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  بازهم هويدا

 ۀچه بخصوص دردور دوران پهلوى،و بهائى جلوه دادن هويدا چه در ۀسوژ
مواردى بوده كه دشمنان امربهائى از آن براى ردگم  جمهورى اسالمى، از

وسيع  ۀت عزيز ايران ازحقايق، استفادالع نگهداشتن ملّ نيزبى اطّ  كردن و
تكرارى  ۀ، سوژ٣٤،٥٤،٥٥ام، صصايّ  ۀويژه نام ام جم نيزدرج. نموده اند

به قدرى نخ نما شده ء خوشبختانه اينك اين افترا.را مطرح نموده است مزبور
آن مقاله ها  ردّ  برنويسندگان بهائى ــ در قين غيربهائى نيزــ عالوهاست كه محقّ 

كه داراى نكات  نمونه، دو موجود ازهر ۀمقال دومقاله ازچند زير در. نوشته اند
عى نيزمى باشد،به نقل ازسايت نقطه نظر، تقديم هموطنان مظلوممان متنوّ 
 گردد تا با توهّمات وافتراهاى اقليتى غيرمنصف عليه هموطنان بهائى مى

  . شان آشنا ترشوند

و  ىمسلمان ضد بهائ شمندانياند نينو گفتمان

  انيبهائ

   ىگريو نسبت بهائ دايهو اسرعبّ يام ۀمسال
  نيونگاه سايت ،ىالنيصادق زاده م انيکاو

  

پس ازانقالب  ىسالها سندگانينو ىکه برخ يىهامات پا برجااتّ  ۀجمل از  
 داياس هوعبّ  ريبودن ام ىبهائ ۀمختلف مطرح کرده اند مسال نيبه عناو ىاسالم

 نيا ىخيدر نقد تار ىکوتاه کوشش ىبررس نيا. است رانيسابق ا ريوز نخست
 ىمرحله ا چيدر ه داياست که هو تيّ واقع نيا ىايگو ىخيتار شواهد. نظراست
او را از  تيو حما شيگرا ىخيسند تار چياست و ه نبوده ىخود بهائ ىاز زندگ

اسناد موجود ثابت  ىبرعکس، بررس.دهد ىنشان نم انيو بهائ ىبهائ انتيد
لطمه و  ىخود درمواقع مقتض ىاسيبه اهداف س لين ىبرا دايکند که هو ىم
 دايبودن هو ىبهائ» ىاسيس«هام اتّ . ساخته است ىوارد م انيبهائ به انيز
 ۀحوز از انيمسلمان و بهائ شمندانياند انيله است که بحث مأمس نيا انگريب

 ۀمرحل. گشته است ىديجد ۀصرف خارج شده و وارد مرحل ىفلسف — ىمذهب
مرکز ت شتريدارد و ب ىو استدالل مذهب ثيو حد ىنآقر ۀکمتر جنب گفتمان نينو

  . دارد رانيا ىترقو  شرفتيدر پ ىنيد ىها تيّ واقل نيبر نقش د
پس از آنکه  صدراعظم ها اي رانيدارد که وز نهيشيپ رانيا خيدر تار البته  

 مثل( ىاسيسقوط از قدرت به دالئل س رويگرفتند و پ ىمورد غضب شاه قرار م
بافته و  نيشينعمت پ ىغضب ول ىبرا ىمذهب ىهيتوج) حکومت هيتوطئه بر عل

 ىبسنده م مونهو من به ارائه چند ن ارنديبس ىخيتار ىنمونه ها .شد ىارائه م
 توياولجا ريکاردان و با تدب ريوز اهلل فضل نيدالدّ يرش چونى مرد برجسته ا. کنم

و به .) م١٣١٦در ( تويپس از مرگ اولجا. ميريرا درنظر بگ لخانانياۀ از طائف
افول کرد و از  نيدالدّ يم طالع بخت رشک کم ديپسرش ابوسع دنيسلطنت رس

 هيتوطئه بر عل«هام اتّ  موجب تيغضب پادشاه در نها. صدارت برکنار شد
 زيتبر ىابانهايسر او را در خ بعدًا. اهلل شد فضل نيدالدّ يو اعدام رش »حکومت

است که کفران  ىهوديسرآن  نيا«زدند  ىم اديکه مردم فر ىگرداندند در حال
 ريخواجه نظام الملک وز ىحتّ  ١»!هيه است، لعنة اهلل علنعمت خدا را کرد
 نکهياز ا ىريگ شيپ ىشود برا ىبودن م »ىرافض« به همتّ م ىمقتدر و توانا وقت

 نارحّق يد ٣٠٠٠٠شود  ىگوش شاه برسد مجبور م به ىهام مذهباتّ  هيّ خبر قض
 هاماتّ  انريا خيآشکار است که در تار ٢.کوت بپردازد تا جان سالم به در ببردالسّ 

 ىلو ستين ىتازه ا زيچ) رانيمورد وز نيو در ا( ىاسيبستن به دشمن س ىمذهب
تازه است حمله  ىبودن و ىهام بهائو اتّ  داياس هوعبّ  ريام ۀآنچه درمورد مسال

  . داستيبودن هو ىبهائ ىعابر اساس ادّ  ىمذهب ىجامعه ا به کيدئولوژيا
مالزم و  ديبود و درتبع ىبهائ ىرازيآقا رضا قناد ش دايهو ىبزرگ پدر پدر  

 ىاهلل دراوائل زندگ بيحب رزايپسر آقا رضا م. بود ىرانيا امبريهمراه بهاءاهلل پ

 نيفرزند ارشد و جانش(عبدالبهاء  ىهاياز منش ىکيهم  ىبود و مدت ىبهائ
در . رفت سيبه پار التيتحص ۀادام ىاهلل سپس برا بيحب رزايم. بود )بهاءاهلل
زبان  ىسرشناس فرانسو ىبهائ فوسيدرا تيپولياو به ه سيپار اقامتش در دوره
 ىبه فرانسه با او همکار ىبهائ ىکتابها ىبعض ۀو در ترجم را آموخت ىفارس
 سيرهبرمشروطه آشنا شد و در پار ىاريدر فرانسه با سردار اسعد بخت ٣.کرد
به  سيدر پار التشيتحص پس از اتمام. را بر عهده گرفت ىفرزندان و ىممعلّ 
 انيبهائ به ىالديم ١٩١٠که عبدالبهاء به سال  ىدر مکتوب. بازگشت رانيا

 ىمناسب اهلل شغل بيحب رزايم ىکرده بود که برا هيتوص انيتهران فرستاد به بهائ
 هک ىاسيروابط س ىاري نداشت و به انيبه کمک بهائ ىازيالبته او ن ٤.کنند دايپ

کرد و  دايدر وزارتخارجه پ ىل مناسببود شغ افتهي ىاريسردار اسعد بخت قياز طر
 ۀازجامع ىو حرفه ا ىرفت ادار شياو به موازات پ. رفت کرد شيدر کارش پ

مسلمان بود ازدواج  ىبا افسرالملک که زن ىالديم ١٩١٨در . دور شد ىبهائ
معتمد . قاجار بود نخان معتمد الملک از خاندا نيحس رزاياو دختر م .کرد

ت الدوله شاه، عزّ  نيو خواهر ناصرالد ولهرالدّ يشم خانيى حيالملک فرزند 
تماس و  نيا. شد زين شتريپس از ازدواجش ب ىبهائۀ او با جامع ۀفاصل. بود
رفت  شينفوذ در دستگاه دولت موجب پ و با ىاسيس ىبا خانواده ا ىکينزد
 افتيالملک را در نيلقب ع١٩١٨در سال  کهيى او شد تا جا ىحرفه ا ترعيسر

 روتيدر ب رانيا سرکنسول ١٩٣١در دمشق و از  رانيسرکنسول ا ١٩٢١کرد و از 
و  بود دهيبر ىبهائ ۀالملک تماس خود را با جامع نيع نياز ا شياز پ. بود

 تنها با خانواده نيشيپ انيخود را از بهائ ۀاو رابط داستيچنانکه از شواهد پ
نان سرسخت که در آن زمان از دشم) داشتند ىکه با هم نسبت خانوادگ(ودود 
و  ىاسيس تيبه بعد فعال ١٩٢١چون از . حفظ کرده بود بودندى بهائ ۀجامع
الملک به  نيبود ع انيبهائ ىنيدستور د مخالفى اسيو داشتن منصب س ىحزب
. کنار گذاشته شد ىبهائ ۀجامع ازى اسيپست س ۀو ادام ىاسيس تيّ الفعّ  ليدل
در  ىمرگ و. کرد شتريابر انيو بهائ ىبهائ انتياو با د ىله دشمنأمس نيا

ا دفن عکّ  در قبرستان ىبهائ ىمراسم مذهب ىواقع شد و بدون برگذار ١٩٣٦
  . شد

اند  بودهى هويدا اقا رضا قناد بهائ ىآقا ىپدر مجموع، در اينکه جدّ  در  
به اعتقادات  ىربط اساسًا ىبزرگ کس بودن پدر ىنيست و البته بهائ ىشکّ 
 ىمذهب ىمسوول باورها شخصًا ىهر فرد شان نداشته و ندارد و نوهى دين

بود  ىبهائ ىدر جوان) الملک نيع(اهلل خان  بيحب دايپدر هو .خودش است
با دشمنان  ىوازدواج با افسرالملک و دوست استيپس از ورود در عرصه س ىلو
 طيالملک و مح نيمنزل ع. جستى دور کامالً  ىبهائ نيياز آ ىبهائ انتيد

 ىحتّ  ايفاقد جو و  حاضران ىخيبنا بر شواهد تار هم دايهو ىکودک ىخانوادگ
 دايهو دونيفرى عنياس عبّ  ريبرادر ام کهيبوده بطور ىبهائ انتيبه د ىاشاره ا

 کياز  پس از مرگ پدر و آنهم( ىسالگ ١٤بار اول در  ىمن برا ديگوى م
 دايهو نکهيا ىعابنابر شواهد باال ادّ  ٥.بگوشم خورد ىکلمه بهائ) دوست

 ىعائبوده ادّ  ىبهائ ىآموزه ها ريتحت تاث ايبزرگ شده و  ىبهائ ىه ادرخانواد
  . است نادرست

از  مدوّ  ىسال در دوره پهلو ١٢ ىبرا) ١٩١٩- ١٩٧٩( داياس هوعبّ  ريام  
آمد که  ايبه دن ىاو در دوران. بود رانيا رينخست وز ١٩٧٧تا  ١٩٦٥سال 
با  ىکيشرت و نزدکرد و به معا ىم ىدور ىبهائ ۀاالنه از جامعفعّ  پدرش

و  ىابتدائ التيپس از اتمام تحص دايهو. پرداختى م انيدشمنان بهائ
از  تيبه اروپا رفت و در نها التيتحصۀ ادام ىبرا روتيدر ب ىاهدانشگ

 ٦.کرد افتيرا در ىاسيس علوم سانسيل ١٩٤١دانشگاه آزاد بروکسل در سال 
 ىها ىدر کنسولگروارد وزارت امورخارجه شد و  رانيبازگشت به ا پس از

و  شتبه تهران بازگ سپس. به کار مشغول شد سيدر فرانسه، آلمان و سوئ رانيا
درسال . مشغول به کار شد رانينفت ا ىشرکت ملّ  تيّ ريدر مد يىدرسمت باال

منصوب شد و پس از  ىدارائ ريمنصور به سمت وز ىحسنعل ۀنيدر کاب ١٩٦٤
تا  دايهو. شد نهيکاب ليل تشکئومس ىد رضا شاه پهلوترور منصوراز طرف محمّ 

 ١٩٧٩در سال  ىانقالب اسالم ىروزيو پس از پ بود رينخست وز ١٩٧٧سال 
  . اعدام شد

آن  از تيهمه حکا دايو دوستان هو ىاسناد دولت ىو گواه ىخيتار شواهد  
 نيتر قيدق. نبوده است ىمذهب ىشخص باطنًا داياس هوعبّ  ريدارد که ام
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 ۀسندينو ٧.کرد فيتوص کيبتوان با عنوان الئ ديشا او را ىنيوجهان ب شيگرا

به  دايکه هو ديگو ىبود م دايهو کيبنام صادق چوبک که از دوستان نزد
هويدا بطور فاش و  ىقاآالبته خود  ٨.بود زيو مذهب گر ىمذهب ريت غشدّ 

و  ىو در دوران نخست وزير ىريپيش از منصوب شدن به نخست وز آشکار در
خود را  حًاياعدام صر ىتا پا ىو محاکمه و حتّ  م زندانپس از آن در هنگا

. نکرده بود نبود ىبهائ ىعاو هرگز ادّ  دانسته ىمسلمان و مسلمان زاده م ىفرد
 زيدادگاه انقالب ن ايران و ىاسالم ىدولت جمهور ىخواست رسم فريک

محاکمه  دادگاه انقالب در ارائه متن. کند ىنم شانيبودن ا ىاز بهائ ىصحبت
کرده بود و اين سند  ىفمسلمان معرّ  ىجازات اعدام هم ايشان را فردو م

همچنين . استمحکم درجرائد روز ايران منتشر گشته و در دسترس همگان 
نامه  ىو زندگ ىدر کتاب خود در بيوگراف ىميالن استاريخدان معاصر دکترعبّ 

د و هم پس از مطالعه هزارها سن) The Persian Sphinx( دايهو ىامعمّ  ىو
و دادگاه  هويداى رر خود آقامکّ  ىعاو صدها مصاحبه ادّ  ىشاهد تاريخ

) نبودنى بهائ ايو(کرده بر مسلمان بودن  دأييرا ت ىاسالم ىانقالب جمهور
اهلل  تيهم از آ زيو اعتراض آم ىاسيس ىنامه ا. گذارند ىه مايشان صحّ 

هم  انشينوشته شده و ا ١٩٦٠ ۀدر دست است که در ده دايهو به ىنيخم
   ٩.خوانندى نم ىرا بهائ دايهو

ى اثبات م را دايهو) نبودن ىو بهائ(که مسلمان بودن  ىخيسند تار صدها  
 دايهو ميشرکت نفت بنابر دستور مستق ىاخراج کارمندان بهائ لياز قب کند

ۀ در رشت ىبهائ انيزمان دانشجو ، و اخراج هم١٠ىديخورش ١٣٤٥بسال 
 استيساواک به ر ىگزارش روابط عموم وابسته به شرکت نفت و ىپرستار
اماکن  ارتيو ز ١١دايهو نبودنى راجع به بهائ ١٣٤٣تهران بسال  ساواک

ساواک جزو  ىدراسناد رسم. در دست است حجّ  بهى و ارتيو ز عهيس شمقدّ 
که  ىدر ضمن بطور ١٢».اسالم« تحت مذهب درج شده دايصات هومشخّ 
جلد  ىو سقوط سلطنت پهلو عرضه شده در کتاب ظهور اسناد ديد ميخواه

مخالفان و  ىاز سو ىحربه ا دايبودن هو ىبهائ عهيکه شا کندى دوم اثبات م
 نيبنابر اسناد موجود ساواک ا هم دايواکنش هو. بوده است ىو ىاسيس بانيرق

را که  يىسخت کرده و ازجمله اظهار نظرها انيرا بر بهائ ىبوده که گذران زندگ
   ١٣.دروزارتخانه هاست انياز استخدام بهائ ىددارهمانا خو رديپذ ىم دايهو

ابوالفضل  چون ىسندگانيهنوز به نو ىسند و گواه همه نيبا وجود ا اامّ   
ى عا مکه ادّ  ميخور ىبر م ىزاهد زاهدان ديسع ديّ و س ىعبداهلل شهباز ،ىقاسم
 ىکتابها ىسر ۀسندينو ىدر مورد ابوالفضل قاسم. بود ىکه هويدا بهائ کنند
 انکه جلد چهارم آن با عنواست  رانيحکومتگر ا ىخاندانها اى يشگاريال

چاپ کتابش و  .مى باشد ١٤سمياليو امپر سميونيصه ۀگماشت :دايخاندان هو
 ىدر راستا ىتالش ىدر چندماه قبل از انقالب اسالم دايهو ىگريهام بهائاتّ 

که است  ىکاف نيهم افت،يانتشار . بود ىبيساواک و عوام فر ىاسياهداف س
 ستخدامدر ا »مناسب ىرمقرّ «با ) ىالديم ١٩٦٤( ١٣٤٣که او ازسال  ميبدان

  .ساواک بود
اسناد  مرکزى دايبه منابع ناب و کم پ ىبا دسترس گريد ۀسنديدو نو البته  
 زده ىتاريخ شناس ۀدست به مطالع) سابق ىمرکز اسناد ملّ ( ىاسالم ىجمهور
ها و  افتهيو  ىاهد تاريخشو گريبر خالف د شانيا ىعاچون ادّ  ىاند ول
 ديبا داستيهو ىوگفتار و کردار خود آقا ىخوددادگاه انقالب اسالم ىباورها
که زاهد  نجاستيه اجالب توجّ  ۀنکت. محک زد قتريدقى آنان را کم شاتيفرما

  : که سندينوى م خود يّۀدر اثبات فرض ىزاهدان
 ىاست با امضا ىانامه  سند نياتريبهترين و گو دايبودن هو ىمورد بهائ در

آن زمان  ىدولت اکثر مقامات ىپست برا لهيبه وس ١٣٤٣که در مهر ماه  اسکندر
منوچهر اقبال  نامه توسط نيا ايگو. پردازد ىسوابق او م ىارسال شد که به افشا

از  فردوستم از خاطرات نامه در جلد دوّ  نيمتن ا. شده است ميتنظ
به  دايپدر هو ىق خدمتگذارنامه سواب نيدرا. آمده است ٣٧٥-٣٧٧صفحه
 ىکه داشته آمده و از برخ ىفات خود او در مناصب قبلازتخلّ  ىو برخ تيّ بهائ

   ١٥.شده است او نام برده ىدوستان بهائ

 داياس هوعبّ  ريام بودن ىدر اثبات بهائ »سند نياتريو گو نيبهتر« پس
ال سؤ .کنديم ءکه سوابق او را افشا ىاسکندر نام ىامضاه ب ستينامه ا

