل پيشنهاد فقط وفقط مى نويسد سفير

پاسخى كه نشان از وطن پرستى حقيقى ايشان دارد،  لت ايران با ايشان دردو دشمنى آشكار رغم على  و476نپذيرفتند را پيشنهاد سفير

 بودند وبا اينكه رفع ظلم هاى وارده به پيروانشان را ان سبحان اهلل با اينكه زندانى دولت اير». ايران هستيمۀما زندانى دولت علي«: فرمودند

دول پيش مى آمد،براى حفظ حرمت  ديگر برابر در ولت ايران عزيزرمى دادند، ولى وقتى پاى دّايشان تذك ازطرف دولت مزبوربه خود

  .ودندايران مى نم درحفظ آبروى همان دولت مستبد امثال دول روس وانگليس، نهايت كوشش را دولت وطنى دربرابر

روپا وآمريكا به ا ّكه حضرت عبدالبهاء درست دوسه سال قبل ازجنگ جهانى اول درسفرتبليغى خود فراموش كند  جم نبايدجام 

 و »ما براى ديدن فقيران آمده ايم ونه سالطين،«: شد به مالقات شاه انگليس بروند، فرمودند ومصر، وقتى درانگليس به ايشان پيشنهاد

ن  چني477.قبول فرمودند مشروط براين كه مكالمات سياسى ننمايد  تقاضاى مالقات كرد به اصرارايشان از وقتى ادوارد براون درهمان اسفار

ل توان نمود مگر خيانت به وطن و هر گناهى قابل عفو و مغفرت است مگر هتك ناموس ّتى را تحمّهر ذل«: است كه دربيانى مى فرمايند

ّدولت و مضرت ملت ق برآن گردد كه خدمت نمايان به عالم انسانى، على الخصوص به ّاگر نفسى موف «:بيانى ديگرمى فرمايند در  و478»ّ

  479». سروران است وعزيزترين بزرگانِايران نمايد، سرور

داليل ديگرى بگردند، وشواهدى  دنبال  بايد»كشف الغطاء«ت به اصطالح جمع آورى ّ آنچه گفته شد، جام جميان براى علبا 

  .امثال بهائى ستيزانى همچون آقايان محيط طباطبائى وآواره وصبحى آثاربهائى ارائه نمايند ونه از ازخود

ً ايام كه كال مربوط به سوء برداشت ازسير٦٤و٦٣و٦٢صفحات  دربارهّ اما :مّ دوۀنكت  ّتدريجى ادعاهاى حضرت باب جلت  ّ ّ

ُعظمته، و مجلس وليعهد، وادعاى توبه حضرتشان مى باشد، ل ّب مطلب واصل ايراد پوسيده و تكرارى جام جميان اين است كه آن ّ

نيزازهمه آن  دست آخر و  نمودند»ّتالوهي « و»ّتربوبي«وسپس ،»ّتهدويم«بعدًا  ،»ّتبابي «، سپس»ّتكريِذ«ّحضرت ابتدا ادعاى 

ّتكرارى جام جم اين است كه وقيحانه چيزى را كه حتى دشمنان آيين هاى بابى وبهائى تا حال آن را  غير تنها مورد. دعاوى توبه نمودند

بوده اند عمدًا خوددارى كرده، چه كه همه مى دانند كه  »سادات«خاندان  اينكه حضرت باب از ذكر كتمان كرده واز كتمان نكرده اند،

 ٦٢ درصباب وچالش هاى پيش رو بارى، پاسخ مقاله .د باشندّازشرايط ظهورقائم اين بوده است كه ايشان بايد ازخاندان رسول اكرم وسي

َرا يكى ازجوانان بهائى ِ مورد خطاب ِ جام جم درص موعه مندرج است داده اند واشتباهات مقاله اى ديگركه درهمين مج در ّايام، ٢ِ

  .نيزمطالبى تقديم هموطنان عزيز مى شود زير ّ اما در480.آقاى محيط طباطبائى را بيان نموده اند

: فرمايند حضرتشان مى ماده كردن مردم براى درك حقيقت بوده،آ سير تدريجى اظهار امرحضرت باب كه هدف از آن درخصوص 

ّمقامى كه اول خلق . ّه چقدر رحمت خود را در حق مسلمين واسع فرموده تا آنكه آنها را نجات دهدنظر كن در فضل حضرت منتظر ك«

ّچون حد ِاين خلق را «: فرمايند  و نيز مى481».ّت قائم آل محمد ظاهر فرمودّ خود را به اسم بابيونهنا اهلل چگأى ّاست و مظهر ظهور آيه ان

ّكه المثل بوده و هست گفتند انه ) ص(اهلل  ّاين همان خلقند كه در حق رسول. موده بودمدانستم از اين جهت امر به كتمان اسم ن مى

ّدر مرحله اول خود را باب   به اين دليل حضرتشان482». دليل بر كذب قول آنهاستاگويند ما آنها نيستيم عمل آنه لمجنون و اگر مى

ّين ميرزا، وليعهد محمدشاه قاجار، در تبريز ّاى اسالم در حضور ناصرالده و بعدها در مجلس علمّ سپس در همان اوايل در شهر مك،ناميدند

 از قلم ايشان نازل شده است رسالت و تعاليم مستقل خود را بيان لهىدر كتاب بيان فارسى كه در ماكو به وحى ا و ت خود را اعالن،ّقائمي

اى براى ظهور بعد از ايشان بوده  مهّنبوده بلكه ظهور ايشان باب و مقدت قائم موعود ّت، بابيّفرمودند و اعالم نمودند كه منظورشان از بابي

  . حضرت باب امر خود را اظهار فرمودندر اديان، حضرت بهاءاهلل، كه در سال نهم ظهوۀاست، يعنى دومين موعود هم
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كه   اصحاب خودّخواصميالدى، به  ١٨٤٤ ق ياـ ه١٢٦٠ّ حضرتشان با وجود حقيقت فوق، ازهمان اولين سال ظهورشان، ّاما 

ت ّت وقائميّاسالم بودند، مقام مهدوي عزيز اعتماد براى پذيرش حقيقت مقام موعود مورد و ماده ترآسبه به اشخاص عادى، مستعدتر وّبالن

 وقت مناسب  امرفرمودند كه حقيقت مزبوررا تا»سحرخيزان بيدار « و»مطالع انوار« وبه آن درا آشكارفرمودن ونزول آيات وحيانى الهى خود

ّالبته تصور بيشتر مسلمين از قائم آن بوده وبعضًا . ى جديدآسمانى شوند، مستوردارندّل نورخورشيد ظهورمربّقبول وتحم ّكه مردم مستعد ّ

 شود كه قائم با كتاب جديد و شرع  احاديث مربوط به ظهور قائم معلوم مىبهّ اطهارند، اما با توجه ۀهست كه ايشان يكى ديگر از ائم

همچنين عالوه . رسند  اديان به هدف و كمال خود مىۀ، يعنى قائم پيامبر جديدى است كه با ظهورش اسالم وهم483آيد جديد مى

 ۀتفسيرسور  و كوثرۀتفسيرسور  واحسن القصص  بهعروف م يوسفۀتفسير سور ّآيات وحيانى ازهمان سال اول درآثارى چون ّبرادعاى آشكار

ّت ايشان ازهمان ابتداست، حتى درتواريخ ضدبهائى دوران قاجاريه نيزكه بيش ازمردم عادى ّگوياى مظهري امثال آن، كه خود  ووالعصر ّّ

السلطنه، به  اعتضاد  از بابۀفتن دركتاب آنها، ۀازجمل.  اشاره شده استءبه آشكارى ِ مقام ايشان ازهمان ابتدا درجريان اموربودند،

گفت آن ... هركس رانزد خودمحترم وصديقتر دانست...ّميرزا على محمدباب«:  نويسد، مى٢ عبدالحسين نوائى، صّۀتصحيح وتحشي

با خاصگان خويش گفت مهدى صاحب  و...«: يسدمى نو ٤٨٤ّناسخ التواريخ در  و»...برند منم مهدى صاحب االمر كه مردم انتظارش را

  485».االمر كه مردم انتظارش برند منم

 حال آن كه درقرآن مجيد است كه . ناميده اند»ذكر« را  اشاره كرده كه حضرت باب خود دراين است كه جام جم ازجملهِّتعجب 

َفاسلوا أهل الذكر ان كنتم ال تعلمون« َ ََ َ ُ ُ ِ ِ ّ «جمله  اهل ذكراز ودراحاديث آمده است كه منظوراز. )پس بپرسيد ازاهل ذكر اگرنمى دانيد (٤٨٦

اهل ذكر هستند وآنچه را كه ديگران نمى دانند به وحى   اولى ازۀاسالم دررتب وعوددراين صورت م. ّ السالم مى باشندرعليهم اطهاۀّائم

ُيوم يأتى تأويله« به همين جهت است كه حضرتشان تأويل متشابهات قرآن را كه طبق نص قرآن. ّوالهام ربانى تبيين مى فرمايند  ۀ وعد»ُ

  .بيان فرمودند و  داده شده بود، آوردندعودمو آمدنش هنگام ظهور

ّ مربيان وانبياء آسمانى هم چنين ۀتعاليمشان معمول داشتند، بلكه هم درآشكاركردن مقام و  نه تنها حضرت باب آن تدريج رابارى،  ّ

ازجمله . قبول علوم انسانى است هم مورد اديان و تأكيد كردند، چه كه تربيت مردم براساس اصل تدريج صورت مى گيرد كه هم مورد

چنانكه مرحوم . ت الهى شوندّ قبول وحدانيۀمادآقوم  دعوت تدريجى حضرت ابراهيم است تا  ازكىانعام، حا ۀسور٧٩ تا ٧٥آيات 

ترين  درعالم محسوسات نورانى  آيات مزبورتوضيح مى دهد كه خورشيدۀ، دربار١٦١،ص٦١جلد بحاراالنوار، چاپ جديد، مجلسى در

 و ظهور و  زيرا نور)ّرب من است خورشيد (»ّىهذا رب « فرمودانت برايشّام حجانواراست وحضرت ابراهيم به خاطر موافقت با قومش واتم

مى داند چه كه  خدا را برگشته است وخداى واحد  خودۀّقوم محسوس بود، اما سپس به قوم گفت ازاين عقيد براى بزرگى خورشيد

 بلكه ممكن الوجود د،ى تواند خداوند قديم باشبنابراين نم وگاه هست وگاه نيست و با تمام اين اوصاف دچارتغييرمى شود خورشيد

َومحدث است  بقره اين توضيح مذكوركه چون درزمان حضرت رسول تعدادآسمان ها ۀ سور٢٧ۀ  آيۀدعليخان دربارّ سيتفسيرالقرآن ودر. ُ

ويا . ستعدادآسمانها بيش ازاين ها تّفرموده است، واال توافق با قوم تعدادآنها راهفت بيان به مماشات و نظر راهفت مى دانستند درآيه نيز

حضرت مسيح  ويا. همين مماشات باخلق مطرح شده است ت به خاطرّاسامى بتهاى عرب جاهلي ذكر  غرانيق وۀ نجم مسألۀاينكه درسور

 از جز دراچندسال ظهورخو تا نيز ّحضرت محمد .ند اتورات كه همان موعود ّاول مطابق تورات سخن گفتند وبتدريج آشكارساختند در نيز

ُما أنا اال بشر مثلكم« گاه مقام خودرا. علنى فرمودند را تى دعوت خودّپس ازمد  ودافرادى خاص ومعدود پنهان داشتن ِ ٌ َ َ ّ ال « گفتند، وگاه »ِ

َفرق بينك وبينهم اال انهم عبادك َُ ُ ُِ ّ ّ ِ َ َ َ َ َ َ  مماشات به خاطرهدايت  به همين روش٩به قرنتيان، باب ۀ رسال در پولس رسول نيز. ّ درحقشان وارد»َ

  : گويدىم.نفوس اشاره مى نمايد ۀهم

برم  سود را چون يهود گشتم تا يهود را يهود و. برم غالم همه گردانيدم تابسيارى را سود را بودم خود با اينكه ازهمه كس آزاد

م هرچند نزد خدا بى شريعت وبى شريعتان را چون بى شريعتان شد. برم سود واهل شريعت را مثل اهل شريعت تا اهل شريعت را
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همه كس راهمه چيز . برم ضعفا را ضعيف شدم تا ضعفا راسود.برم  راسوديعتاننيستم بلكه شريعت مسيح درمن است تا بى شر

  . انجيل مى كنم تا درآن شريك گردمرا به جهت ّاما همه كار. گرديدم تا به هرنوعى بعضى را برهانم

ّقائمى با اوصاف ونشان واسم والقاب خاص  شيعيان كه منتظر ل، موافق اعتقادّاو در  همين جهات حضرت باب نيزبه 

ّضمن تصديق او ادعاى بابي ساله بودند،١٠٠٠وغيبت حضرت بهاءاهلل درلوحى . ماده قبول حقيقت ظهورگردندآت اورا فرمودند تا ايشان ّ

ّربيان آسمانى نيز چون خورشيد ظاهرى به تدريج طلوع مى كند م وجود  اند كه خورشيدودهتمثيلى زيبا ومحسوس بيان فرم با اين حقيقت ر ّ

قراربود رسوالن الهى به  اگر. قلوب مردم با حرارت وروشنائى معنوى آن انس گيرد ومستعد دريافت هدايات جديد الهى شوند و تا افكار

ّدى تحمل حقايق بيان شده توسط ايشان را نمى اح فرمايند، ظاهرّيكباره همان چيزى راكه بعدها به تدريج آشكارفرمودند ازهمان اول 

  .فاق نيافتادهّرحمت الهى بدور است وهيچ گاه ات حال آنكه چنين امرى ازحكمت ومصلحت و. ًايشان عمال بى فايده مى شد كرد وظهور

  

 در زي آن نفيك كم و  باىآشنائ  وى بابانتيكتب د و آثار  بدون مطالعۀى طالقانى احسان اهلل شكراللهى كه آقانجاستيا        تعجب در

، »ّ محمدبابى علدي توبه نامۀ سى اسناد ونسخه هاى وبازخوانىبازشناس: خشت اول « باعنوانىمقاله ا در فصل نامۀ سابق الذكر،

 را قي حقاانيعيش ديآن موافق عقا  حضرت باب كه درۀياول  آثارنيهم نمونه  از  آوردن دوىبا ادعا ،شتهگذا  را كج كار»خشت اول«

 نام به ديكشفش هم با  كه البدافتهي گري دىتوبه نامه هائ  ازىگريو گمان كرده است موارد د طرح فرموده اند، خوشحال شده جيبتدر

 شانيا. آمد، غافل بوده اند باال  درحشي از توضى حضرت باب كه قسمتۀياول  آثاراقيس لحن و  ازشانيحال آن كه ا!  ثبت شودشانيا

از   صرف نظر. استاميا ُ اند كه مثبت توبه نامۀ موردبحثافتهي ىمجموعه ا  شبه توبه نامه ازكي  توبه نامه وكي اند كه  شدهىمدع

كه  دارد  وجودىاناتيحضرتشان ب خود  كه ازچه كند ىنم جاديبحث ا  هم درىبه حضرت باب كه فرق اثر سقم انتساب آن دو صحت و

 نياعتراف حضرت باب به ا مورد، دو ّ لب مطلب هرگفت ديبا ،روشن ساخت  راى استناداتنيسقم چن  توان صحت وىاساس آن م بر

  درلي دلنيبه هم  محضه اند وتيآستانش عبود برابر در  وستنديقائل ن  خودى براى وجودىذات اله برابر  درشاني است كه اقتيحق

تمام (  استى سماوىوح  وىبه فطرت اله برنهج ائمه اطهار و اندفرموده  آنچه نوشته و  ندارند وى اكتسابى،علمى الهى كللمبرابرع

  ).قتي حقنياست ازا  سال اول ظهورشان،مملو٤ آثارشان، بخصوص در

  : آن كهى طالقانى شكراللهى آقاى فوق دربارۀ ادعاهاشترمواردي بحي     توض

 و  كه ظاهرًا سوادى شكراللهىآن گذشته آقا از.  استىتنساخاس  وى اغالط نوشتارى كه ذكركرده اند خود داراىً      اوال مجموعه آثار

 ىباال  را غوزشاني آبكقيكه تحق  اندشده زي نىگرياشتباهات د دچار مزبور اثر فصل نامه هنگام نقل دو را ندارند، در دقت خواندن اسناد

 چاپ شده، مزبور اثر  كه عكس دو١٦٨ و١٦٧ و ١٦٥صفحات   درشاني به عنوان نمونه، ا.نموده  دارخدشه رامفهوم اثر  كرده و غوز

 فرموده و ّتصور... ،» نفس خودىكم ظرف « را» نفس خودىكم حزن«و » قلم «را» قلمم «، و»االاهلل « را»آل اهلل«، »لفظ « را»لطف«

  بخشد وىن آن را معن بودىعلم  وىقي نبوده كه ژست تحقسانيفصل نامه نو جمع  هم درىفضل ظاهرًا اهل علم و  نموده اند وپيغلط تا

 اثر همان دو  دقت درىكم با زي خوانندگان عز.رندي شده نگنيي تعشيپ  دلخواه ازجياساس اشتباهات، نتا كند تا بر گوشزد  راشانياغالط ا

  اصل١٩٥فصل نامه كه ص ١٦٨ص همان اثر، ًچه كه مثال در.  باشدى محي صح»ىكم حزن « و»لطف « و»آل اهلل« شوند كه ىمتوجه م

 است كه نيزهمياصل سند ن١٩٥ص  در مذكور»ىكم حزن «از ؛ لذا منظور» حزن خودنوشتمىبه جهت تسل«: مزبور است، فرموده اند سند

 زين اصل سند در  خصوص كه رسم الخط عبارت مزبور به —  حزن خودشان نوشته اندفيتخف  كم كردن وىبرا نظرشان را  موردۀيادع

به جهت «:  فرموده اندكه زياصل سند ن در  جملۀ مذكورنيهم  درى حتشاني آنكه انهايهمۀ ا از  تربيعجّ اما .اشد بى م»ظ « حرففاقد

 ّىبه جهت تسل «: نمودهپي تانيچن  كرده وفيتحر اصل سند ً عمال در»حزن«باحذف كلمۀ   دست برده و» حزن خودنوشتم،ّىتسل

 ناكرده به علت فقدان صفات ى خداى هستند، ولى علم صورى داراشاني انكند كه زدي انگىبرم  شك راني اشانيا  كارنيا! »خودنوشتم
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صفات ( ! زده اندفيدست به تحر  كرده اند وني عمد چنىرو از فوق دانسته و  درهمۀ موارد،ى اكتسابىعلوم صور  ازىبه مراتب مهم تر

  !) زدندى به آن مى سرساني نامه نولفص  وانيام جم كاش امثال جىا  .است مذكور زين زي اسالم عزثياحاد و ديقران مج در مزبور

 كه در اثر سرعت نزول و كثرت آثار، گاه آنها كه ندي فرماى من جمله ماتشان،ي به آرادي از علل اىكي خود حضرت باب در مورد ًاي      ثان

 ى اشتباهاتني چنى خطىكه در نسخه ها ى شده اند بطوراتي كلمات و آحيآثار را استنساخ كرده اند بعضًا دچار اشتباه در ثبت صح

 ملقب به ى دارابيىحي دي كه خطاب به آقا سديقران مج  كوثرۀ سورريتفس مورد به عنوان نمونه در نيا حضرتشان در.  شودىمالحظه م

ّ از اجلد،يوح ِ  امر حضرت باب  درقي تحقىبود و از طرف محمد شاه قاجار برا  معروف،ى جعفر كشفدي، فرزند آقا س عصر خودى علماۀَ

   ٤٨٧:ندي فرماى مني چند،ي گرددي راهش شهدرمأمور گشت و به آن حضرت مؤمن شد و 

و كل ما را َ َ ْ من آَتيُ َ قد افترىاتيِ َ ِ َ المفترون فىَ ُ َُ ْ و بعض منها لم هايْ َْ ِ ٌ ْ َ ِقدريَ ِ ْ الكاتبون ان ْ َ َ ُ ِ ُستنسخوايْ ِ ْ ِ صور الواقع و لذا َْ َِ َ َِ ُقوليُ ُ ُ الناس فُ  هيّ

ٌحن و بعض َل ٌْ َ َ ُقوليْ ُ ربط فاعوهاي فَسيَ لُ َ َ ٌ ْ َ باهللِ من عملهم و افتراهم و كلما ترُذَ َ َ َ ُ ْ ْ ِْ ِ ِِٔ ِ ِ ِْ ٓ من االىَ َ َ بغِاتيِ ّ ذلك النهج العدل فانِريِ ِ َ َِ ْ ِ ْ َ انا برىَ َ  ىَ

ِمن المشرك ُ ْ َ  نتوانستند به شكل ني را كاتباتي از آىعض و ب،، افترا زنندگان در آن بهتان بستندىدي مرا داتيو كل آنچه از آ. (َنيِ

 ى به هم ربطاتي آندي گوى  مى وجود دارد و بعضى در آن اشتباهات اعرابندي گوى كنند و لذا مردم مىسي آن نسخه نوىواقع

 ىدي دحي صحو روش و راه درست ني از اري مرا به غاتيو هر آنچه از آ.  برمى به خدا پناه مشانيپس از عمل و تهمت ا. ندارد 

  . ) و بر كنار هستمزاري ب) زده اندىنينچنيكه تهمت ا (نيهمانا من از مشرك

ِنهج عدل«آن   كوثر ،ۀ سورري مخاطب تفسد،ي چون جناب وحىّ علت بود كه عالم بزرگنيو به هم   ِ  مباركه در امثال اتي آى فطر»َ

 شد و دي شهزي آن اعتراف نمود و موقنانه در راه آن نتي بلكه بر حقان،دي نداتي در آن آىرادي را مالحظه نمود و نه تنها ا كوثرۀ سورريتفس

،  آنمي و تعالاتي و آى امر بابقتي كردند، فارق حقى اعترافنيّ چون او كه به مركب خون خود چنى بزرگى است كه شهادت علماىهيبد

  .  باشدى ها مهي در ردني مفترىاز افترا

 صرف و نحو ۀ موارد خالف قواعد ظاهرىّ پس علت مالحظه بعضندي بگوى شكراللهى چون آقاىبعضفوق  مورد  بردعالوهي      ثالثًا شا

  :ندي فرماى محي توضني چن العدلفةيصح نفس مقدس حضرتشان در ست؟ي در آثار حضرت باب چىعرب

ٔ گشته الجل اى به خالف قواعد اهل سبحات، جارى  كلمات و در بعضلي مقامات تبدى در بعضنكهيو ا  است كه مردم نيِ

 شده و هيِ و علوم نكرده  بل به نور اهلل صدر آن منشرح به علوم الهاتي، اخذ آلي تحصلي مقام بر سبني كه صاحب اندي نمانيقي

ْ كه در كتاب اهلل اكثر من مات كلني چنانچه امثال اندي راجع نماهي الهۀِ و خالف قواعد را به قاعدعي را به شأن ِبدليحكم تبد ِ

ْان  ِ قوله ىّ مذكر نازل فرموده فري است خداوند عالم ضمثي كه مقام آن تأنى  نازل شده چنانچه كلمه اىحصيَ ْ ُو كلمة منه  «َ ْ ِ ٌِ َ ََ

َاسمه المس ُ ُ َاحد« و در مقام صفت مؤنث »ْحيْ َ قوله جل و عال  ى نازل فرموده ف» الكبرىْ َ ِ ْ َانها الح«َ ِ  َ الكبر نذىَدِ ِ ِ ْ للبشررًايْ َ َ ْ  و ... »ِ

ِان هذان لساحران« كلمه را نيچنانچه نازل فرموده به خالف قواعد كل اهل عالم ا ِِ َ  ِ.«٤٨٨  

 نبوده ى مشهود است، علم حضرت باب اكتسابزيفصل نامه ن  درى شكراللهىدر دو اثر مورد استناد آقا       رابعًا همان طور كه گفته شد و

 ىانيقلمشان نازل گشته منبع وح  كه ازىمناجات هائ  واتي فرموده اند كه آحًايصر ست و بوده اّىلدن  وى فطراياست، بلكه مانند همۀ انب

  رادشانيجد  ظهورقي حقاشانيدايعقا و قالب آرا  درى به نوعان،يعي نجات شىسال اول ظهورشان، كه برا سه چهار  درخصوصبه . دارد

  خصوص به نقل ازنيا در.  باشدىّائمۀ اطهارع م ّق سنت حقۀ آل اهلل وطرز كلماتشان مطاب  كردند كه لحن وىم دي فرمودند، تأكى مانيب

ً ازقلمم شده باشد برمحض فطرت بوده وكال مخالف قواعدقوم ى اگرجارى كلمات«: نديا فرمى، م١٦٨-١٦٤صص  همان فصل نامه،

علوم رسوم اهل   ازستي كه نىشك...ه فرمودتيعنا ري خودش به حقىلطف خف عالم از  خداوندد،يمعرفت توح  ازعلم وىباب« ».است
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 فطرت بر... استهميّ مطابق سنة آل اهلل سالم اهلل علاقعّ تنطق نموده كه حق وىاتيآ لسان فطرت مناجات و  بل ازستم،ين علم مطلع نبوده و

   ». وفضل آل اهلل استديذكر توح  دعا بانيا ّمصطلح قواعد حقه است و نهج واقع و

 است كه ىگريد  اثر،ى شكراللهى آقااستناد مجموعۀ مورد ىمتن اصل١٩٧ همان صفحۀ در و  اثرنيادامۀ هم ه در     خامسًا جالب آن ك

  درساني نوهيرد  توبه نامۀ مشهورى گشته اند تا بلكه شبهۀ آبكىگرمي دى نداشته اند،چه كه فقط دنبال توبه نامه اىآن كار  باشانيا

 كه ىخط همان چند در همان جا و حال آن كه در!  جوافتدقتيحق  منصف ونيتا بلكه مقبول محقق ندي نماظي غلى را كمعهديمجلس ول

 نسبت به مقام حضرت باب ى جناب شكراللهى هاني فوق را كه پاسخ همۀ توهقي حقاحيصفحۀ مزبور آمده توض  دررشي تصونيع

  .'ترابست' اي  باشدىم 'رابعست' اي ناخوانا است كه به نظر، ىكلمه ا(... ركنهامرمستورك. ري الكبىهوالعل«: ندي فرماىم.  دهندىم زهست،ين

 ديشده به واسطۀ عظمة مقام توح  ذكرءى لكل شعلم اي ىمقام  ذكرىجائ در اگر. موهوم تصور نشود)  شودمقابله گري دى نسخه ابا ديبا

  ».معدوم است آن خاشع و  كه كل مقامات نزدبوده

به حرمت مقام آن   نظرنجايا  نموده اند، درنيتوه ائمۀ اطهار  به حضرت باب وىحائر  استادجناب زين  وىلهّ      اما چون جناب شكرال

  عذرانيبهائ  رسمًا ازمسلمانان وشاني كه اني آورد تا اى خصوص نمني حضرت باب را دراى ووافى كافحاتي توضنيائمۀ طاهر حضرت و

 ني آئني اقي دنبال حقاقتًايشده اند وحق ، كنجكاوساني نوهيرد  وزاني ستىعكس بهائ  كه برانريا زيعز  وفيشرالبته ملت ! ندي نماىخواه

  وستندي نقتي به دنبال حقىشكرالله  وى امثال جناب حائرى آورند، ولى به دست مشانيهموطنان بهائ از  مسائل راني احي اند توضنينازن

  . كندى نمى فرقشانيبرا  مزبورحاتي عدم ارائۀ توضاي رائها  خاطرنيبه ا  باشند وىّصرفًادرصدد رد آن م

 ، ص١٥  شمارۀادداشتي آن كه در  جنابان مزبور،ني توهحي توض. كرده اندىني چه توهشانيا  پرسند مگرىزميهموطنان عز       البد

ُثلج الفؤاد « به اصطالحاعتراض و راديا  درىفصل نامه،جناب شكرالله همان١٧٥ ُ ِ  نيحضرت باب آمده، چن اثر دو  ازىكي كه در» َ

دل ' هي شبى دانسته اند كه مفهومىزبان عرب نازل در  وفيضع اري بسىبيترك  برف قلب رااي ' الفؤادجثل' بي تركني اىاستادحائر «:نوشته اند

 نيفل از آن كه اغا  ».باب است  محمدىعل دي سىگيكم ما  وى سوادى بىنشانه ها  ازىكي  خودنيا  جسته وىآن م از  را'خنك كردن

 ستي نىاكتساب  وى فرموده اند كه علمشان مدرسبارها زيبرده بودند وحضرت باب ن اصطالح را قبل ازحضرت باب، ائمۀ اطهاربه كار

 باب ،٢٨٦، ص٣جلد ،ىاصول كاف انيعيش  دركتاب مشهور)ع( امام صادق . باشدىائمه م  واءي همچون علم انبىفطر  وىبلكه لدن

َمن نفس عن مؤمن كربة نفس اهللُ  «:ندي فرماى م) مؤمنىگشودن گرفتار(» لمؤمن كرب اجيتفر« َ َ َ َ َّ ًّ ُ ٍ ِ ُعنهَ ُ كرب االخرة وخرج من قبره وهو ثلج َ ُِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ٓ َ ُ

ِالفؤاد   ه وگورش با دل خنك شد از  آخرت نجات بخشد وى هاىگرفتار از را او  نجات دهد، خداىاز گرفتار  راى كه مؤمنىكس(» ...ُ

  )...ديمسرور درآ

 خود ىّ شده اند، حد اقل به علوم اكتسابفل غا)ع(اصطالحات ائمۀ اطهار معارف و  كه ازىشكرالله  وى كاش جنابان حائرىا  

 ىمصطف دي سفي، تألى فارس-ى عربنيفرهنگ نو ً مثال درنندي نمودند كه ببىمالحظه م  راىكتاب لغت عرب  كردند وىرجوع م

 چون ىنيمورخ  وني به اصطالح، محققايآ. شدن آورده است خوشنود  وىراض  ازهيكنا زين  خنك شدن وىبه معن  را»ثلج« ،ىطباطبائ

 ، آن گاه دم ازاموزندي عرب باتيادب  وى زبان عربدي دست به قلم برده اند، نباىبهائ  وىباب  وى اسالمىنيموضوعات د  كه درشانيا

 ريُهمان امام همام، تعب  ازىثيحد ، در٢٥١ ص ،٣ ج ،ىاصول كافهمان   درني زنند؟ همچن»ى ونازل درزبان عربفيارضعي بسىبيترك«

َ من الثلجُضيأب« َ   .رفته  به كار)برف از تر ديسف(» ِ

 خواهند شده و  مختلف ظاهرىزمان ها چه در  كه اگرى آسماناني علم مربىاله  وى باطنىمعجزآسا  وبي است ارتباط عجنيچن و  

  وى عالم مادى هاتي محدودىرا علمشان و و  را دارندقتي حقكي  نفس وكي حكم زيّلمشان واحداست، و كلشان ن منبع عىشد، ول

  ازى شكراللهى كه آقاىنمونه اثر دو قضا درست قبل از از! ني ارسلهم اجمعى الذهلل فسبحان ا.متحد است مكان به هم مرتبط و زمان و

 كنند كه اگر ى عرض منياهل قزو  ازىجمع «:  آمدهني اصل سند آورده اند، چن١٩٤ص فصل نامه به نقل از ١٦٧ص حضرت باب در

 چه نحو.  دانندىرا واجب م ّشماتت، واال قتل ما  وءاستهزا ّ توقف نموده با هزارمي بتوانستين  دورمي امرحق نمائنيانكار ا  خودتيوال در
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َجاهدوني نيالذ: جواب. مي نمائ) ناخواناستىكلمه ا(...سلوك ُ لومة الم وذلك فضل اهللِ َخافونيَ ِ اهللِ وال ليَ سبى فِ َ ََ ٍَ ِٔ ُ النه ُشاءيَ من ِهيؤتيَ ّ ٔ ِ

َذوالفضل ِ العظ ِ فمن ال تق،ى آبائُنيَ ودىني ُ دةيّالتق.  ِميَ َ َ ُة له، ال ديَ َ ُ لهَنيَ سرزنش مالمت  از  كنند وىمجاهده م راه خدا آنان كه در(» .َ

 نيد  من وني دهيتق.  استمي دهد، چه كه همانا اوصاحب فضل عظىم فضل خداست كه به هركه بخواهدآن  و.  هراسندىكنندگان نم

  راهي است كه تقى اسالمثيحد  اشاره به مضمون چندهي تقبارۀ در ري اخانيب .) نداردني ندارد، دهي كه تقىپس كس. پدران من است

   ٤٨٩.واجب دانسته است

 استقامت و« وجه پاسخ كي كه نيا  بردي نه؛ حضرتشان ضمن تأكاي كنندهي سؤال كرده بودند تقني مؤمنى كه بعضدي فرمائى       مالحظه م

 در ٤٩٠»ثلج الفؤاد وساكن القلب باشند« كه نيا  وشانيا كار  ازىگره گشائ  وني تسكى باشد، براى م»راه خدا عدم ترس در مجاهده و

 در  واني بنيهم در.  اشاره فرموده اند٤٩١»قتل است از اشد«كه »فتنه « ازىريوگ جلى است برا»هيتق« را كه پاسخ گري وجه دوق فانيب

 فهرست شاني كه اىسندگانينو  وى شكراللهىجمله آقا از  فصل نامه وىاهال  واني است كه امثال جام جمهي تقثي حدنياشاره به هم

   ٤٩٢.رندي گىرا م افتراات خود  وبيسخ اكاذ از وجوه پاىكي آورده اند، »توبه نامه «ديتأئ درنام كتبشان را   وىاسام

 متفاوت انياد گري دىعلما ريسا  عظام واتيآ  آخوندها وىعلم اكتساب  باشانيا  حضرت باب بارها فرموده بودند كه علم ائمه وى       آر

  وستندي نى اكتسابى علمى مدعشانيفصل نامه فرموده اند كه ا  مندرج درى شكراللهىآقا استناد مورد اثر دو  ازىكي  درني همى برا.است

!  ندارندىعلم فطر  جزى خوانده، نه حضرتشان كه علمى كه علوم اكتسابى كسدنبال بروند ديبا  گردندىم دي تقلىا برىمردم دنبال كس اگر

 ى كافاستي انبىلم فطرآن كه به دنبال ع. صاحبان آن است  ازعوام ديتقل  فوق علوم ظاهره وشاني اىعلم فطر  وى آسماناني شأن مربرايز

 ظهور مظهر  محروم باشد، ازى بشرىعلوم اكتساب  آن وقت ولو از سواد ظاهره واشد، بخدا ريغ منقطع از  وىمتق است كه قلبش خالص و

َاتقوا اهللَ و  « مقام، مقامنيچه كه ا.  آموزدى مىاله ُعلمكميّ ُُ ِ  هر  نبودىدرس/  بودنهي درسدهي كه زحق رسىعلم« مقام، مقام ِنيا.  است» اهللَُ

. آن محروم مانده اند عدم خلوصسشان از  خاطربه زي علوم ظاهره ناحبان صى جهت است كه بعضني به هم. باشدى م» بودنهيآنچه درس

 به ى دخلچي ههي حمامات معنواناتي و درک بهيفهم کلمات اله«: ندي فرماى مقانيمستطاب ا خصوص دركتاب نيا حضرت بهاءاهلل در

 از رسوم ى چند موجودند که حرفى عبادلچنانچه حا.   نفوس و فراغت روح استهي قلب و تزکى منوط به صفانيا.   نداردىاهرعلم ظ

ُفطوب.  افتهي نيي معرفت تزى حکمت و الله هاى قلوبشان به گل هااضي رى الهضي و بر رفرف علم جالسند و از سحاب فاند دهيعلم ند  ىَ

ِللمخلص ِ من انوار َنيُِ َ     ».ٍميَ عظٍوميِ

نفس مباركشان  اسالم،حضرت باب، و  موعودىعلم فطر آخوندها با  است كه علما وىنوع علم اكتساب  دوني      به علت تفاوت هم

 دي حسن فرى آقا،يى ضد بهاسي نوهي ردۀ الدوله، ترجمميزع مفتاح االبواب كتاب ٤٣ و ٣٠ در صص . كنندىمخالفت كرده وم

بارۀ قائم  در ائمه اطهار دارد، از جمله از ، مقام اول راامي ا٤٧ درصفحۀ اني جام جمديأك مورد تۀي كتب ردستيل  كه در،ىگانيگلپا

 ى در عالم باقى و مذهبىني، د خالصني دارد تا جز دى مردم بر ماني و مذاهب را از مانيتمام اد «:موعود نقل شده است كه فرموده اند

 نخواهد ى  و نظر ، باقى خالص از رأني جز دىدر زمان و... « »،...رد مگر آنكه آنرا زائل و باطل كند گذاى را نمىپس بدعت... نماند

 خواهند دانست كه بساط راي شوند، زى جهت آنان از آن آقا ملول مني كند؛  به اىماند، در غالب احكامش با آراء علما مخالفت م

 كه ىشكرالله  وى حائراني بودكه آقانيمتأسفانه چن.  استشده زي نني كه چندي فرمائىمالحظه م  و» . شودى مدهيچياجتهاد آنان در هم پ

 سال است ظاهرشده اند ١٦٤ خودكه ىناخواسته، با محبوب معنو  دانند، خواسته وى مىصاحب علوم اكتساب محقق و البد را خود

 ى جناب شكراللهلباشد كه امثا !ندي نماى منيتوه زيرع نفرط بغض نسبت به حضرتشان، به ائمۀ اطها از  ورزند وىم  ودهيمخالفت ورز

ُالعلم حجاب االكبر« ممكن است به مصداق ىاني وحاتيآ  وى كه بدون علوم ربانى برعلوم اكتسابهي تكى جابه زين ِ  نيعلم بزرگ تر(» ُ

 سال ١٦٤ كه شانيقي محبوب حقىو گردد، به سىّكماالت ربان فضائل و  ازى ابدتيمحروم و غرور و  منجربه كبر)حجاب ومانع است

 با هم فشانياسم شر  وىّ آورند تامسمى به جاىشكراله  برند وى پاتي ازحىقيبه مقصد حق و شده بشتابند  آشكاررانيزاياست ازخاك عز

  .ديمطابق آ



               

 

٢٨٤     ولوله درشهر

 نوشته اند داده مى شود كه ، نيز١٩ تا٤ّ، ستون اول ازسمت راست،سطر٦٤ توضيحات فوق، پاسخ جام جميان مربوط به صبا 

دراينجا اضافه كرد اين است كه جام جميان نقل قول  ّاما آنچه بايد. تكذيب كردند را مقام خود حضرت باب درمسجد وكيل شيراز

 نقل كامل سخنان حضرت .روشن نگردد  مزبور»لعنتهاى «از ّ آورده اند تا كل مقصودناقصعايشان عمدًا ّازتاريخ نبيل را براى اثبات مد

باب امام  لعنت خدا بركسى كه مرا. لعنت خدا بركسى كه مرا وكيل امام غايب بداند«: وكيل به نقل تاريخ نبيل چنين است جدمس باب در

بركسى كه مرا  لعنت خدا. انبياى الهى بداند  كه مرامنكرابركسىلعنت خد. ت حضرت رسول بداندّلعنت خدابركسى كه مرامنكرنبو. بداند

 از ساكت نمود، و  اين بيانات بقدرى حكيمانه بوده است كه ازطرفى دشمنان حضرت را». اطهار بداندۀّسايرائممنكرامامت اميرالمؤمنين و

ّ ادعاى قائمينكه ايشا چه كه ازسخنان مزبوراين نتيجه حاصل نمى شود. طرفى برايمان اصحابشان افزوده چنانكه همان . ت نداشته اندّ

ّطوركه قبال اشاره شد، خواص اصحابشان   ازمخفى كارى هاى .هستند ونه باب يا وكيل ايشان مى دانستند كه ايشان خودامام موعودً

 وكيل، در  مسجدانجري ذكر تاريخ نبيلى كه ازآن شاهدآورده اند، پس از همان ّايام است،آنكه در ايشان در ديگر جام جميان كه شگرد

وكيل كه جام جميان آن راتكذيب مقام حضرتشان  ان درمسجدهمان بيانات حضرتش اثر ، آمده است كه در١٤٤ تا١٤٢ادامه درصص

َفبهت الذى مكر« .ايمان آوردند به آيين جديد آن روز در حاضرين مسجد از چندنفر قلمداد كرده اند، َ ََ َّ ِ  ت عزيزّ اى كاش جام جميان به مل».ُ

ازجمله  عزيزان دراين موارد.  حضرت باب بوده استشان همچون درآشكاركردن مقام حقيقى  انبياء قبل نيزۀ كه روش همندايران مى گفت

 ّۀ علميۀعلماى حوز اس علوى بزنند، كه قبل ازايمان به آيين بهائى يكى ازّدعبّ، تأليف جناب آقاسيبيان حقايقسرى به كتاب  مى توانند

  .بوده اند مشهد

. مباركه شان توضيح فرموده اند  بهاءاهلل بارها درآثارحضرت باب وحضرت تى كه درفوق ذكر شده نيزخودّت والوهيّ ربوبيۀ دربارّاما و 

 از زمر، ۀسور ٦٩ۀتفسيرآي  چنانكه ازجمله در.ت بيان شدهّت والوهيّبا تعابيرى چون ربوبي دو هر جالب آنكه درقرآن مجيد، وصف ظهور

ِاذا قام قامنا أشرقت االرض بنور«:  مفيد نقل استاالرشادصادق ع دركتاب  حضرت ِ ُ ُٔ ِ َ َ َِٔ  ۀ وقتى به نص امام صادق ع برامام كلم».ّ ربهاِ

ّرب اطالق مى شود، آيا جزلفظ ربوبي  ّبه كارمى رفت؟ اما با اين حال، حضرت باب و حضرت بهاءاهلل هرگز ّت درحق حضرتشان بايدّ

ّوبه آن معنى كه رديه نويسان القا  ذات خدا بيان نفرمودندّتيت والوهّرابه معنى ربوبي مزبور تعابير اند،  ّ مى كنند، ادعاى خدايى نكردهءّ

ّعالم حق، يعنى ذات الهى، غيب است و درك آن براى انسان ممكن . ّبلكه بهائيان معتقد به سه عالم حق، عالم امر وعالم خلق اند

ات الهى هستند، يعنى صف  بر روى زمينند و مظهر كامل اسماء واهللا ةخليف خلق و و بين خدا ۀعالم امر، يعنى پيامبران الهى، واسط. نيست

 اشياء و ۀى الهى در همّشود، بدون اينكه خورشيد در آينه حلول كند، به همين ترتيب تجل طور كه نور خورشيد در آينه منعكس مى همان

شود،   نازل مىبه اعتقاد بهائى آيات كالم الهى است كه از زبان مظهر امر. ى در پيامبران الهى استّانسانها وجود دارد و كاملترين اين تجل

خداست،  ۀ بيان شود، اين گفت»نا اهللأى ّان«پس اگر از لسان مظهر امر . يعنى آن كلمات كالم خود مظهر امر نيست، بلكه كالم خداست

ه ب«: فرمايند  جمله حضرت بهاءاهلل در لوح شيخ نجفى مىاز. اند چنانكه خود حضرت باب و بهاءاهلل به صراحت اين مطلب را بيان فرموده

 ». و وجود نسبت دهد تا چه رسد به مقامات فوق آنىگويم اين عبد و اين مظلوم شرم دارد خود را به هست گويم و لوجه اهلل مى  مىىراست

 ، كه آن رادور بهايى، Baha'u'llah) (Dispensation of منصوص دين بهايى نيز، در توقيعى منيع به نامّن و ولىّانى مبيّحضرت شوقى رب

اصول اعتقادات اهل بهاء را به شكل خالصه تبيين  493»در آتيه اختالفى حاصل نشود، « خود دانسته اند كه  نامهِّتت وصيدر حقيق

  :مى فرمايند. فرموده اند كه من جمله قسمتى از آن مربوط به رفع شبهه مزبور است

 مبادا نفوسى كه بر .دگان اين اوراق گفته شودر به خواننّ موضوع وبسط كالم نكته اى بر سبيل تذكۀجاى آن است كه قبل از ادام

ّر و تعمق مى نمايند به خطا رفته و مقصود شارع را بر خالف حقيقت ّت ظهور حضرت بهاءاهلل تفكّ آيات فوق در كيفيۀاثر مطالع

 به هيچ وجه به خطا ّه بر آن ذات مكرم نبايدّ بر آن نفس اعظم و اطالق جميع اسماء و صفات الهيّتلوهي ذكر مقام ا.تعبير كنند

تفسير شود و در فهم آن اشتباهى حاصل گردد زيرا بر طبق معتقدات اهل بهاء هيكل عنصرى كه جلوه گاه چنين ظهور مهيمنى 



               

 

٢٨٥     ولوله درشهر

ت مظاهر ّ است و آن خداى غيبى كه وجود او ثابت و الوهيمايزًاست كامال از كينونت آن روح االرواح و جوهر ا لجواهر مت

ِه اليدرك خود را در قالب فانى عنصرى محدود ّيش اهل ارض است هرگز حقيقت نامتناهى محيطه ازليسه اش مورد ستاّمقد َ

 فى الحين م سازد بر وفق تعاليم حضرت بهاءاهللّم ندهد و فى الحقيقه خدايى كه ذات خويش را در هيكل بشرى مجسّتجس

م ذات خداوند در عالم كون نيز مانند عقايد ّجسه عجيب و سخيف يعنى تّاين نظري. نسبت خدايى از او منقطع مى گردد

م خداوند به صورت انسان مخالف عقيده اهل بهاء و غير قابل قبول است و حضرت بهاءاهلل هر يك از اين ّوحدت وجود و تجس

ّ بالصراحه ردددو عقيده را در ضمن الواح و آثار خو ِّ    . و بطالن آن را بيان مى فرمايندِ

ّت بر آورده و انى ّار بى شمار خود نداى الوهيسى كه در آثّ مقدنفس  :َنا اهلل فرموده در كتاب ايقان به كمال عظمت مى فرمايدأِ

ّ منيره واضح است كه غيب هويه و ذات احديه، مقدۀو بر اولى العلم و افئد« ّ س از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و خروج ّ

َلم يزل در ذات خود غيب بوده و ... بوده ْ ميان او و ... هست و اليزال به كينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بودَ

ِو كان اهللُ و لم يكن معه من ش... به هيچ وجه، ممكن نه... ممكنات، نسبت و ربط و فصل و وصل و يا قرب و بعد  ُ َ ََ َ َْ ُْ  دليلى ٍٔىَ

  »...است الئح

ّلم يزل بعلو تقديس و تنزيه در مكمن ذات مقد «:ايدت مى فرمّ نيز حضرت بهاءاهلل درباره حقيقت الوهيو  ِ َ َْ ِّ ُ ُ ِ ْ َ ْ س خود بوده و اليزال َ

ِّبسمو تمنيع و ترفيع، در مخزن كينونت خود خواهد بود ُ ُ ِصد هزار موسى در طور طلب به نداى لن ترانى منصعق، و صد هزار « »،...ِ َ َُ ْ  روحَ

ْالقدس در سماء قرب از اصغاء  َ لن تعرفآلمةِ ِ ْ َ ْ   ».نى، مضطربَ

ِ ناچيز به كنه عرفان تو راه يابد و چه بى فايده است جهد و كوشش من ۀچقدر بعيد است كه اين ذر «: نيز در مناجاتى مى فرمايندو  ُ

ّبراى ادراك عظمت صنع تو كه مظهر قو ُ ِ َ   )ترجمه(» .ت توستّ خالقيۀَْ

ّاى خداى من چون خود را به تو منسوب بينم فرياد انى  «:هد نيز در مناجاتى كه به خط خود مرقوم فرموده چنين شهادت مى دو  َنا أِ

  )ترجمه(» .تر يابم اهلل برآرم و چون به خويش نگرم خود را از خاك پست

َو چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممكنات مسدود شد، لهذا به اقتضاى رحمت واسعه  «: نيز در كتاب ايقان مى فرمايدو  َ ...

ّنى را ازعوالم روح روحانى به هياكل عز انسانى در ميان خلق ظاهر فرمود، تا حكايت نمايند از آن ذات ازليجواهر قدس نورا ِ ِه و ساذج ّ ِ

ّ انبياى مقربين و اصفياى مقدسين به اين صفات موصوف و به اين اسماء موسومنديعو جم... ه ّقدمي ّسيه، مراياى اوليّو اين هياكل قد... ّ ّ ه َ

ه بوده به هيچ وجه ّه اهل بهاء كه بايد همواره مورد توجّاز جمله عقايد اساسي. ..حكايت نموده اند از غيب الغيوبد كه ه اى هستنّازلي

ّ نگردد، آن است كه حضرت بهاءاهلل با آنكه اشد ظهورًا ظاهر گشته، يكى از مظاهر الهياصلانحراف از آن ح  َ ه ّه ايست كه با حقيقت غيبيَ

  494».متفاوت و متمايز استى ّت بكلّذات الوهي

ّرديه هاى ديگرنوشته اند كه  كه در اينجا درارتباط به موضوع فوق به اين شبهه نيزپاسخ داده شود  ازفايده نيزنيست كه درخالى  ّ

َلم َيلد و لم يولد «را حضرت بهاءاهلل خود حقايق لطيف  كتب آسمانى آمده ۀحقيقت اين است كه دراين قبيل تعابيركه درهم.  خوانده اند»َ

روح مطلب برمى گردد به حقيقتى كه دراديان مطرح شده وآن اين است .  روح وريحان وبصيرت اهل نظراستجبكه مو دقيقى موجود و

ّهركه مربيان آسمانى را«كه  ّ؛ يعنى مربيان الهى واسطه معنوى ميان خدا وخلق هستند»شناخته است را خدا بشناسد، ّ همان طوركه گفته . ّ

يكى خودش، : حالت دارد دراينجا آينه دو. به خلق منعكس مى كنند و  گيرندىّحق كه نوررا م  اى هستند دربرابر خورشيدآينه شد،

بگويد نوراست، اين هم ازجهتى  واگر ،دراين تشبيه اگرآينه بگويدآينه است، ازجهتى درست است. وديگرى نورى كه درآن منعكس است

 دوحالت فوق است، و  كه حاكى از»ناأ ّ االلهالا« گفته مى شود، وگاه » هوّالاله اال«ى گاه اين است كه درفرهنگ اله. درست است

ِدوحالت منظوراين نيست كه مربيان آسمانى خود خدا درهر ّ  حضرت بهاءاهلل درلوح به فرموده. هستند اوۀ نمايند و  اوۀهستند، بلكه بند ّ

چنانكه با توجه به اين منظر است . ّاى فى اهلل است كه درآن رتبه، جزخدا مد نظرنيستت وفنّ گفتن، رمزمحوي»ناأ ّالاله اال«، شيخ نجفى
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تو دعا مى خوانم دليل  ؛ يعنى همين كه من دربرابر»وجودى ذنب ال يقاس بها ذنب«: اب درمناجاتى باخدا مى فرمايندكه حضرت ب

عظمت تو، گناهى  برابر داشتن در شد وچون هست همين وجودبا تو برابر در داراى وجودى مى بينم كه نبايد براين است كه خود را

كاراست، بلكه مقام  ظهورالهى گنه ّوالبته اين به آن معنى نيست كه مظهر. آن قابل مقايسه نيست  هيچ گناهى باكه دشو محسوب مى

ّحسنات االبرار سي« َ َ َِ َ ّئات المقربينُ ُ . نيز توضيح آن آمده است احاديث اسالم عزيز كه در)ّبدى هاى مقربين است خوبى هاى ابرار ( است»ُ

 انت الحبيب ،ّقف يا محمد«ه نداى ّعروج معارج احدي و ّ است كه درآن حضرت محمد درسيرحديثى ،حالت آينه دو د حقيقت مثالمؤي

َلى مع اهللِ«:  ودرحديثى ديگرآمده است».هم حبيبى وهم محبوب ّاى محمد توخود« مى شنوند، كه »وانت المحبوب َهو أنا : ٌ حاالتَ ُ

َوأنا هو، اال هو هو و أنا أنا َ َ َ َُ ُ ُّ   .) من اويم، جزآنكه او اوست ومن منم)گاهى ( اومنم و)گاهى(: استتىحاال مراباخدا (»ِ

َلم يلد و لم يولد« مقدمه معنى اين با  َ ََ ّ عز ّان اهلل«:  مى فرمايد)ع(امام چهارم  به نقل از ،٤٩٥اصول كافى در.  نيزروشن مى شود»ِ

ّوجل علم انه يكون فى آخرالزمان اقوام متعمقون فانزل اهلل تعالى ًّ ّ  بذات عليمهو و': وااليات من سورة الحديدالى قوله 'قل هواهلل احد' ّ

قل ' اين رو سورۀ موشكاف آيند از آخرالزمان مردمى محقق و جل دانست كه در و خداى عز(» 'فمن رام وراء ذلك فقد هلك «الصدور

پس هركه براى خداشناسى غير ازاين جويدهالك .  است نازل فرمود'عليم بذات الصدور هو و' وآيات سورۀ حديد راكه آخرش ' احدهواهلل

اشاره مى نمايدكه درآخرالزمان قومى خواهندآمدكه   همين حديث راذكرمى كند و٤٩٦،خاتميتكتاب  آقاى مطهرى نيزدر. )است

آرى حديث فوق گوياى . مين آيات اول سورۀ حديد، وسورۀ توحيد، وآيات آخرسورۀ حشرنازل شدّدرخداوالهيات تعمق مى كنند وبراى ه

درحديث ديگراست كه همۀ . اين است كه فهم بشربا رشد ظهورات الهى درهرزمان كه دين جديدى مى آيد، عميق ترولطيف ترمى گردد

  ).بحاراالنوار( نيزمى آورد  حرف را٢٥آخرالزمان بيايد باقى  چون قائم در آورده اند، و  حرف علم را٢٧  حرف از٢انبياءقبل 

دريابند، وفهم  مسلمانان نتوانسته اند اسالم خود دور  آيات مزبور، ازجمله آيات سوره توحيد داراى معانى اى است كه درپس 

شوده شد ومعانى متشابهات كتب ظهورحضرت باب وبهاءاهلل ابواب چنين فهم عميقى گ با. بوده است عميق آن موكول به ظهورجديد

لطافت جديد  ّعاشقان ومحققان راصفا و جان  مملو است ازحقايق بديعى كه روح ودجدي ظهور دو اينك آثار و گرديد آسمانى آشكار

 را ورجديدظه اديان قبل بود، موجب به امتحان افتادن نفوسى شود كه دوۀ كه كشف اسرارالهى كه وعد ّوالبته بديهى بود. وبديع مى بخشد

 شود، به كلمه اى نطق مى كند كه به قدرى عميق و ظاهر اسالم كه وقتى موعود احاديث بود حضرت بهاءاهلل مى فرمايند در. قبول نكردند

اعراض مى  و ندارند ل آن راّ تاب تحم)ى ازموقنين استي باالۀ درجۀ اسالم دربارّازاصطالحات خاص (»نقباى زمين«بديع است كه 

 »هو« ۀ فرمايد، ظهوركلميل مى فرمايند ازجمله مصاديق آن كلمه اى كه خدا همه را به آن مى آزمايد تا ميان نفوس را تفصبعد. كنند

ال  «از گمان مى كنند منظور بعضى گرفته مى شود و ايراد چنين هم شد، به طورى كه هنوز و). درفوق اشاره شد(است»ناأ«شكل  و درظاهر

 ۀت محضّبهاءاهلل آيات بديعى دارندكه حاكى ازعبودي ت است، حال آنكه چنين نيست وحضرت باب وّاى الوهيّ گفتن، ادع»ناأ ّ االاله

  .معنى آن آشكاراست بارى اين مقام دركتب آسمانى قبل هم به نحواجمال آمده و. خداى الشريك له برابر  است درشاناي

درتوضيح . شريفشان شد بيان مى فرمايند فوق ذكر ّحمد كه در حضرت مۀ همين حقيقت رادربار»بسم اهلل « باب درتفسيرحضرت 

َوهو«:  همين حقيقت راچنين توضيح مى فرمايند كه٤٩٧»احد من رجالكم ابا ّما كان محمد«ۀ آي ُ نفسه )ّحقيقت حضرت محمد (َُ ُ عبارت (َ

َ ويحذركم اهللُ نفسه ان )ّوخلق ــ نه درعالم ذات حق ازنفس خداست درعالم امر ُ ُ َُ َ َ َُ َتجعلوه مصنوعًا ا ذ لوكان مصنوعًا لكان الذات محدثًا ّ َ َ ََ َ َ َُ ُّ َ ِ

َمصنوعًا وهذا هو الكفر الصراح ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا َ َُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ َُ َ َ َ َُ ّ  معنوى ــ ۀازجنب ّ محمدرت مى فرمايندچون حقيقت حض498».ّ

َت مصنوع و محدث نيست وّالوهي ۀاين همان طوركه خود خدا دررتبه بشرى وجسمانى ــ منسوب به خداست، بنابرۀونه ازجنب احدى  پدر ُ

َ خداست؛ ونه دررتبه جسمانى خود ــ مصنوع ومحدث نيست ّرتبه رسالت خود ــ ونه رتبه اى كه مختص نيزدر رسول او نيست، همين طور ُ

ُحضرتشان مماثل ومشابه ايشان رسالت درظهور هوپدراحدى نيست وكسى دررتب به عبارتى اين بيان كننده حقيقت حديث ديگرى .  نيستُ

 به كاربرده شده كه »ّتمشي«ّطبق متون آسمانى براى اول چيزى كه آفريده شده ازجمله اصطالح  (ّتاست كه مى فرمايد خدا، مشي



               

 

٢٨٧     ولوله درشهر

ّ را به خود مشي) خداستهدرحقيقت رمزى ازخواست واراد  به خودش »ّتمشي« يعنى .ت آفريدّمشي ت آفريد، وباقى خلق را به واسطهِ

  .چيزهاست ّدرعين اينكه ازجهتى علت آفرينش ساير آفريده شده وشبيه موجودات ديگر نيست وبى همتاست،

قالب محسوسات وتمثيل وتشبيه نمى توان  در جز ات راّ، معقوالت ومعنويمفاوضاتدركتاب   حضرت عبدالبهاءۀ به فرمودبارى 

. برداشت نيزمى شود جهتى مفيداست وبشرخاكى ازآن ناگزيراست، ولى ازجهتى نيزاسباب سوء چه از گرا واين كار. درعالم خاكى بيان كرد

ُالتشبيه يقرب من وجه ويبعد  «اين است كه گفته اند. تا حقيقت حال معلوم گردد شود  مرورختلفكافى است كتب فلسفى وكالمى ملل م ّ َ ٍَ ِ ُ ّ ُّ

ٍمن وجه َ  كه انبياء چاره جزاين نيست كه به فرموده حضرت باب دربيان فوقشان، آنچه را. )زجهتى دورتشبيه ازجهتى نزديك مى كند وا (»ِ

  499. باهللّ االةّقو ال حول وال.سازيم رها  اندفرمودهكه نهى  بگيريم وآنچه را الهى فرموده اند

 با حضرت باب، يكى ءى علماروئ رويا مورد دراين قسمت، جام جم به دو. ّ مى رسيم به ادعاى توبه كردن حضرت بابّاما و 

بدهند  نتوانسته اند  راءمورد پاسخ علما دو عى شده كه حضرت باب درهرّيكى درمجلس وليعهد درتبريز، پرداخته است ومد دراصفهان، و

  .توبه كرده اند نيز آخر در و

گزارش مربوط به  «كه  مى نويسد،)ّايام ٦٢ص( برده اند افاضات آقاى محيط طباطبائى سود  كه جام جميان ازاصفهان مورد در 

دولتى محفوظ درمخزن اسناد  شايد روزى درضمن رسيدگى كامل به اسناد «به دست نيامده و هنوز» گفتگوى اصفهان و ديدار

طلب اين م  جام جم تيتر.مختصرًا نقل مى كند  سپهرّتاريخ قاجاريه  به نقل ازدرا،ّاما شرح همان گفتگوى بى سن »قصرگلستان به دست آيد

ّ نوشته، اما واقعي»پاسخ ربطى به سؤال نداشت«را  باشد كه  چنين ّحتى نويسندگان غيربهائى نيز، تيترآن بايد ت اين است كه طبق گفتهّ

چنانكه آقاى . ّ اين حقيقتى است كه حتى مخالفين دين بابى نيزبه آن اشاره كرده اند».ّسؤاالت ربطى به ادعاى حضرت باب نداشت«

ّب رديه خودفضائى، دركتا : ،مى نويسد٩٧، صو كسروى گرايى... تحقيق در تاريخ و عقايد شيخى گرى، بابى گرى، بهايى گرى،به نام  ّ

اگر باب به ...  به موضوع ندارد ى گونه ربطچي هرسند پى که از باب ميىزهاي که چميني بى مميت کنّ اصفهان دقى علماىاگر به پرسشها«

گونه  ني و مجتهدان معاصر باب را با اء سطح فکر علمادي بانجاياز ا.  او نداشتى به دعوىاد ربط دىآن پرسش ها جواب درست هم م

 جام جم مى . نظردارنداختالفبهائى ستيزيشان  در  هموطنان عزيزمالحظه مى فرمايندكه بهائى ستيزان چقدر».افتي درشانيهايمهمل گوئ

مى گويند هستند، ) ّ ايام٤٧ص( جام جميان خود اعتماد و استناد كه موردگران دي آقاى فضائى و» پاسخ ربطى به سؤال نداشت، «گويد

  ». به موضوع نداشتى گونه ربطچيسؤاالت ه«

ّعرض نمايد برعكس ادعاهاى بهائى ستيزان،حضرت باب درده ها توقيع  بايد جهت اطالع هموطنان عزيز  برحقيقت مزبور،عالوه 

شاهدآن بشارات اسالم عزيزاست كه در حديث . ايشان بى سابقه بود ظهور نمودند كه تا ت بازّيرساله وتفسير، ابواب علومى رابربشر و

ٍيظهر من بنى هاشم صبى ذو كتاب و احكام جديد«: ،مى فرمايد١٣،و بحار االنوار، ج ١٨٧منقول در كتاب مستطاب ايقان، ص  َ َ َ َ ٍَ َ ٍ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ ُ َو ...ْ

َاكثر اعداه العلماء ُ ْ ِ ِٔ ْ َْ َُ همان  در ؛ و) هستندءو اكثر دشمنانش علما... ى شود از بنى هاشم جوانى صاحب كتاب و احكام جديدظاهر م( »َ

ُلعلم َا«: منابع مى فرمايد ْ ِ و عشرون حرفًا فجميع ما جات به الرسل حرفان و لم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فاذا قاَسْبَعة ِْ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ِ ّ ّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ ُ مناُم قا ِٔ َ

َاخرج  َ ْ َ و العشرين حرفًااْلَخْمَسَةَ َ َْ ِ  باشد و مردم تا امروز غير آن دو حرف را مى حرف است و آنچه كه رسل آورده اند دو حرف از آن ٢٧علم ( »ْ

:  مى فرمايد،٤٣، ص مفتاح باب االبواب ودركتاب .)نشناخته اند، پس وقتى قائم ما بيايد آن بيست و پنج حرف باقيمانده را مى آورد

 به اين جهت آنان ازآن . مخالفت مى كندءدر زمان وى جز دين خالص از رأى و نظر باقى نخواهد ماند، در غالب احكامش با آراء علما«

مه مجلسى در بحاراالنوار از فضيل ابن ّ و از عال»آقا ملول مى شوند، زيرا خواهند دانست كه بساط اجتهاد آنان در هم پيچيده مى شود

  :يسار، روايت شده كه گفت

ّ جهال مردم مواجه ّۀهنگامى كه قائم ما قيام مى نمايد از ناحي «:حضرت صادق فرمود تر از آنچه رسول خدا   گردد به سختمىُ

رسول خدا به سوى مردم آمد «: طور مى شود؟ فرمود  پس من عرض كردم چگونه اين».ت مواجه شده بودّاز مردم زمان جاهلي
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نان سنگها و عودها و چوبهاى تراشيده را پرستش مى كردند ولى قائم هنگامى قيام مى نمايد كه آنها كتاب خدا را در حالى كه آ

  ».مجيد بر عليه او احتجاج مى كنند عليه وى تأويل مى كنند، و به قرآن بر

  جام جميان بايد.ء قبل نيزمى شدانبيا  ازحضرت باب، به سؤاالتى كه ازءّ گذشته، حقيقتًا چقدرشبيه است سؤاالت علمااين از 

ّبه پاسخ به سؤاالتشان نيستند، به قريش گفته بودند كه ازحضرت محمد راجع  ّيادشان بيايد كه يهود براى اثبات اينكه حضرت محمد قادر

ندگان، گروهى از ال كنؤس«:  درتفسير مجمع البيان مى نويسد٥٠٠.نه ببينند مثل مندرجات تورات پاسخ مى دهد يا  بپرسند تا»روح«به 

دارى كرد، اين بود كه مى دانست به صالح  ت اينكه پيامبر از جواب آنها خودّعل. جبائى هم اين نظر را اختيار كرده است. بودند يهوديان

فزوده خواستند، چيزى بفهمند بلكه قصدشان مزاحمت و بحث و جدال بود و اگر به آنها جواب مى داد، بر عناد آنها ا نهاست، زيرا نمىآ

اگر شما را پاسخ داد، پيامبر نيست و اگر پاسخ نداد . ال كنيدؤّاز محمد، درباره روح س: يهوديان به كفار قريش گفتند: گفته اند. شد مى

 را به ّ اين معماّدستور داد كه به آنها پاسخ نگويد و حل خداوند به پيامبر خود. طور خوانده ايم پيامبر است، زيرا ما در كتابهاى خود، اين

ّ آرى قلوب مخالفين مربيان آسمانى به فرمود».ّعقل و فكر خودشان واگذار كند، تا دليلى بر صدق گفتار و نبوتش باشد شبيه   قرآن مجيدۀّ

 ّنيزكه به مخالفت حضرت باب، آن مربى الهى، قيام نمودند، دقيقًا مانند تبريز  اصفهان وۀ مناظرلسعلماى حاضردرمجا. هم است

خواستند، چيزى بفهمند بلكه قصدشان مزاحمت و بحث و  نمى«گروه  دو هر. درزمان حضرت رسول اكرم عمل نمودند دعلماى يهو

ه ّبا توج). اشاره كرده اند  همين نكته را٣١به يادداشت  مربوطكه جناب ابوالفضائل ضمن مطلب  درادامه نيزخواهيم ديد(» جدال بود

  .دريافت درمجالس مزبور  باب راحضرت به اين حقيقت مى توان حكمت رفتار

 دوتن ازعلماى حاضر پس چرا »پاسخ ربطى به سؤال نداشت، «اگر  كارى هاى ديگرجام جميان آنكه نمى نويسندپنهان از 

  معارف بهائىۀمطالع ۀجزو از راا ايمان آنه و درهمان مجلس اصفهان به حضرت باب مؤمن شدند؟ اجازه دهيد شرح مختصرمجلس مزبور

  ٥٠١: نمايدتقديم

ّت داشت سؤال ازآن كردند كه مجتهد است يامقلد برفرض هم ّت ومهدويّ ازآن حضرت كه داعيه بابيء اصفهان ابتدالسدرمج

 ابن الحسن حّجةت هم نيابت حضرت ّبابي از ت آن حضرت به گوش آقايان علماء نخورده بود وّداعيه بابي خبر كه هنوز

است وبهتر وشايسته تر آن  ّداند كه مقام نيابت خاصه امام فوق مرتبه تقليد واجتهادالعسكرى استنباط كرده باشند هركس مى 

بعدهم . ّصحت وسقم داعيه آن حضرت برآيند وبرهان برثبوت آن طلب نمايند بود كه به جاى آن سؤال موهن درمقام تحقيق از

فؤاد به ميان  و  ذكرمظاهرسازد صحبت ازمقافلسفه وحكمت  بر را  خودۀكه نوبت به ميرزا حسن نورى رسيد، محض آنكه احاط

ّوعلت كندى ) ٔكه نظير آن را براى خاتم االنبياء هم قائل شده اند( ٔآورد وآن را هم با اوهام وخرافاتى ازقبيل طى االرض امام

خت، يبياميك زمان درامكنه مختلفه  ّئمه هدى وسرعت حركت آن درزمان سلطان جابر وحضور امام درأزمان  سير آسمان ها در

 عقل جواب آن قبيل سؤاالت كه هيچ پايه ومبناى عقلى وعلمى ودينى ندارد، جزسكوت چيزى نبود واين حكمّكه البته به 

ّسؤاالت يا دليل آن بود كه علماء آن روز اصفهان واقعًا ازمسائل عقلى وعلمى ودينى خالى الذهن بودند، ويا اينكه ازروى 

وقارى كه   صورت اين رفتار علماء درمجلس اصفهان ومتانت وره در كه را مطرح كردند وّاغماض ازحق آن قبيل مسائل مضح

ّ به اسامى مال محمد تقى ءّقبال آن همه تحقير وتوهين علماء ازخودنشان داد، باعث گرديد كه دوتن ازفقها آن حضرت در ّ

ّ آيين بابى وبهائى كه صاحب رديه دشمنان از (ّد حبيب اهلل به شهادت ميرزا مهدى خان زعيم الدولهّهراتى وسي مفتاح باب ّ

ّنهايت، زعيم الدوله محض عناد . پيروان حضرتش درآيند درعداد  به آن حضرت اقبال جويند و) عليه آنها نيزمى باشدٔاالبواب

ّرسين فقه به نام مال محمد تقى هراتى وسيّدونفر ازمد«: مى گويد ّ   ».اهلل درآن مجلس به فتنه افتادندد حبيب ّ

 آن ونيزبه طوركلى براى تحقيقات تاريخى ۀبار يادآورى كرد كه به طوركلى سه دسته منابع در  براى بررسى مجلس وليعهد بايدّاما 

يكى خود آثار و كتب بابى و بهايى، ديگرى آثار و كتب مستشرقين خارجى و علماى نسبتًا بى طرف :  اديان بابى وبهائى وجودداردۀدربار



               

 

٢٨٩     ولوله درشهر

ّ انواع كتب و آثار رديه علماى دينى و مذهبى و نفوس سياسى ىمّداخل و خارج، سو .  دولتى و يا وابسته به احزاب و گروههاى سياسى–ّ

ّاين قسمت است، اما چون اساس اط بحث درباره اين سه دسته خارج ازحوصله ّالعات به اصطالح دست اولى كه نه تنها جام جميان ّ

همه ازتواريخ  ارائه مى كنند،  درباره مجلس مناظره اصفهان ومجلس وليعهد درتبريزيرانى،ئى اازمنابع غيربها بلكه ديگران قبل ازاو،

ّمورخين قاجاريه درآن زمان است، لذا اشار   . مختصرى به آن مى كنيمۀّ

ستفاده ّ به نقل ازمحقق محبوبشان آقاى محيط طباطبائى ازآن ا٦٢ّ ازتواريخى كه ازميان تواريخ قاجاريه،جام جميان درصيكى 

ّازجمله مورخين قاجاريه اعتضادالسلطنه پسرفتحعلى شاه مؤل.  است»واريخّناسخ الت« نموده اند ّ ف ّ و اعتماد السلطنه مؤلفتنه باب ف كتابّ

َللهّ خان هدايت ملقب به لى ورضا قواريخّصدر الت ّ و ميرزا محمد تقى مورّروضة الصفانويسنده  باشى َ  ّخ الدوله ملقب به سپهر صاحبّ

ّدر عهد محمد شاه مداح خاص شاه و منشى و مستوفى ديوان نيز بود « مى باشند كه اين آخرىواريخّناسخ الت  اين قبيل نفوس چون 502».ّّ

ّ طبيعتًا طبق خوشايند شاهان قاجارمى نوشتند ولذا درتاريخ خود با رويكردى ضد بابى و با آوردن د،داشتن را ّعنوان مورخ رسمى دربار

ّرا تبديل به رديه هائى عليه آيين مزبوركردند دروغ باهم، مخالف حقيقت ومتناقض نوشتند وفى الواقع كتب تاريخ خود مطالب راست و ّ503 

ّو به همين جهت مرجع و مأخذى اصلى براى رديه ن   .جمله جام جميان نيزشدند  بعدى وازويسانّ

 .چيست اند نوشته  سال درباره اسالم عزيز١٤٠٠ّورخينى كه پرسيد كه قضاوتشان راجع به م  بحث، ازجام جميان بايدۀ ازادامقبل 

ليست  ّمورخين غيرمسلمان را هم از ّ حتى اگر.دروغ به هم آميخته است راست و تناقضات و ايشان مى دانند كه درتواريخ مزبور چقدر

به  وجود دارد، تاچه رسد هنوز جود داشته واختالف و ّمورخين مسلمان نيزچه مقدار  كنيم كه بين خودىخارج كنيم، مشاهده م طويل مزبور

 اين امربراى جام جميان به قدرى بغرنج 504ّ حقيقتًا جام جميان كدام روايت تاريخى را ازكدام مورخين مى پذيرند؟.ّمورخين غيرمسلمان

ّزمحققين مسلمان جهان سيماى جمهورى اسالمى ايران پخش كردند وا  صدا و٤ ۀكاست كه درمهرماه همين امسال دربرنامه اى كه ازشب

 بررسى قرار  آن را مورد»تعاليم اخالقى « بايدتاريخ اسالمدرآن شركت داشتند، گفته شد كه به جاى بررسى  اندونزى نيز مالزى و ازجمله از

ى وبهائى  آيين هاى بابۀ راستى اگرچنين است،دربار.دماندباقى خواه داد، چه كه درغيراين صورت وضع نامناسب به همين شكل موجود

تحريف؟ آيا به اين دليل نبوده است كه  دروغ و را صرفًا به بررسى تاريخى آن دواختصاص داده، آن هم با ّچطور؟ چرا جام جم ايام خود

دقيقًا به همين خاطر است كه چنين ! ىاكاذيب تاريخى اش نقش برآب مى شد؟ آر  رامى نوشت، تمام تحريفات و»تعاليم بهائى «اگر

آنجائى  ،بهائى پژوهىسايت  دوستان ايشان در ّ البته جام جميان و.آثاربهائى را مطالعه نكنند به چشم خود وطنان عزيزخودكرده تا هم

  وحشت دارند وديدًا يك اثر شّ كلۀارائ نيزكه ذكرى ازتعاليم بهائى مى كنند، آن رابه صورت گزينشى وتحريف شده ارائه مى دهند واز

  .گريزانند

آقاى محيط طباطبائى قرارگرفته،   وى آمده ومأخذ»واريخّناسخ الت «، ازجملهسپهرآثار  ذكر كرد كه آنچه در ه بايدمّ اين مقدبا 