توان بر  ىرا م ىمهمّ  هيّ فرض نيچن کيکه چطور محور  نستيا نگارنده

درست و  ىبدون امضا ىکه نامه ا م استبنا کرد؟ مسلّ  ىسند نيچن
 نيا چرا ستيص نو مشخّ ( دايهو ىاسيخذ که بدست مخالفان سأبدون م

که از انتصاب او به نخست ) مرحوم منوچهر اقبال بسته انده تهمت را ب
او ه ب ىاسيبودند و به منظور حمله س ىحسادت و ناراحت ردچاى ريوز

واضح  ليبا وجود صدها شاهد و دل توان ىنوشته شده است را نم
و . ارائه کرد »سند نياتريوگو نيبهتر«نوان عکار قرارداد و ب ىمخالف مبنا

ه ب سندهيدو نو نيا که ىپر واضح است که در مرکز اسناد انقالب اسالم
 بودن ىاثبات بهائ ىو محکمتر برا اتريگو ىاند سند داشته ىآن دسترس

 تيّ اهم. کردندى نکرده اند وگرنه ارائه م افتي) ريسال اخ ٢٥در ( دايهو
دا چنان است که شالوده يهو تيّ اثبات بهائ ىسست برا سند نيا ىاديبن

م اسناد ساواک جلد دوّ  تيبه روا دايهو اسرعبّ يکتاب ام ىخيو محور تار
  . قرار گرفته است زين) زدهيص س(

بودن  ىهام بهائاتّ  تبرئه خود از ىبرا دايهو ۀزانيست ىآشکار بهائ اقدامات  
بهمن ٢٢از  ىعنياز چند ماه بعد  ونيّ روحان بيساواک و تصو شنهاديبنابر پ
پخش شد و  ١٣٤٣در مهر ماه ) اسکندر ىامضاه ب(باال  ۀنام. آغاز شد ١٣٤٣
 دايهو ىاپ شيدر پ ١٣٤٣بهمن  را در ىراهکار تيّ و روحان ساواکى هم فکر
 ىسند ساواک نقل قول. رفتيرا در همان جلسه پذ آراء نيهم ا دايهو. گذاشت
 ىآقا«: در سند ساواک درج شده است که.دارد داياز هو ايو گو ىخواندن

 نجانبيو به ا ادداشتيرا  مراتب نيکنم ا ىخواهش م: فرمودند دايهو
بدهد و  مساجدبه  ىمجان آب و برق ستيبا ىم دايبنابر آن توافق هو ».ديبده
وزارت خانه ها  ريوسا ىو شرکت نفت و دانشکده پرستار ونيزيرا از تلو انيبهائ

و قرآن و  اسالم نياز د« ىمطبوعات ىاخراج کند و درمصاحبه ها ىو دفاتر دولت
 دايدر ضمن هو ١٦».ندينما انيمردم ب ىو محاسن آن را برا ىادآورياطهار  ۀائم
عقب نماند  تيّ از ساواک و روحان يىواسالم نما ىزيست ىدر بهائ نکهيا ىراب

 ،کيدرجه  ونيّ اوقاف با روحان سيرئ« کمي :دو فقره هم خودش ارائه کرد
 ىشهادت م خيتار »...اتيّ اله اهگدانش ليتشک«م و دوّ  »شناس و مرتبط باشد

 ىزيست ىئرا در بها تيّ و روحان ساواکى راهکارها کيکاي دايدهد که هو
  . کرد ادهيپ

نامه (و ازکجا ) ١٣٤٣(از کدام زمان  دايهو ىگريبهائ يۀکه فرض ميديد  
در  ىکه عبداهلل شهباز ميالزم است بدان. منشاء گرفت) اسکندر ىبه امضا ىا

 ىرا هم در اثبات ادعا گريدو سند د) مجلد دوّ ( ىو سقوط سلطنت پهلو ظهور
 زين ىهدانسه سند را زاهد زا نيو هم کشف و مطرح کرده است دايهو تيّ بهائ

  ١٧:سدينو ىم ىشهباز. کند ىنقل م نايع رانيدرا تيّ در بهائ

 تيّ از سران بهائ ىکي است که ظاهرًا ١٢/٦/١٣٤٣اول، نامه مورخ  سند
در جاده شمال وشکسته  دايبه مناسبت تصادف هو ىبنام قاسم اشراف

ف خود را از سّ أن تفرهنگ مهر ارسال داشته و در آ ىاو، برا ىشدن پا
  : ابراز داشته است حادثه نيا

  : ىدارائ دکتر فرهنگ مهر معاون محترم وزارت ىآقا جناب

رخ  ىمحترم دارائ ريوز دايهوى جناب آقا ىکه برا ىشامديمناسبت پ به
عموم  اوبرادرانم را ب نجانبيف اسّ أر و تداده خواهشمند است مراتب تاثّ 

 ونيزيمحترم تلو ريثابت پاسال مد ىهم مسلکان و بخصوص جناب آقا
  . ديخدمتگذار فرقه ما هستند ابالغ فرمائ نيکه بزرگتر رانيا

   داردى م ميفائقه را تقد احترامات

   ىاشراق قاسم

 ۀنکت  .است اسکندر ۀنام ىباال هدفش محکم کردن و اثبات محتوا سند  
بودن  ىبهائ ىوجه چيمدرک به ه نياست که ا نيرسد ا ىکه بنظر م ىلاوّ 
 ىها شيبه باورها و گرا ىربط نيکمتر اصالً  ىعني. کند ىثابت نم را دايهو
 ريزنفر  کيداشت که  ىم انيب) نبود ىاگر ساختگ(باال سند. ندارد دايهو ىنيد

 نيهم. ابالغ کرده است سشيبه رئ دايهو ر خود را از تصادفثّ تأ ىدست بهائ
 ستيچون ممکن ن ستين ىديترد بودن سند ىدر جعل نکهيا گريد ۀنکت .و بس

بخواند  »مسلک« اي و» فرقه«خود را  انتيد ىبهائ ۀاز سران جامع ىکيکه 
. ممکن است اريبس ساختن سند است ىکه در پ ىواژه ها از کس نيا ىول
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سند باالست که ساختارآن  رويکند پ ىرو م ىکه عبداهلل شهباز ىممدرک سوّ 

 ىگانيکه هر آنچه در با ص استمشخّ . باشد ىبودن آن م ىساختگ انگريب
از  ىاريبس. ستيخود درست و مستند ن ىبه خود شودى م افتيساواک 
 هنداشت ىشود منبع درست و مطمئن ىم افتيساواک  ىگانيکه در با ىگزارشات

 منبع مهمّ  خيق تارمحقّ  ىساواک برا اسناد نيبنابرا. شده ىم ىگانيو فقط با
  . و مورد نقد قرار داد ا نظر کردت در آنهبا دقّ  ديرود که با ىبه شمار م

 ىازگزارشها ىکيدر  دايبودن هو ىهام بهائآخر را در مورد اتّ  حرف  
و کامل  يىنها ىمدرک بررس نيا. افتيتوان  ىم ١٣٥٧ساواک به سال 

 نيا. هام و با در نظر گرفتن تمام شواهد موجود نوشته شده استاتّ  نيا ساواک
  : موجود است ٦٦٥٨/٣١٢به شماره  ۀژيو سند در بولتن

 ىبه استحضار م ىبهائ ۀفرق به ىدربار شاهنشاه ريانتساب وز ۀبار در
در  ،ىريوز به مقام نخست داياس هوعبّ  ريزمان انتصاب ام تا  :رساند

 ىوجه حتّ  چينموده به ه ىخدمت م ىکه و يىاز سازمانها کي چيه
ود فرقه وج نيبه ا ىبر انتساب و ىمبن ىا عهيو شا بحث نيکوچکتر

نبوده  يىبحث و گفتگو نيچن زين ىو کانيدوستان و نزد نينداشته و در ب
نمودند که  عياوشا نيسمت، مخالف نيبه ا ىپس از انتصاب و. است

  . فرقه بوده است نيپدرش وابسته به ا

و برادرش در  ىکه و ىهنگام دايکه بعمل آمده، پدر هو ىقاتيتحق برابر
 ىو ليفام و افراد دايمادر هو. استبوده اند، فوت شده  تيّ طفول نيسن

ف شده مشرّ  زيه نکه به مکّ  دايباشند، مادر هو ىمسلمان بوده و م
 لتيو فض ىبا تقو زياست و فرزندان خود را ن ىو با تقو نيّ متدى مسلمان

  . باشند ىم ىانسان ىکوين صخصائى و دارا دهنمو تيترب

و به عالوه طبق  ودهنبى بهائ ۀمنتسب به فرق گاه چيه داياس هوعبّ  ريام
اکرم  ت که از زمان حضرت رسولسنّ  کيرا بر  ىو ىاسالم يّۀعال ميتعال

کند و جمالت  ىکه خود را مسلمان معرف ىبوده، هر فرد ىجار) ص(
 ىط داياس هوعبّ  ريشود و ام ىمسلمان شناخته م دينما را ادا...شهادت

 نيمب نيا به داعتقاد خود ر وستهيپ مختلف ىبه مناسبتها تهسال گذش ١٥
   ١٨.داشته است انيب و علنًا حًاياسالم صر

 ىربهائيو غ ىاسيس ىدر خانواده ا داياس هوعبّ  ريام نکهيسخن ا کوتاه  
و  تيّ و رفاه روحان نيمأدر خدمت و ت ىريدر هنگام نخست وز. بزرگ شد
قرآن و  دنيتربت امام رضا و بوس ارتيو ز در رفتن به حجّ  و دياسالم کوش
 ىندانست و برا ىخود را بهائ گاه چيه. نکردى کوتاه ىنوحه خوانشرکت در 

هام اتّ . کرد ىرا قربان انيبهائى در مواقع مقتض ىاسيبه اهداف س دنيسر
که بحث  نستيا انگريب سندگانينو ىبرخى از سو دايبودن هو ىبهائ »ىاسيس«

 ۀحوزاز  انيو بهائ ىاسالم شمندانياند ىجناح ضد بهائ نيب دهيو برخورد عق
  . گشته است ىديجد ۀخارج شده و وارد مرحل ىفلسف-ىمذهب

  ابهائى بودن هويد ۀشبه

 »جام جم ۀضدبهايى روزنامۀ پاسخ ويژه نام«سه قسمتى ۀاز مقال قسمتى
بهائى بودن  ۀ، كه قسمتى ازآن درخصوص شبه١٣٨٥دى ماه  ١٤مورخ 

  .هويداست
  

غير دولتى به مطالب ه هاى دولتى ويّ آنچه كه درردّ  انقالب، اولۀ درده  
 اسناد عا مى شد ازهاماتى بود كه ادّ اتّ  اضافه گرديد، ه هاى زمان پهلوىيّ ردّ 

اين كتب كه هنوز هم به آن استناد مى ۀ ازجمل. ساواك به دست آمده است
كه عنوان » سلطنت پهلوى ظهور و سقوط«شود، دو جلد كتاب است با نام 

م و عنوان جلد دوّ  »فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين«ل آن اوّ  جلد
ل آن زمستان مى باشد، كه چاپ اوّ » جستارهايى از تاريخ معاصر ايران«آن،

اين كتاب به ظاهر  .چاپ شده است تجديد ًانيز مكرر است وبعدها١٣٦٩
ارتشبد سابق حسين فردوست، دوست و  خاطرات و اعترافات كتبى و شفاهى

و » العاتدفتر ويژه اطّ « رئيس هلوى،د رضا شاه پچهل ساله محمّ  قريبًاَمحرم ت

كه با همكارى  سال مى باشد ١٢شاه و ناظر بر ساواك به مدت » بازرسى«
مركز اسناد و كامپيوتروزارت « ،»وزارت امور خارجه«، »العاتوزارت اطّ «

 و» العات ارتش جمهورى اسالمى ايرانسازمان حفاظت اطّ « ،»العاتاطّ 
سه مطالعات و پژوهش هاى سّ مؤ«ۀ وسيل، به ١٩»اسالمى انقالب دادستانى«

ازنفوسى كه مرتبط با اين كتاب وامثال آن  .ه ومنتشر شده استتهيّ » سياسى
مطالب كتاب را درقالب برنامه هاى  م انقالب،م وسوّ دوّ ۀ هستند وبعدها درده

خين رسمى حكومت، ارائه دادند، مورّ  »عاصرايرانتاريخ م«تلويزونى مانند 
مدير ( حجةاالسالم حميد روحانى انى،هبازى، موسى حقّ عبداهلل ش: آقايان

ه همين ويژه مزبور درتهيّ  كه به نظربنياد فعلى بنياد تاريخ پژوهى ايران معاصر
خصوص آقاى شهبازى  به. ، مى باشند)جام جم همكارى داشته است ۀنام

ديگرى  ه هاىيّ ه هاى خودشان وهم درردّ يّ را هم در ردّ  ورمزب هستند كه روند
ۀ همين ويژه نام جام جم و ١٣٨٢مرداد  كرسابق الذّ  ۀچون سه مقالهم

مات به ات و توهّ يان نيز پاسخ جعليّ ئبها وغير ءاهل بها و آن،ادامه داده اند
هاى مزبور چنان داراى تناقض  كتب و برنامه. قانه شان را داده اندظاهر محقّ 

نمى گذارد ويك  قانه بودنشان باقىعاى محقّ كه جايى براى ادّ  دمطالب هستن
بودن،  سياسى ۀه كنندگان آنها در فوق نشان دهندنگاه هشيارانه به ليست تهيّ 

 چون منشأ بسيارى از اكاذيب منتشره. ولذا بى اعتبارى علمى آنها مى باشد
 خپاس به منابع فوق برمى گردد، ذيالً  – جمله اكاذيب جام جم از – درامروز
  . ديم مى شوده به همان ها تقتكميلى با توجّ  هاى

ظهور وسقوط كتاب  ٢جالبترين تناقضات آنكه در جلد  و هترينبامزّ  از  
 اصطالح از نقشه ساواك با همدستى به ٣٨٦- ٣٩٢، صص سلطنت پهلوى

و اشاعه  ُوعاظ الَسالطين و آخوندهاى دربارى مى نويسد كه جعل اسناد
 »مسلمان«ره ى بودن يك چهئمى نمودند تا از هويداى مشكوك به بها شايعات

 ٣٨٤-  ٣٨٥م صص و جلد دوّ  ٣٧٧ل، ص و از طرف ديگر درجلد اوّ  ند،بساز
ه با توجّ  .بودن هويدا مى كند ىئبودن ساواك و اسناد بها ئىصحبت از ضد بها

سند براى  به دو سند ذيل كه جعلى است معلوم مى شود، ساواك گاهى
 جالب .لوه دادن اوى جئمسلمان جلوه دادن هويدا مى ساخته و گاهى براى بها

اختصاص به  قسمتى از مطالب را خود نيز ۀجام جم درهمين ويژه نام كهآن
دوسند  شهبازى، داده واستاد نيز همان مطالب و »استاد«مصاحبه با آقاى 

مزبور را  دوسند ٢٠.را تكرار نموده است ظهور وسقوط سلطنت پهلوى مذكور در
جام جم ۀ آن را درويژه نام، ونيزعين ٣٨٤- ٣٨٥،صص ٢پشت سر هم در جلد 

  :چنين مى خوانيم

وسيع يافت و ابقاء  ت شهرتيّ ئق او به بهادر دوران صدارت هويدا تعلّ 
 اين نخست وزير، كه از نظر احساست مذهبى مردم به شدت منفور بود،

 ۀدر زمين. مى داد نشانعمق بى اعتنايى شاه را به افكار عمومى 
سند : ت به ذكر دو سند اكتفا مى كنيميّ ئه بهاارتباطات هويدا بافرقه ضالّ 

كه ظاهرًا يكى از سران جامعه  است ١٣٤٣/ ١٢/٦اول، نامه مورخ 
ت به نام قاسم اشراقى به مناسبت تصادف هويدا درجاده شمال و يّ ئبها

ف خود شكسته شدن پاى او، براى فرهنگ مهر ارسال داشته و در آن تأسّ 
ناب آقاى دكتر فرهنگ مهر معاون ج«: رااز اين حادثه ابراز داشته است

مدى كه براى جناب آقاى هويدا آ به مناسبت پيش: دارايى محترم وزارت
ف ر و تأسّ خواهشمند است مراتب تأثّ  وزير محترم دارايى رخ داده

جناب آقاى  اينجانب و برادرانم را به عموم هم مسلكان و بخصوص
 ين خدمتگزار فرقه ماپاسال مدير محترم تلويزيون ايران كه بزرگتر بتثا

  ».قاسم اشراقى. را تقديم مى دارداحترامات فائقه . هستند ابالغ فرماييد

شيراز، مورخ  ٢يان ناحيه ئگزارش ساواك از جلسه بها مدوّ  سند
  : مى باشد ١٩/٥/١٣٥٠

شيراز در منزل آقاى  ٢يان ناحيه ئنفر از بها ١٢اى با شركت  جلسه«
پس از قرائت مناجات . شكيل گرديدهوشمند و زير نظرآقاى فرهنگى ت

لوح احمد و ايقان آقايان  شروع و خاتمه و قرائت صفحاتى از كتاب
يان درايران ئد على هوشمند پيرامون وضع اقتصادى بهافرهنگى و محمّ 
يان در كشورهاى اسالمى ئبها: اظهار داشت هنگىفر. صحبت كردند

تمام . ى خواهند بگيرندتوانند امتياز هر چيزى را كه م پيروز هستند و مى



 
 ١٠٥   ولوله درشهر

 
رواج پول در اجتماع ايران مربوط به  سرمايه هاى بانكى و ادارات و

تهران، شيراز و  تمام آسمان خراشهاى. يان و كليميان مى باشدئبها
اقتصاد در اين مملكت به دست  چرخ. يان استئاصفهان مال بها

اى  ى زاده است؛ عدهئشخص هويدا بها. و كليميان مى چرخد يانئبها
 از مأموران مخفى ايران كه دردربار شاهنشاهى مى باشند مى خواهند