گفته . همگان قرارگيرد، مى توان قضاوتى نزديكتربه حقيقت كرد اختيار  درًديگرى كامال تمامًا درآينده كه اسناد بيشتر مخدوش است و

سالطين تاريخ  چهارم از جلد يكى به عنوان نمونه آنكه سپهر در. سؤال مى برد اعتبارتواريخ او را زير كه استهاى وى داراى تناقضاتى 

ّاما مال حسين بشرويه اى كه درمعنى خود«: ، مى نويسد٣١ص ه،ّ، طبع كتابفروشى اسالميّقاجاريه رئيس قوم مى پنداشت ودرظاهر آن  را ّ

ّعلى محمد باب را كه دماغى خلل ناك وخاطرى مشوش بود طلب نمود وبا او مواضعه مكانت نداشت، حيلتى انديشيد وميرزا  محل و ّ

. ّاين قبيل ترهات از  و»...ورو خواهم كرد زير وزارت تو به حسن تدبير اين جهان را در قبيله خواهم داشت و ۀد سلسله وقبلّنهاد كه من ترا سي

ّمال حسين يك تن ازمردم بشروي«: نويسد مى ّهسالطين قاجاريم ّسو  جلد٢٣٣ولى همين مرحوم سپهر درص درآغاز زندگانى به . ه استّ

ه مانند صرف ونحو وفقه واصول روزگارى گذاشت وآن نيرو نداشت كه درتحصيل علوم با علماى عهد انباز شود وسازمان ّكسب علوم رسمي

بوشهر  ّ را مسموع افتاد كه ميرزا على محمد باب ازو وقت ادراين. حيلتى مى انگيخت ى ميزد ويالجرم ازپى چاره هرروز رأ. خودرا بسازكند

 بدان ورود كرده وبه قانونى جديد وشريعتى تازه خود را بلند آوازه ساخته، پس بى توانى ازخراسان طريق شيراز گرفت وبعد از به شيراز سفر

  505»...كرد وآيين او را پذيرفتارشد ّبلده پنهانى ميرزا على محمد باب را ديدار



               

 

٢٩٠     ولوله درشهر

ّ محمدتقى مامقانى مؤلميرزا   ّ محمدّدشمنان حضرت باب، يعنى مال كه فرزند يكى از نيز، )ناشر حسن مرسلوند( ناموس ناصرىف ّ

 ۀّ كه ازمنابع اوليّ الصفاضةرو  وواريخّناسخ الت كتبى چون ۀبار است، در تبريز در مامقانى يكى ازسه روحانى حاضردرمجلس وليعهد

وازآنجا كه ...«: مى نويسد. باهم تناقض نيزدارند و معتقداست داراى اشتباهات هستند نوشته اند،  مزبورلسمج ۀكه دربار غيربابى اند

ّه به كلى تغيير داده، مقاوالتى كه ّاهيّنداشتند، محاورات آن مجمع را به استناد سماعات افو ّمورخين عهد درآن مجلس مبارك حضور

  506».گذاشته اند ّ بالمره قلم نسخ برسررايان واقع ب اتفاق نيافتاده مذكور داشته و ًاصال

 ۀغ برجستّمبل«دارد كه بگويد چون  ّبودن مآخذ قاجاريه مزبور، جام جم اصرار  نظرازعلل فوق درخصوص غيرقابل اعتمادصرف 

آورده، پس اين دليل  كشف الغطاء دركتاب  منتسب به حضرت باب راۀجناب ابوالفضائل گلپايگانى متن توبه نام) ّايام ٦٤ص( »بهائى

  تمامًاكشف الغطاءاشاره كرده اند كه كتاب  ّايام نيز ١١ ص در و  جميان كم حافظه خود مى دانندجام حال آنكه .ت آن مى باشدّبرصح

 507». شدهنوشته)...غان شهيربهائىّمبل تن ديگر از چند و( به قلم ميرزا ابوالفضل گلپايگانى«ازجناب ابوالفضائل گلپايگانى نيست، بلكه 

 آن را جناب ۀ صفح١٣٢ صفحه اى نيزمى باشد، فقط ٣١جمعًاۀ ضميم دو  داراىكه صفحه اى مزبور ٤٣٨ايشان مى دانند كه ازكتاب 

متن به اصطالح   وّ وليعهد به محمدشاهۀعريضچنانكه متن . دمهدى گلپايگانى استّابوالفضائل نوشته اند، وباقى آن به قلم جناب آقاسي

  . آورده اند٢٠١-٢٠٥ درصصگلپايگانى،دمهدى، ونه جناب ابوالفضائل ّت باب را جناب آقاسيحضر ۀتوبه نام

يك  هيچ  آورده باشند،كشف الغطاء را در مهدى متون مزبور ّدسي ّ حتى دراين صورت نيز، چه جناب ابوالفضائل وچه جناب آقاّاما 

 ٣جام جم، درص تأكيد زيرا همان جناب ابوالفضائل مورد.  ونيستّ حضرت باب اعظم جل سلطانه نبودهۀمزبور، دليل برتوب موارد از

عينك  نوشته اند كه جام جميان بايد ى راّآنها نقل شده، نكات مهم از توبه نامه نيز و  وليعهدۀ نامه مآخذى كۀ درباركشف الغطاءكتاب 

به  دگرانديشان ديگر بهائيان و  به بعد در كتب وآثاراين ّچشم بردارند وخوب درآن دقت كنند تا از كينه وبهائى ستيزيشان را از و حسد

  :جناب ابوالفضائل مى نويسند. ننمايند  بى آبروراناي ت عزيزّمل خدا و نزد را تهمت دست نزنند وخود كذب و تحريف و

ه ّبهائي ۀه وطايفّ بابيۀهجرى مى گذرد كه اسم طايف) ١٢٦٠( شصت دويست و تاريخ هزارو اكنون نزديكى هفتاد سالست از

شرقى وغربى درتاريخ اين دوطايفه كتب ورسائلى چند تأليف نموده  و عجم درعالم اشتهار يافته واهل قلم ازهرصنف ازعرب و

ازقبيل مرحوم رضا قلى خان . ّفاتى مرتب داشته اندّ مقاالتى نگاشته ومؤلءذم وثناء وهجا مدح و از وهريك به مقتضاى ذوق خود

َلله تقى خان )ّمحمد(ّ الصفاى ناصرى، ولسان الملك مرحوم ميرزا ضةص به هدايت دركتاب روّعراء متخلّالش باشى ملقب به اميرَ

ّمستوفى كاشانى معروف به سپهر درمجلد قاجاريه ازملحقات كتاب ناسخ الت ّّ تاريخ مرحوم حاجى ميرزا  واريخ كه به صرف نظر ازّ

ّواما آنكه آنچه را اين دو مورخ نوشته اند . ه محسوبندّ بابيۀحادثّاقدم مورخين در جانى كاشانى كه محل بحث خواهدشد، از ّ

ت ّ آتيه است وهم)نسل هاى (اختيار، كشف آن منوط به اجيال طريق حقيقت نويسى و بوده است يا از اجبار ازراه اضطرار و

  .را بيابند وحقيقت حال را بنگارندرجال آينده كه شواهد آن 

 ،508 نوشته اندّهالباب والبابي چاپ مصربا عنوان المقتطف ۀقاله اى كه به خواهش مدير مجل جناب ابوالفضائل درمهمچنين 

ّاول من دون وقائع البابي و«:  مى نويسندسپهر  آثارۀبار  ديانت بابى نموده، درۀازجمله اشاره به منابع تحقيق دربار ّ  تقى )ّمحمد( ة هو ميرزاّ

ّنف كتاب ناسخ التّ الملقب بلسان الملك مصكاشانىالمستوفى ال ّواريخ فأنه ذكر فى تاريخه المخصوص بالقاجاريه واقعة ظهورالباب ّ ّ

ّوحوادثها موافقًا لما اشتهرعنها عند اعداء البابيين فنسبهم الى الفساد وااللحاد وذكرعنهم امورًا تنفر منها القلوب وتشمئز منها النفوس ّالنه . ّّ

ّدون لهم فى بث المفتريات عليهم ورموهم باالباحة وفساد االخالق فما ابقوا قبيحًا اال نسبوه اليهم ّفى ايام اضطهاد البابيين اجتهد المعان ّ

ّواما لسان الملك المذكورصاحب التاريخ الكبير ناسخ التواريخ فقدعدل ... ّوال رذيلة اال وصفوهم بها فكثرت االشاعات وقلقت االفكار ّ ّ

ّة فى اصل ناسخ التواريخ اقرب الى الحقيقة مما كتبه فى ّة وما كتبه عن وقائع البابيّدث البابي فى هذا الكتاب عندذكر حوانوعًالهجته  ّ



               

 

٢٩١     ولوله درشهر

ّالمجلد المخصوص بالقاجاريه وستكشف االيام من غرائب وقائع البابي ّ ّ ّه ما سترته االغراض السياسيّ ّه وفى هذا كفاية لمن اراد التحقيق واهلل ّ

  509».ّ والتوفيقية الهدالىو

 الصفا تأليف وطبع نموده ضةّهدايت ازاعداى امرالهى است چنانكه مزخرفاتى كه درملحقات رو«:  جنابشان مى نويسندنهمچني 

 مجلس ۀ وضمن توضيح دربار510»...ّف ناسخ التواريخ ربوده استّمؤل  ازء وافترا)جعل ودروغ سازى (اختالق در ّوالحق گوى وقاحت را

احضارفرمود ومناظرتى بغايت  را دعوت وباب را شد وليعهد كبارعلماى بلد وارد تبريز  ثانيًا به بابچون...«: وليعهد چنين مى نويسند

لكن ازهمان عباراتى كه منكرين باب  ّهريك ازمورخين نوعى نوشته اند ميانشان واقع شد وصورت اين مناظره را ظلم در و استبداد

 غالب دروغ وبى اصل نوشته شده است، بخوبى مستفاد مى شود كه مقصد كهينا دركيفيت اين مناظره نوشته اند گذشته از درتواريخ خود

تخويف وتهديد نمايند  و اكابر علماى ايران تحقيق مطلب نبوده است ومقصودشان فقط اين بوده كه سخنى به اهانت واستهزاء گويند

  511».دارند خلق مستور بر ت باب راّومراتب جاللت ونوراني

 جام جميان وآقاى عبداهلل شهبازى ۀاستفاد  ايشان موردّظهورالحقل، جناب فاضل مازندرانى نيزكه كتاب  ابوالفضائجناب نندآهم 

: كر، درنظرى شبيه نظرجناب ابوالفضائل، چنين مى نويسندّ كتب تاريخى فوق الذۀ، دربار١٠-٩بوده، درجلدسوم آن كتاب، صص  نيز

ّ معلم ناصرالدين ء محمود نظام العلماّحاجى مال« ه بود كه وليعهد وى را درمجلس گفتگوى باحضرت براى سؤال ّ شيخي،یميرزا ازعلماّ

مفهومات ومعلومات  ۀصورت مكالمات مجلس را با ضميم بازخواست واعتراض كرد و او به طريق استكبار واستهزاء ن نمود وّوجواب معي

ّخود به شكل رساله اى ترتيب ونشرنمود ورضاقليخان هدايت مورخ ومداح خ ّاندان قاجاريه درقسمت قاجاريه از كتاب روّ ّ الصفاء ضةّ

ولى شيخ . را برآن افزود  مذكوره گرفته، محض تطييب خاطرشاهانه شيرين بيانى هاى خودۀرسال ناصرى صورت مناظرات مجلس را از

ّابن ارشد مال محمد ممقانى دررسال مذكور ّمحمد تقى مجتهد ّ رديه كه به خط وۀّ  درچند محل موجود است وبراى يشامضا و هرُم نيز ّ

ّناصرالدين شاه درشرح مكالمات مجلس بازخواست ودربيان احوال حضرت نوشت وماشمه اى ازآن را لفظًا به لفظ دربخش  ارضاء خاطر

ِّسابق نقل كرديم، اعتراضات خودرا برمال محمود مبرهن داشته اظهارتعجب و مقام و ّبعضى اكاذيب ومفترياتش نمود وعل در ّرتحي ّ

ّاستقامت حضرت را درآخرين مكالمه با مال محمد كه اظهارامر ّ حجت را به پايان رساندند ومال محمد فتوى برقتل داد وشيخ محمد ۀواقام ّ ّ ّّ

َتقى خود حاضربوده ديد وشنيد ونيز نبذه اى ازجذبات جمال حضرت را اعتراف ووصف كرد ومال محمود بعدًا نسخ ِ رسال ُ  را از خود ۀّ

َرسيد كه دولت امر به ضبط تمام نسخ ومنع ازنشرش كرد، چه كه   ديگرى نيزبه ظهورۀساخت وازو رسال  وآن گرفته، نابوديندست ا ُ

 ١٢٧١پيغمبر نوشت وعاقبت درسال  ۀقبيحه دربيان احوال عايشه زوج ۀشديد ۀفضيحه وعبارات ركيك ۀروايات مستنكر حكايات و

  ».درگذشت

  وليعهدۀاكاذيبى كه نشردادند، اشاره اى به نام آت وئرغم افترا هدايت، على و آنچه گفته شد اينكه سپهر ۀهم  عالوه برّ مهمۀنكت و 

 ساله ١٦ جوان کيّ محمد شاه است که در آن موقع عهدي ولرزاي منيّ سند منسوب به ناصرالدنيا «.توبه نامه ننموده اند ّبه محمد شاه و

 بعد از زي بار ننيّ اولى و براستي و چگونه نوشته شده است معلوم نى گزارش کني انکهياست و ا خي تاردي و قءمضابوده و بدون مهر و ا

 بزرگ نشان ى براعهدي ولگري چاپ شد و از طرف دى بابني تحقيق دى سال در کتاب ادوارد براون بنام مواد الزمه برا٦٠گذشت حدودًا 

 به عنوان مثال . در نامه اش گنجانده استىنيريش  خودىر چه دلش خواسته برا پرداخته و هبياذو کرده و به جعل اکّدادن کار خود غل

 همان ». آورده به کاظم خان سپردهي از ارومريل فرستاده با زنجّ محصونيحسب الحکم هما« :سدي نوى گزارش خود مى در ابتداعهديول

 به ى دشمن اشاره ااي اعم از دوست ى کتابچيوده و در ه نبري جا در غل و زنجچي و در هوقت چي باب هّدي دانند سى که همگان مىطور

 گزارش خود آورده که، اني در پازي موضوع را جعل کرده است و نني اىنيريش  خودى براعهدي مسأله نشده است و معلوم است که ولنيا

 خود انابه و استغفار کرد و التزام پا ىطها و از غلبازگشت معقول نمود و توبه و هي االسالم را احضار کرده باب را چوب زده تنبخيجناب ش«

التزام « گفته که دي تأکى و براى شفاهىعني باب کرده ّدي است چه که اشاره به توبه سعهدي ولاتّي از جعلزي مطلب نني ا».به مهر هم سپرده

 ى سال از آن زمان هنوز کس١٦٠ز گذشت بعد اکه ىدر حال.  نمودء امضازي آنرا نى توبه کرد و پازي کتبًا نىعني »،پا به مهر هم سپرده



               

 

٢٩٢     ولوله درشهر

 زي سپهرنخيوارّ و ناسخ التتي هداى الصفاةض روىعني ىّ کند و حتى در کتب دروغ پردازان عصر ناصرتي را رؤ»پا به مهر« ۀ توبنينتوانسته ا

  512. نشده استى سند اشاره انيبه ا

 به مدارك نظرى نيزبايد ّيخى قاجاريه روشن شد، مدارك تارۀ كه نظرجناب ابوالفضائل وجناب فاضل مازندرانى دربارحال 

ّقاجاريه نيزكه  اكاذيب ازليان، شامل تواريخ مزبور ّآنچه مسلم است مدارك وى نيزعالوه بر. ادواردبراون انگليسى دراين خصوص نمود

 پس ازگذشت حدود شش ــ ١٩١٨اردرّادواردبراون بودكه براى اولين ب.  نوشته شده، مى باشدوبهائىّرد آيين بابى  درحقيقت در دشمنى و

 انگيزه ۀ دربار513.گراورنمود  تحقيق دين بابۀمدارك درباردركتابى به نام   معروف به توبه نامه راۀهفت دهه ازمجلس وليعهد، ورق

درص  ،غطاءكشف الفين همان ّ وبهائى نمى توان نظرى قطعى ارائه كرد و به قول مؤلى اديان بابۀتحقيقاتش دربار ۀواهداف اودرارائ

 تقدير  آتيه است كه يد)نسل ها (جانب بزرگى بود، كشفش منوط به اجيال از اينكه اوآيا بنفسه به اين كاراقدام نمود ويا مأمور«، ٤٠٢

ّ اما چيزى كه مسلم است آنكه با آنچه گفته شد، وازآنجا كه ».مكشوف فرمايد بردارد وآفتاب ظهورخفاياى اموررا مستورات پرده از ّ

 ۀدرمطالبش تناقض مشاهده مى شود، نمى توان به هم ّخوردش بااديان بابى وبهائى وتحقيق راجع به آنها دچارتلون نظر ورفتاربوده ودربر

  .نمود اعتماد نوشته هاى او

لكن ...«:  چنين نوشته اند٦جام جميان قرارگرفته اند، درهمان كشف الغطاء، ص ۀ جناب ابوالفضائل نيزكه مورداشارخود 

ت بيانات اوصورت آچو گاهى درمر. ّ چندان متفاوت ومتلون بود كه موجب حيرت اهل خبرت مى شد)براون (ورات اين كاتب عجيبمنش

ّ مورخ منصف، وحينى انگليسى متصلب، ونگامىّبهائى ثابت، ووقتى ازلى متعصب، وه  .ّزمانى مستشرق غير متحزب جلوه گرمى گشت ّ

ّاليه مشاهده كردند كه دراين مدت بيست وچهاريا بيست وپنج ٌذهب وتغاير مشرب درمرقومات مشارّوبالجمله اهل نباهت چندان تلون م

 ٢٥٦ّ ازجمله شواهد تلون براون اينكه درهمان منبع،ص»... سؤال نمودنددرا ازاين عب چه لسانًا حقيقت حال او سال چندين بار چه كتبًا و

به هيچ وجه معلوم نيست كه اين ورقه خطاب به چه كسى است ونيز معلوم «: ، نوشته استّبه محمدشاه  وليعهدۀ متن توبه نامه ونامۀدربار

ُ محمد شاه بدان اشاره شده كه مى گويد توبه كرد وسند پا به مهر به وليعهد ۀنيست كه آيا اين ورقه همان است كه درجمله هاى اواخر نام ّ

  514».ديگرى است ۀسپرد يا آنكه ورق

 از آوردن متن كشف الغطاءدمهدى گلپايگانى را در ّيحات فوق، بهترمى توان لحن ومنظورجناب آقاسي غرض آنكه با توضبارى 

همان طوركه جام جميان نيزخودمى . كتب براون دريافت ّ وشرح مجالس مناظرات مزبور درتواريخ قاجاريه وهتوبه نام و  وليعهدۀمشابه نام

امثال آقاخان كرمانى وشيخ  نيز  ازليان وهمدست ايشان ادواردبراون انگليسى واتّ اكاذيب وجعليدرجوابدانند كتاب كشف الغطاء 

 نوشته، سعى نموده ازليان را درمقايسه  نقطة الكافازليان، ازجمله كتاب براون درآثارمشتركى كه با. احمدروحى كرمانى نوشته شده است

جمله آنان را انقالبى، وحضرت بهاء اهلل وبهائيان  از لسوزى نمايد، و وبراى ايشان دهد،حقيقى حضرت باب جلوه د پيرو ّبهائيان محق و با

ّبهائيان وازليان، به روش خاص خود   درهمين راستا، درآن آثار، دربيان مطالب خود راجع به ايرانيان مسلمان و515.كند قلمداد سازشكار را

  .الف ميان سه گروه مزبورنبوده استّ سوء ظن واختادگاهى به نعل وگاهى به ميخ زده كه ماحصل آن چيزى جزايج

آلت دست اهداف  كه اجازه ندادند ايشان را بود،تنها گروهى بودند  دراين ميان، درزمانى كه براون به دنبال اهداف خودبهائيان 

ند تا جائى د مهدى گلپايگانى،به دنبال جناب ابوالفضائل گلپايگانى، سعى نموده اّبه همين جهت، جناب آقا سي. سازد واغراض خود

 موارد يكى از. كنند رو ، دست او رانقطة الكافبراون درامثال كتاب   ازمطالب واستنادات خودفادهبوده است با است موجود كه شواهد

 از  منتسب به وليعهد را كه خود براون نيزۀدمهدى متن نامّجناب آقاسي. آن است در  مذكورۀتوبه نام ّبه محمدشاه و  وليعهدۀهمان نام مزبور

ط شيخ االسالم ّ چوب زدن حضرت باب توسۀ وبراون را درنقل واقعنقطة الكافآن آگاه بوده براى اين ذكرمى كنند كه اشتباه 

التزام پا به  چون دراين عريضه، انابه واستغفار كردن باب و«: ت آوردن متن توبه نامه را هم چنين مى نويسندّتبريزآشكارنمايند، وعل

يد كه صورت همان دست خط مبارك رانيزمحض تكميل فائده دراين مقام آاست، مناسب چنان به نظر مي ذكورمهرسپردن آن حضرت م



               

 

٢٩٣     ولوله درشهر

ت نظر اولى ّ ملوك وسالطين عالم نازل گرديده بدقتقلم جمال قدم درسجن اعظم بجه  آن را با الواحى كه ازۀمندرج سازيم وموازن

  516».البصائر واگذاريم

ّادعاى وحيانى   منتسب به حضرت باب را به معنى دست برداشتن ازۀجناب گلپايگانى نيزتوبه نام  فوق واينكه خودّادعاى شاهد 

ايشان   وسايرآثارباقى مانده ازكشف الغطاءّحضرتشان نمى دانسته اند، ايمان جنابشان واعترافشان به حقانيت حضرت باب درهمين كتاب 

، ء محمود نظام العلماّ مالۀرسال  و ناصرىّروضة الصفاى و واريخّناسخ التكاذيب  اۀّبار در كرّ الذسابق عالوه برشواهد ايشان،. است

ّبه محمدشاه را خاطرنشان   وليعهدۀدرنام  اشتباهات مذكورۀپاورقى دربار دو ،٢٠٣ ۀصفح جام جميان، تأكيد  موردكشف الغطاء درهمان

ّآن حضرت به مال « :نقل مى كنندرا به مناسبتى چنين   مزبورۀام دقيقًا خالف توبه نكتابهمان ١٨٦ ۀمى سازند، وازآن مهمتر، درصفح

ّمحمد مجتهد درموقع سؤال ازمعنى بابي ِ العلم وعلى بابها راَمديَنُة شريف أنا ۀت فرمودند كه كلمّ چگونه فهميدى وپس ازجسارت وى بدين  ِ

منم آن كسى كه هزارسال است ': ب مى فرمايندجوا  نموده است، درصّخ شما مشتبجه اين اسم را عبارت كه كى شب بخير كرده و

 برد، نامۀ اوست به عالءالدوله ى مسؤال ري به محمدشاه زرا عهدي ولىرزاي مني نامۀ ناصرالدكه گرينكتۀ مهم د و  »'.منتظر آن مى باشيد

 نامه چنان كه جناب نيمتن ا. ست اعتراف نموده اشاني توسط اتي قائمىادعا  به استقامت حضرت باب وقًايآن دق حاكم طهران كه در

    . موجوداست١٤٥ ، صىوزي جناب بالفي، تألThe Bab كرده اند، دركتاب شاره احضرت باب دركتاب ىنينصرت اهلل محمدحس

ّ گذاشته اند، اما بانهايت كشف الغطاءت توبه نامه، انگشت روى ّ براى اثبات سندي٦٤ جالب آنكه جام جميان درصنكات از 

 مكرالهى كه فرموده است  سبحان اهلل از.نابعى استفاده كرده اند كه غالب آنها صريحًا نوشته اند كه حضرت باب توبه نفرمودندِّتعجب ازم

 ۀاشاره، توب منابع مورد از  مورد١١ نشان مى دهدكه ،٦٤ نگاهى به ليست پى نوشت هاى ص»ُمكروا ومكراهلل، واهللُ خير الماكرين«

ّكرمحمدتقى مامقانى است كه ضمن رد ّ مشهورترين منبع غيربهائى درليست مزبور، كتاب سابق الذ. اندقبول نكردها حضرت باب ر ّ

درزير ازآن كتاب نقل قول .( حضرت باب شده استۀصحيح مى دانند، بوضوح منكرتوب هدايت وآنان كه توبه نامه را و اكاذيب سپهر

كشف  خصوص آوردن متن توبه نامه در ايشان در خود ًص كه كامال مشابه ايرادجام جميان پرسيد كه دراين خصو از حال بايد). خواهدشد

بهائى دليل توبه كردن حضرت باب نمى ۀ ويسنددركشف الغطاء ازيك ن  است، چه مى گويند؟ مگرآورده شدن متن توبه نامه راالغطاء

ّالبته جام . بپذيرند  غيربهائى ِ مخالف را نيزۀويسنددركتاب يك ن  مزبورۀّالل، بايد عدم صحت توبدهمين است دانند؟ دراين صورت، با

  . هستند، وازايشان جزبهائى ستيزى انتظارنمى رود»يك بام ودوهوا«جميان پيرو روش 

، ّبيان الحق در اين فرقه نيز ديگر ّغاس علوى، مبلّعب «، به دروغ اشاره مى كند كه١٣، يادداشت ٦٤ جام جم درصهمچنين 

ً حال آنكه اوال اسم كتاب مزبور، ».أئيد كرده استت  باب راۀموضوع توب ۀ ّصحت توبه نام ّاساسًا دررد كتاب مزبور  ثانيًا. استبيان حقائقّ

 كشف الغطاء  وليعهد وتوبه نامه درۀ آن، جناب علوى راجع به آوردن نام٣٨٦-٣٧٧ ثالثًا درصفحات . شدهتهصفحه نوش ٣٩١مزبور، در

 دى درّمشابه متعد ت توبه نامه نيست، واگرچنين نباشد مواردّه آوردن آن دركتاب مزبور دليل برصحاثبات مى نمايد ك و بحث مى كند

يادآورى آن گريزانند،  و ذكر  ورابعًا، كه جام جميان از. آنها چه مى گويندۀدربار سيدامثال جام جميان پر از رخ داده كه بايد اسالم عزيز

ّدعباس علوى ازطالب ّاينكه جناب آقاسي ّمقدس بوده اند كه خود پس ازتحقيق، به ديانت مقد مشهد  شهرّۀ علميۀوعلماى حوزّ س بهائى ّ

 ۀّرد توبه نام ع در  اطهارۀواحاديث ائم  ازقرآن مجيدزيادى شواهد بارا  خادمان آن مى گردند وكتاب مزبور عاشقان و از مؤمن مى شوند، و

راه   خودّۀ جام جميان به مخيل.نين دروغ شاخدارى به ايشان نسبت مى دهندآنگاه جام جميان چ. منتسب به حضرت باب مى نويسند

ّرا ــ حتى برفرض صحت وسندي  مزبورۀمؤمنين، توبه نام ساير ايشان و نداده اند كه اگر ّ   بطالن آيينشان مى دانستند، ديگرۀ ــ نشاننت آّ

ّم جميان حق دارند، چه كه تحمل بهائى شدن علماّ البته جا.جان برايگان نمى دادند دراثبات آن كتاب نمى نوشتند و   وآخوندهاى عزيزءّ

 نيز را  اند وبعضًا خون خودهالهى مؤمن شد  اينان مى دانند كه صدها نفرازعلماى عزيزشيعه به آيين جديد.شيعه براى ايشان مشكل است

ّربانى نبوده اند،  شيعه همه دشمن آيين جديد  علماى عزيزبدانند كه هموطنان عزيز به اين جهت ذكر نمود تا اين را. راه آن داده اند در



               

 

٢٩٤     ولوله درشهر

 جام ستيزىكينه وحسد وبهائى . درصف مؤمنين آن درآمده اند وازفضالى بنام اين آيين نازنين محسوب شده اند نيز ايشان بلكه بسيارى از

  .جم ازجمله به همين خاطراست

عى ّمد ٦٢كه جام جم درص وچون درباال اشاره شد ان باآن شد، برخوردشۀ صحبت ازعلماى عصرظهورآيين جديدالهى ونحوچون 

 دراينجا مناسب است شاهدى از نويسندگانى بياورد كه »پاسخ حضرت باب به علماى مزبور، ربطى به سؤاالت آنان نداشت،«شده كه 

ين صاحب ّ ازايشان استاد ناصرالد يكى».بى ربط نوشته اند را سؤاالت علماى مزبور « و،دقيقًا برعكس نظرجام جم گفته ونوشته اند

نشر مطبوعاتى عطايى، تهران، خيابان ناصر ت، سخنان و انديشه شمس تبريزى؛ ّ شخصيۀدربار (خط سوممانى است كه در كتاب ّالز

 شمس تبريزى و مولوى، و نقد و خرده گيرى به چنان ِصر، در ع سوفسطايى گرى-نحوى گرى، ضمن بحثى درباره )١٣٥١خسرو،چاپ 

ّوى، در تشبيهى كه از جو موجود در زمان حضرت باب در عصر قاجار با جو و فضاى فرهنگى زمان موالنا و شمس مى كند، چنين مى َج ِّّ

  :نويسد

بر  —  اند كه آيا آنان، بر زبان عربىته مى خواس» سياسى اسالمى-قيام هاى مذهبى «داوران، بويژه در ايران، همواره از سران

كه،  ىيگردند يا نه؟ تا جا ط كافى دارند، يا نه؟ آيا آنها مى توانند مستقيمًا از منبع وحى، برخوردارّسلت — زبان وحى قرآن

ّحتى در مورد سي  و باب را بيشتر از . بوده است»تست زبان عربى« او، »محاكمه«ّد على محمد باب، مهمترين ركن، و نكته در ّ

منظور نويسنده مجلس  (» شرعۀمحكم « از همه چيز، بنابر گفته داوراناين جهت تحقير نموده و محكوم شمرده اند كه قبل

 و در عربى . نمى دانسته است»نحو «، وى)ين ميرزا مى باشدّيعنى ناصرالد ّ در تبريز در حضور وليعهد محمد شاه قاجارءعلما

در فرهنگ  — محتوى گريز در فرهنگى صورتگرا، و . خورده استى فراوان به چشم مبخشودنىى هايش، لغزش هاى نا يگو

 باب، قصدش از قيام، انگيزه اش از دعوى ابالغ پيام، علل رويكرد مردمان، ۀ انديشۀدرونماي — الفاظ نه فرهنگ مفاهيم

-١٩٢٤/ه١١٩٣-١٣٤٢ (عصر قاجار استبدادى بطبويژه روستاييان به وى، رسائى ها و نارسائى هاى قيام وى، در نظام روا

هنوز . طرفانه، انگيزه كاوانه، و جامعه شناسانه مورد بررسى عميق قرار نگرفته است ه درستى، بىتا كنون هرگز ب) م١٧٧٩

 به ىارزيابى از باب از مرز الفاظ در نگذشته است؛ بلكه همچنان شكل ظاهرى سخن او، بويژه تازه گويى هاى نا پخته و

از  »مخالفت با نحوى گرى«. مورد گفتگوهاست —»حون«با  —عنوان يك ايرانى و تطبيق آنها با موازين دستور زبان عرب

بلكه اينجا و آنجا، رگه ها و آب راهه .  نداردمولوىاين مخالفت، اختصاصى به مكتب او و .  است»عصر شمس «ويژگى هاى

،  هايش»بغداد زدگى«همزمان با شمس و مولوى، سعدى با همه ...هاى اين طغيان را، در ادب فارسى مى توان مشاهده كرد

ّمولوى وارث بزرگ پيكار ضد فورماليسم، ضد ...  است»ّضد نحوى گرى«ى هايش، يى ها و عربى سراي گوىبا همه تاز ّ

مولوى در اوج .  شمس استمكتبت و مفهوم گرايى در ّسوفسطائى گرى، فرهنگ زدايى، پااليش فرهنگى و بازگشت به واقعي

 يك آفريننده را كه به محدوده ها بى اعتناست، نشان مى »به قالب شكنىنياز » «نياز به زايش هنرى،« خود ۀت شاعرانّخالقي

مى خواهد هر گونه قيد و بند مزاحم را از دست و پاى انديشه ى  دهد و بخاطر پرواز، براى سهولت برقرارى تفاهم با مردمان،

  ... بگشايد،دخو

ُاى شه وسلطان ازل مفتعلن، مفتعل  ازاين بيت وغزل،رستم ُِ ِ َِ َْ ُْ ُن، مفتعلن، كشت مراُْ ِ َ ْ ُ ْ.  

   .... پوست بود، پوست بود درخورمغزشعرا. و مغلطه را گو همه سيالب ببرقافيه

  517. ديده شود حال من ار، چشم شود، گوش شما. ام، آينه ام، مرد مقاالت نه امآينه

است، اشاره به عقايد او دارد كه  نيز، كه سرگذشت سوروكين جامعه شناس معروف خداوند دو كعبهمانى در كتاب ّ صاحب الزدكتر 

 شايان ذكر است 518.ت و باطن و معنى را فداى آن كرده استّت گرايى افراطى و ظاهر سازى مى باشد و كيفيّمى گويد عصر ما اسير كمي



               

 

٢٩٥     ولوله درشهر

 ايراد گرفتند، )در محاكمه حضرت باب( ّمانى اولين كسى نبودند كه به ايرادات نحوى داوران مجلس وليعهد در تبريزّكه دكتر صاحب الز

 سؤاالت علماى شيعه و ۀفضائى، از نحو ت ونوائى وّهمچون كسروى وآدمي مخالف يا بى طرف نيز، از بلكه بعضى نويسندگان ديگر

  519.شيخى و حكومت وقت انتقاد كرده اند

ّكه برعكس جام جميان، صحت وسندي  بايداشاره اى نيزبه منابعى نموداينك  كرده اند كه  ده، تأكيدت توبه نامه را زيرسؤال برّ

  .مخالفين آيين بابى وبهائى هستند همه از منابع مزبور. حضرت باب ابدًا توبه نفرمودند

  :ازجمله

  520.ت آن شك داشته استّمنتشركرد، درصح ١٩١٨ادواردبراون كه متن توبه نامه رادر خود چنانكه درفوق اشاره شد، •

يادش شده ما نمى دانيم چه بوده وآيا  ُمه ى پابه مهر كه درگزارش وليعهدآن توبه نا«:  مى نويسدبهائى گرى كسروى در احمد •

توبه نامه خوانده مى شود با پاسخ آن ازشيخ على اصغر شيخ  د باب به وليعهد كه نيزّمانده يا ازميان رفته، ولى يك نامه اى ازسي

  521»...آورده اند آنها را خودديگران دركتاب هاى  و  نامى دردست است كه برونلقاسمد ابواّاالسالم وازسي

ّ حضرت باب درخانه مال محمد ۀوله ازمخالفين آيين بهائى كه جد وپدرش نيزدرمجلس محاكمّميرزا مهدى خان زعيم الد • ّ

ّمامقانى بوده اند، دركتاب رديه اش عليه آيين بابى وبهائى،  صاحب خانه پرسيد آيا ... «: ، مى نويسدمفتاح باب االبوابّ

ّ مى گفتى من مهدى منتظر قائم ازاهل بيت محمد هستمكهباقى مى باشى؟ خودت  د خوۀتوبرعقيد  تّحج. باب گفت آرى. َ

ى ي همين زعيم الدوله درجا522».چنين گفت وازجا برخاست. واجب گرديد وخونت به هدر رفت االسالم گفت اكنون كشتن تو

 كه )تبريز (شهرى در  بردارد وتدس دعاوى خود ند كه ازوى خواهش كرد پدرم با رفقايش جلو باب آمدند واز«: ديگرمى نويسد

ولى اوبه . نريزد را احترام مى كنند، خون خود دارد كه مردم آن بيش ازمردم ساير بالد سادات واشراف اهل البيت را اشتهار

  523»...ّگفته پدرم توجه نكرد وهمچنان ساكت وآرام بود

ّاما مال محمد تقى فرزند مال محمد مامق و • ّ ّّ جام  به شهادت خود پسر و پدر و داد، انى مزبوركه حكم شهادت حضرت باب راّ

ّ، دركتابش،ضمن رد روايات مال محمود)٦٤ص ّايام،( بودند جميان هردو درمجلس محاكمه حاضر ناسخ نظام العلماء وكتب  ّ

ّحتى پدرش مى .  توبه ننمودپدرش اصرار برابر  كندكه حضرت باب درمى ، درچندين قسمت تأكيدّ الصفاروضة و واريخّالت

اين عقايد اظهارتوبه  مقبول مى دانم، اگر از فطرى را  مرتدۀواجب است ولى چون من توب به حكم شرع انور، قتل تو«: گويد

 گفت حاشا حرف همان است كه گفته ام وجاى توبه )حضرت باب(. ازاين مهلكه خالصى مى دهم را ى، من توينما

  524».نيست

ّرديه هم عليه  حضرت باب، مطالب حاجى كريم خان كرمانى دشمن آيين بابى است كه چند ۀّال برعدم توبد  ديگرّمهم سند • ّ

ّاين ايام بهجت انجام رسيد،  بشارتى به جهت مؤمنان در... «:  خود مى نويسدالعوام ارشاددرجلد چهارم كتاب . آن نوشته است

ازكفرخود  ۀبالد رسيد كه آن خبيث را به تبريز برده بعد ازامربه توب ن وساير وطهراتبريز ازنوشتجات متواتره  به طور قطع ويقين و

باقى مانده دربيست وهفتم ماه شعبان امسال كه سنه هزارودويست  وقبول نكردن او، اورا با يكى ازاتباعش كه بر غى ِ خود

  525»...نشانه گلوله ساختند را مركرده او ازسربازان اىميدان سربازخانه برده به ديوار بستند وفوج وشصت وشش هجرى است در

 

نيزحاكى ازاين است كه متن به اصطالح توبه نامه  ٦٤آورشد، يكى اينكه عكس هاى مقابل ص ياد كه بايد  نكته ديگرچند 

ى كه حاكى ازاين است كه متن) ٢ۀ موردشمار( باال وشهادت كسروى در.  دارد، ازآن علماستءمتنى كه امضا دو و .فاقدمهر وامضاست

محفوظ  و  موجود» كارپردازى مجلس شوراى اسالمى، تهران، ميدان بهارستانصندوق «عى هستند كه درّجام جميان وبهائى ستيزان مد

به جاى چاپ   آيا بهترنبود.جهانيان نمى گذارند درمعرض ديد  سال آن را١٦٠پرسيد چرا هنوزپس از بايد است، جاى بحث فراوان دارد و

ّده ها رديه و   رو مى نمودند؟ را ، آن سند)ّايام...  و٥٠ص( ّايام، براى جلوگيرى ازنگرانى آيات عظام نتشارا ّ



               

 

٢٩٦     ولوله درشهر

ّوامضاء، بخوبى دانسته اند كه حتى   بى مهرۀتوبه نام ّادعاى وجود  نظرمى رسد بهائى ستيزان پس ازگذشت چندين دهه ازبه 

درآن نوشته « چه كه .ت حضرت باب نداردّت ومظهريّزمقام قائميوجه نشان ازتوبه ا چنين سندى، محتواى آن به هيچ درصورت وجود

 آنها ۀّكدام ازخودشان ادعائى نداشته اند، بلكه هم سه الهيه هيچّ باب وساير مظاهرمقدشخصّالبته . ّگونه ادعائى ندارم شده كه من هيچ

ّادعائى  ابدًا ث نمى فرمود، آن حضرت ازپيش خودد باب را مبعوّخداوند سي اگر. ِعى من عندهمّعى من عنداهلل بوده اند، نه مدّمد

ّ الهوى ان هو اال وحى يوحىعن وما ينطق »ۀسه همه به مفاد كريمّمقد نداشت وهمچنين سايرمظاهر  پس، از. ِعى من عنداهلل بودندّمد «ِ

 526».زحمت ما مى دارند د وِعيان ومخالفان، عرض خود مى برنّه كسى نمى شود، جز آنكه مدّنشراين ورقه به هيچ وجه ضررى متوج

مبنى  عاى خودّ را براى اثبات مدنكه ايشان آ  نيز،كشف الغطاء ه نمايند كه خودّدرهمين ارتباط جالب است كه جام جميان توج

 مزبور، آن را نه نشانى ازتوبه حضرت ۀديگرى به متن توبه نام ۀ ضمن اشار٣٦٥-٣٦٤ ى كرده اند، درصصيّبرصحت توبه نامه بزرگ نما

 گزينشى ئىمنابع بابى وبها از ت مى كردند وّچنين است كه اگر جام جميان دق.  حضرتشان مى شماردخضوع وخشوع باب، بلكه نشانى از

ّناقص نقل نمى نمودند وآنها را بدون حب وبغض مى خواندند، درمى يافتند كه حتى برفرض صحت، مطالب سند و ّ چيزى است  مزبور ّ

م ّ دوۀاوايل نكت در پاسخش نيز ّايام آورده و ٦٤درص فرمودند وجام جميان نيزشكل ناقص آن را كيل شيرازشبيه بياناتى كه درمجلس و

 .درفوق داده شده است

 ۀدست به نوشتن مقاالت دربار بيشترآشنا بودند، شايد احاديث راجع به قائم موعود  اگرجام جميان با معتقدات شيعه ومضافًا، و 

 را ّادعاى جام جميان نيزمقام خود از بيشتر برابر حضرتشان صد ّچه كه طبق اين احاديث، حتى اگر. ى بردندحضرت باب نم ۀّادعاى توب

 چه كه دراحاديث ازجمله واردشده است كه درقائم .ّ ستيزان حق نداشتند ايرادى بگيرندبهائى ،نمى ساختند مخفى مى داشتند وآشكار

ّالسجن والتقيه بارت است ازّموعود سنتى نيزازحضرت يوسف خواهدبود كه ع   527.)ّهزندان وتقي (ّ

ِّ نگارنده تعجب مى نمايد كه باالخره جام ٤٨٥٢٨.اس امانت استّكتاب آقاى عب نقد ّ ايام در٦٣باره مقاله ص در  آخرمطلب و 

ربابى وبهائى نفوس مختلف موافق ام ۀموافقان آيين بهائى چگونه تاريخ بنويسند؟ آيا عينًا مثل جام جميان؟ دربار يا ع دارد بهائيانّجم توق

ّ آيا آنچه واقع شده با نظرات متفاوت مورخين تغيير مى يابد؟ پس چراجام . اند، وبازهم خواهند نوشتوشتهومخالف وبى طرف تاريخ ن

 وارد مى  نگرفته اند»ژست علمى وتحقيقى به خود«ّبه مورخين بهائى اى كه  جم ناراحت است؟ تا حاال كه جام جميان عالمى ايراد

 ژست علمى وتحقيقى به خود«اس امانت، ّ باشند كه به قول خودشان جناب عبنونخوشحال ومم حال كه بايد) ٦٣ص ّايام،( نمودند

گزارش تاريخ ياتبليغ «ّايام را،  ٦٣مى گيرند وتيترستون سمت چپ ص چرا به آقاى امانت ايراد  معلوم نيست.)همان(»گرفته است

 روزنامه ها وصدا  كدام تاريخ راجام جميان در»؟هوا يك بام ودو«ّت اين ادعا، چرا بازهم سياست ّرض صح مى نويسند؟ برف»؟مسلك

آن تبليغ اسالم عزيز وجمهورى اسالمى نبوده ونيست؟ مالحظه مى فرمائيد كه  از وسيماى جمهورى اسالمى ايران ارائه دادند، كه مقصود

آزرده است كه   راتان شريف رتان كرده وخاط  اندازد؟ به نظرتاريخ جناب امانت ناراحتاوهام مى غرض ها چگونه انسان رابه هذيان و

  )همان(» .افالطون دوست داشته باشند رابيش از»حقيقت «دعوت مى كنيد ايشان را نصيحت نموده،

تاريخ دانشگاه ييل هستند  ستادّايام، ازامثال آقاى امانت نيزكه ا ۲ ۀكه عالوه بردعوت جوانان بهائى درصفح  راگمان نبودنگارنده 

ّ اما چون چنين نموده ايد، به اط.چنين دعوتى بفرمائيد  شان كه بهار درآيين آسمانى را» حقيقت«العتان مى رساند كه اهل بهاء ّ

چون ذكر اين امر،  از ّاما صرف نظر.  حقايق است عشق نمى ورزندّ كلۀ اند وجزبه آن حقيقت كه آيينيده اديان است دۀجديدالهى هم

 حقيقت ۀّداراى اعتبارعلمى هستند كه الزم نباشد شما غص العتان مى رساند كه جناب ايشان آنقدرّكرده ايد، به اط جناب امانت را

 نموده دي در کتاب خود به دفعات ازآقاى امانت و کتاب ايشان تمجىالنياس مّدکتر عب به عنوان نمونه آقاى. جوئى ايشان را بخوريد

  .است



               

 

٢٩٧     ولوله درشهر

 »ى ستودنىبه راست«ت امانت را ّ، دق٣١٩ ص ،١٣٨٢نشر اختران، چاپ چهارم  ،راني در اىزيد ستّد و تجدّتجد بدرکتا 

 او از زي و پره»ف کتابّلؤ مىانصاف علم« از ٣٢٦ ص در و ذكرمى كند،» معتبر و کاردان« ىّ را مورخشاني ا٣٢٣ ص در و داند،يم

  .دي گوى م»يى و مطلق گوىشيمطلق اند«

 وشر هم بر ري اغلب خ؛ستي نلي تجلاي ري امانت چوبدست تکفى در دست آقاخي کالم، تارکيدر « :سدي نوى م٣٢٧  در صو 

 کتاب را با اثر پر ني کار کارستان اديشا... ى انسان و روابط اجتماعى هاىدگيچي شناختن و شناساندن پى است براى الهي وس؛ تابدىنم

  ». که سخت منتظرمىکيمن .  کنندلي تکمىر عصر ناصدوم مهي در باره نىگري دهيما

وصف حضرت باب زينت مقال  در  ازحضرت بهاءاهلل رامستطاب ايقاناين مقال چه مناسب است كه قسمتى ازكتاب  ۀخاتم در 

ان نجات جه كه آن مظهرسبحانى وآن مربى آسمانى نه تنها توبه ننمود، بلكه درجوانى، به خون خويش منشور روشن گردد سازيم، تا

  .رابنوشت

ّ با اينکه در سن شباب که ى است بر امر الهىُدليل و برهان ديگر که چون شمس بين دالئل مشرق است استقامت آن جمال ازل

ت بود با وجود اين قيام بر ّ رعيو  از وضيع و شريف و غنى و فقير و عزيز و ذليل و سلطانارض ّ که مخالف کل اهلىبودند و امر

 شود اين، به غير ىآيا م.  نفرمودندءاعتنا  نمودند و از هيچ کس و هيچ نفس خوف ننمودند واستماع ّه کلآن امر فرمود چنانچ

 ىو اگر قلب ها.  الفور هالک شودى نمايد فىامر  فکر و خيال چنينى قسم به خدا که اگر کس؟ىّ ربانمثبته ّت و مشيىامر اله

 و ىّ باشد و قلبش متصل به فيوضات رحمانى الهاذن ّم ننمايد مگر به باز جسارت بر چنين امر مهى جا دهقلبش عالم را در

  قبل دادند و ياى دهند چنانچه به انبياى جنون نسبت مبه  کنند؟ آياىآيا اين را به چه حمل م. ىّ به عنايات ربانّمطمئن نفسش

 آن ّد؟ سبحان اهلل، در اول از کتب خود کهان ّ را متعرض شدهامور ه اينّ فانيى رياست ظاهره و جمع زخارف دنياى گويند براىم

 ذکر  اين آيه راى دهند و در مقامى اخبار از شهادت خود ماست ّرا قيوم اسماء ناميده و اول و اعظم و اکبر جميع کتب

َبقيةاهللِيا «: اند فرموده ّ، قد فديت بکلَ ُ ِ ُ َ َ ُ لک و رضيتىَْ ِ َ َ السب َ سبيلک و ما تمنيت االى ف ّ ٕ ُ  َ َ ََ َ القتل فِ َ محبتک و کفىَْ َ ََ َِ العلى باهلل ى ِ َ

َمعتصمًا قديمًا ِ َ ْ ّکان« :اند  را نمودهخود  شهادتىّ و همچنين در تفسير هاء تمنا».ُ َ ِ سمعت مناديًا ينادىَ ِ ُِ ُ ْ ّ سرى فىَ ِ افدىِ ْ احب ٕ َ َ 

َاالشياء اليک ف ََ َ سبيل اهلل کما فدىٕ َ َ ِ ِ الحسين عليهىَ َ َ ُ َُ ُالسالم ْ َ و لوال کنت ناظرًا بذلک السر الواقع فوىبيلَ سى فّ ََ َِّ ِّ ِ ِِ ُ ُ ِ نفسىالذ َ ِ بيده ىَ ِ

َلو اجتمعوا ملوک االرض لن يقدروا ان َُ ُِ َ َِ ُ ُ َ َ ْ ُيأخذوا ِ ّ منُ َ حرفًا فکيف العبيد الذين ليس لهم شأن بذلک وىِ َ َ َِ ِ ٌ ُ َ َ َ َ ُانهم ُ  ُ مطرودون،ٕ  ان ىٕال »َ

َليعلم الکل مقام «قال  َ ُ َ ِ سبيل اهللِى فىِفدائ  وىِ و رضائىَصبرِ  صراط غير  توان نسبت داد که درى آيا صاحب اين بيان را م».َ

 جميع  مکنون شده که اگر بوزدى ؟ در همين آيه نسيم انقطاعنموده  طلبى او امرى نمايد و يا به غير رضاى مى مشىاله

  .هياکل وجود جان را انفاق نمايند و از روان در گذرند

 ىمردار اند و به عقب ناسپاس که چشم از جميع اينها پوشيده ّحق اند و به غايت  مالحظه نمائيد که چقدر ناس نسناسلحا

.  دهندى مّهقدسي  غير الئقه که به مطالعىو با وجود اين چه نسبت ها.  دوندىم  آيدىچند که از بطنشان افغان مال مسلمانان م

َکذلک نذکر لک ما اکتسب َ َ َْ َ َ ََ ُ ُ ْ ِت ايدِ َ ُ الذين همىْ َ َکفروا ّ ِ و اعرضوا عن لقاء اهلل فَ َ َُ َ ُ و عذبهم اهللُمةِ يوم القياىْ َ َ ِبنار َ ُ شرکهم و اعد لهم ِ َ  َ َ َ ِ ِ ِ

َ االخرىِف ِ َ عذابًا تحترق به اجسادهم وِةٓ َ َُ ُ َ َِ ِ ُارواحهم ُِ ُ َ َ ذلک بانهم قالوا ان اهللَ لم يکن قادرًا علَ َ َْ ُْ َ  ٕ ُ ُ  ِ ٍى◌َش ىِ ِ و کانت يده عن الفضل ٍٔ َِ َ ُ ُ ْ َ

ُمغلو ًلةَ   :چنانچه خاتم انبياء فرمودند.  است عظيمى و برهانبزرگ  استىّو استقامت بر امر حجت. َ

ّشي« ِبتنَ ْ َ االيتينىَ ْفاستقم«:  فرمايدىچنانچه م.  استى استقامت بر امر الهبر  پير نمود مرا دو آيه که هر دو مشعرى يعن»ٓ ِْ َ  کما َ

َامرت ْ ِ  از آن استقامت  چگونه تبليغ امراهلل فرمود و چقدرىّ در اول جوانىسبحان حال مالحظه فرمائيد که اين سدره رضوان ٥٢٩».ُ

 وارد ى سدره طوبآن آنچه ايذاء بر.  نبخشيدى بر منعش اقدام نمودند حاصلاالرض ىت ظاهر شد که جميع من علّجمال احدي

تا آنکه باالخره .  نداردانکار ىچنانچه اين فقرات واضح است و احد.  شدىمتر مشتعل ّ آوردند شوقش بيشتر و نار حبشىم



               

 

٢٩٨     ولوله درشهر

َ از آن مظهر وجود و مظهر بنفسه و از جمله دالئل ظهور، غلبه وقدرت و احاطه که. شتافت ىجان را در باخت و به رفيق اعل ُ

مع .  فرمودندء ظاهر شدند و کشف غطاينّست  در شيراز در سنهىچنانچه آن جمال ازل.  ظاهر شدعالم معبود در اکناف واقطار

 ىبه قسم.  و بحر البحور در جميع بالد ظاهر شدالجواهر  آثار غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن جوهرىزمان ذلک به اندک

 آنه رقيقه که از ّو چه مقدار قلوب صافي.  هويدا گشتىالهوت  آثار و اشارات و دالالت و عالمات آن شمسى هر بلداز که

  که احاطه نمود جميع ممکنات را، با اينکه در هر بلدّى لدنعلم  از آن بحرىه حکايت نمودند و چقدر رشحات علمّ ازليشمس

ّ و اعزه بر منع و رد ايشان برخاستند وء مدينه جميع علماو  را که ّهقدسي و چه نفوس. ّ غل وحسد و ظلم بر دفعشان بستندکمر ّ

 عذاب هالک بدترين  روح را که صرف علم و عمل از ايشان ظاهر بود بههياکل م کشتند و چهجواهر عدل بودند به نسبت ظل

 اين ىو به قسم.  و رضا طائرتسليم ى تا دم مرگ به ذکر اهلل مشغول بودند و در هواوجودات ّمع کل ذلک هر يک از آن. نمودند

 نگزيدند، رضا به رضايش ى امرامرش  نجستند و بجزىاش مراد ّ تصرف فرمودند که بجز ارادهو وجودات را تقليب نمودند

ّ تفکر نمائيد، آيا چنين تصرف و احاطه ازىحال قدر. بستند دادند و دل به خيالش  در امکان ظاهر شده؟ و جميع اين ىاحد ّ

نه و در مواطن ُ جز شکر از ايشان ظاهر شکايت،  به کمال رضا در موارد قضا شتافتند و در مواقعّمقدسه ّقلوب منزهه و نفوس

 ّ ارض چه مقدار غل و بغض و عداوت به اين اصحاباهل ّو اين رتبه هم معلوم است که کل.  از ايشان مشهود نهرضا بال، جز

  . دانستندى مى و سبب فالح و نجاح ابدى فوز و رستگارّعلت  راى معنوى آن طلعات قدسىت و ايذاّچنانچه اذي. داشتند

 و  در ميان عباد ظاهر گشت؟ى واقع شد و آيا چنين ضوضائبالد  درىعهد آدم تا حال چنين غوغائ از ى هرگز در هيچ تاريخآيا

 اصطبارشان و گويا صبر در عالم کون از.  مالمت جميع عبادّمحل ّت، محل لعن جميع ناس شدند وّبا اين همه ايذاء و اذي

 فرمائيد تا بر ّتفکر ع اين وقايع حادثه و حکايات وارده در جمي،ىبار. گشت ظاهر شد و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود

 رحمان، روح اطمينان در وجود دميده شود و برسرير ايقان مستريح و جالس عنايت ّ آن مطلع گرديد تا بهىعظمت امر و بزرگ

  .شويد
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   اسرائيلۀبار بهائى در امر نظر گوشه اى از

  حامد

 بهائى درآنجا ۀسّاسرائيل نوشته وسعى كرده است وجوداماكن مقد  آيين بهائى وۀبار، مطالبى در٣٣ تا ٢٦:ّايام، صص جام جم در 

ّاكاذيب ايام تكرارى است،  بسيارى از اين تهمت نيزمانند. نمايد را نشانى ازطرفدارى آيين بهائى ازصهيونيسم وطرفدارى اين ازآن وانمود

  آن آمده استۀمطلب دربار درهمين مجموعه نيزچند د به آن داده است، وّ بهائى درهمان اوايل انقالب اسالمى پاسخ هاى متعدۀوجامع

اين موضوع مى  از به وجوهى ديگر زير ّلذا دراينجا درصدد تكرارآن جواب ها نيستيم، اما در).  اسرائيلۀديانت بهائى ومسأل ۀمثل مقال(

  .پردازيم

حضرت عبدالبهاء را آورده است كه درآن پيش بينى  شده از، بيانى ناقص ديرين ت وصهيونيسم، پيوندّبهائي، درمطلب ٢٩درص 

ده ها بيان  و ّ اما اگركل بيان مزبور.دانسته است ديرين مزبور دليل پيوند ّايام همين پيش بينى را بازگشت قوم يهود را فرموده اند، و

 كتاب عهدعتيق و خود از پيش بينى مزبوردراين خصوص ارائه مى كرد معلوم مى شد كه  ديگرازحضرت بهاءاهلل وحضرت عبدالبهاء را

ّچيزى جزحقاني ارائه مدارك مزبور زيرا كرد،  جام جميان چنين نكرده ونخواهند.انبياى بنى اسرائيل است ونه حضرت عبدالبهاء ت آيين ّ

سه، ازعالئم ّ اراضى مقدقوم يهود به كرد، چه كه طبق بشارات انبياء مزبورونيزطبق احاديث اسالمى، بازگشت بهائى را اثبات نخواهد

  .الهى بودن آيين بهائى است ّآن مى باشد كه تحقق آن ازمعجزات وداليل ثانوى  اديان آسمانى وهمزمان باۀهم ظهورموعود

ّسه، وعود كتب عهد عتيق و جديد و احاديث اسالمى محقق شد ّا و اراضى مقدّآرى، با ظهور حضرت بهاءاهلل و تبعيد ايشان به عك 

نه تبعيد حضرت . ت دادّ سازمان ملل به آنان رسمي١٩٤٨ن، به تدريج قوم يهود شروع به رفتن به اراضى مزبور نمودند تا آنكه در و پس ازآ

عثمانى حضرت بهاءاهلل  ين شاه و سلطان عبدالعزيزّا، و نه رفتن يهوديان به آن اراضى، به دست بهاييان نبود؛ بلكه ناصرالدّبهاءاهلل به عك

غين ّو شايد براى هموطنان عزيز جالب باشد كه بدانند يكى از علماى يهود كه با جناب ابوالفضائل گلپايگانى از مبل.  تبعيد كردنداّرا به عك

 اند، پس از آنكه جناب ابوالفضائل از نصوص تورات و آثار يهودى اثبات مى كنند كه موعود يهود و مظهر رب ته دينى داشۀى مذاكرئبها

ا رفته اند تا بشارات و پيشگويى هاى ّسه هم رفتند، مى گويد حضرت بهاءاهلل عمدًا به عكّءاهلل هستند و به اراضى مقدالجنود حضرت بها

 جناب ابوالفضائل جواب مى دهند كه دو سلطان مزبور به قصد خاموش . كنند و دليل بياورنداتّتورات و كتب يهود را در حق خود اثب

ت و اراده ّه كه مالك مشيّ الهيۀت و اراده غالبّا تبعيد كردند و اين امر نبوده مگر به مشيّاءاهلل را به عككردن نداى الهى ايشان، حضرت به

ْهاى من فى العالم بوده و هست و خواهد بود َ.٥٣٠  

يان آت جام جمئسه تقديم مى گردد تا هم اكاذيب وافتراّبه اراضى مقد  بازگشت قوم يهودۀ بعضى ازنصوص بهائى درباراينجا در 

ّاما قبل از اينكه نصوص مزبور تقديم شود، اشاره مى نمايد براى . الهيه با ظهورآيين بهائى آشكارگردد ّ تحقق وعودۀبرمال شود، وهم معجز

بديع كه ١٠٨ّ جلد سوم قاموس توقيع منيع نوروز ١٦٩-١٧٨ :به صص ى در آنجا،ئ بهاۀكّى و اماكن متبرئ با امر بهالمالحظه ارتباط اسرائي

طور كه با جميع دول و ملل  ى به عنوان دينى مستقل، همانئ است، مراجعه فرمائيد تا مشهود گردد كه امر بها»ّاسرار ربانى«وسوم به م

 سياسى و منازعات احزاب و كشورها و دولت ها و ۀمقول ارتباط دارد؛ ولى اين ارتباطات از  نيزرائيلارتباط دارد با كشور و دولت اس

الع از ّ به نفع ديگرى نيست؛ چنانکه نصوص ذيل فوق العاده در اثبات اين معنى گوياست و عزيزانى نيز كه مايل به اططرفدارى از يكى

ه شوند كه نوع ارتباط ّى دراسرائيل هستند مى توانند به سايت هاى اينترنتى بهائى مراجعه نمايند تا متوجئت فعلى مركز جهانى بهاّوضعي

 ۀ وامور مختلفىاسيلم ارتباطى انسانى، دينى، فرهنگى و اجتماعى است و ابدًا ربطى به رقابت ها و منازعات ساهل بهاء با دول و ملل عا
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نصوص ذيل مستغنى از توضيح است و منصفان و حقيقت جويان را . دوحدت جميع بشرندارن ّآنها ندارد، و آرزويى جز اتحاد عالم و

  .كفايت است

 اسرائيل در اورشليم به موجب نصوص انبياء سؤال نموده ۀاالبهى در خصوص اجتماع ساللهو «: عبدالبهاء مى فرمايندحضرت 

بوديد، اورشليم و قدس االقداس، هيكل مكرم و اسم اعظم  ُ َُ ْ ه و شهر بند يزدان است چه كه ّ است؛ زيرا آن مدينه الهي)حضرت بهاءاهلل(ُ

ّ و حائز كل غناء و ثروت حقيقيمجامع جميع آالء و نع ِّ ّه و تحف و زينت معنويِ َ  ۀّه مشتمل بر شئون و خصائص حيات و محل ظهورآثارغريبُ

ّرباني ّه است واجتماع اسرائيل در آن عبارت از آن و بشارت بر آن است كه كل اسرائيل در ظل لواء الهى وارد و بر بحر قدم وارد مى گردند ّ ّ

 . ملكوتى و شهرآسمانى است، مشرق و مغرب در زاويه اى ازاو واقعۀينچه كه اين اورشليم الهى كه قدس االقداس در قطبش واقع، مد

ٍولى با وجود اين به حسب ظاهر نيز اسرائيل در ارض اقدس جمع خواهد گشت و ذلك وعد غير مكذوب َ َ َُ َ ٌ ْ َ آن وعده اى است كه دروغ  (ِ

ّ بدل به عزت سرمدي در دوهزاروپانصد سال كشيد، حالرائيلّمقصود اين است كه ذلتى را كه اس. )نيست ه خواهد گشت و به ظاهر ظاهر ّ

ْطوبى لهم ثم بشر.)دوستان (ّخواهد شد به قسمى كه محسود اعداء گردند و مغبوط اودا عزيز نيز ُ ُ َ و البهاء عليهم اجمعينىَُ َ َْ َْ َِ َ ُ خوشا به ( ٥٣١»ْ

  .) بهاء بر جميع ايشان بادوحال ايشان پس بشارت باد بر ايشان 

ّسه تصريح فرمودند كه ايام ذلت اسرائيل گذشت، ظل عنايت شامل ّ درالواح مقد)حضرت بهاءاهلل (جمال مبارك «:ند نيز مى فرمايو  ّ ّ

ّبه روز ترقى خواهد كرد و ازخمودت و مذلت هزاران ساله خالصى خواهد يافت گرديد و اين سلسله روز  ولى مشروط به آنكه به موجب .ّ

 رهايى يابند و )عادتها و روش هاى قبلى(ِ از ظلمات تقاليد قديمه نجات جويند و از كسالت عوائد سابقه نمايند؛ فتارر ه روش وّتعاليم الهي

ّاين قرن است تشبث نمايند؛ تعديل اخالق كنند و درمنافع و روابط عمومي نور و به آنچه روح اين عصر  عالم بشرى سعى و كوشش ۀّ

ِاض مليه منسلخ گردند واغريدهّنمايند، از تعصبات قديمه و افكار پوس َ اغنام الهى شمرند و خدا را   و جمع بشررا)برهنه و منقطع گردند (ّ

ّه چه از افراد و چه از ملت، سبب نكبت كبرى گردد و عاقبت منتهى به خسران ّامروز روزى است كه افكار خصوصي. شبان مهربان دانند

  ٥٣٢».مبين شود

ّكه در يوم ظهورآن نهال بيهمال وقوع خواهد يافت، علم الهى به جميع امت ها بلند ه مجمله وقايع جسي از و «: مى فرمايندنيز و  ُ َ َ ِ

ّ آن، در ارض مقدس جمع خواهد شد؛ يهود ۀو آن نهال بيهمال جميع اسرائيل را جمع خواهد كرد؛ يعنى اسرائيل در دور... خواهد شد 

 جمال مبارك اين وعد الهى كه در جميع كتب انبياء منصوص ۀايت دوردر بد... ّ و شمال متفرقند مجتمع شوندوبكه در شرق و غرب و جن

ّ مالحظه مى نماييد كه از اطراف عالم طوائف يهود به ارض مقدس آيند و قراء واراضى تملك نموده سكنى .است، بناى ظهور گذاشته ّ

  ٥٣٣». به قسمى كه جميع فلسطين مسكن آنان گردد،كنند و روزبه روز در ازديادند

َ سؤال و جوابى است، قوله العزيزندرضم و  َْ ُ از  ( اسرائيل تحرير خواهد شدۀ فرمودند سالل)حضرت بهاءاهلل (اينكه جمال مبارك«: ُ

لكن اين بيان ... ّ، اين بيان مبارك در وقتى بود كه بنى اسرائيل رجوع ننموده بودند و در نهايت ذلت بودند )ظلم و بندگى آزاد خواهند شد

ّالبد ديگران هم به طفيل داراى عزت و . بع عزيز مى شوندّ يعنى كسانى كه مؤمن شدند، سايرين بالت،منين اسرائيليان استّمبارك در حق مؤ ُ

ّ ولى مقصد اين نيست كه اگر آنها عداوت كنند هم، باز ترقى خواهند كرد . در صورتى كه موافق و دوست و رفيق باشند،ّترقى مى گردند

  ٥٣٤».واهند كرد خخراببلكه خانه خود را 

ّه در حق سالله ابراهيم باالخص تحقق يابد و فرح رخ ّ الهيۀقريب مالحظه فرمايى كه وعد اى سليل جليل ابراهيم، عن «:نيز و  ّ ّ

 بحث در ى قدردي ملل حاصل شده زائل شود و لهذا باني که بى و کوشش نمود تا سوء تفاهمى سعديبقدر امکان با«: زي و ن٥٣٥».بگشايد

 الفت حاصل تي نهاگريکدي ملل با عي حاصل گردد، جمىحاد کلّ و اگر سوء تفاهم زائل شود، اتمي است بنمااني ادني که بىسوء تفاهم

 ملل مغضوب خدا ري کنند که ساى ممي آنها به ملل خود چنان تفهراي ملل است زى اختالف و جدال از علماني اىسبب اصل .ندينما

ِ بودم و خانه مشرف به معبد بودهوديه در جنب معبد ّي در طبرىوز ر.هستند و محروم از رحمت پروردگار  کند، ى وعظ مهودي خاخام دمي د.ُ

ّ شما امهودي قوم ى ادي گوىم  و برکت به ضي خلق کرده و فمي حضرت ابراهۀ خدا شما را از سالل. اوريت غّ ملل امري و ساديت خدا هستُ
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، حضرت ختهي برانگىوسفي فرستاده، حضرت ىعقوبي، حضرت دهي برگزىقاز شما اسحا . ملل ممتاز نمودهعيشما داده و شما را از جم

َ و حضرت اشعى و حضرت داودختهي برانگىماني فرستاده، حضرت سلى مبعوث نموده، حضرت هارونىموسائ  يىايلي و حضرت ايىايِ

 شما مائده فرستاد، از ى و از آسمان براشکافت را اير را غرق نمود و داني شما فرعونى از برا؛ از شما هستندمبراني پني اعيجم. فرستاده

 دي آى محيموعود شما مس. دي ملل ممتازعي و از جمديَ ابناِء خدائلي اسرائىشما بن ،ديت مقبوله نزد خدا هستّمُشما ا  کرد،ىسنگ آب جار

 ها آنقدر از حرف او مسرور ىهودي . گردندهزله رذل ملل، خذله هريّ واما سادي گردى مري عالم حاکم و امعي و بر جمدي شوى مزيآنوقت شما عز

 است گري داني، ادنيريمنظور از سا (ت بوده اندّمُ اىسبب اختالف و نزاع و جدال آنها علما ،نيري ساطور نيهم. بودند که وصف ندارد

 ى مقتي حقىّ تحرنهايّاما اگر ا. )نديو گى خود گفته و مىتهاّمُ اى را براىهوديِ مشابه آن عالم اناتي کلمات و بزي نني هر دىکه علما

ّکردند، البته ات   ٥٣٦».ديد قبول ننماّ است و تعدىکي قتي حقراي شد، زىفاق حاصل مّحاد و اتّ

ِصرف   وقتى اكاذيب .ت درنصوص فوق، ميزان ظلمى راكه توسط امثال جام جم بربهائيان واردشده ومى شود، آشكارمى سازدّ دقِ

 مرحوم .شده است  شيعه واردۀخوانيم، به يادمى آوريم كه تهمت هاى مشابهى درهمين خصوص به فرقدراين خصوص مى  جام جم را

اشاره كرده اند كه  ّعدفاع ازحريم تشي در شبهاى پيشاور سلطان الواعظين شيرازى دركتاب مرحومنيز  بحاراالنوار و١٣ جلدۀدوانى درترجم

ّهام مزبورمى نويسند كه چون عبداهلل درحق حضرت ّات ّرد ن سباء يهودى دانسته اند ودردست ساخته امثال عبداهلل ب مخالفين شيعه، آن را

 ضمنًا درصدراسالم جاى آقاى ٥٣٧.به آتش سوزانيد را چون قبول نكرد او تا توبه كند و راحبس نمود ت قائل بود، تا سه روز اوّعلى ع ربوبي

  ٥٣٨.زنشان يهودى بوده، يهودى وصهيونيست بنامند اينكه پدر رابه خاطرص  ّشهبازى وجام جميان نيزخالى بوده است كه حضرت محمد

كند، حال آن كه با توضيحات   بهائى دراسرائيل را معلول علل سياسى وانمودۀكّ تأسيسات واماكن متبرۀ جم سعى كرده توسعجام 

ا نه به خاطرعلل سياسى، بلكه به خاطراين  بهائى درآنجۀفوق كذب آن آشكارمى گردد، ومعلوم مى شود كه تسهيالت داده شده به جامع

 بهائيان درسراسردنيا چنان اعتبارى نصيب آن ۀبوده وهست كه آيين بهائى دينى زنده وپويا است واقدامات صلح جويانه واهداف عالي

مضافًا گويا . ومى نمايندبا آنان همراهى نموده  وملل عالم براى آن احترام قائلند وبه طيب خاطردرصورت نياز دول نموده است كه اكثر

 بهائى نيست، بلكه شامل همه ازجمله ۀ به جامعّ بهائى ازماليات دراسرائيل مختصوفاتت موقّجام جميان فراموش كرده اند كه معافي

ت ويهودى، ّرديف اسالم ومسيحي در نيز  جام جم درآتش حسدمى سوزد كه چرا اسرائيل آيين بهائى را.اماكن مسلمين نيزبوده است

  ).ّايام ٢٧ص(.ت شناخته استّاديان به رسمي درشمار

 سكون وادب خارج ّۀازروي  دريافت كه لحن مقاله نويس را٢٧-٢٦ صصۀ پاراگراف آخرمقال٥را مى توان از  آتش مزبورسوزش 

 :ديد مى نمايد كه دانسته، وته»كاكل بهائيان را گره خورده به زلف صهيونيسم« بهائيان نموده، »جسارت كبك وار«نموده، صحبت از 

ى كه اسرائيل وصهيونيسم جهانى دربرابرخروش انقالبى مظلومان ومحرومان جهان مى پردازند، سهيم وشريك يبهائيان بايد هزينه ها«

صد سال  از  اى كاش جام جميان مى گفتند كه قبل ازتأسيس اسرائيل، هزينه هاى جانى ومالى اى كه بهائيان درمتجاوز».باشند

حيا ) ّايام ٦٠ص( »ىيمظلوم نما«كشتاربهائيان وكتمان آن با عنوان   وسحب و به چه خاطر بود؟ جام جميان كه براى تهديدپرداختند، 

جنگ  ۀهزين صهيونيسم وغيره دارند؟ تقصيربهائيان دراين يك قرن ونيم چيست كه بايد ۀفراموش نموده اند چه احتياج به بهان وتقوى را

نداشتند، آيا جام جميان با  ً اصال آيين بهائى وبهائيان وجودرماسالم تا حال بپردازند؟ گي ازصدر ومسلمان راّ متعصبين يهودى ۀ سال١٤٠٠

 ه ربطى به بهائيان ندارد آيا بهائيان جزّه شويد قضيّبخوانيد تا متوج يهوديان را و  متقابل خودۀصهيونست ها دوست بودند؟ تاريخ كين

قرآن ( ّ اند؟ اعدلوا هو اقرب للتقوىخواستهديگران چيزى  پيروان اديان و هوديان ومسيحيان وسايروحدت مسلمين وي و حادّدوستى وات

  ).مجيد

ّ، اما نمى نويسد كه همين روزنامه عالوه برمعر)٢٩ص(  امربهائى مى نويسدۀ دربارJerusalem Post  جم ازاخبارجام  فى تاريخ ّ

اراضى وساختمان ابنيه  به خريد«عات خود ّصندوق تبر رائيل چنين نوشته است كه بهائيان از بهائى دراسۀ ابنيۀدربار وتعاليم ديانت بهائى،
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فقط  اعانه دريافت نمى دارند و) اسرائيل (دولت اديان از مبادرت مى نمايند وبرخالف ساير روحانى خود  اموريتتمش و واحداث حدائق

  ٥٣٩».ازاعانات پيروان خود را مى پذيرند

نپذيرفته  بهائى چنين اعاناتى را ۀدراسرائيل ازكمك هاى دولت اسرائيل دراين زمينه ها برخوردارند ولى جامعّ حتى مسلمين آرى 

  صهيونيست هستند؟ نيز  راستى آيا مسلمين مزبور.ونمى پذيرد

نمى كند ولى ّفرودگاه خود حتى يك چمدان زائرين بهائى را باز  نوشته اسرائيل در٢٧همه اين است كه جام جم درص از ترجالب 

  بهائى دانست كه هدفى جزۀبه حساب اطمينان آنها به جامع بايد  اگر چنين است، اين را.ّچمدان ديگران حتى يهوديان را بازمى كند

زندان هاى جمهورى اسالمى به  نگارنده كه چندسال در خود. نيستند دسيسه هاى سياسى نبوده و زيارت نداشته اند وبه دنبال نزاع ها و

ّ وارده بربهائيان بودم، بارها ديدم كه حتى زندانبانان جمهورى اسالمى »قلقلك هاى«ّايام شاهد  ٦٠ص ده ام وبه مصداق كاريكاتورسربر

 لين زندان هاى مزبورئومس  اى كاش جام جميان با.تفتيش بدنى نمى كردند  ايشان ران،ى به بند زندائخروج زندانيان بها و ورود موقع نيز

زلف جمهورى « به »كاكل بهائيان «،)٢٧ص( ّايام  كينه توزۀ نكند به قول نويسند.جويا مى شدند را ت اين كارّوعل دندمصاحبه مى كر

  . نيزگره خورده باشد»اسالمى

دليل اطمينان دول وملل ازبهائيان تواندبود؟  هست، بوده و بهائيان جهان آشكار صداقتى كه از آيا جزهمين امانت و!  اهللسبحان 

جام جميان باورشان نشودكه بعضى زندانبانان جمهورى اسالمى نيزبه بهائيان زندانى عشق مى ورزيدند وبه صداقت وامانت ايشان شايد

 زندانيان بهائى از ّ جام جميان به استحضارشان مى رسد كه اين اطمينان به حدى بود كه درانتقال يكى ازت براى حير.اطمينان داشتند

 ايشان رابه خودشان ۀدستبند اعزام كنند، پروند و مورأم با نت وى به زندان مركز استان، به جاى آنكه ايشان رازندان شهرستان محل سكو

 ايشان ۀكه پروند لين مى گويندئو ايشان صبح به زندان مى رسند وبه مس.فى كندّ معرتاناس به زندان مركز را خود برود داده، مى گويند

ِّلين كه ازجريان مزبورحيرت وتعجب كرده بودند، با نهايت احترام به زندانى بهائى مى گويند ئو مس.ن كنندشا منتقل رابگيرند وبه داخل بند

ّ اما ايشان ترجيح .برگردند سپس براى انتقال به بند و  بزننددورى شهر رد بروند وقت دارند ومى توانند ظهر  بعداز٢ساعت  تا ايشان هنوز

  .ازعوامل جمهورى اسالمى ننويسند ّ اميدآنكه مورخين رسمى درآينده بهائيان را.وندمنتقل ش همان وقت به بند مى دهند

اى بهاء اهلل آنچه راكه  .ّدشمن برعظمت آيين وامانت وصداقت عشاقت شهادت داده ومى دهند  به فدايت بهاءاهلل كه دوست واى 

به ما كمك . ّشاقت هرچه بكوشيم بازهم لياقت آستانت رانداريمبه فضلت به ما عنايت فرمودى، به عدلت ازما مگير، چه كه مابهائيان وع

ت بيش ازپيش ّيارى كنيم وبه نوكرى بشري جهانيان تعاليمت فرموده اى تا بتوانيم به هموطنان عزيزمان و در كن كه آنگونه باشيم كه تو

  ٥٤٠».جميع خلقت رادوست داريم وبه جميع بشرمهربان باشيم «بپردازيم و

 ّايام رانيز ٣١ۀ درجنگ بين اعراب واسرائيل درصفحپيروزى تل آويو شادى از ۀ شد جام جميان بايدپاسخ اكاذيب مقال گفتهآنچه با 

 .تى ديگرباشدّلم برّملتىدى بهائيان براى پيروزى  وتعاليم بهائى مشاهده نشده كه حاكى ازشا ّبدهند، چه كه حتى يك آيه ازكتب و آثار

ِمقصود  «:مى فرمايند  خودۀت نامّحضرت بهاءاهلل دروصي.  حقيقت استۀآشكاركنند ٣١صۀ درمقال مذكور بهائى نابعمراجعه به همان م

ّاين مظلوم از حمل شدايد و باليا وانزال آيات و اظهار بي ِ ِ ِنات، اخماد نار ضغينه و بغضاء بوده که شايد آفاق أفئدْ ِْ َ ِ ّ اهل عالم، به نور اتفاق ۀٕ ِ ِ

ِمنورگردد و به آسايش حق   : وحضرت عبدالبهاء درمناجاتى چنين به درگاه الهى دعا مى فرمايند». فائزىيقّ

ِّ در ظل ،اى يزدان مهربان جميع بشر را از يك سالله خلق فرمودى تا اعضاء يك خاندان گردند و بندگان حضرت تو شوند

َسرادق فضلت مأوى بخشيدى و بر خوان نعمتت مجتمع كردى و از اشراقات انوار عناي ِ ِ اى خدا، تويى مهربان، . ر ساختىّتت منوُ

تاج انسانى را زينت هر سرى فرمودى و خلعت موهبت را زيور كل بشر، تا غريق درياى . تويى ملجأ و پناه و بخشنده فيض حيات

كن ت واحده ّحد فرما و مظاهر مختلفه را به يكديگر الفت بخش؛ جميع ملل را ملّاى موالى مهربان، كل را مت. رحمتت شوند

اى خدا، رايت وحدت عالم .  جويندالفتحاد، ّتا اجزاء يك خانمان گردند و روى زمين را يك وطن دانند و به نهايت ات



               

 

٣٠٣     ولوله درشهر

 اى خدا، اى پدر مهربان، قلوبمان را از نفحات .انسانى را بلند فرما، صلح اعظم را مستقر كن، قلوب را به يكديگر التيام ده

 ملجاء و يتذ فرما و در صون عناّ نور هدايتت روشن نما و گوش ها را از نغمات جانپرور متلذتت شادمان كن و ديده ها را بهّمحب

ِّ انك انت القو.پناه بخش َ ََ َْ َ ْى القدير يا ستار العيوب و يا غفار الذنوبِ ُ ُ َ َ َ َّ َ َِ ُ ْ ّ.  

  :ونيز

جهان محتاج نورهدايت . نهان نمودهپوشيده وپ خدايا تاريكى نزاع وجدال وقتال بين اديان وشعوب واقوام، افق حقيقت را

  . جهان راكران به كران روشن نمايدپس اى پروردگار عنايتى فرما كه شمس حقيقت. است

 جمهورى اسالمى نقل كرده، درهمين مجموعه، ضمن ۀروزنام  به خبرجعلى به نقل ازآقاى اولمرت نيزكه جام جم به نقل ازراجع 

ن نوشته آ ۀًنيزكه قبال دريكى ازسايت هاى بهائى دربار ّاما خالى ازلطف نيست كه پاسخى را.  شد مطالبى گفته»دل باآقاى واليتى، درد«

  ٥٤١.يدشده دراينجا تقديم نما

  »مي کنى حمله نمراني به اانيبه خاطر بهائ:لياسرائ«

  : بودني آن چناصل

 به عنوان ابزار استفاده ّتيه بهائّقه ضال از فرراني اى اسالمى جمهورهي علدي از تهدىني عقب نشهي توجى براىستيوني صهميرژ

  .کرده است

 به ى حمله اتمعهي شاّ در آن حضور داشتند ضمن ردىبهائۀ  از سران فرقى که تعدادى در جلسه الي اسرائري نخست وزاولمرت

ه خاطر احترام به  داد بناني العدل اعظم اطمتي به سران بلهي وسني اعالم کرد و به اىبها ئۀ  ارادت خود را به جامعرانيا

  . کشور منصرف شده استني به اه از حملراني در اانيسات بهائّمقد

 اني جلسه حاضر شده بودند و در مني در الياسرائ ۀدعوت وزارت خارج  مذکور بااني بهائىلياسرائۀ  روز نامکي به گزارش بنا

 ني ماکسول از سران و رهبران اّهي روحزيسالها قبل ن . خورندى به چشم مزي نى بهائىراني اکي و ى سرشناس بهائىآنها چهره ها

  . استوستهي به هم پري زنجکي ى چون حلقه هاىگري و بهائلي اسرائندهيفرقه گفته بود سرنوشت و آ

 لي حکومت اسرائسيسأ تى کند که از ابتداى عنوان مني چنشي در نوشته هازي نىستيوني صهمي گذاران رژاني از بنوني گوربن

  .ند داشته الي با دولت اسرائمانهيمواره روابط صم هانيبهائ

  : خبرنقد

 ىعي طبري خبر بر غىق در فهواّ تعمىّ اما کمرسدي به نظر مگري دىاسي مانند هر خبر سى خبر کامال معمولکيّاول   خبر در وهلهنيا 

 آن دي و تنقىانده شده است که اکنون به بررس درآن گنجىبودن و مغرضانه بودن آن داللت نموده و اهداف غرض ورزانه به طرز ماهرانه ا

  .مي پردازىم

 نيّاما عاقبت ا. اشاره شده استىنظام ۀ به حملراني ادي بر تهدى از موضع خود مبنلي اسرائىنيّ قسمت اول خبر به عقب نشدر 

 منصرف شده و راني اى اتمساتيسأ به ت از حملهاني به خاطر بهائلي اسرائري نخست وزاي که گونيو آن ا. استزيِّ تعجب بر انگىنيعقب نش

  . استدهي العدل اعظم رسانتي بىالع اعضاّ انصراف را به اطنيا

  : از جملهشودى  مطرح مىادياالت زؤ باره سني ادر

 به خاطر آن از بمباران آن منصرف لي داردکه اسرائراني اانيبهائۀ  به جامعى چه نفعراني اى اسالمى جمهورى اتمساتيسأت) ١ 

  ؟شود



               

 

٣٠٤     ولوله درشهر

 را اني را فراموش کرده و بهائراني اانيهودي ىعني هم نژادان و هم مسلکان خود لي به چه دللي اسرائىهودي و کاليحکومت راد) ٢ 

  . عالم استانيهودي از لي دولت اسرائى چون و چراى بتي حماسميوني صهىدئولوژي اهيّ از اصول اولىکي که ى حالند؟دري نماتيحما

 اگر  اندازد و مطمئنًاى خود را به خطر نمّتي موجودى فاکتورچي هى است که رولي دولت اسرائىاسي سىمشمهمتر از همه خط ) ٣ 

 ى دانستند و بالفاصله اقدام به نابودى لحظه هم درنگ را جائز نمکيّ بود حتى ني آنها خطر آفرى براى اسالمى جمهورى اتمساتيسأت

  ....داندي اندازند خدا مى خود را به خطر مّتي موجوداني بخاطر بهائگونهحال چ.  کردندى مساتيسأ تنيا

 مقاله ني و اقدامات انسان دوستانه از نوع مذکور در اردي انجام گسکي آن رى که روستي نى کشورها مسئله اىّتي امنىاسي سۀلأمس 

 کي ىاسي سىکه خط مشنيخالصه ا.  کشور نبوده و نخواهد بودکي ّتي حفظ موجودى براىاسي وسى نظاماتّي عملىهرگز مانع از اجرا

 کيکه ني مگر اى، مقطعى و انسانى و اخالقى کند آن هم مانند مسائل احساسى نمداي هرگز انحراف پىّتي در مسائل امنهيژکشور به و

  . قرار گرفته باشدتي حماني پشت اکيهدف استراتژ

 منع شده است و ىاسياعتقادات خود از دخالت در امور س که بر اساس راني اى جامعه بهائمينيّاول و بب ۀ به مسئلمي برگردحال 

 ندارند ى راهى و نظامىاسي و سى دولتريّ حقوق خود محروم شده اند و به ادارات و دواهي سال است که از کل٢٨ جامعه ني اىاعضا

ِ توانند ممد استىچگونه م ِ  و ىاسي با کدام امکانات سراني دراليئ دولت اسراىالعاتّاط  وىاسي باشند؟ اهداف سراني در الي اسرائکيراتژُ

 ور شهي کارگر پکي ايالعات جمع کند ّ تواند اطى بهتر مى کارمند شاغل در ادارات دولتکيشود؟ى  بر آورده ماني بهائىنظام

 به ىزاي و آسان است چه نقي و چهره عوض کرده مملکت دقى مسلح و نفوذى گروه هالهيالعات به وسّ که کسب اطيىوآزاد؟درجا...و

   است که از همه جا رانده شده اند؟؟ىانيبهائ

  . کنندى ساده را دنبال مىالع رسانّ اطکي از ري غيى هدف هااني از بهائلي اسرائى هاتي حماانيعّ مدپس 

 و مرکز ى بهائۀکّ اماکن متبرني بيىاي جغرافىکي نزدچي قرار دارند و هراني از اىص و محدودّ در نقاط مشخراني اى اتمساتيسأت) ٤ 

  . نخواهد شداني بهائۀکّه اماکن متبرّ متوجى خطرچي هردي صورت گى وجود ندارد واگر حمله اراني اىاتم

 نيبنابرا.  شده اندلي تبدگري مصادره و به مراکز داي شده اند بي تخراي ى اسالمىجمهور ۀلي به وسىبهائ ۀکّ اماکن متبرتي اکثرني بر اعالوه

  .ستي خبر نني توسط سازندگان اىپرداز  جز دروغىزي چراني انصراف از حمله به اىکه براّبربهانه قرار دادن اماکن مت

ّاول خبر ذکر شده است که  قسمت خورد درى به چشم مىشاني پرزيّ بر مخدوش بودن قسمت اول خبر در قسمت دوم آن نعالوه 

 اشاره شده لياسرائۀ  به افراد دعوت شده به وزارت خارجدًاّد کرده اند و در قسمت دوم خبر مجداري العدل اعظم با اولمرت دتيسران ب

 ىلي خبر خسندهيمعلوم است که حافظه نو.  نه در وزارت خارجهردي پذى مىريّ خود را در مقر نخست وزني مدعورينخست وز ًمعموال .است

  .ّزود مطلب قسمت اول را فراموش کرده است

 ماکسول گفته ّهيکه خانم روحنيّتناقض با مسئله اول مطلب اشاره شده است و آن ا مً موضوع کامالکي مطلب به نيهم ۀ ادامدر 

ّ مطلب و عدم ارتباط آن با خبر قسمت اول نيآوردن ا.  استوستهي به هم پري زنجى چون حلقه هالي و اسرائانياست که سرنوشت بهائ

  .د کنى مطلب دنبال مني در ادامه اىاح خبر هدف مکنونّ دهد که طرىنشان م

  . استاستي هدف و سني همى در راستازي نى در باره جامعه بهائونيمربوط به اظهار نظر بن گورۀ  ذکر مسئلو 

  :جهينت

 لي با دولت اسرلئراني اى در مرتبط نمودن جامعه بهائى آن سعسندهيه نوک ديآى  بر مني خبر چنني متناقض ابي مشاهده ترکاز 

 ندارد ى کار تازگنيّالبته ا . شده اندني و تدوىاحّمسائل مذکور در خبر به نحو مغرضانه و هدفمند طر . سادهى خبر رسانکي نه صرفًا دارد،

 ني همزي بشوراند و اکنون ناني بهائهي را بر علراني نموده تا بلکه جامعه اکاتي تحرني اقدام به اى بنام فلسفىد فرزين ١٣٣٤ در سال رايز

  .ندي نماىهدف را دنبال م



               

 

٣٠٥     ولوله درشهر

 نقاط جهان هر گز در ري و چه در ساراني چه در اى که جامعه بهائدانندى  مشابه مى خبر و خبر هانيه خود سازندگان ا در خاتمو 

 ىخي تارقي عمنهي از ککاتي گونه تحرني کنند و اقدام به اى به دنبال ندارد شرکت نمى ورزنهي و کى جز دشمنىزي که چىاسي سکاتيتحر

 که اکنون به واسطه ىلي به اسرائاني که با وابسته نشان دادن بهائندي نماىآنان تالش م. ردي گىشمه م سر چىائ بهىآنان به آيين جهان

ّالبته اهل . ندي نماري نامطلوب از آن تصوىه مردم چهره اّ اعتبار و درنزد عامىاهل بهاء را ب  مورد نفرت مسلمانان است،ني با فلسطىريدرگ

ّ اند که حق را از ناحق تشخ شدهداري و عامه مردم آنقدر بقتيحق   . دهندصيّ



               

 

٣٠٦     ولوله درشهر

   مکارم شيرازىى اهلل العظمتآي منسوب به ىنوشته ا

  سايت نقطه نظر شينتو،

 ندارد و اگر به حال خود رها شود ى نفوذگري دئى بهاانتيفق شده بودند که دّ قوم در اظهارات خود متنيلّ از بزرگان و کمىبرخ 

 و درشت زيهامات رّ اتراديمنظور ا( لّ مفصى سخنان خود را پس از اظهار نظرهانيهم، ااگر چه همان اشخاص  .متروک خواهد شد

ّ کردند اما تصور مى،عنوان م)است ّ شود اما با ارياخت) انئي سکوت در برابر بهاىعني( ّهي روني بزرگان عمل شود و اني اهي که به توصرفت ىّ

 را انييبها نجا که امام جمعه سروستان،آ تا ردي گى به خود مىشتريروز شدت به  شود که بر عکس، روز بىِّکمال تعجب مشاهده شده و م

 ى مبي ترتانئي مبارزه با بهاى براّى مربتي تربى رسمىدوره ها  قم،ّهي و حوزه علم٥٤٢د کنى سروستان اعالم مى برادي خطر و تهدنيبزرگتر

 شرکت کنند که ى علمى کند تا در نشستى را به قم اعزام ماتّي الهراني از دبى استان تهران جمع١٤آموزش و پرورش منطقه  .٥٤٣دهد

   ٥٤٤». استّتئي و بهاتي با بابيىشناآ«ن آمحور بحث 

 هجوم کرده و زدي در انئيبه گورستان بها  به ظاهر گمنام،ى زنند و گروهى سر باز مئى جوانان بهارشي راه از پذمهي ها در ندانشگاه  

 و وي و رادابندي ىت مشغول بلکه به ان اشتغال مآبه اشاعه افترائ . مستقلمهي مستقل و نتيدهها سا. کنند ى ملي تبدى ارانهيرا به و نجاآ

نه بخاطر  ،اشتباه نشود(  افتدى ممارستاني بادي به اري اختى انسان ب.ىعجب سکوت واقعًا . ذلکى را هم قس علدي جراو ونيزيتلو

 مکارم ى اهلل العظمتآي منسوب به ى کنند نوشته اتي سکوت را رعاني انکهي اىبرا م دشت کرج،ّ در خرى گروهاني منيدر ا). سکوتش

 ىّتي شخصراي کنند زدأيي را تى مطالبني چنشاني دارم که اديترد . انداختندئى بهاري و غئى و به منازل بهاري تکثباال راژي و در تّهي تهىرازيش

 به هر حال خواستم شما .ن موافق باشندآ گونه ني کنم با انتشار اى اقل فکر نمّحد .د هستندّ متعدفاتيلأ تى و مطالعه و داراقياهل تحق

اکثر  .مي کنى مى با هم بررسى متن را قدرني اى از نوشته هاى لذا بعضديري حرکت قرار بگني افي و کّ کماني در جرزي نزيخوانندگان عز

  . باشدى محي کنند نا صحافتي انتظار دارند که خوانندگان در اي اخذ کرده  کهىجيفانه نتاّسأّ است اما متحي که ذکر کرده اند صحىمطالب

  .معامله و ازدواج با آنها جايز نيست.  فرقه در حکم کافر حربى هستند و پرهيز از آنها الزم استاين : اندنوشته  

 الخصوص با اسالم ى کس و علچي با هى حربچي مستقل است و هىني بلکه دستي فرقه نکي ئى بهاانتي گفت ددي چه زبان بابه  

 حکم صادر نها قضاوت و مخصوصًاآّ اسالم حق ندارند در باره انّي متولً احد واحد معتقدند و اصوالى چون به خداستنديکافر هم ن .ندارد

 است نيقل امر احد ا .ستي نّتيحي در مسى است همان طور که اسالم شعبه ااوردهي در اسالم بوجود نى شعبه ا،ئى بهاانتيد رايکنند ز

ن آ بعد از اي شود که قبل از اسالم بوده اند و ىّ تلقيى هاى لوژدئوي و ااني دهها و صد ها مکاتب و ادفي تواند در ردى مئى بهاانتيکه د

ّ حتى قضاوت کنند اما هرگز دارااينها اظهار نظر و آ ه توانند در مورد همى مانيقا آ.مده اندآبوجود  نها حکم آ در باره  کهستنديّ حق نني اىّ

 ى رسمستمي اظهار نظر و صدور حکم، از طرف دولت و سنياگرا . اجرا هم بشوددي حکم بانيع باشند که اّکه متوقنيصادر کنند و بد تر ا

ت حکم و مسائل مربوطه ّ عدم صحايت ّن حالت، بحث صحآ تازه در کهّ صورت محقند ني شود در ادأيي ت رسمًاديکشور است که با

  . گرددىممطرح 

ه مداخله نمايد از صف ّى که در امور سياسيئ نبايد به سالطين و حکومتهاى وقت خود اعتراض کند و هر بهاکس هيچ : اندنوشته  

 ايرانيان را جالب اينجاست که خود بيت العدل اعظم دائمًا. ّحتى اگر سلطانى ظالم بر مسند حکومت باشد. (گردد يان اخراج مىئبها

ت امرى سياسى بوده و به جز ّيئکند و فلسفه وجودى خود بها  در امور سياسى و بر اندازى نظام جمهورى اسالمى مىشويق به دخالتت

  .)حذف اسالم به چيز ديگرى نمى انديشد



               

 

٣٠٧     ولوله درشهر

 در انئيبها . کردندىرا ذکر م »ى اسال مى نظام جمهورى العدل اعظم به براندازتي بقيتشو« مورد از کياقل ّ بود حدخوب  

برداشت   کنند که اکثر مردم،ى محي العدل اعظم تصرتيب .نها استآ از استقالل و نه انفعال ى ناشنيا . کنندىداخله نم ماستيس

 ،ىّ جهان مادّتيالّ دانند که فعى مانئيّ اما بهاندين را بنا نماآ دانند چگونه ى نمزي دارند بنا کنند ندارند و نلي که مى از نوع جهانىواضح

 ىّ بهبود امور مادى براىداريل پاّ تحوچيه ل ساخت،ّ را نتوان متحوى روحانطي است و مادام که شراى روحانطيز شراا ى انعکاسصرفًا

لوده به اغراض آلوده و آشتاب   خام،ىاستهاي خود را به دست سانئي است که بهاىهي و بدىعي طبىّتي وضعنيدر چن .ستي نسريّمتصور و م

 ل،يبوضوح و صراحت و به تفص ئى بهاانتي در دزي نني و حدود اطاعت از حکومتها و سالطّن حددر ضم . سپارندى نمى و گروهىشخص

  . شده استنييتع

  سپرى شده است) ص(ّ گرديده و دوره رسالت محمد مصطفىء ظهور باب و بهاء، شريعت اسالم الغابا : اندنوشته  

جا به نينسخ در ا .م که نشان به بار نشستن آن شجر برومند است اسالانتيس دّ به ساحت مقدى نه اهانتنيّ است اما احي صحّالبته  

 ى شد ؟ال واهلل که پروازفي خوار و ضعّتيحيمس اسالم، طّ توسّتيحي از نسخ مسا آي. باشدى ارزش دانستن نمى نابود کردن و بىمعن

  .افتي گرفت و تکامل ديجد

 گرفته مى و در آخرين ماه قبل از نوروز. د و روزه به مقدار نوزده روز است ل نوزده ماه دارد و هرماه نوزده روز دارهرسا : اندنوشته  

  .شود

 به زي نىتّمد . گذراندندى مروزگار ،ى مختلفى هامي با تقوانيراني سال ااني دارد ؟سالىراديّ است اما چه احي مطالب صحهمه  

 و هجرت رسول ىن مذهبآ أ که مبدىمي و بعد تقوى شاهنشاهمي مالک عمل شد سپس تقوى شمسميوردند بعد تقوآ ى روى قمرميتقو

 انيراني شود و اى اجرا نمتمامًا ،ى قمرمي تقوً که اگر اسالم مالک عمل است چرا کالستي نم است و معلوىن شمسآ ماتي تقسىول اکرم،

 که در ىالدي ممي به تقودياب  چوندآي ى چشم هم کم مکيّ و البته ى شمسمي به تقوگرشاني و چشم دى قمرمي چشمشان به تقوکي ديبا

دو چشم کم   مورد،ني در اانئيّالبته بها . داشته باشندى نظر زيمالک عمل است ن ،ى جهانً و کالى و ورزشى اقتصادى از مناسبتهاىاريبس

 جادي اميته بازار تقاوشفآ ني در اى وحدتى خرند تا روزىت را به جان مّ مشقنيّ مالحظه کنند اما ازي را نئى بهامي تقوديورند چون باآ ىم

 قي را به تحقزانيه عزّ به عدد نوزده است توجراديّاما اگر ا. عرضه دارنداني به جهاننيفرآ وحدت مي خود را به عنوان تقوعي بدميکنند و تقو

 ىه مهندس در رشتPHD درجه ى که خود داراشانيا ن،آ ى کنم که در طىجلب م  به سه دهه قبل،کيدر نزد ،فهيجالب دکتر رشاد خل

 ١٩ بر اساس عدد دي اثبات کردند قرآن مجوتريکامپبا استفاده از   هستند،زونايرآ در دانشگاه ىوتري و استاد کاربرد محاسبات کامپستمهايس

  : شرح استني به اشاني اقيخالصه تحق .نازل شده است

   شده استلي حرف تشک١٩از » ميبسم اهلل الرحمن الرح« ىعني قرآن هآي نيّ اول-١

  . امده است١٩ از عدد ى در تمام قرآن به صورت مضربهآي ني از کلمات اکي هر -٢

  مده استآ بار ١٩ قاي در تمام قرآن دق»اسم «ىعنيّ کلمه اول -٣

  .مده استآبار  ١٩ x 142ى عني بار ٢٦٩٨ »اهلل« ىعنيم ّ کلمه دو-٤

  .مده استآبار  x 3١٩ ىعني بار ٥٧،»حمنّالر« ىعنيم ّ کلمه سو-٥

  مده استآبار  ١٩ x ٦ىعني بار ١١٤ »ميحّالر «ىعني کلمه چهارم -٦

   سوره است١١٤ قرآن شامل ّ کل-٧
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 )ق( مثال در سوره ى باشد براى م١٩ از عدد ىمضرب  در همان سوره،ى قرآنى سوره هاىعه ابتداّ تعداد کاربرد حروف مقط-٨

 هر ىدر ابتدا) ق(حرف  . بار تکرار شده است٥٧ زين ،٤٢ه  سورىعني) ىالشور( بار و در سوره ٥٧ )ق(حرف  ،٥٠ سوره ىعني

 س،ي المر، الم، (ريعه نظّ حروف مقطگري دّتي گونه است وضعنيهم . استدهمآعه ّ سوره ها، بصورت حروف مقطني اىدو

  .....)عسق طسم،

 انئي است که بهانيال اؤحال س .د توانند به اصل مجموعه مراجعه کننى منيارد که طالبد زي نىگري جالب دى جنبه هاقي تحقنيا  

 اعجاز قرآن لي در قرآن دلىاضي روابط رني به اسالم کرده اند؟اگر وجود اىچه اهانت  احکام خود،گري و دمي در تقو١٩ عدد جيبا ترو

 نياشد؟ در ع تواند داشته بىن در عمل نشان از چه مآت بهاء اهلل و بلکه ارائه و اشاعه ر باب و حضتط حضرّن توسآ کشف اآياست 

 ىبرا سمان،آو رفتن به )  القمرّشق(  تا دو تکه کردن ماهزهياز صحبت با سوسمار و سنگر  و زمان،ني که از زمى که در حالرمّيحال متح

 ني،کمترقيم و موجود و قابل تحقّ اعجاز مسلني از ارانيچرا در ا  شود،ى مبردهس اسالم بهره ها ّ مقدانتياثبات وجود معجزه در د

 الع دارند؟ّ اطى کشفني از وجود چنى اسالمراني کنند؟چند نفر در اىفّ اعجاز را معرني در مقاالت خود ادي باانئي و بهاستي نىبتصح

 رواني پافتني ى در حال جستجو برا دائمًاى خبرى که رسانه هاى در جامعه اى براستا آي باره منتشر شده است؟نيچند مقاله و کتاب در ا

 ى نمى التفاتفهي کشف دکتر خلني نسبت به اچرا انند،ي عظمت اسالم را بنماقي طرني باشند تا به اىمسلمان شده اند م که اني ادريسا

 ّ ام که به ظندهيّ دانم اما من شنىرا نم شما »د؟ي کنىشما چه فکر م« فردا ويبقول راد  هم الزم نداردىکه بودجه انيکنند با وجود ا

 به رانيه مردم اّ مساله را باعث توجني اىعن ي. داده اندصين تشخآ دي از فواشتري را بري امر خطنيعالن اات اّ اسالم مضرىعلما غالب،

 را به شي داده و عطاصي تشخال کار را باسکيلذا در صد ر . کندى نمىبرابر نآ با ىتّ مضرچينها هآ دانسته اند که در نظر ئى بهاانتيد

  . را محروم ساختندراني واسطه مردم اني و به ادندي بخششيلقا

ساختمان عظيم (اين کار زير نظر بيت العدل .  با دختر، خواهر و ساير اقربا جايز است و فقط با زن پدر حرام استازدواج : اندنوشته  

رارى ايرانى مليون دالر و با حمايت مستقيم اسحاق رابين نخست وزيرسابق رژيم صهونيستى و زير نظر دو بهائى ف ٢٥٠ هزينه بيت العدل با

والدين عروس و داماد در ازدواج ضرورى  رضايت....... انجام مى گيرد.)  و دکتر فريبرز صهبا افتتاح شدتبه نامهاى مهندس حسين امان

  .نيست

 حرام  مطلقًائى بهاانتيازدواج با محارم در د . که همه مطالب نوشته شده در مورد ازدواج خالف واقع استمي گوى ممختصر  

بر   مورد،کي اقل نشان دادن ّن و ارائه مستندات و حدآ رياثبات غ .ستي نني از اري نزد همه واضح است و در عمل هم غنيااست و 

  . الزم استزي هر دو طرف نني والدتيرضا . استىعّعهده مد

 ربط به ى مطلب بکيه و  داشته که صبر نتوانستلين چنان در القاء شبهه تعجآ سندهي است که نوني نکته جالب در نوشته اّاما  

 ني که روشن نکرده اند که اسحاق رابميبگذر .ورده استآن را در پرانتز آ سيسأ تى العدل و چگونگتيله ساختمان بأ مسىعنيموضوع 

 نظر ري زکدام کار  چه؟ىعني» ردي گى العدل انجام متي نظر بري کار زنيا« نوشته اند نکهيّاما ا . استردهوآ را بعمل مي مستقتيکدام حما

 دي جد حرف واقعًانيا ن دارد؟آ بر ى العدل چه نظارتتي اقربا است؟بريخواهر و سا  منظور ازدواج با دختر،اآي رد؟ي گى العدل انجام متيب

  د؟ي اکرده اخذ انئيبها ى از کتابهاکيرا از کدام 

  .باشد پانزده سالگى مى پسر و  بلوغ دخترسن : اندنوشته  

 اشکال است ى داراستينها نآ ني بى است و تفاوتىکيکه حکم پسر و دختر ني اا آي است؟ادي زاياست کم   کجاست؟رادي اخوب  

 ىّ و حتى حکم اعدام مى مشمول احکام جزائى سالگ٩ دختران بعد از سن ى فعلني که بر طبق قوانمي گوى مالع مختصرًاّ؟محض اط

  . باشدى مء امضاونيلي مکي نين و از جمله نهضت کمپ حقوق زنارفداران طدي مورد اعتراض شدنيتوانند باشند که ا
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ازاين گذشته، جالب آنكه همان (ّ اشياء پاک است وچيز نجسى نداريم، حتى ادرار، مدفوع، سگ، خوک، منى تمام : اندنوشته  

وسگ نجسند، ولى حيوانى كه به نام ايشان منتشركرده اند، دررساله شان نوشته اند، خوك  را  مزبورّۀآيت اهلل مكارم شيرازى كه اعالمي

  ).دشود، نجس نيستّ ديگرى متولحيوان با دوهم يا يكى ازاين  با ازجفت گيرى اين دو

 کردند عالم ى اجرا مى را بخوبمي تعلکي ني همانياگر جهان . دانندى را نجس نمزي چچي است که هانئي از افتخارات بهاىکي نيا  

 حکم است که نيبرطبق هم . رفع حکم نجاست استني همميمحصول مستق نکه باشد،آ بات از هر نوعّترک تعص . شدى منيبهشت بر

 ىض نمّبه وجدان افراد تعر . گذارندى احترام مگرانيبه افکار د . دانندى بلکه الزم مزي ملل را جاو اني معاشرت با همه اقوام و ادانئيبها

 ني از اشترياگر ب . ندارندگرانيو مصاحبت و معاشرت با د داد و ستد، ، در ازدواجىمنع  همگان باز است،ىدرب معابد شان به رو کنند،

 ن بي اختالفات موجود در هند و پاکستان،ا آي. استّتي واقعکي نيا ّ اماشود ى حمل بر مبالغه م حتمًامي حکم بگونيا ديدر باب فوا

 راقتل عام انيهودي چرا تلري هدي کنى مفکر ست؟ي ن حکم نجاستني از همى موجود ناشىتهاّي اقلگري دنيهندوها و مسلمانان و همچن

 گذشته چه ى و سرخپوستان در دهه هااهاني با سانييکايمرآت رفتار ناپسند ّعل  پنداشت؟ىنان را نجس مآ است که ني از اري غا آيکرد؟

 حکم ع،ي فجاني همه اىامل اصلع....و و و   از چه بود؟ى ناشني و هرزگوىط صربها در بوسنّقتل عام وحشتناک مسلمانان توس بود؟

 و سگ و ع بقول شما با ادرار و مدفواي و ءايمانند سرطان است ممکن است با اش  است که حکم نجاست،ني اقتيحق.نجاست است

 . بلعدى م رسد و همه را در خودى مگري دى زود به نجاست انسان و افکار انسانهاىلي بلند پرواز تر است و خاريّاما بس شروع کند....خوک و 

 ى معتبر مري غّى چرا حکم نجاست را بطور کلانئي وارم که معلوم شده باشد که بهاديام . داندى را نجس مانئي مورد که بهانيهمانند هم

 به ستي نجس نزي چچي هندي گوى مى وقتانئيبها . استگري دى و نظافت و بهداشت امرىزگي و پاکىه داشت که پاکّ توجدي باّاما انندد

 مفهوم نيا . نخورداي شود خورد ى که سگ را مستي نني ا»ستيسگ نجس ن« ى معن. شود خوردى را مزي که همه چستي نني اىمعن

نجا که حضرت بها ءاهلل آ نظافت هستند تا تيمور به رعاأ مانئيهمه بها  نخوردن ندارداي به خوردن و ى مقوله است و دخلنيفارغ از ا

  :ندي فرماى مضمون مني به اىانيب

 ى اضطرار باشد خداوند او را مى امر از رونيّاما اگر ا . رسدى او به درگاه خداوند نمى باشد دعاىلکه چرک ،ىاگر بر لباس کس

  .بخشد

  : حضرت عبدالبها فرمودندو

  ات داردّي در روحاندي شدري ولکن تاثى جسمانستينظافت ظاهره هرچند امر

  د؟ي کنى شما چه فکر مىراست ورد؟آ نظافت را وارد تيهام عدم رعاّات توان ى مىمي تعالني و جنانتي دني به چناآي
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  !قلقلك

  حامد

امثالشان كه  و  سالۀ خود١٦٤يافتن آبروى  جام جميان براى باز  

 و نموده اند، خواسته با يك كاريكاتور كشتار و تبعيد حبس و بهائيان را

 هائيان رامظلوميت ب ايام، ننگ شوئى نمايند و ٦٠مقاله اى درصفحۀ

جسمى اى   وروحىشكنجه هاى  مظالم و مظلوم نمائى جلوه دهند و

آن  ّاما غافل از!  به حساب آورند»قلقلك«شده،  بهائيان وارد كه بر را

 دشمن، به مظلوميت پيروان آئين جديد غيربهائى، دوست و كه بهائى و

به  درياى حقايق مزبور ذيل قطره اى از در. رحمن شهادت داده اند

ًكه عمال خود به چشم  همان طور مى رسد تا هموطنان عزيز ستحضارا

  .اينجا بخوانند در آنها را نيز سرديده اند، شرح بعضى از

 

 مظلوميت يا مظلوم نمائى

خيال، مقاله اى ازجوانى كه پدرش پس ازانقالب شكنجه وكشته شده 

  ٠٧/٠٦/١٣٨٦است، 

مت شما و سر دبير محترم روزنامه جام جم با عرض سالم خد  

 ٨٦ /٦ /٦همکاران و کارمندان آن روزنامه، ويژه نامه اى که در تاريخ 

در باره ديانت بهايى و پيروان اين آيين الهى منتشر نموديد مالحظه 

و هر چند که مانند گذشته انتظار نمى رفت که حقايق را بنگاريد زيرا اقدامات گذشته شما گواه آنست که به دنبال آشکار شدن حق . شد

اگر غير از اين مى بود حداقل اجازه پاسخ گويى و دفاع نسبت به اکاذيب و تهمتهاى وارده را به پيروان اين ديانت . حقيقت نمى باشيد

  .يا سخنان آنان را در روزنامه خود چاپ ميکرديد .ميداديد

 نظرم را جلب نمود، در آنجا اشاره به »ىمظلوم نمايى به قيمت دروغپرداز« اين ويژه نامه مطلبى با عنوان ٦٠الغرض، در صفحه   

مطالبى تاريخى در مورد شکنجه ها و اذيت و آزارهايى که به پيروان اين ديانت وارد گشته اشاره کرده ايد و آن را دروغى محض شمرده و 

است، قلمداد کرده 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 رفتند کم نيستند ولى متاسفانه بسيارى از آنان اکنون در قيد حيات نمى باشند . ايد

ه شما نشان 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 ب

  .دهند

بهتر است قدرى به عقب يعنى اوائل انقالب نظر کنيد در آن سالها تعداد بهائيانى که زير شکنجه به قتل رسيدند کم نبودند، آيا   

وييد بسيارند افرادى که اين صحنه ها را به خاطر دارند و ديده اند، جواب آنها را چه مى گ اين حوادث و وقايع را نيز دروغ مى انگاريد؟

  آيا ميخواهيد مدعى شويد که آنان نيز دروغ مى گويند؟
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من خود يکى از افرادى هستم که جسد شکنجه شده پدر و ساير اقوام خود را که به دستور حاکم شرع اسالمى به قتل رسيدند،   

 پاره شده شکمنگشتان بريده شده و هنوز کمر سوخته شده پدرم و بند بند انگشتان شکسته شده و بازو و آرنج شکسته شده عمويم، ا. ديدم

؟  اين اتفاقات دروغ بافى بيش نيست به نظر شما آيا. سال از نظرم محو نمى شود٢٦بعد از ..... ايى که احشاء آن را خالى نموده بودند و 

  .عده کثيرى از اهالى شهر همدان شاهد اين اجساد مثله شده بودند و تصاوير و فيلمهاى آن نيز موجود است

 زندگى مى کردند و چندين بار به خاطر بهايى بودن تهديد به مرگ شدند تا آنکه در نوکپيرزنى که در روستاى  ر مورد پير مرد ود  

 حمايت کسبمظلوم نمايى و « هردو آنان زنده زنده سوزانده شدند، چه جوابى داريد؟ آيا اين را هم به حساب ١٩٨٠ نوامبر ٢٢تاريخ 

هر چند قاتلين اين پير مرد  . قلمداد مى کنيد»کم گرفتن شعور و عقالنيت مخاطباندست « قول خودتان بحساب  مى گذاريد يا به»عمومى

  .و پير زن آزاد شدند ولى پرونده آنان و اعترافاتشان که با افتخار بيان نموده بودند موجود است

 خواهيد اين حوادث را تحريف و تکذيب اين وقايع در يک کشور اسالمى که مدعى عدل و داد است رخ داده، چگونه مى  

نماييد؟ بهائيان مدارک و شواهد بسيارى از اين نوع را در دست دارند و اصرار و ابرام شما در تحريف تاريخ تنها ثابت ميکند که جنايات 

آنان در اثر مرور زمان از بين بى شرمانه اى که در ابتداى پيدايش ديانت بهائى توسط دشمنان آن بوقوع پيوسته، هرچند مدارک بسيارى از 

اگر هنوز بقايائى از عدالت و . مظلومين همان مظلومين و متعديان جسور و بى انصاف همان مدعيان سابقند. رفته، ولى حقيقت دارد

  .!)ودجام جم آن رامنتشرننم( شجاعت و انصاف در شما باشد، اين مطالب را نيز جهت قضاوت صحيح خوانندگان خود منتشر مى نماييد

   براياممرورى

  )قسمتى ازمقاله اى ديگر(

 بهانه اى گرديد تا کارنامه دشمنان »بهائيت آنگونه که هست«اقدام اخير روزنامه جام جم در انتشار ويژه نامه اى تحت عنوان   

  . و حقيقت به روايت خودشان مورد بررسى قرار گيردراستى

هائى به اکاذيب و اراجيفى که نشر نموده اند داده شده ولى چون نشرياتى مانند گرچه تاکنون جوابيه هاى متعددى از سوى جامعه ب  

جام جم و کيهان اساسا به جهت تحريف حقيقت و نشر اباطيل و اوهام دائر هستند على رغم تصريح قانون مطبوعات از درج پاسخها 

  . اعتبارى نزد هم ميهنان منصف و خردمند ندارندخوشبختانه اين نشريات به سبب عملکردشان هيچگونه وزن و. خوددارى مى ورزند

آنکس که پيروان خويش را حتى  جام جم در گذشته نيز افترائات بيشرمانه اى به ديانت بهائى وارد ساخته بود، ازجمله سيد باب،  

نمى داند، به سردمدارى از استعمال دخان منع نموده، متهم به تجارت ترياک نمود و مومنين ديانتى را که حتى حمل سالح را مجاز 

 اينان گمان نموده اند بهائيان هم مانند اهل وزارتخانه »کافر همه را به کيش خود پندارد،«از آنجا که بقول معروف . تروريسم متهم نمود

  .متبوع اين نشريات، براى کسب و حفظ قدرت و ثروت حاضر به انجام هر اقدامى هستند

ترور سه جوان پاک ايرانى را که در فيليپين به فعاليتهاى انسان  ) ٤٠ايام ص( م در يکى از مقاالت اخير اين به ظاهر تقبيح کنندگان تروريس

عمليات «مورد تحسين و ستايش قرار ميدهند و آنرا ) بعلت بهائى بودن مقتولين( دوستانه و تسکين آالم روحى زندانيان مشغول بودند 

ِکاش در دل اين متعصبين کوردل ذره اى عرق وطن و حس نوعدوستى نيز .  مى خوانند»بىاعدام انقال « و»غافلگيرانه و هشدار دهنده

تعميم همين گونه نگرشهاست که باعث شده اکنون . وجود داشت تا چنين با بى غيرتى تام، قاتلين جوانان وطنشان را تحسين نميکردند

َفرق اسالم قتل برادران دينيشان را صواب پندارند و جنايتکارى    .را موجب قربيت الهى بدانندِ

دادگاهى در مصر حکم بر آن ميدهد که . اعالن ميگردد که ريشه بسيارى از فتنه هاى عالم در اينجاست) ٤٧ص( در اعترافى ديگر   

عث اما اعطاى همين حق مسلم ابتدائى با. در کارت شناسائى بهائيان مانند اهل مذاهب ديگر ذيل عنوان دين، کلمه بهائى قيد گردد
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ميشود که متعصبين تنگ نظر در اينجا خوابشان آشفته گردد و بيضه اسالم را در خطر ببينند و با تحريک و 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

 حرص در محکوم کردن ديانت بهائى عنان اختيار از کف داده اند و از افشاى امورى که حيثيت نگارندگان از شدت تعصب و  

فى المثل مقاله اى علل اصلى وقايع پانزده خرداد را دو مطلب مى شمارد، يکى . نظام خودشان را نيز لکه دار ميکند ابا نکرده اند

اى سوگند به قرآن در انتخابات شوراهاى ايالتى و واليتى و ديگرى مخالفت آقاى خمينى با جايگزينى سوگند به کتاب آسمانى بج

پس خونهائى که ريخته شد ). ٥٢ص( بود »نشأت گرفته از رأى عباس افندى«مخالفت ايشان با حق راى زنان که به قول نگارنده مقاله 

واليات انتخاب شوند و نيز نگذارند زنان حق رأى  در شوراهاى »و در رأس ايشان بهائيان«تنها براى اين بود که نگذارند غير مسلمانان 

  .بيابند

ضمن درج نامه آيه اهلل بروجردى به شاه، نگارنده ناخودآگاه مسئوليت اعدام و حبس ده نفر بهائيان ) ٥٠ص( در مقاله اى ديگر ...   

وب و قتل و غارتى را که فلسفى بپا کرد از او بيگناه را در واقعه ابرقو برگردن شخص آيه اهلل بروجردى مى اندازد و ريشه همه فتنه و آش

در ابرقو اعضاء يک خانواده شامل مادر و فرزندان به علت سوء نظر يکى از خوانين محل به قتل مى رسند و شخص مذکور براى . ميداند

اگر قتل را به گردن بهائيان بيندازد پر التهاب ميبيند گمان ميکند که ) به لطف فلسفى(فرار از مجازات وقتى جو عمومى را بر عليه بهائيان 

به صرف عنوان همين اتهام و بدون هيچ مدرکى ده نفر از بهائيان را در نقاط مختلف دستگير کردند که اغلب ايشان . از اتهام خواهد رهيد

ر عليه متهمين در مسافتهاى چند صد کيلومترى از محل جنايت زندگى ميکردند و عاقبت دادگاهى که به سبب فقدان مدرک حکم ب

صادر نمى کرد، بنا بر مطالب مندرج در اين مقاله با نامه آقاى بروجردى به شاه، مجبور به صدرو حکم اعدام براى يکى از بهائيان و 

قلم همواره در . اسناد تاريخى و قضائى غير قابل انکار دال بر بيگناهى اين افراد موجود است. حبسهاى طويل المدت براى بقيه گرديد

  .انحصار ستمکاران متعصب نخواهد ماند و برگهاى تاريخ جز ننگ براى مسببين اين وقايع شرم آور نخواهد نگاشت

  ».عظمت کاخها را از سايه هايشان و عظمت اديان را از مخالفانشان ميتوان دريافت«: لکنت دونوئى گفته است...   

*** 

. دروغپردازى خوانده است را مزبور ، ضمن تمسخر، موارد٦٠ص درصفحۀ نشريات بهائى بانقل ناق نمونه از و ذكرد جام جم با  

چنين  بهائى نيز اديان بابى و همۀ اديان مؤمنين به قدرتى الهى تحمل شكنجه مى كرده اند، چنان كه در جام جم فراموش نموده كه در

مى دارد  عقيده وا به تبرى از سررا يا  امثال عمارفراموش نموده كه شكنجۀ دشمنان اديان الهى گاه چنان سخت است كه. هست بوده و

درست  نموده، صحيح و تمسخر كه جام جم تكذيب و مورد مقاومت هاى مزبور دو هر !حال آنكه والدينش با استقامت شهيدمى گردند

اما . دارد ايات وجودداشته وكيفى رو باشد، هميشه اختالفات كمى و است، نهايت اين كه چون تاريخ آئينۀ تمام نماى وقايع نمى تواند

 جام جميان به مسؤولين نشريۀ بهائى بى مورد لذا ايراد. عدم وقوع وقايع نيست دروغپردازى و جزئيات تاريخى دليل بر اختالف در وجود

 در مين ايام نيزه در تبصره آورده اند، و ذيل صدها مقالۀ خود روزنامه نگاران محسوبند، بارها در است، چه كه خودكه به اصطالح از

. وارونه جلوه دهند تكمله افزوده اند تا حقايق را تبصره و حقايق به نفع جامعۀ بهائى داشته، كه نشانى از منابع ديگر نقل قول از ذيل هر

راوى واقعۀ  نقل كرده اند كه ٦٠همان صفحۀ  جام جميان در ًمضافًا آنچه مسؤلين نشريۀ بهائى ذكركرده اند، كامال بجاست چه كه خود

بديهى است كه نقل خاطرات  دوم، شكراهلل قلى اردستانى، واقعه اى راكه در پنج الى شش سالگى خود شنيده، تعريف كرده است، و

كليات مسائل تاريخيه مندرج «به همين دليل مسؤولين نشريۀ بهائى بجا توضيح داده اند كه  كودكى مى تواند داراى اشتباهاتى هم باشد و

 جام جم وارونه ».البته جزئيات آن مسموعات شخصى نويسندۀ محترم است تواريخ مطابقت دارد و  خاطره با مطالب منعكسه دراين در

  !بود، و نه عكس آن ايرادبه آن وارد نشريۀ بهائى اين نكته رانمى نوشت، مى داند كه اگر بهتر خود كار

 ديبا مسخره كرده،  خوانده وىدروغ پرداز شان كه جام جم آن راياستقامت ا وانه خوردن جناب مال رضا ياما راجع به واقعۀ تاز و  

زان استقامت يم ران بريا زينخواسته اند ملت عز ،ف دست زدهي تحرىنقل ناقص واقعه به نوع ان بايجام جم زينجا نيا اشاره كردكه در
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 است كه ىن كافيانه هميرضربات تازيز  جناب مال رضا دربارۀ صحت استقامت در.  برندىپ شتريشكنجه ب ريز  خود درىهموطنان بهائ

 ق بريشان به مقام تحقيانه خوردن مال رضا ايتاز از بعد. بزرگان طهران بود از زندان و غالم رضا خان در  بودىشخص«د، ياشاره نما

انه يچطور تاز ده بودندي پرس.انهي، گفته بود تازغ تو كه بودّزندان مبل يده بودندكه درپرس او از.  شدىآدم مشتعل و ق كرديآمدند، عاقبت تصد

ن ي الواقع اىر شدم كه فيمتح و ردادييحركت ننمودن او حال مرا تغ رمرد ويانه خوردن مال رضا وطاقت آوردن آن پيانا گفت كه تازي بىزدن

 نمودند مثل ىن اقامه ميبراه  وليهزاران دال  اگرىشناختم ول حق را آمدم و هست؛ به مقام مجاهده بر او  است كه درىچه طاقت

ادشان آورد يد به ي كنند، باىب ميتكذ ان رايان قول بهائيجام جم اگر  و٥٤٥».انه استيّمبلغ من تاز. نبود دي من مفىاستقامت مال رضا برا

 و ،ىربهائيخ غيتوار، بلكه ىخ بهائي است كه نه تنها توارىقتيزندان، حق شهادت وحبس و ن شكنجه ويان حيبهائ ان ويكه استقامت باب

 و !به آن اعتراف دارند زين) پژوهش هاى سياسى مطالعات و مؤسسۀ ١٧ شمارۀ نامۀ فصله كنندگان يمثل ته( انيجام جم  امثال خودىحت

ه چنان ك.  شده بودىنيش بيقبل توسط ائمۀ اطهارع پ شهادت ها از ن شكنجه ها وي دانند، همۀ اىث ميحد چنان كه آگاهان قران و

ائه فى زمانه و تتهادى رؤوسهم کما تتهادى رؤوس يّذل اولي«: دي فرماىر کافى راجع به عالئم و امارات ظهور قائم ميث جابر در تفسيحددر

ّالترک والد ّل و الرنة فى نسائهم اولئک اوليفشو الوين تصبغ االرض بدمائهم و ين وجلين مرعوبيکونون خائفيحرقون و يقتلون و يلم فيّ ائى يّ

 شوند ىسوزانده م  شود، پس كشته وىه فرستاده ميلم به هديد  ترك وىشان مانند سرهايسرها  شوند وىل ميزمانش ذل در  اوىاياول(» ّحقا

 من ىاي كه اولىآنان بدرست.  شودىزنانشان آشكارم  درىشانيپر و اديفر  گردد وىن مين به خونشان رنگيزم و  گردندىخائف م ترسان و و

مظلوم  « و»قلقلك « كه آن راىزاني ستى بهائ.آن شهادت دادند بر زين منصف نيناظر واقع شد و و  شده بودىنيش بي پىرآ» .هستند

   !بدهند خلقش را جواب خدا و ديبا  گفته اند، خود»ىنمائ

دارد كه دست جام جميان  ودقابل انكارى وج غير و مدارك مستند حتى منابع تاريخى رسمى ايران نيز بهائى و غير تواريخ بهائى و  درآرى

 منابع بابى و جام جميان حواسشان نيست كه بجز !نامهربان است جام جم بى انصاف و  خود»دروغپرداز«كل بدانند كه  تا را رومى كند

 بهائيان و است ازشرح ظلم به بابيان و جام جميان، پر حتى اعترافات خود تواريخ مستشرقين و رسمى قاجاريه و اسناد بهائى، تواريخ و

آن زمان ها موجود است  امثال آن، از  و»ناسخ التواريخ «تواريخى چون  و»وقايع اتفاقيه«روزنامه هائى چون ! مظلوميت ايشان شكنجه و

 جمهورى اسالمى نيز صدها سند عهدپهلوى و همچنين دربارۀ مظالم وارده در! نوشته اند نيز بهائيان را كشتاربابيان و كه نحوۀ شكنجه و

اجساد شكنجه شدۀ شهداى  مربوط به دورۀ جمهورى اسالمى عكس هاى موجود از مزبور جملۀ اسناد از. موجود كه مثبت اين مدعاست

آرزوى  مالحظۀ حرمت دولت محترمى كه تبعۀ آن هستيم و نيز بهائى است كه نظربه مالحظۀ احساسات وعواطف هموطنان عزيز، و

ده هانمونه  به عنوان نمونه اى از شكنجۀ مزبور به شرح مختصرى از زير صرفًا در نجا منعكس نمى گردد واي در داريم، خوشنامى اش را

  ٥٤٦.بسنده مى شود

 ٥٤٧است١٣٦٠خرداد سال ٢٣ يكى ازنمونه هاى شكنجه وشهادت بهائيان پس ازانقالب اسالمى،شهادت هفت شهيد بهائى همدان در

نحوۀ شهادت ايشان به . ازۀ آنها شركت جستند چه كه آنان را مى شناختند و دوستشان داشتندتشييع جن در همدان نيز كه مسلمانان عزيز

  : اين شرح بوده است 

جناب سهيل حبيبى، شانه . پهلو پشت و از جلو و قسمت هاى مختلف بدن از بر  بارهدف شليك تير٩جناب حسين مطلق، 

. هدف تير بار ٥ به اندازۀ يك اتو، همراه با اثرات داغ شدگى، جناب سهراب حبيبى، پشت سوخته. باران شده شكسته، تير

نعيمى،صورت خونين، صدمات وارده به پائين  فيروز دكتر. شده هدف تير بار٢نيز كمر بريده شده،  ناصر وفائى، ران ها و دكتر

خردشده و انگشتان همراه با اثرات داغ، دست  جناب حسين خاندل، پشت سوخته،. هدف تير بار ٧تنه، پشت شكسته، 

 به دور بريده و با كارد  سانتيمتر٨ در  سانتيمتر٨روى شكم قطعه اى به اندازۀ تقريبى  دست چپ له شده و پوست كنده، و

جناب . باران ، تير)اين ناحيه سوختگى عميق در آثار ظاهرًا براى محو( انداخته شده به طورى كه امعاء واحشا بيرون ريخته
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هدف  بار ٧شده، وسط سينه با وسيلۀ تيزى بريده شده، بازوى چپ خردشده،  خرد فشار پرس و اثر فسۀ سينه درطرازاهلل خزين، ق

  .تير

بررسى جنبش اسالمى معاصر،  و نقدبهائيان به عنوان نمونه، دركتاب  شجاعت بابيان و استقامت و بارۀ مظالم وارده و همچنين در  

ًمثال آدم وقتى «: جمهورى اسالمى ايران، چنين آمده است س مهدى بازرگان اولين نخست وزير به نقل ازمرحوم مهند٥٤٨،نوگرائى دينى

جام جم كه  يا خود! »شگفتگى مى شود راه پيشوايانشان چه فداكارى ها وايثارگرى ها كردند، دچار مى بيند كه پيروان بهائيت وبابيت در

اعدام  از البته ننوشته كه منظور! پين را، مسلمانان اعدام انقالبى كرده اندفيلي  اعتراف كرده كه سه جوان بهائى ايرانى در٤٠ص در

  ٥٤٩!بريده بودند نيز نفرشان را و قطعه قطعه كرده، سرد انقالبى اين بوده كه اجسادآنان را

 ى وارده برايام آمده، به ظلم ها ٤٧يا جالب آن كه حتى دركتب رديۀ عليه آئين جديدالهى نيزكه فهرست بعضى ازآنها درص   

بهائيت اعتراف كتاب  جالب ديگر مورد. جمله موارد آن رديۀ كسروى است از. استقامت ايشان اعتراف شده است بهائيان و بابيان و

بسيارى جاها به علت فراموش كردن ژست پژوهشى  خالف ادعاى خود، در اين خصوص است كه ايشان بر آقاى زاهدانى در درايران

اين سه دهه رفته اعتراف  بهائيان در مظالمى كه بر غير مستقيم، به گوشه هائى از الب شده، ناخواسته، مستقيم واثرشان، سخنگوى انق

نهاده  تأئيد بارۀ ظلم هائى كه به بهائيان شده اعالن نموده، مهر در بيانيه هاى خود در  بار٢٠آنچه كه حقوق بشربيش از بر نموده اند و

آن به بعضى  افزود كه در نيز ، تأليف آقاى دكترحسين مهرپور رااجراى قانون اساسى نظارت بر وظيفۀ دشوار به اين مدرك بايد كتاب. اند

  !مظالم وارده بربهائيان پس ازانقالب اشاره شده

انقالب  اثراعتراف كردند كه در  — ايشان عضو شوراى عالى نگهبان و دبيرآن نيزهستند اينك — ّيا آقاى آيت اهلل جنتى درنمازجمعۀ قم

طومار يك قرن فعاليت بهايى « :باقى نوشتند. يا آقاى ع  و٥٥٠اسالمى و در فضاى جمهورى اسالمى، بهاييان نفس هم نمى توانند بكشند

   ٥٥١. شد»در كوتاه مدتى درهم پيچيده« »ها،

پژوهش هاى سياسى، ويژۀ  مطالعات و مؤسسۀ ١٧ شمارۀ فوق، اعتراف فصل نامۀ همۀ موارد از بامزه تر و ا جالب تري و  

ِمنذر(ى ابوالحسنىن دكترعليجناب حجت االسالم والمسلم ٥٥٢.است١٣٨٦،چاپ تابستان بهائيت  ىّما منت ازول«مقالۀ  ام دويا كه در) ُ

دست داده  از ن طاهره عفت كالم رايآن نسبت به حضرت قرةالع در  را نوشته اند و»بهاء باب و مقابله با در ريكب ريام « و»مي كشىم عصر

 كه »ى گرى وبهائى گرىبارۀ باب  درىن لنكرانيخ حسيت اهلل حاج شياظهارات وخاطرات آ« باعنوان ىمقاله ا در مزبور فصل نامۀ اند، در

مظلوم نمائى به قيمت «جام جم در مقالۀ كه  هرآنچه را ،» شودىدروغگو كم حافظه م«به مصداق   باشد،ىشان ميا» حيتوض و ريتقر«

  :ان نوشته انديجام جم اميا ٦٠ ص»قلقلك «برخالف رشته بودند پنبه كردند و مقالۀ مزبور دو دروخود ايشان )  ايام٦٠ص(» دازىدروغپر

 ىآتش م را به آب و خود ن زمان باب شركت داشتند وي خونىام هايق ه كه دريجان فشان اول ان فداكار ويباب: بود  معتقدىلنكران

 ساده لوح وره گم كرده ىانيعينبودند؛ بلكه ش) مي كنىم ن كلمات مرادي كه امروزه ازايىبه معنا(» ىبهائ « و»ىباب«زدند، 

 ري، اس»انيعيش سالۀ هزار قائم موعود « و»ّصاحب الزمان « ازى، به خطا رفته، به عشق هوادار»مصداق«صيبودند كه درتشخ

  )فصل نامه ٨٧ص(.  شده بودندىاسيگران سي بازىمشت

حال  )اميا ٦٠ص(» .ىمت دروغپردازي به قىمظلوم نمائ«نه  ت بوده ويمظلوم  وىجان فشان  وى فداكارى آر!ديرمائ فىمالحظه م  

ِمنذر«ن يالمسلم جناب حجت االسالم و ف ازين توصيا با كه به قول جناب ) اميا ٤٦-٤٢صص(» ارانشي ر ويكب ريام «د چرايپرس دي با»ُ

 رياس «،) هاىباب(» ان ساده لوح وره گم كردهيعيش«بوده اند، مانند آن » اصالح طلب نخواه ووط و بزرگوار  همتا وىب«حجت االسالم، 

ا ي، آيبن ترتيبه ا هموطن خود آغشته كردند؟» عۀيساده لوحان ش«دستشان را به خون هزاران ازآن  و»  شده بودندىاسيگران سي بازىمشت

ِمنذر« جناب ى هاىبرخالف نوحه خوان  رسد؟ ىنم  دربارۀ آنان درست به نظرىن بهائيف مورخي، توص»ارانشي و ري امشادروان« ى برا»ُ

ِطبق استدالل خود جناب منذر  ىبررس«، ىتيشخص  هر»ىاسيت ومواضع سي ماهى ازطرق شناسائىكي «: توان گفتىم ام،يا ٤٢ص در ُ
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ِجناب منذر در لذا چون گران است، وي با د»مناسباتش روابط و با  ريكب ريمرحوم ام به عنوان نمونه، «وده اند كههمان جا اعتراف نم ُ

  وىّح مورخان بابيتصر و ديتأئ ان مورديسركوب شورش باب در ريام  مانندىنقش ب... ارانش بودي ن دشمنان او ويبها،دشمن بلكه ازسخت تر

ِمثال جناب منذر محبوب ا ريظلم ام زين ان ويبهائ ان ويت بابي توان مظلومىن اعتراف ميهم  از»زهست،ي نىبهائ   !افتي را درو يارانشُ

ادامۀ مطلب مناسب است   باشد،قبل ازىمنيز اخالفش  رنظام ويان توسط امثال اميبهائ ان وي باب»قلقلك«نجا چون بحث راجع به يدرا

ِفات جناب منذر ويتحر  وىقت پوشيدربارۀ حق زين  راىنكات م هموطنان يخصوص تقدن يا ام دريا مقاالتشان در صفا در جناب مهرداد ُ

ل يتجل مقام قائم مقام را ٥٥٣آثارشان  عمدًا ننوشته اند كه حضرت بهاءاهلل درى ول،ادكرده اندي ىقائم مقام فراهان شان ازيا.مينمائ زيعز

  . نكوهش فرموده اندىقتل و به خاطر محمدشاه را ده اند وي نام»انشاء و رينۀ تدبيد مديس « راىو فرموده،

ِمنذر در ىن آقايهمچن   ان ي لحن بهائىم؟ حتي گوىچه م«:  نوشته اند كه، به نعل زدهىكي كودكانه ىمقالۀ خود با حالت ذوق آخر ُ

خ يبه م زي نىكيبعد   و»بكاهند، نسبت به او لحن تندخود شده اند از واقع مجبور در شده و نرمتر رينسبت به ام )زيناگر( ن اواخريا در زين

ِان همچون لحن امثال جناب منذر نيآن كه لحن بهائ غافل از !» زندى آن چشم رامىالبال  از'نهيك' برق نوزه هرچند«: زده نوشته اند ست يُ

ن يرنظام اگراي خان امىرزا تقيم«: ن فرموده انديچن ريكب ريبارۀ ام مزبور، حضرت عبدالبهاء در» اواخر« مدت ها قبل از! بزند متضاد كه ساز

اداره  ران رايسال ا دو.  بودىتي آدم با كفا)نمود ان وارديباب  كه برىمظالم ريد ساختن حضرت باب وسايشه منظور (شقاوت رانكرده بود

فه ين طاي آنست كه به اى من براىن گرفتاريخودش هم گفته بود كه ا. شد ن عمل بدش گرفتاري اىبه جزا  آخرىكرد، كارها نمود، ول

 من ىجزا گذشتم، آخر دو حق وخلق هر از به شاه بگو كه من به جهت خاطر تو ند گفته بودبكش را او  كه خواستندىموقع در.ّتعرض كردم

انجذاب  مان ويدباب كه مراتب ايه قتل حضرت سيتوج در ريكب ريآمده است كه ام ،۲۱۱ص  ،۳ج ،ظهورالحقخ يتار در و ٥٥٤».ن بوديا

دالشهداء به جهت حفظ انتظام مملكت كشته يچون س«: تبود،گفته اس مشهور و مشهود همان كودكى تا شهادتشان ى ايشان ازفطر

ن برهالك نمود، آه ندامت يقيش راخوانده يآن هنگام كه رقم قتل خو تا در. ميد كنيترد  تأمل و)حضرت باب (باب او د، چرا دريگرد

د يّم اال آن كه امربه قتل سن باشي نكردم تا مستحق پاداش چنىر وخطائيده، گفت من نسبت به دولت ومملكت تقصيدل بركش وحسرت از

  ».ن استين جزاء همان ظلم مبين ايقيبالقطع وال دادم و) حضرت باب (مظلوم

َشغله شأن عن شأن ٍيال « قضاوت حق دربارۀ همگان،به مصداق ىآر   ٌ ُ ، ) سازدىمشغول نم غافل و گري دىامر از  او راىچ امريه(» ُ

ِجناب منذر  و. حش رايهم عمل قب ند، وي فرماى مىادآوري را سن اوُعبدالبهاء هم حفوق حضرت  عادالنه است، چنان كه در منصفانه و ُ

 ىننگ شوئ باطل، و فارق حق و  دانندكه كالم حق مالك است وىم  دارند،ى آشنائىالبد با كتب آسمان كه حجت االسالم هستند و

ان يمرب ريسا بهاءاهلل و باب و محمد و  وىسيع زردشت و او ودب  وى را كه حضرت موسىقيحقا. ثمراست و  اثرى بىرشقيام شان ازيامثال ا

ِ امثال جناب منذر درپرده نمى فرموده اند با تالش ها بيانىآسمان   . مانندىُ

ِ را كه جناب منذر آن را»احي سىمقالۀ شخص «گرحضرت عبدالبهاء دريان ديد نقل كامل بياجازه ده و نت ي آورده اند،زىنشيگز ناقص و ُ

 ى و»ى وخودرأئى باكى وبىسفاك «ن علت،يابند كه چگونه به همي در ر را بدانند ويح اميجمله علل تقب از زيل سازد تاهموطنان عزن مقايا

 معرض انتقاد و را در زيران عزيا  گذاشت وى باقى اسالمى امثال جمهورىبرا زي نى غلطىالگو د ويجۀ معكوس بخشيان نتيباب برابر در

 حكمت و نصفت و نقش عدالت و زين  وىمقوالت حقوق بشر ديد ان حضرت عبدالبهاء ازين بيا.  جهان قراردادح انسان دوستانيتقب

  :ندي فرماىم. ت فراوان استياهم مملكت، حائز ادارۀ امور ت دريدرا

ّرفت و سمند همت را گو استقالل   اقتدار زمام امور جهمور را در قبضۀ.م شدّمعظ ر اعظم و اتابکير نظام وزيرزا تقى خان اميم

باک و در  ّ سفاک و بى.زاده آ عواقب امورشخصى بود بى تجربه و ازمالحظۀ رين وزي ا.خود سرى و استبداد بتاخت دانيدرم

د و يق و تهدييتض د ويى سلطنت را تشدّدانست و مدار ترق استيت سّد شحکمت حکومت را. چاالک وزى چابکيخونر

و در امور طبل  به افتاديغر هاماته اور بي وز،شباب بودند ّارى در سن عنفوانيحضرت شهريو چون اعل. شمرديف جمهور ميتخو



               

 

٣١٦     ولوله درشهر

کرد و  انيّتعرض بابه ش امر بيبى مشورت وزراى دور اند ،شيون بعزم جزم خويذان از حضور هماياست بدون .ت بکوفتياستقالل

نکه امور آو حال   مثمر ثمر خواهد شد،تّدشنمود و قلع و قمع توان را نه امور گونيت قاهره اّوه قنمود ب مان مىگهمچه 

ن و يعلى الخصوص در امور د. خاموشى کوشى شعله بر افروزده نچه بآد است و ييو تأ جين ترويّتعرض عامر به ه را يوجدان

و اعظم تجربه . ده استيربه رسه تجن امور بي ا.ديد نمايشد ريثأدا کند و در قلوب تيوذ پفت و نيخون سرا ختنيمجرد ره مذهب ب

 انيعر ،شانيرفت و خانمانش پراکنده و پر کنند که شخص بابى در کاشان اموالش بتاراج تيچنانچه روا،ه استين قضيهم

ار و تپور و يطبل و ش  باآزاربمنتهاى  ونه سوار و در کوچه و بازارگوشى واژگدراز و بر الودنديانه زدند و محاسنش بينمودند و تاز

هوى مردمان  ى چون ها،افتهين ان خبرىي از جهان و جهانوشه رباطى افتاده و ابدًاگبرى در کنارى در گ شخص .رداندندگب بورنط

روز  بجستجو افتاد و در همان شت گّل مطلعيوجه تفص ب برير و تعذيکوچه شتافت و چون از جرم و مجرم و سبب تشهه ب بلند شد

 هزار سال مى مکنين نبود ير چنگ ا.ل استين دليت و عقيحق برهان ،ريت و تشهين اذيفت همگشت و گداخل  انيره بابمدر ز

   .شد گاه نمىآذشت و مثل منى گ

 ايام بوده، ازمصاديق همين ۶۰از قضا داستان تازيانه خوردن جناب مالرضا واستقامت ايشان كه موردانكارجام جميان درص  

چنان كه درباال ذكرشد، نفس ديدن شكنجۀ جناب مال رضا، سبب   كهحقيقتى است كه حضرت عبدالبهاء در بيان فوق فرموده اند، چه

  .ايمان جناب غالمرضاخان گرديد

ِفات جناب منذر ويتحر از گريد مورد    ۴۶ص(»  بهاءىنعليحس  وىرزا آقاخان نوريم« صفا صاحب مقالۀ  مهردادىشان آقايدوست ا ُ

ارائه  بارۀ وى دررا  ىبهائ آثار  ازىشواهد  كنندى مىسند، سعي نوىم ريكب ريع به ام راجىشان وقتيا. آقاخان است رزاين ميهم بارۀ در) اميا

 ىچنان كه آقا.  كنند برعكس عمل كنندى مى رسد، سعىرزا آقاخان مي نوبت به مىاما وقت.  باشدىح اعمال زشتش ميتقب دهند كه در

با ) ريعامل قتل ام ب ويرق( ىرزا آقا خان نوريبهاء، م باب و با ريكب ريدمرحوم اميبه رغم مخالفت شد«: سندي نوىصفا دراول مقالۀ خود م

  قضاوت درى دانند كه براىهستند البد م ىخيتارتحقيقات اهل  شان اگريا! » داشتىّ سرى وهمكارىمي بهاء روابط صمىنعليحس

مواردى  ن مثال ازبه عنوا. ىنشيگز  ناقص وىنه موارد ّبارۀ آن را مد نظر قراردهند و  در موجودشواهد مدارك و و همۀ اسناد دي باىموضوع

 ىادمي »دشمن«رزا آقاخان به عنوان ي ازمىند حضرت بهاء اهلل به مناسبتي گوىن است كه نمي سازند اىپنهان مآن را عمدًا كه ايشان  را

ان و يذاء و آزار بابيرزا آقاخان که در ايم «:اندن فرموده ي چنى دربارۀ وقرن بديعكتاب   امراهلل درىسند حضرت ولي نوىا نمي و ٥٥٥.نديفرما

م داشت و مذبحۀ عظمى را بر پا نمود از شغل خود بر کنار شد و يّاتفاق افتاد دخالت عظ)  به شاهىراندازيت(حوادثى که بعد از رمى شاه 

   ٥٥٦!»أس و خذالن جان سپرديد قرار گرفت تا عاقبت به يشد د و تحت نظريد گرديزد تبعيبه 

 ى اش مىبهائ  وىاقدامات ضدباب و) نيخ العراقيش(ىن تهرانيخ عبدالحسيت اهلل حاج شيآ ر،ياران امي  ازىكي  تحسينيا در و  

ِند چرا مرحوم شيخ مرتضى ي گوى كنند، اما نمىم افتخار به او  نامند وى مىمتق ن ويمتد عالم و  فاضل وىمجتهد را او و سندينو
َانصارى،خاتم الفقهاء و ُ ْ ِجتهدين، كه همزمان حضرت بهاءاهلل بود وُالم َ َ  ً كامال متفاوت ازى شد، رفتارىنم زيش نين خاك پايخ العراقيش ْ

ند،چنان كه حضرت بهاءاهلل در لوح خطاب به د ننموىعراق همراه  قتل حضرت بهاء اهلل درىسه اش برايس  دردىبا و  داشتند وىرفتار و

 مسلمان چنين شهادت ىقي آن عالم حقّدرحق — مطالعه فرمايند هموطنان عزيزحتمًا آن راّكه متمنى است  — ناصرالدين شاه قاجار

َكأس انقطاع آشاميده اند، ابدًا متعرض اين عبد نشده اند، چنانچه مرحوم شيخ مرتضى اعلى اهلل ُ  علمائى كه فى الحقيقه از«: دادند ّ

ِمقامه واسكنه فى ظل قباب ِعنايته درايام توق ِ ِ ِّ ُ َ َ َ ََ َبغير ما اذن اهلل در عراق اظهار محبت مى فرمودند و ف درَ تكلم ) دين جديدالهى(مر اين ا َِ

  ».ننمودند

ن يحس خ محمديز، جناب شي ستىن بهائيخ العراقين شيهم جالب باشد كه بدانند نوۀ بزرگوار اريبس زي هموطنان عزىد برايشا  

ل ين كه فاميرغم ايعل مان آورد ويد، اي كوشىقمع آن م بزرگش درقلع و ه پدر كىانت مقدس بهائيبعدها به د ،ىمعروف به فاضل طهران
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 اواخذ نمودند، در از ّمستغالت جدش را ت موقوفات ويمقام تول گرفتند و را امالك او و طردكردند به خاطر بهائى شدنش را  اوىمسلمان و

ّبدل السي ى سبحان اهلل الذ. پرداختىن مقدس بهائيغ آئيبه تبل و مان خودثابت مانديا ت استقامت برينها ان يبه قول جام جم !ئة بالحسنهيّ

  .نديجبران مافات نما گردند و داري بىانشان نفوسيم كه ان شاءاهلل از زان امروزي ستىبارۀ بهائ در» دون بادي«