خادمين امراهلل است و  هويدا را محكوم كنند، ولى او يكى از بهترين
 آقايان. است دههزار تومان به محفل ما كمك نمو ١٥امسال مبلغ 

در اين جلسه نامبردگان زير . يان نگذاريد كمر مسلمانان راست شودئبها
فرهاد روحانى، دانيال روحانى، ثناءاهلل زارعيان، قاسم  :داشتندشركت 

و ناصر و ضياءاهلل هوشمند، فرهنگى،  كريميان، هدايت و مسيح اهلل
- ساواك گزارش به( ».د على هوشمندقدرت اهلل كمالى، محمّ 

١٥/٩/١٣٥٠ .(  

چه مأمورين ساواك بوده باشند كه چنين نيز كرده اند،  — سند دو جاعلين  
 — ه جاعلين بعد ازانقالب باشند كه اينان نيز همين كار را كرده اندو چ

ديد ضد  ۀاصطالحاتى را كه خودشان اززاوي بقدرى ناشى بوده اند كه همان
ى هم ئبها كآن بكارمى برند، از زبان ي ۀاين دين وجامع ۀشان دربار ىئبها

لى كه ، در حا)در سنداول» فرقه ما«؛ »هم مسلكان«مثل( بكار برده اند
رانه وعاشقانه، به حقيقت مدّ ئبها اند كه  عىيان يك قرن و نيم است كه ُمصِّ
ى ديانت خود را ئو محال است يك بها» دين است و فرقه نيست«شان آئين

كه هزاران نفر از آنها  ستعاذكر كند و اصوًال براى همين ادّ » مسلك«و» فرقه«
ن نموده اند و از قربانگاه سال جان خود را نثار جانا ١٦٣طوالنى در اين مدت

دين «استقامت، زنده برنگشته اند تا ثابت كنند خداوند.و عشق و ايمان
آورده است تا حقيقت اديان آسمانى قبل را كه در »بهار بديعى«و » جديد

و جنگ وتروريسم پنهان شده،  واختالفخرافات  بات وزمستان تقاليد و تعّص 
را چنانكه  — ديگر اديان آسمانى و — اسالمدوباره زنده نمايد و ِفَرِق مختلفه 

حد متّ » بديع دين«يك  سه و احاديث اسالمى آمده، در ظلّ در كتب مقدّ 
  . فرمايد
ى را به جعل مجسم ئمى كه به اصطالح جلسه اى بهادوّ  سند درباره  

يان نوشته، به قدرى مضحك و مسخره ئكرده و اظهاراتى را به غلط ازقول بها
با نوشته هاى مرسوم در  سبك نگارش آن ۀيسه ساداست كه با يك مقا
باشد، جعلى  ى كه در نوع خود داراى وجوه بديعى مىئتشكيالت ادارى بها

 هترين قسمتهاى گزارش مزبور كه به ساواكاز بامزّ . آشكار مى شود نبودن آ
پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت «ارائه شده آنكه نوشته است

در  ء؛ حال آنكه اهل بها»الخ...لوح احمد و ايقانصفحاتى ازكتاب 
لوح «و  را يكجا در اول جلسه نمى خوانند جلساتشان مناجات شروع و خاتمه

را به هنگام  »لوح احمد«اصوًال  نمى گويند و» كتاب لوح احمد«را  »احمد
لوح و توضيحات  چنانكه از محتواى آن — سختى ها و مصائب مى خوانند

در  يانئبها«نه وقتى كه  — باره آن لوح و تأثيراتش پيداست ى درئنصوص بها
و امتياز  ستو تمام امور اقتصادى دستشان ا» ...كشورهاى اسالمى پيروز هستند

هرچيزى را مى توانند بگيرند و آسمان خراش هاى شهرهاى آن وقت ايران مال 
الس ايشان است؛ و كتاب ايقان را در جلسات عمومى نمى خوانند بلكه در ك

  . ى مى خوانندئنفوس طالب آشنايى با امر بها هاى داخل جامعه و براى
يان نگذاريد كمر ئآقايان بها«آنجا كه مى گويد، درباره بخصوص  

سال انقالب  ٢٨،هموطنان عزيز اينك حداقل دراين »راست شود مسلمانان
چشم خود ديده و تجربه نموده اند،  اسالمى، با آنچه تا به حال خود به

ميده اند كه چه نفوس و گروهها و احزابى هستندكه نمى گذارند كمر فه
نوشت  اگر مصلحت بود و فرصت، در اينجا مفّصل مى .مسلمانان راست شود

بعضى مسلمين عزيز  ت شكستگى كمر مسلمين چيست، اما خوشبختانهكه علّ 
   ٢١.برده و گفته و نوشته اند و نيازى به ذكر ما نيست خود به آن پى

ى ى بودن هويدا مى گويد، حال آنكه حتّ ئهمچنين ازبها زبورسندم  
ه شده اند كه چنين نيست، بلكه فقط پدربزرگ او ى نيزمتوجّ ئقين غير بهامحقّ 
درسياست از  ت دخالتولى پدرش به علّ  ى باقى مانده،ئى بوده وبهائبها

 ًاوباطن ًاوظاهر ًاى جدا وطرد شده است وخود هويدا نيز كه اساسئبها ۀجامع
 ى در زمان اوواين كه حتّ  ى نبودن هويدا،ئدر مورد بها ٢٢.نبوده است ىئابه

يكى ازفضالى  ،ىازجمله جناب اشراق خاور يان بيشتر هم شد،ئفشارها بربها
عبارت  ِل ي، ذ»ىدائرة المعارف بهائ«صدارت وى در امى، درهمان ايّ ئبها
 خان ورقا زاهللي، درباره لوح جناب عز»زعبدالبهاءيعز ديحضرت شه ليسل ىا«

لوح است که حضرت  نيدر هم«:سندينو ىدهند و م ىم حيچنين توض
اهلل  بيحب ىعني ىرازيقناد ش پسر مرحوم آقا رضا ۀعبدالبهاء َجل َثناُه دربار

او  ىهر طور است برا ورقا سفارش فرموده اند که زاهلليالملک به جناب عز نيع
مشغول کار  باهلليفرمود و حب دامم اقکند و جناب ورقا ه دايپ ىدر طهران کار

 قونسول در روتيهم در ب ىتبه او دادند و مدّ  ىشد و در وزارت خارجه کار
با  و کرد ثاقيبه مرکز م يىوفا ىب اميّ مشغول به کار بود و در همان ا رانيخانه ا
 ريگمنام بمرد و امروز پسرش ام و ديحد شد و مطرود و مخذول گردمتّ  نيناقض

 ىخود بنا ىاست و از آغاز صدراعظم رانيا ريوز نخست داياس هوعبّ 
 اراني ىبرا بتيگذاشت و انواع محنت ومص را رانيا انئيبها تيّ مخالفت و اذ

بداند و ازمقام و منصب خود  ئىاو را بها ىکند که مبادا کس ىفراهم م ىاله
ر حال به ه .بلکه دشمن امراهلل است ستين ئىابدًا بها نکهيبر کنار شود ؛ با ا

 ىقهر اله ىاست تا ک استيو س استير دانيکه دوران جوالن او در م عجالًة◌ً 
را مگر  شانيا ميده ىمهلت نم( »...ُکفرًا زداُدوايَ َلُهم لِ  ىِانما ُنمل.ردياورا فرو گ

دچار  ىدر کفر خود فروروند و به عذاب اله ىعني –کنندکفر را  اديز نکهيا ىبرا
و . )است دين مجآسوره آل عمران، قر ١٧٢ ۀمبارکيۀجمله مضمون آ نيا .شوند

شد،  نيچن ىبودند در آغاز انقالب اسالم نوشته ىچنانکه جناب اشراق خاور
 همان زمان رژيم ى درئبها ۀجامع ،اكاذيب دو سند جعلى فوق صحيح بودواگر 
   .چنين نمى نوشت پهلوى
 جى ريپورتر رضا شاه را اردشير جام جم مى نويسد ۀنام ويژه  

به سلطنت ) پدر هويدا( كرمأمورانگليس باهمكارى عين الملك فوق الذّ 
درست هم  ى اگرهمكارى عين الملك با ريپورتررسانده اند، حال آنكه حتّ 

نمى  طبق مدرك فوق عمالً  ى ندارد، چه كه وىئبها ۀباشد، ربطى به جامع
 ثاقيمرکز م بهيى وفا ىب« و كه درسياست دخالت نمود اينتوانسته به خاطر

 و ى جدائامر بها يانى كه ازئبعضى بها( نيکرد و با ناقض )حضرت عبدالبهاء(
 »حد شد،متّ  )ى ائتالف كردندئبها ۀمطرود شده، عليه آن با دشمنان جامع

» ناقضين«راجع به  ان شاءاهلل بعدها در فرصتى ديگر(.باقى مانده باشد ىئبها
امراهلل  البهاء وحضرت ولىّ همچون ازلى ها وآنانكه درزمان حضرت عبد( مزبور
، حقايقى تقديم هموطنان )شكستند ودرنهايت مخذول و گمنام گشتند پيمان

دسيسه هاى آشكار وپنهان آنان عليه  ت ها وبا ضديّ  عزيزخواهد شد تا هم
 سابايران عزيز،آشنا گردند وح ۀدربار شان خيانت و ى، وهم تزويرئبها ۀجامع

   ٢٣.سازند ى جدائبها ۀعاز جام ًاومطلق آنان را كامالً 
 حقيقت فوق وجود دارد، نامه اى است ۀديگرى كه دربار مدرك  

ى، كه درآن به انفصال عين الملك ئعزيز امر بها انى، ولىّ ازحضرت شوقى ربّ 
درآن نامه كه خطاب به يكى . اشاره شده است ًاى صريحئبهاۀ از جامع

ف به مكلّ ...آقا« :داست چنين فرموده ان ١٩٣٢جون ١٤يان به تاريخ ئازبها
مردود ومنفصل از جامعه ...الملك و واال مانند عين تعفاستاطاعت واس
   ٢٤».خواهند بود

است توضيح ضرورى ِمختصرى نيز راجع به  به مناسبت الزم دراينجا  
ى تقديم هموطنان عزيز نمايد، ئبها ۀدرنظام جامع »انفصال« و »طرد« ۀمسأل

هام جديد ديگرى سال ها سعى كرده اند اتّ  ى دراينئوآن اين كه مخالفين بها
درنظام  دى وارد آورند، وآن اينكه وانمود مى كنند طرئبها ۀرا نيز به جامع

حال آنكه طرد درمورد  ٢٥.ىئبها ناراضيان ۀى يعنى حذف ظالمانئادارى بها
ى را ئاساسى واحكام دين بها كسانى صورت مى گيرد كه بعضى تعاليم

ممكن است آنچه  پا گذاشته اند، وبه اين واسطهعمالٔ زير  رعايت نكرده،
 بوده اند، به پاى تعاليم ىئبها ًاايشان مى كنند، به حساب اين كه اسم

مثل ارتكاب هر نوع فساد از قبيل . ى نوشته شودئانى دين بهاواحكام ربّ 
دخالت درمنازعات ودرگيرى هاى احزاب متضاد سياسى كه با روح وحدت 

است، ويا خداى ناكرده زنا وامثال اين  مخالفى ئغالب درتعاليم بها
   ٢٦.اتمنهيّ 

ى ئوتحريفات منابع ضد بها آنچه ُمثِبِت اين مدعا است واكاذيب ازقضا  
مداخله در  ترا آشكار مى كند، همين مورد عين الملك است كه به علّ 



 
 ١٠٦   ولوله درشهر

 
ويژه  شهبازى و به اين ترتيب امثال آقاى. مطرود گرديد ىئبها ۀاز جامع سياست

مى  ىئورابهاكه ا—الملك جام جم كه برارتباط اردشير جى ريپورتربا عين ۀنام
ى در سايت ئمخالفين امر بها و مسلخ عشقمعترفند، بايد با جاعلين —دانند
با  تصميم بگيرند كه باالخره حّق  و جلسه اى مشورتى بگذارند ى پژوهىئبها

خود فرقه ها ى، كه ئبها مشاورات اين مخالفين ۀنتيج .كدام از ايشان است
نفوسى كه  هرچه باشد، حقيقت اين است كه وگروه هاى مخالف هم هستند،

 ى بوده اند كه هم عليهئدرحقيقت آنها يا جدا شده اند، ى طردئبها ۀازجامع
ى وهم عليه ايران عزيز، مرتكب اعمال زشت وناپسند ومخالف ئبها ۀجامع

   .لحق اال الّضالل المبينهذا هو الحق وما بعد ا .خيانت شده اندًا تقوى وبعض
مطالب فوق مربوط به اسناد جعلى ساواك در منابع نام برده  ۀدرادام اما  

ت ايران بسيارى حقايق رژيم سابق را شده درباال، بايدگفت كه اينك ديگر ملّ 
نيز ذكر كرده » ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«نويسندگان  مى داند و حتى خود

معلوم  و ٢٧آخوندها سند جعل مى كرده اند كه ساواك با همدستى بعضى
 ۀهامات عليه جامعاثبات اتّ  نيست چرا خود ايشان از همين اسناد جعلى براى

اسنادى اين است كه آنها  تنها دليل استفاده از چنين .ى استفاده مى كنندئبها
هر جا به نفعشان بوده از آن اسناد جعلى استفاده كرده اند وهر جا مخالف 

و  يك بام«شان بوده آن ها را مستور داشته اند كه به اين روشات موهومفرضيّ 
به هر  آنكه نويسندگانى كه »يك بام و دو هوا« از عجايب. مى گويند» دو هوا

ى را سياسى و ئبها ۀك مى شوند تا جامعى و غير حقيقى متمسّ ئچيزى ولو جز
 تك«ت و فاسد جلوه دهند، وبراى اين منظور دهها ضداسالم و دولت و ملّ 

نموده اند وسعى كرده اند به هر نحوى شده  هتاريخى از نفوس تهيّ  »نگارى
خود آقاى فردوست  ۀى مربوط كنند، به چه سادگى دربارئبها ۀآنها رابه جامع

دست تصادف وى را وارد « معلومش چنين مى نويسند، مسلمان با سوابق
ى آن مضافأ، بدون احتمال دروغگوي. )توطئه ونه دست( ٢٨»دربار ساخت

و اعترافاتش راِصّحه مى گذارند و چنانكه در ص  تمرحوم، گويى همه خاطرا
خواهند ارزيابى و داورى  طور كه مى م كتاب مزبور آورده اند، آنجلد دوّ  ٥٢٠

خاطرات نوشته  ه به اينكه نفوس ديگرى نيز بعضًا كتبمى كنند وبدون توجّ 
به قاضى مى روند ودست  اتى مخالف آقاى فردوست داده اند، تنهااند ونظريّ 

 سال بعد از پيروزى ٥البته پس از ( بازداشت حسين فردوست«: سندآخر مى نوي
منجر به آشنايى  ٢٩ )انقالب كه ايشان درهمين ايران نيز به سر مى برده اند

شد و پس از چندى  »فردوست معّماى«العات با كارشناسان وزارت اطّ  دقيق
 هدى را از دورانسلطنت پهلوى در سينروشن شد كه فردوست خاطرات ارزشمن

دارد، كه مى تواند براى آشنايى مردم و ترسيم اين دوران ازتاريخ معاصر ايران 
در هيچ ًا خاطرات و دانستنى هايى كه بعض. ل داشته باشدت درجه اوّ اهميّ 

 فانه فردوست زندهمتأسّ .. .سند مكتوب يافت نمى شود و منحصر به فرد است
در  ٢٧/٦/١٣٦٦در تاريخ  ىو. ارزشمند خود را به پايان برد نماند تا خاطرات

درگذشت و بدينسان خاطرات او، بويژه در ترسيم حوادث دوِر سال  اثر سكته
ناتمام ماند و بدينسان داستان زندگى فردوست نيز به پايان  ١٣٣٢-١٣٢٠هاى 
   ٣٠».رسيد
 به گفته... ، و٦٨١تا  ٦٣٦، پيشگفتار و صص ١ج منبع، درهمان  

نويس به  صفحه دست ١٥٠٠فردوست  كتاب، بازجويى هاى نوشته شده
تهيه  ١٣٦٦تا  ١٣٦٣اين موارد در فاصله .عالوه مصاحبه هاى شفاهى است

 ىشده بوده است، و بخش اندكى از مصاحبه شفاهى او در سيماى جمهور
به گفته نويسندگان كتاب،  ).٦٤٢همان ص (اسالمى ايران پخش شده است 

و اصالحات  ل اعترافات و خاطرات فردوست و تنظيم و ويراستمطالب، شام
 وچنانكه قبالً ) ١٩، ص ١همان، ج(جزئى توسط تهيه كنندگان آن مى باشد 

مركز «،»وزارت امور خارجه«، »العاتوزارت اطّ «عرض شد با همكارى  نيز
العات ارتش سازمان حفاظت اطّ « »العات،اطّ  ارتوز اسناد و كامپيوتر
- ٥٢٠:، صص٢ج( »دادستانى انقالب اسالمى« و» مى ايرانجمهورى اسال

 ٥٢٠، ص٢تكميلى دراين مورد آنكه در ج ۀ تهيه شده است؛ و نكت) ٥١٩
 ۀاضافاتى كه منابع فوق ضميم براى توجيه تناقضات دوجلد كتاب وتوجيه

شامل تك نگارى هاى  مجلد دوّ «: ويسداكاذيب فردوست كرده اند، مى ن
انقالب  ع عمده تاريخ معاصر ايران، از مشروطه تاتحقيقى است، كه مقاط

 هدف از اين جستارها، پى كاوى پيشين. اسالمى، مورد بررسى قرار داده است

العاتى و كانون هاى سلطه جو و توطئه گر غرب در ميهن هرسو سرويس هاى اطّ 
ليه اين پژوهش بر طرح اوّ . تاريخ معاصر ايران بود يندآن بر فرا ما و تأثيرات

و كليدى تدوين شد كه توسط حسين فردوست بيان  العات رمز گشاساس اطّ ا
تطبيقى اسناد و داده هاى تاريخى نتايج  شده، ولى در كوران كار و با مطالعه