ِ كاش جناب منذر عاقبت ىو ا    ا يب! زيعز« كه ىربه وي گفتۀ مكررام كردند كه برخالفى سرداررا اشاره مىزخان مكرير، عزيگراميارديُ

  . باقى ياران اميررانيزبه همين منوال قياس فرمائيد!ل شدي ذل»زت كنم،يتاعز

در اينجا براى مؤمنين بابى وبهائى مشغول بودند، » قلقلك«بارى پس ازبحث مختصرفوق راجع به اميرويارانش كه مدتى به   

 ازجوابيۀ جامعۀ بهائى ١٣٦١وارده بر جامعۀ بهايى را تا تاريخ جديد  قسمتى از مظالم استحضار هموطنان عزيز منصف، به عنوان مثال،

اعدلوا هو اقرب للتقوى«باعنوان  ْ ِ ُِ َ َْ َْ ُ ُ  خطاب به مقامات و مسئولين جمهورى اسالمى ايران درباره سخنان حضرت آيت اهلل خسرو شاهى، »ِ

 مى آورد تابه گوشه اى ازمظالم واردۀ پس ١٣٦١٥٥٧لسۀ كميتۀ حقوق بشر، مورخ سفير وقت جمهورى اسالمى ايران در واتيكان، در ج

   ٥٥٨.آگاهى بيشتريابندنيزازانقالب 

  : صفحه اى مزبور چنين آمده است١٧، از بيانيۀ ٢-٤در صص

از طرف ديگر نفر از آنها اعدام شده اند و ٧٠ يا ٦٠گويا بهاييان مدعى هستند كه « :فرموده اند) آقاى خسروشاهى( در مقدمه 

) خير( در اين صورت پرسيدنى است پس چرا بقيه اعدام نشده اند . هزار بهايى وجود دارد٧٠ يا ٦٠مدعى هستند که در ايران 

بهاييان مدعى عدم دخالت در سياست در طول دوران سياه حكومت پهلوى همراه با صهيونيسم بين الملل نزديك ترين ارتباط 

شته اند و لحظه اى را از همكارى و مساعدت در جهت تثبيت اختناق و استبداد و سركوب مردم ارگانيك را با رژيم شاه دا

   ».آزادى خواه ايران غفلت نكرده اند

و (از صد تجاوز نموده ) ١٣٦٢سال (ّ نفر، مربوط به مدتها قبل بوده واكنون ٧٠ يا ٦٠در اين قسمت بايد عرض شود تعداد اعدامى   

ٔبقيه افراد جامعه كه بيش ازتعدادى است كه فرموده ايد گر چه به ظاهر اعدام نشده اند ولى عمالًابر اساس آنچه و ) ٢٠٠تا حال بيش از 

 سران را سركوب و بقيه را در تنگنا و مشقت قرار .با بهاييان بايد مبارزه سياسى كرد«توسط يكى از دست اندركاران حكومت گفته شده كه 

 عمل گرديده همانگونه كه منظور نظر بوده و قبول بفرماييد كه تلخى اعدام به مراتب شيرين تر »رشاد شوند،داد تا مجبور به ترك عقيده و ا

  .از زندگى در شرايطى است كه اكنون براى بهاييان در ايران عرضه مى شود

ِ از سكنى و اعاشۀ حضرت آيت اهلل، خانواده هاى مظلوم و اطفال معصوم اعداميان را ضمن مصادره اموال از هستى ساقط و  

 دبير و كارمند و كارگر را به ،تكنيسين،  مهندس، پزشك،ِزندگى محروم ساختن، هزاران نفر از خدمتگزاران صديق و امين مملكت از استاد

قوق وظيفه گناه بهايى بودن از كار بركنار و سلب معيشت از عائله بى پناه آنان نمودن، حقوق بازنشستگى افراد سالخورده را قطع كردن، ح

پيرزنان و اطفال صغير را پرداخت نكردن، استفاده از خدمات درمانى را براى بهاييان منع نمودن، دانشجويان را از ادامۀ تحصيل در 

آموزشگاههاى عالى و دانشگاهها محروم ساختن، دانش آموزان معصوم را به جرم عقيده خانواده از مدرسه بيرون راندن، دختران را ربودن 

 عقد بيگانگان در آوردن، هر روز به خانه ها هجوم بردن و اهل خانه را از كوچك و بزرگ حتى اطفال چهار ساله دستگير و به زندان و به

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 

شالق زدن، با مأموران مسلح به روستاها رفتن و بهاييان را با شكنجه و تهديد به قتل و به ضرب شالق مجبور به امضاء درس اخالق بوده 

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 

ان غايبشان گروگان گرفتن و به زندان بردن، امالك و باغات بهاييان را به زور غصب نمودن و به ديگران فروختن، بهايى را به جاى همسر

زندانيان بهايى را حتى مانع از انجام فريضۀ دعا و مناجات شدن، هزاران خانه را مصادره كردن و يا به عنف گرفتن و ساكنان آن را آواره 

غما بردن و خانواده ها را غارت زده از خانه شان بيرون نمودن، هزاران رقبه امالك موقوفه بهايى و گورستان ساختن، اموال بسيارى را به ي
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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 

اكن متبركه را تصرف و تخريب نمودن، شركتها و موسسات تجارى و كارگاهها و كارخانه هاى بهاييان را به جاى نامعلوم منتقل كردن، ام

غصب و كارگران بهايى را بدون پرداخت حقوق مكتسبه اخراج نمودن، از ادامۀ كار آزاد جمعى از بهاييان جلوگيرى كردن، به مراجع رفع 

رگران بهايى دادن، جامعۀ موحد بهايى را كه پيرو ديانتى مستقل است و صاحب اختالف كارگرى دستور عدم رسيدگى به شكايات كا

احكام الهى مى باشد و وابسته به هيچ يك از اديان نيست و پيروانش تنها متدينينى هستند كه شريعت اسالم را من جانب اهلل و مقدساتش 

 فرق ضاله قرار دادن، هيئتهاى بازسازى بانكها كارمندان شاغل را معزز و محترم مى دانند، در مجلس شوراى اسالمى در رديف مفسدين و

و بازنشسته بهايى را اخذ و به زندان اوين فرستادن و در اين ميان مادران را به زندان منتقل و به كودكان شيرخوار آنها رحم نكردن و اسيران 

دن، نام اين ظلم را ارشاد اسالمى گذاردن، پزشكان دربند و چشم بسته را تحت شكنجه هاى جسمى و روحى مجبور به ترك ايمان كر

بهايى را از خدمت در بيمارستانها و درمانگاهها محروم ساختن، از معالجه بيماران مشمول خدمات درمانى منع نمودن، بهياران و 

امله و ممنوع الخروج نمودن، پرستاران را اخراج از خدمت نمودن، به پزشكان بهايى اجازه طبابت ندادن، عده اى كثير را ممنوع المع

زارعان و كشاورزان را از زراعت در ملك خود محروم كردن، از صدور اجازۀ كسب به بهاييان خودددارى ورزيدن، ارز تحصيلى دانشجويان 

يده دينى ممانعت بهايى در خارج را قطع كردن و باالخره از خروج بهاييان به خارج از كشور جهت ديدار فرزندان با عائله خود به خاطر عق

به عمل آوردن و گذرنامۀ آنها را ضبط و باطل نمودن و به هزاران هزار شكايت و دادخواهى بهاييان به تمام مراجع قضايى و امنيتى و 

 ّانتظامى و غيره وقعى ننهادن و يا بر شدت عمل افزودن، همه و همه از جمله مظالم مستندى است كه مقامات دولتى و حكومتى رسمًا و

 با اين وصف قبول فرماييد .ًعمال بر اين جمع بى گناه وارد ساخته و تضييق و مشقت را به جايى رسانده اند كه اعدام حكم محبت دارد

  .همۀ بهاييان را اعدام فرموده ايد منتهى هر كدام را به نحوى

! قامت بهائيان را مظلوم نمائى جلوه دهندتاحال متوجه شده اند كه چراجام جميان مى خواهند مظلوميت واست نيز هموطنان عزيز  

طلعات مقدسۀ آئين بهائى توضيح ! چنين مى كنند چون مى دانند كه هرچه بيشتربه بهائيان ظلم نموده اند، آئينشان بيشتررشدنموده است

گ ترين پيروزى هاى آن بزر! داده اند كه اين آئين چون منشأش الهى است ونه بشرى،حتى ظلم وباليا نيز سبب رشد وتوسعۀ آن است

 يكى ازاسنادجالب صحت ٥٥٩.متعاقب بحران ها وباليا ومظالمى به دست آمده كه برطلعات مقدسۀ بهائى وپيروان ايشان وارد شده است

اين حقيقت ودرستى اين مكانيزم رشدوتوسعۀ الهى، آن كه درهمان اوايل انقالب بعضى ازمخالفين مسلمان جمهورى اسالمى به آن 

درزمان شاه پهلوى نيزبعضى مى گفتند بهائيان خودبه !) ذكرش باشدبراى موقع آن!(ض كردند كه باعث رشدآئين بهائى شده استاعترا

مثال بارزديگر، انجمن حجتيه است كه مدعى مبارزه با ديانت بهايى ! آقاى فلسفى پول داده بودند كه دربارۀ ايشان درراديو صحبت كند

 نه ٥٦١ سال٢٥در طول بيش از « بود،كه به قول يكى از برادران دينى از حزب مخالفشان ٥٦٠يست ها و اوباشو ارشاد مسيحيان و ماركس

و ظاهرًا به خاطر همين عدم موفقيت بود كه  ٥٦٢!»تنها قادر به شكست بهاييت نشد، بلكه خود عاملى براى رشد اين فرقۀ استعمارى گشت

:  با تغيير روش گذشته خود در انجمن، ابراز كرد كه٥٦٣،ور، بعد از انقالب اسالمى، شاخۀ جدا شده از انجمن مزب»سازمان عباد صالح«

توسط سازمان مزبور كشفى جديد (!)  حال آنكه اين كشف بزرگ».با بهاييان نبايد مبارزۀ عقيدتى كرد، بلكه بايد مبارزۀ سياسى نمود«

 بود و بعد از پيروزى انقالب قدرت را به دست گرفت و عباد نبود، زيرا همان گروهى كه قبل و بعد از انقالب مخالف انجمن حجتيه

صالح از انجمن مزبور جدا شده به ايشان پيوستند، مدتها بود كه از قبل از انقالب كشف كرده بود كه بايد با امر بهايى مبارزۀ سياسى كرد 

هاييان طراحى نموده بود و تا حال نيز تا آنجا كه توانسته و حتى قبل از پيروزى نهايى انقالب و پس از آن، برنامۀ منظمى براى قلع و قمع ب

  ٥٦٤.آن برنامه را اجرا نموده و مى نمايد

، وتهيه كنندگان فصل نامهآيا نبايدازجام جميان عزيز! سبحان اهلل ازحكمت هاى الهى كه حتى دشمنان دينش راسبب رشدآن قرارمى دهد

  چه مى فرمايندى وبهائىل ظهوربابيدربارۀ مظالم وارده دراوا ءاهلل درلوح شكرشكنمالحظه فرمائيد حضرت بها! به اين خاطر تشكركنيم

  ! وچگونه ازآن استقبال مى نمايند
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َهوالعل َ ْ االعلىىُ ٔ  

  رودين قند پارسى که به بنگاله ميز    ان هندير شکن شوند همه طوطّشک

ح و يمسطورشد منظور گشت و هر چه مذکور آمد صحم و رضا وارد و آنچه ي مخزن تسل و برمکتوب آن جناب بر مکمن فنا واصل

 مرزوقند و ،مي از بحر تسل،نديم مقصود از بال پروا ندارند و از قضا احتراز نجويّ و لکن محبان کوى محبوب و محرمان حر،درست

ات را چون يل زهر ب.نديل ننماي رضاى دوست را بدو جهان ندهند و قضاى محبوب را بفضاى المکان تبد.م مشروبياز نهر تسن

اد دوست ي در صحراهاى بى آب مهلک ب.اشامندي ال جرعه ب،ّات بنوشند و سم کشنده را چون شهد روح بخشندهيآب ح

چشم از عالم بر بسته اند و  . دست از جان برداشته اند و عزم جانان نموده اند.ه هاى متلف بجانفشانى چاالکيّمواجند و درباد

ل ّند و بجناح توسيپرواز نما لّ به پرتوک.ندي مقصودى ندارند و جز وصال کمالى نجو،وب جز محب.گشوده اند دوست بجمال

  . مقبول ترّر اميز از شير تيربهشتى محبوب تر است و تيز از حرير خونري نزدشان شمش.ران کننديط

  تا کند در هر نفس صد جان نثار    ن ره صد هزاريد در ايزنده دل با    

ن وقت که روح يح است اين ساعت و چه مليکوست اي چه ن. و رقص کنان آهنگ کوى دوست نمودديد بوسيدست قاتل را با

نه ي س.مياق مشتاقيار را بتمام اشتيغ يدريغ بيم و تي گردن بر افراخت.کل وفا عزم معارج فنا نمودهيمعنوى سر جان افشانى دارد و ه

 .ميار نپردازيم و بدفع اغيار نکني فرار اخت.راوست در کناري و از هر چه غميزاري از نام ب.مير قضا را بجان محتاجيم و تيرا سپر نمود

ّم وبه منتهى مقامات حب منتهى يان سازي آش،ه هاى شجر انسيم و در ساي پرواز کن،م تا در هواهاى قدس روحيبدعا بال را طالب

ن نعمت بى مثال را از کف يم و ايهن دولت بى زوال را از دست نديا ّم و البتهي بنوش، از خمرهاى خوش وصال.ميگرد

 ،ن سفر را قدمين اصحاب را بال، فنا نکند و اي ا.ميّب رحمت رب االرباب سر بر آريم از جي مستور شو، و اگردر تراب.مينگذار

  . حجاب نشود،ن وجه را پردهيد و ايطى ننما

ن فقرا کمر بسته ي در دفع اّاند و بکمال جد راختهن همه دشمن داخل و خارج که علم اختالف بر افين معلوم است که با ايبلى ا 

ب يد غييت الهى و تأي و لکن بعنا.ار کردين فرار اختين ارض بلکه از روى زميد احتراز نمود و از ايّاند البته بقانون عقل با

 از خرابى کشتى  ماهى معنوى.م و بر بساط صبر جالسي ساکن، بر مسند سکون. الئح،م و چون قمري مشرق،چون شمس نامتناهى

 بلبل را  نغمۀ.ن را زندان است و کشتى آن را سجني ا، بل تن؟ديشه نمايچه پروا دارد و روح قدسى از تباهى تن ظاهرى چه اند

 ،روح ا چه نازل شده تا چونياء و مبدأ اصفيانب خاتمه د که بيام قبل را ناظر باشي بارى ا.بلبل داند و لحن آشنا را آشنا شناسد

و «: ه آورد ين آير قدس نازل شده و ايت ابتال، طاّ اعداء و شدت احاطۀي در نها. از قفس تن بر آئى،ى و چون نفسف شويخف

ّن تبتغى نفقًا فى االرض أو سلمًا فى السن استطعت ااَک اعراضهم فيٕان کان کبر عل  د و صد يد تاخون گري هزار چشم با».ماءٔ

قتلوک أو يثبتوک أو ين کفروا ليّمکر بک الذيٕو اذ «: د يفرمايگرمين در جاى دي و همچن.د تا ناله از دل بر آرديهزار جان با

ار مالحظه يه نازل شده بسيفه که از مبدأ الوهي شره مبارکۀين دو آي در ا».ينر الماکري و اهلل خ،مکر اهلليمکرون و ي و،خرجوکي

ن عبد در ظاهر همه را کافى بود که با ين جلوس ايباز بود همرت ناس ي اگر چشم بص.ديه واقف شويبيد تا بر اسرار غيفرمائ

 بر ،م و چون نار عشقي ستر وحجاب را سوخت. درانجمن،م و چون شاهد عشقي روشن،ن اعداء و موارد بال چون شمعياهمۀ

ربادى ضاللت ند و دينماير ميدر وادى غفلت س.  گوشها مسدودون محجوبست و همۀيع عيده که جمي و لکن چه فا.ميافروخت

     ٥٦٥....يعملون ا ّ عمٌىءا أعمل و أنا برّئون عمي هم بر.کننديمشى م

 چهدرخصوص مظالم اوايل انقالب وآثارآن ) ١٩٨٥ژانويه (  بديع ١٤١بيت العدل اعظم در پيام شهر الشرف مالحظه فرمائيد  و  

  : باقى رانيزخودقياس فرمائيد؛مى فرمايند
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اى ياران پر وفا هر قدر طوفان بال «: به خاصان بارگاه الهى در كشور مقدس ايران مى فرمايدموالى عزيز بى همتا خطاب ... 

ُشديد تر و ارياح محن و رزايا سوزنده تر گردد، محيط اعظم ِ امر ِالهى امواجش مرتفع تر و جوش و خروشش مهيب تر و در و  ِ َِ

ّمشيت حى قدير بر اين تعلق گرفته و حكمت بالغۀ الهيه ... د اش بر ساحل وجود ثمين تر و بديع تر مشاهده شوافكندهلئالى 

َچنين اقتضاء نموده كه خاصان حق در كشور مقدس ايران، مال و منال، حتى دم ِمطهر خويش را ايثار نمايند تا شجرۀ اميد  ّ ِ ّ

 ملل متنوعۀ متباغضۀ اروپ و گردد و به برگ و ميوه هاى گوناگون مزين شود و به مرور ايام اقوام و قبائل و) آبيارى(سقايت 

َل ظليلش در آورد و تأليف دهد امريك و تاجيك و افريك را در 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   

  : مى پردازندرزيشمارند تا اينكه در ادامه به مقايسه لطيفى به شرح 

تعطيل نمودند، ياران باوفاى ) ايران(ّقوۀ سطوت امر الهى را مالحظه فرماييد كه اگر دشمنان، يك محفل ملى را در مهد امراهلل ...

 محفل محلى در ايران تعطيل ٥٠٠اگر تقريبًا .  محفل ملى جديد قيام فرمودند٢٣به تأسيس ) حضرت بهاءاهلل(جمال قدم 

اگر .  محفل رسانيدند٣٠٠٠٠ محفل روحانى محلى تأسيس كردند و مجموع آن را به بيش از ٧٠٠٠ض گشت، ياران در عو

 قطعه ديگر ٩غصبًا تصرف شد، ياران ) منظور طهران است كه حرف اول آن طا مى باشد(اراضى مشرق االذكار در ارض طا 

محل عبادت اهل بهاء كه همۀ ( مشرق االذكار خريدارى كرده و مى كنند و تعداد اراضى) در ديگر نقاط دنيا منظور است(

 اگر كتب و آثار را در ايران گرفتند و . قطعه بالغ نموده اند١٢٢را بر ) اديان نيز آزادند به آنجا روند و ادعيۀ دينى خود را بخوانند

 زبان ٧٤٠به )  زبان جديد٩١شده از (سوختند و از ميان بردند در عوض تعداد زبانهايى كه به آثار الهيه مزين گشته يا ترجمه 

 كتاب ٢٦٦اگر كالسهاى درس اخالق در آن كشور تعطيل شد هزاران كالس ديگر در شرق و غرب تأسيس گشت و . بالغ شد

 كشور به طبع رسيد و اگر نونهاالن و جوانان بهايى را از تحصيل علوم محروم ساخته ٧١ زبان در ٥٦مخصوص اطفال بهايى به 

 مدرسه در قارات مختلفه تأسيس نمودند و در ٣٩٢در عوض ) بهاييان(اخراج نمودند، پيروان اسم اعظم و از مدارس ايران 

 اگر احباء ايران را از كار و .بعضى ممالك كتب درسى مخصوص امر بهايى در مدارس عمومى تأليف كرده و تدريس مى كنند

 برنامه بهداشتى و كشاورزى و تربيتى پرداختند كه آشنا و ٤٢٠د ِشغل و رزق يومى ممنوع و محروم ساختند، بهاييان عالم به ايجا

ِاگر جرائد و راديو و تلويزيون در ايران وسيله هتك حرمت شريعت اهلل و انتشار افتراء نسبت به احباءاهلل . بيگانه از آن منتفع شوند ِ َ

 دربارۀ امراهلل به نشر حقايق پرداخته اند و گشته، در ممالك و بالد سائره به قدرى جرائد و وسائط اعالن عمومى) بهاييان(

تضييقات ياران را در ايران تقبيح نموده به اشاعه اخبار و مقاالت در حمايت از امر اعظم و بهاييان مظلوم پرداخته اند كه 

ر اكوادر، سه فرستنده ياران وفادار به اين مراتب نيز اكتفا ننموده اند و عالوه بر راديو بهايى در كشو. احصائش دقيقًا ممكن نه

راديو مستقل بهايى نيز در كشورهاى بوليويا و پرو و آمريكا تأسيس كردند كه منحصرًا در دست بهاييان است و به انتشار تعاليم 

اگر احبا ايران از مسافرت و شركت در ميادين خدمت موقتًا محروم . الهى و پخش برنامه هاى مفيد اجتماعى مشغول است

 مهاجر فداكار قيام ٣٢٠٠مداهلل بهاييان عزيز در شرق و غرب جبران آن محروميت را نموده اند چنانكه بيش از گشته اند، بح

 نفر دسته دسته به اسفار تبليغى از طريق مؤسسات ٥٨٠٠ را تحقق بخشيده اند بعالوه بيش از ٥٦٦ ساله٧كرده و اهداف نقشۀ 

اهلل فقط از حلقوم ارباب كينه و غرض بيرون مى آيد، در عوض مجامع عاليۀ  اگر در مجلس ايران ذكر امر.امريه اعزام گشته اند

 از جمله در پارلمان .عالم و پارلمان هاى ملل تا به حال متجاوز از يك صد اليحه و بيانيه در حمايت از امر اعظم گذرانده اند

به تصويب رسيده كه به موجب آن نمايندگان از  كشور اروپايى است، سه اليحه به اتفاق آراء ١٠اروپا كه مركب از نمايندگان 

از بركت ... احزاب مختلفه در ده كشور اروپايى از دولت هاى خويش خواسته اند كه حمايت از مظلومان ايران را متعهد گردند
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ًكه مثال در خون پاكتان گلستان عرفان آبيارى گشت و دهها هزارنهال نورسته به بارآمد و سبب تزيين حديقه حقيقت گرديد چنان

  .ّهندوستان بيش از يكصد و شصت هزار نفر اخيرًا در ظل امراهلل وارد گشتند

ِگمان مبريد ما كه به انتساب به آن شيران بيشۀ وفا مفتخريم از ذكر خيرتان غافليم شب و روز ياد دل افروز شما شمع هر انجمن 

آسوده و مطمئن باشيد . كند و عطر كافوريش مشك بيز شوداست انوارش الهام بخشد و حرارتش دلگرم نمايد جمالش دلربايى 

 شما در سبيل عشق بهاء جان داده ايد ما وقت و استعداد .كه راه شما پوييم و نگذاريم كه ما را به بى وفايى منسوب كنند

آنچه را خداوند بى مانند شما ديده از مال و اندوخته به كلى دوخته ايد ما . خداداد را بر طبق اخالص نهيم و نثار راهش نماييم

ما نيز لسان به تبليغ . شما با اعمال طيبۀ طاهره به انتشار و ترويج امراهلل پرداختيد. عطا فرموده در سبيل عبوديتش فدا كنيم

اگر از حركت محروميد ما جبران كنيم و تشتتى را كه . گشاييم و از بركت جانبازى شما نفوس كثيرى را به ساحل سعادت رسانيم

در يك محل مجتمع نشويم و به نام شما . ال خداوند به ما عنايت فرموده وسيله ارتفاع امراهلل در نقاط جديده و الزمه نماييمح

رداء تقديس بر دوش گيريم تا بر دامن پاكتان كه تار و پودش را از راستى و درستى و خداپرستى . به فتح اقاليم سائره پردازيم

وشن انقطاع در بر كنيم تا چون شما روئين تن شويم و از هجوم مكاره دنيا و حرص و طمع و شهوات ج. بافته اند غبارى ننشيند

غمخوار . از آاليش جهان فانى رو بر گيريم و به آسايش حقيقى جاودانى رسيم. كه از خصائص عالم طبيعت است نجات يابيم

كنيم تا اعمال و اخالقمان بر تقديس و تنزيه امر الهى چون  دستگير و مساعد و همراه و معاضد هم گرديم و چنان .يكديگر شويم

  ٥٦٧.آن شيداييان حلقۀ محبت اهلل شهادت دهد و شاهد سعادت ابدى رخ گشايد و لقاء جمال ابهى در مالء اعلى چهره نمايد

*** 

 و اخيرًا قلقلك مى دهند زني  به طورى كه حتى مردگان بهائى را. ها هنوزهم ادامه دارد»قلقلك«هموطنان عزيزمستحضرند كه  و  

  !اخراج دانش آموزان دبستانى بازوروكتك نيزدردستوركارقرارگرفته است
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  وامگذار به خود را خدايا ما

  حامد

ّامثال انجمن حجتيه گوى سبقت ربوده اند و از به سينه زده اند و ّايام سنگ حضرت قائم ع را ٣ ۀصفح جام جميان تا    از را خود ّ

  )٣ص (».شرمنده شود امام زمان به خاطرآن پيش خدا«ّحضرت خوانده، ادعا نموده اند كه نبايدكارى كنند كه يقى آن قّعشاق ح

 ّ البته ايشان فكر.نمى نمودند  نشرءافترا آن حضرت اكاذيب و ّضد ّايام بر ّۀبا تهي عمل مى نمودند و ّاما اى كاش به گفته هاى خود  

 حال .است مطالب عليه ايشان خدمت به حضرت قائم موعود لذا نشر ايشان نيستند و وعودحضرت بهاءاهلل م كرده اند حضرت باب و

اسالم امثال جام جميان قلوب  همان صدر ت آن هم اين است كه ازّ عل.احساس شرمندگى كنند همين صورت هم، بايد ّآنكه حتى در

كه  دين شده اند، درحالى كه خود گرفتند كه سبب تفرقه در ين ايرادئمه نازنأ به دشمنان .خون كردند اعمال خود را با اقوال و ئمه اطهارأ

ّحق  جمله در ناراحت كردند كه از را وجود ّ به حدى آن جواهر.ّآنان به اولياى حق ظلم نمودند عى دوستى آنان بودند، بيش ازّمد

  .شيعيانشان به چنين كلماتى نطق فرمودند

ُالناس «: ، امام باقر ع چنين مى فرمايند٣٤٠ص ،٣ عتبر نزد شيعيان است، درجلدچهار كتب م  كه يكى ازاصول كافىدركتاب    ّ

ُكلهم بهام ُِٔ َ ْ  َ اال قليل من )َثالثًا (ُ ِ ٌ ٌالمؤمنين، والمؤمن غريبَ َ ُ ِ ِْ َْ ٍثالث مرات( َ ّ َ َ  مى كرد، تكرار جمله را سه بار اين — مردم همگى چهارپايانند(» )َ

امام صادق ع درباره مؤمنين  نيز و. )اين جمله را هم سه بارمى فرمود — مؤمن غريب است و منين؛مؤ اندكى از جز — سپس مى فرمود

را ديده  كدام يك ازشما كبريت احمر. است از كبريت احمر مرد مؤمن كميابتر است و مؤمن كميابتر مرد زن مؤمن از«: شيعه مى فرمايند

 نيز و.  تشبيه مى كنند)اكسير (زبان عرب چيز كمياب را به كبريت احمر كه درهمان جا توضيح مى دهد   مترجم اصول كافى در٥٦٨»ايد؟

ميان شما سه تن مؤمن پيدا مى كردم كه حديث مرا نگه دارند وفاش نكنند، روا نمى  من در هان به خدا اگر«: همان جا مى فرمايند در

  ».دانستم هيچ حديثى را از آنها نهان دارم

  :صيرفى گويد سدير

: چرا اى سدير؟ عرض كردم: به خدا كه خانه نشستن براى شما روانيست، فرمود: عرض كردم م صادق ع رسيدم وخدمت اما

دوست مى  و ياور  شما شيعه وۀاميرالمؤمنين ع به انداز  به خدا كه اگر.ياورانى كه دارى براى بسيارى دوستان و شيعيان و

 توضيحات پرانتزها از ()ّوحقش را غصب نمى نمودند( مع نمى كردندنسبت به او ط) عمر و ابوبكرۀ قبيل(داشت، تيم وعدى 

هزار؟ عرض كردم  صد: فرمود. هزار صد: اى سدير، فكرمى كنى چه اندازه باشند؟ گفتم:  فرمود.)خود كتاب اصول كافى است

 با من سكوت كرد سخن گفتن بلكه نصف دنيا، حضرت از آرى و: دويست هزار؟ عرض كردم: آرى، بلكه دويست هزار، فرمود

زين كنند، من پيشى  استرى را فرمود االغ و سپس دستور. آرى: برايت آسانست كه همراه ما تا ينبع بيائى؟ گفتم: سپس فرمود و

: شريفتراست، فرمود و زيباتر استر: اى سدير، مى خواهى االغ را به من دهى؟ گفتم: گرفتم واالغ را سوار شدم، حضرت فرمود

:  فرمود،راه افتاديم تا وقت نماز رسيد من سوار استر و هوارتر است، من پياده شدم، حضرت سواراالغ شد واالغ براى من ر

آن روا نيست، پس به راه افتاديم تا به زمين خاك  در اين زمين شوره زار است ونماز: پياده شويم نماز بخوانيم، سپس فرمود

 اين ۀشيعيانم به شمار به خدا اگر اى سدير: فرمود انيد نگريست و حضرت به سوى جوانى كه بزغاله مى چر.سرخى رسيديم

چون ازنماز فارغ شديم به سوى بزغاله ها . خوانديم نماز آن گاه پياده شديم و. بزغاله ها مى بودند، خانه نشستن برايم روا نبود

  ٥٦٩.شمردم، هفده رأس بودند نگريستم و
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خوردن گوسفندى شركت  قربانت، چه اندازه ما شيعه كم هستيم، اگردر: ردمع عرض ك به امام باقر: حمران بن اعين گويد و

بيرون ) حقيقت ايمان از پيغمبر پس از( انصار اين به تو نگويم؟ مهاجرين و از خبرى شگفت تر: كنيم آن را تمام نكنيم، فرمود

چگونه بود؟  ارّقربانت، عم:  عرض كردم:حمران گويد). مقداد وابوذر سلمان و( سه تن، — با انگشت اشاره كرد — رفتند مگر

پس ( شهادت نيست چيزى بهتر از: من با خودگفتم. ار را كه بيعت كرد وشهيد كشته شدّابا اليقظان عم خدا رحمت كند: فرمود

ارهم مانند آن سه تن ّمثل اينكه تو فكر مى كنى عم: فرمود حضرت به من نگريست و). ارهم مثل آن سه تن نباشد؟ّچرا عم

چنين نيست كه هركه به واليت ما «: امام كاظم ع نقل شده است وباالخره از). كه مثل آنها باشد( ست، هيهات، هيهاتا

ّارتد «:  وحضرت صادق ع دربيانى ديگرمى فرمايند٥٧٠».داده شده اند معتقد شد مؤمن باشد، بلكه آنها همدم مؤمنين قرار

َالناس بعد النبى اال ثالثة أو سبع ََ َ َّ ّ   .شدند مگر سه يا هفت نفر ّ يعنى مردم پس ازوفات حضرت رسول اكرم ص مرتد»،هُّ

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

... حال آنكه كل به اعمال قرآن عمل مى كردند  واست ّت ثابت نماند اال آنچه ظاهرّايمان به آن نفس هوي  حقيقت درۀعروج شجر از

ّكه مى بينى كه كل مؤمن اند به اميرالمؤمنين به واسطه آنست كه خالف نديده دردون محبت او امروز همين  ّپرورش ننموده واال اگر ّ

  ٥٧١»... كه درحديث موضوع شده مى ديدى'ثالثه'اسالم مى بودند همان  نفوس، صدر

االسالم  «روشن مى شود كه فرمودند، ّه امثال جام جميان كرده اند، معنى اين بيان حضرت محمد ص نيزآنچ با احاديث فوق و  

آرى تفرقه . )خواهدگشت غريب بر خود، آغاز بزودى مانند شد و اسالم غريب آغاز(» بدأ غريبأ وسيعود غريبأ كما بدأ غريبأ؛ فطوبى للغرباء

اسالم به آن مبتالست، به طورى كه كتابها  آخر ّاول و اطهارسابقه بيش از هزار ساله دارد ومحزون ساختن رسول خدا وائمه  در اسالم و

ّ اى كاش جام جميان براى تنبه در موارد فوق ٥٧٢.ّ فرق اسالمى و نيز فرق خاص در شيعه توسط خود علماى اسالم نوشته شده استۀدربار

ّذيل تفكر نمايند وبه درگاه الهى تضرع و زارى نماين و ؛ سوره روم، ١٥٩-١٦٥ ازجمله درسوره انعام، آيات .د تا حقيقت آن را بفهمندّ

َقوله العزيز  فرقه شدن مسلمين،٧٣در ) ص(، وحديث پيش بينى حضرت رسول ٢٩-٣٢آيات  َْ ُ ُ ٍستفرق امتى على ثالث و سبعين فرقة  «:ْ َ َ َ َْ ِْ َ َ َ َ َْ  ُ ُ ِ ْ

ِّكلها ف ٌ النار االواحدةىُ َ ِ ّ ِ ٍ وجدانًا   بعد.كنند رّتفك) ّ آنها جز يكى در نار جهنم هستندّ خواهند شد كه كلمي فرقه تقس٧٣ به ّمت منُبزودى ا (»ّ

  .يا نباشند شرمنده باشند قضاوت كنند كه آيا بايد

ــ ٣١ ۀآي ّ محمد،ۀسور  در.است چيزى ديگر  حاكى از»ّايامشان«ّرا شرمنده احساس نخواهندكرد، اما رنگ   جام جميان خودّالبته  

ذين فى قلوبهم مرض ان لن يخرج اهلل أضغانهم ولونشاء الريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن ّم حسب الأ«:  مى فرمايد٣٢

اگر ما مى خواستيم  درونى آنها را آشكار نمى سازد و ۀدلهايشان مرض دارند پندارند كه خدا كين آيا آنانكه در(» القول واهلل يعلم اعمالكم

  ).لحن گفتارشان باطنشان رابشناسى وخدا همه اعمال شما رامى داند از از سيماى ظاهر و تو آشكارمى كرديم تا برحقيقت را 

َالم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر اهللِ و ما نزل من الحق و « .فرمايند رّ جام جم راقسم مى دهد تا دوباره تفكبرادران   َ َ َ َ َ َّ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ْ ُْ ُ ُُ َ َ َ ال

َيكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم االمد فقست قلوبهم و  َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َ َ ِ َِ ْ ٌكثير َ منهم فاسقونَ ُ ُِ ِْ ْ.«٥٧٣  

َو من اظلم ممن افترى على اهللِ كذبًا اولك يعرضون على ربهم و« ٥٧٤: مجيد در سوره هود مى فرمايدقرآن   َ َ َ َ َْ ِْ ِّ َ َ َ َ َُ ُْ َْ َ َِٔ ِ ِِ ِ  ُ يقول االشهاد هوالِء ْ ُ ْ َ ُ ُ

َالذين كذبوا على ربهم اال لعنة اهللِ على الظالمين الذين يصدون عن سبيل اهللِ و يبغونها عوجًا و هم باالخرة هم كافرون َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُِ   ّ َ َ َْ ُاولك لم يكونوا . ِّ ُ ْ َ َ ِٔ
ْمعجزين فى االرض و ما كان لهم ُْ َُ َ ََ َِ ِ ِ ُ من دون اهللِ من اولياَء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع و ما كانوا يبصرْ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ُ ُ ْ َاولك الذين  .َونَ  َ ِٔ

َخسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون َ َُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َْ  ْ ُْ َال جرم انهم فى االخرة هم االخسرون. ِ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ َْ ِْ ِِ ٓ « .ولتكن «، مى فرمايند، ١٠٠ عمران،آيه ودرسوره آل

 ۀانتخاب يكى از دو حالت فوق بسته به اراد.»مفلحونمنكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم ال

  .خودجام جميان است

  . خواهيم ما و احدى ازجهانيان را به حال خود نگذاردازخدا  
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  ات بهائى اخبار امرى و آهنگ بديعّدر نشري ّايام تحريفات لفظى و مفهومى

  حامد

 ۀجامع ى بودن تعاليم وّمترق ّحتى بعضى مخالفين دين بهائى، بر  سال است كه بزرگان عالم، و١٦٤  

ى اين آيين جهانى، آن ّمترق ت اين امر، سواى روح آموزه هاى جديد وّعل. مى دهند بهائى شهادت داده و

به قلم وحيانى خود، قالب  بنفسه و تاريخ اديان آسمانى، خود در ّآن، براى اولين بارشارع  و است كه بنيانگزار

نظم «كه  م يابد، بنا نهادّتجس جريان و حيات بشر در آن آشكار شود و در نظام وسيستمى را كه آن روح بايد و

تفرقه  از آنكه امرش را عالوه بر سش،ّقدشارع م) وفات( دراين نظم با تعيين جانشين منصوص پس ازصعود.  ناميده شده است»بديع

 اساس منصوصش به مرور پيش بينى فرمود تا بدون انحراف از ساتى راّاديان گذشته حفظ فرمود، مؤس مشابه در دائمى همچون موارد

د، در ذيل ّمرحوم دكتر محمد معين در فرهنگ مشهور خو. وحدت جهانى برساند  بشرى را طى مراحلى به صلح وۀتأسيس يابد وجامع

مبادى نيز به . مبادى و احكام: ى بر دو پايه استوار استئنظم بها. بهاءاهلل و جانشينان اويند س آيين،ّمؤس...  «:ى چنين مى نويسدئلغت بها

قت، ى حقيّترك تقاليد و تحر: تعاليم روحانى و اجتماعى عبارتست از .يا نظم ادارى تقسيم مى شود تعاليم روحانى و اجتماعى و اصول

و تساوى حقوق  رورت دين، وحدت اديان، صلح عمومىت، احتياج به فيض الهى، ضّاعتقاد به الوهي

اصول تشكيالت محافل روحانى، شوراى بين المللى و بيت  مبادى ادارى عبارت است از. زن و مرد

  ٥٧٥».العدل اعظم

 رشد و براى آگاهى و .مى باشد خود ّمراحل اوليه رشد تشكيالت اين نظم كه حال در تأسيسات و  

تبعى ِجوامع غيربهائى  مستقيم و آشنائى غير نيز مستقيم، و  بهائى به طورۀهنگى جامعآهم نظم و پويائى و

طريق  همان اوايل از حاد بشر، ازّات وحدت و مسير درآن اقتصادى  اجتماعى و اخالقى و ت هاى معنوى وّاليّفع نظام و با ديانت بهائى و

اتى ّنشري ايران نيز دراين راستا در. الع رسانى زدّعالم بهائى، دست به اط سراسر در دّتعداتى مّارائه نشري

 »اخبارامرى«آنها،  از مورد دو. منتشرگرديد ه وّ تهي٢٠همان اوايل قرن  ّهم ملى، از ى وّسطوح محل هم در

 ـه ١٣٢٤مى درسال ّدو ، و)م١٩٢٢( شـه١٣٠١ّ مى باشد كه اولى درسال »آهنگ بديع«و 

مقاطعى به   پهلوى درۀدور ى بهائى درّات محلّنشري اين دو بعالوه ساير. ، تأسيس يافتند)م١٩٤٥(ش

علماى دينى تعطيل  ون وّطرف سياسي  بهائى ازۀجامع ارده بر تضييقات و ت وّاذي و آزار ت حمالت وّعل

مربوط به اوايل  ديگر مورد  بهائى بود، وۀمععليه جا) م١٩٥٥( شـ ه١٣٣٤شدند كه يك مورد آن مربوط به تضييقات سراسرى سال

  .ات بهائى تعطيل گرديدّنشري قبلى رخ داد و مورد از قالب اسالمى است كه به نحوى شديدترنا

 جانشينان حضرتشان ملهم شارع آيين بهائى و بيانات وحيانى و و آثار ى ازي گزيده ها:جمله عبارت بوداز  فوق ازّۀنشري مندرجات دو  

با ( لين جامعه، مصاحبه هائوابالغات مس  جهانى بهائى،ۀجامع ، اشعار، اخبار)جهانى بهائى بيت العدل اعظم  پيام هاى مركزجمله از(

نقاط جهان مى رفتند، درج نامه هاى  ، قسمت مربوط به خدمات مهاجرين بهائى كه براى تبليغ ديانتشان به سراسر)بهائيان وبعضًا ديگران

قسمت هاى ادبى، نامه ها   جدول،ّدرج صفحاتى ازكتب بهائى، گاهى مسابقه به شكل سؤال يا نظرخواهى يا حلفى كتاب، ّايشان، معر

وظائف  تعاليم بهائى، اصول اعتقادى و: مثل(مواضيع مختلف  لين جامعه، مقاالت بائو ارتباط با مسۀعكس هاى تاريخى، صفح و

قسمت  ،...)روانشناسى، تربيت و بهائى، تعليم و فى آثارّادارى بهائى، احكام، معر حيات بهائى، نظم بديع و جامعه، اخالق و بهائيان و

  576...آنها بيوگرافى مختصر بهائى و) يانّمتوف(متصاعدين  ت هاى بهائى، قسمت اعالن صعودّفى شخصيّ نوجوانان وجوانان، معرۀويژ
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. است  اخبارامرى و آهنگ بديعّۀنشري فراوان كرده همين دو ۀآنها استفاد  خود ازۀ صفح٦٤ كه در ّايام جام جم ازجمله مآخذى را  

همچون  آن نيز در ّاين حد استفاده مى شود و براى بهائى ستيزى تا ات بهائى نيزّنشري است كه از ّجمهورى اسالمى اين اولين بار در شايد

انجام  ين نيزئين كارى را مرحوم ِ محروم، اسماعيل رآّاما درزمان پهلوى چن. وارونه كارى صورت مى گيرد كتب بهائى تحريف و و آثار ديگر

ّردي ات بهائى را درّنشري نقل قول هايى تحريف شده از داد و عاى ّ آورد تا مد»ّمرگ شوقى ربانى ت پس ازّبهائي انشعاب در« خود به نام ۀّ

ات وهم ّخالف فرضي بهائى درست بر امر درش عالم باال شاهد عظمت و هم اكنون از اثبات كند ولى ره به جائى نبرد و را كذب خود

  577.آلودش مى باشد؛ خدايش بيامرزد

نموده به اين شرح   مزبورّۀنشري ّبارى كارى كه ايام با دو  

رغم اين  على  سال جام جميان مشاهده كردند٣٠ پس از. است

 جامعه بهائى، اعم از تضييقات بى سابقه وارده بر همه مظالم و

 اموال ۀمصادر كشتن و و تبعيد اه وحبس ودانشگ و كار اخراج از

، جامعه )قبرستان هاى بهائى( ّوحتى تخريب گلستان هاى جاويد

هم  عين بالياى مزبور، بين نرفت، بلكه در ايران نه تنها از بهائى در

ه روزافزون بزرگان جهان به ّهم باعث توج فوالد آبديده شد و خود

. طلب آن گرديدصلح  نظام منسجم و س بهائى وّديانت مقد

 ازطرفى چون مالحظه نمودند كه مقاالت مقطعى قبلى آنها و

 كيهان درسال هاى ۀاحى شدّحمالت طر مقاالت و نيز ديگران و

 عليه بهائيان ايران، و فراگير ضوضائى جديد و براى ايجاد ١٣٨٤-٥

ّضدبهائى  دّتوهين هاى سايت هاى متعد هامات وّات اكاذيب و نيز

 »بهائى پژوهى « و»ايران ت درّبهائي« و » وصالرهپويان «همچون

اقبال  نتوانست حس كنجكاوى و  برعكس نتيجه داد و578غيره و

روى وحشت  از بين ببرد، اين بار به آيين بهائى را از هموطنان عزيز

ّدست گل بى نظيرى به نام ايام را  و  شاهكار579اين رشد، از بيشتر

 تمام نماى بهائى ستيزان ۀّبه آب دادند كه تا ايام باقى است آين

  . براى اهل جهان باقى خواهد ماند

 با صاحب 580، نفره٣٦ّجام جميان كه دريك گروه حداقل   

قضائيه، ۀ ّه قم، قوّ علميۀ مطالعات تاريخ معاصرايران، و حوزۀسّامتيازى سازمان صدا وسيماى جمهورى اسالمى ايران، و با همكارى مؤس

ى جمهورى اسالمى ايران، روزنامه ّمل ۀكتابخان امام خمينى، سازمان اسناد و آثار نشر  تنظيم وۀسّ مؤساسالمى، ارشاد وزارت فرهنگ و

ه و ّ، به تهي)؟...( عصر، وّصى حضرت ولىبمدرسه تخص ت، كتابخانه وّمهدوي العات، روزنامه كيهان، دانشنامه جهان اسالم، بنيادّاط

دادند، كه صدها  پهلوى قرارۀ دور  منتشره درآهنگ بديع  وامرى اخباره بهائى ّنشري شان را دو ّتدارك ايام پرداختند، ازجمله منابع تحقيق

 ضبط كرده 581خانه هاى ايشان سات ادارى بهائيان وّمؤس آن به اماكن و سال هاى بعد از همان حمالت اوايل انقالب و آن را در ّدمجل

 ۀجامع وسعت ديانت بهائى و قدرت الهى و پيش با عظمت و را چنان بيش از ات گروه مزبورّاين نشري  مطالعه صدها شماره از.بودند

گوشه جهان آشنا ساخت كه وحشتشان افزون  چهار جوامع دينى در احزاب مختلف سياسى و نظام ها و استقالل فطرى اش از جهانى آن و

شد،  خواهد تهمت هاى بهائى ستيزان آشكار اكاذيب و  ازببينند بسيارى ات را هموطنان عزيزّاصل اين نشري با اين گمان كه اگر گشت و تر

عكس هائى درآنها بيابند كه بتوان با  يا مقاالت و مطالب و كلمات يا جمالت يا پاراگراف ها و گشتند تا به سيم آخرزده، گشتند و بناچار
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چراغ  دود به كوشش و. س جلوگيرى كردّ آيين مقدجذبشان به اين از گمراه نمود و را گيج و تحريف آنها هموطنان عزيز زياد كردن و كم و

 نشريه مزبور صدها شماره هاى دو  مورد نقل قول از١٩٠  بيش از582»فرزندان دردآشنا ودرك مند ايران اسالمى«نفر  ٣٦خوردن اين بيش از

پايه مستندات قابل قبول  صرفًا بر جنجال و هرگونه شعار و از به دور...دقيق وعالمانه« سال، به شكلى ٥٠  زمانى حدودۀفاصل منتشره در

 صفحه اى جاداده ٦٤ّايام  ويژه نامه اى همچون  گزينش شد تا كل آنها يكجا در583»ّتمنصف بهائي ّحتى براى جوانان تحصيلكرده و

  .هموطنان عزيزگردد تقديم بهائيان و شود و

ت كه جام جم ّنه بهائي  ـــ و»منصف بهائى حصيلكرده و يك پژوهنده، جوانان با شهامت وتۀت ويژّدق حوصله و ى حقيقت باّتحر«با   

دريافتند كه   را بررسى كردند و584»ّايام ۀازآغازتا پايان ويژه نام«  ـــ حسب تأكيد جام جميان عزيز،.به جاى صفت براى آنها بكاربرده اسم را

توسعه ديانت بهائى  ت رشد وّعل  كه چنين القا نمايندهست اين بوده و مزبور ۀنشري دو از ّنقل قول هاى ايام هدف اصلى از نقطه مشترك و

به قول جام جميان  دول خارجى و  ساله، پشتيبانى عوامل سياسى و١٦٤ سختى هاى مداوم باليا و رغم محاط بودن در جامعه آن على و

 بر حال آنكه اگر. زمان آن مطابق نياز ى وّقتعاليم متر نفوذ  الهى وۀاراد نه قدرت و امپرياليستى بوده و قدرت هاى ديكتاتورى و استعمارى و

ه ّفرضي وارونه كارى كنند؟ اگر حسد جام جميان چنان بود، ديگرچه لزومى داشت اين همه تحريف و كينه و فرض محال ِاوهامات و

 ّايام آمده، دول ديگر  درذكرشان حامى بهائيان بوده اند و و كودكانه آنها درست بود، چرا به جزدولت هائى كه به قول جام جم ديكتاتور

 ّحتى پس از نموده، چنان بود، چرا همان كشورهايى كه جام جم ذكر آن برخاسته اند؟ واقعًا اگرۀ جامع احترام دين بهائى و به تحسين و نيز

رهاى دنيا به آن كشو اكثر هم به تحسين امربهائى ادامه داده، به طورى كه حال در د رژيم هاى سياسى آن، هنوزّتغييرات بعضًا متعد

  ت داده شده است؟ّرسمي

اهداف  روش ها و عقايد و مستقل از اهدافى الهى است كه مافوق و روش ها و ت اين است كه جامعه بهائى داراى عقايد وّواقعي  

روش  د وعقاي اشكال مختلف حكومتى و از به اين جهت صرف نظر ممالك عالم است، و دول و  نظام هاى سياسى وۀبشرى هم محدود و

ّولوبه قيمت تحمل  ضمن حفظ استقالل اصول عقايد خود كشورى كه زندگى مى كنند، هر هاى متفاوت سياسى آنها، بهائيان در

هاى آن مخالف  روش و عقايد آنكه نظرًا با ادارى مطيع حكومت هاى متبوع خويشند، ولو قانونى و امور در ّتها وحتى نثارجان،ّمحرومي

 جامعه هاى بهايى كه تحت انواع حكومت ها با عّتنوت ها و ّاليّ فعۀتوسع... «: جمله مى فرمايند اين خصوص از ائى دربه  امرّولى. باشند

 كه عضو هر يك از اين جامعه ها هستند ىيانئموازين و روشها و سياست هاى مختلفه، به خدمت مشغولند چنين ايجاب مى كند كه بها

 شوند و برادران خويش ىئبهاى را در كشورى ديگر بر انگيزند و سبب ايجاد خصومت آن كشور با امر  ديگرۀ جامعّكارى نكنند كه سوء ظن

ّواال ديگر به چه نحو مى توان ات را دچار تضييقات ديگرى كنند و كارشان را مشكل سازند؛ ّ حاد امراهلل را محفوظ داشت و چگونه مى ِ

 ناچار بايد در راه وسى و اجتماعى فراترمى رود و انواع نژادها و ملل را در آغوش دارد را كه از مرزهاى سيا  الهىۀتوان اين امر پر دامن

 ۀتوسع قادر نمود كه بتواند مصالح خويش را حفظ كرده، ّكى بر حسن ظن و حمايت حكومت هاى گوناگون باشد،ّپيشرفتش متزايدًا مت

َابن الوقت«نين روشى مبتنى بر اين نيست كه اهل بهاء بخواهند ّآرام و مستمر مؤسسات و تشكيالتش را تضمين نمايد؟ پيروى از چ ُ ِ «

 بلكه بيش از هر چيز مبتنى بر اين اساس است كه مواظبت مى ورزند كه مبادا نه انفرادًا و نه ،باشند و منافع آنى خويش را در نظر بگيرند

 آيين خويش منحرفشان گرداند و هيچ چيز نه افتراء بى ۀِق اصلياجتماعًا در امورى شركت كنند كه سر مويى از مرام ها و اعتقادات و حقاي

ت و افتخار و تحصيل پاداش، هيچ يك نمى تواند آنان را وادار كند كه بار امانتى كه بر دوش ّ و بد خواهان و نه طمع به كسب عزانخبر

ار و گفتارشان گواهى دهد بر اينكه پيروان حضرت بهاءاهلل دارند بر زمين نهند و از راه راستى كه در پيش گرفته اند پاى بيرون گذارند و كرد

ك به موازين وجدانيشان سبب انتقاد و ّ قدرت و مقام و نه از اينكه تمسۀ كه ساكن باشند، نه جاه طلب و خودپرستند و نه تشنالدىدر هر ب

ّ دقيق است اما قدرت حارسه و هدايت ربانيّ البته در اين سبيل كار ما بسى مشكل و.هراسى دارند  ديگران شود،ّاعراض و سوء ظن  ۀّ

ك كامل به حبل حدود و احكامش مدد فرمايد و اگر ّ ما است و ما را در سلوك در صراط مستقيمش و در تمسازحضرت بهاءاهلل چاره س

از دام ها وچاه هايى كه از فرا راه ما دارد و ما را  ثابت و مستقيم مانيم، انوار عنايتش را كه هيچ نيرويى در جهان خاموشش نتواند،
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َ كه وظائف خطير خويش را به نحوى به انجام رسانيم كه مرضى درگاه اوست و اليق انتساب ندمقتضاى اين عصر است برهاند و قادر ساز

  585»به نام نامى او

امه سياسى اعمال شده بهائى را ملزم به انتساب تعاليم ديانت خود به برن حكومت هيچ فرد اصل اطاعت از« :مى فرمايند نيز و  

 ّشكل پيام بهائى دارد، مسلمًا سبب بروز تعارض و تناقضى كه با روح و اشتباه بودن و توسط دولت نمى كند زيرا چنين انتسابى عالوه بر

ى با اجتماع واضح بين فلسفه ديانت بهائى درباره تشكيالت سياسى و به داليل بسيار.  واقعى نيز مى گرددنوجدان هرمؤم تضادى در

ى جهان ّحقيقتًا روند كل... ندارد آشتى كاملى وجود شايع مى باشد، امكان سازش و دريافت هاى ذهنى كه امروزه رايج و اصول سياسى و

ه به چنين مالحظاتى بخوبى مى توانيم نتيجه بگيريم كه ما اهل بهاء به ّبا توج... ستا به دور مسير تعاليم ديانت بهائى بسيار سياست از

اصولى كه به سبب خصلت   عقايد و،مفاهيم انسان ساخته هم ارز بدانيم با عقايد و وجه نمى توانيم تعاليم حضرت بهاءاهلل راهيچ 

   586». تزايد آن را مورد هجوم قرار داده اند نجات بخشندبه ور نيستند عالم انسانى را از مخاطراتى كه چنين سبعانه و شان قادر طبيعى

امرى نموده، به سه شكل  ه بهائى آهنگ بديع و اخبارّنشري دو ّص گرديد كه نقل قول هايى كه ايام ازّشخاين تحقيق م بارى در  

 كبراى آميخته با كذب و صغرى و مات وّمقد ديگر كنار ّآنها، اما در درست بعضى جمالت از كاست و نقل بى كم و) ١: بوده است

ه كه درصورت ارائه، ّنشري بسيارى ازمحتواى آن دو ارائه نكردن موارد سكوت گذاشتن وم) ٢ ؛غلط و لودتهمت، و بالتبع اخذ نتايج وهم آ

ه، چه ازطريق حذف يا ناقص آوردن آنها، ّنشري  مطالب دوۀنقل تحريف شد) ٣ ؛ه هاى وهم آلودجام جميان مى شدّفرضيۀ باطل كنند

  .وچه ازطريق تحريف آشكارآنها

ّاست، آوردن بعضى نقل قول ها يا عكس ها دربعضى مقاالت است، اما با القاى  دمحدو و ّمثال براى نوع اول كه معدود  

 از م هزاران موردّمثال براى نوع دو). ٥٦،٤٩،٣٨،٢١،٢٠،٨:  درصصمواردمثل بعضى (برداشت هاى غلط به خواننده  توضيحات و

 ّآنها را با اكاذيب ايام مقايسه نمايند  و587جعه فرمايندخود بايد مرا است كه هموطنان عزيز ه مزبورّنشري دو عكس هاى موجود در مطالب و

 حيانى و و قلم بيانات نازله از  صدها آيات ووص به خص.ّاول همين مقال به آنها اشاره شد عكس هاى فراوانى كه در مثل مطالب و(

شامل مى  نقل قول را  مورد١٩٠آن  ع سوم كه اكثرّاما مثال براى نو و). بيت العدل اعظم   امراهلل وّولى عبدالبهاء و ملهم حضرت بهاءاهلل و

 يى قسمت هاشهي ها همنمونهاين  در. ًنمونه، مفصال به آن خواهيم پرداخت ذيل با ارائه چند شود، موضوع اصلى اين مقال است كه در

به همين دليل .  گرفته است كامل صورتى بلكه با آگاهستي نى امرى تصادفني داده و اىبهائى را نشان م  امرّتيّحذف شده که حقان

جام جم  خدا خواست كه به قول خود از بايد و  امربهائى برده اندّتيّ و حقانقتي به حقىمى توان گفت كه تحريف كنندگان مزبور پ

ّآنچه كه گوياى حقاني در آيند و ّميان همين مقاله نويسان ايام نيز به خود  از» کرده اىلي تحصنانجوا«  ضمير بهائى است و ت امرّ

 به آيينى درآيند كه عليه آن نيمنؤ شامل گردد و در حلقه مى فضل الهدي، شانديق نماّايشان را مشغول ساخته، تعم نوجدا ناخودآگاه و

  .نوشته اند

همين مجموعه در مقاله  آن در  تحريف درۀ كه نحو»بهائى رؤياى يك پروفسور«مقاله اى است با عنوان  ،٦١ ۀصفح در: ّ اولۀنمون  

  . شرح داده شده است؛ مراجعه فرمائيد»افالك پرصداست ه هفت گنبدّزين قص «ى باعنوانا

درجه وارونه ١٨٠ را كه مقصود ، تحريفى مى كند»عمل و تناقض شعار ،سياست ت وّبهائي «ۀمقال در ،٥٧ ۀصفح در: مّ دوۀنمون  

 احترام به قانون اعليحضرت همايونىوفادارى كتبى به  تشكيل حزب رستاخيز، سياست آنها اعالم ۀدرآستان«: مى نويسد. جلوه دهد

ّمطيع فعال  را آنها خود. تعالى ايران كه به نام انقالب ششم بهمن معروف است بود  وىّرقاصول نهضت ت تحسين از تمكين و اساسى و

مطلب را ازهمان منبع مى  حال عين »)٥٣٦-٥٣٧:صص ،١٩شماره ،١٣٥٣سال اخبارامرى،( ءاعتنا فى مى كردند، نه بى طرف بىّمعر

 اعظم الهى شيداهلل اركانه جهت استحضار دوستان العدل قسمتى از دستخط بيت .ءالند نه بى طرف بى اعتناّ، مطيع فعءّااحب«: خوانيم

يحضرت  وفادارى خود را به اعلاگر از ياران ايران دعوت شود كه عضو حزب سياسى گردند بايد كتبًا…«: ى ذيال درج ميگرددئعزيز بها
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 انقالب ششم بهمن معروف است امهمايونى و احترام به قانون اساسى و تمكين و تحسين از اصول نهضت ترقى و تعالى ايران را كه بن

   ».ت در احزاب سياسى معذور شمارندّابراز دارند و در عين حال بنا به وظيفه وجدانى خود را از عضوي

و خدمت صادقانه به آن سرزمين عزيز در قلب هر فرد از افراد بهائى بوده و هست لهذا س ايران ّ به آينده درخشان كشور مقدايمان  

تى مخصوص دارند و با هيچ جامعه ديگرى در ايران قابل قياس نيستند زيرا تنها قناعت به ّكل بايد بدانند كه بهائيان در ايران موقعي

كوشند و شركت در خدمات  س ايران مىّ در اعتالء كشور مقدًعمالمه ايشان است ننمايند بلكه ّ اصول مسلزاطاعت از حكومت كه ا

امور سياسى ه  منتهى بءطرف بى اعتنا الند نه بىّه خويش ميشمرند يعنى مطيع فعّس را از وظائف حتميّعمران و آبادانى آن سرزمين مقد

ى را از ميان بردارد و روش و منهج سليم پيروان اسم  صادقانه بايد هر سؤ تفاهمتنفس اين ايمان و اظهار وفادارى و خدما, تعلقى ندارند

  ٥٨٨»..اعظم را بر هموطنان جمال مبارك ظاهر و آشكار نمايد

ّآن جو خاص  مطلب اين است كه بهائيان درّبُ ل.مالحظه فرموديد   اصول مستقل  دانند، با استقامت بر مى بهتر  كه هموطنان عزيزّ

 بى تفاوتى نسبت به ۀبراى رفع شبه آن حزب شركت نكردند، و حزب رستاخيز، در  درقبول عواقب احتمالى عدم شركت دين خود و

آبادانى وطن  زمينه هاى عمران و نزاع هاى سياسى، در رقابت و احزاب و  به جاى شركت دركه درفاه ايران عزيز، اعالن كردن پيشرفت و

ّبهائيان حب وطن را «: اين خصوص مى فرمايند اعظم درجهانى بهائى بيت العدل   مركز589.عزيزشان خدمت صادقانه خواهندنمود

مجارى ادارى دولت نشان مى دهند نه ازطريق سياست هاى حزبى يا مشاغل   خود، يا با كار درۀت روزانّاليّفع باخدمت به رفاه كشور در

رعايت  عالم احترام و سراسر ء در بايدگفت روش اهل بها»اعليحضرت همايونى «اصطالح ّاما راجع به كاربرد  و590»ديپلماتيك وسياسى

 سال ٣٠اين   كه درئىم نامه هاّتظل كافى است به هزاران هزار. چنين معمول مى دارند درخصوص جمهورى اسالمى نيز. آداب است

غم ظلمى كه ر  آنها علىۀدرهم. ايشان ارسال شده مراجعه فرمائيد جهان براى رفع مظالم بر طرف بهائيان ايران و براى مقامات مملكت از

 هم نامّجديدترين آنها تظل. مى رود رفته و لين همان طوركه رسم رايج جمهورى اسالمى است به كارئوالقاب مس عناوين و به بهائيان شده،

  .تحصيل به دانشگاه ممنوع كرده از  جوان بهائى به اولياى مختلف مملكت است كه سازمان سنجش آنها را٨٠٠هاى قريب به 

پاراگراف  ، ستون سمت چپ، دو٥٠ۀ جواب تقديم داريم بايد بگوئيم سرى به صفح ّايام اهيم به سبك بى انصافانبخو ّاما اگر  

مالقات شاه  نيز  و»اعليحضرت همايونى«جمله مرحوم بروجردى را به شاه با عنوان  آخر بزنند و تلگراف هاى علما ى محترم شيعه از

پاراگراف   ستون سمت راست دو٣٨ سرى به ص  وپس ازآن دوباره برگردند و.فرمايند مرمرمال حظه دركاخ ط علماى تهران راّتوس

ى ّ مالقات محفل ملۀديكتاتور، راجع به آنچه دربار نام پينوشه به عنوان دو كنار ّه به آوردن نام محمدرضا پهلوى درّبا توج آخربزنند، و

نگران « را از ٥٠ صۀمقال انصاف دهندكه آيا نبايد تيتر ين مقايسه هاى ساده،با ا  ويندرى بفرماّبهائيان شيلى با پينوشه نوشته اند، تفك

اعتراف كند كه به حداقل  جواب جام جم منفى باشد، بايد  تبديل نمود؟ اگر»كرنش به ديكتاتورى«، يعنى ٣٨ صۀمقال  به تيتر»ازنفوذ

يك بام « يا به قول عوام ،»ى پسندى براى ديگران مپسند برخودنمآنچه« اديان آسمانى عمل نكرده است؛ يعنىۀتوصيه هاى ملكوتى هم

نقل   را در» جهانى بهائىۀ جامعۀدوستان اهداف ومقاصد وخدمات بشر«پينوشه خودجام جم   مالقات باۀبار جالب است كه در .»دوهوا و

   .آورده قول خود

 لطان وّ السّ ظلۀبار ات تاريخى اش درّفرضي اشتباه در از ، صرف نظر شمالىۀمغازله با همساي ۀّ ايام، مقال٥ ۀصفح در: مّسو ۀنمون  

 كيف و  وّغارت بهائيان وكم زجر و حبس و قتل و  دسيسه هاى بعضى علماى دينى اصفهان وۀگونه توضيحى دربار بدون هيچ ه، وّروسي

لطان بوده بهائى ّ السّدستگاه ظل كند جناب رضا قلى نيكوبين معروف به نايب وقتى در ن ايشان، مى خواهد وانمودّنتايج تحص علل و

حال آنكه طبق .  كمك كند)عمدًا به جاى قنسول خانه، سفارت نوشته (ّهسفارت روسي ن درّتوانسته به بهائيان متحص به اين خاطر بوده و

م هايى كه به بهائيان ديدن ظل اثر خدمت نظام، در استخدام در  پس ازخود پدرشغل  به پيروى از منبع مذكور آمده، نايب مزبور آنچه در

 تاريخ امر آنكه در ل دارد،ّكه حقيقتًا جاى تأم هموطنان عزيز  براى استحضارّ مهمۀنكت. ّنه آن طوركه ايام جلوه داده شده ايمان مى آورد و

غارت بهائيان به  وقتل  ديدن شهادت و اثر  كه صرفًا دردهستن بوده و مسلمان، جمله زردشتى و گوناگون، از بهائى بعضى نفوس با عقايد
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عليه رضوان اهلل در ) معروف به نايب(جناب رضاقلى نيكوبين «: منبع مزبور ّ اما مالحظه فرمائيد عين مطلب را از.اين آيين ايمان آورده اند

توابع اصفهان از  )قمبوان( شمسى در قريه١٢٥٥ ل سالگى در اصفهان به جهان راز پرواز كرد ايشان در سا٩٨ به سن ٥٣ آذر ماه ٢٣تاريخ 

لطان حكومت اصفهان و شيراز و يزد را ّ السّسالگى به پيروى از شغل پدر به خدمت نظام در آمد در آن زمان كه ظل١٣د شد به سن ّمتول

م ّاى متقدّ هدايت احباسطهشد در صدد تحقيق بر آمد و بو  وارد مى)بهائيان (اءاهللّداشت و جناب نيكوبين با مشاهده مظالمى كه به احب

د جالل ابن سينا به موهبت ايمان فائز شد پس از ايمان در نهايت اشتعال به خدمت به ّچون جناب حاجى ميرزا حيدر على و جناب سي

س بودن به لباس ّ ملبۀ قنسولخانه كه تفصيل آن در تواريخ مذكور است به واسطۀامراهلل مشغول شد و در ضوضاى اصفهان معروف به واقع

لطان واقع شد و متجاوز از يك ماه ّ السّضوضا مورد خشم ظلۀ ن كمك و همراهى مى كرد ولى پس از خاتمّاى متحصّحبنظام آزادانه به ا

  .بان حاكم نجات يافتّ شفاعت يكى از مقرۀدر حبس انبار محبوس بود كه به واسط

نيكوبين پس از چندى به  جناب — اين مراتب به سمع حضرت مولى الورى رسانده شد و به صدور لوحى از كلك اطهر مفتخر شد  

 )سه پسر و دو دختر(خدمت دولت درآمد و ساليان متوالى در نقاط مختلفه در كمال صداقت به خدمت مشغول بود از ايشان پنج فرزند

  ٥٩١».عليه الرضوان اهلل .ّ در ظل امراهلل مستظلندّباقى مانده كه كل

 سعى نموده »ّتبهائي امپرياليسم خبرى و« ۀمقال  در٣٦ ۀدرصفح) ٥٤ و ٣٦: تحريف در صص مورد مربوط به چند( : چهارمۀنمون  

 از  براى اين منظور.استعمارى جلوه دهد جمله رسانه هاى آ ن شده، سياسى و ه همه جهان ازّتوج  بهائى را كه موردۀ جامعۀتوسع رشد و

منعكس كرده  ت هاى آن راّاليّفع راجع به امربهائى و  اخباركرده كه بعضى سوئد ياد لوكزامبورگ و  وفرانسه مريكا وآ رسانه هاى انگليس و

مطلع  حسادتشان، عمدًا نمى خواهند هموطنان عزيز بغض و  بهائى وۀافزون جامع  روزۀتوسع و رشد وحشت از جام جميان به خاطر. اند

 ى وّ مترقۀجامع سياسى و تشكيالت غير شهداى مظلوم و  مشعشع واريخت كه شهرت اين آيين جهانى به خاطر نفس تعاليم الهى و شوند

 .آهنگ بديع چيزى پيدا كنند كه اين حقيقت را پنهان كنند امرى و اخبار مطالب خيلى زحمت كشيدند تا از. صلح جوى آن است ال وّفع

تا حال  شايد  عزيزهموطنان. مى كنند  ودهمنعكس كر  بهائى راۀ جامعّنيستند كه اخبارمهم اينكه فقط كشورهاى فوق نبوده و غافل از

 حرف و منعكس مى كنند، چه كه دنيا از دنبال و  بهائى راۀجامع دول جهان اينك اخبار فاق ملل وّت قريب به اتّدانسته اند كه اكثري

 راىب لمس كردند، آتش گرفته اند و ات بهائى اين حقيقت راّنشري جام جميان چون در. دنبال راه نجات مى گردد جنگ خسته شده و

به اصطالح  ّ اما از.مى نمايند اتشان امپرياليستى محسوب مى كنند يادّفرضي كشورى كه در رسانه هاى چند مانع فقط از سد و جاداي

براى هموطنان  شايد. منعكس كرده اند  بهائى پرداخته، اخبارآن راۀبه تحسين جامع امپرياليست يادنمى كنند كه آنها نيز ّكشورهاى ضد

 »تايمز« ۀچنانكه همان روزنام. ساده به دست نيامده  مى كند،ءشهرتى آن طوركه جام جم القا  تحسين ونين بدانند چكه جالب باشد عزيز

نشده بود مطلب  ّآن حتى حاضر  رادرلندن منعكس كرده، قبل از١٣٤٢سال  كنفرانس بهائيان در اخبار ٣٦ ۀكه درصفح انگليس را

   . امربهائى قبول ومنتشرسازدّلىازحضرت و چاپ آن، ۀازاى پرداخت هزين مختصرى را در

 تا٣ ۀ، شمار١٣٤٢سال  آهنگ بديع،  لندن را از١٣٤٢ مخصوص تمام گزارش همان كنفرانس ۀيك شمار اى كاش جام جم در  

منبع، ًمثال درهمين . شده ببينند كشورشان آشكار عظمت آيينى را كه از استقالل و هموطنان عزيز تا مى كرد ، منتشر١٨٠-٢٢٩:، صص٦

هم براى  ّگارسون هاى انگليسى ازاينكه اين همه مشترى حتى يك نفر«: آمده  لندن،رانسراجع به بهائيان شركت كننده دركنف ،٢٢٦ص

اروپا مشروبات  ِّميزان حقيقى تعجب آنان هنگامى معلوم مى شود كه بدانيد در. ِّنمونه مشروب صرف نمى كند فوق العاده متعجب بودند

بهائيان را با  دهند؟ براى اينكه مى خواهند نشر چرا جام جميان مى ترسند چنين اخبارى را  مى دانيد». مصرف مى شودالكلى مثل آب

براى . دارند را عقايدخاص خود آنند و اين و به اصطالح غربى هاى امپرياليستيكى جلوه دهند تا هموطنان ندانند كه بهائيان مستقل از

خارجه را كه بهائى نبوده  امور  آرام وزيراسّبع  تصويرى، هم مى خواهندۀّايام با ارائ ٥٤ ۀصفح انبه درتحريفى همه ج همين است كه در

كنفرانس هاى  پرسيد چراجام جم از  يا بايد»با اجانب ويسكى مى خورند«بهائى جا بزنند، وهم مى خواهند نشان دهند كه بهائيان 
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رسانه هاى جهانى،  ننوشته عالوه بر  يا چرا٥٩٢همان منبع ننوشته؟ در همان سال و در فرانكفورت و سيدنى مذكور پاناما و هندوستان و

  593حدت بخش آن تمجيدكرده اند؟ تعاليم و و امربهائى  المعارف ها ازةدائر مقاالت و كتب و در عالم نيز دانشمندان سراسر بزرگان و

ّخودمحققين  ّحتى ديگر ه مى نمودند كه امروزّاى كاش توج .امپرياليسم خبرى ارائه مى كردند اى كاش جام جميان تعريفى از  

 ايشان و نزد. ريسمان به هم بافتن دورى مى نمايند آسمان و ى گوئى وّكل از گذاشته اند و  كناررا زي ستىغرب واقعى مسلمان نيز نگرش مطلقًا

 با هزاران رسانه ى غربىل همه کشورهاّمأ تىه بک » غربى رسانه هاى خبرسمياليامپر« همچون ىرآوردّمحققين واقعى اصطالحات من د

 از گري دىکي ها و ابهام آلود صحبت نمودن، يى گوّى کلنيا. ّتوهمى مضحك نيست  کشد، چيزى جزىگوناگون را در سلک خود م

به چنين  است زده و غرض آلود امثال ايشان است كه آنان راينگرش س. خصائص مغالطه كارى بهائى ستيزان همچون جام جم است

 نگاه ىاسي خواسته و ناخواسته سزي زده عمل مى كنند، به همه چاستي سماري بکي ّ، در حدسندگانىي چنين نوىوقت. روزى انداخته است

ًمثال از   اگر. بر غرض استى عمل مبتنني ا در رسانه ها پخش شود، حتمًاىعيدر سطح وس فاق افتد وّ اتى المثل زلزله اىاگر ف.  کنندىم

 ى بىسندگاني نوني در نزد چن»خلوص« . غرض استى بدون شک بر مبناند،ي نماىفّ آنرا معراي دنى رسانه هاىقبل از جام جهان ىمدت

ماتى ّبا چنين توه.  استى با وابستگى نوع نگاه هر رابطه اى مساونيدر ا.  سوء در کار باشدى غرضدي بازي هر چىانگار برا. معناست

 گانگاني، به چشم بزاني ستگانهي بر خالف بانيبهائ . نتوانند درك كنندشانيل بهاء را در ارتباطات عمومطبيعى است كه روش و منش اه

 ني بالم عى اند و نگرشّهي و الغربّهي منبعث از شجره الشرق. گذارندىت و صداقت مّدر ارتباط اصل را بر محب.  کنندى نگاه نمگرانيبه د

  . اين هم باكى ندارند چه كه الگويشان ومقصودشان وحدت است از وفاق دارند و الش در وصل وگرفتن، ت سنگر به جاى بريدن و. دارند

دانمارك كشورهاى  است كه همراه نروژ و آيا به اين خاطر. سوئد چشمشان را گرفته از اين ميان معلوم نيست چرا خبرى نيز در و  

چنين  سات اسالم منتشركرده اند وقلوب مسلمين را آزرده اند؟ اگرّ مقداخيرًا كاريكاتورهائى عليه دهند و تشكيل مى اسكانديناوى را

 اهل بهاء ممنون باشند كه در از سوئدى ها، بايد ّتوهم ِهمسوئى بهائيان با طريق ايجاد مسلمان از  هموطنان عزيزريكاست، به جاى تح

رسانه هاى  مسلمانان اند، در خود قين اسالم به جزّنها مصدكه ت،س ايشان راّآيين مقد ت يافته اند كه اخبارّچنين كشورهائى چنان اهمي

ّ اى كاش قسمت اول .سات بهائيان توهين كنندّكاريكاتور به مقد عكس و  مطالب وۀّايام با ارائ  نه اينكه در.منعكس مى سازند خود

بندهاى  و زد حمايت هاى پشت پرده و « حكايت از»ِّتعجب بهائيان«همه مى دانستند كه  مى آوردند تا را نيز گزارش راجع به سوئد

 »لو مى دادند نبايد خبرآن را«ّعكس ادعاى جام جم  چنين بود بر  چه كه اگرنداشته،» )ديانت بهائى (امپرياليسم رسانه اى غرب با فرقه

سبت روز ديانت به منا. اخبار بهجت انگيز سوئد«: همان منبع چنين است ط جام جم ازّتوس مزبور  خبرۀتحريف شد قسمت حذف و

 ٢٠٠روزنامه نگارى جمعًا  سهّپنج مؤس  وگرديدارسال  كشور سرتاسر پنجاه روزنامه نگار در به دويست و جهانى مقاله اى براى انتشار

  ). ّايام آمده است ادامه در(» الخ...يك اجتماع عمومى. را راجع به روز ديانت جهانى اختصاص دادند ستون روزنامه هاى خود از سانتيمتر

ّگوئى رديه نو    نکته ني ولى از ادانند،ي رسانه ها مىبانيجهان را در پشت سراسر  درى و درخشش اخبار بهائقي جام جم تمام توفسانيّ

مصاحبه ها و مالقات   نموده اند،ى خبر از قبل روزها تالش و دوندگکي نکته و انعکاس کي درج ى برااني پوشند که بهائىچشم م

 و.  رسانه منعکس گرددکي خود را اثبات نموده اند تا در ى منددهي فاکوکاري نى داده اند، به عنوان شهروندانشانننموده اند، صداقت 

 را يى خبرهانيچن ــ» راني اىاستبداد خبر« مي گوئى ازکشورها برخالف ــ نمىاري بسى نبايد گرفت که رسانه هادهيد  نازي را نازي امتنيّالبته ا

  . بلكه منتشر مى سازندنديا نمىخفه و کتمان نم

 قبل از وقوع پخش ى سازمان هاى مخفى سياسى را هم مدتىّ دانند که روزنامه نگاران اگر بخواهند، اخبار سرىطرفى، همه م از  

 همان .استنبوده   نيزىّ امر سرکيتاچه رسد به اجتماع مزبوربهائى كه . ِّ باشد تعجب داردني از اري حرفه آنهاست و اگر غني کنند و اىم

 مخصوصًا  وگراني است که دىعي است و طبىماتّ و مقدداتي مستلزم تمهى اجتماعني چنکي ى برگزاركرده رّايام هم ذك طور که خود

 غرض جام جميان مانع از حسد و.  شوند مىهّقسمت عمدًا حذف شده توسط جام جم پيداست، متوج فوق از چنانكه در روزنامه نگاران،

 سوئد وي رادنيلئو مسى چقدر برايىهما  آن گردۀلأ است که مسده بونيِّکه باعث تعجب بهائيان شده بوده، ا ند آنچهاين شده كه بفهم
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 ى اّ برنامه مطلع شده اند، ذرهني روز قبل از وقوع اکيکه آنها چگونه نيآن را اعالم کرده اند و گر نه ا  روز قبل از آن،کي بوده که ّمهم

اخبار « عنوان  با»اخبارامرى «در مزبور متن خبر عجيب است كه جام جميان از.  نبوده استى اى برنامه مخفرايِّ تعجب ندارد زىهم جا

 ىِّ بوده است و نه تعجب به معناىنوع خوشحال  آن انجمن ازىئِّكه تعجب دست اندر کاران بها ه نشده اندّ، متوج»بهجت انگيز سوئد

 مردم سوئد ىبرا  خوشحال بودند که امر مبارک آنقدرىعنيِّآنها متعجب .  که آن طور شد دانستند چطور شدى نمنکهي و ارتيبهت و ح

  . ه بوده استّجالب توج

اين فرقه برمى خيزد، آن هم درمقاله اى به قلم  مريكا به حمايت ازآ ۀ كنگرّۀنشري«: ، مى نويسد٣٦ ۀدرهمان صفح: مّ پنجۀنمون  

بهائيانى برخاسته كه  مقاله اى به حمايت از در مزبور  سناتور١٩٦٣ فوريه سال ١٨هائيان ايران در رسمى بّۀ نشريۀبه نوشت. سناتور كيتينگ

  چه بوده؟»اقدامات سوء« چرا نمى نويسد آن ».به اعدام محكوم شده بودند به جرم اقدامات سوء خود  دستگير ودرمراكشّايام  آن در

 سناتور كجائى بوده اند؟ چرا نمى نويسدكه به جز نمى نويسد بهائيان مزبور ؟ چرا...ند،زنابوده، دزدى بوده، رشوه گرفته بوده ا قتل بوده،

 آزادى بهائيان مراكشى مزبور فرانسه خواستار روزنامه هاى معتبرى همچون لوموند و حقوق بشر  ملل وسازمانديگران نيز همچون  مزبور

  ساله در١٦٤رغم اين همه مظالم  توسعه ديانت بهائى على ه رشد وّمتوجبيشتر  و ت ايران زودترّنمى نويسد، چون مى ترسد مل شدند؟

اساس آن   دينى ايشان بوده كه برۀ نبوده، بلكه صرفًا عقيد»اقدامات سوء« ، جرم آن بهائيان كه اهل مراكش بوده اند.زادگاهش شود

كشورهاى مختلف جهان جهت  مدينان ايشان ازكوشش ه.  محسوب مى گشتندىمرتد اسالم شده بودند و از غير معتقد به دينى جديد

 اصل آزادى عقيده و  صرفًا به خاطرمآزادى آنها شدند، آن ه عدم اعدام و روشن نمودن حقايق باعث شدكه مقامات مختلفى خواستار

سال  اخبارامرى درجام جم كه مى داند اصل ماجرا . هست معمول بوده و بهائيان نيز موارد مشابه براى غير منع تفتيش عقايد كه در

مى   سناتورۀ ناقصى به مقالۀفقط اشار آن ذكرى نمى كند و  آمده عمدًا از٥٨٢-٥٨٣ و ٤٨٠ -٤٩٣صص ،١١ و٩ و٨ ۀ،شمار١٣٤٢

 ١٨ مريكا مورخآ ۀ كنگرّۀنشري در«: منبع فوق چنين است كرده از ناقص ذكر مراكش كه جام جم  عين بعضى قسمت هاى اخبار.نمايد

درج گرديده كه  شده بود مراكش وارد بهائى در آزارى كه به پيروان امر صدمه و مورد در) Keating(كيتينگ  به قلم سناتوره مقاله اىّفوري

بيان نموده   را)بهائى (مبارك امر العات دقيق درستى ازّاط شرح داده و اديان را  به سايرنسبتبردبارى  ل وّاليه لزوم تحمٌطى آن مشار

 فرانسوى لوموند مقاله اى تحت عنوانۀ دهم اوت روزنام الهى شده بود ولى در مراكش يك سلسله حمالت به امر دجراي در«: نيز  و»است

  . باالخره زندانيان آزادشدند... » آن جواب داده شدبه مراكشى ۀطرف يك روزنام داد كه از  انتشار»مراكش در تفتيش عقايد«

 با نقل ناقص مطلب مندرج در اتيوپى، قسمت مربوط به ، در»يكتاتورىكرنش به د« ۀ، ضمن مقال٣٩ ۀدرصفح: ششمۀ نمون  

دستجات مذهبى  بين بسيارى از بهائى را از آشنائى، نماينده مه وّبدون مقد  كند كه چون امپراطورءامرى مى خواهد چنين القا اخبار

اصل   حال آنكه چنانكه از.داشته  وجود»پراطورام  ويژه اى بين محفل بهائيان اتيوپى بابطروا«محل نزد خود طلبيده پس  در حاضر

معاونين حاضر  امپراطور، وزراء و قبل از مه نبوده وّ بهائى بى مقدۀاست، پذيرفتن نمايند تقديم مى شود آشكار زير  خبركه درۀتحريف نشد

جواب كرده  خواسته تقديم كند سؤال وكتابى كه مى  و دين او از ،شده بهائى آشنا ۀبا نمايند ّهمان جمع براى اولين بار در جمع، در

اعليحضرت هيالسالسى امپراطوراتيوپى  ّدبه مناسبت هشتادمين سالروز تول«: نقل قول جام جم براى مقايسه با  اين هم اصل خبر.بودند

 به عنوان )ه تاريخ نبيلمعروف ب (» االنوارعمطال«تقديم كتاب  ى بهائيان اتيوپى مأمورّطرف محفل روحانى مل آقاى بهتا به نمايندگى از

ه گرديد كه با وجود اينكه نمايندگان بسيارى ّهتل وارد ولى متوج آقاى بهتا به اميد تقديم هديه به گراند. گرديد هديه اعليحضرت امپراطور

 بسيارى از. د به عمل آورتنزديك شدن آنان به امپراطور ممانع آن جلسه دعوت شده بودند آجودان اعليحضرت از دستجات مذهبى در از

 خواستار شنيدن پاسخ ابراز عالقه نموده و پس از مندرجات كتاب سؤال نمودند و از معاونين ايشان با آقاى بهتا مالقات و وزراء و

مأيوس شده بودم كه  امپراطور تقديم هديه به حضور من از«: آقاى بهتا چنين مى نگارد.  آيين بهائى شدندۀبار العات بيشترى درّاط

آن  قبل از. مرا به جايگاه امپراطور راهنمائى كرد گفتگو آجودان نزد من آمد و مختصر پس از و را احضار  امپراطور آجودان خودناناگه

 ارزشمندى است كه به ۀهدي داشته بودند كه كتاب مذكور راجع به آن با آقاى بهتا صحبت كرده بودند، اظهار وزرائى كه كتاب را ديده و
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 گرفته و كتاب را به دست خود لبان امپراطور نقش بست و نزديك شدن به جايگاه تبسم بر به مجرد.  شودىتقديم م راعليحضرت امپراطو

 امپراطور وعده دادند كه كتاب را. دريافت مى داشت به دست خود كه امپراطور ّاين اولين هديه اى بود صفحات آن را ورق زدند و

   ».نمود مطالعه خواهند

دلدادگانش دائمًا  گشته و  سال است كه آشكار١٦٤ اديان آسمانى ۀهم مى نويسد تا فراموش كند كه موعود ها راجام جم اين چيز  

ًچه كه آنچه فعال مهم است آشنائى يك يك . ملل عالم بدون استثناء هستند  دول وۀاو به هم مستمرًا فداكارانه، مشغول تبليغ آيين جديد

رسيدن به  جنگ و  جهانيان براى نجات دنيا ازۀ رساندن پيام نجات بخش حضرت بهاء اهلل به همبراى بهائيان. انسان ها با آن است

 تبعيد و ّاين راه حتى حبس و در  سال است به آن قائمند و١٦٤حياتى است كه  فورى و صلح جهانى وظيفه اى معنوى و وحدت و

ولو به قول  ادن يك كتاب دينى براى تبليغ و آشنائى يك امپراطور دهروشن كند ك حال جام جم بايد. به جان خريده اند شهادت را نيز

تاريخ اديان  نبوده است كه در  اعصارۀهم پيروانشان در  وءانبيا ۀالهى چه اشكالى دارد؟ آيا اين رسالت هم ايشان ديكتاتور، با آيين جديد

پيش مايل به خواندن  بيش از جام جم گفت كه هموطنان عزيزبه   بايد.جام جميان بپرسند از ثبت گشته؟ هموطنان نمونه هاى آن را بايد

 تا داده شد اتيوپى نيز ايشان مشغول خواندن همان كتاب تاريخ نبيلى هستندكه به امپراطور هم اكنون بعضى از كتب بهائى شده اند، و

  .بخواند

ّئى براى تحقق وحدت عالم انسانى تبليغ عرض شود كه يكى از مهمترين تعاليم ديانت بها هموطنان بايد بيشتر جهت استحضار  

هدى پايدار و عميق به هدف متعالى وحدت عالم انسانى ّاست، يعنى ترويج ايمان و اعتقاد به اساس اديان الهى كه تنها راه ايجاد تع

ت تجارى كه هدف از آن صرفًا برخالف تبليغا.  را نبايد با تبليغات تجارى يا تبليغات ساير اديان اشتباه كردئىتبليغ در ديانت بها. است

تى دارد و نه آگاهى حقيقى خريدار، تبليغ در ديانت بهائى به اين ّفروش هرچه بيشتر محصول است و در نتيجه نه صداقت فروشنده اهمي

 ،ىامربهائ  در است کهلي دلني هست به افراد معرفى كرد تا آگاهى حقيقى پيدا كنند، به همواقعًامعنى است كه دين الهى را آنگونه كه 

آورند يا نه فقط به خودشان مربوط است، چون دين   اينكه افراد ايمان مى.رفته است  به کارteaching ۀ کلمغ،ي تبلىسي معادل انگلىبرا

همچنين برخالف گذشته كه . بخشيم اى است كه مى كااليى نيست كه بخواهيم بفروشيم و سودى از اين راه به دست آوريم، بلكه هديه

 حضرت بهاءاهلل، رّمكر تأكيدات صريح و طبق حكم و بهائيان، براى گسترش دين الهى استفاده مى كردند، نيز جهاد وان از جنگ وپير

 آن ۀ خالقۀشود تا قو يعنى كالم الهى به افراد عرضه مى .تشريح آيينشان تبليغ نمايند طريق بيان و خلوص از ت وّمحب با ًاكه صرف مأمورند

ّين حقيقى بر افراد و جوامع، خود بهترين برهان حقانيّ تأثيرات تدۀ همچنين مشاهد.ايشان اثر نمايدجان  در روح و ت اين ّت و خالقيّ

اگر نزد شما .  معاشرت نماييدناى اهل بهاء، با جميع اهل عالم به روح و ريحا«: فرمايند اين است كه حضرت بهاءاهلل مى. كلمات است

 نماييد و بنماييد، اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل، ءت و شفقت القاّ شما از آن محروم، به لسان محبكلمه و يا جوهرى است كه دون

اى از  ك به مجموعهّ است تمسآنينى كه ديانت بهائى خواهان ترويج و تبليغ ّ تد594». او دعا نماييد، نه جفاۀّواال او را به او گذاريد و دربار

ديانت «: فرمايند حضرت عبدالبهاء مى. و خشك ظاهرى نيست، بلكه مفهومى بسيار وسيعتر و مهمتر داردآميز  بّاعتقادات و اعمال تعص

 حسين و تى است و سبب تربيت افکار عالى عالم انسانى است که محيىديانت عبارت از تعاليم اله. عبارت از عقايد و رسوم نيست

ّ عزت ابديىاخالق و ترويج مباد    595». استى عالم انسانۀّ

ى بهائيان ّاين هنگام محفل مل در...«: به بهائيان مى نويسد فوق ولى با توهين آشكار مورد ، مانند٣٨ ۀدرهمان صفح:  هفتمۀنمون  

با رئيس جمهور مى  را به ديدار اعضاى خود از نفر  چند)رئيس جمهور (»ژنرال «اطاعت از وفادارى و آرژانتين مطابق معمول براى ابراز

منظورش بهائيان / گوسفندان خدا (با خوشحالى درج مى كند تا اغنام الهى عكس اين ديدار را  ايران نيزنسمى بهائيا رّۀمجل. فرستد

هم اكنون  لمس كرده و ّسر بارها ديده و ر وَ را به چشم س» بهائيان ايرانّۀروحي« جام جم چون ».ه پيدا كنندّ آن روحيۀ با مشاهد596)است

ّ اما .ه ندارندّروحي كه بهائيان كند وانمود حسد مى خواهد فرط كينه و آن است، از  شاهديرانا امه ريزى شده دراوج بهائى ستيزى برن در نيز

ًاوالعكس ص. وحشت زده است اخبارامرى ببينيم تابدانيم جام جم چرا عصبانى و اين خصوص از را در عين چند خبر  را كه ٢١ّ
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ى ّاعضاء محفل روحانى مل از نفر  چندتمالقا«: آن نوشته شده زير است و ٣٥٢ ، ص١٣٥١ سال١١ شمارۀ ننوشته، در مأخذش را

حالى  اين در ، و»با حاكم آن كشور ديدار ابراز اطاعت بهائيان آرژانتين در«: آن نوشته  جام جم زير».آرژانتين با رئيس جمهورآن كشور

 ّ اما آنچه در.هجام جم به علم غيب دانسته كه چنان گفته شد ه و آنجا چيزى ننوشتۀمذاكرات انجام شد ابدًا از منبع مزبور است كه در

 ى آرژانتين با استاندارّمالقات اعضاء محفل مل«: آمده چنين است١٣٥١ اخبارامرى سال١٤ ،١١ شماره هاى آرژانتين در  خبرۀحاشي

.  الواح حضرت بهاءاهلل به ايشان اهداء گرديدۀجموعسانتياگو مالقاتى به عمل آوردند وم ى آرژانتين با استاندارّاعضاء محفل مل. سانتياگو

برنامه اى كه براى ابالغ عمومى امراهلل انجام گرفت،  در.  الواح را دريافت مى دارندۀّ اولين حاكم آرژانتين هستند كه اين مجموعشاناي

 نيم ساعته راديوئى دريك هفته همچنين ۀم يك برناۀبه وسيل. يك محفل روحانى اخيرًا تشكيل شده است  نفربه امراهلل مؤمن شدند و٧٠

 وابسته به سازمان ملل )NGO (كنفرانسى ازنمايندگان سازمان هاى غيردولتى« ». ها اصول امراهلل به عموم ابالغ مى گرددمهمقاالت روزنا

يك پروگرام  آرژانتين در بهائى از ۀجامعۀ گرديد وآقاى كارلوس تالنتى نمايند  اوت منعقد٢٥ تا٢١تاريخ  بوئنوس آيرس از اخيرًا در متحد

كشور  به طور تفصيل راجع به امربهائى صحبت نمودند اين پروگرام درسراسر  ژوئن پخش شد شركت كرد و١٥تلويزيونى كه درتاريخ 

 براى ّولى م وّداشتن قي ت ايران كه ازّراستى جام جم فكرنكرده مل كجاست جام جم از ِ مالحظه فرموديد درد».آرژانتين پخش شد

 نيز كتبى كه بهائيان براى تبليغ دينشان به مردم عادى و در  مگرپرسيدخود خواهد  خود خسته شده، از اصول عقايد تحقيقات وجدانى و

فقط با وارونه كردن حقايق تعاليم  مسكوت مى گذارد و مذهبى كشورها مى دهند چه نوشته شده كه جام جم آن را رؤساى سياسى و

ه ّمتوج و خواند خواهند را  كتب مزبوررخودفك ت ايران به چشم وّتابع ديكتاتورها هستند؟ مل كند كه بهائيان مطيع و مى ءبهائى، القا

   .حقايق خواهند شد

آفريقاى جنوبى  سياست خارجى همواره تحت تأثير آفريقاى جنوبى نوشته كه در  لسوتو درۀبار  در٣٩ ص در:  هشتمۀنمون  

اصل  «وقتى پادشاه تعليم ديانت بهائى مبنى بر بهائيان با پادشاه چنين كشورى مالقات كرده اند و شته است، وّنژادپرست آن ايام قراردا

آسان  پادشاهان، حكومت بسيار تمام جهان بهائى شوند، براى زمامداران و اگر « را شنيده، پاسخ داده،»وفادارى به حكومت

صحبت   قبل از.كرده است  تكرار٦١ص در قالبى كاريكاتورى نيز وشش آمده آن را درخيلى خ اين خبر جام جم كه ظاهرًا از. »خواهدبود

لسوتوــ  شده بهائيان در همان منبع اخبارامرى ذكر به اين خاطرنيست كه در جام جمتعبيرات سوء  پرسيد آيا وارونه بينى و اين باره بايد در

  .)مسكوت گذاشته ّالبته جام جم اين را( شدند؟ اب به پادشاه مزبوردادن كت ق به تبليغ بعضى اهالى وّموارد ــ موف مثل ديگر

بين المللى وزارت  مطالعات سياسى و دفتر«گفته، جام جم بايد با كمك  جمله اى كه پادشاه لسوتو مورد مقصود از ّاما در  

ّايام  ٦١ايشان، درص مقصود بدون آگاهى از سد وزنده هستند بپر ايشان اگر خود از ّايام استفاده نموده، برود ايشان در  كه از»امورخارجه

سياست زدگى به  ّتنفر و ّچه جام جميان با عينك توهم و بغض و آن، اگر از ّ اما صرف نظر.ندارد  مذكور»قبايل آدمخوار«سلك  آنان را در

 را واژگونه جلوه »آسان خواهدبود يارپادشاهان، حكومت بس تمام جهان بهائى شوند، براى زمامداران و اگر« ۀجمل مى نگرند و  امورۀهم

ت مالحظه ّمل  دولت وۀخصوص رابط رين علم سياست درّهمچنين آراء متفك  بهائى واليمتع نيز ديد اديان الهى و از مى دهند، ولى اگر

 هند شد كه دره اين حقيقت خواّفقط آنانى متوج.  اساس سياست حقيقى استّاس مى يابند كه سخن آن شاه درست است و نمايند، در

ت ها ّمل پادشاهان و زمامداران و  بهائى به حكومت ومنگاه تعالي بفهمندكه بهائى حقيقى چه مفهومى دارد و ق كنند وّتعاليم بهائى تعم

  597.چگونه است

ته شكر به همديگر آميخ شير و ت مانندّمل تا دولت و«: اين خصوص اين اصل را چنين بيان مى فرمايند حضرت عبدالبهاء در  

ّ آنچه را بهائيان براى تحقق اين حالت مى كنند، حضرت ولى598». مطلوبه حاصل نمى شودۀنشوند، نتيج  امراهلل موالى بهائيان چنين ّ

ملل  احزاب و ارتباطى حقيقى دهند و يكديگر را التيام و ّقلوب متنفره از...  به سلسبيل عرفان الهى برساننداعالم تشنه لب ر«: فرموده اند

ّشر ظلمات تعصبات،عالم مادى را از...  به اعمال، نفوس را تقليب نمايند .آشتى دائمى دعوت نمايند ه را به صلح ومتباغض رهائى  ّ

درحيات خويش  مختصر، تعاليم بهاءاهلل يك يك تأسيس كنند و. تحكيم اساس تربيت، خدمت به عالم انسانى نمايند به تعميم و دهند و
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اميال شخصى  اغراض و ّنفوس مخمر، و ّتعصبات در  تقاليد و. صعب مشكلىۀچه وظيف ّمهم الزمى است و اين چه امر. ص نمايندّمشخ

عليل نموده  ه كه جسم امكان را مسموم وّ مفاسد قويينا ّ اين تعصبات را محو ننمايد وء تعاليم ِ بهاۀ قاهرۀّقو  جز،كل نفوس موجود در

ّايام، ايام خدمت و وقت خدمت ياران است و. انجذاب تبديل ندهد  خلوص وحرارت ت اهلل وّ محبۀبه شعل اصالح ننمايد و  جانفشانى و ّ

 ّ تا ملل عالم كه مركب ازردقيام ك  وءبه تربيت نفوس ابتدا بايد به افراد بشر پرداخت و. استخالص عالم انسانى جهد در نجات و سعى و

 نجاح و به اين واسطه وحدت عالم انسانى تأسيس شود و هدايت شوند و ند ودو تقليب گرد ّاجزاى ملت محسوب، هر دول كه از افرادند و

   599».ّفالحش تحقق پذيرد

 در كردند و برگزار آنجا در كر،ّفوق الذ موارد فريقا كه بهائيان، مانندآكنفرانس قاره اى   ليبريا وۀبار در٤٠-٣٩: صص در:  نهمۀنمون  

 عصبانى نموده، را ط جام جم كه آنّ اين كنفرانس توسۀشد سانسور اخبار از.  خوردجوش مى حرص و رسانه ها منعكس شد مى نويسد و

دولتى   غيرۀسابق سازمان هاى با ت درسازمان ملل به عنوان يكى ازّ بين المللى بهائى وعضويۀمعت شهرت وصلح دوستى جاّآنكه به عل

ه خانم ايادى ّروحي (عنايت خاص حضرت حرم كنفرانس وارد ومورد ۀليبريا به جلس در حدّ سازمان ملل متۀاين موقع نمايند در«آن،  در

كشورها  ون وّسياسي داشت بسيارى از اظهار  كنندگان واقع گرديد وشركتاستقبال   و)بهائى  امرّانى ولىّهمسرحضرت شوقى رب امربهائى و

معاضد اهداف سازمان ملل  عقايدش مساعد و افكار ونمى دانند لكن ديانت بهائى  آن را مثمرثمر ندارند و به قدرت سازمان ملل اعتماد

حالى كه   و در600».تعريف نمود  ويدآسايش أنام است تمج سالم واسباب راحت و بهائى كه منادى صلح و اصول عقايد عميقًا از است و

سياسى جلوه دادن  سعى در د وبهائى مى شوند، چرا جام جم عصبانى نشو آنجا مؤمن به امر  زولو يا امثال كشيشى مسيحى درۀرئيس قبيل

 مساعد  نظرهآنجاست ك  وفات رئيس جمهورۀبار آن مى نويسد در ّاما مطالب بچگانه ترى كه عالوه بر 601ت هاى بهائيان نكند؟ّقيّموف

ين هذيان حسد چن و فاق افتاد، جام جم به تمسخرّات  كمى پس ازكنفرانس مزبورۀچون وفات ايشان به فاصل. نسبت به آيين بهائى داشته

  هموطنان عزيز».مرد وداع گفت و  حضرت بهاءاهلل رئيس جمهور ليبريا يكباره دارفانى راّۀ زاكيّۀاندكى بعد به لطف ادعي«: گوئى كرده

 نظر به خاطر  آيا وفات رئيس جمهور.معرض تيرهاى جفاى چه قبيل نفوسى هستند  فهميده اندكه اهل بهاء سالهاست كه درحال تا ّالبد

ت لطف دعاهاى حضرت بهاءاهلل ذكرمى ّكمك به برگزارى كنفرانس بهائيان بوده كه جام جم مسخره نموده آن را به عل  ايشان ومساعد

كشورهائى كه  ديگر جام جم پرسيد پس چرا رؤساى جمهور از  است به همان زبان كودكانه بايدچنيناين كودكانه تر؟ اگر كند؟ آيا سخن از

 جام جم حرص و به اينجا ختم نمى شود و ّاما كار! دارند بالفاصله نمرده ونمى ميرند؟ سبحان اهلل س داشته وآنجا بهائيان كنفران در

 آن قسمت هائى كه از  چرا؟ به خاطر.خورد مى نيز را مزبور گذشت رئيس جمهور مراسم يادبود در  بهائى درۀجوش شركت جامع

ى ّ رئيس جمهور متوفۀفعلى ليبريا بيو رئيس جمهور) Pavilion( سالون بزرگ پويليون درشب يادبود  در« :جمله  از.كرده اخبارامرى سانسور

 جوامع و  مذاهب ودگاننماين لشكرى و ت هاى كشورى وّممالك افريقا نمايندگان بعضى دولت هاى خارجى شخصي سران برخى از

با . فى كردّليبريا معر در مذاهب موجود  به عنوان يكى ازبرنامه كه يك كشيش مسيحى است، امربهائى را مدير. بودند حاضر هزاران نفر

برنامه   بهائى خواسته شد كه درۀجامع ق نشده بودند ازّموف آن شب تالش كرده و كليساها براى گرفتن برنامه در آنكه بسيارى از وجود

حاد ّديگرى براى ات  و)ىّمتوف (الى اهللمناجات، يكى مخصوص متصاعد  ى دوّاعضاى محفل روحانى مل يكى از اين رو از. ويندشركت ج

 كلمات ۀنغم هيچ صدائى جز سالن وسيع طنين انداخت يكباره همه سراپا گوش شدند و وقتى كلمات الهى در. نمود عالم انسانى تالوت

  ».احترام خاص به مناجات بهائى گوش فرادادند ه وّ با توجنفوسهزاران  و رؤساى جمهور. ه شنيده نمى شدّقدسي

اين جلسه  گردند فقط در كه مستحضر آشنا مى شوند آسمانى حضرت بهاءاهلل وقتى بيشتر ى جديدّ الهى مربۀكلم هموطنان به نفوذ  

سه كنفرانس سران ورؤساى  جمله در  از602بسيارى كنفرانس ها چنين شده، مناجات بهائى خوانده شده، بلكه در دعا و نبوده كه كلمات و

خواست آقاى كوفى عنان دبيركل سابق   بهائى، به درۀِخواندن ادعي نيويورك كه عالوه بر در٢٠٠٠ سال در NGOسازمان هاى  اديان و

لين محترم جمهورى سئواين كنفرانس ها م قضا در از. به عهده گرفت  بين المللى بهائى رياست مشترك آنها راۀ جامعۀسازمان ملل، نمايند

 ٦٠٣فوق  قبلى همان موردۀسه صفح جام جم درست در  سانسورهاى ديگرجمله از. كه ديدند آنچه را ديدند داشتند و حضور اسالمى نيز
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شمال  سواحل غربى و ت آميز ايشان درّقيّسفرهاى موف. فريقا ادامه مى دهندآ ه خانم به سفرهاى خود درّايادى امراهلل روحي«: اين است

مصاحبه  دسته جمعى و اء، تبليغ هاى فردى وّمالقات با احب ن نقاط و ممالك اي)بهائى (ّىكانونشن هاى مل فريقا شامل شركت درآغرب 

 به )بهائى (مبارك تفهيم امر ابالغ و امراى اين ممالك و رؤساى جمهور و هاى مطبوعاتى، مصاحبه هاى تلويزيونى، مالقات با پادشاهان و

دانشجويان يك   ديگرى ازۀبه جلس...)ازجمله(...ت ها اسهدانشگا مدارس و كنفرانس هاى كالجها و همچنين شركت در  و،اين نفوس

 ت اهالى اين كشورّداشت كه اكثري اظهار  فرماندار)سيرالئون فرماندار ضمن مالقات با(... بودند رفتند  نفر٧٠٠حدود دبيرستان كه در

 هنوز  كوشش هائى كه مى كنندامرغم تم على  سوم مسيحيانند وۀمرحل در دارند و  وجود»پاگان«تى به نام ّ بعدى اقليۀدرج در مسلمانند و

 جواب فرمودند اين امر طبيعى است كه نمى توانند مسلمانان را ه خانم درّحضرت روحي. مسيحى كنند مسلمان را نتوانسته اند يك نفر

 اين ديگر بر ناب  خدا است وۀقرآن مجيد مسلمين معتقدند كه حضرت مسيح فرستاد در ّحضرت محمدۀ مسيحى نمايند زيرا برحسب فرمود

خرسند نمود زيرا تاكنون چنين جواب منطقى براى اين  اين پاسخ فرماندار را بسيار راضى و.  ندارد كه يك قدم به عقب بردارندمىلزو

صميم قلب آرزو مى كنم كه مى توانستم درسفرهاى حضرت  از سپس اظهار داشت كه من شخصًا يك نفرمسلمانم و.مطلب نشنيده بود

رغم اختالفات سياسى كه  فرمودند على كنفرانس مطبوعاتى كه دريكى ازشهرها ايراد در.  همراهى كنمادوستانشان ر و ايشان را  البهاءامة

 ّاول عدم مداخله در:  شما مى خواهم كه انجام دهيدۀهم نكته است كه اكيدًا از آن ممالك وجودداشت خطاب به عموم فرمودند دو در

ه خانم اظهار مى دارند كه ّ درشت نگاشتند كه حضرت روحيطبا خطو آن شهر بعدجرايد روز. زحكومتاطاعت كامله ا سياست، دوم

مى شوند كه درخزائن تعاليم حضرت بهاءاهلل هميشه مى توانيم دستورات وتعاليمى را  اغلب يادآور خشونت راه حل مشكالت نيست و

 كه آن را به طور كامل گيريمب ياد ما بشر آنجا است اگر  افرادۀهم روى درداجتماع باشد دا گروهى در بيابيم كه مفيد به حال هردسته و

  ».بكاربريم

احترام  موارد مى خواهد ديگر بغض مانند و روى حسد از  جام جم راجع به اوگاندا مى نويسد و٣٩ و ١٥صفحات  در:  دهمۀنمون  

) ٣٩ص( اسرائيل  انگليس وۀراستاى سياست هاى اسالم ستيزان  درآن را را به آيين بهائى سياسى جلوه دهد و تحسين مقامات آن كشور و

 نه سياسى،  دينى داشته وۀنمى كرد، همه مى فهميدند كه آنها جنب را سانسور ّايام در  هاى مذكورفرانسكن اخبار  كند، حال آنكه اگرءالقا

 منصفين را در  زيرۀنمون دو ائيان بلندشده است، چنانكه ذكرطرف به از اسالم نيز بلكه ذكر آنها نه تنها اسالم ستيزى صورت نگرفته، و در

جناب آقا  اوگاندا تشكيل شده بود، كامپاال در مشرق االذكار  كنفرانسها كه درآن زيكى ا در. وجه حقيقت كفايت است اين دو خصوص

حلبى  محمود رفيق آخوند س وّمقد مشهد هر شّۀ علميۀآخوندهاى حوز شان به آيين بهائى يكى از ايمان اس علوى كه خود قبل ازّدعبّسي

ّكه بعدًا انجمن حجتيه را بودند است  ١٩٧٢604سال در موردى ديگر در و . تالوت كرداقرآن مجيد ر بهائى تأسيس كرد، آياتى از عليه امر ّ

 ى ضمن ايرادّ رئيس محفل ملاين وقت در.  به رئيس جمهور معرفى شدند)اوگاندا (اديان امور  وزيرۀآنجا اعضاء محفل به وسيل در«: كه

  تسليم نمودنديشانه شده بود به اّزيبائى تهي بسيار جلد سالطين را كه در خطابه اى لوح مبارك حضرت بهاءاهلل خطاب به ملوك و

طالعه م سايت هاى بهائى به دست آورده و از يا و دوستان بهائى خود هموطنان را قسم مى دهد كه الواح ملوك حضرت بهاءاهلل را از(

 بهائيان از سوء تفاهمات و« سپس رئيس جمهور ضمن بياناتى اظهارداشتند، .)دارد فرمايند تا بدانندكه جام جم ازچه وحشت داشته و

ت ّمحب آرامش و ميان بهائيان صلح و اين حقيقت كه در. يوگاندا موجوداست عارى هستند مذاهب در اديان و  كه ما بين سايرفاتىاختال

ل مى ّرنجى را تحم ّهرنوع مشقت و هستند و راستگو صادق و ايمان خود آنها در. دارد داراى مفاهيم بسيار زيبا است وجودبه اين درجه 

واقعًا  صديق هستند و دستورات الهى، صميمى و تطبيق رفتارشان با بهائيان در.  پايدار باشدهاميان آن كنند كه اين اصول همواره در

  ».سرمشق براى مردان خداهستند برجسته ترين نمونه و آنها بهترين و .ت دارندصميم قلب دوس از يكديگر را

دستجمعى خود،  راستاى اقدامات تبليغى فردى و نشان سازد كه بهائيان در خاطر بايد  حضرت بهاءاهلل شد»الواح ملوك «چون ذكر  

 علمى از مذهبى و سياسى و خاصى را به بزرگان جهان اعم ازه هاى ّگاه به مناسبت هاى تاريخى ديانتشان به شكلى همزمان الواح يا بياني

آيين جهانى جديدى كه  با  مى نمايند تاءّحتى آنان كه به دين اعتقادى ندارند، اهدا مذاهب و  اديان وۀهم  نژادها وۀهم  ممالك وۀهم
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 ۀده  به بزرگان جهان در»الواح ملوك«ارد اهداء  اين موۀجمل از. آشنا گردند است بيشتر بحران امروز از نجات بشر وحدت و منادى صلح و

ناپلئون سوم پادشاه : جمله مخاطبين الواح مزبور عبارت بودند از از.  صورت گرفتحآن الوا  بود كه به مناسبت صدمين سال انتشار١٩٧٠

 ايکتوري وۀ، ملکّهيلكساندر دوم شاه روسّين شاه، ويلهم اول پادشاه آلمان، اّفرانسه، سلطان عبدالعزيز شاه عثمانى، عالى پاشا، ناصرالد

 پاپ پى نهم رهبر كاتوليك هاى جهان، مأمورين دولتى و سياسى ايران و ا،مريكآ، رؤساى جمهور شي، فرانسوا ژوزف شاه اطر)انگلستان(

  ... ، مسيحى، زرتشتى،ىهوديى،ّعثمانى، علماى مذهبى شيعه، سن

َ رهبران دول و ملل عالم و ۀبه هم يالدىم١٩٨٥سال  بيت العدل اعظم درّۀبياني ازاين قبيل اهداء هزاران نسخه  از مورد ديگر   ُ

ازجمله  ت هاى سياسى و غير سياسى و فرهنگى و علمى و حقوقى و دانشگاهى و نمايندگان مجالس كشورهاى جهان، وّبزرگان و شخصي

ثبت و اظهار نظر هاى شفاهى يا كتبى تحسين آميز مقامات مزبور ى با بازخورد بسيار مئ بهاۀ جامع،پى آن در. جمهورى اسالمى ايران، بود

ت هاى ّ اروين الزلو فرانسوى است كه يكى از شخصيّۀ آنها بيانيۀجمل از. ى در سراسر عالم مواجه شدئى و جوامع بهائ ديانت بهاۀدربار

عروف در سازمان ملل و سازمان هاى وابسته به م  حاضر كه عضو كلوپ مشهور رم وصردر علوم تجربى و اجتماعى ع برجسته و صاحب نظر

تأكيد مى كند كه رهبران و مردم دنيا بايد براى درك لزوم  ت بحرانى دنيا در عصر حاضر،ّضمن بيان وضعي ه خود،ّوى در بياني. آن مى باشد

براى نيل به صلح، ما به «: مه مى نويسدنائل آيند و در ادا  مى داند،ورى مى كند و ضرانيآن را ب ىئصلح، به رشد و بلوغى كه ديانت بها

ّل تاريخ جوامع انسانى نياز داريم و چنين تصور ّر در فرايند تغيير و تحوّثؤر و نيز معرفتى بديع در باب قواى مّشيوه هاى جديد انديشه و تفك

 خود از آن بهره مند است، به ما ارائه  كه بطور اساسى در بطن تعاليماى قادر است به اين هر دو نياز، پاسخى رئمى كنيم كه ديانت بها

در اين لحظات حساس، ما تنها در صورتى مى توانيم به بقاى نوع انسان و شكوفايى و غناى تمدن و فرهنگ او اميدوار باشيم، كه ... كند

ترين اكتشافات  ى است، و تازهئها تعاليم و ديدگاههاى ديانت بزى متعارف خود را تغير داده و از بينش بديعى كه منبعث اّر و تلقّ تفكۀشيو

ّترين شرط حصول صلح، تحقق وحدت عالم ّيان اعالم مى دارند كه مهمئبها. علوم تجربى نيز بر آن مهر تأييد زده اند، برخوردار گرديم

آنها را علم و دين ع كه ما ّر و تتبّ عظيم تفكهاىانسانى است، همچنين وحدت تبارها و نژادها، وحدت اقوام و ملل و نيز وحدت جريان 

چنانچه گروهى از مردمى كه به ...م و اساس نيل به چنين هدفى استّيان بلوغ عالم انسانى به نوبه خود شرط مقدئّاما از نظر بها. مى ناميم

هنگ و آو همبا برخوردارى از معرفتى عميق در باب پويايى اين برهه حساس از تاريخ بشرى، به نح ى نائل شده اند،ئانديشه و ايمان بها

... بى هيچ شبهه و ترديدى خواهند توانست در روند كنونى تاريخ تأثير گذارند و آن را تغير دهند ،همنوا با يكديگر، حركتى را آغاز كنند

 مندى از معرفتى هّچنين كه هدفشان تأسيس صلح عمومى و مقصدشان تحقق وحدت عالم انسانى است، چنانچه با بهر مردمى اين

الت اجتماعى عصر حاضر آشكارا تأثير ّمى توانند در روند تغيرات و تحو انى عميق و اراده اى خلل ناپذير گام در راه گذارنددرست و ايم

 و الگوها عبارت از توافق و هماهنگى با ًه خود كه مآالّالت را به دلخواه خود شكل دهند و به اهداف عاليّمار تغييرات و تحوآ ،گذارند

آنانكه آرزومند وصول ... عمل پوشندۀجام ل و توسعه و پيشرفت در پهنه زمين و عرصه هاى دست يافتى جهان است،طرح هاى عظيم تكام

يك گويند و درباره معنا و مفهوم عميق آن بر اساس ادراكات و ّى را لبئبه نظم بديع جهانى هستند وظيفه دارند كه پيام صلح جامعه بها

  605»...بيشتر انديشه كنند ه هاى حاصله از علوم تجربى،ّي و آيين هاى خود و نيز نظرتاعتقادا

ويتنام  بهائيان در«فريقائى مقاله اى مستقل با عنوان آ كشورهاى آسيائى و از موارد عكس ديگر  بر٣٧ص در: يازدهمۀ نمون  

ه اعتراف به اقدامات ناخواست  نوشته شده كه دست گل ديگرى است كه جام جم به آب داده و»اشغالى، تبليغ درخدمت نظام سلطه

 كينه، آن اقدامات را سياسى و روى حسد و از ولى به شكلى كودكانه و آن كرده پس از  جنگ ونزما آنجا آنهم در  بهائيان درۀصلح جويان

آن نتيجه اى  ازفداكارى بهائيان  شهامت و معنوى تعاليم بهائى و بخواند جز نفوذ اينكه هركه آن را با همكارى آمريكا جلوه داده، غافل از

اهالى بومى  از  نفر٤١١٦است كه با اشاره به بهائى شدن   آشكارحهجام جم ازستون سمت راست همان صفۀ كين و  حسد.نخواهدگرفت

يك سال، براى اينكه هموطنان ايرانى خداى ناكرده گول  آنجا تنها در  محفل روحانى بهائى در٩٠تشكيل  ويتنام به ديانت بهائى و

بهائيان به عنوان فرقه اى كوچك ... «: خاسته ايمان نياورند، مى نويسد ايران بر بودائى هاى ويتنام به آيينى كه از مانند  نخورند وبهائيان را
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ى مارهاآبه  پيشه كرده و  تعداد پيروان خود مبالغه گوئى راۀبار همواره در  اين رو)از (روانى نياز به بزرگنمائى دارند و نظر  از،اندك شمار و

هم سعى مى كند اين  بعد  و»ى شودّ بايد با احتياط تلقنامى،ويت گرايش افراد ۀبار ّاين، ادعاهاى آنان در بنابر اغراق آميز مى پردازد و

   .جلوه دهد) ٣٧ص(»  آنۀنيز  سرۀزيرساي همكارى آمريكا و«توفيقات را به خاطر 

 عمدًا سانسور ويتنام را نيز نيزسال هاى بعد كه به آن اشاره كرده و را ١٩٦٨  تا١٩٦٢همان سال هاى ۀفاصل ديگر اخبار جام جم،  

اهدافى الهى ــ انسانى  بهائى با ه شوند كه امرّهمه متوج شود و ات وهم آلودش خدشه واردّمسكوت مى گذارد تا مبادا به فرضي مى كند و

بهائى به  امر آرى رشد. مى دهد م هاى مختلف ادامه داده ورژي كشورها با  باشد به رشدخود همچون سايرهرژيمى كه ويتنام داشت تحت هر

 چنانكه .يارى بهمان حكومت قدرت فالن رژيم و زمان است نه به خاطر و اين عصر تعاليم مطابق نياز اهلل وكلمةنفوذ   الهى وۀاراد خاطر

. اهدافى مخالف جنگ مى باشد  كه حاكى از هاى جنگ را مسكوت مى گذاردلمربوط به همان سا همين ويتنام، اين خبر مورد ًمثال در

 جمله كاتوليك ها و اديان از شركت پيروان ساير«: نوشته شده است  اين تيتر٣٦٥-٣٦٤،صص١٣٤٥ ، سال٧ ۀامرى شمار اخبار در

آن  را كه مانند) ١٩٧٢(١٣٥١ذيل مربوط به سال  يا خبر  و». بهائى براى برقرارى صلحۀروز ويتنام در  دين بودا درۀفرق دو كائوريكها و

براى يازدهمين سال پيروان اسم اعظم در كشور ويتنام روز ديانت جهانى را در سراسر آن كشور « :چنين مى خوانيم مسكوتش گذاشته،

 و مجله و مهاين مناسبت نامگذارى شده مراسمى بر پا شد و در بيش از بيست روزناه  ژانويه كه ب١٦امسال نيز در روز . جشن گرفتند

در . نين راديو و تلويزيون و ساعت اخبار در سينماها بنحو وسيعى اصول و مبادى امرى به مردم تشنه و مستعد اين كشور اعالم گرديدهمچ

 ساز جمله سخنرانان اين جلسه پيشوا و رئي سايگون در تاالر مركزى شهر به نام تنگ نات هال كنفرانسى با حضور صدها نفر بر پا شد كه

دائيان و رئيس مجمع كاتوليك ها عالى جناب پدر روحانى هوين وان نگى و همچنين بزرگترين پيشواى فرقه بودائيان انجمن عمومى بو

تعاليم امر  در اين جلسه نماينده جامعه بهائى نطق مبسوطى درباره. يان ويتنام بودندئى بهاّويتنام و جناب تران تانگ عضو محترم محفل مل

ن نوع انسان همواره نسبت به هم بيگانه بوده و رفتارى غير دوستانه داشته ّبشر متمد  شش هزار سال تاريخ داشتند كه طىظهارابراز و ا

است و حال به عصرى قدم نهاده ايم كه يكباره صالى برادرى در دنيا طنين افكنده است ولى اين تغيير ناگهانى كه بايد با عشق و عالقه 

  606».ى الهى امكان پذير نخواهد بودّديد و رسالت مظهر كل طريق يك ديانت جزقلبى صورت گيرد جز ا

) م٢٠٠٧/ه ش١٣٨٦( همين امسال ويتنام در  بهائى درۀت هاى جامعّاليّت دادن به فعّرسمي براى جام جميان خبر ترّآن مهم از و  

 ـــ ىهانو«: جمله گزارش مى دهد زا۱۳۸۶ فروردين۵ فرانس پرس در .واقع نشد) ّايام ٣٧ص(» مريكاآ ۀنيز  سرۀساي زير«ّاست كه البته 

 ٧٠٠٠ ى را که به گفته مقامات مسئول در اين کشور کمونيستى ويتنام روز چهارشنبه گزارش دادند اين کشور ديانت بهائى دولتىرسانه ها

 را ىزّمجو« ،ىر مذهب اموىگزارش داد نگوين هو اون، نايب رئيس کميته دولت  ويتنامىخبرگزار. ت شناخته استّنفر پيرو دارد، به رسمي

 که بر وحدت عالم ىديانت بهائ... » ويتنام مورد تصويب قرار گرفته استى بهائى جامعه مذهبىب مذهىتهاّاليّارائه کرد که به موجب آن فع

  ». شدى در ايران پايه گذارى ميالد١٨٤٤ کند در سال ىکيد مأ و وحدت اساس اديان تىانسان

بهائى  م مردم دنيا مى دانند كه مبادا گول بهائيان را بخورند وّوصى وقي را وكيل و ن كه خودجوش خوردن جام جميا آيا حرص و  

 مصر سعى در ، نتوانسته اند همچون مورد)ّايام ٤٧ص( نيست كه به اعتراف عجيب حضرت آيت اهلل تسخيرى شوند، به همين خاطر

كودكانه به چنين اقدامات ناشيانه اى دست  نيست كه آشفته و ين خاطر آيا به هم607؟ نمايندمويتنا ت ديانت بهائى درّرسمي جلوگيرى از

   را به ويتنام اختصاص داده اند؟ّ خاصۀآن يك صفح در ّزده، ايام ناكام را تدارك ديده اند و

عكس  ستون را به بوليوى اختصاص داده، ولى درهمين يك ستون مطالب و چهار ، يك ستون از٣٩ ۀصفح در:  دوازدهمۀنمون  

ًاحتماال ژنرال «را  معاون رئيس جمهورمى نويسد او وقتى از  را باهم مخلوط كرده و١٣٥٠ تا١٣٤٦ ساله از  چهارۀربوط به يك فاصلم

 حضرت ۀ الواح مباركۀمجموع«ه خانم به رئيس جمهور آنجا ّ مسكوت مى گذارد كه روحيين همچن.فى مى كندّ معر»آلفردو اوواندا

 .انصاف خود بيافزايد عدل و اگرنبوده، بر انصاف بگيرد و  جام جميان ديكتاتور بوده درس عدالت وۀبه گفت اگر را داده اند تا »بهاءاهلل

   .فوق است باقى مطالبش مشابه موارد
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كاش «فيليپين تحت عنوان   چاد وۀّ ايام مقاله اى دربار٤٠درص .  است٦٠ و ٤٠مربوط به صفحات  اين مورد:  سيزدهمۀنمون  

 نام ّظل بعضى به ظاهرمسلمان كه در جام جميان و اصل ماجرا آگاه شوند قلوبشان از هموطنان از  مى نويسد كه اگر»ى شدندهمه بهائى م

ت مى ّعصباني حسد و روى كينه و ّب مطلبى كه جام جم ازُل. اسالمى انجام مى دهند، خون خواهدشد ّ ضدعس اسالم اعمال شنيّمقد

 گذشته سير جام جم كه در. زندانيان است تربيت نفوس ولو بى اثرسازد، قدرت تعاليم بهائى در ه داده،معكوس جلو آن را وارونه و خواهد

 جهانى بهائى را عمدًا ۀ اخيرجامعۀ سال٣٠نفوذ  اعتبار و توسعه و رشد و روكرده، و زير ّقاجاريه را انتشارات دوران پهلوى و مى كند و

بيت  ملت ها رسمًا از بعضى دولت ها و سازمان هاى وابسته به آن و ينك سازمان ملل و نمى خواهد باور كند كه ا608مسكوت گذاشته،

 تأليف كتب درسى  وّهجمله تهي از( تربيت قبيل تعليم و نيزجوامع بهائى دركشورهاى مختلف تقاضا مى كنند براى امورى از العدل اعظم و

 اعتياد و مبارزه با نژادپرستى و ق بشر، حقوق زنان، محيط زيست، وحقو ت هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، وّاليّفع ،)اخالقى و

به اجرا  برنامه ارائه دهند و طرح و امروز، به آنها كمك نمايند و معنوى بشر اخالقى و انسانى و جهت رفاه مادى و در امور ساير بزهكارى، و

 بهائى با آقاى ۀآفريقاى جنوبى جامع در رژيم آپارتايد كه هنگام تغييرًموردى كه قبال اشاره شد، آن چند  به عنوان مثال، عالوه بر609.گذارند

 طرحشان و نظر  قانون اساسى جديد آن كشورۀبار ازجمله كسانى كه در ايشان مواجه شدند و با استقبال زياد نلسون ماندال مالقات كردند و

 انتخابات ۀنحو مقررات و اضا كرده اند كه آيا مى توانند ازبيت العدل اعظم تق ّحتى بعضى كشورها از.  بهائى بودۀخواسته شد، جامع

 عارى از ّروش متداول حتى ليبرال دموكراسى موجود تفاوت هاى ماهوى دارد و روحانى بهائى كه به كلى با تشكيالت ادارى و معمول در

 و. فرموده اند  آن راهنمائى هاى الزم راۀارائجهانى بهائى ضمن  مركز معمول دارند، و انتخابات خود در  بردارند وگونواقص آن است ال

  .ارائه كردند براى آنها طراحى و غيره را اجتماعى و  بهائى بعضى دروس اخالقى وۀجامع خواستشان، پى در كه در كشور يا چند

فيليپين را  و ت هاى چادّلذا خواسته واقعي لع شوند مى ترسد وّاين نمونه ها مط هزاران قبيل از اينكه هموطنان از بارى جام جم از  

 در نيز دروغ سنگ مرحوم امام را جام جم كه راست يا. اصالح زندانيان وارونه جلوه دهد  بهائى فيليپين درۀت جامعّقيّخصوص موف در

ده كه خودصدا فراموش كر وضع فعلى زندانهاى ايران را نيز  است و»زندان دانشگاه«  كرده كه ايشان گفته بودنداموشّايام به سينه زده فر

 ٤٠قسم مى دهد ستون چپ ص را  هموطنان عزيز.مى كند پخش كرده و دّ مشكالت آن برنامه هاى متعدۀبار سيماى جام جم بارها در و

 .شده نمى فهمد كه چگونه متناقض نوشته فرط بغض كور  ذهن جام جم كه از.كردهتا ببينندجام جم چگونه وارونه كارى  را بخوانند

، )٤٠ص(» اعدام انقالبى كرده بودند نيز غ بهائى راّسه مبل «مبارزين مسلمان فيليپين بوده اند و آزاديخواهان و ى مزبورزندان٩٠٠٠اگر

، تحريف »ّشر خالص شويم اى كاش كه همه بهائى شوند تا ما از«يا اينكه چرا درنقل قول  زندان بهائى شدند؟  نفرشان در٩٠٠پس چرا 

  ؟ »)مبارزين( ّشر «د مى نويس»ّشر«كرده به جاى 

اين جمالت  از )بحرالعلوم ميردامادى احمد ّدآقاى سي اين قسمت، مقاله نويس آ ن در و(جام جم  اين همه به كنار، ولى منظور  

مبارزان فيليپينى بويژه درمناطق مسلمان نشين كه جزء اصليترين هدف هاى تبليغى گروه هاى «: وحشيانه چيست كه مى نويسد وقيحانه و

 هشدار ات غافلگيرانه وّيك عملي جمله در از به مقابله با آنها پرداختند و  اين هيأتها پى برده وستعمارىهائى بودند به نقش منفى واب

با اين اقدام خود، ضمن وارد آوردن شوك  ايران به آن نواحى رفته بودند، اعدام انقالبى كردند و غان بهائى را كه ازّمبل  تن از٣دهنده، 

تحقيق كرده كه قاتلين سه بهائى فيليپينى بوده اند؟  كجا  جام جم از». آنها تفهيم نمودندهت، پيام خودرانيز بّبهائي  به تشكيالتسنگين

بسيارى دانشجويان   تحصيل مانندۀخاك بودند كه براى ادامه  آن شهداى مظلوم دانشجويان اين آب وۀچرا جام جم مخفى نموده كه هرس

ّمستحق قتل نموده؟ آيا با   بوده كه آن سه را»استعمارى نقش منفى و« چهجمله فيليپين رفته بودند؟ آن  به از ديگرغيربهائى  بهائى و

 دانشجويان مسلمان ايرانى هم به اروپا و همان زمان بسيارى از در ّاسلحه به جنگ مسلمانان مبارز مورد ادعاى جام جم رفته بودند؟ مگر

 اسالمى دانشجوئى به تبليغ اسالم نمى نانجم ت درّيا با عضوي ضمن درس خواندن، به شكل فردى و آسيا نمى رفتند و مريكا وآ

  پرداختند؟ 



               

 

٣٣٩     ولوله درشهر

 آن ۀمالحظه نموده مفهوم و نحو ،١٣٥١سال  ،٦ و ٥ۀ آهنگ بديع، شمار چرا جام جم كه شرح شهادت آنها را ازجمله در  

همه مى  و مى شود رو بكند دستش بيشتر را اين كار يل نيست كه مى دانسته اگرّايام شرح نداده؟ آيا به اين دل در  را»اعدام انقالبى«

 حقيقى اش ۀنزد همه چهر  چه بوده، و»مظلوم نمائى به قيمت دروغپردازى« با عنوان ٦٠ ۀصفح يكاتوركار فهمند كه منظورش از مقاله و

بريدن   جام جم، قطعه قطعه كردن اجساد سه شهيد بهائى و.مى گردد  آشكار»ترور وحشى گرى و طرفدار«هم  است و »دروغپرداز«كه هم 

 مى »اعدام انقالبى« دينيشان را به طالبين ارائه مى دادند، ۀعقيد شمشير،  ونگ كالم خود، ونه تفۀآنان را كه فقط به وسيل تن از دو سر

اين جورى ! چه كارمى كنى؟ محكم تربزن« :آن مى نويسد زير زشتى كاريكاتور مى كشد و  باكمال بى حيائى و٦٠ص  آنگاه در.نامد

   . به حساب مى آيد»لقلكق«چشم جام جميان،  در  مزبور»شوك سنگين«ظاهرًا امثال  »!قلقلكم مى گيره

ايران  ّت خاصى درّتحريك اقلي صدد باره در چند دوباره و بهائى ستيزى، كينه و القاى چنين بغض و و رّتفك آيا جام جم با اين طرز  

دروغ  هامات واهى وّبا ات  سال اخير٣٠يا مانند   رفتن به بهشت دست به بهائى كشى زنند وۀپهلوى به بهان ّدوران قاجاريه و ماننداست كه 

ّحتى قبرستان  نمايند و ترور و آتش بزنند به سبك قديم، ايشان را گاهى نيز تيرباران كنند و آن اعدام و يا بيرون از زندان ها و در بهائيان را

 شاهد آن، كه نمونه .مسلمان به اين راضى باشند فاق هموطنان عزيزّت قريب به اتّحاشا كه اكثري! يشان را با بولدوزر زير وزبر كنند؟ حاشاها

 ۀروزنام جمله در آن از خبر(است  ١٣٦٠ خرداد سال ٢٣  شهادت هفت شهيد بهائى همدان در،هست  نيز»قلقلك هاى جام جم« اى از

 آنها شركت جستند چه كه آنان را ۀتشييع جناز در همدان نيز كه مسلمانان عزيز )آمده است ١٥ ۀصفح ،١٣٦٠  خرداد٢٥كيهان، دوشنبه 

 و به شهادت رساندن آنان، مى خواستند بى سر و حشيانهاينكه پس از شكنجه هاى و جرا  ماۀخالص. مى شناختند و دوستشان داشتند

 الهى، آن ستر بر مال شده و ۀّاما به اراد! ّاما. جنايتى كه انجام داده بودند آگاه نشود ند تا كسى ازصدا اجساد مطهره شان را نيز مستور نماي

 تبديل به محشرى از عشق و خون و استقامت و امستورى و مخفى كارى تبديل به تشييعى مى شود كه قلب همدان را مى گدازد و آن ر

  .ا اهل بهاء مى سازدتسليم و رضا و بروز بيشترهمدردى اهالى همدان ب

همان سال، در طهران شهيد شد و به آنها پيوست  شرح آن محشر را نفس نفيسى كه خود بعد از شهادت آن هفت عاشق دلداده در  

 ۀمدرس  ايرانى كه به رياست سازمان هواشناسى كشور وۀنخستين زن هواشناس تحصيل كرد) نعمت(يعنى سركار ژينوس خانم محمودى (

 همسرايشان ٦١٠.تدوين كرد  رااطلس جغرافيائى ايران بنيان گذارد و ايران را كسى بود كه هواشناسى دريائى در سى رسيد وعالى هواشنا

 وهدر آن محشر كبرى به گر. نوشته و از خود به يادگار گذاشته اند A4 ۀصفح ٨ ، در)شدند آن احيان شهيد جناب هوشنگ محمودى نيزدر

ِت و وفا گروهى كثير از همدانيان مسلمان روحى لمحبتهم و انصافهم و شجاعتهم فدا، كه از ّفت شمع محباهل بهاء به هنگام تشييع آن ه ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َِ ُ

ّلع شده بودند، ملحق شدند، و در حالى كه حين حركت جمعيّواقعه مط ى ئت و تشييع، يك صدا با اهل بهاء به خواندن بعضى اذكار بهاّ

 غروب با زبان تشنه و گرسنه در ٧ شهدا نيز شريك شدند و تا آخر مراسم و دفن هفتمين شهيد نيز تا ساعت  بودند، در كفن و دفنمشغول

فاق با نفوسى وداع كنند كه در حيات ظاهره مصدر خدمات صميمانه و مهربانانه به اهالى عزيز ّاته ى خود بودند، تا بئكنار هموطنان بها

  .ادت رسيده بودند چنين سبعانه به شهينكا همدان بودند و

  :  شهادت ايشان به اين شرح بوده استۀنحو

  .پهلو پشت و از جلو و قسمت هاى مختلف بدن از بر هدف شليك تير  بار٩جناب حسين مطلق، 

  . باران شده  جناب سهيل حبيبى، شانه شكسته، تير

  .هدف تير بار ٥  يك اتو، همراه با اثرات داغ شدگى،ۀجناب سهراب حبيبى، پشت سوخته به انداز

صورت خونين، صدمات وارده به پآيين  نعيمى، فيروز دكتر. هدف تيرشده بار ٢نيز كمر بريده شده،  ناصر وفائى، رانها و  دكتر

  . هدف تير بار ٧تنه، پشت شكسته، 



               

 

٣٤٠     ولوله درشهر

روى  اثرات داغ، دست خردشده و انگشتان دست چپ له شده و پوست كنده، و همراه با جناب حسين خاندل، پشت سوخته،

 بيرون ءانداخته شده به طورى كه امعاء واحشا به دور بريده و با كارد  سانتيمتر٨ در  سانتيمتر٨ يبى تقرۀشكم قطعه اى به انداز

  .، تيرباران)اين ناحيه سوختگى عميق در آثار ظاهرًا براى محو( ريخته

 تيزى بريده شده، بازوى چپ خردشده، ۀا وسيلشده، وسط سينه ب فشارخرد پرس و اثر  سينه درۀ جناب طرازاهلل خزين، قفس

  .  تيرارهدفب٧

 اهلل راچاپ كلمةابالغ  حال اجراى سرودهاى بهائى و مريكا درآجوانان بهائى  نفر از عكس دو ٥٥ ۀصفح در:  چهاردهمۀنمون  

  اين عكس جوانى سياه پوست را در»!حال اجراى موسيقى جوان آمريكائى در دو/  اهلل به روش بهائىكلمةابالغ «: آن نوشته زير كرده و

 ه نشده كه منظورّمتوج نگارنده هنوز. خواندن سرود هاى مذهبى هستند و پوست نشان مى دهد كه درحال نواختن گيتار جوانى سفيد كنار

 دو حادّات ت وّمحب .مريكاآ لباس مناسب آن دو، آن هم در. اين عكس كه پيام هاى بى نظيرى دارد.چيست  اين تصويرۀارائ جام جميان از

 حقيقتًا كجاى اينها اشكال داشته .تبليغ كالم خدا  قيام جوانان بهائى بر.شرقيان قلوب غربيان عالوه بر بهائى در امر  نفوذ.سياه و سفيد نژاد

 خبارشب پيش ا اين صورت چرا همين چند باشد؟ ولى در سرود موسيقى و منظورش استفاده از كه جام جم آن راچاپ كرده؟ شايد

تاب   را با آب و»سامى يوسف« مسلمان ۀانند مذهبى جديد خوۀتران كانال هاى صدا وسيماى جمهورى اسالمى ايران خبرۀ سراسرى هم

 راديو و ايران اين همه سرودهاى با مضامين مذهبى اسالمى از خود يا چرا در و ه آن افتخاركردند؟ّبه فروش قابل توج پخش كردند و

وكيل جهانيان شده  م وّ وقيّجام جم كه ولى از مريكا بايدآيا آنكه جوانان بهائى  هواست، و دو آيا يك بام و ود؟تلويزيون پخش مى ش

  اجازه بگيرند؟

 ، با نقل قول هاى ناقص و»جهانيان به آنان هىّبى توج ت ازّخشم سران بهائي« عجيبى با عنوان ۀ، مقال٦٠ص در:  پانزدهمۀنمون  

معناى حقيقى  غير ه خانم را درّروحي اين جا بيانات حضرت بهاءاهلل و  در.ّايام است متناقض با ديگر مطالبتحريف شده درج است كه 

ّمربيان آسمانى رسالتشان ابالغ پيام الهى به بشر ديگر مانند  حضرت بهاءاهلل نيز.هتحريف نمود اش نقل كرده و بوده است تا انسان ها با  ّ

دادى مى توانسته   خداۀانسان ها بوده اند كه به اراد اين ميان اين خود در. معنوى دست يابند انسانى و واجراى آن به رفاه مادى  قبول و

طرف  ه به رسالتشان ازّبا صرف توج يا ايمان بشر، و كفر نهايت استغناى الهى از حضرتشان در  منظراين از.  نمايندّاند آن پيام را قبول يا رد

ُتضرنا سيئاتكم كما ال تنفعنا حسناتكمَلن «: خدا چنين مى فرمايند ُ ُُ ُ َُ َ َ َ ََ .انما ندعوكم لوجه اهلل ِ َِ َُ ّ ضررى  به ما گناهان شما هرگز و بدى ها (٦١١»ِ

اى كاش . )مى خوانيم خدا شما را دعوت مى كنيم و ما فقط به خاطر.  رساند، همان گونه كه خوبى هايتان به ما سودى نمى رساندمىن

قرآن با  آن بيانات نقل كرده اند، روح همان حقيقتى است كه در تحريف شده از د حقيقتى را كه به شكلى ناقص وجام جميان مى دانستن

ُان االنسان لفى خسر « و٦١٢»ّ الشكوردىٌوقليل من عبا «آياتى چون، َ َ شرح اين حقيقت كه ... اشاره واقع شده است امثال آن مورد  و٦١٣»ّ

  .يگرى است كتب آسمانى آمده محتاج مقام دۀدرهم

آن نقل و استنتاج  پاراگراف ما قبل آخر و ٦٠ ستون چپ ص اوهاماتى كه در شدن اكاذيب جام جم و اين جا براى آشكار ّاما در  

 فرموده اند مى آورد تا هموطنان به وارونه كارى هاى »كتاب مستطاب اقدس «كرده، آياتى را كه حضرت بهاءاهلل خطاب به بهائيان در

 اديان قبل به تلويح يا و نسخ حكم نجس دانستن دگرانديشان كه در فروش برده  حضرت ضمن نهى خريد ونآ. آشنا گردند جام جم بيشتر

ّليس الحد أن يفتخر على أحد◌، كل أرقاء له و أدالء على أنه ال اله اال هو«: داشته، مى فرمايند تصريح وجود ِّ َِ َ َ َ َُ ُّ َ َُ ُِ ّ ٌ ُ ٍ ٍ ٍِ َانه كان على كل ش. ِ ِّ َ ُ ّ  ٍٔىِ

ّ مع االديان ِ بالروح ِ والريحان ِ ليجدوا منكم عرف الرحمنِشرواعا.....َحكيما ّ َّ َ َُ ِ ِِ َِ ُاياكم أن تأخذكم . َٔ ُُ ِحمية ُالجاهلية بين البريةِ ِ ِ َِ َ َ َ كل بدَء من اهللِ .َ ِ ِ ُ 

ِويعود اليه َانه ل◌مبدء الخلق ِ ومرجع العالمين. ُ َُ ِ َ َ َ ََ َُ ّ  اين رهنمايند كه همانا خدائى جز بر  خدايند وانمه بندگاحدى نبايد بركسى فخركند، ه( »ِ

مهربانى معاشرت نمائيد تا ازشما   اديان با خوشى وۀبا پيروان هم.....دانا است چيزى حكيم و هر بر به درستى كه خدا. خداى يگانه نيست

 شده اند و  كه همه ازخدا آغازه چ.نادانى بگيرد ت وّنخوت جاهلي مبادا درميان مردم شما را غرور و. بوى خوش خداوند رحمان را بيابند



               

 

٣٤١     ولوله درشهر

 ٦١٤ به مرجعى كه جام جم ارائه دادهچنين است كه وقتى و. )مرجع عالميان است خلق و همانا خدا آغاز. رجوع مى كنند به سوى او

 يشان را تشويق به خدمت و است كه ائى بهاۀآنجا، به جامع  بهائى مقاله درۀخطاب نويسند خالف دروغش، مراجعه مى كنيم مى بينيم بر

يگانه طريق وصول به ... كوچكى هستيم  ناقابل وۀّآستان مبارك ذر ما چقدر در «.الهى به جهانيان مى نمايد ابالغ خبرخوش آيين جديد

  .موديد فرحظه مال».است ّعقل عباد اگرخادم اين آستان نباشد، احقرعبادأرضاى مبارك بندگى وجلب رضاى او دريوم عظيم است، زيرا 

است، روشن  ّايام مذكور ٦٠  صۀهمان مقال كه در١٣تا ٣: صص ،٨ و ۷ۀ شمار ،١٣٥١مراجعه به آهنگ بديع سال  همچنين با  

 بهائيان را  مى خواهند،دلبخواهى تحريف نموده تعبير ه خانم را با نقل قول ناقص وّروحي مى شودكه جام جميان چگونه سخنان سركار

انحرافات بى سابقه اى شده  ت فراموش كردن خدا دچارّسخنان ايشان اين است كه بيان نموده اند دنيا به عل ۀخالص. جلوه دهند مغرور

 شهوت رانى و الكليسم و و فساد نژادپرستى و به المذهبى و ساخته است و ت دورّمحب مدارا و پرهيزكارى و نجات و را ازمسير است كه او

اسالمى پيش بينى شده بود،  آثار سال قبل در١٤٠٠اين حقيقتى است كه هم  و.  آن كشانده استامثال تروريسم و طالق و دنيا دوستى و

ازجمله رجوع . ده ها نمونه در اين مورد مى توان آورد( دينى است كه نگران وضع جهان اند غير  علماى دينى وۀاعتراف هم وهم مورد

 از استاد صاحب خداوند دو كعبهكتاب  ،، از اريك فروم سالمۀجامعهورى؛ ّ، از عالمه اقبال الاحياى فكردينى در اسالمبه كتاب  شود

ى پيش خواهد رفت كه ّسپس بيان مى نمايند كه بى دينى و دنيا دوستى تاحد. ) سرگذشت سوروكين جامعه شناس معروفۀمانى در بارّالز

واهد شد و به دين جديد الهى كه اينك از آن روگردان و ّت طاقت خسارات جانكاه آن را نخواهد داشت و در نتيجه متنبه و بيدار خّبشري

  .غافل است، رو خواهدكرد

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   

و عذاب اند پردازند و براى اين كار الزم است كه به همه صميمانه صفات حسنه و ثبوت بر عهد و ميثاق الهى به تبليغ همگان كه در رنج 

و خالصانه عالقمند و مهربان باشند و از خودپسندى بر كنار مانند و از تمسخر و بى اعتنائى بعضى مأيوسان از اديان الهى نسبت به تعاليم 

ً، مثال مى زنند مثال اگريك بهائى مشروب نخورد شايد ۱۱چنانكه در همان آهنگ بديع، ص . بهائى و پيروانش نا اميد و خجل نگردند

ّدر نظر ديگران عقب افتاده جلوه كند، ولى بايد توجه داشته باشد كه در ميان همين اكثريت بى توجه به دين در دنياى امروز، هستند  ّ ّ

 است و دائمًا درحال محك زدن ايشان هستند ّكسانى كه از تعاليم بهائى آگاهند ولى بهائى نشده اند و در عوض انظارشان متوجه بهائيان

در توضيح همين امر است . ّكه آيا به چنين تعاليم مترقى و سازنده اى عامل هم هستند يا اينكه مثل ديگران فقط به حرف بسنده كرده اند

امه مى دهند كه اين طبيعى است كه بيان مى كنند و اد» ّتقليد كوركورانۀ اكثريت«را براى توضيح » گلۀ گوسفند« كه تمثيل معروف و رايج

در راه امر تازه اى قدم «ـــ چه بهائى و چه غير بهائى ـــ » هركس «،در ميان نفوس كثيرى كه به خاطر اميال دنيوى اسير چنين تقليدى هستند

منظور ايشان از اين . »ن بخردّتا حدى استهزاء و تمسخر ديگران را بايد به جا«ِو بخواهد مخالف روند تقليد موجود شنا كند، » بردارد

 همان آهنگ بديع، ۳تمثيل ابدًا آن چيزى نيست كه جام جميان خواسته اند القاء كنند و بهائيان را مغرور جلوه دهند، چنانكه مطالب ص

   .ّشاهد اين مدعاست

ّحتى .  رفته و منحصر به مورد فوق نيستّجام جميان فراموش كرده اند كه در متون دينى و نيز ادبيات ملل تمثيل مزبور به وفور به كار  

بعضى مثل گلۀ گوسفند، وقتى يكى از «مردم عادى نيز اين تمثيل را براى بيان تقليد كوركورانه به كارمى برند و در مقام تمثيل مى گويند 

ت على ع در زير از نهج البالغه و نمونه در متون دينى نيز به عنوان نمونه به دو مورد از سخنان حضر» .جايى پريد آنها نيز مانند آن مى پرند

ّاى از امام باقرع توجه فرمائيد كه آنها نيز دقيقًا دربارۀ مقلدين و دنيا پرستان غافل از دين الهى است كه در فوق مورد اشارۀ سركار روحيه  ّّ ّ

پشه، مگس، (» بيل نجات، و همج رعاعم برسّ، متعلانىّعالم رب: مردم سه دسته اند«: در نهج البالغه مى فرمايد. خانم بوده است

ين بى اراده و علمى هستند كه با هر بادى به اين ّّد سوم مقلۀادامه توضيح مى دهندكه دست و در). ٦١٥گوسفند الغر، مردم پست و احمق

ه به ايشان طرف و آن طرف مى روند و نيز افسوس مى خورند كه در زمانشان كسى نبوده كه آن حضرت علمى را كه در سينه شان بود

اى «: از جمله به اين مضمون مى فرمايند). نهج البالغه فيض االسالم( مى فرمايد) چرندگان(» انعام سائمه«منتقل فرمايد، و آنها را 



               

 

٣٤٢     ولوله درشهر

 يابم گاه مى. ، اگر براى آن ياد گيرندگان مى يافتم) خود اشاره فرمودۀبادست مبارك به سين(كميل، اين را بدان اينجا علم فراوان مى باشد 

ت هاى خداوند ّى خودشان مى طلبند ونعمت ها ومحبيولى بر آنان ايمن نمى باشم براى اينكه آنها دين ودانش را براى پيشرفت امور دنيا

 يا فرمانبرى را براى ارباب دانش مى يابم كه از اطراف وجوانب كاربينا وآگاه نمى باشد. را برعليه بندگان ودوستان خداوند به كار مى برند