 .العات نخستين مندرج درخاطرات فردوست استكشف شد كه فراتر از اطّ 
م و وّ د و داورى ها گاه تفاوت هايى ميان جستارهاى جلد بىلذا در ارزيا

   ».خاطرات فردوست وجود دارد
الع داريم، منشاء اين ى كه از آن اطّ ئبها ۀدر مورد جامع حداقل آرى  
دفتر ويژه «همدستى ارتشبد فردوست، كه خود رئيس ات را بايدجعليّ 

، با مسئولين ٣١ناظر تمام عيار بوده سال در ساواك ١٢شاه، و » العاتاطّ 
چه كه آنها دقيقًا در ادامه  ه، دانست،محترمى كه فردوست در اختيارشان بود

فرضها و سناريوهاى  با پيش ى ستيزى علنى يا مخفى زمان پهلوى،ئسياست بها
اند  ه هاى آن زمان و قبل از آن، سعى كردهيّ تكرارى اثبات نشده ردّ 

فردوست و  —خاطراتدائمأ در كتاب ذكر شده آنطور كه  يا —اعترافات
ارائه  اتيّ ساواك را در جهت اثبات آن جعل تركيبى ازاسناد واقعى و جعلى

 ۀحاكى از اين است كه آنچه در بار امثال دو سند مزبور، جعلى بودن(.نمايند
براى وجه المصالحه  ًانوشته اند، تمام...يزدانى، ايادى، امثال آقايان ثابت،
ام افكار از بازيگران اصلى سياست آن ايّ  ى وانحرافئبها ۀكردن ايشان وجامع

دشمنى  و تاسيّ حسّ ۀ ربه خصوص كه دستگاه پهلوى دربا — است بوده
خشنودى  بارها از اين محمل براى ى آگاه بوده وئبها ۀآخوندها نسبت به جامع
شايان ). درنتيجه حفظ رژيم خود، استفاده كرده است وارضاى خاطر آنان و

 ۀجامعلين بار و آخرين بار از جعل چنين سناريو ها عليه كه اين اوّ  ذكر است
و نيست، چه كه عالوه بر اينكه در  دهالمصالحه قرار دادن آن نبو ى و وجهئبها

همين كار را مى نموده است، جالبتر و عجيبتر آنكه عالوه  زمان شاه نيز ساواك
ات مذكور درجريان فردوست در دهه اول انقالب اسالمى كه در آن بر جعليّ 

ى جلوه ئاواك، و وزراء را بهاشاه و س يان را از عوامل رژيمئسعى شده بها
و سوم انقالب نيز، پس ازافشاى اقدامات جريانى  مدهند، در دهه دو

پايه  محترم بلند ط خود مسئولينالعات جمهورى اسالمى توسّ دروزارت اطّ 
يان نمايند كه مكرشان ئنظام، عواملى مى خواستند آن جريان را منتسب به بها

آن در کشور  ِى ريتصو -ىو صوت ىک کتبراخير الماكرين باطل ساخت، و مدار
يان مظلوم بسى جالب ئهموطنان عزيز و منصف و بها ىبرا اينكموجود است و

يان را هم از عوامل ساواك ئى، بهائنفوس ضد بها و عجيب و غريب است كه
َس َو َتباَرَك َو َتعالى . اسالمى بگويند و هم از عوامل انقالب سبحان اهلل َِو َتَقد

بيَن َو اَ  ِل ِمْن َجعْ  مينَ  وهامِ الُْمْفَتريَن َو ِكْذِب الُْمَكذِّ   . اْلُمَتَوهِّ
مخالفان بى  ۀخاطرات آقاى فردوست كه دستماي ۀمهم آخر دربار ۀامانكت  

همچون جام جم، تا حال شده است، آنكه دو  ،ءنامهربان اهل بها انصاف و
نظيم و جعل شده كه يان در زمانى تئكر ساواك در ارتباط با بهاالذّ  سند سابق

 ۀحتمًا بايد صفح زو هموطنان عزي ٣٢بر ساواك نظارت داشته خود ارتشبد مزبور
 ۀل خاطرات ويرا بخوانند تا به لحن اظهار نظرات ارتشبد دربارجلد اوّ  ٣٧٦
نيز از وجه المصالحه نمودن  ى در اينجاحتّ  يان آشنا شوند و ببينند كهئبها
بازجويان، و نجات احتمالى خود دست بر  يندشيرينى براى خوشا يان وخودئبها

براى » پول و زن«يان از ئبها عا مى كند كهنداشته است و چنين وقيحانه ادّ 
زن نيز از «: گويد ت استفاده مى كنند ؛ وى از جمله مىيّ ئجذب افراد به بها

جنسى جوان  جذب افراد بود و ترتيبى مى دادند كه از طريق روابط وسايل مهمّ 
ى را تجويز مى نمودند و ازطريق ئشوند و اصوًال ازدواج مسلمان و بهاها جلب 
   ٣٣».عنواِن ُمبلغ عمل مى كردند بهى ئدختران بها

ن ت عزيزايران، كه هم به اسالم عزيز مزيّ آن نرسيده است كه ملّ  وقت آيا  
 ءوتمدن پر شكوه اين مرز وبوم مفتخر، خود با اهل بها اند وهم به فرهنگ

از پيش بدانند كه ايمان ميليون ها نفر به  محشور گردند تا بيشبيش از پيش 
 فردرن ٢٠٠٠٠وشهادت بيش از  ساله اش، ١٦٣اين آيين ربّانى درتاريخ 

بوده اند، صرفأ به  كه بسيارى ازعلماى خود اسالم عزيز نيزجزء آنها راهش،
 بهاءاهلل ت ونفوذ الهى تعاليم و كلمات وآيات وحيانى حضرتخاطر خالقيّ 

الحمدهلل كه ايرانيان عزيز اين كارمبرور را شروع » .پول وزن«بوده است ونه 
خواهند  چه كه به اكاذيب مفترين كم وبيش پى برده اند وحال مى نموده اند،



 
 ١٠٧   ولوله درشهر

 
وارده  ۀسال ١٦٣بدانند حقيقت چنين آيين مقاوم وسرفرازى كه عليرغم مظالم 

به همين خاطر است دقيقأ  برآن هنوز درآسمان جهان مى درخشد چيست، و
دين بهايى درايران، همگى به دست وپا افتاده اند تا ّسِد  ت مخالفينكه اقليّ 

از  ى را براى چند صباحى ديگرئبها مربودن ا راه هموطنان عزيز شوند تا الهى
عزيز به آن اقبال نمايند وبه سعادت  ايشان مستور دارند، تا مبادا ايرانيان

س ايران ظاهر ين جديد يزدان كه ازكشور مقدّ حقيقى رسند ودركهف امان آي
اديان آسمانى قبل وازجمله  ۀشده، واردگردند وزندگى وحيات جديد هم

  . ى باز يابندئرحمانى ديانت بها يعاسالم عزيز را در بهار بد
اشاره مى كند تا مرحوم آيت اهلل بروجردى ارتحال  جام جم ۀنام ويژه  
ى رژيم ه سياست هاى ضد دينى وضد ملّ مانع بزرگى بر سر را بود، نيافته

ۀ فرق« فرصت خوبى به دست آمد تا از جمله به او پهلوى بود، اما پس از
ى ئآرى دراقدامات مرحوم بروجردى برضد آيين بها. بخشند ترسميّ  »ىئبها

خصوص مورد سخنرانى ها ى آقاى فلسفى عليه دين  توان كرد، به نمىشك 
د وى وتصويب محمّ  وبا هماهنگى ه دستور، كه ب١٣٣٤ى درراديو درسالئبها

وتخريب اماكن وحتى  يانئانجام شد و منجربه شورش عليه بها رضا شاه پهلوى
 ماا ٣٤كشور گرديد ۀقبرستان ها وضرب وجرح وشهادت بعضى بهائيان درهم

يان ئى ونفوذ بهائت دادن به دين بهادركوشش رژيم پهلوى در رسميّ 
تى چه كه نه تنها رسميّ . وحيرت است بل وتعجّ تأمّ  درحكومت، جاى بسى

ت هاى رسمى، درموقعيّ  ى نيزئبهاۀداده نشد، بلكه گاهى حتى وجود جامع
بسنده مى  واقع مى شد، واى كاش كه فقط به همين انكار مورد مسكوت و

نخست وزيرى هويدا،  ۀسال ١٣ ۀآن، به خصوص دردور يهشد، چه كه عل
رژيم  »سپر بالى«تا آن جامعه را  موذيانه اى نيز صورت مى گرفت اقدامات
  . سازند
ى جلوه دادن ئبها چنانكه عرض شد، از همين اقدامات موذيانه، يكى  
ى بود ودر مدت نخست وزيرى اش ئست درحالى كه ازدشمنان امر بها هويدا

 يان استخدامئبلكه وى بخش نامه كرد كه بها ،تى حاصل نشدنه تنها رسميّ 
چنانكه ذكر شد ساواك وانجمن  ران همو بود كهدو ازجمله در .نشوند ادارى

درهمين دوران  همچنين .ى همدستى وهمكارى داشتندئعليه امر بها هيّ تحجّ 
 ،٣٧٤ص ،پهلوى سقوط سلطنت و  ظهور لاست كه طبق آنچه درجلد اوّ 

توسط اداره  يكى از فرقه هايى كه« :آمده است، آقاى فردوست چنين گفته
 اداره اى كه رئيسش پرويز ثابتى اى بوده كه امثاليعنى همان ( كل سوم ساواك

شعبه .ت بوديّ ئبه دّقت دنبال مى شد، بها )ى خوانده اندئجام جم اورا بها
تنظيم مى كرد كه يك نسخه از آن از ) سه ماهه(مربوطه بولتن هاى نوبه اى 

اين . مى رسيد )پهلوى(د رضا به اّطالع محمّ ) العاتدفتر ويژه اطّ (من  طريق
بايد اضافه كنم كه در ساواك فردى كه ... تن مفصلتراز بولتن فراماسونرى بودبول

سالى كه من در ساواك بودم همين سمت  ١٢بود در تمام  ى گرىئمسئول بها
ص سوژه كار مى كرد و لذا در كار خود متخّص  را داشت و بعدها هم در همين

ن گزارش به همي ».داشت ى شديدئه ضد بهااو روحيّ . ل شده بوددرجه اوّ 
   ٣٥.ميباشد يزيان با فراماسونرى نئطورضمنى گوياى عدم ارتباط بها

ى، درمواقع ضرورى، ئبها ۀجامع ديگر، سپر بال قرار دادن ۀموذيان اقدام  
ى هاى مردم وحتّ  نارضايتى براى نجات بعضى عوامل رژيم ويا كل رژيم از

در  هلوى بود كهانحراف حركت انقالب بود، كه مورد بارز آن اواخر رژيم پ
نمايندگان درنطق هاى خود، بعضى چهره هاى معروف تجارى  مجلس شاه،
ى قلمداد مى ئى اى را كه عمدأ بهائى، يا غيربهائفرهنگى بها يا ادارى يا

ۀ ويژه نام چهره هايى كه در همانند.قرار مى دادند شدند، مورد هجوم وحمله
دادگاهش ضمن مسلمان  در هويدا خود جام جم ذكر شده اند،حال آنكه مثالً 

بايد از  راعا ى، گفت آن ادّ ئدين بها انتسابش به ۀخواندن خود درجواب شبه
آن كه اين زمان نيزهمان  وجالب ٣٦.كسانى بپرسند كه چنان شايعه كرده بودند

   ٣٧.نقشه درحال تكرار است
 ۀاقدامات موذيانه درحالى بود كه جامع آن ۀجالب ديگر آنكه هم ۀنكت  
رعين محاط بودن به چنان جّوى، سعى وافر مى نمود تا از صراط ى دئبها

ون قرار خارج نشود وآلت دست سياسيّ  وجدانى خود تعاليم واصول دينى و
 بىوبه همين خاطر نيز بود كه گاه مورد مالمت گروه هاى سياسى وانقال نگيرد،
 و» فرصت طلب«وغير مذهبى مى شد وآن را جامعه اى  مذهبى

 ۀجامع »سعى وافر«آن  موارد ۀازجمل. مى گفتند» ابن الوقت« و »اپورتونيست«
ت در جانانۀ آن بود درخود دارى ازعضويّ  استقامت ى دراين خصوص،ئبها

ازجمله، عدم قبول پست هاى  ٣٨.رستاخيزكه براى كل اجبارى بود حزب
ى ئبها ۀجامع ۀفضال واساتيد نخب كردگان و بعضى ازتحصيل رفسياسى ازط

قبول پست وزارت  شنهادِ يپ شاپور راسخ بود كه به عنوان مثال، دكتر همچون
محسوبند ودر دستگاه  ىجهان تىيّ ايشان شخص( رفتنديآموزش و پرورش را نپذ

ى ئه نويسان ضد بهايّ با اين حال ردّ ). ومذكور  سازماِن ملل نيزمعروف ِ ىفرهنگ
روحانى  ثابتى و ا ونفرچون هويد نام چند از اين موارد ياد نمى كنند وصرفًا ًاابد
بهائى نيز بوده اند،  بلكه بعضًا ضد بهائى نبوده اند، امثال ايشان راكه ابدًا و

  . سال هاست كه دربو ق وكرنا كرده اند
  ! دهد انصاف خداوند

  
   فوقۀ مقال ۀتبصره ونكته اى دربار

نيزهمان مطالب  بعد آورتر اين كه همين آقاى ذوالفقارى دوسال حيرت  
باره  دو شكلى ديگر فوق را به ۀمقال ٥ ۀيادداشت شمار در مذكور »ۀفصلنام«

، مطلبى ١٣٨٦خرداد٨مورخ  بازتابايشان مجددًا درسايت  .تكراركردند
 مستدل وهمان حرف هاى غير نوشته اند »تبهائيّ  هويدا و« تحت عنوان

مطروحه  جديد مورد كذب چند.اند تكراركرده بودن هويدا بهائىۀ رادربار
به ساواك كًال  منتسب حاال اسناد كى تا از.بوده است قبل آشكار از يزايشان ن

ساواك  كدام اسناد پارسا طبق راستى فرخ رو راست ودرست انگاشته شده؟
مينش سندشما دوّ  كه فرقه ناميده اند را بهائيان كجاخود بهائى ذكرشده؟

بوم  و مرزاين  نويسندگان منصف قين واند بعضى محقّ  ندانسته وزباشد؟ آيا هن
 خين معلوم الحال كرده اند؟كردن مورّ  كه بهائى هم نيستند، شروع به رسوا

ازآقاى دكتر ميالنى كه عين مقاله شان دراين مجموعه آمده است بگذريم، 
، ١٣٧٣، ازناصرنجمى، نشرانيشتين، سالبازيگران سياسى عصر دركتاب

 هويدا ه پدرعقيده براين است ك آگاهان را جمعى از« :نوشتهچنين ٤٢٢ص
فريدون هويدا برادر  و اسيعنى عين الملك به اصرار همسرش، مادرعبّ 

م دراين به هرحال مادرهويدا به طور مسلّ . ازبهائيگرى كشيد اس دستاميرعبّ 
 همواره اختالف سليقه ومشرب داشت و ت نداشت وبا شوهرشفرقه عضويّ 

رفت، انتساب  مى گاه وبيگاه كه سخن ازاين مقوله اس هويدا نيزاميرعبّ 
  ٣٩».خويش رابه بهائيان تكذيب وانكارمى كرد

 ىب پس ازاصرار ىافزود كه جناب ذوالفقار ديبا زين رانيبه تبصرۀ فوق ا  
فصل نامۀ مطالعات تاريخى  در ن باريدا، ايدانستن هو ىبهائ جه برينت

به خانم فرخ  »نهين زن كابياول« جداگانه را باعنوان ىمقاله ا  ٤٠،وسياسى
ل ياوا حال آن كه در .ذكركرده ىبهائ زين را او پارسا اختصاص داده ورو

را  ساواك، او برطبق اسناد ىبرنامه ا در ىاسالم ىجمهور ىمايس انقالب خود
 ىجمهور ىمايس و صدا ويبه آرش ىسر ىذوالفقار ىست آقايبدن .دانست ىازل

كه  بگذارند انيجر در زين ما را ند وين معّما فرمايكشف ا بزنند و ىاسالم
  !    م شديممنونشان خواه
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  ...بلخ آهنگرى در گنه كرد

ه كنندگان نيزتهيّ  جام جم همچون موّرخ محبوبش آقاى عبداهلل شهبازى و  
منشاء ونقش  بهائيّت،ۀ رسمى دولت جمهورى اسالمى ايران تحت عنوان بيانيّ 
ه وسعى نموده اوهام درميدان تاريخ تاخت ويژه نامۀ ايّام سمند ، در)م١٩٨٣( آن

 و ت هاى سياسى را بهائى جلوه دهدبه هرشكلى كه شده رجال وشخصيّ 
 ضدّ  بر تا كه بهائيان درتمام وزارتخانه ها جاسوس داشته اند نمايد وانمود

مملكت  جشن هاى نيمۀ شعبان خصومت ورزند و با و اسالم دسيسه نمايند،
اثبات  قبًال داده شده و اگرچه پاسخ اين اكاذيب نيز ١.دهند به باد ايران را

 )نه مسگرشوشتر و بلخ بوده گناه آهنگر(ويرانى ايران  گرديده كه ضعف اسالم و
كودكانه مايل به روشن شدن دوبارۀ حقايق براى  ولى چون جام جم ناخواسته و

بارۀ انتساب  با كمال ميل مجددًا مطالبى در است، ذيالً  هموطنان عزيز
سه قسمت تقديم مى گردد، واشاره  در ىهائبه جامعۀ ب ىاسيس ىها تيّ شخص

مطالب اين مقاله مربوط مى شود درمقاله  بهمى نمايدكه بحث فراماسونرى كه 
  .شد تقديم خواهد جداگانه اى ديگر