تواين رابدان كه نه اين اهل امانت مى باشد ونه آن، وگاهى مى . ّبه اولين شبهه اى ترديد وگمان خالف دردل او بسان آتش زبانه مى كشد

 گرد آوردن وانباشتن است، ۀيا كسى را كه شيفت. يابم شخصى را كه دركامجوئى راه افراط را طى كرده وبه آسانى ازهوس پيروى مى كند

 ).ّمحمد مقيمىۀ ترجم(» ز نگهدارندگان دين در كارى از كارها نيستند، نزديكترين مانند به اين چهار پايان چرنده مى باشنداين دو هم ا

ّمالحظه مى فرمائيد كه حقايق مورداشاره سركارروحيه خانم مختص به اوايل ظهوردين بهائى نيست، بلكه همۀ اديان ازجمله اسالم عزيز  ّ

ّميردر اوايل ظهورشان موردبى توجهى و تمسخر و بى اعتنائى غافالن بوده اند به طورى كه حضرت على كسى را نيز به فرموده حضرت ا

  .نمى يافته اند كه اليق ادراك علومى كه در سينۀ ايشان بوده باشد

 بوده اند، با تمثيل هائى ّكه مورد اشاره در سخنان سركار روحيه خانم نيز» دنيا پرستانى«در بيان ديگرى در نهج البالغه در وصف   

همانا دنيا پرستان سگ هاى درنده عوعوكنان براى دريدن صيد در «: كه براى جام جميان بايد به مراتب جالبتر باشد چنين مى فرمايند

كه برخى از آنها و يا شترانى هستند . شتابند، برخى به برخى ديگرهجوم آورند، و نيرومندشان ناتوان را مى خورد، و بزرگترها كوچكترها را

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 

آنها رابه راه دنيا . حركت با كندى صورت مى گيرد گرفتارند، نه چوپانى دارندكه به كارشان برسد، و نه چراننده اى كه به چراگاهشان ببرد

كورى كشاند، و ديدگانشان را از چراغ هدايت بپوشاند، در بيراهه سرگردان و در نعمت ها غرق شده اند، كه نعمت ها را پروردگار خود 

 زودى اندكى مهلت بده، به. هم دنيا آنها را به بازى گرفته و هم آنها با دنيا به بازى پرداخته و آخرت را فراموش كرده اند. قرار دادند

پسرم بدان آن كس كه مركبش . تاريكى برطرف مى شود گويا مسافران به منزل رسيده اند و آن كس كه شتاب كند به كاروان خواهدرسيد

ر جاى خود ايستاده و شب و روز آماده است همواره در حركت خواهد بود هر چندخود را ساكن پندارد، و همواره مى پيمايد هر چند د

  ٦١٦».راحت باشد

ُالناس كلهم بهام«: ٦١٧چنين مى فرمايند ،)ع( مام باقروا   ُ ُِٔ َ ْ  ُ ٌ اال قليل من المؤمنين، والمؤمن غريب)َثالثًا (ّ َ َُ ِ ِ ِْ َْ َ َ ٍثالث مرات (ٌ ّ َ َ مردم ( »)َ

م اين جمله را ه — مؤمن غريب است و اندكى ازمؤمنين؛ جز: سپس مى فرمود اين جمله را سه بارتكرارمى كرد، — همگى چهارپايانند

ّ ايام درمقاله شان درمورد دو بيان حضرت امير و بيان حضرت باقرع ۶۰نمى دانم آيا جام جميان جرأت دارند مثل ص ).سه بارمى فرمود

  ».انسان ازبيان آن شرم دارد كه باپوزش ازهمۀ عالم انسانى به ناچار اين عبارت خالف نزاكت راذكرمى كنيم«: درفوق نعوذ باهلل بنويسند

 ء است كه مى خواهد القاآنمقاله  اين  درايشانكه بگذريم، اصل مقصود  فوق ۀوارونه كارى و تحريفا ت جام جم در مقال بارى از  

جذب  پشتيبانى كانون هاى قدرت جهانى در جهان و سراسر ت تشكيالتى منسجم درّاليّفع  سال با وجود١٥٠ بيش از بهائى در نمايد امر

 خشمناك به انتشار بهائى ستيزان چنين مضطرب و  ويانحال آنكه اگرچنين است پس چرا جام جم .مردم جهان توفيقى نداشته است

 توهين بهائيان را  به طعنه و٣٨ ۀصفح حسد، در كينه و سر از تحريفات بيش ازپيش عليه آن دست زده اند؟ چرا هامات وّات اكاذيب و

 تهمتى را كه جام جم عليه يادروغ  ه شده اند كه هرّهموطنان حتمًا تا حال متوج ).زير در١٩نگاه كنيد به يادداشت  نيز( گوسفند گفته اند؟

 اگر دارد، و آن حقايق باز ت ايران را ازّت بوده تا به اين وسيله ملّواقعي ّايام مطرح كرده، دقيقًا عكس حقيقت و  آن درۀجامع دين بهائى و

ّحساسي چنين نبود اين قدر نمى نمود  منتشر ّايام را ديگر، ۀاشاره نشد عوامل اشاره شده و و نفر ٣٦  بيش ازبا تيمى ت به خرج نمى داد وّ

شده اند، چه  خواب بيدار از امثالشان سال هاست كه دير  جام جميان مانند. نمى گذاشت»ت آن گونه كه هستّبهائي «نيز عنوان آن را و

 و آثار  اصل كتب وۀنفوس با مقايس. انسان ها پنهان نمود قايق را ازنمى توان ح وسايل ارتباطى جديد، ديگر كه درجهان امروز با وجود

فى ّ معر»آن گونه كه نيست «مى فهمند كه جام جم سعى نموده دين بهائى را بهائيان، فهميده و ارتباط با خود ّبا ايام، و  بهائىتّانشري

  .كند



               

 

٣٤٣     ولوله درشهر

 آهنگ بديع و ّۀنشري دو دست به نقل قول هاى گزينشى از امّي جم در اين مقال به آن پرداخته شد، جام به اين جهت، چنانكه در  

 ديكتاتورى وانمود  بهائى را معلول عوامل استعمارى وۀ جامعۀتوسع و خواست نفوذ و رشد  پهلوى، زد وۀاخبارامرى، آن هم مربوط به دور

 غير سياسى مسلمان و غير سالمى، بزرگان سياسى و سال همزمان با جمهورى ا٣٠ در نيز ّ دوران قاجاريه و پهلوى وهمان درحال آنكه . كند

يك  شنيده، هر آسمانى را  دين جديدۀآن، آواز چه غير تمام كشورهاى جهان، چه به قول جام جم بارژيم هاى ديكتاتورى و مسلمان در

آنها اشاره  نمونه از به چند زير در . هاى مثبت نشان داده، به تحسين آن پرداخته اندالعمل آن عكس ۀشرايط خود دربار بسته به عقايد و

  .مى شود

از بين همه « :ن جهانى چنين مى گويدّوحدت و تمد  امكان حصولۀ عميق و ارزيابى دقيق دربارۀپروفسور وارن واگار با مطالع  

 ۀخود را وقف مسألّ هم ۀت تمام همّگونه ابهامى با قطعي ى است كه بال شبهه و بدون هيچئمذاهب و اديان معاصر، اين تنها آيين بها

، عاليترين مجمع قانون گذارى كشور برزيل، يعنى مجلس ١٩٩٢ مى ٢٨ مثال ديگر آنكه در روز 618.»وحدت عالم انسانى نموده است

جلسه اى مخصوص تشكيل دادند و ضمن آن از مقام بنيانگذار  نمايندگان برزيل به مناسبت انقضاء يك قرن از صعود حضرت بهاءاهلل

تجليل كردند و سخنگوى مجلس و نمايندگان   پيروانش به نوع بشر ارزانى داشته اند،ۀ تعاليم مباركه اش و خدماتى كه جامعى وئآيين بها

عظيمترين « ۀجميع احزاب بپا خاستند و يكى بعد از ديگرى آن مظهر ظهور الهى را در بيانات خويش ستودند و حضرتش را آفرينند

وراى تفاوت   براى جميع نوع بشر،«  و پيام مباركش را پيامىند، خواند»قلم شخصى واحد صادر شدهاز   آثار دينى كه تا كنونۀمجموع

   619. توصيف نمودند»ّىهاى بى اهميت نژادى، مذهبى و مل

 ةده از جمله دائرّف كتب متعدّات و استاد دانشگاه آكسفورد، عضو آكادمى بريتانيا، مؤلّ ديگر توماس ك، چين، دكتر در الهيۀنمون  

در اين «:  حضرت بهاءاهلل مى نويسدۀدربار  انتشار يافت،١٩١٤ كه به سال »حاد اديان و نژادهاّات «سه، در كتابّالمعارف كتب مقد

ه بود كه بسيارى بر اين عقيده اند كه اگر وى را با يك بينش ّ خاك مى زيست كه داراى چنان كماالت عاليۀ در كرسانىاواخر موجودى ان

اگر در زمان اخير پيامبرى در دنيا ظهور كرده باشد همان ... ّحق داريم و جز اين نتوانيم  خداى نامرئى باال بريم،ّا حدّعرفانى حتى ت

ى باشد و از اين لحاظ، بهاءاهلل در ئت روحانى مى تواند ميزان قضاوت نهاّشخصي.  سويش روى آوريمهحضرت بهاءاهلل است كه بايد ب

 خود او ۀ مقام روحانى، خويشتن را از ديگران جدا نمى دانست و گفتّنى در سطح پيامبران ولى با وجود علوعاليترين سطح قرار داشت، يع

   620»». مردمان به مثل من شوندۀبلكه مى خواهم هم  برتر از ديگران باشم؛هممن نمى خوا«: در اين باره بسيار مناسب است

ى از لحاظ قانونى با ئت هيأتهاى انتخابى بهاّرأيى صادر كردند كه ماهي ّىمثال ديگر آنكه در آلمان اولياى امور دولتى در محل  

يان توبينگن چنين رأى داد كه نظم ادارى ئدادگاه عالى آلمان در جواب استيناف محفل روحانى بها. قوانين مدنى آلمان مغايرت دارد

 اختيارات خود ۀه را در حوزّگاه عالى رسيدگى به اين قضيداد. ى انفكاك نداردئى است و از عقايد بهائ از دين بهازىى جزء اليتجئبها

جامعه اى مثل آلمان حائز  رأيى در چنين. ى، خود يك ديانت استئشمرده و در توجيه اين مطلب شواهدى آورد مبنى بر اينكه آيين بها

ى را يك فرقه و يا مذهب جلوه ئشيدند امر بهاتها بود مى كوّى در آن كشورند مدئ كه مخالفين امر بهاكليسازيرا اصحاب  ت زياد بود؛ّاهمي

چه در   دينى،ۀى به عنوان يك جامعئ بهاۀو جامع ى به عنوان يك دينئت امر بهاّماهي «:متن قسمتى از رأى دادگاه عالى چنين بود. دهند

   621».ن نيستّ عامه و چه بنا بر علم تطبيق اديان واضح است و شكى در آأىو ر ت فرهنگىّحيات روزانه و چه در سن

ت و به هيچ وجه ّديانت بهائى بدون ترديد دينى است مستقل در رديف اسالم و مسيحي«: نويسد خ مشهور، مىّبى، مور آرنولد توين  

 تولستوى، 623».بخش عالم انسانى است ت تسليتّايمان به بهائي«:  مهاتما گاندى مى گويد622».از دين ديگرى منشعب نشده است

 من تعاليم ديگرى ،نهضتى بسيار عميق«: گويد  اين ديانت چنين مىۀ فراوانى به ديانت بهائى داشت، دربارۀعالق  شهير روسى كهۀنويسند

مالقات اين شخص بزرگوار به «: نويسد  توماس اديسون بعد از مالقات با حضرت عبدالبهاء در نيويورك مى624».شناسم را به اين عمق نمى

ى سريع ديانت بهائى بوده ّت وجود عبدالبهاء در جهان و به منظور پيشرفت و ترقّام به عل من كرده كه رامن فهماند كه تمام اختراعاتى 

ف شدم احساس كردم كه براى نخستين ّوقتى به حضور حضرت عبدالبهاء مشر«: نويسد  لبنانى مىۀ جبران خليل جبران نويسند625».است
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گوئى كتاب  حضرتشان كشيد و همواست كه تصويرى از  و626».نمود ى مىّجل تالقدس ام شخصى را ديدم كه از وجودش روح بار در زندگى

  . ت حضرتشان نوشتّشخصي با الهام از  را»انسان عيسى پسر«

 و سيرهاى متنوع فكرى ايرانى را بار ديگر به صورت يك خطوط ۀهم«: ّمحمد اقبال الهورى است كه مى گويد  ديگر،ۀنمون  

 ۀمنظوم در روحانى خود طى سفر  همو در».ىئران جديد مى توان يافت، يعنى در آيين بابى و بهاتركيب جامع در نهضت دينى بزرگ اي

ّمؤمنين اولي ، مى نويسد كه طاهره از»نامه جاويد« فلك مشترى  غالب هندى در ج وّكنارحال راه حضرتشان را در در شهيد  حضرت باب وۀّ

  627.شنيده است ن اوزبا از  را»افتدم نظر به تو گر«غزل معروف،  ديده و

.  آن پرداخته اندۀجامع تحسين دين بهائى و مقاطع مختلف تاريخى به ستايش و نظرات مقامات هندوستان است كه در  ديگرۀنمون  

 آن مملكت براى محفل ۀپاي طرف مراجع بلند شبه قاره هند پيام هاى تبريكى از ازجمله به مناسبت يكصدمين سال نفوذ ديانت بهائى در

 ١٥ هندوستان، راشتراپاتى بهاوان، نيو دهلى،«: جمله  از٦٢٨اخبار امرى آنها در  بعضى ازۀ گرديد كه ترجمرسالّبهائيان آن سامان اى ّمل

 مى باشد ١٩٨٠ آوريل ٣٠ روز  بهائى ازۀصدد انعقاد جشن صدسال ى بهائيان هندوستان درّ محفل ملاينكه برالع ّاط ـــ از١٩٨٠آوريل 

هندوستان همواره طرفدار برادرى ابناء . »ّپيام ديانت بهائى سبب تسلى نوع بشر است«طور كه گاندى اظهار نموده، همان . خوشوقت شدم

آن طريق  از  اين ديدگاه جهانى وۀ زمان حاضر ارادۀالزم.  گذشته هندوستان استوحانىت هاى رّپيام بهائيان مطابق باسن بوده و بشر

را به عموم افرادى كه با اين  ات خودّساله تحي به مناسبت جشن هاى صد. رفاه است ّ، ترقى واساس صلح جهانى بر ايجاد نظم جديد

وقت  رئيس جمهور  نيز١٣٨٢ همچنين درسال ».ّسانجيواردى .ت آنان را آرزومندمّقيّموف ارتباط هستند تقديم مى داريم و تشكيالت در

   629.دندبازديد كر هند مشرق االذكار پايگان دولت از بلند هند و

پس  معروف نيز هلن کلر 630. فرهنگ ها با مقامات مربوطه همكارى نمايندۀتوسع بهائيان خواست تا در از وزارت فرهنگ ايتاليا نيز  

ه ما را ّ توجى اعالّ دارد که حدىستگي شاىئ بهاانتيد«:  اظهار نظر نمودهني به خط نابينايان، چن»ديبهاءاهلل و عصر جد«از مطالعه کتاب 

 جادي ما را اى سرور قلبىئ بهاى صلح عموماميپ... تها استّ ملّتيحاد و امنّ تر از اتستهيتر و شالي اصىچه موضوع...  سازدمعطوفد به خو

 ى که براى غافلند که هر قدم و عملند،ي نمااميّ خود بر ضد آن قالي به خاي مبارزه کنند ى الهى روحانامي پني که با اىاشخاص. دي نماىم

 است و ى الهسي تأسني دني ارايز.  گردندى آن مغي و خود سبب تبلدي در توسعه و نشر آن خواهند کوششتري نور خدا بردارند، بمبارزه با

ت و خدمت به نوع را ّس محبّ حس مقدى نموده و در قلب هر فرد انساندي تولدي جدني و زمدياله است که آسمان جدّ زنده فعىروي نىدارا

  .ى بهائى مراجعه كردّمحل ات جهانى وّبه نشري  ديگر كه براى ديدن آنها بايدۀصدها نمون و ». گرددى مىلب قنانيم و سبب سرور و اطجاديا

ّايام پايان مى دهيم تا برهمه  ٦٠ ۀصفح  در»هى جهانيان به آنانّت ازبى توجّخشم سران بهائي« ۀمقال از  آخرۀاين مقال را با جمل  

بى گمان «: مى نويسد. »هى جهانيان به اكاذيب آنانّبى توج خشم سران جام جم از«: قت چنين استدرحقي كه عنوان مزبور روشن گردد

 ارضى ازاين فرقه ۀ كرۀپيش هم نفرت بيش از شكست روز افزون و از ت امروزّاليه هاى زيرين بهائي ّ اما قوى درهانچنين رگه هاى پن وجود

 ّوصى  وّولى وكيل و م وّقي را جام جم كه خود از بايد ايران خود ّتموعه آمده است، ملمطالب اين مج اين مقال وساير آنچه در  با.»است

 » ارضىۀ كرۀنفرت بيش ازپيش هم شكست روز افزون و « الهام شده كه ديانت بهائى دچارنكجا به ايشا جهانيان ميداند، بپرسند كه از

  مى باشد؟
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  !كس است يك حرف بس است درخانه اگر

  حامد

جلسات بهائى  عى اند گزارش ساواك ازّ به اصطالح اسنادى كه مدۀّ ايام، جام جميان سعى نموده اند با ارائ٥٨ و ٥٣درصص   

 ارائه و  نگاهى مختصربه روش جام جميان در.اسالمى اثبات نمايند ّرژيم پهلوى درجهت اهداف ضد با ارتباط بهائيان را مى باشد،

  .ى پوچ استيّادعا دقيق بودن، عالمانه و  وزين مبنى برۀّ كه ادعاى اين روزنامآشكارا نشان مى دهد مزبور تحليل اسناد

مقاالت همين مجموعه، با آوردن نمونه  ديگر ت آنها، درّسندي و اعتبار ّميزان صحت و راجع به اين قبيل اسناد منتسب به ساواك و  

ايشان تقاضا  از جام جميان داريم و  آنها، دو سؤال اساسى ازۀمپاسخ ه ّاما در. مزبور، آنچه الزم است گفته شده است اسناد ى ازيها

گاه  غريب و محتواى عجيب و  آن گاه مى توان دوباره راجع به اين قبيل اسناد و.ت ايران، به آن جواب دهندّمل محضرخدا و داريم در

  .مضحك آنها بحث كرد

  :ّاما سؤاالت مزبور

  اثبات مى كنيد؟  ارزيابى و»وش تحقيق علمى تاريخىر«را به  ّچگونه اعتبار وصحت اسناد مزبور •

  يد كه گزارش هاى ساواك واقعى بوده وجعلى نمى باشد؟اكجا معتقد ه كرده باشد، ازّساواك تهي را فرض اينكه اسناد مزبور بر •

  جان جام جميان شادباد
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 ِبهائى ستيزى جام جم، گفتمانهاى قدرت و توليد شبه علمى تاريخ

   نيونگاهسايت ،ىالنيه م صادق زادانيکاو

 بسازد و ىشتري باتّيهرچه جزئ:  را ساخته و اداره کندليالعات با تفصّ و اطاتّئي جزدي کردن اهداف خود باى عملى براقدرت

 خود بر ني شود و اى مشتري موضوع مورد نظرش بى بندمي و تقسکي و قدرتش در تفکشيالي ارائه دهد استقتيبه عنوان حق

 شليم - .دي افزاى قدرت بر موضوعش مّتيط و حاکمّ بر تسلتي شود که در نهاىد مي تولى راه دانشنياز ا. ديا افزىسلطه اش م

  ٦٣١فوکو

  ٦٣٢دي سعادوارد - ...دي تواند سخن بگوى خود مردست،ي زّالبته،

ده معلومات کاذب در ُ و خراتي جزئدي تولى تالش قدرت براري اخى از نمونه ها٢٩ّ ايام ّيۀنشر »آن گونه که هست: ّتيبهائ«  

 ۀ در رابطىّ مهمّيۀ فرضىشناس  نقد شرقشکسوتي پديادوارد سع.  استىني دشيدگراند  گروه کوچکترکي بر الي و استى فرافکنىراستا

  که خودىدانش( از دانش ىري از آن است که قدرت با بهره گى حاکدينقد سع.  ارائه کرده استخي تاردي ساختار گفتمان قدرت و تولىنظر

 ايسبژه  (ى فاعلى نهاد قدرت با نشستن بر کرسى فضائنيدر چن.  کندى معتري اقتدارش را وسۀ کند و دامنى مشرفتيپ)  کندى مديتول

 ۀ رابطني چنجاديبا ا.  پردازدىقرار داده است م) ىني عايابژه ( که در موضع منفعل ى موضوعۀبه خلق دانش دربار) ى فاعلّتيذهن

نهاد قدرت هم آزادانه و بدون بازخواست و . ردي گى قدرت قرار مى گفتمانهااري در اختخي و ساختن تارىالع رسانّ اطردست،يزبردست و ز

  را آنردستي پردازد و زى معي دلخواه و آزاد از وقاري دادن به داده ها و تفسبي ترت،ىِ شبه علمى بندمي به تقسى فاعلّتيبا استفاده از موقع

 و خود را دي شود که سخن بگوى داده نمى فضائردستي روش آن است که به زني اىهايژگياز و.  کندى مفي پسندد تعرىچنانکه خود م

گفتمان .  داردى خود را به نحو الزم و مقتضلمنفعۀ  ابژىفّنهاد قدرت است که اجازه معر.  کندفي خواهد تعرىچنانکه هست و م آن

العات در ّ قلم به مزد وزارت اطزاني ستىبهائ.  کندى ممياده و دلخواه خود ترس را به ارردستي ماهر زىّزبردست و غالب همچون نقاش

 ى ارادۀادار.  پرداخته اندخيارت)  جعلديبخوان( به ساختن ى بهائشاني بر دگراندالي استى روش به دلخواه خود و در راستاني از همديتقل

ِشبه دانش زبردست دربار .  خوب آموخته اندزاني ستى است که بهائىط و غالب درسّ مسلىا گفتمانهى و ندادن فضا از سوردستي زۀِ

 کند که ىم را مطرح ري بر شرق در ساختن دانش مطلب زالي استى غرب و تالش آن براى فرهنگستانسميالي در مورد نقش امپرديادوارد سع

  :سدي نوىاو م.  کندى صدق مى بهائۀ با جامعزاني ستى بهائۀ در مورد رابطًکامال

 و ى به ابزار شبه علمء از استفاده از خشونت ابتداشي داده است، غرب پى غرب و شرق روني بىاسيوران معاصرهرگاه تنش س ددر  

 کنند و سپس ى مخاطبان خود آشکار مى موضوع مورد نظر خود را برا»ّتيماه«ّ روش اول ني با استفاده از ا. آوردهى روىقيشبه تحق

  ) اسالم در خبرد،يادوارد سع. ( سازندى خشونت را فراهم منهي و زمآورندى ر مزنگ خطر را در مورد آن به صدا د

ّالبته غرب اول زم.  استى بهائني و دىخي تارقي عملکرد با حقاني همۀجي نت٢٩ ّايام    ى کند و سپس خشونت، ولى مىني چنهيّ

  .ىني چنهي کنند و سپس زمىّ اول خشونت مزاني ستىبهائ

 ى فلسفىربناي و زىخي تارقي الزم را دارند و نه با سبک تحقىّ ايام نه سواد و دانش فرهنگستانِيۀده نشر شني دستچزاني ستىبهائ  

 از ى به نحو٢٩ّ و آواره است که اکثر مطالب ايام ى دو کتاب صبحري سال اخ٢٨ در زاني ستى بهائى کتاب خوانجهيتنها نت. نديآن آشنا

 و شهوت ىاشکال هردو فساد اخالق.  راندندروني بى بهائۀ و جامعالتي از تشکانيه را بهائ و آوارىصبح.  استدهخذ آورده شأ دو منيا

 دو اگر در صدر اسالم نيامثال ا.  منافات داردى بهائى و اخالقى روحانى بود که با زندگى کسب افتخار شخصىقدرت و کوشش برا
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 ستي نى اخالل و انشقاقى بهائني چون در دىول) ّى و سنعهي شگريد ۀمانند صدها فرق (د شدنى خودشان صاحب فرقه و مقام مىبودند برا

  .ّ ايام در همان سراب و با همان روش دنبال رزق روزانه اند٢٩ شماره زاني ستىو بهائ. افتندي نىدتي عقىفروش  به جز خودى دو راهنيا

 دي به حسن شهتي از صادق هداىنامه ا دي شاى توان سخن گفت ولى مادي دو زني اىخي و ارزش تارى مورد آواره و صبحدر  

 ني اى صبحى و اخالقى ارزش اجتماعىاي گودي شا١٩٤٨ ى شنبه ماه م٢٧ُ خرداد ١نامه . ١٣٧٩ سي، کتاب چشم انداز، پاريىنورا

  : باشد٢٩ّمنبع ناب ايام 

 ى است که آقاى ابتکار شخصاي دار و ّتي با اشاره مقامات صالحدانمى  دو هفته است نمىکي نکهيه اّاز اخبار قابل توج... 

 به انتي از خندينشى  هر کس مىپهلو.  شده استريّ ضد حقغاتي مشغول تبلى سابقه اى بىدگيو در...  با تمام وقاحتىصبح

 را هنشي مکي و به طور خالصه دشمن نمره کندى  مىُ من در فشانى اخالقاط انحط و مخصوصًاى سوادى و بى خواهىآزاد

 ۀ از مقدميى بدون اجازه من قسمت ها گرفته و ضمنًاهي آخوند ها ماشي من پى فراتر گذاشته براىى قدمّ کرده است و حتدايپ

 شيالبد منتظر بوده من بروم و به دست و پا. ديالع دارّ شکرآب اطۀّالبته از سابق.  داده است بخوانندوي را از رادامي خاتّيرباع

 او دارم که ى هاى و کثافتکارى از دزدارياو هم دهن بشوم و گر نه مطالب بس که من حوصله ندارم با نجاستي ابشيع. افتميب

ق زده ّ معلءها که ده سال به پول عبدالبىکس. هنشي است مال مى و موجودکندى  مىفّ خودش را معرلهي وسنيّالبته به ا. ميبگو

ه بهش دادم و کتابش را ّ چپاندم، قصوي رادى بعد از آنکه من او را توستيِّ تعجب نى کرد جاىو آن طور نمک به حرام

 ىعّ پا مدکي کردم، حاال خودش را گم کرده و ى را به چند نفر معرفى سنگلجعتي اورنگ و شرى کردم و پامنبرحيتصح

ّ آور است اما از اتى ق.خودمان بشود    ...نحاستي اى معمولاري بساتفاقّ

ِ شبه دانش ى ارادۀ ادارلالعات و داده ها الزمّ و نقد منابع اطليعدم تحل. ّ ايامسندگاني نوىّ منابع ناب ضد بهائّتيفي است کنيا   ِ

 و همان ستي به نقد نازي نى فضائنيدر چن.  قدرت استى گفتمانهاىازهاي و بنابر خواسته ها، مصالح و نردستي زۀزبردست دربارۀ ساخت

  . آن داللت داردّتي قدرت بر سندنهادّصحه گذاشتن 

 ى بهائني مخالف دىالعاتّ اطاني جرکي از ى کاملۀ نمون٢٩ّايام  . را خواندمّهي نشرني اى کاغذۀ و سپس نسخىنترنتيا ۀ نسخابتدا  

 ۀاز نظر فلسف.  پردازندى منيّ اولريّ تازه به تکرار مکرر اساطۀشي انداي فکر کي ۀ و بدون ارائى علمۀني زمچي بدون هسندهي نوىعده ا. است

 انتظار ى بهائکيمن به عنوان .  هستندستي مارکسى نقدهاني و ناپخته ترني تريى ابتداىّ مقلد نظر٢٩ّايام  سندگاني تمام نوىگار نخيتار

 ندارند و ى خودفروشني به چنىازيت االسالم شده اند و نّ حجايب باسواد و کاردان ّچون طال (نيشيب مردود پّ جمع طالنيداشتم که ا

 مدرک جالب و تازه کيّ حد اقل ى بهائخيدر آثار و تار) ىپر خوان( قرن غور و مطالعه ميپس از ن)  در زندانندبان به همراه اصالح طلىباق

  بارى بهائني تخطئه دى نشد و قدرت برانيفانه چنّسأ متى نقد تازه مطرح کنند ولاي دي دکي دست کم اي ارائه کنند و شانيدر اثبات حرفها

 و شاخ و اتّي و جزئىُ در خرده نگاراي مسلط هستند ى پردازّهي و نظرى و فلسفى نظرى جنبه ها دراي ً معموالن نگاراخيتار. دگر در گل ماند

 از زاني ستىبهائ. ط هستندّ مسلىخي تاراتّيهم بر جزئ  و کالن وى نظرى هم بر جنبه هاسي نوخي نخبگان تارىبرخ.  مورد نظرعيبرگ وقا

 هم در موارد ٢٩ّ ايام ىکاست. ىخي تاراتّي آورند و نه ازجزئى کالن سر در مىندها و روخي تارۀ هستند که نه از فلسفىسندگانيمعدود نو

 ۀخوانند.  نگرش کالن مطرح کنمى را از کاستىالزم است نمونه ا. ىخي تاراتّيُ است و هم در موارد خرد و جزئري چشمگىکالن و نظر

 عوامل انگلستان اي آر؟ي خاي اند ى جاسوس روس تزاراني بهائايآ. تسي چفيل داند تکى باالخره نمّهيّايام پس از ورق زدن و مطالعه نشر

 دي با تبعلي معراج دلبخواه حضرت رسول از راه اسرائاي است آبي علي اگر حضور در اسرائر؟ي خاي دارند سميوني به صهشي نه؟ گرااياند 

 ى را بر نوع بشر برترهودي  دهد وى وعده مهوديسه را به ّمقد ىاراض دي دارد؟ چرا قرآن مجى چه فرقّهي حضرت بهاءاهلل به شام و سورىاجبار

 ر؟ي خگري و آن ددي آى به حساب مسميوني صهناني و چگونه است که آراء استيباب و بهاءاهلل ن  در آثارى بخشد و چرا همچون مطلبىم

 کردن جيِ گل آلود کردن آب و گىاکثر موارد برا کدام سند؟ در ى و بر مبناخي از کدام تارر؟ي خاي اند کاي دست پرورده آمراني بهائايآ



               

 

٣٤٨     ولوله درشهر

 دهند و ى نمى پاسخ محکمچي تن به هيى گوّى کلنيشوند و با چنى  خوانده مى استعمار جهاناي استکبار ۀ دست نشاندانيخواننده بهائ

  . کنندى را حفظ مدني از شاخه به شاخه پريىتوانا

 مقاله کي در سندگاني از نوى بعضنکهي متناقض است و از همه جالبتر اى موارد اساسني جام جم در اسندگاني نوى تمامآثار  

 و ديدي تدارک مزاني ستى بهائگري بزرگان و دني نشست با حضور اا يناري سمکي بود اگر جام جم بايچقدر ز.  زنندىخودشان چند حرف م

 ى قدرت خارجنيکدام ۀ دست پرورداني دادند که بهائى پرسش پاسخ مکي نيبه ا  کردند وى را روشن ماني بهائفي کنفرانس تکلانيدر پا

 را به طور ى پرسش اساسني چنکي توانند جواب ى نمزاني ستى بهائگري و دشي و قلم به مزدها٢٩ّالعات و ايام ّ که وزارت اطىاند؟ وقت

  .دله و درک آن عاجزنأ مسقيارائه دق  دارد و ازرادي بدهند واضح است که کارشان اکنواختيمنسجم و 

 اتّيُ خرد و جزئخي تارىحال به محتوا و بررس. ميديص قدرت است دّ که تخصىخي کالن تارمي را در ترس٢٩ّ ايام سندگاني نوتوان  

 روشنتر زاني ستى بهائى نگارخي تارى هاى تا کاستمي کنى مرور مقتري دقى را کم٢٩ّ ايام ىخي بحث تارني و پخته ترنياکنون بهتر. ميبپرداز

 ۀ و مناظرعهدي را از مجلس ولشاني اى و بررس» عالمۀقبل«اس امانت ّ اند و اثر دکتر عبدهي زحمت کش٢٩ّ در ايام ىستان باغديسع ىآقا. شود

 ّهي جامع و کامل جنبش بابى عالم بررسۀ کتاب قبلنکهير است اّ که قابل تذکىّ اولۀنکت. ال برده اندؤ سري ززي تبرىحضرت باب را با علما

 مجلس ۀ در بارى خواستند که بحثى مى باغستانى چون آقاىّاگر محقق.  شاه قاجار استنيّ ناصرالدى پادشاهۀ از دورىمين خي و تارستين

 ى و نقد مى را بررسعهدي دکتر امانت را و مخصوصا بخش مربوط به مجلس ول»ّ و تجددزيرستاخ« داشته باشند الزم بود که کتاب عهديول

 ى که آقاميه داشته باشّ الزم است توجنکهيم اّدو.  مورد بحث قرار داده استهي را در حاششانيورد نظر اله مأ را که مسىکردند نه کتاب

 چون ى که کتاب معتبر، غالب و مرجعستيّ حد نني در اشاني اىسي معذورند چون دانش انگلىسي منابع انگلۀ از مطالعىباغستان

 هم که آشکارا ى فارسۀترجم.  شده باشدى فارسۀ رسد که ترجمى مى فقط به کتاب را مورد نقد قرار دهند و دستشان»ّ و تجددزيرستاخ«

 ىگريد  دهد اثرىصاحبنظر که به خود اجازه م) ًمثال (ى اسندهي اصل را ندارد و بهرحال نوّتي و سندستي اصل کتاب نىن محتواّمتضم

 ىآقا). ٦٣ص ( سواد را ندارد ني بنابر اعتراف خود اهته باشد ک داشىسي و انگلى الاقل سواد مطابقه دو اثر را در فارسديرا نقد کند با

 در »هزاران« را از »هزار« بتواند عهدي حضرت باب در مجلس ولىّ که در مورد ادعاستي نىّاش در حدى سيّ حتى سواد انگلىباغستان

 ىالعّ اطىب« از ى ناشدي نباشد شام مترج»ّىپُاشتباه ل« دهد که هزاران آمده در ترجمه اگر ى دهد و به خواننده هشدار مزي تمىسيانگل

 که نتواند دو ىسي نقد نوى سوادىب:  کنمى مطرح مىگري دهي را از زاوشانيال اؤ س.)٦٣ص  (» امام زمان باشدبتيّ او از مدت غبيعج

 اي نداند که مترجم زاني ستى خاص بهائىالعّ اطى و بى و شتابزدگى از هم فرق بگذارد و با بدبختىسيکلمه هزار و هزاران را در انگل

 ى آقاتيحکا.  اندازدى مرغ پخته را به خنده م»بي عجاني در سرزمسيآل« ىالي خىتهاّي شخصىهاييل است مانند گزافه گوئو مسسندهينو

ّ خواهد رديه بر حضرت على است که مى مانند کسىباغستان  حضرت ىفّ مقاله در معرکي ىني فهمد ترجمه چى نمى و چون عربسدي بنوىّ

 ى و بى را خورده و از آگاهاي زرق و برق دنبي که فرىّ است حال و روز شبه محققاننيا. سدينوى ّ آن رد مى خواند و برمبناى را مىلع

 ني خندند و دشمنان دى مى بهائني دشمنان دى سوادى و بىالعّاطى  که صاحبنظران به بديمطمئن باش. زانندي گرقي تحقۀ الزمىطرف

 ۀ امروز جامعان،ي بهائىرسم  قرن سرکوب و شکنجه و کشتارکي از شي و بنهي همه پول و هزني چه با صرف اندگران باش ندي باىبهائ

 و ى بهائني به دانيراني اداستي پتهايطور که از واکنش مردم در سا  رود و همانى مشي به پشهي محکمتر و استوارتر از هماتر،ي پوراني اىبهائ

  .د دارنشي پ ازشي بىشيآراء آن گرا

 ى مرجع لنگ است و کاستىخي با منابع تارشاني ايى و آشناشاني اى چرا فارسستندي بلد نىسي اگر انگلى باغستانى آقانکهي امّسو  

.  نقطة الکاف آشنا باشداي لي نبخي دست کم با تاردي بزند باّهيله باب و بابأ در مسى که بخواهد حرف مطرحى بابخيّدارد؟ هر محقق تار

 آن را بخواند و هزار را از هزاران ى و فارسدياي بنيرفّ در منابع مقبول الطعهدي حضرت باب را در مجلس ولىّ که نتواند اصل ادعاىقّمحق

 ني چنني ايىرادهاي رود و اى بابخي تارىص جهانّ متخصکي دهد که به مصاف ى دهد چگونه به خود اجازه مزي تمىاز بطن متن فارس

  .دريکودکانه به او بگ
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ال و ؤ به سى اصولشهير و اندّ فرض کرده اند که با تفکى اصولۀعي را شعهدي حاضر در مجلس ولى علماى باغستانى آقانکهي اچهارم  

 به مزد ى و مزمن قلمهابي عجىالعّ اطى از همان بى است و ناشى و نابخشودنىهي بدى اشتباهني پردازد و اى مّتي قائمىعّجواب با مد

 بودند استدالل و روش ىخي اجتهاد داشتند و چون از مکتب شۀ اجازىخي و بزرگان شدي از محضر اساتنيهدو مجت حاضر ىعلما. است

 از همان نانيا.  کردند و با آن آشنا بودندى بود که آنها آن را درک مىفلسفى  باب در همان چارچوب مذهبّدي سىارائه پاسخ از سو

 مجتهدان ى باب در آن مجلس از سوىّ ادعارفتنينپذ.  دادى ملي باب را تشکرواني پني نخستۀ بودند که هستعهي شۀشي دراندىلّتحو

 ىخي شۀ جامعۀ او در عرصىخي شى رقباى توزنهيّ حضرت باب در ارائه دادن جواب بلکه به علت حسادت و کى نه به سبب ناتوانىخيش

  . استشاني اىراه ترکستان انگري بزي مورد نني در اى باغستانى آقاىخي تارىناآگاه. آن عصر بود

ّ ايام ٥٣صفحه .  بگذرمناگفته ري است که از نکته زفي حى هفتاد من کاغذ است ولى مثنو٢٩ّ ايام ى دروغهاۀ و نقد دربارىگفتن  

 دي را غبار خرافات و عقاانيبا گذشت زمان اد. ستيشعبان غامض نۀ مي نۀلأمس.  دارد» شعبانمهي نىخصومت با جشن ها«اختصاص به 

 باز خواهد گشت و همه انسان ها در بازگشت او را ني سوار بر ابر به کره زمحي باورند که مسني بر اانيحيس از مىگروه. ردي گىپوچ م

 ى هزار گردش ماهواره اني هندسه چندنيط همگان بنابر قوانّ توسحي مستؤي رۀ و الزمستي صاف و مسطح نني زمۀّالبته کر (ديخواهند د

 مانده ى باقىّالبته اگر کره ا)  ممکن خواهد بوداي چند از مردم دنى تنى از آسمان فقط براعت در رجدنشي است وگرنه دني زمۀبه دور کر

 به هر ىول.  نورش تمام شوددي بادي خورشزي از آن نشي و پفتندي بني کهکشانها بر زمى قرار است ستاره هاحيباشد چون قبل از آمدن مس

 را سوار بر ابر حي مسلي انجاني ماندند بنابر بى هستند بر آن باقني برابر زماران هزکي که هرىط ستاره هائ پس از سقوىجهت اگر مردمان

 ۀ ساله از دست جبابر٥ ى ممکن است باور داشته باشند که کودکىه اّعد. ستي نء استثنازي نى اصولى دوازده امامۀعي شۀفرق. ديخواهند د

 ى هم به دو شهر افسانه ايى مسافرتهاانًاي سال را در سرداب سامره به سر برده است و احى هزار و اند پناه برده وىزمان در سامرا به چاه

ّالبته دق —  شرق و غرب عالمهي الىواقع در دو منته(جابلقا و جابلسا   و ى خاورهي الى منتهني که جهان گرد است و کره زمديت داشته باشّ

 ني و نه عقل و نه علم اخي و نه تارتي و نه رواثينه حد. ستي نشي بى افسانه اني اى بهائ از نگرشىداشته باشد ول)  نداردىباختر

 محترم ى اصولۀ باور فرقني است و بهرحال اى بهائني دى و اعتقاد از اصول اساسشهي اندى آزادىول.  کندى نمدي را تائىاسطوره ساز

  اززي نانيّ خود نثار کنند و البته بهائناني به هم دىنيريو کباب و خورشت و ش و چلو رندي کنند و جشن بگىاست و آنها مختارند که چراغان

  . شوندى انسانها شاد مگري دىشاد

 ىخي جالب است که شاهد تارىول.  نادرست استى شده اند که امرىفّ شعبان معرۀمي دشمن ناني بهائ٥٣ ۀ صفحۀ مقالدر  

 ى در افشاگر٢٩ّ که ايام ى دستور.ىآن هم چه سند.  کرده اندداي پانيقت رفته از بهائ سرىوهاي شعبان را در آرشۀمي با نانيمخالفت بهائ

 ىعجل اهلل تعال« سندي در مورد امام زمان ننوى دعوت عروسى کارتهاى است که در باالاني به بهائى بهائه جامعّهيخود رو کرده ابالغ

 ندارد و ى همخوانى بهائى با باورهاى عبارتني آشکار است که چن بلکهستي شعبان نمهي با نى دشمنى دستورعمل خصوصني و ا»فرجه

ّ تواند در آن واحد ادعاى نمىبهائ.  استّهي تقىنوع  اصل و ني بنابر همانيبهائ. دي عجل اهلل گوگري دى و از سوردي حضرت باب را بپذىِ

درخت ) به منظور مخالفت با نظام و کنفت کردن آن (راني امروز اانيعي و برعکس شرنديگى  جشن نمزي را نسمسي کرىانّ ربى شوقۀفرمود

  .ستي نّتيحي مساي حي با مست مخالفى به معناى دستور بهائني اى کنند ولى نمى چراغانسمسيکر

 لي دستور را تشکني اۀنيشي که پىخيمورد تار. ستي مرسوم نبوده و ن ابدًاى جامعه بهائني عجل اهلل در بني که انجاستي اخوشمزه  

 با ى خاص اوست که به عنوان شخص بهائطي و دستور عمل مربوط به شراحي توضني است و ارازي قربان در شحي دکتر ذبۀلأ مس دهدىم

 با ى پا گذاشت و وقتري را زى فرزندش باور بهائى کارت دعوت عروسى بر رو» فرجهى عصر عجل اهلل تعالامامهات ۀدر ظل توج«نگاشتن 

له را سفسطه أ مقاله مسۀسندي نونکهيازا.  دور شد و مسلمان شدى کرد و از جامعه بهائىادرست خود پافشاراشتباه خود روبرو شد بر عمل ن

ّص نکرده است تعجب نکردم چون روش ايامّ نامه را مشخىخي تارارچوبکرده و شخص مخاطب را نام نبرده و چ در . ستي نني جز اانّيِّ

 و »في فرجه شرىعجل اهلل تعال« و معتقد به انيعيمن به امام زمان شؤ مني الي که شما را سزاستکتاي شکر مضاعف خداوند ى مورد ولنيا
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 بنابر دستور انيه موجود است تا بر همگان روشن شود که بهائّ مجلني هم٣٠ ۀ در صفحى فراماسونرى با لباس رسمّتي از بهائافتهينجات 

 ني را دارند ناچار از دتهاّيالّ فعني که هوس ايىآنها.  را ندارندىحصارو ان) ىمانند فراماسونر (ى در جوامع مخفّتي عضوۀ اجازىنيد

  . گروندى شوند و به اسالم مى خارج مىبهائ

 صرف  از آورند و پسى و اسالم مندي گوى مفي فرجه الشرىّ هستند که در حق امام عصرعجل اهلل تعالىافتگاني همان نجات نهايا  

 و عطش ى و روانى عاطفىازهايو نء روند وخال ى پوشند و به جلسات آن مى فراماسون مۀعبان خرق شمهي و حضور در جشن نىنيريشام و ش

 ى که عکس شخص٢٩ّه ايام ّ در مجلني چنني اىضهايّضد و نق. کنندى  و در آن محافل پر متهاّيالّ فعآنقدرت و شهوت کالم خود را با 

 خي و جعل تارىزي ستقتي کند روند حقى به مردم ناآگاه قالب مى بهائکي عنوان  را در لباس فراماسون بهى بهائني و طرد شده از دعهيش

 کاال در نزد آنان ني ارزشترىب.  هستزي نزاني ستى مزمن بهائى و دستپاچگىتّ دقى بۀ دهد و نشان دهندى را نشان مىّ ضد بهائىانجمنها

 و خيمنظور من از جعل تار.  است نه به محتواى فقط به شعار و فرافکنشانيه اّآشکار است که توج.  استتهاّي و ارائه دادن واقعيىراستگو

 گفتمان ى و شوم است که فوکو آنرا به درستى اکخانهي تارىتهاّيالّ فعني همري زور و زر و تزوى نهادهاى دانش از سوىساختن شبه علم

  .دم نامد و در آغاز مقاله به آن اشاره کرى از دانش خودبافته ميىقدرت با سودجو

 کوشد تا روابط و ضوابط خودبافته را به زور ىقدرت همواره م.  دهدى نسل امروز هشدار مۀ در نقد خود بر قدرت به خوانندفوکو  

 شود هدف ى ساخته و پرداخته مِني چننيقدرت حاکم ا ۀ نظر و به ارادري که زىدانش.  کندهي توجىِ شبه علمى منطبق و با روشهاگرانيبر د

.  استىگري بر دىالي استى و استفاده نادرست از آن دانش غلط براىگري بردى اژهي ساختار ولي کند و آن تحمى مال را دنبىّخاص

 قدرت ى جنوبىقايدر آفر.  شودى مدهي داري بشر بسخي شوند در تارى ساخته و پرداخته مني که چنني دروغيى از دانشهايىفانه نمونه هاّسأمت

 و شوم فيبداند تا از آن راه نظام کث) و دون مقام انسان بداند (ني داروۀ مفقودۀ را حلقاهي سانييقايه آفر کدي دىحاکم بر جامعه الزم م

 ى شبه علمهي در توجيى نمونه هاني به چنزي نکاي آمرخيدر تار.  محروم بداندىّ را سرکوب و از حقوق انساناني کند و بومهي را توجديآپارتا

 رفتهي و پذتهي راه نهادني از اىگري دشمارى  بى انسانري و اعمال غاتي و جناىبرده دار. مي خورى بر ماهانيس پوستان به دي سفى نژادىبرتر

 فرسوده و کهنه و ى هاّهي و با وام گرفتن نظرىخيّ ِشبه محقق تارى کردن گروهري آن با اجى و دستگاههاى اسالمى جمهورزيامروزه ن. شد

 که به ىِشبه علم.  داردى بهائني کاذب در مورد دى و نشر دانشدي در تولىسع)  نوع ممکننيتر ى و سطحنيدر خامتر (ىني لنديپارانو

 ى آزارهاهي توجى و بستر الزم برانهي زمشي پجادي کند و آن اى هدف را دنبال مکي شود تنها ى مدي تولني چننيُصورت خرد و کالن و ا

 . راستا استني شده در همى سپرى تالش٢٩ ّايام.  استى گري افزونتر قدرت بر دىالي و استندهيآ
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 .).م جم ذكرشان رفته استجا
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 را ارائه نموده و مزبور دسته آثار دو هر دسته گل بزرگى به آب داده وفهرستى از

 .طالبان منصف را آسان نموده است كارمحققين و
 ١١٢ بقره،23
: موجود در سايت هاىۀ جزو براى نمونه رجوع شودبه ده ها كتاب و مقاله و24

 ... ونقطه نظر و نيونگاه و اوهام زدائى و بهائىۀ كتابخان

ّ بغضش چنان است كه حتى برخالف تمام رديه نويسان، در 25 ّ

مبادا  كرده تا ابا حضرت باب نيز» سيادت« خود ازذكر سرسخن

طبق بشارات  كه موعودشان بر منتظرين حضرتش متوجه شوند

جالب آنكه . شده اند ول اكرم ص ظاهراسالمى ازخاندان رس

تأكيد  ، سيادت حضرت باب مورد٦٢درهمين ويژه نامه،ص
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قبول جام جم، آقاى محيط طباطبائى، قرارگرفته  مورد استاد

 ! است
ّفهرست رديه هاى مزبور، كتاب  از  شايان ذكراست اولين مورد26 ّ

دربارۀ او من  (، تأليف زعيم الدوله است مفتاح باب االبواب

؛ مائده ١٨٦-١٩٢،صص٢جمله رجوع شود به مكاتيب،ج

؛مائده آسمانى، ١٥٧-١٥٨، صص٥آسمانى، ج 

كه اصل ) ٢،ص١؛ كتاب محاضرات،ج١١٤و ١٠٩،ص٩ج

متن عربى آن را مترجم محترمش آقاى حسن فريدگلپايگانى، 

ّبه رديه اى تاريخ نشرآن، بسى بيشتر  سال از٥٣پس از تمام  ّ

 همچنين دراينجا بايد كتاب. مودبه زبان فارسى تبديل ن عيار

ِون فى حاضرهم وماضيهمّييءْالبابيون والبها« چاپ ( »ِِ

، ازآقاى عبدالرزاق الحسنى را ازفهرست )م١٩٦٢./ق.ه١٣٨١

ّرديه هاى جام جم مستثنى نمود آنجا كه  تا او ،چه كه ظاهرًا ّ

 طرفانه دهد و تحقيقى بىۀ توانست سعى كرد به تأليف خودجنب

جمله بعضى  از مراجعه كرد و بهائيان نيز نظور به خودبراى اين م

از حضرت شوقى ربانى ولى امر بهايى  كتب بابى وبهائى را

تأييد براى وى كتبًا  ت و آرزوىّخواسته اش با محب تقاضا نمود و

مؤلف مزبور عالوه بر . از طرف حضرتشان مورد قبول واقع شد

ز نظرات مخالف ى ائو اصل منابع بهائى استفاده از كتب بها

 بعدى ى نيز استفاده كرد، وحتى توضيحاتئدين بابى و بها

اين قبيل . نيزضميمه نمود يان دربارۀ اشتباهات كتابش رائبها

ّرديه نويسان ايرانى مذكور از را او اقدامات او، كار درفهرست  ّ

 . جام جم جدا مى سازد
م جم مراجعه  جاۀ ويژه نام٤٧ ۀ براى ديدن نمونه هائى،به فهرست صفح27
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ۀ مطالعات ّت مؤسسّهمايش مذكور به هم. ٨، ص ١٣٨٢

كز اسناد مجلس شوراى موزه و مر تاريخ معاصر ايران، كتابخانه،

اسالمى و پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى در محل 

برگزار شد و از ) در ميدان بهارستان( مجلس شوراى ملى سابق

دكتر رضا : جمله سخنرانان و محققين آن عبارت بوده اند از

داورى، آيت اهلل عباس على عميد زنجانى، دكتر کريم 

كتر مجيد تفرشى، دكتر محمد مجتهدى، دكتر موسى نجفى، د
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، دكتر ناصر تكميل همايون، دكتر عطا )منذر( ابوالحسنى 

آيتى، حجت االسالم مهدى انصارى، دكتر مظفر نامدار، ناصر 

همان .( تقوى، و حجت االسالم والمسلمين مهدوى زادگان

ى ازاين شركت كنندگان، درهمين طوركه مالحظه مى شود بعض

 دارند و  نيزحضور٦/٦/١٣٨٦ام جام جم مورخ ّ ايۀويژه نام

 ). به اسامى روى جلدمراجعه فرمائيد! مطلب نوشته اند
نيزكه ) ١٥، ص ٢ج (ظهور و سقوط سلطنت پهلوى در كتاب 37

مطالبى عليه امربهائى دارد، مى نويسد كه اسناد دول استعمارى 

د نيست بلكه اغراق دارد و اسناد رسمى است، معتبر ترين اسنا

و اشاره مى كند پس . حال آنكه آنان اسناد مخفى نيز دارند

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 وسايررديه هاى عليه امربهائى استفاده  ّ

 مى شود؟ 
رجوع شود  اين مواردۀ مآخذ دربار  براى ديدن بعضى منابع و38

؛ وكتب قرن انوار؛ ... نقطه نظر و سايت هاى نيو نگاه و: به

 ديانت بهائى؛ ايران ۀعقايد بعضى دانشمندان جهان دربار
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؛ نقد وبررسى جنبش ١ نور، جلدۀين بهائى؛ صحيفيزادگاه آ

گوى حسن يوسفى اسالمى معاصر، نوگرائى دينى، گفت

اشكورى با بازرگان، يزدى، سروش، جعفرى، شبسترى، 

ى كرمانى، موسوى ّلى، پيمان، ميثمى، سحابى،حجتّتوس

 ... ؛٢٨، ص ١٣٧٨بجنوردى، نشرقصيده، چاپ دوم 
 . ١٢ حجرات،39
 .٣٨ِ اسراء، 40

فرموده اند تأويل ) ع( مهم است كه اشاره گردد امام صادق41

يعنى در ظهور . ئم موعود نخواهد بودآيات مزبور جز در زمان قا

 ى است كه نور الهى به تدريج تمام عالم را مى گيردئبابى و بها

د ّو وعود انبياى الهى و من جمله حضرت ختمى مرتبت محم

ّمصطفى عليهم ابدع التحيات والثناء تحقق  ْ َْ ِ ُ َ َ َْ ِ  مى يابد و نمى َ

فوت كردن  همانند توان جلوى آن را گرفت و مخالفتهاى اعدا

(  به نور الهى خواهد بود كه بديهى است بى اثر خواهد شد

، و نيز كتاب تعليمات دينى سوم اقتصاد؛ ١٣بحاراالنوار، جلد

 ). ١٣٥٨چاپ 
موسوم به انجمن ( » در شناخت حزب قاعدين زمان«  كتاب42

، ١٣٦٢باقى؛ نشر دانش اسالمى، نشر اسفند  .، از ع)ّهحجتي

 . ٩٦،٢٠٣:صص
 .١٢٨ و ١٩٤أخذ صفحه  همان م43
 .١٩١ همان، ص 44

يان ايران در جواب سخنرانى ئۀ جامعۀ بهاّ به نقل ازبياني45

نماينده محترم وقت ايران در جلسات كميتۀ حقوق بشر سازمان 

يان كه سخنرانى مزبور در شماره ئملل در ژنو درباره حقوق بها

 چاپ شده ٢/٥/١٣٦١، روزنامۀ اطالعات مورخ ١٦٧٧٦

 . است
 بيت ٢٠٠٠پيام رضوان : ر اين مورد من جمله رجوع شود به د46

 همان معهد اعلى كه ٢٠٠٣ نوامبر ٢٦العدل اعظم و پيام 

يان ايران مورخ ئۀ جامعۀ بهاّدرهمين مجموعه آمده است؛ بياني

مراجع امور و مالذ جمهور در كشور مقدس  بديع با عنوان ١٣٨

از مركز فرهنگى ، صحيفۀ نور؛ كتاب ...ايران مالحظه فرمايند

، ٣٤،٣٩،٤٤، ١٧، ٨-١٤:انقالب اسالمى، جلد اول،صص

                                                                
٢٢٨، ٦٤،٢٤٣، ٩٠-١٠٠، ٦٥-٦٩، ٥٣-٦٢، ٥٢، ٥٠ ،

 . ٢٠١و ٧٩،صص٤ ؛ صحيفۀ نور،جلد ١٣٨، ٢٠٨
 چنانكه حتى دولتمردان رژيم پهلوى نيزگاهى عنداللزوم در 47

ى در ايران را انكار مى ئمجامع بين المللى وجود جامعۀ بها

همچنين بعضى علما و . ند و يا تجاهل مى نمودندكرد

روشنفكران نيز همين روش را ترجيح مى دادند كه در اينجا 

جمله رجوع  از دراين مورد. لزومى به ذكر ايشان نمى بيند

 ..٤٥٤-٤٥٣،صص١٣٥١، آبان ١٣،شمارۀاخبارامرىشودبه 
ون مضم. ٢٤٩-٢٥١، ترجمه سيد مهدى حائرى قزوينى،صص٢ االتقان،جلد48

و هر گاه خداوند بخواهد فضيلت بسته شده را بگشايد، زبان حسود را بر : شعر

اگر آتش آنچه در كنارش هست نمى سوزاند، بوى خوش عود . آن باز مى كند

 .هيچگاه احساس و دانسته نمى شد
ُ مجموعه مناجاتهاى حضرت عبدالبهاء جل ثناه، چاپ آلمان،صص49  َ  و ٣٢٥:َ

٣٤٦. 

ام جام جم ّ ايۀ كنندگان و مقاله نويسان ويژه نام اشاره به تهيه50

 ). ، قسمت سرسخن٢ص(است 
 ٢صفحه ،١٣٦٠ آبان ١٠يكشنبه  كيهان،  روزنامه51

كتاب شناسى انجمن  گفت وشنود اين مباحثه، درقسمت 52

 مستطاب ايقان، ضمن اظهار نظرات راجع به كتاب متون ونقد

 .  مطرح شده استبهائى پژوهىدرسايت 
وسايت مزبوررا   خودبهائى پژوهىمى فرمائيدكه دراينجا عامل سايت  توجه 53

 و ّمبه قي ايشان، نيازۀ كودكان كه به زعم باطل و را ت مسلمانّعاقل دانسته، ومل

 ! براى آگاه شدن دارند، جاهل دانستهّولى
 ١٣٩ صفحه ١ خطابات مبارکه جلد 54
 ١٩ پاريس  در— در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢٨ نطق حضرت عبدالبهاء 55

  .١٨٦ ص ١ خطابات مبارکه جلد — ١٩١١نوامبر 

توصيف مزبور درانتهاى همين مقال براى هموطنان   تصوير و56

براى دنياى آينده  آورده مى شود تا طرح حضرت بهاءاهلل را عزيز

كه  دراينجا حسب الوعده، طرح مزبورى را. مالحظه فرمايند

 ارائه فرموده اند،  امربهائى براساس تعاليم بهائىّحضرت ولى

  : تقديم مى كند

ّوحدت نوع انسان به نحوى كه حضرت بهاءاهلل مقرر فرموده «

حد جهانى تشكيل يابد كه درآن ّ متۀمستلزم آنست كه يك جامع

 حد گشته وّپيوسته مت ًاديان وطبقات كامال و نژادها و تمام ملل و

ابتكار اعضاء  درعين حال استقالل دول عضوش وآزادى و
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 ۀاين جامع. يقينًا محفوظ مانده باشد ّكبه اش تمامًا ومر

نمود بايد داراى  ّحدجهانى تا جائى كه مى توان تصورش راّمت

امناى تمام نوع ۀ ّيك هيأت مقننه باشد كه اعضايش به منزل

جهانى را دراختيار ۀ انسان بالمآل جميع منابع ملل آن جامع

رفع  نظيم حيات وقوانينى را وضع كند كه براى ت گيرد و خود

. واجب است حاجات وترميم روابط جميع ملل واقوام الزم و

ه به پشتيبانى يك نيروى ّدرچنان جامعه اى يك هيأت مجري

ّپليس بين المللى مصوبات هيأت مقننه را اجراء كند، بتنفيذ ّ 

جهانى را حفاظت ۀ  تمام جامعّۀوحدت اصلي قوانينش پردازد و

ى تشكيل شود كه تمام دعاوى جهانۀ ونيزيك محكم. نمايد

اين نظام جهانى را داورى كند و حكم ۀ حاصله بين عناصر مركب

يك دستگاه ارتباطات . نهايى و الزم االجرايش را صادر نمايد

و مخابرات بين المللى بوجود آيد كه با سرعتى حيرت انگيز و 

زمين را در بر گيرد و ۀ نظم و ترتيبى كامل به كار افتد و جميع كر

يك پايتخت بين المللى . ى آزاد باشدّاز جميع موانع و قيود مل

ت جهانى تعيين شود كه ّكانون و مركز اعصاب مدنيۀ بمنزل

ه قواى وحدت بخش حيات باشد و از ّكانونى براى تمركز و توج

. جميع جهات ساطع گردده آن انوار نيروبخش و جان افزايش ب

 از زبانهاى موجود يك زبان بين المللى ابداع شود و يا يكى

انتخاب و عالوه بر زبان مادرى در تمام كشورهاى فدرال 

يك خط و ادبيات جهانى، يك نظام . جهانى تعليم داده شود

مشترك براى پول و اوزان و مقادير تعيين شود و روابط و تفاهم 

در چنين . بين نژادهاى متنوع و ملل جهان را ساده و سهل نمايد

ين يعنى دو نيروى بسيار تواناى بشر با هم جهانى علم و دۀ جامع

. هنگ شوندآو همكارى نمايند و در پيشرفتشان هم آشتى پذيرند

چنين نظامى مطبوعات به اظهار نظرات و عقايد بشر ۀ در ساي

ارباب غرض چه ۀ ًكامال ميدان دهد و از اينكه مورد سوء استفاد

 ملل و شخصى و چه عمومى قرار گيرد ابا كند و از قيود نفوذ

درآيد  اقتصادى جهان تحت نظم منابع. دول متنازع رهايى يابد

و استفاده شود بازار فروشش  و از مواد خامش بهره بردارى

  . توزيع شود بطور عادالنه توسعه و هماهنگى يابد و محصوالتش

بات و ّى از ميان برخيزد و تعصّرقابتها و كينه ها و دسائس مل

سن تفاهم و همكارى تبديل عداوتهاى نژادى بدوستى و ح

                                                                
 ًو قيود اقتصادى كامال و موانع علل خصومتهاى دينى رفع. گردد

هم فقر و فاقه و هم . الغاء و تفاوت فاحش طبقاتى نابود شود

ت و ثروت فوق العاده از بين برود و نيروهاى عظيمى كه ّمالكي

رود از آن پس  اقتصادى و سياسى بهدر مى در راه جنگهاى

ات ّاختراعات و ترقيۀ هداف اليقى از قبيل توسعا معطوف به

 امراض و ۀى و ازدياد توليدات و محصوالت بشرى و ازالّفن

ت و تشحيذ و ّتحقيقات علمى و باال بردن سطح صحۀ توسع

 ۀكرۀ اعتالء مغز و فكر بشرى و بهره مندى از منابع بكر و ناشناخت

 اى كه هر وسيله زمين و درازى عمر انسان گردد و به ترويج

حيات فكرى و اخالقى و 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 بسيار 

شرق و غرب را در بر گيرد و ۀ عظيمش باشد و مرامهاى عالي

ستفاده از جميع منابع ه اد و بطلسم جنگ و بدبختى را بشكن

در چنان نظامى زور خادم عدل و . موجود در زمين راغب باشد

كى باشد بر شناسايى خداوند يگانه و ّداد شود و بقايش مت

اين است هدف و مقصدى كه نوع . پيروى از يك دين عمومى

سويش روان ه وحدت بخش حيات ب بر اثر نيروهاى انسان ناگزير

: ، ترجمه واقتباسنظم جهانى بهائىاز به نقل (» .است 

 ). ١٦٥-١٦٧: هوشمند فتح اعظم، صص
 نظم جهانى بهائى ،جهانۀ حال وآيند: به له رجوع شودمازج اين مورد  در57

 .ترجمه واقتباس هوشمندفتح اعظم
 پيام بهائى ۀدرشماره هاى مجل ازجمله مى توانيد  اخباركنفرانس هاى مزبوررا58

- ٥: ، صص١٣٧٩دى ماه  ،آذر و٢٥٣ۀ ازجمله شمار ( ٢٠٠٠مربوط به سال 

ۀ المللى جامع تهاى بينّاليّفعۀ درهمين مجموعه نيزدرمقال. مالحظه نمائيد) ٧

  اشاراتى درمورد كنفرانس هاى مزبوروحدت و رفاه عالم انسانىۀ بهائى در زمين

همچنين مى توانند جريان آن را  عزيز خوانندگان. رامالحظه مى فرمائيد

مذهبى ايران كه درآن كنفرانس ها شركت كردند  يندگان رسمى سياسى وازنما

 !بهائى را حس كردند،بپرسندۀ وعظمت مقام جامع
، رجوع شودبه مقاالت مربوطه درهمين خصوص ٢ عالوه برمنابع مأخذ59

 .درهمين مجموعه
ازدوستان وفاميل وآشنايان بهائى  كتاب مزبوررا  ازهموطنان عزيزتمنا مى شود60

 .تا خودشهادت برآنچه عرض شد بدهند هيه ومطالعه فرمايندخودت
 ٣٤٠، ص١، جآيات الهى كتاب 61
 .١٦٦، ص٣ اصول كافى، ج 62
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 ١٥ قران كريم،حديد، 63
 ٨٤- ٨٥اولى، صص   منتخبات آيات حضرت نقطه64
 ٨٦ همان، ص 65
 ١٩٩ديانت بهائى، ص ۀ جهان دربار دانشمندان بعضى از  عقايد66
 ١٨٦، ص ١ رگ تاگ ج67
 ٢٤٦ششم، ص  مجله ء آهنگ بديع، سال 68
 ٧٣ متنخبات آيات حضرت اعلى، ص69
 ٦٩ سلطان رسل، حضرت اعلى، ص70
 بيان فارسى كتاب ٦واحد   از١٤ باب 71

يعنى به راستى که . ١١٤ منتخبات آيات حضرت اعلى،ص72

 از مى کند ظاهر را او جالل وشکوه کسى که خداوند

 اسم بهاء اشاره فرموده مبارکه بهۀ دراين آي .برتراست هرشکوهى

 . اند
 .مى رسيد خوبى هاۀ  شمابه هم٩درسال  يعنى. ٩٠ قرن بديع، ص 73
بگومبارک  آنگاه و  سال ازبيان بگذرد٩صبرکن تا يعنى. ٩٠ قرن بديع، ص 74

 .بهترين آفرينندگان است است خداوندى که
 ٣٩٣حضرت محبوب، ص ۀ  ادعي75
 ١٣٣-١٣٤اشراقات، صۀ  مجموع76
  ميالدى ١٩٦٧ دسامبر٨خ مکتوب مور77
 ٥ديانت بهائى، صۀ جهان دربار دانشمندان  عقايدبعضى از78
 ١٣٣ همان، ص79
 ١٧٦ همان، ص80
تولستوى به آئين بهائى، به نقل ازکتاب  گرايشۀ  سايت نيونگاه، مقال81

 استنداردو. لئوتولستوى وديانت بهائى، اثر ل

  ١٦٨ص ... عقايدبعضى از82
 ١٣٠ همان، ص83
 العدل اعظم  بيت٢٠٠٣وامبرن ٢٢ پيام 84
 به بعد ٣٨٠ کتاب خط سوم، ص85
 ٦٤-عمران  آل86
 ٤١،ص٢٥٢ پيام بهائى شمارۀ 87
88 http://www.adherents.com 
 ابراهيمۀ ، سور٢٩- ٣٣ آيات 89
 برمى آورد دريا سراز درخشکى پنهان کنند را اگرنور  لوح مبارک پاپ، يعنى90

 .من زندگى بخش عالميان هستم ومى گويد

 با نورالهى را يعنى مى خواهند. ٣٢ۀ ،آي٩ۀ رآن مجيد، سورق91

 مگرآنکه نورش مى کند ابا خدا و خاموش کنند دهان خود

  .  اگرچه کافران کراهت داشته باشند،راتمام نمايد

حيانى بهائى چنين آمده  و درآثار شهيدان، خون آن درتأثير

ّدماِء مطهره  ِٕاهراق«: است يدان شه) ريخته شدن خون پاك ِ(ِ

                                                                
ّوعصرگوهرافشان ِأعز ِأبهائى، ايران است كه دراين قرن نورانى َ 

انسانى  وحدت عالمۀ پرد وسرا بهشت برين نمايد روى زمين را

ْكمانزل فى االلواح  را، ٔ ِ َ ِّ ُ همان طوركه درالواح وآثاربهائى نازل (َ

 وحدت ِاصليه را و درقطب آفاق مرتفع سازد ،)شده ونوشته

ِت ّمشي«: ونيز» .فرمايد  راتأسيسصلح اعظم و دهد جلوه

ّحى ِقديربراين تعلق گرفته و  اقتضاء هچنين، الهىۀ ِحكمت بالغ َ

ّنموده كه خاصان ِحق دركشورمقدس ِايران، مال ومنال، ّ ّحتى  ّ

مطهر ِ ِدم اميد، ۀ ايثار نمايند تا شجر خويش را) خون ِپاك ِ(ُ

ن ّون مزيگوناگ ميوه هاى به برگ و و د گرد) آبيارى(سقايت 

درحال جنگ (ۀ شود و به مرور ِايام، اقوام و قبائل وملل ِمتباغض

َدرظل ِظليلش  افريك را و تاجيك امريك و اروپ و) ودشمنى ّ

به نقل از (» .دهد) دوستى وآشتى(درآورد و تأليف ) دائمۀ ساي(

 ٢٩وپيام بيت العدل اعظم، مورخ  ؛٣١٠، ص١، جتوقيعات

  ) ١٩٩٠دسامبر

 )بهائى نگاهى تازه به ديانت ۀبه نقل ازجزو(
 ٩٧ قرن انوار، ص92
 ٩٨ قرن انوار، ص93
 ١٠٣ همان، ص94
95 http://statements.bahai.org/about.cfm 
 ١٠٤ قرن انوار، ص96
97 http://statments.bahai.org/about.cfm 
 ٨٨ قرن انوار، ص98
99 

http://newnegah.org/index.php?option=com_content&task=blogcat

egory&id=126&1temid=138 
100 http://www.nur.edu/55225/wpm00c0.asp 
101 http://www.fundaec.org/en 
102 http://www.bahaindia.org/social/nedimore.html 
103 

http://www.chinadevelopmentbrief.com/dingo/province/gansu/1-5-

0-28-0-0-.http 

 ى به نقل ازجزوۀ نگاهى تازه به ديانت بهائ104
105 http://info.bahai.org/article-1-8-1-23.html 
 ١١٧بهاءاهلل، شمارۀ  منتخبات آثارحضرت106
 به فارسى، كژ انگاشته اند راست را كتاب ۀرجوع شود به ترجم  دراين مورد107

 .١٤اودوشفر، ص از
 ١٣٤٤ چاپ دوم آن، تهران، 108



               

 

                                                                

٣٥٦     ولوله درشهر

 از عهد و ميثاقه مقال: به  دراين مورد ازجمله رجوع شود109

 ١٥٨ان مؤمن مندرج در يكى از نشريات اخبار امرى سالموژ

 . ١١٥-١٢٤:، صص٢جرحيق مختوم  ؛ ٤٦-٦٢صص  بديع،
 كه او را —صبحى ونيكو   يعنى— سرنوشت دو رفيق او نيز 110

 ى شبيهئت با امر بهاّمى ستودند، مانند قلوبشان كه در ضدي

ُتشابهت قلوبهم«(يكديگربود  ُ ُ ُ ْ َ َ ، جز )١١٢بقره،  ، قرآن مجيد،»َ

 كواكب ٣٣٦-٣٣٨: نيكو در صص حسن.( يأس و خسران نبود

 ). تقريظى بر آن نوشته و آواره را ستوده بود ٢ج ه،ّريّالد
به . آشكار است دى از قرآن مجيد اين حقيقتّ در آيات متعد111

؛ ١١:؛ نور٢٨٦، ٢٨١، ١٤٩،١٥٩:آل عمران: عنوان نمونه

  .... ؛٢٧:؛بقره٣٥،١٢٥:اعراف

ّو المسلمين سيد هادى خسروشاهى  االسالم تّحج مقالۀ -5

 آمده گاهى به خاطرات صبحى مزبور تحت عنوان ۀدرفصل نام

امثال صبحى  به آثار ت عدم اعتناى هموطنان عزيزّاست وبه عل

ايران نسبت به آئين  ت عزيزّافزون مل ه وكنجكاوى روزّتوج و

: كرده اند وى چنين ياد س بهائى است كه ايشان ازّمقد

ّهميت خاطرات صبحى از دو جهت قابل توجه است؛ا« ّ 

ت نويسنده که از افاضل و ادباى معروف عصر ّنخست شخصي

خاطرات که به تاريخ و عملکرد  باشد و ديگرى محتواى ما مى

ربع  رغم گذشت حدود سه على. گرى پرداخته است  بهائىۀفرق

 وى خوانى و يا نگاهى به خاطرات ّقرن از انتشار کتاب اول، باز

صبحى، نثرى ۀ ديگر آنکه اين دو نوشت. نمايد ضرورى مى

ادبى و سخنورى  اديبانه و ممتاز دارد که حاکى از مقام ارجمند

 البته اين امر از امثال جناب حجت االسالم بعيد ».وى است

ّنيست ، چه كه به علت همين ديد بهائى ستيزانه وغيرمنصفانه 

امۀ مطالعات فصل ناست كه همين ايشان درمطلبى در 

، ۱۳۸۴بهمن، چاپ زمستان۲۲، ويژه نامۀ ۱۱، شمارۀ تاريخى

، با ديد و قصد وارونه جلوه دادن حقايق، پس ازاشاره ۷۵ص 

به اينكه پروفسور بهائى ايتاليائى، جناب بوزانى ، قرآن مجيد را 

به زبان ايتاليائى ترجمه كرده، به جاى قدردانى وبه جاى 

ائى نفوسى چون جناب بوزانى را اعتراف به اينكه ديانت به

ازمسيحيت به خودجذب ومؤمن نموده است به طورى كه چنان 

ّبرحقانيت اسالم عزيز معترف شان ساخته كه به ترجمه ومعرفى  ّ

                                                                
قران كريم نيز پرداخته اند، دراظهارنظرى غيرمنصفانه وحقيقت 

ستيز، بهائيان را مخالف اسالم جلوه داده، فرموده اند ترجمۀ 

 قلقلكدر مورد بهائى ستيزى ايشان درمقالۀ !  ايراد داردايشان

   !درهمين مجموعه حقايق جالب ترى را نيز خواهيد خواند
 ٤٠٢ به نقل ازبهائيان، سيد محمد باقر نجفى ص 112

ّو المسلمين سيد هادى خسروشاهى  االسالم ّحجتمقالۀ  113

 آمده گاهى به خاطرات صبحى مزبور تحت عنوان ۀدرفصل نام

امثال صبحى  به آثار ت عدم اعتناى هموطنان عزيزّوبه علاست 

ايران نسبت به آئين  ت عزيزّافزون مل ه وكنجكاوى روزّتوج و

: كرده اند وى چنين ياد س بهائى است كه ايشان ازّمقد

ّاهميت خاطرات صبحى از دو جهت قابل توجه است؛« ّ 

ت نويسنده که از افاضل و ادباى معروف عصر ّنخست شخصي

خاطرات که به تاريخ و عملکرد  باشد و ديگرى محتواى  مىما

ربع  رغم گذشت حدود سه على. گرى پرداخته است  بهائىۀفرق

خوانى و يا نگاهى به خاطرات وى  ّقرن از انتشار کتاب اول، باز

صبحى، نثرى ۀ ديگر آنکه اين دو نوشت. نمايد ضرورى مى

ادبى و سخنورى  داديبانه و ممتاز دارد که حاکى از مقام ارجمن

 البته اين امر از امثال جناب حجت االسالم بعيد ».وى است

ّنيست ، چه كه به علت همين ديد بهائى ستيزانه وغيرمنصفانه 

فصل نامۀ مطالعات است كه همين ايشان درمطلبى در 

، ۱۳۸۴بهمن، چاپ زمستان۲۲، ويژه نامۀ ۱۱، شمارۀ تاريخى

ادن حقايق، پس ازاشاره ، با ديد و قصد وارونه جلوه د۷۵ص 

به اينكه پروفسور بهائى ايتاليائى، جناب بوزانى ، قرآن 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 

ّعزيز معترف شان ساخته كه به ترجمه ومعرفى ّبرحقانيت اسالم 

قران كريم نيز پرداخته اند، دراظهارنظرى غيرمنصفانه وحقيقت 

ستيز، بهائيان را مخالف اسالم جلوه داده، فرموده اند ترجمۀ 

 قلقلكدر مورد بهائى ستيزى ايشان درمقالۀ ! ايشان ايراد دارد

  !خوانددرهمين مجموعه حقايق جالب ترى را نيز خواهيد 
،چاپ انتشارات مهر، آلمان، بهائى گرى، شيعى گرى،صوفى گرى 114

شهادت امثال كسروى كه خوددشمنامربهائى بوده وبرآن . ٩٩، ص١٩٩٦ژانويۀ

رد نوشته نشان مى دهدكه حتى غيربهائيان نيزبه فسادوبيشرميامثال آواره 



               

 

                                                                

٣٥٧     ولوله درشهر

درادامۀ مقاله خواهيدديدكه صادق هدايت (وصبحى شهادت داده اند

اساسًا جداشدگان ازجامعۀ بهائى فقط نزددشمنان امربهائى ). نيزچنيننظرداده

درايرانموردتوجه ظاهرى قرارگرفته اند كه آن نيزبه خاطراستفادۀ ابزارى ازايشان 

واال درحقيقت وباطن آنان حتى . برايمخالفت با دين بهائى بوده است

ه مرورايام آنان را به حال نزدخوداينان نيزارجوقرب حقيقى نداشته اندچنانكه ب

. خود رها كرده وآن بختبرگشتگان درتنهائى وبيچارگى خودازدنيا رفته اند

امروزاين جريان دربارۀ خانممهنازرئوفى درحال تكراراست كه باندرديه نويسى 

ايران ونيزجام جم وكيهان وراديووديگران مشغول استفاده ازايشان هستند، تا كى 

دربارۀخانم رئوفى درجاى ديگرازهمين مجموعه ! ازنداورابه حال خودرها س

 .مطالبى مذكوراست مراجعه فرمائيد
، كتاب يكم ازسلسلهنشريات كنكاشى دربهائى ستيزى به نقل از كتاب 115

، به ١٣٨٥نيكوصفت، انتشارات پيام، چاپ اول خرداد. خرافات زدائى،ازس

شم نامه ازصادق هدايت به حسن شهيدنورانى،كتاب چ٨٢نقل از

همچنين رجوع . ١٩٤٨شنبه ماه مه ٢٧خرداد ١، نامۀ ١٣٧٩انداز،پاريس،

شودبه شهادت آقاى محيط طباطبائى ــ كهمورداعتماد جام جم وسايت 

 است ـــدرخصوص سنديت نداشتن كتب آواره بهائى پژوهىضدبهائى 

بررسى ادعاى جام جم وصبحى، كه درهمين مجموعه، تحت عنوان 

 .، آمده استبودن مطالب ويژه نامۀ ايام» هدقيقوعالمان«درخصوص 
ّ به نقل ازبهائيان، سيد محمد باقر نجفى ص 116 ّ٤٠٢ 
نويسندۀ كتاب، جنابفاضل . ٨٥٩ ـــ ٨٦٠: ، قسمت دوم،صص٨ ج117

 .مازندرانى، ازدانشمندان جامعۀ بهائى مى باشند
  ازعجايب آنكه رديه نويسان شيعى درايرانكه اينقدرسنگ صبحى رابه سينه118

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 پسندند، ومرگ را خوب مى دانند ولى 

سلطان الواعظين ، گفتارشبها يپيشاور دردفاع ازحريم تشيعدركتاب ! برايهمسايه

دارالكتب االسالميه، كه : ، ناشر١٣٦١شيرازى، چاپ بيست وهشتم،ديماه 

 صفحه ١٠٥٩به تأئيد آيات عظام ازجمله آيت اللهبروجردى رسيده، ودر

 آمدهكه طرف ٧٧٢- ٧٧٥: مناظرات بين اهل تسنن وتشيع است، درصص

ّه ام سنى مى گويد معاويه خال المؤمنين وكاتب وحى بوده وخواهرمعاوي

. حبيبهزوجۀ رسول اهلل ص بوده است ولى شيعيان به اوبى حرمتى مى كنند

سلطان الواعظينشيعى جواب مى دهد كه معاويه كاتب وحى نبوده بلكه كاتب 

هجرى مؤمن شده كه ازدوران وحى چيزى باقى ١٠معاويه سال . مراسالت بوده

ص را خيلى چون رسول اكرم «. نمانده بوده، بلكه كاتب مراسالت بوده

آزارنموده وبدها گفته بودوبعدازاينكه سال هشتمدرفتح مكه ابوسفيان مسلمان 

شد نامه ها براى پدرنوشت واوراتوبيخ وسرزنش نمودكه چرامسلمان شدى وقتى 

 درشبه جزيرة العرب و خارجاز —هم كه خودش ناچار شد در اثر بسط اسالم 

ّاب عباس عم اكرم رسول اهلل  مسلمان شود ميان مسلمانان موهون بود جن—آن 

صازآنحضرت درخواست نمودكه يك امتيازى به معاويه بدهيد تا از خجلت 

» .ّبيرون آيد حضرتبراى رعايت تقاضاى عم بزرگوارش اوراكاتب مراسالت نمود

                                                                
پس ازنقض عهد عليهحضرت على ع، معاويه درمذمت آن حضرت حديث 

  ). ٧٧٩ص(جعل مى كرد

دش درپاسخبه سنى عزيزى كه معاويه راكاتب وحى جالب آنكه وى به قول خو

گفته استدالل مى كند معاويه كاتب وحى نبودهبلكه كاتب مراسالت بوده 

ناگفته نماند كه ازكاتبين وحى حضرت رسول نيزبوده اندكهنقض عهدكرده (

، اما وقتى )اندوازاسالم خارج شده اند، مثل عبداهلل بن سعد ابن ابى سرح

يه نويسان عليه امربهائى استدالل مشابهى رامى آورند كه بهائيان درجوابرد

صبحى كاتب مراسالت بودهونه كاتب وحى، واساسًا وحى مخصوص حضرت 

بهاءاهلل بوده ونه حضرت عبدالبهاء كهمصدرالهام موهوبى بوده اند، ازايشان 

اين دو نفر از کسانى بودندکه پيروان «: ازجلمه چنين نوشته اند! ( نمى پذيرند

و باصطالح کاتب وحى آنها ....ر سخت بها و عبدالبها محسوب مى شدندس

و بهاييان احترامى که ......بودندو الواح بسيارى به افتخار آنها صاد رشده بود

آنان به تمام زير و ......براى ايندو نفر قائل بودند کمتر از خود بها و پسرش نبود

هاى سياسى، مذهبى و تمام بم بهاييتآشنا ئى داشتند و شاهد تمام فعاليت

سايت » .رفتارهاى اجتماعى،شخصى و خانوادگى اين حضرات بودند

http://bahaallah.blogfa.com تحرى حقيقت،نخواندن  كه مطلبى با عنوان

براى اينكه «:  به اشتباه چنين مى نويسدمسلخ عشقويا مهنازرئوفى در . نيست

 بيشتر روشن شود، در حقيقت ساختگى بودن و پوچبودن اين دين برايت

ّنوشتجات باب و بهاء بيشتر دقت كن وكتابهاى كاتب وحى آنها، آقاى صبحى 

  ). »را بخوان

حال آنكهبه قول خودشان معاويه كاتب حضرت محمد ص كه مصدروحى 

ورسالت هستند بوده، ولى صبحيكاتب حضرت عبدالبهاء بوده كه جانشين 

اينك !  جديدهستند، بودهحضرت بهاءاهلل كه مصدروحى الهى دردورۀ

بايدازجام جميان ودارودستۀ همچون خودشان پرسيد كه دراين موردكهخودشان 

مگرنمى گويند كه معاويه نزدحضرت رسول به ! نوشته اند، چه دارند بگويند

كتابتمشغول بود وسپس نقض عهدكرد وبه جعل احاديث عليه شيعيان 

درردشيعه قبول ندارند، ولى پرداخت؟ بنابراين چگونه است كهاحاديث اورا

! رديه هاى مشابه صبحى عليه بهائيان را حجتكامل مى دانند؟ سبحان اهلل

 !فاعتبروا يا اولى االبصارواالنصاف
 اهل بها اين رويه راازمواليشان حضرتعبدالبهاء آموخته اند كه دروصيت نامۀ 119

 چنين ، پس ازافشاياقدامات دشمنان و پيمان شكنان،الواح وصاياخود، 

ْبرايشانطلب استغفار كرده اند، قوله المحبوب ُ ُْ َ ْ ُ ِرب انى ادعوك بلسانى «: َ ِ َ ُ ْ َ ّ ِ ِّ َ

ْوجنانى ان ال تؤاخذهم بظلمهم واعتسافهم و نفاقهم ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْْ ُ ُ َُ َانياكب بوجهى على ... َ َ ِ  ِ ّ ِ

ْتراب الذل واالنكسار و ادعوك بكلتضرع واب ْ َْ َ َ َ ٍَ  ِّ ُِّ ِ َِ ُ َُ ِ ِ ْ  َتهال ان تغفرلكل من آذانى و تعفو ِ َ َ َ َ َ َُ ُْ ْ ْْ ِّ ِ ِ ٍَ

َعن كلمن ارادنى بسوٍء و اهاننى و تبدل سيئات كل من ظلمنيبالحسنات و  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ِ َِ َ َْ ْ ِّْ ُِّ ُُ َُ َ َِّ

ِترزقهم من الخيرات و تقدر لهم كاللمبرات ِ ِّ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ِّ َ َ اى پروردگار من همانا :مضمون( »...َ

ه زبان و قلبم مى خوانمو مى خواهم كه آنها را به ظلم و جور و نفاقشان ترا ب

همانا رخ بر خاكافتادگى و انكسار مى گذارم و ترا به كل ...مجازات مفرمايى

تضرع و زارى دعا مى نمايم كه ببخشايى هر كهرا كه مرا اذيت نمود و عفو 

وتبديل فرمايى فرمايى هر آن كس را كه بدى مرا خواست و مرا اهانت نمود



               

 

                                                                

٣٥٨     ولوله درشهر

گناهان كسانى را كه به من ظلم كردند، به حسنات، و ايشان را از خيراترزق 

 ...).دهى و همۀ خوبى ها را برايشان مقدر فرمايى
. ٢٥٠ ص ١نيز توقيعات جلد . ١٥و١٤ صص ٦ جلد مائدۀ آسمانى كتاب 120

اب ّنظربه همين حكم،حضرتشان دربارۀ همان آوارۀ مذكور، به جناب عبدالوه

تا «به آواره مقروضاست ) بهائيان(ّذبيحى مى فرمايند كه بايدهر كس ازاحباء 

مصابيح كتاب (» .ِفلس آخر قرض را بپردازد زيرا حقوق مدنى او محفوظ است

 ). مى فرمايند٤٩١، جلد نهم، صهدايت
 ٢٩٩ گنجينۀ حدود و احكام، ص 121
 ٨٥، ص ٥ آثار قلم اعلى، ج122
 ٢٩، ص ١ آيات الهى ج123
 ٨٢، ص ٢ت الهى، ج آيا124
 ٢٩٩ گنجينۀ حدود و احكام، ص 125
 ٨٠ منتخباتى دربارۀ تعليم و تربيت، ص126
 ١٢٥ گلزار تعاليم بهائى، ص127
  همدان١٣٨٥ خرداد ٢٩، ٢ صفحه ٦٩٦ هگمتانه شماره 128

 ١٣٨٥ خرداد ٢٨ صفحه اول، ٦٩٥ هگمتانه شماره 129

 همدان 
  همدان١٣٨٥ خرداد ٢٩، ٢ صفحه ٦٩٦ هگمتانه شماره 130
 همدان١٣٨٥ تيرماه ٦، ٢ صفحه ٧٠٣ هگمتانه شماره 131
  همدان١٣٨٥ تيرماه ٦، ٢ صفحه ٧٠٣ هگمتانه شماره 132
  همدان١٣٨٥ تيرماه ١٢، ٢ صفحه ٧٠٧ هگمتانه شماره 133
 ٤١ سوره فرقان آيه134
 ١٦ سوره الشورى آيه135
 ١٠ يا٨ سوره فرقان آيه 136
 ١٤يا١٣ سوره دخان آيه 137
 ٣٦ يا٣٥ سوره الصافات آيه 138
 ٢٩ سوره طور آيه 139
 ٥١ سوره قلم آيه 140
 ٣٩ و ٣٨ سوره ذاريات آيه 141
 ٥٢ سوره ذاريات آيه 142
 ١١٨ يا ١١٣ سوره بقره آيه 143
 ٥ يا٤ سوره فرقان آيه 144
 ١٠٥يا ١٠٣ سوره نحل آيه 145
 ٤٤ يا ٤٣ سوره ُفصلت آيه 146
 ٦٥ يا ٦٢ سوره االنفال آيه 147
-٢٠٢چاپ مصر، صفحات  ركههداء، مجموعه الواح مباّدالشّزيارتنامه سي 148

٢١١. 
 .خطابات عبدالبهاء 149
 . ميالدى١٩٤٨مجله بهائى نيوز، سپتامبر  150
 .شهبازى ، عبداهلل١٦/٥/١٣٨٢روزنامه جام جم،  151

                                                                
 .٤٠-٣٠مه مقاله شخصى سياح، صص ّمقد 152
 ٨٦- ٨٠ بديع،صص ١٠٩تا١٠٢  به نقل ازكتاب توقيعات مباركه153
 ۲۵۸گلزارتعاليم بهائى صفحه 154
 ۱۲۵ارتعاليم بهائى صفحه گلز 155
 ه١٤مبانى سياست ص  156
 ١٦همانجا ص  157
 ٧٤انجا ص مه 158
 ٧٤همانجا ص  159
 ٢٢مبانى سياست پيشگفتار، ص  160
  و اشاره به حديث قدسى٢٣٩ ص ٣مر و خلق ج ا 161
 ٤٠٥مبانى سياست ص  162
 به توان عينًا ى را نمىئهيچ فرد بها«:فرمايند  امراهلل در بيانى مىّحضرت ولى 163

امى و حجمهوريخواه يا دموكرات شناخت چه كه وى مافوق ساير امور  هوممف

است كه حضرت بهاء اهلل وضع فرموده اند و اين عبد  طرفدار اصول و مبادى

يك ازاحزاب سياسى با اين اصول و مبادى   معتقدم كه پروگرام هيچًكامال

 »موافقت تام نداشته و ندارد

يابى علل عقب  يم؟ ريشهما چگونه ما شد. زيباکالم، صادق 164

-٨٤.  خورشيدى ص١٣٧٨انتشارات روزنه . ماندگى در ايران

١٨٣ . 
 ١٨٣. ماخذ باال ص 165

  : براى نمونه نگاه کنيد به 166

Le Livre de la Certitude (traduit de Persan par Hippolyte Dreyfuset 

Mirza Habibullah Chirazi) Paris:Leroux, 1904. 

-٢٥٧. ر مکاتيب عبدالبهاء جلد دوم صمتن اين نامه د 167

  : او مى نويسد که.  آمدهاست٢٦٣

درخصوص جناب آقا ميرزا حبيب اهلل اين سليل آقا رضاى 

نمائيد با سائر ياران که بلکه  تىّهر قسم باشد هم. جليل است

ا گردد ولو درسائر واليات و يا ّتى از براى او مهيّشاءاهلل مشغولي ان

تى دارد نظر به ّزد من اين مسئله اهميدر ن. در خارج مملکت

  ) ٢٦٣.ص. (به جناب آقا رضا دارم تى کهّمحب

 ميالدى دانست چون در ١٩١٠اين مکتوب را مى توان  تاريخ

م ّاحتمالى بهائيان در مجلس سو متن نامه اشاره اى به عضويت

 روسپيرو ۀاين انتخابات به دليل اولتيماتم و حمل. شده است

 ١٩١٤م تا سال ّتر منحل شد و مجلس سو مورگان شوسۀمسال

  . تشکيل نشد



               

 

                                                                

٣٥٩     ولوله درشهر

اس ميالنى در کتاب معماى هويدا اشاره اى به اين ّدکترعب

خذ آن را گم کرده بودند و در پانويس أمکتوب دارند ولى گويام

  : ک به.ن. اشاره اى به اين مساله شده است

  The Persian Sphinx. ٤٤ص 
168 The Persian Sphinx ٤٧ ص 
169 The Persian Sphinx. ٧٨ص 
 .در اينجا الئيک را به عنوان برابر فرانسه واژه انگليسى سکوالر بکارمى برم 170
 .ماخذ باال٧ص  171
172 The Persian Sphinx ٢١٩ ص 
- ٣٩١.عبداهلل شهبازى صۀ ظهور و سقوط سلطنت پهلوى جلد دوم، نوشت 173

٣٩٠ 

  ٣٨٨ماخذ باال ص  174
 ٤٠٢ ص ١اسناد ساواک ج به روايتاس هويدا ّامير عب: رجال عصر پهلوى 175
 ٣٨٨عبداهلل شهبازى صۀ م، نوشتّظهور و سقوط سلطنت پهلوى جلد دو 176

اسناد ساواک  اس هويدا به روايتّامير عب: رجال عصر پهلوى 177

  ٤٥٩ ص ٢ج
د سعيد زاهدزاهدانى و ّ سيۀ نوشت٢٤١. ت در ايران صّبهائي: رجوع کنيد به 178

 .د على سالمىّمحم
 ٣٨٨ عبداهلل شهبازى صۀم، نوشتّسلطنت پهلوى جلد د وطظهور و سق 179
 ٣٨٥ماخذ باال ص  180
- ٥٥١ ص ٢اسناد ساواک ج اس هويدا به روايتّامير عب: رجال عصر پهلوى 181

٥٢٥ 
 ٥١٩-٥٢٠:،صص١٣٧١،چاپ پنجم، پاييز ٢ ج182
تاريخ جامع افراسيابى دركتاب  آقاى بهرام: ديگران نيز چنين كرده اند، مثل 183

 مسلخ عشقچاپ شده است؛ ومثل جاعلين كتاب   تجديد١٣٨٢ در كهتّبهائي

 تجديد ١٣٨٥ چاپ ودر١٣٨٣ودر كه به نام خانم مهناز رئوفى جعل شده است

 .چاپ شده است
ى موجود است كه ئس بهاّمقد دراين مورد بياناتى از بنيانگزاران آيين 184

 خواهد تقديم  آنها باشد، درطبق اخالصۀِاگرطالب دلسوزى مايل به مطالع

 .شد

، احمد وزيران ايران نخستازجمله رجوع شود به كتاب  185

عبداهلل پور، نشر كانون انتشارات 

 . ٢٣٨،ص١٣٦٩،پائيز١علمى،چاپ
، از دالرام رگ تاكدركتاب  گوشه هايى از اين حقيقت را مى توان 186

 .مشهورى، مالحظه نمود

داراالنشاء بيت العدل اعظم، خطاب به ۀ ازرقيم به نقل 187

ناگفته نماندكه همين ./ ٢٠٠٦دسامبر٦خ  ّيان، مورئى از بهايك

توسط ديگران نيزمطرح شده است كه پاسخ فوق جواب  مسأ له

                                                                
ازآقاى ابراهيم ذوالفقارى ياد  ازجمله مى توان. آنها نيز هست

، مندرج هويدا تباركرد كه درمقاله اى ناقص وناتمام، باعنوان 

 مطالعات وپژوهشهاىسه ّدرفصلنامه مطالعات تاريخى، مؤس

،چاپ ١٣٨٤م،شماره دهم،زمستان ّسياسى،سال سو

وباهمان روش  ، بدون تحقيق كامل١٦٧-١٨٣: ليال،صص

هاى كليشه اى تكرارى معمول بعضى نويسندگان، سعى نمود 

زندگى  آخر ذكراينكه اوتا با نمودن پدرهويدا و فىّى معرئبا بها

ى با بعضى ئهاب جهت اهداف دين در و ى باقى ماندئنيز بها

ين طباطبايى ازعوامل كودتاى ّدضياء الدّسياسيون،ازجمله سي

روى  در و  ه ش وارباب اردشيرجى ريپورتر،ارتباط داشت١٢٩٩

ى را ساخته ى ئكارآمدن رضا شاه نقش ايفا نمود، دين بها

يان را وابسته به آن ورژيم پهلوى معرفى ئبها و انگليس استعمار

 !. نمايد
؛ و سايت ضد مسلخ عشقبه كتاب : ع شوداز جمله، رجو 188

 ... ؛ و) پژوهى بهائى (Bahairesearch.irى ئبها
ومقصود از آن به دهها  بهائيان در امور سياسىۀ مفهوم عدم مداخل درمورد 189

كه از جمله در  ىئى ودهها مقاله از فضالى بهائبيان از بنيانگزاران آيين بها

 .عه شودسايت هاى اينترنتى هم موجود است مراج
 . به بعد٣٨٦:،صص٢جلد 190
 .٦٤٠،ص ١همان،ج 191
 .٦٣٦،ص١همان،ج 192
 .٦٤٢- ٦٤٣:،صص١همان،ج 193

كه وسايل  خود وى اعتراف كرده است. ١٨و٣٧٧:،صص 194

./ آموزش ساواك توسط اسرائيل را فراهم آورد

 . ٦٥٢-٦٦١؛٤٤٢-٤٦٧؛ ٣٧٧: ،صص١همان،ج
 ).مزبور است  تاريخ دو سند١٩/٥/١٣٥٠ و ١٢/٦/١٣٤٣ 195
فسادى كه ويژه نامه جام جم  بسيارى ازتهمت هاى. / ٣٧٦،ص ٢همان،ج 196

َاكاذيب همين محرم ِ از ى دررژيم پهلوى نسبت دادهئبه افراد بها  ۀ سال٤٠َْ

ظهور كتاب  طبق خود كه  ساواك وى،ۀ سال١٢د رضا شاه پهلوى وناظر ّمحم

ى باشد، بوده، م  با انگليس وامريكا واسرائيل مرتبطوسقوط سلطنت پهلوى

 ).ت هم نداردّودرنتيجه سندي
انقالب  ، مركز اسنادت االسالم فلسفىّومبارزات حج خاطراتكتاب  197

 .١٩١ ،ص ١٣٧٦اسالمى،

ذكر است كه اين اولين بار و آخرين بار از جعل چنين  شايان 198

ى و وجه المصالحه قرار دادن آن ئبها سناريو ها عليه جامعه

نيز ساواك   اينكه در زمان شاهنبوده و نيست، چه كه عالوه بر



               

 

                                                                

٣٦٠     ولوله درشهر

 از همين كار را مى نمود، جالب تر و عجيب تر آنكه بعد

ات ّدرحال تكرار است و عالوه بر جعلي همان نقشه نيز انقالب

اسالمى كه در  مذكور در جريان فردوست در دهه اول انقالب

يان را از عوامل رژيم شاه و ساواك، و وزراء را ئآن سعى شد بها

م انقالب نيز، پس از ّم و سوّدهند، در دهه دو وهى جلئبها

جمهورى اسالمى  العاتّافشاى اقدامات جريانى دروزارت اط

ط خود مسئولين محترم بلند پايه نظام، عواملى مى ّتوس

يان نمايند كه مكرشان را ئخواستندآن جريان را منتسب به بها

 —کتبى و صوتى  خير الماكرين باطل ساخت، و مدارک

 آن در کشور موجود است و اينك براى هموطنان عزيز و ِتصويرى

مظلوم بسى جالب و عجيب و غريب است كه  يانئمنصف و بها

ساواك بگويند و هم  يان را هم از عواملئى، بهائنفوس ضد بها

َسبحان اهلل ِ و تقدس و تباركو تعالى . از عوامل انقالب اسالمى َ َ َ َ َ َ ََ َ

َمن جعل المفترين و َ َ َْ ُْ ْ ِ ْ ِ كذب المكذبين و اوهاماِ َِ ََ َ ِّ ُ ْ َلمتوهمين ِْ َ َِّ ُ ْ .

گفت و گوئى در باره ۀ دراينمورد، ازجمله رجوع شود به مقال(

 ). اوهام زدائى صفحه اى، از، درسايت ٨٠جزوه 
 .شود به روزنامه هاى آن زمان رجوع 199

 ۀ، مقالاوهام زدائىازجمله رجوع شود به سايت  دراين مورد 200

، از بهرام نيک آئين، شهريور مه کيهانکشف جديد روزنا

١٣٨٥ . 
 جام جم درهمين خصوص است ۀتحريفات وقيحان ازجمله 201

ام اواسط ستون راست، مربوط به يادداشت ّ اي٥٧صفحۀ (

 اخبار امرىدرآنجا جام جم علنًا مطلب مذكور در ). ١٣ ۀشمار

 ١٣٥٣ اسفند ١١شمارهنوزدهم سال پنجاه و سوم، ( بهائى را 

وبه جاى   درجه تحريف مى كند،١٨٠) ٥٣٧ و٥٣٦ه ش،ص

آن كه اعتراف كندبهائيان درحزب رستاخيز شركت نجستند، 

 دراين مورد! ال كرده اندّشركت فع مى كندكه طورى وانمود

جام  عاىّجداگانه دراين مجموعه آمده است واصل سند با اد

دشمنان  هموطنان عزيز بيشتربا جم مقايسه شده است تا

 . هائيشان آشنا گردندهموطنان ب
نخست وزيران  در اين موردهمچنين مراجعه شود به كتاب 202

، ازاحمدعبداهلل پور، نشركانون انتشارات علمى،چاپ ايران

 .٢٣٨،ص ١٣٦٩،پاييز١

                                                                
، ويژۀ بهائيت،چاپ ١٧  شمارۀ فصل نامۀ مطالعات تاريخى وسياسى 203

 ١٣٨٦تابستان 
 ٢٤ ايقان 204
 ٤ ص ٦/٦/٨٦ّ ويژه نامه ايام مورخ 205

 با کمى دخل و ٦/٦/١٣٨٦ به نقل از ويژه نامه جام جم 206

 . ّتصرف، تأکيد مى کنم فقط با کمى
 ٢/٣٣ خطابات عبدالبهاء، چاپ مصر، 207
 ازبيت العدل قرن انوار ۀ، چندجلد؛ بيانيخطابات عبدالبهاء:  ازجمله208

عضى عقايد ب دردوجلد سفرنامه يا بدايع االثارّ، فصل سوم ؛ ٢٠٠٢اعظم،نشر

شهادت دبرافروخته؛ ّ، ازدكترعلى محم ديانت بهائىۀازدانشمندان جهان دربار

مراة ، ازجناب ذكراهلل خادم؛  امربهائىۀمستشرقين ودانشمندان وبزرگان دربار

 ....؛٢١٣- ١٩١: ، تأليف جناب حسن رحمانى نوش آبادى، صصالحقيقه

-http://www.iranدر  209

newspaper.com/1385/850909/html/history.htm راجع 

م ازمقاله اى باعنوان ّ درقسمت سوچهره نما ۀبه روزنام

روزنامه چهره «: مطبوعات فارسى زبان در مصرچنين آمده است

روزنامه چهره نما . چهل سال روزنامه نگارى فارسى در مصر: نما

از چند جهت پديده اى تاريخى و حتى استثنايى در تاريخ 

در (نخستين شماره چهره نما ... مطبوعات فارسى زبان است

در اواخر محرم الحرام سال )  صفحه وزيرى با چاپ سربى۱۶

ه مصر ّق يعنى حدود صد سال پيش در اسكندري. هـ۱۳۲۲

دات چهره نما كه اكنون ّمجموعه چهل ساله مجل... انتشار يافت

ل از ّر و مفصّدر دست داريم، به راستى گنجينه اى است مصو

 و غيرايرانى در ده هاسال پيش و نيز عكس هاى رجال ايرانى

د ّشادروان عبدالمحم... تصاويرى از ابنيه مختلف آن روزگار

ايرانى، مدير و ناشر ونويسنده روزنامه چهره نما در نخستين 

شماره آن، هدف و رسالت روزنامه اش را با جمالت زير 

ما را مقصود از احداث و نشر اين جريده ' :توضيح داده است

س مخاطرات شديده و زحمات و خسارت هاى با احسا

ت و صالح ّت و اقتضاى بشريّعديده، به جز در مقام انساني

 ّت چيزى منظور نيست و حبّت و خدمت به دولت و ملّاسالمي

س و اهالى آن خاك پاك و آن گوهر گرانمايه تابناك كه ّوطن مقد

وظيفه ما هر نوع فداكارى و جان نثارى در حفظ و حراست و 

ت اوست ـ وادار نمود و به ذوق و اشتياق و ّقرار در استقاللياست

ت افزود كه جالى وطن گرام گفته و از پى حفظ ّالتهاب عصبي
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ى شب ها نخفته، اوراقى آرايش و از ّحقوق وطن و مصالح مل

روزنامه  '...بسط مقالى و مقصد و خيال شرحى گزارش دهم

ن سى و دو سال ت مدير فرزانه آّچهره نما در سايه عزم و هم

د ايرانى، مدير آن، در شب پنجم آبان ّمنتشر شد و على محم

 شمسى بر اثر عارضه قلبى و فشار خون جهان را ۱۳۱۴ماه 

پس از مرگ آن خادم بزرگ فرهنگ فرزندش . بدرود گفت

ت روزنامه را بر عهده گرفت وچهره نما ّ مديريمؤدب زاده ايرانى

دوره روزنامه چهره نما .  دادرا به همان سبك و روش پدر انتشار

ر نزديك به نيم قرن ايران و جهان ّدر واقع تاريخ جامع و مصو

 » .است
 ٢٠٣-٢٠٢: الحقيقه، صص ة مرا 210
 .٢٠٤همان، ص 211

، ١٣٨١وشهريور ، مرداد٢٧٣-٢٧٤ ۀ، شمارپيام بهائى ۀمجل 212

 . ١٤ص
 .همان 213

ت ايران بدانند كه حضرت ّجام جم نمى خواسته مل 214

ء عامل هيچ سياست ودولتى نبوده اند وصرفًا به عبدالبها

ّ دول وملل اعم از قوى وضعيف، ۀخاطررسالت الهى خودهم

، سياه وسفيد وزرد ...شرقى وغربى، مسلمان ومسيحى ويهودى و

. وسرخ، وهمه وهمه را به صلح دعوت وازجنگ منع فرموده اند

همين جنگ بالكان است كه درفوق اشاره شده؛  ازجمله موارد

ايتاليا به ليبى بوده كه آن زمان جزئى ١٩١١ ۀازجمله حمل

خطابات رجوع شود به (ازخاك عثمانى مسلمان بوده است 

، ٢٠٠٢نشر  از بيت العدل اعظم،قرن انوار ۀ و بيانيعبدالبهاء

 ). ٢٥ص 
، انتشارات النگنهاين، ۲، جلد خطابات حضرت عبدالبهاءبه نقل از  215

 ٣٣-٣٠آلمان، ص 

 ۀ معارف عالى امر، شمارۀسّ مؤسۀ نشري١٠٥حۀ فبه نقل ازص 216

ت سيسان ازاين نظرچنان بود كه ّمعروفي. بديع١٦٠، سال ٦

 سيب زمينى ۀ، كه دربار٣٩٠، صّطب الكبيرازجمله دركتاب 

سيسان دهى است «: مى نويسد، به سيسان چنين اشاره مى كند

. تبريز كه اكثراهالى آن ده بهائى اند دريك فرسخى بستان آباد

 » .الخ...درسيسان سيب زمينى زياد مى كاشتند

                                                                
اسالم، دموكراسى ونوگرائى دينى درايران، : به رجوع شود 217

 جليل پروين، ۀ، ازفروغ جهانبخش، ترجمسروش ازبازرگان تا

بررسى جنبش اسالمى معاصر،  و نقدو . ١٣٨٣نشرگام نو، 

، حسن يوسفى اشكورى، نشرقصيده، چاپ نوگرائى دينى

  .١٣٧٨دوم،
ديگرنيزكه ومطالب درعكس ها وتصاوير. ّاين تنها موردتوهين ايام نيست 218

 .درهمين مجموعه به آنها اشاره شده،چنين كرده است
 ٧٩ سورۀ مؤمن، آيۀ 219
 ٥-٨ نحل،220
 .٢٦٠ صگلزارتعاليم بهائى 221
 . به بعد٣٨٠:صصخط سوم  222
 . شود بعضى ازآنها ونظراتشان به سايرمقاالت همين مجموعه رجوعۀدربار 223
 . ازموژان مؤمن امربهائىۀگفتارى كوتاه درباررجوع شودبه كتاب  224

ّ ايام ٢٢و١٢ّدرگوشى ازجام جميان پرسيد كه راوى ص بايد 225

شان  يعنى احسان طبرى وفشاهى مارکسيست بوده اند و يكى

آيا تمايل . عضو حزب توده و وابسته به شوروى نيزبوده است

ّتبط با روسيه نشان از جام جم به استفاده از يک شخص مر

ّوابستگى ايام به روسيه دارد؟ ّ 
 .١١٨، ص جامعۀ ايران در دوران رضا شاه 226
 !ّوتحقق وعوداسالمى مانكجى صاحب، ۀ دراين موردرجوع شودبه مقال227

 .درهمين مجموعه
ّديانت بهائى وفراماسونرى وتئوسوفيسم وديگرسازمان هاى  ۀ رجوع شودبه مقال228

 . درهمين مجموعهعىدينى وسياسى واجتما
ّديانت بهائى وفراماسونرى وتئوسوفيسم وديگرسازمان هاى  ۀ رجوع شودبه مقال229

 . درهمين مجموعهدينى وسياسى واجتماعى
 .ايران آينده كتاب ٨٠-٧٨صفحات  230

 گروه هاى دينى ونژادى كه دربعضى ۀاين امردرخصوص هم 231

تهديد مى ند وحقوقشان پايمال وگاه جانشان  اّتكشورها دراقلي

همفكرانشان كه گاه وابسته به آن گروه  گردد، ازطرف همدينان و

ها نيزنيستند ودركشورهاى آزادزندگى مى كنند، معمول بوده 

تند ّمسلمانان نيزكه دربعضى كشورها دراقلي درموردخود. وهست

ى درزمان خودحضرت رسول ص ّحت.چنين بوده وچنين هست

ص  ّى حضرت محمدوقت. نيزچنين مواردى واقع شده است

نجاشى پادشاه حبشه را به اسالم دعوت فرمودند وبه 

دستورحضرتشان گروهى ازمسلمانان ازدست كفارقريش به 

 ايشان درپاسخ استرى نژاده ۀوى باقبول خواست اوپناهنده شدند،
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) ص( و كنيزكى زيبا به عنوان هديه براى ايشان فرستاد و پيامبر

آيا قبول . شكشى نيزسوارى كردندكنيزك را پذيرفتند و براستر پي

اين هديه در برابر دعوت به خير موجب سرزنش است؟ آيا 

 دست نشاندگى حضرت ۀپناهندگى مسلمانان به حبشه نشان

 ّمحمد ص است؟
ارديبهشت ۸سفير، : ، نگارشنايت هود ۀرجوع شود به مقال 232

 .، سايت نقطه نظر۱۳۸۶
 ٦؛ جمعه،٨٨ بقره،233
 ٤- ٥ ، صتاريخ شكوه مى كند 234
 ٣ همان جزوه، ص235
  همان جزوه236

-٢١٣:، صص٢لوح ملكۀ ويكتوريا، لوح دنيا، مكاتيب، ج 237

٢١٢ 
 به بعد؛ خطابات به استانبول ١١٨:، صص٢خطابات، ج 238

در كتاب مستطاب اقدس؛ لوح رئيس؛ سورة الملوك؛ تاريخ 

؛ لوح شيخ ٣٧، ص٦ ؛مائدۀ آسمانى، ج١٨٨سمندر ص

 ...نجفى؛ لوح ملكۀ ويكتوريا؛
 . به بعد١١٨ به بعد و ٦٠: ،صص٢، جخطاباتلوح دنيا؛  239
نقائص انظمۀ سياسى و دينى عالم مورد بحث دانشمندان  240

در اينجا . دنيا نيز بوده است كه بايد به كتب مربوطه مراجعه كرد

ى كه شامل بعضى بيانات ئفهرستى مختصر از مراجع بها

ظمۀ سياسى ى و بيت العدل اعظم درباره انئسۀ بهاّطلعات مقد

: و حكومات است تقديم مى گردد تا طالبين مراجعه فرمايند

 ،الواح ملوك ،لوح شيخ نجفى ،مستطاب اقدسكتاب 

 به ١١٨ به بعد، ٢٦٧ به بعد، ٣٢١:، صص٢، جخطابات

اركان نظم ؛ ٦٩-٧٢ً كال و من جمله، صص رسالۀ مدنيه، بعد

، ٢١٩-٢٢٠، صص٣، جامر و خلق؛ ١٤-٢٢:، صصبديع

ْقد ظهر يوم الميعاد؛ توقيع  ٣٠٨-٣٢٤ ُ ْ َ َ َ ْ ، )يوم ميعاد ظاهر شد ( َ

مائدۀ  ؛١٤٥ تا ١١٥، ٢٨، ٢٧: ، صصنظم جهانى بهائى

، ٤، جامر و خلق؛ ّهرساله سياسي؛ ٨٠، ص ٨ ،جآسمانى

توقيع ؛ ٩٥،٢٥٣:، صص١، جتوقيعات؛ ٤٦٦-٤٦٧: صص

 توقيعات؛ ٣-٤:، صصدرياى دانش، هدف نظم بديع جهانى

، پيام ملكوت؛ ٣٠٢ -٣٠٣:، صصهر يكتاگو، ٔ كال١جلد 

وعده صلح ۀ ّ؛ بياني٧ -٨:، صص١٥٤، شماره ىئه پيام بهاّنشري

                                                                
؛ بيانيه بيت رفاه عالم انسانى بيت العدل اعظم؛ بيانيۀ جهانى

؛ ٢٠٠٢العدل اعظم خطاب به رؤساى اديان عالم، آپريل 

؛ ٢٠٠٣ نوامبر ٢٦؛ پيام ٢٠ شامل تحليل قرن قرن انوارۀ ّبياني

 ٢:  پيام هاى بيت العدل اعظم، مورخ،ال و آيندۀ جهانح

 ٩ ، بديع١٤٤شهر العزة ، ١٩٩٠ دسامبر ٢٩،  ١٩٩٢نوامبر 

 و كثيرى ،....١٩٧٨ سپتامبر ١٥ بديع مطابق ١٣٥شهر العزة 

 .ىئديگر از آثاربها
نصوص كثيرى در اين موارد وجود دارد كه بعضًا در ادامه  241

كومت و بعضى شرايط آن به درمورد مقام ح. مده استآمتن 

 . مراجعه شود٣٠٣منابع مذكور در يادداشت شماره 
 ١٦٤، ١٠٦ – ١٠٧: ، صصشيخ نجفىرجوع شود به لوح  242

، ج مکاتيب عبدالبهاء مندرج در ّو نيز به لوح مهم... ،١٦٣ –

 .، مراجعه شود١٥٧ – ١٦٤: ، صص٣
 .١/٢٣خطابات عبدالبهاء، چاپ مصر،  243
 ديانت بهائى، ۀانشمندان جهان درباركتاب عقايدبعضى د 244

 ٥صص 
 .١٣٩٢، بندانوار هدايتكتاب  245
 .٢٣،ص٧،چ١كشف الحيل،ج 246
 .١١٧،ص٢قرن بديع، ج 247
 .١٤٢باغبانان بهشت خدا،ص 248
  كتاب مستطاب اقدس249
 ٤٤ لوح بشارات به نقل از گلزار تعاليم بهائى، ص 250
 ١٠٤-١٠٥ لوح شيخ نجفى، صص251
  لوح دنيا252
 ٢٠٠، ص٣، جامر وخلق 253
 ٤٣٨، ص٤، جامروخلق 254
 ٤٣٨، ص٤، جامروخلق 255
 ٦٧- ٦٨:، صص٢، جّكواكب ا لدريه كتاب 256
 ٤٠٩- ٤١١،صص١ مكاتيب،ج257
 ٤١١- ٤٠٩، صص١، جمكاتيب عبدالبهاء 258
 ٤٩، ص١٣٥٩، سال٤، شمارۀاخبار امرى 259
 ّ رسالۀ سياسيه260
  به بعد٢٦٧،صص٢ خطابات،ج261
  رسالۀ سياسيه262
  به بعد٧٢، صص٢ مكاتيب، ج263
  به بعد١١٨، صص٢ خطابات، ج264
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  به بعد٢٦٧، صص ٢ خطابات، ج265
 ١٩٩-٢٠١: ، صص٣، جلد مكاتيب عبدالبهاء 266
 ١٩٣٤ امضاى مبارك، شوقى، سنه 267
 ٥٤- ٥٥، صص٦، جمائدۀ آسمانى 268
 ١٦٣-:...،صص١ توقيعات،ج269
 ١٤٤-١٤٥، صص١ توقيعات، ج270
االنشاء بيت  دار١٩٧٦ جوالى ٧ در اين مورد همچنين مراجعه شود به پيام271

 ٣٤١، شماره ٣١ سال آهنگ بديعالعدل اعظم مندرج درمجلۀ 
ه به بعد منتشر شده و ّمنظور کتبى است که تحت عنوان تاريخ از زمان قاجاري 272

 ).مترجم. ( لى جنبۀ تاريخى و علمى ندارد

امر عظيم است «: چنانكه حضرت عبدالبهاء مى فرمايند 273

.  و امم شديد است شديدعظيم و مقاومت و مهاجمه جميع ملل

قريب نعرۀ قبائل افريك و امريك و فرياد فرنگ و تاجيك و  عن

ّناله هند و امت چين از دور ونزديك بلند گردد و كل به جميع 

) ٧٩، ص ٣مائدۀ آسمانى،ج(» .قوى به مقاومت بر خيزند

ّچنانكه به جزايران، قبال درتركي ، )١٩٣٣ و ١٩٢٩به سال ( هً

 ١٩٣٧(، آلمان نازى) به بعد١٩١٧(شوروى كمونيستى 

، عراق، سودان، ...)ّنيمه اول قرن بيست و( ، مصر)ميالدى

به اشكال مختلف با ... مريكا، انگلستان،آاندونزى، فيليپين، 

 ٢٠امر بهائى مخالفت شده و بخصوص چندين مورد در قرن 

من (تشكيالت نظم ادارى بهائى مورد حمله قرار گرفته است

جزوات ، ۀ قرن انوارّبياني، قرن بديعبه كتاب جمله رجوع شود 

و چنانكه در نص فوق مشخص .....) ؛٢و١ سطوت ميثاق

قريب كل عليه امر بهائى و جامعه و تشكيالت آن  است، عن

 ٩بيت العدل اعظم درپيام منيع مهيمن. قيام خواهند كرد

 درتوضيح بيان ١٩٧٨ سپتامبر ١٥ بديع، مطابق ١٣٥شهرالعزه

مالحظه نماييد كه به صريح «:نين مى فرمايندمبارك فوق چ

مقاومت و مهاجمه جميع ملل و امم شديد ': عبارت مى فرمايند

 و شبهه اى نبوده و نيست كه مقاومت سيل امراهلل و '.است شديد

 ّهجوم برمقدسات دين اهلل از طرف جمهور ناس و زمامداران هر

 دو، در شرق و غرب و جنوب و شمال و همچنين از طرف

ّمريك ومبشرين حضرت روح آرؤساى كنائس در دو قاره اروپ و

فريك و اقطاب و رؤساى اديان عتيقه هند آدر دو قارۀ استراليا و 

و  '...و چين در جنوب شرقى قارۀ آسيا و شرق اقصى خواهد بود

درهمين پيام، بيان مبارك ديگرى ازحضرتشان را شاهد مى 

                                                                
َآوردند؛ قوله العزيز َْ ُ ّساى اديان باجمعهم متوجه ؤاى راليوم قو: ُُ ِ ِِ َ ْ َ

تشتيت انجمن رحمن و تفريق و تخريب بنيان حضرت يزدان 

ّاست و جنود مادى 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 ايام به روش معمول 274

ّظرات آقاى فشاهى درخصوص نقاط قوت آيين جنبه هاى ن

دراين مورد ! بودن تخطئه مى كند» خوشبينانه«بابى را به بهانۀ 

 نوشتۀ آقاى بهروز ثابت، كه ۲۹ّنقدى برايام به مقالۀ  رجوع شود

 .درهمين مجموعه مندرج است
مضمون قسمت . ٣٢١-٣٢٢، صصواحكام گنجينۀ حدود 275

ُو قلب و كتب و صحف و شهادت مى دهد به آن زبان : عربى ُ

 . نوشتجات و الواح من
گلزار تعاليم بهائى ؛امر و : بعنوان نمونه رجوع شود به 276

 ... ؛٤و٣خلق،ج
 .٤٦٣،ص٤امر و خلق،ج 277
 .٢٠٩،ص٢ مكاتيب،ج278

 . ٤٤٠،ص٤امر و خلق،ج 279
 . ٤٣٨همان،ص 280
 .٤٣٨همان ص 281
 .٤٣٥همان،ص 282

ازجمله دربارۀ مشروطه مقاالتى نوشته شده .٤٤٢همان،ص 283

: ، نگارشّنهضت مشروطيت و ديانت بهائىبه مقالۀ  رجوع شود

، اقتباس از ۱۳۸۵ اسفند ۰۱صادق زاده ميالنى، کاويان

  سايت نيو نگاه 

http://www.noghtenazar.org/index.php?option=com_

content&task=view&id=261&Itemid=10  
: دامه همان، چنين آمدهدربارۀ هدايت مزبور در ا. ١٠ۀ قرن انوار،صّبياني 284

ارزش و قدر اين شيوه را فقط در عصر ديگرى مى توان شناخت كه از نظر «

 ».سياسى از عصر ما پخته تر و بالغ تر باشد
 .٨همان،ص 285
 .٤٤٢،ص٤امر و خلق،ج 286
 .٤٤٣همان،ص 287
 .٤٤٣همان،ص 288
 .٧٩،ص٥مائده آسمانى،ج 289
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 . ٧٠،ص١خاطرات حبيب،ج 290
ّاما ايران را امنيت و امانى . مضمون. ٤٥٠امر و خلق،ص  291 ّ

 . نيست مگر با دخول در ظل حضرت رحمن
 .١١١،ص٥ٓكتاب اسرار االثار،ج 292

 . ٤٥١همان،ص 293
 .٤٤٩- ٤٥٠همان،صص 294
 .٤٦٨،ص٣مصابيح هدايت،ج 295
 .٧٧٧،ص٢كتاب رحيق مختوم،ج 296
به همين مضمون در لوح دنيا فرموده اند، مراجعه . از لوح به شيخ نجفى 297

 .شود

 امراهلل چنين بيان ّط حضرت ولىّ شرط بعدها نيز توسهمين 298

مشاركت در امر انتخابات مشروط و منوط به عدم ارتباط «شد، 

 ). ٤٥٧گلزار تعاليم بهائى،ص( » .ه استّياران با احزاب سياسي
: از جمله بعضى از آثار مباركه را مى توان در اين منابع يافت 299

دات مكاتيب ّ مجل؛٩و٥و٢؛ مائدۀ آسمانى،ج٤امر و خلق،ج

ازحضرت  (ّهرسالۀ مدني جلد؛ ٨عبدالبهاء، حداقل در 

رسالۀ ؛ )  سال قبل ازمشروطۀ ايران٣٠صادره  عبدالبهاء،

 ١٨٩٣، .ق. ه١٣١٠ازحضرت عبدالبهاء كه در سال  (ّهسياسي

 سال ١٢ّم در اولين سال جانشينيشان پس از حضرت بهاءاهلل، 

فرمودند و در آن هداياتى قبل از انقالب مشروطه ايران، صادر 

 و روابط ءّدربارۀ سعادت جامعه و مقام ملت و دولت و علما

ّفيمابين و وظايف هر يك و قوۀ تشريع و قوۀ تنفيذ و شريعت و  ّ

و » ّهوديعه الهي«ت را ّكه رعي( ت ّقانون و روابط حكومت و رعي

ّامانت حضرت احدي« ارائه فرمودند و در آخر ) مى خوانند» تّ

ئيان را هشدار دادند که فريب فتنه جويان و مفسدين را آن بها

ٓ؛ اسرار االثار در پنج جلد؛ مصابيح هدايت، بعضى از .)نخورند

ّ جلد آن ؛ خاطرات نه سالۀ عكا ؛ بياني٩قسمتهاى  ، قرن انوارۀ ّ

 شمسى، ١٣٨٠ بديع، ١٥٨نشر مركز جهانى بهائى، مورخ 

 . ٧ ميالدى،ازجمله ص ٢٠٠٢
 . اءّر خطى يكى از احببه نقل از دفت 300
 .همان منبع 301
در . ١٠٨-١٠٩:،صص١/١٦١ِسۀ معارف عالى امر، ّ، مؤس٣تاريخ امرجزوۀ  302

از آنچه به عرض رسيد «: اين جزوه نويسنده نيز توضيحى داده است و آن اينكه

تا ) م١١/١٩١٠ (١٣٢٩مى توان استنباط كرد كه در مدت قليلى بين سنوات 

اى طهران اجازۀ انتخاب افراد بهائى ّبر تقاضاى احبظاهرًا بنا) م١٩١٣(١٣٣١

                                                                
 ّ بالكل١٣٣١ت در مجلس از قلم مبارك صادر شده ولى از تاريخ ّبراى عضوي

 جمادى الثانى ١٤قابل ذكر است كه فرمان مشروطه در » .منع و نهى فرموده اند

 ١٣٢٤ّمجلس اول در ماه شوال . ين شاه رسيدّر الدّق به امضاء مظف. ـ ه١٣٢٤

 ١٣٢٤ ذيقعده ٢٤ ماده در ٥٠ّق تشكيل شد و قانون اساسى مشروطيت در .ـه

ّين شاه و وليعهدش محمد على ميرزا رسيد و ّر الدّتصويب شد و به امضاء مظف

 .ت يافتّايران رسمي» مشروطۀ سلطنتى«ًعمال حكومت 

ت ّت را همچون عضويّشايد بتوان اين حالت از عضوي 303

نوان جامعۀ مذهبى جهانى و جامعۀ بين المللى بهائى بع

حد ّدر سازمان ملل مت) NGO( سازمانى غير سياسى و غير دولتى

جامعۀ جهانى بهائى تنها جامعۀ مذهبى بين المللى . دانست

حد را در قسمت تشكيالت ّت سازمان ملل متّاست كه عضوي

. آن سازمان داراست ) NGO( جهانى غير دولتى و غير سياسى 

 به جامعۀ بين المللى ١٩٤٨ماه مارس ت در ّ عضويّاين حق

، جامعۀ ١٩٧٠ ماه مه سال ٢٦بهائى داده شد و نيز در تاريخ 

ت شوراى اقتصادى و ّجهانى بهائى با سمت مشورتى به عضوي

 ١٩٧٤و در سال . در آمد )ECOSOC( اجتماعى سازمان ملل 

و  ) UNEP( حدّرسمًا عضو وابسته برنامۀ محيط زيست ملل مت

 . گرديد) UNICEF(  عضو مشاور يونيسف١٩٧٦در سال 
ّروش هميشگى مزبور از دو جنبۀ اصلى و فرعى در اول همين  304

 . مقاله ذكر شد
فانه در دنياى امروز ما نيز بين بعضى ّعى متأسّچنين دزدى ها و تقاليد تصن 305

ون معمول است كه خود حاكى از ضعف ايمان ّى بعضى مذهبيّون و حتّسياسي

 . مى باشدءّ و تقوى و امانت و صدق و خلوص و حياّنحقيقى و تدي

دربارۀ تاريخچه ازلى ها در . ١٠١-١١٨،صص٣مكاتيب،ج 306

ّدورۀ حضرت بهاءاهلل تا حال و اقدامات سوِء آنها، از جنبه هاى 

در آثار و كتب بهائى مطالب . مختلف مى توان بررسى نمود

. جوع نمودبسيارى درباره آنها موجود است كه مى توان به آنها ر

همچنين در اين زمينه مى توان به آثار خود يحيى ازل و بعضى 

نيز » هشت بهشت«، »مستيقظ«آثار ديگر ازلى ها، مثل 

ق و منصف از نفس آثار ايشان ّمراجعه كرد چه كه خواننده محق

منابع ديگر نيز دربارۀ آنها از . ر پى بردّمى تواند به مؤث

.  ايرانى يا غير ايرانى وجود داردنويسندگان غير بهائى و غير ازلى

تنها مشكل در تحقيق درباره ايشان اين است كه چون آنها از 

همان زمان حضرت بهاءاهلل سعى در پنهان كارى و مخفى بودن 

ه و حل شدن در جريانات سياسى، ّداشته اند و به تدريج با تقي
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 يابى ايشان تا حال ّنقاب بر چهره زده اند، پى گيرى و رد

ل بوده است و چه بسا به خاطر همين پنهان كارى، اعمال مشك

 پاهاى ايشان در ّرد. سوء ايشان را به اهل بهاء نسبت داده اند

آتشان به اهل ئايجاد تضييقات براى اهل بهاء و نيز آثار افترا

ّبهاء، در رديه هاى گروههاى ضد بهائى نيز بعضًا مشهود است و  ّ

به عنوان نمونه رجوع . (  خواهد شدّقطعًا در آيندۀ ايام مشهود تر

ّشود به ترجمۀ رديۀ   و ٢٢٠ به فارسى،صصمفتاح باب االبوابّ

، به نقل از ٢٩١ كسروى، ص تاريخ مشروطه، و ٢٩٧-٢٩٨

و اين توضيحات به اين جهت بود كه گمان .). ٢، جرگ تاك

قين ّنرود اهل بهاء تنها به قاضى رفته اند، بلكه خوشبختانه محق

و الزم به ذكر است كه .  نيز به اين حقايق پى برده اندغير بهائى

ّرغم همه اقدامات سوء ازل و ازليان به طلعات مقد على سه امر ّ

كتاب ( بهائى و بهائيان، اهل بهاء به پيروى از محبوب ابهايشان 

بر حال آنها گريسته اند و ) مستطاب اقدس،آيات خطاب به ازل

د بسيار نادرى نيز مقابله به مثل خيرشان را خواسته اند و اگر موار

از طرف معدودى از بهائيان در دوره حضرت بهاءاهلل نسبت به 

ّآنها شده، بدون اذن و رضا و اطالع حضرت بهاءاهلل بوده است 

ّبطورى كه پس از اطالع، اظهار عدم رضا فرموده مؤك دًا نهى ّ

بهاءاهلل شمس دراين موردرجوع شود به كتاب .( نموده اند

 ). ، ازجناب باليوزىتحقيق
 . ٣٤١، شماره ٣١ سال آهنگ بديعمجلۀ  307
شايان ذکر است که تئوريسين ِ معروف مارکسيست آقاى  308

احسان طبرى پس از انقالب اسالمى توبه کردند و در سال 

، انتشارات امير کبير، تهران، سال کژراهه در کتاب ١٣٦٦

، ١٧٠، ١٧ ١٥٥،٦، ١٤٧: ، چاپ پنجم، صص١٣٧٨

تمام آن قالبهاى ...،٣٠٤، ٣١٤، ٣٠٠، ٢١٧، ١٦٢، ١٠٨

 . تحليلى ِ مارکسيزم را پوچ و خنک و بيهوده و غلط ذکر کردند
. ين شاهّاز لوح مبارك خطاب به سلطان ايران، ناصرالد 309

اگر در رضاى او كشته شويد هر آيينه : مضمون عربى به فارسى

 . بهتر است براى شما از اينكه بكشيد
 و بيانات الهيه در اين مورد ٤٤٠م بهائى،صگلزار تعالي 310

من جمله رجوع شود به همان . التحصى است

 . ٤٦٩-٤٧٥منبع،صص

                                                                
همچنين در لوح . الواح مزبور در يك جلد چاپ شده است 311

.  نيز، قسمت هايى از آن الواح مندرج مى باشدشيخ نجفى

 .همچنين در كتاب مستطاب اقدس نيز بعضًا نازل مراجعه شود

بعضى از .  هاى بهائى نيزمى توان آنها را يافتدرسايت

سالطين و رؤساى سياسى و مذهبى كه خطاب به ايشان الواح 

ناپلئون سوم پادشاه فرانسه، سلطان : مزبور نازل شده عبارتند از

ّين شاه، ويلهم اول ّعبدالعزيز شاه عثمانى، عالى پاشا، ناصرالد

( لکۀ ويکتوريا ّپادشاه آلمان، الكساندر دوم شاه روسيه، م

مريكا، آ، فرانسوا ژوزف شاه اطريش، رؤساى جمهور )انگلستان

پاپ پى نهم رهبر كاتوليك هاى جهان، مأمورين دولتى و 

ى،يهودى، ّسياسى ايران و عثمانى، علماى مذهبى شيعه، سن

 ... مسيحى، زرتشتى،
 .٧٠- ٧١به نقل از لوح شيخ،صص 312

هيم و مجازات كننده و ما عذاب نمى د: ١٦سورۀ اسراء آيه  313

 . ّنيستيم، مگر آنكه اول رسولى بفرستيم
 . ٦٧-٦٩از لوح شيخ،صص  314
 .نوزده هزار لغت 315

 . ٢قرن بديع ج 316
 .٢١٢،ص٧مائدۀ آسمانى،ج 317
 و قرن بديع، لوح شيخ و نيز آثار قلم اعلىدات ّدر مورد بشارات مزبور به مجل 318

ّجنديگر آثار و كتب استداللى امر بهائى، مثل   و صدرالصدور و رسالۀ ِات نعيمَ

مراجعه ...  و٢١-٤٥، صصمفتاح باب االبواب و كتاب بحاراالنوار ١٣نيز جلد 

 .شود
 .اين پيام مبارك درهمين مجموعه مندرج شده است 319
 . به مناسبت، اشاره اى به آن كرده است٥ّ ايام نيز، ازجمله درص320
 .١٨٩-١٨٨، صص تاريخ سمندر كتاب 321

 و نيز سايت بهائى پژوهى، ٧رسال پنجم شماره ّمجله گوه 322

 مقاله برهان قاطع
 ٦٢ ص ١٣٨٦ شهريور ٦ّنامه ايام ه ه جام جم، ويژّنشري 323
 ياد مى نمايد ؛ از ذکر اين داستانچون خود نويسنده، از اين قضيه با عنوان  324

 .کلمه ابائى نيست

رى ّايام بسيا سايت بهائى پژوهى كه با انتشار. ٢ماخذ شماره 325

ًه متقابال مسائل پشت پردۀ جام ّازمسائل پشت پرده اش ــ والبت

جم ــ آشكارتر شده است، دربارۀ آقاى محيط طباطبائى ازجمله 

 برازنده نام آن استاد بى بديلى -اسطوره تحقيق «: مى نويسد
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است که براستى تحقيق و پژوهش را اعتبار بخشيد و مالک و 

 ياپى قلم علم مدارش،بيش از شصت سال پ .معيار آن شد

دوهزار گذشت  مقاله و مقامه تحقيقى آفريد تا بدانجا که از مرز

و بوم  وشيوه تحقيق و تتبعش بر صد ها عالم و پژوهشگر اين مرز

و هزاران نکته بديعى که  ى ديگر کشورها اثر گذار گرديدّو حت

 تالشهاى روح جستجوگرش بود را متواضعانه به جهان ۀثمر

اين سايت نخستين سايتى بود که از » «.موددانش عرضه ن

تحقيقات آن اسطوره تحقيق در زمينه متون بهائى پرده گشايى 

» .و آنها را در اختيار بهائى پژوهان در سراسر جهان قرار داد نمود

رحمت و رضوان الهى نثار روح پر فتوح آن سالله از تبار پيامبر «

ّسيد محمدمحيط طباطبائى اکرم   از محيط ادب،قدردانى» «.ّ

 »...قدر دانى از ساحت علم و پژوهش است محيط طباطبائى ،
اخيرًا درمصاحبه اى گفته اند دربارۀ  اريان نيزّقاى حجآ 326

با ! آقاى دكتر:اميرحسين! جناب دكترداوودى چيزى نشنيده اند

ّام که شما اطالعات خوبى از  آرزوى سالمتى وتندرستى؛ شنيده

من دانشجوى رشته .  معاصر ايران داريدّجريان بهائيت در تاريخ

ّخواستم بدانم اطالعى  ُفلسفه هستم و خب از سر کنجکاوى مى

از سرنوشت دکتر عليمراد داوودى، استاد و مترجم آثار فلسفى 

او در اوايل انقالب به نحو مشکوکى  در ايران داريد؟ ظاهرًا

  .ناپديد شده و بهائيان معتقدند به قتل رسيده است

ّشناسم و اطالعى هم از  فانه ايشان را نمىّسأمت:اريانّجسعيد ح

. خبرى كه شما گفتيد، ندارم

http://norooznews.ir/news/3126.php  
اين مقاله هم در جزوه اى مستقل با همين نام منتشر گرديده  327

مقاالت و رسائل در مباحث و هم در جزء مجموعه اى با عنوان 

 –سه معارف بهائى ّسؤم ٢٠٧ تا ١٨٩ صفحات ٣ جلد متنوعه

عالقمندان مى توانند اين مجموعه را درسايت کتابخانه . کانادا

 .بهائى مالحظه نمايند
 مقصود دکتر باهر است 328
 که در حقيقت، پنجاه واندى سال درست است 329

 و نيز ٢٠٥ ص١٣٥٥خردادماه . ّمجله گوهر سال چهارم 330

ديق و تبليغ از تحقيق و تتبع تا تصمقاله . سايت بهائى پژوهى

 )قسمت دوم ( فرق بسيار است

                                                                
 همان ص. همانجا 331
 همان ص. همانجا 332
 ٢٠٦همانجا ص  333

 ٢١٤ص ... مقاالت و رسائل 334
ّنامه ايام در صفحه اول استه عاى ويژّاشاره به اد 335 ّ 
 ٥٦١ ص ١٣٥٥ّمجله گوهر سال چهارم شماره هفتم مهرماه  336
ّ است اما براى ّمرگ حق مقاله  از جمله نگاه کنيد به٣٧ ص ٢خذ شماره أم 337

 .همسايه
  همان ص١٤ماخذ شماره  338
ّ مقاله ايام به کتاب هاى کواکب الد١٠ در بيش از 339 ه و کشف الحيل از ّريّ

آواره و نيز خاطرات صبحى در باره بابيگرى و بهائى گرى از صبحى استناد 

- ١٧-١٦- ١٤-١١- ١٠-٩ -٧نگاه کنيد به پى نوشت هاى صفحات : شده است

 ٦٤ و ٤٧- ٤٥-٤٣- ٤١
 ٩ سورۀ طارق آيه 340

، حسن بررسى جنبش اسالمى معاصر، نوگرائى دينى و نقد 341

 .٢٤٩،ص١٣٧٨چاپ دوم، يوسفى اشكورى،، نشرقصيده،
اين بزرگان دراين خصوص درهمين مجموعه  شهادت بعضى از درمورد 342

 .درمقاالت ديگر نمونه هائى ذكرشده مراجعه شود

 ١٣كه ترجمۀ جلد(مهدى موعود ب ازجمله رجوع شودبه كتا 343

م، صفحات نود ّ، چاپ سو)مرحوم مجلسى است بحاراالنوار

، ازمرحوم آيت اهلل سياحت شرقوپنج ونود وشش، وكتاب 

 .قوچانى
 ٥،١٧،٥٨،٥٣ّويژه نامۀ ايام صص 344
، ٣٨٩، ٤٤،٣٨٨-٥٣،٤٦:،صص»گلزار تعاليم بهائى«به عنوان نمونه به  345

؛ پيام ٣،ج»امر و خلق«؛٤٥١- ٤٥٧، ٤١٩-٤٢١، ٤٦٩، ٤٠٩

درمقاالت همين مجموعه نيزنصوصى دراين خصوص . مراجعه شود...ملكوت؛

 ).سياست الهى، سياست بشرىازجمله درمطلب ( دارد وجود

 .٤٥گلزار تعاليم بهائى، ص  346
 .٢٢٣،ص٣ جمكاتيب عبدالبهاء 347
 .٢٨٩، ص٣، جامر وخلق 348
  هوشمند فتح اعظم، ترجمه و اقتباسنظم جهانى بهائىنقل از كتاب  349

 .٨٩- ٩٣:صص

، ص ٤ ه ش، تير ماه، شماره ١٣٤٣اخبار امرى، سال  350

دات همين ّه دارند كه مجلّتوج هموطنان عزيز. ١٣٨-١٣٩

استفادۀ جام جم قرارگرفته وامثال اين  بارها مورداخبارامرى 

حقيقت  روى بغض و درآن مشاهده كرده اند ولى از حقايق رانيز

 !ه نداده اندارائ پوشى آنها را
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، نشر ١، جدانش و بينشه ّمن جمله مراجعه شود به نشري 351

 .١٩٩٩دسامبر 
ه ١٣٨٠، سال١٢خوشه هائى ازخرمن ادب وهنر، شمارۀ 352

 .ش
 .٤٦٩، ص٢ جظهور و سقوط سلطنت پهلوى 353

جعلى بودن آنها، به مقاالتى كه  و مزبور دربارۀ اسناد 354

آمده، مراجعه درهمين مجموعه دربارۀ بهائى نبودن هويدا 

 سند ٨ سنداز٧مزبورآنكه  ازعجايب مربوط به اسناد. فرمائيد

جاعلين اسناد قبل وپس ازانقالب بايدبه ! است مربوط به شيراز

 ايران سندى وجود يا ازنقاط ديگر آ!ت ايران پاسخ دهندّمل

 ءاهل بها! ارائه نشده؟ واگرنه، چرا؟ نداشته؟ اگربله چرا

يا وسختى ها؛ روزى خواهدرسيدكه ّصبورند ومتحمل انواع بال

 بيشتر دروغگو چهرۀ بهائى ستيزان نامهربان بى انصاف جاعل و

ّاما حت. آشكارخواهدشد ت ّآغوش محب امروز مانند نيز ى آن روزّ

مى  حادّت واتّاست چه كه خداوندمحب براى ايشان باز بهائيان

يم پاسخ مى نويس در كه نيز آنچه را. نه كينه وانتقام و خواهد

 .ومى گوئيم براى آشكارشدن حقايق است وبس
ّگوشه اى ازخاطرات دكتر على محمد مجتهدى، كتابفروشى  355

، بهائيان وايران آينده كتاب ٨٩به نقل ازصفحۀ . ايران، مريلند

خواندن كتاب آقاى همايون به همۀ هموطنان . همايون. از ب

بحث  ردّهاماتى است كه موّتوصيه مى شود، چه كه رافع ات عزيز

 .همين مقال است
، ازمقاله اى به عنوان ١٣٢٧ۀ آموزش وپرورش، سالّمجل 356

خوشه هائى ازخرمن ادب نقل از . رايگان آموزش همگانى و

 .١٧٧،ص١٣٨٠، سال ١٢، شمارۀوهنر
 درهمين سياست الهى، سياست بشرىازجمله مورد  357

 .مجموعه
لوح اين مورد ازجمله رجوع شود به لوح سلطان ايران؛  در 358

ّشيخ نجفى؛ رسالۀ مدني َ  ه؛ مكاتيب عبدالبهاء؛ّه؛ رسالۀ سياسيَ

، ومقاالت ٢٠٠٣ نوامبر ٢٦ امراهلل، پيام ّتوقيعات حضرت ولى

 .ّۀ ايامّارائه شده درهمين مجموعۀ جوابي
 ١٦٤ سورۀ انعام،آيۀ 359

                                                                
به جاى گذاشته كه آنچه  سندى ازخود عمر اواخر در 360

 .ّنظربه جو زمان بودهنموده  توهين درتاريخش نوشته و
به مقاالت نهضت  ازجمله رجوع شود شوستر مورد در 361

نگرشى نوين به گفتمان جامعه : ّمشروطيت و ديانت بهائى

 كاويان صادق زادۀ ميالنى، ّبهائى در عصر مشروطيت، از

 .درسايت نيونگاه
ت که ين اسئّ تنها سند ايام برفرا ماسون بودن نبيل الدوله، اسماعيل رآظاهرًا 362

! نوشته» علينقى«ى اسم کوچک نبيل الدوله را نمى دانسته و به اشتباه ّخود حت

 .٢ّ ايام، پى نوشت ٢٥ص به نگاه كنيد

.  درهمين مجموعه مراجعه شود...صبحى وآواره به مقالۀ 363

است  مذكور  نيز٩-٨ دى شمارۀ –، آذر ١٣٣٠دراخبارامرى 

 .دآن را مسكوت گذاشته ان ولى جام جميان عمدًا
 ۹۰ – ۸۹ ص – ۴ مکاتيب عبدالبهاء جلد364

 .٣٧٤ -٣٧٧ادعيه محبوب،صص 365
 .١٩٢-١٩٣: مجموعه الواح سمندر، به خط جناب عندليب، صص 366

-٤٦٩، صص٤ جامر و خلقنيز به مضامين لوح مبارك در  367

 .ه شودّ توج٤٦٨
 .٦٧-٦٨،صص ٢ه، ج ّريّكواكب الد 368
 .٢٠٨كتاب ايران آينده، از جمشيد فناييان،ص 369
 مرداد ١٦، مورخ ٩٣١ شماره جام جممقاله مندرج در  370

١٣٨٢. 
هموطنان .٤٣٧-٤٣٨: گنجينه حدود و احكام،صص 371

به تعاليم بابى و  اين خصوص بايد در عزيزبراى آشنائى بيشتر

بهائى درباره حرام بودن مصرف و خريد و فروش ترياك و حشيش 

نزيهى  و حرمت ت—و هروئين و مشروبات الكلى و امثال آن 

 مراجعه فرمايند تا اكاذيب امثال جام جم وآقاى —دخانيات 

جالب است بدانيم كه يكى از . دريابند شهبازى را آشكارا

ى دخانيات مصرف ّمدارك دستگيرى بابيان اين بوده كه آنها حت

نمى كردند؛ آن هم در زمانى كه از دربار شاه تا خانۀ گدا، 

نمونه هايى از دفاتر حساب و فاقًا ّات! ِانواع دود، مشهود بوده

كتاب و خريد و فروش تجارى حضرت باب باقى مانده است 

كه ليستى از اجناس خريد و فروششان در آن مسطور است و 

جالب آنكه در اين ليست، نه تنها از ترياك بلكه از بعضى مواد 

بيان چنانكه در كتاب مستطاب . و ادويه بد بو نيز خبرى نيست



               

 

                                                                

٣٦٨     ولوله درشهر

 صريحًا ترياك و مواد بد بوى ديگر را ٩ واحد  از٧، باب فارسى

حرام فرمودند و جا داشت آقاى شهبازى به جاى تهمت مزبور 

ى ادويه جات را حرام فرموده ّمى نوشتند كه حضرت باب حت

اند و به جاى آن دستور فرمودند از اغذيه و داروهاى گياهى 

به براى درمان استفاده شود و اين همان دستورى است كه دنيا 

براى موارد ذكر شده، از . تدريج به سمت قبول آن پيش مى رود

، ٤٣٢: گنجينۀ حدود و احكام، صص: جمله رجوع شود به

؛ امر و ٤٦١، ٣٤٦،٤٥٨: ؛ گلزار تعاليم بهائى،صص٤٢٨

ّ؛ كتاب حضرت نقطۀ اولى تأليف محمد على ٣خلق،ج

، ارديبهشت وخرداد ١٧٤، شمارۀ پيام بهائىفيضى؛ مجلۀ 

 ...؛١٨-١٤ص ، ص١٣٧٣
 .٥٢٨-٥٢٥، صص١٣٤٣، سال اخبارامرى 372
 .٣٤١، شمارۀ٣١، سالآهنگ بديع 373

 .١٣٨٧، بندانوارهدايتكتاب . ترجمه 374
 .١٣٨٨همان، بند. ترجمه 375
 .١٣٨٩همان، بند. ترجمه 376
 .١٣٩٠همان، بند. ترجمه 377
 .١٣٩١همان، بند. ترجمه 378

شدن  به بهائى ٣٠ّايام درص خود. ١٣٩٢همان، بند. ترجمه 379

بعضى تئوسوفى ها اعتراف كرده است، ولى نگفته چه اشكالى 

ًدارد، وبيان ننموده بهائى كردن نفوسى كه قبال به تناسخ 

اصالح كرده اند  پس ازبهائى شدن ديدشان را و معتقدبوده اند

 !اسالم دارد چه ضررى براى جام جميان و
 .١٣٩٢همان، بند.ترجمه 380
 .١٣٩٣همان، بند.ترجمه 381

 .١٣٩٦همان، بند. هترجم 382
 ١٣٩٧همان، بند.ترجمه 383

 .١٣٩٩همان، بند.ترجمه 384
 .١٤٠١همان، بند .ترجمه 385

 .٣١٢-٣١١گوهريكتا، صص 386
 .٣٧٤ّجلد اول آن، ص  387
ظهوروسقوط دركتاب  ازديگرنمونه هاى توجيهات مزبور 388