  تنيمى از واقعيّ 

ۀ حد درپاسخى به بيانيّ جامعۀ جهانى بهائى درسازمان ملل متّ  نمايندگى  
صادرشده ازجمله مى ١٩٨٣يخ اگست كه به تار جمهورى اسالمى، كرفوق الذّ 
  :نويسد

نظير . نفر را بعنوان بهائى ذكر مى نمايد ١٣اين بحث  ۀدر ادام گزارش
 وىمطالبى كه در اين گزارش آمده است صورت اسامى مذكور حا ۀبقيّ 

ت است و نيم ديگر چيزى جز افسانه و توّهمى تخريبى نيمى از واقعيّ 
ياسى كه در گزارش ذكر شده اند يك از اين مقامات س هيچ. نمى باشد

همچنين ليلى  هرگز بهائى نبوده اند،) هويدا، روحانى، پارسا و ثابتى(
ژنرال صنيعى روزگارى بهائى بود ولى بخاطر قبول پست  .امير ارجمند

يك  ه كه بهائى هستند هيچاّما از بقيّ . بهائى طرد گرديد ۀاز جامع اسىسي
تى در رژيم شاه ارتباط و مشاركت منيّ ات سياسى يا ابه هيچ وجه با عمليّ 

آقاى خادمى رئيس . دكتر ايادى يكى از پزشكان شاه بود .نداشته اند
 وشاپور راسخ يك استاد ممتاز اقتصاد و تعليم . ى كشور بودهواپيمايى ملّ 

خانم . تربيت در پروژه هاى رشد و توسعه سازمان برنامه همكارى داشت
ه اى بود در برنامه توسعه فرهنگى ايشان مهرى كه روانشناس برجست

. تهايى بر عهده داشته و يا مورد مشاوره قرار مى گرفته استگهگاه مسئوليّ 
حسين امانت . آقايان ثابت و يزدانى در تجارت خصوصى دست داشتند

ممتاز و معروف است و بدون شك نام او به اين دليل به  رشيتكتيك آ
ائمى بيت العدل اعظم الهى ليست اضافه شده است كه طراح َمقرِّ د

داُرالَتشريع كه اخيرًا پايان يافته  يا) عاليترين مقام ادارى ديانت بهائى(
  .بوده است

  ىبه جامعۀ بهائ ىاسيس ىها تيشخّص  انتساب

  سايت نقطه نظر ، مهرپور. ـه

اساس دائر به انتساب  ىب ىو تهمت ها عاتياست که شا ىمّدت باز  
 ىعموم ىاز رسانه ها ىبه جامعۀ بهائ ىان پهلودور ىاسيمعروف س ىچهره ها

مورد  انيبهائ هيبر عل ىو بعنوان حربه ا شودى ها منتشر م تيو وبسا رانيا
  .رديگى استفاده قرار م

را با  زانيست ىبهائ ىدعاو نيقان، کذب او محقّ  سندگانيدر گذشته نو گرچه
ه ب گريمزبور بار د عاتيارائۀ مدارک متقن به اثبات رسانده اند معهذا چون شا

را به نظر  ىحقائق گريد کباريامر  نيروشن شدن ا ىآمده لذا برا دانيم
  .رساندى م قتيپژوهندگان حق

سال  کصديدر  ىو تکامل جامعۀ بهائ خيبه تار ىمقّدمه بدوًا نگاه بعنوان  
  .ميافکن ىگذشته م

 تيّ برخالف اقل ىبهائ انتيگرچه د) ۱۹۰۶(از انقالب مشروطه  پس  
 ىشناخته نشده بود معهذا بواسطۀ استقرار نسب تيّ برسم ىمذهب گريد ىها

و اجراء شعائر و  ىبه آزاد ىتا حدّ  انيهمۀ اد روانيحکومت عدل و قانون پ
  .افتندي قيخود توف ىنياحکام د

مدارس در طهران و  سيزمان تأس در آن انيبهائ ۀيّ از اقداّمات اّول ىکي  
به  ىربهائيو غ ىبود که در آن کودکان بهائ رانياز شهرها و قصبات ا ىاريبس

برحسب  نکهياه نظر ب. آموختندى را م ديعلوم و فنون جد ىتيو ترب ىروش علم
و پسر واجب و  رفرزندان از دخت تيبر هر پدر و مادر ترب ىبهائ ىعتياحکام شر

در مدارس . باال بود اريبس انيبهائ نيدر ب ىآموز سواد زانياست لذا م ىالزام
در  شيسال پ کصديکه حدود ) و بنات نيبن(پسران و دختران  تيف تربمعرو

فارغ  ىو قوم نيشد هزاران دانش آموز مشتاق علم از هر د ىگذار هيطهران پا
 ىدر دانشگاهها هيّ عال التيتحص دامۀا ىاز آنان برا ىاريشدند و بس ليحصالتّ 

. شتافتند اريآن د به روتيدر دانشگاه ب ىو بعض) سيفرانسه، آلمان، انگل(اروپا
از  ىل به خارج عدۀ معتنابههنگام اعزام محّص  ىپهلو ميپس از استقرار رژ

پس  ىشده بخارج رفتند و همگ رفتهيپذ زين ىجوانان با استعداد و برجستۀ بهائ
به وطن مراجعت  دياز دانش و فنون جد ىبا توشه ا هيّ عال التيتحص انياز پا

 ،ىصنعت ،ىمختلف علم ىدر عرصه هاو امانت  اقتيکردند و با ابراز ل
آن فارغ  انياز م. و مصدر خدمات مهّم گشتند دنديدرخش ىاقتصاد ،ىفرهنگ

در رشتۀ خود در صف اّول قرار  کيتنها به ذکر چندتن که هر النيحصالتّ 
  :ميکن ىاکتفا م ندداشت

  
 انيکه در واقع بن ىارجمند و فرزندان و ليمهندس خل ،ىدر عرصۀ صنعت •

  .بوده اند رانيدر ا نينعت نوگذاران ص
 ونسيچون دکتر  ىمدرسۀ طب و دانشکدۀ پزشک دياسات ىدر عالم پزشک •

اهلل مصباح، دکتر  نيدکتر ام م،يخان افروخته، پروفسور منوچهر حک
 اتيرا در طهران و وال ىپزشک ىصدها دانشجو.. .و ىفرامرز سمندر

  .دادند ىپزشک ميتعل
استادمسلّم، دکتر محّمدباقر : ش و پرورشو فلسفه و آموز ىدر علوم انسان •

  .ىروحان ىدکتر عباسقل ،ىداود مراديدکترعل ار،يهوش
 نوسيدکتر مهندس ژ دکتر امانت اهلل روشن زائر،: رشتۀ علوم و صنعت در •

و مهندس  حيت اهلل ذبمهندس عزّ  ،ىدکتر خسرو مهندس ،ىمحمود
  .دزادهياس شهعبّ 

 ىقيج موسو مروّ  کننده اءياح :رزاعبداهلليم: و هنر ىقيدر جهان موس •
و عطاءاهلل  محّمديعل ىاروپائ کيکالس ىقيو در موس ،ىرانيا کيکالس

  .)رانيا کياّول ارکستر سمفون ولونيو و ريمد( ثاقيخادم م
در  ىص گراورسازخواه استاد و متخّص  چياهلل زان بيحب: در صنعت چاپ •

و  ىعت چاصن شگامانيمهندس جواد رأفت از پ ىو در کشاورز رانيا
  .لطنةهمکار کاشف السّ 

 )مشهور سيشاعر و طنز نو( ىمصباح، غالمرضا روحان زاهلليعز: اتيّ در ادب •
•   

به  ديکه در ارتش جد انياز دانشجو ىکر عّده اافراد فوق الذّ  ىسوا  
را  هيّ مقامات عال تيو کفا ىبواسطۀ درستکار کيخدمت اشتغال داشتند هر
وجدان بانجام  ىو از رو تيّ و اهم تيّ جد له را بااحراز کردند وظائف محوّ 

سپهبد . ارتش ىکّل دارائ ريمد ىجمله سرلشکر شعاع عالئ از آن. رساندند
 پي، سپهبد رستگار و سرت)هما -رانيا ىمائيهواپ سيرئ( ىخادم محّمديعل

امور  تيو تمش ىدر سر رشته دار ىمهمّ  ىتهايّ مسئول کيکه هر ىبعطاءاهلل مقرّ 
  .نام برد توانى داشتند را م ىمال

در دامان خود صدها  ىکه جامعۀ بهائ نستياز ذکر افراد فوق ا منظور  
و شاعر، پزشک و محّقق پرورده و هم اکنون عّدۀ  سندهيدانشمند و هنرمند و نو

به  ىدر مقام استاد اياروپا و آمريکا و استرال ىاز آنان در دانشگاهها ىريکث
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 ىنشان و مدال افتخار علم نيتريذ عالبه اخ ىمشغولند و بعض قيو تحق ميتعل

 ونيدارندۀ نشان لژ ميپروفسور دکتر منوچهر حک ديمثًال استاد فق(نائل شده اند 
  ).دو نور از دولت فرانسه بود

 چيکنند و به ىم ادينفوس برجسته از زن و مرد  نيبا افتخار از ا انيبهائ  
خود آنان هم در هر  کنند و ىانکار نم ىوجه انتساب آنان را به جامعۀ بهائ

کرده  حيو تصر دييتأ ىخود را به آيين بهائ مانيا هيّ بدون کتمـان و تق ىتيّ موقع
 هبشهادت رسيد اياند و  شده ىعلّت دچــــــار مشکالت و موانع نياه وچه بسا ب

  .اند
 نيا روانيپ ىبهائ ىو قطع حيبواسطۀ احکام صر استياّما در صحنۀ س و  

 ىاسيو س ىحزب ىو وارد مشاجرات و کشمکشها دهيخود را کنار کش انتيد
که همۀ  زيحزب رستاخ سيدر هنگام تأس در زمان محّمد رضاشاه ىحتّ . نشدند

شده  ريدر آن حزب فراگ تيّ دولت مکلّف به عضو نيکارمندان و مستخدم
در آن  تيّ جدًا از عضو ىثابت و روشن بهائ ىبا توّجه به خّط مش انيبودند بهائ

  .گوناگون مواجه شدند ىهايراستا با مشکالت و گرفتار نيو در ا عذر خواستند
که بواسطۀ  انياز بهائ ىقرن گذشته معدود نينخست ىدهه ها ىطــ در  

 ىدر بعض ىو علوم اجتماعــــ ىخارج ىتخّصص در فرهنـــگ و زبان هــــــا
دخالت در  ىبو نکهيمحض اه ب کردندى خدمت م ريسفارتخانه ها بعنوان دب

از ادامۀ کار در آن پست استعفا  رسيديمشام مه محوله ب در وظائف استيس
  .کردند
 ىو بهائ نيگفته شد مخالف شيباز چنانکه در پ ليتفاص نيتمام ا با  
گذشته  ميرژ ىاسيس ىاساس انتساب چهره ها ىداستان ب گريد کباري زانيست

 ىبه آن دوره معرف انيبهائ ىسرسپردگ ليباب کرده اند و آنرا دل ىرا به امر بهائ
 ىبهائ انتيد روانيرا نسبت به پ ىو سوء ظن و دشمن نهيتا آتش ک کنندى م

به  توانيکرده اند م ىبهائ نيرا منتسب به د آنان کهى و اّما افراد. دامن زنند
  :کرد ميچند دسته تقس

نداشته اند،  ىبه جامعۀ بهائ ىارتباط و انتساب وجه چيبه ه کهى کسان) ١
 تيّ داّل بر عضو ىبودن داشتند و نه مدرک و سند ىبهائ ىنه خود دعو

 ريوز(موجود است، از آنجمله بانو فّرخ رو پارسا  ىآنان در جامعۀ بهائ
 –دانشگاه طهران  سيرئ ىاسبق آموزش و پرورش، دکتر هوشنگ نهاوند

  ).گريراز و دارندۀ مشاغل مختلف ديش

خودشان هرگز  ىوده ولب ىپدرانشان بهائ ايکه بستگان دور و  ىگروه) ٢
 انًاينکرده اند و اح انتيد نياه ب مانينشده و اظهار ا ىوارد جامعۀ بهائ

 دايعبّاس هو ريام: گروه نيو از ا کردندى م ىخود را مسلمان مؤمن معّرف
سابق در سازمان ملل  ريسف( دايهو دونياسبق و برادرش فر رينخست وز

الملک، در  نياهلل ع بيحب زارينام برد پدر آنان م توانى را م) حدمتّ 
 ىاسيبواسطۀ قبول مشاغل س جيبتدر ىبود ول ىبهائ ىدوران جوان

 ىازدواج با زن کنار رفت و با ىاز جامعۀ بهائ) در شام رانيا ىکنسولگر(
. کرد طعق انيبالکّل رابطۀ خود را با بهائ کيپلماتيد ىهامسلمان و فّعاليّت
نداشته و  ىبا جامعۀ بهائ ىرتباطوجه تماس و ا چيهه ب زيفرزندان او ن

  .رفته است زين به اسالم به سفر حجّ  مانياثبات ا ىبرا دايهو ىحتّ 

 نيو برادرش غالمحس) ىکّل بانک ملّ  ريمد(ابوالحسن ابتهاج  •
که پدرشان ابتهاج الملک از ) مجلس ندۀيشهردار طهران و نما(ابتهاج
  .نبودند ىوقت بهائ چيدو فرزند ه نيا ىبود ول النيسرشناس گ انيبهائ

 ىدو دارا هر زين ىثابت زيو پرو) آب و برق ريوز( ىمنصور روحان مهندس •
 ىآن دو هم نه عضو جامعۀ بهائ ىبوده اند ول ىبهائ شانياقوام و خو

 ىمنصور روحان. کردند انتيد نيبه ا ىبوده و نه اظهار عالقه و بستگ
به  مانيا ىو دعواسالم ه از موارد تظاهر به تمّسک ب ىاريدر بس ىحتّ 
  .نمودى عت رسول اکرم ميشر

 ىبودن او شک ىاست در بهائ ىبرجستۀ دولت تيّ شخص کيتنها ) ٣
و  ىو درستکار ىاست که شاه بواسطۀ کاردان ىعيو او سپهبد صن ستين

را  مکلّف به قبول پست وزارت دفاع کرد که او بناچار آن راياو وه اعتماد ب
ف از اصل عدم صر بفرد چون تخلّ منح مورد نيمعهذا در ا رفتيپذ

از  هيمسلّم بود مشارال گرددى م ىتلقّ  ىاسيکه س ىدخالت در مشاغل
  .طرد شد ىجامعۀ بهائ

و  ىستگيمعروف و برجسته که بواسطۀ شا ىها تيّ از شخص ىگروه) ٤
 ىاسيرسيغ ىمهّم ول ىمختلف شاغل پست ها ىص در رشته هاتخّص 

  :از آنجمله ستين ىديبودنشان ترد ىبودند و در بهائ

  )هما) (کل کشور ىمائيهواپ سيرئ( ىخادم محّمديسپهبد عل •
 .کشور ىسازمان هواشناس سيرئ ىمحمود نوسيدکتر ژ •
•   

در امور محوله و  تيو امانت و کفا ىاز افراد فوق با کمال درست کيهر  
تن از آنان در  ۲کردند و  فهيکه بعهده داشتند انجام وظ ىريخط ىتهايّ مسئول

  .جان خود را نثار کردند ىبهائ انتيت انتساب به داوائل انقالب بعلّ 
است و  ىکه زادگاه آيين بهائ رانياز آنجا که به ا انيبهائ: سخن کوتاه  

صداقت  تيبا نها تيّ لذا در هر موقع ورزندى وطن مألوف آنان است عشق م
اگر از آنان خواسته شد به همان روش  زين ندهيو در آ دهيدر خدمت به آن کوش

  .ادامه خواهند داد
 ىگفته نماند که در اوائل انقالب تمام مدارک و اسناد جامعۀ بهائ نا  

 تيّ غرض افراد و شخص ىکه از رو ستى ادر دست کسان نًايقيربوده شد و 
کنند و حال آنکه اگر  ىم ىبهائ انتيگذشته را منتسب به د ميرژ ىاسيس ىها

 ىّدعاا ديّ به سرقت رفته که مؤ ىوهايآرش انيدر م ىمدرک ايسند  نيکوچکتر
. نمودند ىبودند بدون شک آنرا گراور کرده و منتشر م افتهيآنان بوده باشد 

وجود نداشته است لذا مطابق روش و سنّت  ىاسناد نياست که چن ىهيبد
که  دوارنديام بيکنند و با تکرار اکاذ ىهامات بسنده متنها به اشاعۀ اتّ  ىمعمول

 ىهام بو اتّ  ىدعو ىروشنگر صردر ع نکهيغافل از ا رنديعاّمۀ مردم آنرا بپذ
 غاتيآن تبل بيهرگز فر شمندانيندارد و مردم هوشمند و اند ىداريمدرک خر
  .را نخواهند خورد ىو دشمن نهيمنبعث از ک

  وقايع تاريخى تكه تكه كردن

بايد اشاره كرد كه چون  برموارد فوق ودرجهت تكميل وتفصيل آن عالوه  
 بهائى و نسبت به آيين جديد امثال جام جم براى تخريب اذهان هموطنان عزيز

بهائى راه به جائى  تهمت استعمارى بودن منشأ اديان بابى و از جامعۀ آن،
 اپيدامواردى ر مى شود ببينند تا گشتند و سالۀ آن گشتند ١٦٤درتاريخ  نبردند،

سات يا به استخدام ادارات ومؤسّ  ون مرتبط بوده وكه بهائيان با سياسيّ  كرد
اّما اين اقدام نيزبراى ايشان سودى نداشته . دولتى درآمده باشند سياسى و

تعاليم آيين بهائى الهى وغيرسياسى  اساس و وندارد، چه كه وقتى اصل و
امثال جام  هت آن كاين واقعيّ  دمؤيّ . است، طبيعى است كه فرع نيزچنين است

وقايع تاريخى به شكلى مبهم  نقل قول هاى ناقص وتكه تكه كردنجم با 
ادارات  سات وومحرف فقط اشاره مى كنند كه بعضى بهائيان در آن مؤسّ 