مى باشد كه سندى ٤٦٨-٤٦٩، صص ٢، جلد سلطنت پهلوى

 ارائه كرده اند كه در ٥/٦/١٣٤٤ّمنتسب به جامعه بهائى مورخ 

                                                                
آن آمده آقاى صنيعى بهائى استعفاى خود را از وزارت جنگ 

تقديم شاه نموده ولى شاه قانع نشده و اظهار داشته در ايران 

ه ّاجازه دخالت در امور سياسي) يعنى خود شاه(كسى جز وى 

ندارد و هيچ كس هم دخالت ندارد و لذا استعفاى آقاى 

يدۀ دينى اش مبنى بر عدم مداخله در امور صنيعى به خاطر عق

ّسياسى منتفى است و بايد به كار خود ادامه دهد و تمرد 

ِرغم ارائۀ اين سند كه مثبت  ّاما عجيب آنكه على.ننمايد ِ

صداقت بهائيان در قول و عمل است، به حكم حالت 

به «: هميشگى خود، يك بام و دو هوا عمل نموده و نوشته اند

ه اين حركت چيزى جز صحنه سازى نبوده نظر مى رسد ك

ِاست، تا از سويى نقض آشكار اصل  عدم مداخله در امور 'ِ

ّى يك پست كامال سياسى توسّتصد ('ّهسياسي ) ط يك فرد بهائىً

ّتوجيه شود و از سويى ديگر اعتماد شاه به فرقه بهائيت تثبيت 

خين منصف ّبه نظرمور«مالحظه مى فرمائيد چه  ».گردد

درمقاالت ديگرى نيزبه اين موضوع  !رسيده است» وحقيقت ج

 ).اشاره شده است
فاضل مازندرانى، : نگاه كنيد به«: پاورقى مى نويسد اينجا در در 389

ى مطبوعات امرى؛جلدهشتم؛ بخش ّسه ملّ؛ مؤسّ؛تاريخ ظهورالحقاسداهلل

ق محترم آقاى عبداهلل ّاشارۀ مزبورمرهون يادآورى محق. ٥٨٩- ٥٨٥ّاول،صفحۀ

اشارۀ آقاى شهبازى مراجعه  صفحۀ مورد٥البته شما اگربه » .بازى استشه

 !نمى كنيد پيدا بفرمائيد ابدًا توضيحى دربارۀ بهائى بودن ذبيح قربان

همان طوركه درمنابع مربوطه آمده، باشگاه هائى ازقبيل  390

هميشه جنبۀ سياسى نداشته، بعضًا جنبه هاى  روتارى والينز

رى يا اجتماعى وامثال آن دارند وارتباط ه يا ورزشى ياهنّخيري

 ّهمچنين كم. باآنها هميشه امرى سياسى محسوب نمى شود

. وكيف اين قبيل باشگاه ها دركشورهاى مختلف متفاوت است

با اين حال بهائيان چنان كه ازنصوص فوق پيداست، هميشه 

 را ازطريق تشكيالت نظم ادارى خود خدمات خود سعى دارند

ت درامثال آن باشگاه ّت يا عدم عضويّدرعضويانجام دهند و

 و غافل شوند خود مبادا ازمبادى عقايد ّها دقيق وحساسند تا

دربارۀ باشگاه هائى . ون گردندّدسايس احتمالى سياسي دچار

: مراجعه شودبه آدرس اينترنتى الينز ازقبيل روتارى و

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.ph

p?sid=229و فرهنگ عميد كه درآن چنين آمده است  :
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 م ازصاحبان صنايع و١٩٠٥انجمنى كه درسال : روتارى«

شيكاگو  شهر ه درّبازرگانان بزرگ به منظور كمك به امورخيري

بتدريج دراغلب كشورهاى جهان شعبه هائى  تشكيل شد و

 ١٩٥٦تأسيس كرد، درتهران نخستين باشگاه روتارى درسال 

قين مختلف همۀ ّنين بايداشاره كردكه محقهمچ» .تأسيس شد

نگفته اند وبين  ّمضر و فاسد و ن فراماسونرى را يكسره بدئوش

بين فراماسونرى دركشورهاى  نيز تاريخچۀ قديم وجديدآن و

چنان كه . مختلف واهداف هريك تفاوت هائى نيز قائل شده اند

 موردنيزمتفاوت بوده است وآنجائى  ايران عزيز  و كيف آن درّكم

 به ضرر و سرزنش قرارگرفته است كه درخدمت دول استعمارگر

عمل نموده است، واين خودبحثى مفصل دارد كه  وطن عزيز

 .نويسندگان ايران بعضًا به آن پرداخته اند خود
شرح ل ماجرا ازجمله رجوع شود به كتاب ّبراى شرح مفص 391

 ، تأليف روح اهللاحوال جناب ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

 .٢٠٠-١٥٨مهرابخانى، صص 
 . ازموژان مؤمنگفتارى كوتاه دربارۀ امربهائىرجوع شودبه كتاب  392

ص شده برمال كنندۀ اكاذيب جام جم ّمشخ ه به مواردّتوج 393

 .است
 .٤٤١،ص٣مكاتيب،ج 394
 .١١٠-١١١:همان، صص 395
، ج مکاتيب،نيز براى بهت بيشتر رجوع شود به ٤٥٢،ص ٤امر و خلق، ج 396

 .٢٦٩-٢٧٠: ، صص٣

دسترس  در عكس ها وفيلم هاى مشرق االذكارهاى مزبور 397

 .همگان است
 هائى اخبارامرىدرهمان  جام جميان ايشان را مى شناسند و 398

 كه نزدشان است خبرآن را خوانده اند، ولى اين قبيل اخباررا

ه هاى كذبشان است عمدًا تحريف يا مخفى ّچون مخالف فرضي

ّتحريفات لفظى ومفهومى ايام رجوع شودبه مقالۀ ! (مى كنند
 ). درهمين مجموعهات بهائى اخبارامرى و آهنگ بديعّدرنشري

 .٣١٣، ص٢، جمكاتيب عبدالبهاء 399
ه داريد كه ّدراينجا توج.  مى باشد٣١٢،ص٢ جلدمكاتيبآن همان  مأخذ 400

اين، دعاى ديگرى كه ذكرش درفوق رفت مندرج مى  درست درصفحۀ بعداز

 .باشد

 .قاى خمينىكشف االسرارآ 401

                                                                
به ديگرمقاالت اين  همچنين مراجعه شود اين موارد در 402

هامات استعمارى بودن اديان ّمجموعه كه درآنها به شبهات وات

 .بابى وبهائى پاسخ داده شده است
، ازجناب قاموس ايقانرجوع شودبه كتاب  دراين مورد 403

 .٤٣٨-٣٨٣: ّاشراق خاورى، جلداول، صص
 .٤٣٣همان، ص 404

به اين حقيقت،  مهم آنكه شيعيان عالوه براعتقادازنكات  405

هاى حضرت رسول ص ويا ائمۀ ييپيشگو ى اگرّمعتقدند كه حت

نمى شود چه  ت آنها واردّق نيابد، خللى برحقانيّاطهارع تحق

 واقع مى بداه ّق وعودالهيّكه گاه براى امتحان بندگان، درتحق

 ح مذكوريهاى حضرت نويشود، چنان كه اين امردربارۀ پيشگو

، بحاراالنوارازجمله رجوع شودبه .(ن مجيد هم واقع شدآقر در

حال جام جميان برفرض قبول اقوال راوى محبوبشان ) ١٣ج

بهائى،  امر ه درّالهي ّدربارۀ عدم تحقق بعضى وعود» نيكو«

ه دراسالم ّالهي ق وعودّعدم تحق موارد حداقل بايد آنها رامانند

 ه دراين ظهورّالهي حال آنكه وعود! ى مى كردندّواديان قبل تلق

 .واقع شده ومى شود
:  مى فرمايندكلمات مكنونۀ فارسى حضرت بهاءاهلل در 406

رانده  خود دوست مرا از دشمن مرا درخانۀ من راه داده ايد و«

بشنويد بيان . مرا دردل منزل داده ايد ّچنانچه حب غير. ايد

رنظربه دوستان ظاه. دوست را وبه رضوانش اقبال نمائيد

دارند، ولكن دوست  يكديگررا دوست داشته و مصلحت خود

ٔمعنوى شما را الجل ِ دارد، بلكه  شما دوست داشته و) به خاطر(ِ

قبول ) بى شمار(ُمخصوص هدايت شما بالياى ال تحصى

اينست . به چنين دوست جفا مكنيد وبه كويش بشتابيد. فرموده

َوفا كه ازافق اصبع ِ مال شمس كلمۀ صدق و ِ ك اسماء اشراق ُ

 »...فرموده
ازبهائيان وسايت هاى  لوح مزبوررا ا آنكه هموطنان عزيزّتمن 407

جميع  با طرح بديع موعود بهائى بيابند ومطالعه فرمايند تا خود

  سال است آشكارشده آشنا گردند وبه چشم خود١٦٤اديان كه 

 .ببينند وبه جان ودل وفكر خودقضاوت فرمايند
، چاپ مصر، مجموعه الواح مباركهر ، مندرج دلوح دنيا 408

 .٢٨٥-٣٠١: صص
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 .١٣؛ بحار االنوار، ج ١٨٧كتاب مستطاب ايقان، ص  409
 .١٣؛ وبحاراالنوار،ج١٨٩همان، ص  410
 .٤٣ترجمه، مفتاح باب االبواب، ص  411
 .٣١همان، ص  412
 حضرت مكاتيب: دراين مورد ازجمله مراجعه شود به 413

بدالبهاء؛  عخطابات؛ ١٤٣-١٤٦:صص ،٢عبدالبهاء، ج

، ٣٩٨-٣٩٩، ٤٤٧، ٤٤١، ٣٨٨: ، صص٣، ج مکاتيب

  از جناب ابوالفضائلبرهان المع؛ پيام ملكوت ؛ ٤٨٩ – ٤٩٠

گلپايگانى، و نطق ايشان مندرج در كتاب شرح حال ايشان به 

 .٢٩١- ٢٩٨: قلم جناب روح اهلل مهرابخانى، صص
 .١٥٩، ص٢، ج رگ تاکجوع شود به كتاب رازجمله  414
، تهيه وتنظيم ٣، جداودى، مقاالت ورسائل درمباحث متنوعه مراددكترعلي 415

 .٢٠٣م، ص١٩٩٣سۀ معارف بهائى، كانادا، ّوحيدرأفتى، نشرمؤس

 در در مورد جواب محيط طباطبايى عالوه برمنبع مذكور 416

،رجوع شود به شماره ١٨٩-٢٢٣، صص ١٧يادداشت شمارۀ 

ه جزوۀ  چاپ ايران، ازجملمطالعۀمعارف بهائىۀ ّهاى نشري

نقدى برمقالۀ ّنواب زاده با عنوان . به قلم جناب ص١٢شمارۀ 

و دربارۀ ملکم خان رجوع شود .  بديع١٣٢، نشر كتاب شناسى

، ج مائدۀ آسمانىمندرج دركتاب  به لوح حضرت عبدالبهاء،

 .١٤٣-١٤٤: ، صص٩
از آن مى فرمايد كه مى گفتند قرآن  درهمان سوره آيۀ بعد 417

 بر او مى خوانند و سانه هاى پيشينيان است كهّاساطيراولين واف«

ودرسورۀ نحل، » . هر شبانگاه و بامداد نويسانند آن رامى

ن شمارۀ آدرپاورقى قر. نيزبه تهمت مزبوراشاره مى فرمايد١٠٥آيۀ

ه قم، دربارۀ ّعلماى حوزۀ علمي از ، تصحيح هفت نفر٩

ازايشان  ن راآاشخاصى كه گفته مى شده حضرت رسول قر

ته ونوشته اند،ازعابس، يا غالم خويطب بن عبدالعزى، آموخ

ويا به قول بعضى نصرانى ورومى بوده، وبه قولى غالم 

 .شمشيرگرى نام مى برد
 .٥٧-٥٦، صص١٢، شمارۀمطالعۀ معارف بهائىنشريۀ  418
 صفحه ٢٠٠ را درشرح زندگانى آيت اهلل بروجردى خودآقاى دوانى كتاب 419

 . استنوشته ودرچهلم اومنتشر ساخته
انقالب  ، مركزاسنادت االسالم فلسفىّخاطرات ومبارزات حج كتاب 420

 .١٩١،ص ١٣٧٦اسالمى،

                                                                
  . آن است١٣، جلدمهدى موعود ترجمۀ آن باعنوان 421
ازجمله ترجمه هاى .  ه ش بوده است١٣٣٩ دى ٢٠ اتمام تأليف كتاب،422

چاپ د ايشان را ناراحت نموده بوده، ترجمۀّترجمۀآقاى دوانى كه الب قبل از

 است كه درآن ازجمله بشارات ذيل دربارۀ قائم موعود وتطابق آن با ١٣٣٢

ن آ؛ قر)٢٨٠ص( حرف است٢٧علم : مذكوراستًاحضرت باب، واضح

دين جديد وحكم تازه وكتاب  ؛)٢٨٩ص(؛ خروج مثل پيغمبر)٢٨٧ص(قائم

جديدقائم،امرتازه كه از آسمان نازل مى 

؛انكاركتاب )٢٤٠،٢٣٩،٢٩٢صص(شود

 ٣١ حديث پنجم،و٢٩،و٢٨٦،٢٨٨،٢٩٧،٢٩٩:؛ونيزصص)٢٣ص(قائم

چون قائم   كه درآن مى فرمايد٢٦٧ و٢٥٨،وص١١ باب٣٤،وص٣٣حديث 

 ٢٦١وص  را تالوت مى فرمايد،وجعلنى من المرسلينظاهر مى شود آيۀ مباركۀ 

  .وبسيارى صفحات ديگر
چنانكه  ّ ازچاپ هاى بعدى آن بى اطالعم؛ ولى به نظر مى رسدآن423

رانيز مناسب  ى همين ترجمۀ خودّ دوانى درمصاحبۀ فوق گفته، حتخودمرحوم

 ! صفحه اى فوق به جاى آن كرده است٤٠٠نديده، اقدام به نوشتن كتاب 
 را، كه مهدى موعود بنده خود ترجمه هاى بعضى احاديث توسط ايشان در 424

ّدرحقيقت تبديل به رديه اى عليه امربابى و بهائى شده،  با ترجمه هاى اقاى ّ

ّگلپايگانى ازهمان احاديث دركتاب رديۀمعروف مهدى خان زعيم  حسن فريد ّ

 دو  درحالى كه هر— ٢١- ٤٥: ، صصمفتاح باب االبوابالدوله،به نام 

 مقايسه نمود وتفاوت آنها را به چشم —! مترجم ازمخالفين دين بهائى بوده اند

ام شده است؛  ش انجـه١٣٣٤ترجمۀ مزبور نيز حدودسال! ّسر وسر مشاهده نمود

  .١٣٣٩ توسط آقاى دوانى به سال ١٣بحاراالنوار ج  ترجمۀ يعنى قبل از
وشصت ودو،  صد:  صفحات425

١٢٥٣،١١٢٦،١٠٩٠،١٠٤١،١٠٢٦،٩٢٦،٥٥٨،١٥٦،١٥٢،٨٦٦،٣٧٥،

١١٣١،١٠٦٧،...  
ّآقاى حسن فريد گلپايگانى نيز كه كتاب رديۀ . ٨٩١،٤٩١: صص426 مفتاح ّ

  راعليه دين بهائى ترجمه نموده است، مهدى خان زعيم الدولهباب االبواب

  . نوشته است كه مجلسى همۀ احاديث ضعيف را هم آورده است١٣٩درص 
؛ ٥٤٣-٥٦٣:، صص١، جقاموس ايقان؛ محاضرات رجوع شود به كتاب 427

  ...اس اقبال آشتيانى؛ّاز مرحوم عبخاندان نوبختى 
صول ا دربارۀ اختالف وتناقض دراحاديث ازجمله رجوع شود به كتاب 428

 ٩٠- ٨٠، صص ١، جلدكافى
 مورد البته براى توجيه دهها!  درنفس همين دوباب نيز تناقضات وجود دارد429

سال، توجيهاتى نيز مى شودكه بى اعتبارى آن ١٠٠٠عاى مالقات دربيش ازّاد

شيفتگان به عنوان نمونه رجوع شود به كتاب ! ازنفس توجيهات مزبور پيداست

،نشرحاذق،قم،چاپ احمدقاضى زاهدى از حضرت مهدى

 ١٠٩-١١٢:، صص١،ج١٣٨٣نهم،پاييز
 دررابطه باهمين مورد، بدون درنظرگرفتن معانى حقيقى احاديث صحيح 430

 ت راّت غيبت قائم، ترس او از مرگ عنوان مى شود،حال آنكه منجى بشريّ،عل

 ٢٥باب !/ ترس نباشد
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است چنانكه درباال ذكر شد، ظاهرأ به خاطرچنين مواردى بوده . ٨٧٠ ص 431

 بحاراالنواربه اين شرح ١٣كه آقاى دوانى همين ترجمۀ خودرانيز از جلد 

براى اينكه اين قبيل احاديث ضعيف دست آويز «: تصحيح وتعويض نموده

 را نوشتم كه در موعودى كه جهان در انتظار اوستبدخواهان نشود، كتاب 

در . شدتى ديگر چاپ چهارم آن منتشر خواهد ّ صفحه است و تا مد٤٠٠حدود 

مه ّاين كتاب حشو و زوايدى كه در كتاب مهدى موعود وجود داشته و عال

با اين كتاب ديگر كسى . مجلسى هم يقينا آن را قبول نداشته، تنقيح شده است

معلوم است كه » .نمى تواند به دنبال بهانه باشد، مگر اينكه معاند باشد

مى زيست وبحاراالنوار اگرمرحوم دوانى نيز قبل از ظهور اديان بابى بهائى 

  !مجلسى چنين نمى نوشت راترجمه مى كرد، راجع به مرحوم
 ١٠٠٠ كه دورۀ دين اسالم را يك روزكه مساوى ٢٨-٢٩ ۀسبا،آي  مثل سورۀ432

  .رجوع شودبه دهها كتب استداللى بهائى... / سال است تعيين فرموده؛ و
 ايقان، قاموس(ن الحكيم آيظهرعند سنة يس والقر احاديثى ازقبيل 433

 .كه به حروف ابجد سنۀ ثانى ازظهورحضرت باب مى شود) ٥٨٨،ص١ج
براى رفع تناقض بين  وجالب آنكه مرحوم مجلسى هم،.  همان منبع434

احاديثى كه تعيين وقت مى كند با مسألۀ منع تعيين وقت، برخالف آقاى 

ه زيرا رواياتى ك. با منع تعيين وقت، منافات ندارد... «: دوانى، مى نويسد

ازتعيين وقت ها نهى كرده، مقصود تعيين وقت به طور حتم است، نه تعيين 

 ٨٩١، ص١٣، ج بحاراالنوار»  درآن برودبداوقتى كه احتمال حصول 
  .٩٢٦صد و پنجاه، و صد وهفتاد، و:  صص435
 براى ديدن آن احاديث از جمله مراجعه فرماييد به همان كتاب 436

 ١٢٤٢ تا ١٢٣٨:،صص
 ١٢ به عقيدۀ شيعيان —ۀ شيعه ّمن حقيقى حتى درفرقۀ ناجي دربارۀ كمبود مؤ437

ذكر شده است شيعۀ  ،١٣ همين كتاب بحار االنوار ج ٨٨٣ درص—امامى 

  .، قليل خواهند بودسرمه درچشم ونمك درغذاحقيقى مانند 
 عقيدۀ پايان يافتن عالم درميان بعضى مسيحيان نيز به شكلى ديگربا رجعت 438

مان ّت وآنان نيز چون شيعيان منتظرجنگ آخرالزمطرح اس) ع(حضرت مسيح 

 !پايان جهان هستند وآرماگدون و
 و ايقان:  براى ديدن معانى حقيقى آنها رجوع شود به كتب بهائى ازجمله439

نه جلد ُ ومفاوضاتبنيانگزاردين بهائى، و   ازحضرت بهاءاهلل،جواهراالسرار

 و  بهاءاهلل، ازحضرت عبدالبهاء جانشين رسمى ومنصوص حضرتمكاتيب

، چهارجلد ات نعيمّجن، فرائد، مائدۀ آسمانىنه جلد : كتب ديگرى همچون

تبيان ، دالئل العرفان، گلشن حقايق، ه صدرالصدورّاستداللي، قاموس ايقان

 ،محاضرات ،و مذاهب آن ّحضرت محمد، ّسيدرسل، مبشرين غربى، وبرهان

   .ه فارسى وعربى وانگليسى، ودهها منبع ديگربه زبان هاى ازجملرهبران ورهروان
،و ٢٤ و٢٣ و١ به عنوان نمونه رجوع شود به ترجمۀمرحوم دوانى، باب 440

 ...٧٠٢،٨٠٨، ٦٩٨: صص
  .٢٤٤،ص ٦، ج آثارقلم اعلى كتاب 441
 ١٥٤- ١٥٣، صص ٣ مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج442
 ٢٦٨، ص ٢ٓ بدائع االثار، ج443
 ١٠٣ االسرآء 444

                                                                
 ٤٧ بقره 445

 .٦/٦/١٣٨٦يخموجود درسايت ساغر،به تار 446
ه درخصوص ظهورقائم موعود، ازجمله رجوع ّوعودالهي بشارات و درمورد 447

ۀ منظوم شاعرشهيربهائى ّالليددوجلد كه شرح است  درّجنات نعيمشود به كتاب 

شرح نموده  دانشمندبهائى جناب اشراق خاورى آن را جناب نعيم مى باشد و

 .اند

حضرت (ددراحاديث اسالمى است كه پس ازقائم موعو 448

، )حضرت بهاءاهلل(، حضرت مسيح رجعت مى فرمايد)باب

به صلح وعدالت مى  ملغى مى فرمايد ودنيا را را وحكم جهاد

ّال ينقطع الجهاد عن امتى : حديث معروف اين است. رساند ُ ُ ِ َ

ُحتى ينزل عيسى بن مريم  ُ ِ  ّناسخ التواريخكتاب ( ّ

به   شودوعود رجوع و بشارات درمورد ديگر).ازسپهركاشانى

 .٢يادداشت در مذكور مأخذ
ّسيد رسل حضرت محمد، ص  449 ّ١٧٦. 
، تأليف روحى ارباب، ترانهۀ جوانان ونوجوانان ّنشري 450

 .٥٠٢-٥٠٠: بديع،صص١٢٩،نشر٤جلد
 ١٣١ يا ١٣٧ سوره آل عمران، آيه 451
 .١٢١، ص ٢، ج مكاتيب عبدالبهاء 452

 .٦٢، ص ٣، ج مائدۀ آسمانى 453
درمقاله اش نوشته جناب جالب آن كه خودجام جم  454

وحقيقت ! مخالف بوده اند» فارسى سره نويسى«ابوالفضائل با 

نامه اى به  در اين است كه جناب ابوالفضائل چنانكه خود

هدايات آيين بهائى  فارسى سره به آن اشاره كرده اند، دراثر

ه بوده اند كه كوشش مزبوركارى بيهوده بوده چه كه به ّمتوج

 كمكى نمى نموده، وبه جاى آن حكم وحدت عالم انسانى

وحدت زبان وخط رامطرح مى  حضرت بهاءاهلل مبنى بر

شرح احوال جناب ميرزا رجوع شود به كتاب .(نمايند

 ١٣١نشر ، تأليف روح اهلل مهرابخانى،ابوالفضائل گلپايگانى

رسائل ورقائم جناب ميرزا ؛ وكتاب ٦٥بديع، ازجمله ص

وح اهلل مهرابخانى، ، تأليف رابوالفضائل گلپايگانى

 اين خصوص ايرادى وارد در به اين دليل اگر). بديع١٣٤نشر

بگيرد كه سره نويسى  است، جام جم طبيعتًا بايد به آنانى ايراد

وجالبترازآن اينكه ! ادامه دادند، ونه جناب ابوالفضائل را

حضرت بهاءاهلل درلوح مانكجى به وى مى فرمايند كه فارسى 

زبان پى  از  خوب است، چه كه مقصوددو هر) تازى(وعربى



               

 

                                                                

٣٧٢     ولوله درشهر

وشاهدآن . زبان مى آيد دو بردن به گفتارگوينده است واين ازهر

زبان فارسى وعربى نازل  دو حضرتشان است كه به خود آثار

شده است، وجالب آنكه درآخرلوح مانكجى كه به نوعى 

نازل  فارسى سره مليح، نه ازآن نوع كه ديگران نوشته اند،

 به زبان عربى نازل شده تا همه بدانند كه همۀ شده، مناجاتى

ت دورمى ّومحب حادّاين آيين نازنين حول وحدت وات ن وآثارئوش

زند، وهرآنچه كه بوى اختالف وبهترى وبرترى ازآن استشمام 

 !شود، دراين بساط جائى ندارد
؛ ٢٦٧-٢٥٩، چاپ مصر، صصمجموعۀ الواحكتاب  455

 . به بعد٢، صدرياى دانش
 ٣٤٠، ص١، جهىآيات ال 456

-١٩٣١(اش لبنانىّجبران خليل جبران شاعر،نويسنده و نق 457

 .بعضى او را پيامبر لبنان خوانده اند) ١٨٨٣
 بهاءاهلل پيامبر ديانت بهائى 458
 ن آثار اوّعبدالبهاء جانشين بهاءاهلل و مبي 459
ط انتشارات نيک ّاين کتاب در ايران تحت عنوان مسيح فرزند انسان توس 460

 .چاپ رسيده و اکنون در بازار موجود استفرجام به 

 ١٩١٢در سال  ه به اينکه مالقات جبران با عبدالبهاءّبا توج 461

مى باشد و با ١٩٢٣صورت گرفته و کتاب پيامبر مربوط به سال

ه به شباهت مضامين و نثر اين کتاب به آثار بهائى احتمال ّتوج

اب را نمى تأثير پذيرى جبران از ديانت بهائى در نگارش اين کت

 .توان منتفى دانست
-http://www.iranر ك  462

newspaper.com/1386/860410/html/rodarro.htm 
  موجوداست،١يادداشت   ايشان درمصاحبه اى كه درآدرس مندرج در463

وزارت امور خارجۀ هر نظامى «: تهاى مقامشان گفته اندّت وحساسيّدربارۀ اهمي

درحالى كه عراق در چند ... ن نظام استو اعضايش نزديكترين وزارتخانه به آ

جبهه با ما مى جنگيد كه يكى از آنها جبهه نظامى و ديگرى جبهه ديپلماسى 

باز در جبهه نظامى يك بسيجى يا نظامى يا كسى كه سربازى رفته است، . بود

ى و ميهنى و اسالمى به جنگ مى ّه به عرق ملّتفنگ دست مى گيرد و با توج

نفر . ديپلماسى كه نمى شود هركسى را به سفارت فرستادّرود اما در جبهه 

آنجا بايد بروى . در سفارت كه نمى شود تفنگ دست گرفت. نداشتيم كه برود

و حرف بزنى 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 464
 ٤٥، ص و تحليلتسبيح 465

                                                                
 كتاب بديع از حضرت بهاءاهلل 466
ّ رديه نويسان قبل وپس ازانقالبۀصبحى وآواره، طناب هاى پوسيد ۀمقال 467 ّ 

 .درهمين مجموعه

 ٥٠ گفتار به پاس ٣٠ ۀ، مجموعمحيط ادببه  رجوع شود 468

، به نقل از ١٣٥٧سال تحقيقات محيط طباطبائى، طهران، 

، سال ١٢ ۀر، شماخوشه هائى ازخرمن ادب وهنر

 .٥١،ص١٣٨٠
لين ئومس طّتوس(!) ، درهجوم مسالمت آميزى٧/٧/١٣٧٧در 469

ديگرازكتب   بهائى هزاران جلدۀخان٥٠٠محترم به بيش از

دوسال قبل نيزدراقدامى مشابه كتب . بهائى برده شد

 ! بهائيان برده شدۀ خان٢٠٠مزبورازحدود
مۀ دفتر پژوهش هاى روزناازجمله رجوع شود به كتابى كه  470

سايۀ شوم؛ خاطرات يک همزمان با انتشار ١٣٨٥ درسال کيهان

 . كيهان، منتشرنمودۀ درروزنامّنجات يافته از بهائيت
مضمون فارسى بيان . ٧٠-٧١صص به نقل از لوح شيخ، 471

اى ملكه لندن بشنو نداى پروردگارت را : مبارك فوق چنين است

يى جز نا نيست خداآكه مالك مردم است از درخت الهى كه هم

آنچه را كه روى زمين است رها كن . من كه عزيز و حكيم هستم

ُو سر ملك را به تاج ذكر پروردگار جليلت زينت بده  ِ نا او به آهم. َ

عالم آمد به مجد و شكوه اعظم خود و آنچه را كه در انجيل 

ِّبتحقيق كه سرزمين و بر شام به . مذكور است كامل و تمام فرمود َ

ه مالك انام است مشرف شدقدوم پروردگارش ك َ هواى نفس ... ِ

همانا ما . رارها كن وسپس به موالى قديم خود روى آور خود

ترا به خاطر خدا ذكر مى كنيم و دوست داريم كه اسم تو به ذكر 

نا خدا بر آپروردگارت كه خالق ارض و سماست بلند شود، هم

 به ما رسيد كه تو خريد و فروش. آنچه مى گويم شهيد است

غالمان و كنيزان را منع كردى؛ اين است آنچه كه خداوند به 

به تحقيق كه خداوند . آن در اين ظهور بديع حكم فرموده

نا او پرداخت كنندۀ آپاداش آن را براى توثبت فرمود، هم

اجرهاى زنان و مردان نيكوكار است به شرط اينكه پيروى كنى 

و ارسال شده آنچه را كه از جانب خداوند عليم خبير براى ت

نا كسى كه اعراض كند و استكبار ورزد بعد از اينكه آ هم،است

ّاز نزد منزل آيات برايش داليل و بي نات آورده شد هر آينه ُ



               

 

                                                                

٣٧٣     ولوله درشهر

نا خدا بر آخداوند عمل او را ساقط و بى نتيجه مى گذارد، هم

به سوى (كه اعمال بعد از اقبال  بدرستى. هر چيزى قدير است

ّكسى كه از حق اعراض كند، . ى گيرد مورد قبول قرار م) ّحق

چنين از نزد  ترين خلق است، اين نا از محرومترين و ممنوعآهم

 ....ّعزيز قدير مقدر شد
 ٥١-٥٠عنكبوت،  472

، صص الواح نازله خطاب به ملوك ورؤساى ارضكتاب  473

اى پادشاه روس بشنو نداى : مضمون بيان مبارك. ١٢١-١٢٨

ى ّ به سوى بهشتى كه مقروس را و روى آورّخداى مالك قد

است كه در آن مستقر شده كسى كه ناميده شده به اسمهاى 

َنيكو بين مالء اعلى و در ملكوت انشاء به اسم خداوند بهى 

ه به پروردگار ّمبادا تو را محتجب نمايد چيزى از توج. َابهى 

َبتحقيق كه يكى از سفراى تو وقتى در ... رحمن و رحيمت ُ

به اين . السل و زنجيرها بودم مرا يارى نمودزندان طهران زير س

خاطر خداوند براى تو مقامى ثبت نمود كه علم احدى به آن جز 

. مبادا اين مقام عظيم را تبديل نمايى. خودش احاطه نكرده

در ) حضرت مسيح(آمد و پسر ) حضرت بهاءاهلل(كه پدر  بتحقيق

 گوش به فرمان توام اى خداى من،: س مى گويدّوادى مقد

ِگوش به فرمان توام، و كوه طور گرد بيت طواف مى كند و 

اب و ّنا وهآدرخت به بلند ترين ندا، فرياد مى كند كه هم

بخشنده، سوار بر ابر آمد، خوشا به حال آنكه به سويش نزديك 

ّبنگر و ذكر كن ايامى را كه در آن ... شد و واى بر دور شدگان

ود كبير، نمايندۀ يا هر(آمد و هيرودوس ) حضرت مسيح(روح 

د و ّه كه حضرت مسيح در زمان او متولّمقتدر روم و حاكم يهودي

نوزده (فرارى شد و مدتى بعد از مرگ وى به ناصره بازگشت 

به تحقيق كه خداوند، مسيح را . عليه او حكم كرد)) هزار لغت

ّبه لشكريان غيب نصرت نمود و او را به حق حفظ فرمود و به  ِ

  و اين وعده اى از جانب او بود، به درستىارضى ديگر فرستاد

نا پروردگارت حفظ آهم. كه خدا حاكم است بر آنچه اراده كند

مى كند كسى را كه مى خواهد ولو اينكه او در وسط دريا يا در 

بدان كه جسم . .. دهان اژدها و يا زير شمشيرهاى ظالمين باشد

ولى شمار است  من زير شمشير دشمنان و جسدم در بالى بى

روح در شادى و بشارت و فرحى است كه شادى عالمين با آن 

                                                                
هستم  نا من به زبان اشعياى نبى مذكورآهم...برابرى نمى كند

 بگو اى مغروران آيا خود... ن شدّوانجيل وتورات به اسم من مزي

حضرت (قصرها مى بينيد درحالى كه سلطان ظهور  در را

ازقبرهاى هوى !... است؟) زندان(درخرابترين خانه ها ) بهاءاهلل

آيا گمان مى كنيد آنچه كه نزدشماست، به شما ... برخيزيد

بزودى ديگران آن رامالك خواهندشد وشما ! سودى مى رساند؟

زندگى اى  خيرى در. گشت به خاك برخواهيد ياور و بدون يار

كه مرگ ازپس آن مى آيد نيست، وخوبى اى براى بقائى كه 

يست، ونيزخيرى درنعمتى كه گرفت ن آن رانيستى خواهد

رها كنيد آنچه نزدشماست . پذيرفت نمى باشد تغييرخواهد

وروى آوريد به نعمت خداوندى كه به اين اسم بديع نازل 

ُخوشا به حال پادشاهى كه ملك وسلطنت او را ... گرديده است

 .نداشت وبه قلبش به سوى خدا روى كرد ازمالكش باز
 .٢، جرگ تاكقل از ، به ن٢٩١، ص تاريخ مشروطه 474
رگ  وكتاب كشف الغطاءازجمله رجوع شود به همان كتاب  475

 .تاك
ازعالئم كم حافظگى و گيج بودن جام جميان آنكه  476

 كشف الحيلبه نقل از  ّ، ستون اول ازسمت چپ،٦درص

به نقل ازلوح حضرت  نوشته،٧آواره، برعكس آنچه كه درص

ضى ازخوانين مستخدمين روسى با بع«: عبدالبهاء مى نويسد

به كشتى ) حضرت بهاءاهلل(بسيار اصرارنمودند كه جمال مبارك 

و » روس تشريف ببرند وآنچه اصرار والحاح كردند قبول نيفتاد

راست، اگرچه اعطاى  م ازّستون سو١٣نيز خوشبختانه د رص

به حضرت عبدالبهاء را به اوهام خود دليل » رِس«نشان 

ى اعتراف كرده كه وابستگى وحمايت سياسى دانسته، ول

و همين » .راستفاده نكردِعبدالبهاء هيچ وقت خودش ازلقب س«

د غيرسياسى وغيرمادى بودن جريان مزبور است حقيقت مؤي

وصرفًا به خاطرانسان دوستى وصلح جوئى وحمايت حضرت 

 . بوده استءعبدالبهاء ازفقرا
بدايع ّ رد مالقات با شاه انگليس مراجعه شودبه ۀدربار 477

قبل ازآن نيزطبق آنچه . ١٩١٣ژانويه١٦، لندن، ٢، جثارٓاال

  غيربهائى،ۀ، تأليف نويسندكجا مى رويمدركتاب 

آمده،درمركز اسناد سياسى ١٤ تا١١ و٥ و٤: ر،صص.پشوتن



               

 

                                                                

٣٧٤     ولوله درشهر

 انگليس به ۀبريتيش ميوزيوم انگليس، حكم وزارت امورخارج

ا ّپروفسور ادوارد براون موجوداست كه درآن به وى امرشده به عك

سافرت كند وكوشش نمايد تا همكارى حضرت بهاءاهلل م

رانسبت به اجراى برنامه هاى شوم انگليس درايران جلب 

نويسنده ادامه مى دهد كه جواب ادوارد براون به وزارت . نمايد

جلب همكارى «: امورخارجه انگليس مختصرش چنين بود

بهاءاهلل نسبت به پيشبرد برنامه هاى دولت پادشاهى انگليس 

وجه به من  ت آميز نبود چرا كه او به هيچّقيّرايران ابدًا موفد

ا با اونمودم ّزندان عك  صحبت كردن درسه مالقاتى كه درۀاجاز

ّوالبته  ».نداد وفقط به تشريح اصول ديانت خود پرداخت

خودجام جميان نيزمى دانند كه به خاطرامتناع حضرت بهاءاهلل، 

 او ۀفت، وازهمكارى بى وقفادواردبراون به سراغ ازل درقبرس ر

روزى امثال جام ! ّ قاجاريه وپهلوى برخوردارگرديدۀازليان دور و

 ١٣٠ت عزيزايران پاسخ گويند كه چرا بيش ازّجم بايد به مل

ّحتى به خاطر بهائى  و سال است كه به وارونه كارى مشغولند

 ستيزيشان، براى ازليان دلسوزى ها نيزكرده وبعضًا مى كنند،

بى شرمانه تر، خيانت هاى آنان را به نام بهائيان شهرت وازآن 

 !داده اند
 .٤٥گلزار تعاليم بهايى،ص 478
 .٢٨٩، ص٣، جامر وخلق 479

 معارف ۀمطالع ۀجزو: براى تفصيل بيشترازجمله رجوع شود به 480

 دكترعلى مرادبديع؛ ونيزكتاب ١٣٢،نشر١٢ۀ ، شماربهائى

ه وتنظيم ّ تهي،٣، جمقاالت ورسائل درمباحث متنوعه داودى،

 . معارف بهائى، كاناداۀسّوحيدرأفتى، نشرمؤس
 .٨٤-٨٥ّمنتخبات آيات حضرت نقطه اولى، صص  481
 بيشتردراين مورد، رجوع شودبه ۀبراى مطالع. ٨٦همان، ص  482

، مطلب تحت عنوان  معارف بهائىۀمطالع ١٠ ۀ شمارۀجزو

ّ، ازجناب دكترمحمد افنان، ّ اولىۀمراحل دعوت حضرت نقط

 . بديع١٣٢نشر
 ازحضرت ايقانازجمله رجوع شود به كتاب مستطاب  483

؛ ونيزكتبى فرائد؛ وكتاب قاموس ايقانبهاءاهلل، و چهار جلد 

 .بحاراالنوارازقبيل 
 ٤٠ّسالطين قاجاريه، ص ،٣، ازسپهر، جّناسخ التواريخ 484

                                                                
  بديع،١٣١،نشر٦ ۀ، شمار معارف بهائىۀمطالع ۀرجوع شودبه جزو 485

 .١٤ـ١٥صص
 ٤٥،نحل 486
 ٣٨٠، ص٢ و ١، جامر و خلق 487
از » قناع« در اين مورد همچنين به لوح . ٣٧٩ ، ص٢و ١ امر و خلق 488

 حضرت بهاءاهلل مراجعه شود
، باب التقية، ٣، ج اصول كافىبراى ديدن آن احاديث رجوع شود به  489

 ٣١٤- ٣٠٧:صص
 فصل نامه١٦٦ص 490
 فصل نامه ١٦٦ص 491
 نيز به روش فصل نامه ١٦٤در ص» دراين ورقه حيله وتقيه نيست«عبارت  492

 مذكور در فوقاصول كافى. ائمۀ اطهارع عين تقيه است

ّ؛ و نيز اول ترجمه ٢١٥-٢١٤، صص محبوب به يادكتاب  493

 .ىئدور بهاهمان توقيع 
 .٣١-٣٤:، صصىئتوقيع دور بها ۀترجم 494
 ١٢٤ــ ١٢٣، صص ١،جلداصول كافى 495
 ١٣٩، ص ١٣٨٤، خرداد١٧، چاپ خاتميتكتاب  496
 ٤٠ۀ  احزاب، آيۀسور 497

 .٢٣، ص٥٣ۀ  آثارحضرت باب، شمارۀازمجموع 498
فوق واينكه بهائيان حضرت  ّبراى توضيح مفصل وبيشترموارد 499

باب وبهاءاهلل راذات خدانمى دانند، واگرچنين باشد 

ازجمله به . بابى وبهائى مراجعه شود كافرمحسوبند،به آثار

 .ى معارف بهايۀمطالع ۀ نشري٢و١شماره هاى 
 ٨٧ِاسراء،.../ويسئلونك عن الروح 500
 ٤٩- ٤٨صص  ،٦شماره ، معارف بهائىۀمطالع ۀجزو 501

وى تأليف تاريخ خود را در . ٧٣١، ص٥فرهنگ معين،ج 502

ّزمان محمد شاه آغاز و در دورۀ ناصرالد ين شاه ادامه داد و پس ّ

اس قلى خان سپهر كار او را دنبال كرد ولى ّاز وفاتش، پسرش عب

 ).٢٠٩٢، ص٦همان،ج(مام ماندباز هم نات
ّالبته طبق بيان » .واريخّناسخ الت«نوزده هزار لغت، ذيل كلمۀ  503

ّحضرت عبدالبهاء، مرحوم سپهر در اواخر ايام، رساله اى به 

ّخط خود نوشت و در آن اعتراف نمود كه آنچه را در حق بابي ه ّ

. نوشته به اقتضاى زمان و مراعات خاطر آشنا و بيگانه بوده

مائدۀ (الۀ او نزد خاندانش موجود است رس

 ).١١١-١١٥،١١٢:،صص٩آسمانى،ج
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براى آشنائى باحال وهواى اين بحث ازجمله رجوع شودبه  504

، از سلطان ّعشبهاى پيشاور، در دفاع از حريم تشيكتاب 

 .١٣٥٢ خرداد ٢١ه، ّالواعظين شيرازى، دارالكتب االسالمي
 .١٦-١٥: ، صص١٧يادداشت  در مذكور مأخذ 505
بررسى مختصرى ازتاريخ پيدايش آيين بابى  ۀبه نقل ازمقال 506

درسايت  ، ازبهروزبه آيين، موجودوبهائى

www.ohamzodai.com . تأليف جناب قاموس ايقانوكتاب ،

 .١٠١-٧٥،صص١اشراق خاورى،جلد
مطلب داخل پرانتز ازخودجام . ١١ّ ايام، صۀهمين ويژه نام 507

 .جميان است
رسائل ورقائم جناب  كتاب ٣٠٣ تا ٢٩١مندرج درصص 508

 تأليف جناب روح اهلل مهرابخانى، ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

كه چطورجناب  دراين منبع مى خوانيد. بديع١٣٤نشر

ابوالفضائل درميان علماى االزهرمصرمعروف شدند به طورى كه 

ّگاهى ازايشان خواسته مى شد كه درپاسخ رديه هائى كه بعضى  ّ

شهرت . م عزيزنوشته بودند، كتاب بنويسندمسيحيان عليه اسال

مطبوعات آنجا  نيز  فرهنگى وۀايشان درمصرچنان بودكه درجامع

المقتطف ازايشان  نيزمطرح بودند، وبه همين جهت مدير

اى كاش جام جميان . خواهش كردكه مقاالتى براى آن بنويسند

 از و ّ ايام با آيت اهلل تسخيرى مصاحبه كرده اند٤٧كه درص

ه مى ّتوج  بهائى تحريك كرده اند،ۀان مصريان راعليه جامعاير

ّنمودندكه اهل بهاء چگونه برعكس ادعاى ايشان كه نوشته اند 

! مدافع اسالم بوده وهستند» روى جهان اسالم، يا ت، روّبهائي«

 جناب ۀدور ّالبته شايد جام جميان ازاين مى ترسند كه مانند

 ن نفرازعلماى االزهرمانندت ايشان چنديّابوالفضائل كه به هم

اهالى مصربه  امروزه نيز نفرعلماى شيعه بهائى شدند، صدها

چه كه در سال ! ترسشان بجاست. ايمان آورند آيين جديد

فاق افتاد که در اثر آن ّ ميالدى وقايعى در همان مصر ات٢٠٠٦

در اثر استقامت . دوباره مصريان در جستجوى يوسف برآمده اند

ِ ديار که موجب اعالن عمومى ِ امر بهاِى آنئعشاق بها ى در ئِ

 مصرى ٢٠٠٠٠مصر شده، از جمله فقط در ماه مى، بيش از 

ى ئالعات در مورد امر بهاّى براى کسب اطئاز سايت عربى ِ بها

ديدن نموده و عالقه مندان در نقاط مختلفۀ عالم نيز هزاران 

                                                                
نۀ اينترنت ى را به زبان عربى از کتابخائنسخه از کتب و آثار بها

ِى استخراج نمودند و ميليونها نفر با تماشاى برنامۀ هفتگى ئبها

يکى از ايستگاههاى تلويزيونى معروف مصر با حقايق و اصول 

ِامر الهى و بى انصافى مخالفان و فرعونيان ظالم آشنا شدند و 

ِدر رسانه هاى بين المللى عربى دنيا و سايتهاى مختلف اينترنت 

يان مصر نشان ئى و بهائه خاصى به امر بهاّيز توجبه زبان عربى ن

كتاب : درموارد فوق رجوع شودبه(ِداده موجب اشتهار آن شدند 

، تأليف جناب شرح احوال جناب ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

 ). بيت العدل اعظم٢٠٠٦ جون ٢٩روح اهلل مهرابخانى؛ و پيام 
 مضمون مطالب به فارسى چنين. ٣٠٣-٣٠٢همان، صص 509

ّواولين كسى كه وقايع بابي: است ه راتدوين كرد ميرزا تقى ّ

ناسخ  كتاب ۀب به لسان الملك نويسندّمستوفى كاشانى ملق

ّكتاب تاريخ خود مخصوص به قاجاريه،  وى در.  استّالتواريخ

دشمنان بابى  باب وحوادث آن را موافق آنچه نزد  ظهورۀواقع

كفرنسبت داد وامورى  و ها اشتهارداشت ذكركرد وآنها رابه فساد

بيزارشد، چه  و رّآن متنف ازايشان بيان نمود كه قلوب ونفوس از

ستم به بابيان، دشمنان ايشان درانتشارمفتريات  و ّكه درايام آزار

ّعليه آنان كوشيدند وآنها را متهم به اباحى گرى وفساد اخالق 

كردند، وعمل زشتى نبود مگرآنكه آن رابه ايشان نسبت دادند 

رزگى اى نبود مگرآن كه به ايشان بستند ولذا شايعات زيادشد وه

ّواما لسان الملك مزبورصاحب ... وافكارآشفته وپريشان گرديد

ّتاريخ كبيرناسخ التواريخ وقتى دراين كتاب به حوادث بابي ه ّ

ه دراصل ّوقايع بابي در رسيد طرزبيانش تغييركرد وآنچه كه او

ّبالنسبه به مجل واريخّناسخ الت ّمخصوص به قاجاريه نوشته به  دّ

ّاست وبزودى گذشت ايام ازعجايب وقايع  حقيقت نزديكتر

. ه كه اغراض سياسى آن راپنهان داشته، پرده برخواهدداشتّبابي

ّواين مقداركه ذكرشد محققين راكفايت است وخداوند ولى 

 .هدايت وتوفيق است
 .٤٥همان، ص 510
 كه درفوق درست مانند علمائى. ١٠٢-١٠١همان، صص 511

ذكرشان شد كه درزمان حضرت رسول اكرم با سؤاالتى ازقبيل 

، مى خواستند )ّيسئلونك عن الروح(روح چيست اين كه 

 .حضرتشان را اهانت واستهزاء نمايند
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  :، به آدرس زيركوشا ۀ، نوشتمجلس وليعهد ۀازمقال 512

http://www.goftmaniran.org/index.php?option=com_

content&task=view&id=829&Itemid=13  
 .٧٨،ص١، جقاموس ايقان 513
 .٧٩-٧٨همان، صص 514
آقاى محيط طباطبائى  ّجالب آنكه همين ادعاى تكرارى را 515

، وماركسيست بهائى پژوهىّمحقق محبوب جام جميان وسايت 

ادوارد براون  ت ازّهائى چون طبرى وفشاهى نيزبه تقليد و تبعي

بع مذكوردريادداشت به منا رجوع شود. انگليسى نموده است

همچنين جناب . ديگرمقاالت همين مجموعه و١٣ ۀشمار

، براون وديانت بهائى ادواردحسن باليوزى دركتابشان باعنوان 

براون را موردبحث  اساسى به طورمشروح اشتباهات بزرگ و

 .قرارداده اند
 .٢٠٤، صكشف الغطاء 516
 .٣٤٢-٣٨٠، صصّخط سوم 517

شاره شده از هر دو كتاب توصيه آنكه منابع و صفحات ا 518

مالحظه گردد، زيرا از جهاتى روشنگر است و اذهان را مستعد 

 ٣٧١وى در ص . درك حقيقت ظهور الهى در زمان ما مى كند

 نيز به مناسبت، ذكرى هم از جناب طاهره، شهيد بى مّخط سو

دربارۀ «: همتاى ظهور بابى از گروه زنان، مى نمايد ومى نويسد

ُقرة العينِى طاهره ى تهاى ادبّاليّفع   نيز گزارش شده است كه ُ

 را بر آن، به فارسى ترجمه كرده بابِ، و تفسير سورۀ يوسفوى 

به نقل از (» زيده است است و با اشتياق به انتشار آن دست يا

 ).٨١،ص١٩٦٢تاريخ نبيل انگليسى، چاپ يلمت،
يادداشت  در  مذكورۀ؛ ومقال٦١ى گرى كسروى،صئبها 519

 .٣٢ۀ شمار
 .٧٩-٧٨،صص١،جلدقاموس ايقان 520
 .٧٩همان، ص 521
 .مفتاح باب االبوابفارسى كتاب ۀ ترجم١٥٧، به نقل ازص٨٤همان، ص 522

، مفتاح باب االبواب ۀ، به نقل ازترجم٨٥همان، ص 523

 .١٥٩ص
 .٨٦-٩٣همان، صص 524
 .٩٤همان، ص 525

                                                                
 .، عين عبارات جناب اشراق خاورى٩٦همان، ص 526
؛ ٤٦٤-٤٥٧،صص١ جلد،قاموس ايقان: رجوع شود به 527

؛ بحاراالنوار، ١٥٧، ازجمله صّجنات نعيمكتاب 

  .... فاضل بحرينى؛ وعوالممجلدغيبت؛ كتاب 
بهائى ستيزى جام جم، گفتمانهاى دراين مورد همچنين رجوع شودبه مقالۀ  528

 .ّ، مندرج درهمين جوابيهِقدرت و توليد شبه علمى تاريخ
 ١١٢ سوره هود، آيه 529

نان عزيزخودآن بشارات را بخوانند براى آن كه هموط 530

ومسرورگردندكه موعودشان ظاهرگشته، تقاضا آنكه ازجمله 

، تأليف جناب حاج گلشن حقايقكتاب : رجوع فرمايند به

انى بوده اند كه بهائى ييهود از همدانى كه خود مهدى ارجمند

 منظوم ّۀ،كه شرح استدالليّجنات نعيمشده اند؛ وكتاب 

بهائى جناب  ط دانشمندّب نعيم، توسشاعرشهيربهائى جنا 

تأليف جناب فاضل  ،امروخلقاشراق خاورى مى باشد؛ وكتاب 

 .مازندرانى،جلدچهارم
 .٤٦٩-٤٧ ٠: ، صص٤امر و خلق،ج 531
 .٤٧٠-٤٧١:همان، صص 532
 .٤٧١همان، ص  533
 .٤٧١-٤٧٢: همان، صص 534
 .٤٧٢همان، ص  535
همچنين براى ديدن عين پاسخ . ٧٩خطابات مبارکه،ص  536

ّرت شوقى ربانى در جواب نامۀ رئيس كميسيون مخصوص حض

، ١٩٤٧ جوالى ١٤حد در قضيۀ فلسطين، مورخّسازمان ملل مت

درهمين مجموعه، » يك سند گويا«مراجعه فرمائيد به مطلب 

،  بديع١٠٢-١٠٩توقيعات مباركۀ سالهاى به نقل ازكتاب 

 .٨٠-٨٦:صص
 .١٧٦و١٥٣-١٥٠،ص»...شب هاى پيشاور« 537
 ۀه، زوجّحى بن اخطب يهودى پدرصفي. ٧٧٣همان ص 538

 .رسول اهلل ص بوده است
-٦ش ّ ايام كه اخبارامرى،٢٩ ص٥ ۀيادداشت شمار همان منبع مذكوردر 539

 !،مى باشد١٤،ص١٣٣٢آبان-،مهر٧

 .جمله اى است ازيكى ازمناجات هاى حضرت عبدالبهاء 540
 ١٣٨٦ارديبهشت٨ نگارش چيسگين،541
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542 http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-

964789&Lang=P  

در حالى که گزارشات رسمى و غير رسمى در ايران حاکى از 

   ميليون معتاد،٤ميليون فقير، ٢٠وجود

 ميليون بيمار ١٤ هزار زن تن فروش؛٣٠٠ ميليون بيكار،٧

 هزار كودك كارگر، يك و نيم ميليون محروم از ٦٠٠روانى،

 تريليون ٣٠رارى با  هزار نابغه ف١٨٠ ميليون بيسواد،٨تحصيل،

 هزار ٤٥٠ ميليارد تومان خسارت ناشى از فرارمغزها،٤٠٠و

 ١٠ هزار بيمار ايدزى و سن بزهکارى زير ٤٠تصادف در سال،

يان را بزرگترين خطر براى ئسال دارد،امام جمعه سروستان بها

يان عامل ئاز دو حال خارج نيست يا بها .سروستان مى داند

و يا سروستان جزء کشور ايران تمامى مصيبات فوق هستند 

 .نيست

543 

http://www.iqna.ir/news_detail.php?ProdID=115264  

  ١١٥٢٦٤:  خبر  شماره۱۰:۳ ۱۳۸۶ فروردين ۲۸شنبه  سه

ّه، اهل حق، ّت، صوفيّبرگزارى دوره نقد و بررسى مسيحي

  ه قمّگرى در حوزه علمي ىئگرى و بها ابىّوه

ّه، اهل حق، ّرق صوفيدوره نقد و بررسى ف: گروه انديشه

ت از سوى معاونت تبليغ حوزه ّت و دين مسيحيّابيّت، وهّبهائي

  .شود ه قم برگزار مىّعلمي

و به نقل از مركز خبر ) ايكنا(به گزارش خبرگزارى قرآنى ايران 

ه قم كه از ّهاى آموزشى معاونت تبليغ حوزه علمي حوزه، دوره

ه، اهل ّت، صوفيّهائيت، بّابيّ آغاز شده در پنج رشته وه٨١سال 

ّحق و مسيحي ت و در جهت آشنايى هر چه بيشتر روحانيون و ّ

مادگى براى دفاع از اسالم ناب برگزار آها و  غين با اين فرقهّمبل

  .شود مى

شود كه در هر دوره  گرايشها هر كدام در پنج دوره برگزار مى اين

وره ت چهار دّكنند و تا كنون در زمينه مسيحي سى نفر شركت مى

ّت دو دوره و در بخش اهل حق دو دوره و در ّابيّو درباره وه

ه چهار دوره برگزار شده ّت سه دوره و در صوفيّخصوص بهائي

است كه در نهايت از اين پنج دوره آزمون اختصاصى به عمل 

  .شوند آمده و نيروهاى زبده انتخاب مى

                                                                
ل گزينش دوره آموزش فرق و اديان معاونت تبليغ حوزه ئومس

ها را  ب در اين دورهّه قم، شرايط الزم جهت شركت طالّعلمي

قبولى پايه هشتم حوزه و قبولى در مصاحبه دانست و اعزام به 

پذير در رابطه با فرقه مربوطه، امكان حضور در  مناطق آسيب

هاى تحقيقاتى  طرح هجرت بلند مدت، امكان شركت در پروژه

را از مزاياى اين ت در طرح تبليغى اينترنتى ّو امكان عضوي

 ها برشمرد دوره
544 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 الهي

اين جمع . ر کردند، به قم سف٣/٢/٨٦اديان، روز سه شنبه مورخ 

ضمن بازديد از مرکز و بخش هاى مختلف آن از جمله کتابخانه 

. صى اديان و مذاهب، در نشستى علمى نيز شرکت کردندّتخص

هنگى قبلى برگزار شده، محور بحث آن آاين نشست با هم

  .ت بودّت و بهائيّآشنايى با بابي

 دعلى موسوى نژاد، عضو هيأت علمى و مدير گروه مذاهبّسي

  :اسالمى در سه محور مباحث الزم را مطرح کرد

  ى گرىئزمينه هاى پيدايش بابى گرى و بها: نخست

  ّتت و بهائيّمرورى بر تاريخ بابي: دوم

ه، در اين بخش علل ّه و بهائيّبررسى و نقد جريان بابي: سوم

  .ت نيز طرح شدّگرايش به بهائي

اين نشست، دو ساعت به طول انجاميد و به پرسش هاى 

 ميهمانان، پاسخ داده شد
 .١٤٢،ص١مصابيح هدايت،ج 545
قابل تذكر است كه اين مقدارهم كه گفته شده به خاطرروشن شدن اكاذيب  546

همچنين » .يخربون بيوتهم بايديهم«جام جميان است كه به فرمودۀ قران كريم،

بايداشاره كرد كه بعضى ازنفوس شكنجه شده، هنوزدرقيدحياتند وشواهدزنده 

 !امثال جام جميان مى باشند» قلقلك«اى از
آمده ١٥،صفحۀ١٣٦٠ خرداد٢٥، دوشنبه كيهانخبرآن ازجمله درروزنامۀ  547

 .است
 .٢٨تأليف حسن يوسفى اشكورى، ص 548
تحريفات لفظى ومفهومى ايام درنشريات بهائى «رجوع شودبه مطلب  549

 .مندرج درهمين مجموعه» اخبارامرى و آهنگ بديع
 .١١٤٢٢، شماره ١٣٦٠ آبان ١٠كشنبه روزنامۀ كيهان، ي 550
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: شناخت حزب قاعدين زمان موسوم به انجمن حجتيه،صص 551

٦٢،١٩٤،٢٨،٩٦. 
 !البته اين فصل نامه يكى دوماه پس ازنشر ايام به بازارآمد 552
 .١٢٠مجموعۀ اشراقات،ص 553
 .۸۶۶،ص۲رحيق مختوم،ج 554
 .۲۱۱، صاقليم نور 555

ن نورى درآثاربهائى  دربارۀ شواهدديگردربارۀ ميرزاآقاخا556

-٨٦٢، صص٢، ج رحيق مختوم؛ قرن بديع: رجوع شودبه 

 ...،٢٣٧-٢١٦،٢٣٤-٢١٠:، صصاقليم نور؛ ٨٦٦
 ٢/٥/١٣٦١ مورخ ١٦٧٧٦سخنرانى مزبور در روزنامه اطالعات، شماره  557

 .چاپ شده است
 دربارۀ آقاى خسروشاهى وبهائى ستيزيشان درهمين مجموعه نيز،درمقالۀ 558

اشاراتى » ره، طناب هاى پوسيدۀ رديه نويسان قبل وپس ازانقالبصبحى وآوا«

 .آمده است
 .دراين موردبه توقيعات حضرت شوقى ربانى مراجعه فرمائيد 559

در شناخت حزب قاعدين زمان، موسوم به انجمن كتاب  560

، ١٣٦٢باقى؛ نشر دانش اسالمى، نشر اسفند . ، از عحجتيه

 .٩٦،٢٠٣:صص
، حدود ١٣٦٢ش تا سال . ه١٣٣٢زبور، منظور از سال بر طبق تاريخ مأخذ م 561

 . سال مى باشد٣٠
 .١٢٨ و ١٩٤همان مأخذ صفحه  562
 .١٩١همان، ص 563

 بيت ٢٠٠٠در اين مورد من جمله رجوع شود به پيام رضوان  564

 همان معهد اعلى؛ بيانيۀ ٢٠٠٣ نوامبر ٢٦العدل اعظم و پيام 

مراجع امور و  « بديع با عنوان١٣٨جامعۀ بهاييان ايران مورخ 

؛كتاب »...مالذ جمهور در كشور مقدس ايران مالحظه فرمايند

صحيفۀ نور، از مركز فرهنگى انقالب اسالمى، جلد 

، ٥٣-٦٢، ٥٢، ٥٠، ٣٤،٣٩،٤٤، ١٧، ٨-١٤:اول،صص

 ؛ صحيفۀ ١٣٨، ٢٠٨، ٢٢٨، ٦٤،٢٤٣، ٩٠-١٠٠، ٦٥-٦٩

همچنين دربارۀ نزاع بهائى . ٢٠١و ٧٩،صص٤نور،جلد 

نزاع بر «رسرنحوۀ بهائى ستيزيشان، رجوع شودبه مقالۀ ستيزان ب

 .، درهمين مجموعه»!سر نحوۀ بهائى ستيزى
 . درياى دانش565

حضرت ولى امراهلل و سپس بيت العدل اعظم براى توسعه و  566

تحكيم و رشد جامعۀ بهايى برنامه هاى مختلفى طراحى فرموده 

                                                                
 ساله از ٧ور، نقشۀ و مى فرمايند، كه مورد اشاره شده در پيام مزب

 . ميالدى بوده است١٩٨٦ تا ١٩٧٩سنۀ 
 ٢٠٠٧ م است و اينك در سنۀ١٩٨٥آمار ارائه شده در پيام مزبور مربوط به  567

 سال پيش دارا شده كه ٢٢م ابعاد كمى و كيفى دائم التزايدى نسبت به 

مختصرى ازتاريخ ديانت بابى و «قسمتى از آن را درهمين مجموعه درمقالۀ 

 .مالحظه مى فرمائيد» ائى ورشدانبه

 .٣٤٠اصول كافى، ص 568
 .٣٤١-٣٤٠همان،صص 569
 .٣٤٢همان، ص 570
 .١٣، باب٥، واحدبيان فارسىكتاب  571
اس اقبال آشتيانى؛ ّ از مرحوم عبخاندان نوبختىمثل  572

ّالمذاهب االسالميي ِ ُ ِ َ ْ از عبدالرحمن بدوى؛ و فهرست منابع ن َ

 .خاندان نوبختىمذكور در 
آيا نرسيد وقت مرآنان را كه : مضمون. ١٥ديد، سورۀ ح 573

ايمان آوردند كه بترسد دلهاشان براى ذكر خدا و آنچه نازل شد 

ّاز حق 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- ٢٠ آيات 574

به عنوان . دى وجودداردّع بهائى مراجع متعد نظم بديۀدربار 575

 امراهلل؛ ّ بديع ازحضرت ولى١٠٥توقيع : نمونه رجوع شود به

 ... جهان؛ اركان نظم بديع؛ۀ؛ حال وآيند٤قرن بديع، جلد
  بهائى ايران ازآغازۀات جامعّنشري ۀازجمله با استفاده ازمقال 576

 معارف ۀّلل مجۀسّ مؤس٧ۀ شمارۀ، مندرج درنشريتعطيل تا انتشار

 .١٠٦-٩٢: صص عالى امربهائى،
ّينى است كه اسم رديئجام جم ازجهاتى مشابه آقاى رآ 577  اوۀ ّ

ّايام خود در فهرست كتب بهائى ستيزان  ٤٧ ۀنيزدرصفح را

ات ّ دسترسى به نشريۀآورده است؛ ازجمله ازجهت نحو

وآثاربهائى با حمايت وهمكارى حكومت وقت است كه به هم 

ّايام، ستون  ٢ۀ موردجام جم كه خوددرصفحدر(شبيه اند 

لين حكومتى ودينى مزبوركه مجازبوده سئوراست، به بعضى از م

ين نيز به ئاشاره كرده وازايشان تشكرنموده؛ درموردآقاى رآ

ّاعتراف خودمورخين رسمى جمهورى اسالمى ازجمله دركتاب 

العات، تهران، ّ، انتشارات اطظهور و سقوط سلطنت پهلوى
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؛ وازجمله )٢٤٣، ص ٢، ج ٣٧٤-٣٧٣: ، صص١ج ، ١٣٧١

به ! ند اات مزبورنيزبا هم متشابهّ تحريف مطالب نشريۀدرنحو

 امثال ايشان فرموده ۀهمين جهت است كه قرآن مجيد دربار

ت است كه مى ّونيزازهمين واقعي».تشابهت قلوبهم«است كه 

توان دريافت وقتى كسى همچون آن مرحوم توانسته به تحريف 

 بهائى براى ۀهمچنين طبيعى بوده كه ازجامع بزند،دست 

ّمنتشرنكردن كتاب رديه اش پول بخواهد دراين موردرجوع !(ّ

ه به جام جم؛ ّ جوابيۀ سرسخن درهمين مجموعۀمقال: شودبه

ّكتاب رديه عليه امربهائى باعنوان  : حقيق در تاريخ و عقايدّ

وشتۀ ، نو كسروى گرايى... ى گرىئشيخى گرى،بابى گرى، بها

سۀ مطبوعاتى عطايى، ّمؤس. ش .ـه١٣٥١دكتر يوسف فضايى، 

اين . / ش .ـه١٣٦٣چاپ ششم با تجديد نظر كلى در سال 

 ) .ّايام آمده است  ٤٧ۀكتاب نيزدرليست صفح
پاسخ به : بهائى مزبورعبارتند از ّازجمله ديگرسايت هاى ضد 578

ت؛ ّى حقيقت؛ اخبار بهائيّت؛ تحرّاالت در مورد بهائيؤس

ت و سياست؛ بيائيد کمى فکر کنيم؛ ّت؛ بهائيّراب بهائيس

ت؛ البرهان؛ ّان مهدويّعيّت؛ کوتاه ولى خواندنى؛ مدّبهائي

ت در ايران؛ جهان بدون ّمرکز مطالعات فرهنگى سياسى؛ بهائي

صهيونيسم؛ جستجوگر پايگاههاى شيعى؛ مرکز مطالعات 

 اسرائيل ت باّ؛ به انتظار او ؛ ارتباط بهائي٢فرهنگى سياسى 

ّصهيونيسم؛ انجمن دختران ضد بهائى رفسنجان؛ پرس و جو؛ 

مرکز اسناد انقالب اسالمى؛ مجمع جهانى شيعه شناسى؛ 

ت؛ ّت و مبارزه با بهائيّت؛ مهدويّالع رسانى مهدويّپايگاه اط

ت؛ بررسى ّو بهائي) ره(ت از نگاه کاريکاتور؛ امام خمينى ّبهائي

ى شناسى؛ و نقد فرق و مذاهب باطل؛ بهائ

http://www.vahdatebahai.blogfa.com ؛ سايت خبرى 

انديشه يزد؛ يوسف زهرا؛ مر کز اسناد انقالب اسالمى؛ اخبار 

فى سايتهاى ايرانى؛ وحدت عالم ّت؛ معرّمهدى؛ اخبار مهدوي

ت؛ سايت عبداهلل شهبازى؛ ّت؛ پيرامون بهائيّانسانى در بهائي

  .http://www.irdc.irبحث هاى اعتقادى ودينى؛ 
ت هاست كه آشكارشده، به طورى كه حوزه ّاين وحشت مد 579

 قم واصفهان وغيره به شكلى سازمان يافته وبعضى ّۀهاى علمي

ع بهائى ستيزانه شده ّديگرنيزبه دنبال آنها مشغول اقدامات متنو

                                                                
اهلل جعفر سبحانى از اساتيد برجسته  به عنوان مثال، آيت. اند

در دوازدهمين اجالس اساتيد مركز ه قم پارسال ّحوزه علمي

ت امروز با ّفرقه بهائي«: جهانى علوم اسالمى استان قم گفته اند

طرح مسائل كالمى براى متزلزل كردن عقايد جوانان تالش 

ّو با كمال تعجب، برخالف ادعاى ايام درمقاالت » .كنند مى ّ ِّ

نشان کرده  خاطر  آن،٥٨ تا ٥٠ومطالب وعكس هاى صفحات

شد  ت كمتر احساس مىّل از انقالب اسالمى خطر بهائيقب«: اند

آدرس اين » .باشد ى مىّله درشرايط فعلى بسيار جدأاين مس ولى

-http://www.irna.ir/fa/news/view/menu: خبرچنين است

273/8502148835140951.htm  
 . ّايام آمده است ٢ ۀنام حقيقى يا مستعارايشان درصفح 580
به بيش ٧/٧/١٣٧٧سراسرى ۀ يافت سازمان ۀازجمله درحمل 581

 ۀه به عالوّبهائيان كه درآن هزاران جلد كتاب ونشريۀ  خان٥٠٠از

ّالبته محققين گرامى بايدتوج. بعضى لوازم منزل برده شد ه ّّ

فرمايند كه خداى ناكرده بدآموزى نشود كه اين روش جمع 

آورى منابع تحقيق را كارى درست ودانشگاهى وآكادميك 

يزنبايد فراموش كرد كه عالوه براماكن ومنازل ن! ّتصوركنند

ات بهائى ّبهائيان،منبع ديگرى نيزبراى به دست آوردن نشري

ساواك  آرشيو دراختيارجام جميان قرارداده شده، كه عبارت از

ظهور و سقوط ّچه كه طبق آنچه در جلد اول كتاب . بوده است

  آمده، ارتشبد سابق حسين فردوست،٣٧٤، ص سلطنت پهلوى

ّدوست و محرم تقريبًا چهل سالۀ محمد رضا شاه پهلوى، رئيس  َ

شاه و ناظر بر ساواك » بازرسى«و » العاتّدفتر ويژه اط«

: چنين گفته) ٦٨١ تا ٦٣٦، پيشگفتار و صص ١همان،ج(

ّم ساواك به دقت ّط ادارۀ كل سوّيكى از فرقه هايى كه توس«

اى نوبه شعبۀ مربوطه بولتن ه. ت بودّيئدنبال مى شد، بها

تنظيم مى كرد كه يك نسخه از آن از طريق من ) سه ماهه(اى

ّبه اطالع محمد رضا ) دفتر ويژه اطالعات( . مى رسيد) پهلوى(ّ

بايد اضافه كنم كه ... اين بولتن مفصلتر از بولتن فراماسونرى بود

 سالى كه ١٢ى گرى بود در تمام ئدر ساواك فردى كه مسئول بها

ن سمت را داشت و بعدها هم در همين من در ساواك بودم همي

ّص درجه اول شده ّسوژه كار مى كرد و لذا در كار خود متخص

 ».ى شديد داشتئّاو روحيۀ ضد بها. بود
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 .٢ّسرسخن ايام، ص 582
 .همان 583
 .همان 584

ترجمه و اقتباس » ىئنظم جهانى بها« نقل از كتاب  585

 .٨٩-٩٣:هوشمند فتح اعظم،صص
 .١٤٥٦انوارهدايت، بند 586

اگرچه هموطنان عزيزمى توانند منابع مزبور را تا آنجائى كه  587

 اخيرباقى مانده، ازدوستان ۀ سال٣٠ ۀازحمالت وضبط ومصادر

رسيده است كه  ّبهائى خود به دست آورند، اما زمان آن نيز

براى كشف حقيقت، كه ازقضا مورد تأكيد خود جام جم 

 كنند، و ، به خود جام جميان نيزمراجعه)ّ ايام٢ص(نيزهست

درعوض دروغ هائى كه به ايشان گفته شده ومى شود، اصل 

 !منابع مزبوررا ازايشان مطالبه نمايند
 ـ ه١٣٥٣ اسفند ١١اخبار امرى شماره نوزدهم سال پنجاه و سوم،  588

 ٥٣٧ و٥٣٦ش،ص

عدم مداخله ۀ دراين مورداز جمله مراجعه شود به مقال 589

 . جام جمّۀجوابي ۀ درهمين مجموعدرسياست بى تفاوتى نيست
به نقل از مجموعه اى مستخرج ازپيام هاى حضرت . ترجمه 590

ه ّ عدم مداخله درامورسياسيۀاعلى دربار  امراهلل ومعهدّولى

 . ١٩واطاعت ازحكومت متبوعه، جمع آورى دكترپيترخان،ص
 ١٣٥٤مرداد  ٢٩ ،٩ اخبار امرى شماره ى نهم سال پنجاه وچهارم،شماره 591

 ٢٣٦- ٢٣٥صص
592  

عقايد بعضى ازدانشمندان جهان : جمله رجوع شود بهاز 593

 ديانت بهائى؛ شهادت مستشرقين ودانشمندان وبزرگان ۀدربار

 ... امربهائى؛ ۀدربار
 .١٣٢ۀ منتخبات آثارحضرت بهاءاهلل، شمار 594

 . ٣٧٦،ص٣مكاتيب،ج 595
 ۀّ ايام، مقال٦٠ ۀاين را مقايسه كنيد با وارونه كارى صفح 596

آيا اين همه ! هى جهانيان به آنانّبى توجت ازّخشم سران بهائي

هى جهانيان به ّبى توج «ۀبهائى ستيزى بى سابقه درايران نشان

سال هاست كه بهائى ستيزان ! است؟ سبحان اهلل» بهائيان

را كه حضرت بهاءاهلل به شكل تشبيه » اغنام اهلل«ۀ كاربرد كلم

طعنه  و ت بهائيان به كاربرده اند، به تمسخرّبراى بيان مظلومي

تحقيربهائيان به كار برده ومى  درمعنائى حقيقى براى توهين و

                                                                
بپذيرند كه  برند، غافل ازآنكه اگرآن را قبول دارند بايد

بارى بهائى ! دربرابرمظلومين، ظالمين نيزبه گرگ تشبيه شده اند

ستيزانى كه كاربرد تشبيه ومجازوكنايه واستعاره را تشخيص نمى 

 اين رانيزنمى دانند كه ّكنند، البددهند وچنين توهين مى 

ّدرقرآن مجيد واحاديث اسالمى نيزازاين تشبيهات حتى براى 

 اطهارنيزبه كاررفته، ودرانجيل نيز مؤمنين به اغنام تشبيه ۀائم

 ءشبان فقراشده اند و نيز در گاتها، حضرت زردشت با عنوان 

 ). ٤٦٦، جان ناس ص تاريخ جامع اديان(ياد شده است 
. بايدبه كل آثاربهائى مراجعه كرد» بهائى« مفهوم ۀاردرب 597

 آنها ۀ دول وحكومات وملل ورابطۀدرمورد نظرامربهائى دربار

. كتب بهائى يافت كه بايد درآثارو ه اى موجودّنيزبيانات عالي

ّالواح متممات كتاب ؛ الواح ملوك: ازجمله رجوع شود به
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ورده آكه توصيه مى شود هموطنان عزيز حتمًا آن را بدست 

ۀ ه هاى جهانى جامعّ بيانيۀديگرى ازارائ موارد. مطالعه نمايند



               

 

                                                                

٣٨١     ولوله درشهر
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: به سايت ازجمله رجوع شود
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