استخدام شده بودند، ولى سند و مدركى ارائه نمى دهند كه آنها به امور 
كنندكه چنين  مىعا سياسى و جاسوسى و امثال آن پرداخته باشند و فقط ادّ 

عى  .ودهب دليل آوردن و شاهد (حال آن كه طبق فقه اسالمى الَبيَنُة َعَلى الُمد
 و بايد داليل حقوقى مستند و قابل دفاع و )عى استارائه كردن با مدّ 

 غيرساختگى بياورند، نه مطالبى بى سروته كه ناشى از اذهان وهم زده و
  .مغرض است

دارد كه سياسى  وجودبر عكِس ايشان، مدارك محكم و فراوانى  اّما  
بهائيان نه به علل سياسى و . بهائيان را اثبات مى نمايد نبودن اقدامات

ون، بلكه به خاطر امانت و صداقت و شايستگى هاى جاسوسى و اجيرى سياسيّ 
علمى و فنّى خود، مانند بعضى همتايان غير بهائى خود از جمله شيعيان عزيز، 

يخى نشان مى دهد كه از همين بهائيان تار شواهد. استخدام ادارات مى شدند
ون داخل و خارج مملكت نتوانست تا موقعى كه بهائى بودند، احدى از سياسيّ 

سياسى كند، چه كه احكام و نصوص قاطعه اى اهل بهاء را از  ۀسوءاستفاد
و كارهاى  روشهال به ون و عدم صداقت و امانت و توسّ دسيسه هاى سياسيّ 

 ۀازجمله نصوص كثير ٢.مصون مى داردداشته، محفوظ و خالف باز
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عدم مداخله در امور سياسى و : مزبورشامل احكام و مواضيعى است مانند

نهى  ،مخاصمات احزاب، اطاعت از حكومت متبوعه در امور قانونى و ادارى
 نهى از ،نهى از خيانت مالى در مشاغل ،از رشوه دادن و گرفتن و كًال ارتشاء

نهى از فساد و نزاع و جدال و ، ه و دسيسه،ه و تقىپنهان كارى و كتمان عقيد
نهى از  ،ئات اهل غربنهى از تقليد سيّ  ،كدورت و برودت و محزون ساختن

نهى از دستبوسى و چاپلوسى و انحناء و ، لزوم راستى و صداقت و امانت ،ظلم
  ....و سِكرات؛نهى از مُ  ،نهى از قمار، به خاك افتادن

ل توان تى را تحمّ هر ذلّ « :البهاء مى فرمايندعنوان نمونه حضرت عبد به  
نمود مگر خيانت به وطن و هر گناهى قابل عفو و مغفرت است مگر هتك 

ِانّى َاَتَضرُع ِالى اهللِ َاْن يوفَِّقُكم َعلى َاْمٍر « :و نيز ٣»ناموس دولت و مضّرت ملّت
من به ( »ى ُكلِّ َشىء َقديرٌ ِانُه َعل. الُْملوك والَْمْملوكُ و  يْرضى ماِلُك الُْملوك ِ

ق بر امرى نمايد كه خداونِد درگاه خدا گريه و زارى مى كنم كه شما را موفّ 
همانا او بر هر چيزى  .خشنود باشند )مردم و ملّت( مالِك ملوك و ملوك و مملوك

 حكومتت فرمائيد كه دراين نص مبارك خشنودى خدا ومردم ودقّ . تواناست
ق برآن گردد كه خدمت اگر نفسى موفّ «: يزمى فرمايندون ٤.)هرسه قيدشده است

نمايان به عالم انسانى، على الخصوص به ايران نمايد، سروِر سروران است 
ونيز مالحظه فرماييد توضيحات دقيق وكافى و گوياى  ٥».وعزيزترين بزرگان

  :امراهلل را كه مى فرمايند حضرت ولىّ 

ت و سياست ض سياسى ملّ بايد در گفتار و كردار از اغرا ءاهل بها
حكومت خويش و از نقشه ها و برنامه هاى احزاب و دسته هاى سياسى 
دورى جويند و در اين قبيل مباحثات و مجادالت طرفى را مالمت نكنند 
و به جهتى نپيوندند و هيچ طرحى را ترويج نكنند و خود را به هيچ 

ين بهائى جهانى، كه مبداء و مقصد آي وحدتنظامى كه مخالف مصالح 
ون مّكار زنهار زنهار كه آلت دست سياسيّ . مى باشد، منسوب نسازند

. گردند و يا در دام اهل مكر و خدعه بعضى از هموطنان خويش افتند
بايد حيات خويش را چنان تنظيم نمايند و رفتارشان را چنان ترتيب دهند 

ويد كه مثًال بگ. هاماتى بى اساس بر آنان بنددكه احدى نتواند حتى اتّ 
بهائيان به امور سّرى اشتغال دارند و به تقلّب و تزوير و رشوت و تخويف 

ن و از هر تحّزب و تشّعبى وارسته بايد از هر انتسابى به حزبى معيّ . پردازند
گردند و از منازعات بيهوده و حسابهاى ناپسنديده رهايى جويند و از 

بايد . د پرهيز كننداغراض نفسانى كه وجه جهان ِ متحّول را متغير ساز
مشاغل سياسى و ديپلماتيك را از مشاغل كامًال ادارى تفكيك نمايند و 
اگر در تشخيص مرّدد باشند از ُاَمناِء ُمنَتَخبه در محافل روحانى استفسار 
نمايند و به هيچ وجه شغلى را نپزيرند كه بالمآل منجر به فّعاليّت هاى 

ره بايد در نهايت استقامت و باالخ .در هر كشور باشد حزبىسياسى و 
كمال قدرت بى چون و چرا در راه حضرت بهاءاهلل سلوك نمايند و از 

ون است اجتناب كنند و درگيرى ها و ستيزه جويى هايى كه كار سياسيّ 
ت اليق آن شوند كه از وسائط اجراِء سياست الهى به شمار آيند كه مشيّ 

ن بدانيم كه نبايد از آنچه بايد به يقي. مى بخشد تجّسمرا نزد بشر  حّق 
قبًال مذكور شد اين شبهه ايجاد گردد كه بهائيان به امور و مصالح كشور 
خويش بى اعتنايند و يا از حكومت رايج موجود در وطنشان سر پيچى 

مقّدسشان در ترويج كامل مصالح دولت و ملّت  ۀمى كنند و يا از وظيف
ه آرزوى پيروان وفادار و بلكه مقصود آن است ك. خويش سر باز مى زنند

حقيقى حضرت بهاءاهلل در خدمت صادقانه و بى شائبه و وطن پرستانه به 
 ۀكشورشان به نحوى صورت مى پذيرد كه با موازين عاليّ  ۀمصالح عاليّ 

چون . اصالت و كمال و حقيقت تعاليم آيين بهائى منافاتى نداشته باشد
تشان به عنوان يك شود و قوّ هاى بهائى افزوده  جامعهت بر تعداد و جمعيّ 

نيروى اجتماعى نمايان تر گردد، اهل بهاء ناگاه مشاهده نمايند كه اولياِء 
امور و ارباب نفوذ در عالم سياست آنان را تحت فشار خواهند گذاشت 

در . به اين اميد كه براى پيشبرد مقاصد سياسى خود از آنان مدد گيرند
افزونى براى مساعى خويش در  زهاى بهائى به طور رو معهعين حال جا

ت و مساعدت سات خويش نيازمند ُحسِن نيّ سّ ؤت و توسعه اساس متقويّ 
در چنين حالى جامعه هاى بهائى بايد بر . دولت هاى متبوعه خواهند شد

حذر باشند كه مبادا در اشتياقى كه براى پيشرفت مقاصد امر عزيزشان 

ِق معامله گذارند و اصول و خويش را بر َطبَ  سمقدّ دارند نادانسته آيين 
ى كه خود را به مصالحه نهند و در عوض منفعت مادّ  ۀمبادى اساسيّ 

خويش را فدا  ۀروحانيّ  ۀساتشان گردد اصالت مرام هاى عاليّ نصيب مؤسّ 
بايد به جميع اعالن نمايند كه بهائيان در هر مملكتى كه ساكن . كنند

باشد و هر چند كه به جان م يافته تقدّ  نباشند و هر قدر كه تشكيالتشا
مشتاق اجراى احكام و ترويج اصول و مبادى ديانت حضرت بهاءاهلل 
باشند، باز بى درنگ شرط اجراِء احكام و ترويج اصول مذكور را در اين 

يعنى جّد و جهدشان در . مى دانند كه موافق قوانين ُدَوِل متبوعشان باشد
ن نيست كه بخواهند به موكول به اي ناكمال امور تشكيالتى ديانتشا

نحوى از َانحاء قانون مملكت خويش را نقض نمايند، تا چه رسد به 
اينكه بخواهند تشكيالت خود را باالتر از تشكيالت حكومت متبوعشان 

فّعاليّت ها و تنوع جامعه  ۀبه عالوه از ياد نبايد برد كه توسع. قلمداد كنند
ن و روشها و سياست هاى با موازي هاهاى بهائى كه تحت انواع حكومت 

كه عضو  ىمختلفه، به خدمت مشغولند چنين ايجاب مى كند كه بهائيان
ديگرى را  ۀجامع هر يك از اين جامعه ها هستند كارى نكنند كه سوء ظنّ 

در كشورى ديگر بر انگيزند و سبب ايجاد خصومت آن كشور با امر بهائى 
ند و كارشان را ديگرى كن تشوند و برادران خويش را دچار تضييقا

حاد امراهلل را محفوظ مشكل سازند؛ وِاّال ديگر به چه نحو مى توان اتّ 
الهى را كه از مرزهاى سياسى و  ۀداشت و چگونه مى توان اين امر پر دامن

اجتماعى فراترمى رود و انواع نژادها و ملل را در آغوش دارد و ناچار بايد 
ّن و حمايت حكومت هاى حسن ظ برى در راه پيشرفتش متزايدًا متكّ 

 ۀگوناگون باشد، قادر نمود كه بتواند مصالح خويش را حفظ كرده، توسع
آرام و مستمر مؤّسسات و تشكيالتش را تضمين نمايد؟ پيروى از چنين 

باشند و  »ِابُن الَوقت«روشى مبتنى بر اين نيست كه اهل بهاء بخواهند 
ز هر چيز مبتنى بر اين بيش ا لكهب ،منافع آنى خويش را در نظر بگيرند

اساس است كه مواظبت مى ورزند كه مبادا نه انفرادًا و نه اجتماعًا در 
 ۀامورى شركت كنند كه سر مويى از مرام ها و اعتقادات و حقايق اصليّ 

آيين خويش منحرفشان گرداند و هيچ چيز نه افتراء بى خبران و بد 
پاداش، هيچ يك  تحصيل وت و افتخار خواهان و نه طمع به كسب عزّ 

نمى تواند آنان را وادار كند كه بار امانتى كه بر دوش دارند بر زمين نهند 
و از راه راستى كه در پيش گرفته اند پاى بيرون گذارند و كردار و 
گفتارشان گواهى دهد بر اينكه پيروان حضرت بهاءاهلل در هر بالدى كه 

قدرت و مقام و نه از  ۀساكن باشند، نه جاه طلب و خودپرستند و نه تشن
شان سبب انتقاد و اعراض و سوء ظن  ك به موازين وجدانىاينكه تمسّ 

ه در اين سبيل كار ما بسى مشكل و دقيق البتّ  .ديگران شود، هراسى دارند
حضرت بهاءاهلل چاره ساز ما  ۀاست اّما قدرت حارسه و هدايت ربانيّ 
ك كامل به حبل سّ تم رش و دا است و ما را در سلوك در صراط مستقيم

حدود و احكامش مدد فرمايد و اگر ثابت و مستقيم مانيم، انوار عنايتش 
را كه هيچ نيرويى در جهان خاموشش نتواند، فرا راه ما دارد و ما را از 
دام ها وچاه هايى كه از مقتضاى اين عصر است برهاند و قادر سازند كه 

كه َمرضى درگاه  يموظائف خطير خويش را به نحوى به انجام رسان
  ٦.اوست و اليق انتساب به نام نامى او

بوده وهست كه  اصول فوق براى جامعۀ بهائى به قدرى مهمّ  رعايت  
 ١٣٤٣(بديع١٢١اّول شهر العظمه  خهامربهائى درتوقيع منيع مورّ  حضرت ولىّ 

: خطاب به محفل روحانى ملّى بهائيان ايران چنين مى فرمايند) ه ش
، نفوس غافله منسوب به اسم ١٢٠خ شهرالعالء /١٥١٨عطف به مكتوب ...«

دات ه انحراف ورزند و در معامالت و تعهّ از تعاليم و نصائح الهيّ  هاعظم ك
خويش از سبيل امانت بيرون روند و به اوامر مكرره آن محفل در اصالح امور 

عقابند  بهائى گردند فى الحقيقه مستحّق  وقعى ننهاده باعث بدنامى جامعه
و اعتمادى  قهشان حسن شهرت امراهلل را به خطر اندازد و ث اعمال نااليقزيرا 

را كه آشنا و بيگانه بر اثر فداكارى و قربانى چند نسل از پيروان اسم اعظم در 
اگر احيانًا . ى امراهلل گرددآن اقليم يافته اند به تدريج سلب نمايد و مانع ترقّ 

شوند و به انذارات مكرره آن  چنين نفوس مهمله اى در جامعه بهائى پيدا
در نيل به مقاصد دنيه دنيوى خويش از  امدًاهى نكنند و عالمًا عمحفل توجّ 
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سبيل امانت و ديانت منحرف مانند آن محفل مختارند كه آن نفوس را 
مجازات كنند و انفصال اداريشان را از جامعه بهائى اعالن نمايند حفظًا 

  ٧»...المراهلل و عبرة للناظرين
 بيشتربا حقايق فوق آشنا شوند، دراينجا چند آنكه هموطنان عزيز براى  

نمونه ازبهائيان مشهورى كه جام جميان وامثال آقاى عبداهلل شهبازى آنها رابه 
عوامل بيگانه  يا سات، جاسوس وصرف استخدام دربعضى ادارات ومؤسّ 

 اند،نبوده ص گرددكه آنان نه تنها چنين تا مشخّ  خوانده اند، آورده مى شود
هستند، نهايت آن كه چون جامعۀ  بوده و ايران عزيز افتخار ت وبلكه سبب عزّ 

ى ت بوده وهست كسى ـــ حتّ خفقان ومحروميّ  در اكثرًا بهائى درزادگاه خود
 ايشان را از فانه بعضى ازروشنفكران ــــ جرأت وشهامت تحسين وتقديرمتأسّ 

  .نداشته
ايّام  ٥ورقا هستندكه ذكرشان درصفحۀ آنان جناب ولى اهلل خان ازجملۀ  

، به نقل از »اهلل ورقاء ىول« لغت  ِلي، ذىدائرة المعارف بهائ در. آمده است
در  ىتبر آمده و مدّ  ىشغل يّۀبعد از ازدواج در ته.. .« :آمده نيچن شانيخود ا

 مانيطلعت پ کهى موقع ودممشغول کار ب ىروس به عنوان منش ۀسفارتخان
فرمودند با کسب  ىم متيبه آمريکا عز )دالبهاء جَل َثناهُ حضرت عب ىعني(

افتخار التزام رکاب  ىخيسفر تار نياجازه از حضور مبارک به آنجا رفته در ا
 ىبه سمت منش هيّ در سفارت ترک رانيمبارک را داشته و بعد از مراجعت به ا

حفل در م ميو شبها ىبه کار ادار ميروزها. اّول و مترجم مشغول کار شدم
به  ىمذبوح ىمصروف بوده و حرکت هيّ امر ىلجنه ها ريو سا ىس روحانمقدّ 

در موقع استخدام در هر دو  .نمودم ىم ىخد مت امر اله ليَزعم ِ خود در سب
 استيو مطلق در امور س ىسفارتخانه شرط قبول خدمت را عدم دخالت قطع

ه درکمال امانت و دراز ک انيبعد از سال ىشد ول رفتهيپذشرط  نيقرار دادم و ا
شد که  ىانجام امر ىتقاضا ريصداقت مشغول کار بودم در اواخر چون از حق

 »...شد بالدرنگ استعفا دادم ىاز آن استشمام م استيس ۀمختصر رائح
نيزمذكوراست ولى جام جميان  ٩-٨دى شمارۀ  –، آذر ١٣٣٠دراخبارامرى (

  ).عمدًا آن را مسكوت گذاشته اند
اليوزى بنيان گذار بخش فارسى راديو بى بى سى ب ديگرجناب مورد  
ه يالت عاليّ كه به صرف فضائل وكماالت وتحّص ) ايّام ٣٤ص( هستند

ق بهائى فقيد عزيزى هستند جناب باليوزى همان محقّ . دراستخدام آن بودند
آيا چه . س نوشته اندرا در تأييد آن ديانت مقدّ  محّمد و دور اسالم كه كتاب

هامات امثال جام جم؟ شرح حال همين كتاب براى بطالن اتّ مدركى باالتر از 
جناب باليوزى نوشته شده است و شرح خدمات و من جمله نظر خود ايشان 

از منصفين دعوت مى شود  .درباره استخدام در بى بى سى نيز موجوداست
جام جم پرسيد كه  از فقط دراينجا بايد. ٨به آن مراجعه و خود قضاوت فرمايند

بى بى سى با جناب  مجتبى مينوى درراديو تى وهمكارى امثال استاددوس آيا
  ٩باليوزى رابه چيزحمل مى نمايد؟

و نخبه رانمى  لکردهيتحص انِ بهائي ىاين كه جام جم ابدًا ذكرى ازبعض يا  
مثل جناب شاپور راسخ که . نمودند را ردّ  ىاسيس ىپستها شنهادِ يكند كه پ
 مذکورند زي سازماِن ملل ن ِ ىدستگاه فرهنگدر  محسوبند و زين ىجهان تيّ شخص

از جمله وزارت آموزش و پرورش را  شنهادِ يپ ىو در زمان محّمدرضا شاه پهلو
  .رفتندينپذ

نمى كند كه چگونه آقاى اسداهلل صنيعى بهائى وقتى وزارت  ذكر يا و  
بهائى او را راهنمايى كرد كه  ۀبه اصراررژيم پهلوى پذيرفت، جامع جنگ را

از مشاغل سياسى بيرون آيد چه كه بهائيان ممنوع از مداخله در امور بايد 
علّت  بهون هستند، اّما سياسى و منازعات احزاب و روش هاى غير الهى سياسيّ 

مار جامعه بهائى حذف و طرد شد و جالب آعدم انجام اين كار، وى از ليست 
،صص ٢در جلد  ظهور و سقوط سلطنت پهلوىه كنندگان كتاب آنكه تهيّ 

ارائه كرده اند كه  ٥/٦/١٣٤٤سندى منتسب به جامعه بهائى موّرخ  ٤٦٨- ٤٦٩
را از وزارت  ودمؤيدحقيقت فوق است ودر آن آمده آقاى صنيعى استعفاى خ

جنگ تقديم شاه نموده ولى شاه قانع نشده و اظهار داشته در ايران كسى جز 
و هيچ كس هم ه ندارد اجازه دخالت در امور سياسيّ  )يعنى خود شاه(وى 

دينى اش مبنى بر  ۀدخالت ندارد و لذا استعفاى آقاى صنيعى به خاطر عقيد

كار خود ادامه دهد و تمّرد  بهعدم مداخله در امور سياسى منتفى است و بايد 
  .ننمايد
اين سند كه مثِبِت صداقت بهائيان در  ۀرغم ارائ عجيب آنكه على اّما  

 مى باشد، يك بام...  ، ٥٣، ٥،١٧،٥٨ به تنهائى پاسخ صص قول و عمل و
به نظر مى رسد كه اين حركت چيزى جز «: و دو هوا عمل نموده و نوشته اند

 ورصحنه سازى نبوده است، تا از سويى نقض آشكاِر اصِل عدم مداخله در ام
توجيه شود و از ) تصّدى يك پست كامًال سياسى توسط يك فرد بهائى(ه سياسيّ 

 خداوند! سبحان اهلل ١٠».ه فرقه بهائيّت تثبيت گرددسويى ديگر اعتماد شاه ب
 .بى انصافى امثال جام جم نكند و گروهى را دچاربغض وحسد و هيچ فرد

ظهور كتاب  درهمانجالب آنكه اين نتيجه گيرى وهم آلود در حالتى است كه 
، در تك نگارى مربوط ٤٥٠-٤٥١دوم، صص  جلد ،و سقوط سلطنت پهلوى

رغم بهائى بودن  نقل از خود ِاو آمده است كه وى علىبه پرويز ثابتى، به 
وى و  ۀخانواده اش، مسلمان بوده است، و با اسنادى كه از ساواك دور

در «دو گروه مزبور  هه به دست آمده روشن شده است كهمكارى آن با حجتيّ 
ب آنكه همكارى داشته اند، و تعجّ  »به بهائيان به طريق عملى و منطقىحمله 

رغم روش كلى شان كه به زور  على پهلوى ظهور و سقوط سلطنتدگان ه كننتهيّ 
ات خود را از طريق هر نوع سند جعلى و يا غير هم كه شده مى خواهند فرضيّ 

در دروازه داخل نمى شوند ولى از سوراخ  زجعلى اثبات كنند، و لذا گاهى ا
ى بر اعتراف ثابتى را در تك نگارى مزبور مبن سوزن وارد مى شوند، گويا

اگر چه رّديّه  –رغم بهائى بودن والدينش مى پذيرند  مسلمان بودنش على
ساواكى ها را به  س ايشان و بدون هماهنگى با ايشانديگر، برعك ىنويس ها

ولى ساير موارد مشابه چون  –ثابتى بهائى مى دانند  رويزخاطر همين امثال پ
ِف آنكه پدر بزرگش اعتراف خود هويدا را مبنى بر بهائى نبودنش، به ِصر

بهائى بوده نمى پذيرند، و يا چنانكه درمورد وزير جنگ، اسداهلل صنيعى 
ه كنندگان ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، ذكرشد اسناد خود ساواك را كه تهيّ 

  .خود آن را ارائه داده اند، تعبير و تفسير غلط و به دلخواه خود مى كنند
چرا كه مى  نديگو ىرا عمدًا نم قيحقا ليقب نيامثال جام جميان ا ىآر  

هام ايشان است كه حركت عدم مداخله در سياست دانند اگر بگويند مخالف اتّ 
 ٥٧-٥٦مقالۀ صفحات  هم در را هم دركتاب ظهوروسقوط سلطنت پهلوى و

برطبق  ملهج واز اّما با آنچه گفته شد، .ايّام چيزى جز صحنه سازى ندانسته اند
عايى ال بر همه روشن شده است كه اّوًال اسناد ادّ آنچه دركتاب مزبورآمده، ح

مورد بررسى بعد از انقالب، شامل اسناد جعلى نيز مى باشد، ثانيًا به شهادت 
خود مسئولين، بسيارى اسناد مزبور هم ربوده شده يا مفقود شده؛ ثالثًا بعضى 
 اسناد موجود نيز عمدًا مسكوت گذاشته شده و از دسترس عموم دور نگهداشته

طور تحليل و تعبير و  شده است؛ رابعًا اسناد در دسترس گذاشته شده نيز آن
ات و پيشداورى هاى گروه ــ يا گروههاى ــ خاّصى را اثبات تفسير شده كه فرضيّ 

كند و اين امر چه با جعل اسناد، چه با تحريف اسناد، چه با كم و زياد كردن 
را به هم آميختن و آسمان و در اسناد، و چه با رطب و يابس  جهمطالب مندر

ريسمان به هم بافتن، بدون در نظر گرفتن حيا و تقواى دينى و انصاف و 
ت ايران ومردم صداقت علمى و بدون ترس از خدا و خوف از پاسخ دادن به ملّ 

  .دنيا، صورت گرفته است
فصل تهيه كنندگان  نيز و ٥٨ صفحۀ بودن گزارش هائى كه ايّام در جعلى  

ازساواك دربارۀ جلسات  ،١٧،شمارۀات تاريخى، ويژۀ بهائيّتنامۀ مطالع
بهائيان آورده به قدرى واضح است كه نه تنها بهائيان را به خنده واداشته، 

نيزكه با دين بهائى آشنا شده، بعضًا به آن گرويده  بلكه هموطنان عزيزى را
ياه باعث گشته امثال جام جم به چنين س اند، دچارحيرت نموده كه چه چيز

سند ارائه  ٦ رشاهدى برمۀ آقاى مظفّ همان مقدّ  .كارى هاى آشكارى روى آورند
همين  از نيز نمونۀ ديگر دو. دروغ وجعلى بودن آنها شهادت مى دهد شده، بر

 تاريخ جامع بهائيّت وسقوط سلطنت پهلوى، وكتاب ظهور قبيل اسناد دركتاب
ارائه شده كه بوضوح با  ى،مهنازرئوف مسلخ عشقبهرام افراسيابى، وكتاب  از

آسمان متفاوت  روح تعاليم بهائى ونيزسبك ولحن مكاتبات بهائى زمين تا
 سقوط سلطنت پهلوى، خود و ه كنندگان ظهورجالب آنكه تهيّ  ١١.است

جعلى ساواك اشاره كرده اند ولى  درنفس همان كتاب درمواردى به اسناد
  .و مى كنند دهرجعلى عليه جامعۀ بهائى استفاده ك ازهمان اسناد



 
 ١١٢   ولوله درشهر

 
 اينقدرمورد ت هاى فرهنگى وعلمى بهائى ايرانى بايدچرا شخصيّ  راستى  

انواع تهمت هاى عجيب وغريب نثارشان  ى بهائى ستيزباشند وبى مهرى اقليتّ 
ت هايى به صرف مسلمان بودن مشابه ازچنين شخصيّ  گردد؟ چرا با موارد

جهانيان  هبى؟ امروزبه خاطر تعصبّات مذ معاملۀ يكسان نمى شود؟ آيا جز
فى مى كنند، درميان ايشان بهائيان دنيا معرّ  درسراسر ايرانى را مشاهير قتىو

دركنارهموطنان مسلمان ومسيحى ويهودى وزردشتى وغيره نام مى  نيز ايرانى را
اسالمى  ايرانى وضد ضد ايشان را ت نامهربان درايران عزيز،برند، اّما آن اقليّ 
جمهورى  ىرماه بودكه اخبارسراسرى صدا وسيماهمين مه .جلوه مى دهند

ضمن ) شهيادسابق(اسالمى ايران درگزارشى راجع به مرّمت بناى ميدان آزادى
ت ايران، ازمهندس آن جناب حسين امانت ت سمبليك آن براى ملّ بيان اهميّ 

 و عوامل استعمار از نكندچون ايشان بهائى بوده اند، صدا وسيما نيز .بردننام 
فرزندان ايران بايد  انداشته است؟ چرا ب ت ايران خبرملّ  بوده و صهيونيسم

بدانند كه همين جناب حسين  چنين رفتارشود؟ جالب است هموطنان عزيز
طرح دانشگاه صنعتى نيز  شد و شهيادسالگى برندۀ طرح بناى  ٢٤ امانت در
 مأمور تأسيس دانشگاه صنعتى و دكترمجتهدى رئيس دبيرستان البرز. از اوست

هى اشاره توجّ  خور در نكتۀدربارۀ همكارى با حسين امانت به ) ش ١٣٤٤(
   :كرده است

 .ه كننقشه اش راتهيّ ... صدايش كردم گفتم احتياجات من اين است
نشد  حاضر و حسين امانت تهيه كرد متر ساختمان را هزار ٧٠نقشه هاى 

: گفت »ر،آقا اين پول كاغذش رابگي«: ى به اوگفتمحتّ ... يك ريال بگيرد
حاضر نيستم يك  و مديونمالبرز فارغ التحصيل شده ام،  من از! نه«

پول مال من نيست من كه نمى دهم «: من گفتم »...شاهى بگيرم
   ١٢.بله نگرفت ».نمى گيرم اين وجود با«: گفت ».ازصندوقمان است

كسى است كه جام جم درصفحۀ  مجتهدى مزبور جالب آن كه دكتر  
ادارۀ  و رستىدانسته كه سرپ »رجال باكفايتى« از ، ايشان راويژه نامۀ ايّام٢٤

راستى جام جم شهادت فوق ! الحمدهلل. دبيرستان البرزرا به عهده داشته است
ارزيابى  جناب دكترمجتهدى راجع به جناب حسين امانت را چگونه تحليل و

  .َفُبِهَت الجام جم مى كند؟

 هوشيار، آن هم از باقر محّمد را دربارۀ استاد دكتر ديگرى مورد بشنويد
 رواق، طهران، نشر ،غرب زدگىدركتاب  .زبان مرحوم جالل آل احمد

مى  ت اصلى مشكل تقليد ازغرب،، دربارۀ علّ ٧٨- ٧٩صص ،١٣٣٧
شايد كسى كه پيش ازهمه راهى به علّت اصلى اين مشكل «: نويسد

شت اّما كه گرچه به بهائى گرى شهرت دا دبو برد، دكترمحّمد باقر هوشيار
ديده ايد كه اروپائى  شما ازالى در«: اين طورنوشته است ١٣٢٧درسال 

نديده ايد  دارند وليكن پا برجا بودن سنن وآداب آنها را ها همه سواد
 دانشگاه ونمى دانيد كه دستگاه معارف آنها ازكودكستان گرفته تا

درمملكت خودتان به وسيلۀ  را اسبراساس كليسا است وشما اين اس
شنفكرى مغرب زمينى چون كاسۀ ازآش داغ تر مدتى است ازميان برده رو
با چنين شهادتى ازآقاى آل احمد، آيا جام جميان زيرسؤال نمى  ١٣».ايد

 فشاهى براى اثبات اكاذيب خنك خود در طبرى و آقايان روندكه چرا از
س آيا فكرنكرده اند كه اسا .االشارة هالعاقل يكفي ايّام استفاده كرده اند؟

ديانت بهائى سرچشمه گرفته است؟  عقايد از هوشيار استاد نظر
به اين حقيقت پى  بخواند نيز اگرمنصفى مقاالت همين مجموعه را

  ١٤.برد خواهد

اين روش بردارند  چه خوب است كه بهائى ستيزان دست از پس  
ازچنين منظرى  .واقع بينانه است بنگرند وازمنظرى ديگركه منصفانه و

فت كه حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء از يك قرن و نيم قبل يا درخواهند
همه  ۀاراده داشته و دارند كه ايران عزيز سرآمد كشورها باشد و براى توسع

هدايات و نصايح و وصاياى فراوان، هم به اهل  در الواح و آثارشان آن ۀجانب
الت خود باختگى ت عزيز ايران و بزرگان آن، فرموده اند تا از حبهاء و هم به ملّ 

در برابر اروپا و غرب بيرون آيند و به تواناييهاى خود پى برند و آن وقت نه از 
اهل عالم ارتباط  ۀتى مترقى با همموضعى عقب مانده، بلكه از وضعيّ 

فرهنگى و علمى و هنرى و اجتماعى برقرار كنند و دست در دست جهانيان در 

ى و وحدت عالم انسانى تالش راه رفاه و سعادت حقيقى بشر و صلح عموم
، ءلوح حكمايا  لوح حكمتلوحى معروف به  حضرت بهاءاهلل در ١٥.نمايند

أهِل الّشرِق ِمن َصنايِع أهِل  يونُ َلّما ُمِلت عُ «: دراين خصوص مى فرمايند
هنگامى كه ( »ُمِمّدها َغَفلوا َعن ُمَسبِِّبها وَ  الَغرِب، ِلذا هاموا فى االٔسباِب وَ 

رقيان ازصنايع غربيان پرشد، حيران وفريفتۀ آن صنايع واسباب چشم هاى ش
  .)كنندۀ آن غافل شدند شدند وازمسبّب ومدد

اين ديد وسيع بوده است كه فضال و تحصيل كردگان بهائى چه در  با  
ايران و چه در خارج از آن، شايستگى هاى اخالقى و معنوى و علمى و 

يز بدون دخالت و آلوده شدن به فرهنگى خود را نشان داده اند و بعضى ن
 لذا. افتخار ايران عزيز بوده اند ۀسياست ناقص و ستيزه جو و فاسد بشرى، ماي

نگوييم اين افتخار راديو بى بى سى بوده است  چرا به عنوان مثال اين منظر از
مينوى در استخدام اداره اش بوده اند؟ چرا  كه امثال جناب باليوزى واستاد

اين افتخار دولت انگليس بوده است كه از  گفته نمى شود كهبه ملّت ايران 
و خدمت به انسانها  نىحضرت عبدالبهاء براى اقدامات ايشان براى صلح جها

ازدغدغه  امروزه بدون استثناء و تبعيض، تقدير نموده است ونه برعكس؟ مگر
نخبگان اين مملكت  »فرارمغزها،«هاى ايران عزيزمان اين نيست كه پديدۀ 

يت ابه سوى ممالك پيشرفته مى برد؟ مگرهمين جام جميان بارها ازشخّص ر
 افتخارنمى كنند؟ وبه آنها نندنمى ك ياد هاى معروف ايران درخارج ازكشور

 ت هاى اسالمى وانقالبى ايران، تحصيل كردۀ غرب وبسيارى ازشخصيّ  مگر
روش  د؟اسالم بوده ان ضد يا همۀ آنها جاسوس ووطن فروش و مريكا نبودند؟آ

نيست كه چون جام جم كودكانه يك يك ايشان رانام برند تا مالحظه  ءاهل بها
 ذكراز بهائيان  است كه جام جم مشابهى تعدادشان صدها برابرموارد گردد
يك بام  سياست ه بى انصافى وبى مهرى وهمين كه هموطنان عزيزمتوجّ . كرده

  .كافى است راء اهدوهواى جام جم شوند، اهل ب و
كه ممكن است درجامعه اى  اضافه كرد نيز اين را ه بايدالبتّ  صد هبتّ ال  

غيردينى معدود نفوسى هم پيدا شوند كه مطابق معتقدات وتعاليم  دينى يا
وهنجارهاى آن عمل نكنند، ولى نمى توان به خاطر معدودى قليل، كل آن 

جامعۀ  فى المثل، در مورد آقاى صنيعى كه درفوق آمد. هم نمودجامعه را متّ 
وقت پنهان نكرده كه ايشان قبل ازقبول پست وزارت بهائى بوده  بهائى هيچ

است اين است كه وى به همين خاطر از جامعۀ بهائى  است،اّما آنچه مهمّ 
است كه  مسلمانى جدا شده، وحكم ايشان مانند خيل عظيمى ازغير بهائيان

به پاى اسالم ت مشابه داشته اند ولى جام جميان اعمال ايشان را وضعيّ 
وال َتْكِسُب ُكّل َُنْفس ٍاال «ن مجيد آبه فرمودۀ قر. منظور نمى نمايند لمينومس

كسب نمى كند هر نفسى مگر بر خودش، و ( ١٦»َعَليها َو ال َتِزُر واِزَرة ٌِوْزَر ُاْخرى
  ).بر نمى دارد بردارنده اى بار گناه ديگرى را

بهائى  دى كه ايّام آنها رادربارۀ افرا نيست مختصرى نيز بد اينجا در  
  .تا حقيقت حال مشخص گردد معرفى كرده آورده شود

به وى ٢٥-٢٤درصفحات  مقاله اى جداگانه را نبيل الدوله كه ايّام -الف
خالصۀ كالم دربارۀ ايشان آن كه . اختصاص داده، بهائى معروفى بوده است

ناسخ  كه در دورۀ قاجاريه بود خ مشهورازخاندان مرحوم سپهركاشانى مورّ 
 ازخاندانايمان وى  ١٧.به ديانت بابى توهين ها نموده است خود واريخالتّ 

چنين فردى زنده كنندۀ اين حقيقت درتاريخ اديان است كه خداوند ازخاندان 
كسانى كه با دين الهى مخالفت مى كرده اند، نفوسى رامؤمن كرده تا كل 

عليقلى خان نظربه . هندبرقدرت خداوند برخلق جديد ايمانى نفوس شهادت د
برغافل نشدن  مبنىسابقۀ خانوادگى با اجازۀ مشروط حضرت عبدالبهاء 

ازاموراساسى دينى به واسطۀ استغراق درامورادارى سفارت، پست منشى گرى 
ومقامات سياسى مالقات  ان امورمريكا را پذيرفت وبا متصديّ آسفارت ايران در

به حضرت عبدالبهاء بوده  عالقمند ارداشته وبا همسرش فلورنس ازبهائيان بسي
ايشان به همراه  .بوده اند ت ايران عزيزايشان درفكرعزّ  اند وبه پيروى از

ايشان پس . ترجمه كرده اند نيز ه گيل بعضى آثاربهائى رادخترشان خانم مرضيّ 
  .كناره گيرى نمود درگذشت حضرت عبدالبهاء ازمشاغل خود از

مطالبى است كه برعكس ٢٥- ٢٤شان درصصدربارۀ اي ايّام مقالۀ درخود  
ت آيا عضويّ . ات واعمال ايشان نداردعاى زوركى جام جم نشان ازسوء نيّ ادّ 



 
 ١١٣   ولوله درشهر

 
درهيأت نمايندگى ايران درصلح ورساى خيانت محسوب بوده؟آيا عشق 

  ايشان به حضرت عبدالبهاء وخواندن دعا نشان ازسياست زدگى است؟ّ 
وسترآمريكائى دردهۀ اّول قرن جم جريان اعزام مسترش جامت به چه علّ   
مريكا وتأسيس دولت يهود درچندين دهۀ بعدازآن آرا به سلطۀ جهانى ٢٠

خين وقايع تاريخى را معكوس مى سازد؟ مورّ  رتأخّ  م وتقدّ  و وصل مى كند
رجال  ده ها نظروتحليل متفاوت ازجريان مشروطه و غيرايرانى هنوز ايرانى و

مى دهند، دراين صورت چگونه جام جم  آن دوران ارائه سىسياسى وغيرسيا
ه آيا جام جم توجّ  ١٨نزل مى داند؟وحى مُ  به شوستر راجع را نظرخود اظهار

ديگرمقاالتى  مريكائى متناقض باآ اينجا دربارۀ شوستر در ۀ اوندارد كه فرضيّ 
واين درحالى  درمقطع مشروطه روسى دانسته است؟ است كه درآن امربهائى را

 .آن مقطع با انتخاب شوسترمخالف بوده اند در يس هردوروس وانگل كهاست 
ين وتقى زاده وخان ملك ساسانى كه ئهرآنچه راكه اسماعيل رآ چگونه بايد

 بحث واختالف نظرخود مورد نوشته اند و ايران درعثمانى بوده سفير خود
مالك حقيقت دانست وبه واسطۀ آن جناب نبيل  قين مسلمان نيزهست،محقّ 

ين را آنجا ئرآ جام جميان چرا نظر ١٩دانست؟ »سوء عقيده« راىالدوله را دا
كه ُمثِبت اوهاماتشان است مى پذيرند ونقل مى كنند، اّما آنجا كه به نفعشان 

جملۀ اين  ين اشتباه كرده؟ ازئعى مى شوندكه رآنيست يا نقل نمى كنند ويامدّ 
طرف  از نبودن بهائيا» تحت فشار« است كه بر ٢٥اعتراف صفحۀ  موارد

بهترين داليل رّد  اين اعتراف از حكومت وقت اذعان نموده است كه خود
 .ايّام مى باشد ٦٠درصفحۀ » مظلوم نمائى به قيمت دروغپردازى«مقالۀ 

كرده،  برو را درست كنند چشم راهم كورجالب آنكه جام جميان آمده اند اَ 
ت فشار به علّ  ايران ازاين كه خروج نبيل  ين درموردئه كالم رآالبتّ « :نوشته اند

عوض آن  در و »به بهائيان بوده خالى ازتسامح نيست، دستگاه حكومت
 »فّعاليّت هاى تبليغى اش به نفع فرقۀ ضالّه با ءمخالفت علما« نوشته اند

چگونه به دست  سبحان اهلل كه خداوند. ايران شده است موجب رفتن وى از
خين حقيقت اين است كه مورّ  آرى .روشن مى فرمايد مخالفين، حقايق را خود

تضييقات  و بهائى وغيربهائى ايرانى وغيرايرانى همه اعتراف كرده اند كه فشار
  .بوده دو هر ءوارده بربهائيان ازناحيۀ حكومت وعلما

خوب جام جم اعتراف كرده است به هدف اصلى دين جديدالهى  چه و  
ن جهان ازروس وسياسيّ  كه وحدت عالم انسانى است كه وراى اهداف محدود

) جناب نبيل الدوله(آرى ازدواج يك ايرانى .ديگران است مريكا وآ وانگليس و
، آن هم درآن ايّام كه درنظرايرانى، )خانم فلورنس( مريكائىآيك  با

 وطرد »ق وحدت شرق وغربنشانۀ تحقّ « محسوب مى شد، نجسغيرمسلمان 
يق حضرت عبدالبهاء تشو و ، چنانكه تأكيد)ايّام ٢٥ص( مذهبى است آپارتايد

 طرد مريكا نشانۀآهمان  در درخصوص ازدواج سياه پوستان با سفيدپوستان نيز
راه  آنچه هست در آرى آنچه بوده و. است نوع بشر حادنژادى واتّ  آپارتايد

 مشكالت و اسيرز نه سياست بشرى كه هنو ق همين سياست الهى است وتحقّ 
سّد راه اين سياست الهى  ندجام جم نمى توا. بحران هاى طاقت فرساست

رغم همۀ  كلمۀ حضرت بهاءاهلل جهان على نفوذ باشد، چه كه به خاطر
روزى اين  است و حركت مشكالت مزبور، درباطن خود به سوى وحدت در

  .گشود وحدت چهره خواهد
مطالب مربوط به جناب نبيل الدوله،اين جملۀ جام جم  ادامۀ در راستى  

 براى پيشبرد اهدافش، ظاهرًا از« :كه مى نويسد وىتوان كرد  رابه چه تعبير
آيا جام جم ازمقام تقواى  »؟...وجاهت همسرخويش نيزمايه مى گذاشت

 انيين ازهمۀ اديبه حرمت همۀ متقّ  آگاه است؟ نظر ن مجيدآقر در مذكور
فقط ازجام جم مى خواهيم كه  درطول تاريخ، چيزى دراين خصوص نگفته،

» العاقبة للمتقين«ت فرمايند چه كه تقوى دقّ  خصوص در ن مجيدآبه آيات قر
 و صنيعى ها وهويداها ايادى ها وسپهبد«به  ٢٥مقالۀ ص جام جم درآخر

كرده  ارهنيزاش »منصورروحانى ها وانبوه كارگزاران بهائى عصرمحّمدرضا پهلوى
درصفحات . بگيرد بحث دربارۀ نبيل الدوله هم ماهى مراد تا ازآب گل آلود

فهرستى مشابه ارائه داده است، حال آنكه چنانكه درهمين  نيز٣٥-٣٤
دخالت  پس از بوده اند يا بهائى نبوده اند ويا اگر مزبور مجموعه آمده افراد

سياسى نبوده  شغلشاندرامورسياسى ازجامعۀ بهائى بيرون رفته اند ويا اين كه 

الت اين مقا ساير در و زير دربارۀ بعضى ازايشان به عنوان نمونه در .است
  :مجموعه آمده است، مثل

اگرچه فاميل بهائى داشته ولى خود ) ٣٤، ٢٣ص(خسروانى  پرويز) ب
بهائى نبوده وهمسرش نيز كه بهائى زاده بوده پس ازازدواج با وى 

  .ازجامعۀ بهائى دورى گزيد

دوستان حضرت شوقى  يكى ازبهائيان و از) ٣٠ص( ذبيح قربان) ج
 با آنها و و ًا ازپيمان شكنان دين بهائى گرديدبيروت بود كه بعد انى درربّ 

 درجامعۀ به انحراف وافساد و دشمنان جامعۀ بهائى همدست گرديد
حضرت  و گرديد ى ازجامعۀ بهائى مطرودپرداخت وبه كلّ  بهائيان شيراز

كه ازتمام سازمان ها  دادند را هشدار ائىانى جامعۀ بهشوقى ربّ 
  .هده داشت دورى واجتناب نمايندوتشكيالتى كه وى رياست آن رابه ع

  .بهائى نبوده فاميل بهائى داشته وخود) ٥٤ص(اس آرامعبّ ) د

درپاريس به حضورحضرت عبدالبهاء رسيد وقلبًا ) ٤١ص(وزيرهمايون) ه
جالب آنكه جام . آشكارنكرد گرديد ولى ايمان خودرا بهائى مؤمن به امر
وزارت  زبركنارى ازاشاره كرده كه بهائى شدن اوپس ا ناخواست جم خود
دراين صورت آنچه كه به وى نسبت داده، راست يا دروغ،  بوده و

رّديّه هاى صبحى  ايّام از استشهاد .بوده است او مسلمانىمربوط به ايّام 
تى ت روحى وشخصيّ ت تاريخى ندارد چه كه وضعيّ دربارۀ وى نيزسنديّ 

 غير نزد ىصبحى كه ازپيمان شكنان سرخوردۀ جامعۀ بهائى بوده، حتّ 
  ٢٠.روشن است بهائيان نيز

مادرى مسلمان بوده  داراى پدرى بهائى و) ٣٠ص(منوچهرتسليمى) و
بهائى نماند  بود، اّما بهائى نشد وزاده بهائى ازطرف پدرى  لذا است و

  .بازرگانى شد وزير وبه دنبال سياست رفت و

 ٣٥-٣٤كه درصفحات  روحانى، فرخ روپارسا، وبعضى ديگر منصور) ز
ذكريك يك ايشان مى گذريم وآن رابه  از و اره كرده بهائى نبوده انداش

  .راجع به ايشان تحقيق كند جام جم وامى گذاريم كه بيشتر

 ايراد ب خودرا بايداعالن نمود كه چرا جام جم كه محوردراينجا تعجّ  اّما  
، ليستى ٣٥هامات سياسى نموده بود، درصاين زمينه محدودبه اتّ  در را خود
ت هاى معروف بهائيانى كه درعرصۀ علم وفرهنگ وهنر جزء شخصيّ  از نيز

ارائه نموده  خاكشان خدمت ها نموده اند، ايران وجهان هستند وبه آب و
پنهان نمايد كه همۀ اين تهمت  اين است كه جام جم نمى تواند است؟ آيا جز

كه  اردتى جزاين ندمدارك تاريخى علّ  رو كردن اسناد و و زير ها وبرچسب ها و
ندارد  بهائى ستيزى هدفى ديگر قبول ندارد وجز جامعۀ آن را كًال دين بهائى و

 ادايج ت عزيزآن نسوخته است كه هيچ بلكه درصددودلش براى ايران وملّ 
ت وتحريك عوام عليه بهائيان به جرم هاى واهى مى باشد؟ رنگ درملّ  تفرقه

  .خبرمى دهد او رخسارۀ جام جم ازسّر ضمير
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 !»دقيق وعالمانه«توهين 

  حامد

  :عا كردهچنين ادّ  »سرسخن« قسمت در ٢ ۀجام جم درصفح

بخشى ازفرزندان دردآشنا  »علمى«داريد، حاصل تالش  آنچه پيش رو
بهائيّت  ۀكارنام »ۀدقيق وعالمان«ودرك مند ايران اسالمى، جهت تبيين 

ات مستند ۀدرتاريخ است كه بدور ازهرگونه شعار وجنجال، وصرفًا برپاي
صورت ) حتى براى جوانان تحصيلكرده ومنصف بهائيّت( قابل قبول
به  »ى حقيقتتحرّ «اميدواريم كه جوانان بهائى، شهامت . گرفته است

تا پايان، با حوصله ودقت  يافته واين ويژه نامه را ازآغاز معناى واقعى را
حقيقت، « حقيقت، مطالعه نمايند وآنگاه به منطق ۀيك پژوهند ۀويژ
  .ايدون باد. عمل كنند »افالطون است از رباالت

ايّام جام جم، تصويرى ارائه مى دهد كه باالى  ٥٥ ۀبا اين حال درصفح  
اين  ١».اس افندى درحال االغ سوارىعبّ  .راكب ومركوب« :آن چنين نوشته

عكس قبًال هم دررّديّه هاى زمان پهلوى بود وهنوزهم معلوم نيست چرا بهائى 
بودن  »دقيق وعالمانه« آيا آوردن آن نشانى از .ده مى كنندستيزان ازآن استفا

مى شود؟ اگر مقصودشان توهين  دارد؟ چه حقيقتى با اين عكس اثبات يا ردّ 
پيروان بهائى ايشان است كه ازآن عكس چنين  به حضرت عبدالبهاء وعشاق و

 :ن مجيد مى فرمايدآچه كه در قر .نتيجه اى گرفته نمى شود

خداست كه چهارپايان (٢ ...لكُم االٔنعاَم ِلَترَكبوا منها اهللُ الذى جعلَ 
  )رابراى شما قرارداد تا سوارشويدبرخى ازآنهارا

 :ونيزمى فرمايد

و الَخيَل َو الِبغاَل َوالَحميَر .. .َوَلُكم فيها َجمالٌ .. .َو االٔنعاَم َخَلَقها َلُكم 
وبراى شما درچهارپايان ...يدوچهارپايان را براى شماآفر( ٣...ِلَترَكبوها َو زيَنةً 
واسب ها وقاطرها وخرها تا سوارشويدآنها را وباشد ... تجّملى است
 . )...آرايش وزينتى

عكاسى، عكسى ازحضرت رسول  به همين جهت، اگرچه به علت نبودن فنّ 
اسب وخر وقاطر وشترمى  نيزكه سوار واّولياى حّق  ع اطهار ۀص وائم ءوسايرانبيا

ولى دركتب آسمانى واحاديث اين حقيقت ثبت  ندارد، شدند وجود
دقيق آن در حديث زيرمذكوراست كه عالوه  ۀمصداق ونمون. ومسطوراست

  .هست به اين مطلب، حاكى ازقلّت شيعيان حقيقى درزمان ائمه ع نيز ۀبراشار
چنين آمده  ٣٤٠-٣٤١: صص اصول كافىدريكى ازچهاركتب معتبرشيعيان 

  : است

به خدا : ت اّمام صادق ع رسيّدم وعرض كردمخدم: صيرفى گويد سدير
: چرا اى سدير؟ عرض كردم: كه خانه نشستن براى شما روانيست، فرمود

به خدا كه  .ياورانى كه دارى براى بسيارى دوستان و شيعيان و
دوست مى داشت، تيم  و شما شيعه وياور ۀاگراميرالمؤمنين ع به انداز

ش را وحقّ (و طمع نمى كردندنسبت به ا) وعمر ابوبكرۀ قبيل(وعدى 
توضيحات پرانتزها ازخود كتاب اصول كافى ( )غصب نمى نمودند

 .صدهزار: اى سدير، فكرمى كنى چه اندازه باشند؟ گفتم: فرمود. )است
دويست : صدهزار؟ عرض كردم آرى، بلكه دويست هزار، فرمود: فرمود

من  آرى وبلكه نصف دنيا، حضرت ازسخن گفتن با: هزار؟ عرض كردم
برايت آسانست كه همراه ما تا ينبع بيائى؟ : سكوت كرد وسپس فرمود

زين كنند، من پيشى  استرى را فرمود االغ و سپس دستور. آرى: گفتم
اى سدير، مى خواهى االغ را : گرفتم واالغ را سوار شدم، حضرت فرمود

االغ براى من : شريف تراست، فرمود و زيباتر استر: به من دهى؟ گفتم
 االغ شد ومن سوار استر و رتر است، من پياده شدم، حضرت سواررهوا

پياده شويم نماز بخوانيم، سپس : راه افتاديم تا وقت نماز رسيّد؛ فرمود
درآن روا نيست، پس به راه  اين زمين شوره زار است ونماز: فرمود

افتاديم تا به زمين خاك سرخى رسيّديم، حضرت به سوى جوانى كه 

 ۀاى سديربه خدا اگرشيعيانم به شمار: يد نگريست وفرمودبزغاله مى چران
آن گاه پياده شديم . اين بزغاله ها مى بودند، خانه نشستن برايم روا نبود

چون ازنماز فارغ شديم به سوى بزغاله ها نگريستم . ونمازخوانديم
  .وشمردم، هفده رأس بودند

 ۀابخانجيمز هاكس، نشركت ۀتأليف وترجم سقاموس كتاب مقدّ  در   
  :االغ، چنين آمده ۀه ش، نيزذيل كلم١٣٤٩طهورى، چاپ دوم، طهران 

اورشليم گرديد نبّوت حضرت  عيسى مسيح به سوارى االغ وارد... چون
او عادل « خود مى فرمايد ۀازصحيف ٩:٩ا كامل شد كه درفصلزكريّ 

 ».كره بچه االغ سوار است االغ وبر وصاحب نجات وحليم مى باشد وبر
 مطالعه كننده اين مطلب را حمل برپستى وسبكى مسيح نخواهدالبته  و

نمود زيرا كه االغ سوارى درمشرق عيب نبوده بلكه اين واقعه اشاره به 
وجه االغ را براى سوارى  صلح دوستى مسيح مى باشد چون كه به هيچ

  ...نمى داشتند درجنگ نگاه

جام جم نه تنها به اين ترتيب تنها چيزى كه اثبات مى شود اين است كه    
هم نداشته،  عمل نكرده، بلكه مقصودى جزتوهين وتحقير »دقيق وعالمانه«

جواب بهائيان دنيا، بلكه بايد  ه به داليل فوق نه تنها بايدوبه اين جهت با توجّ 
مسلمين عزيز ازهرفرقه كه باشند وجواب مسيحيان عزيز وخالصه  ۀجواب هم

ازكشيده شدن  جام جمى كه البدّ . اديان را بدهد ۀجواب پيروان عزيزهم
سات اسالم عزيزبه خشم وخروش مى آيد وآن كاريكاتوراهانت آميزراجع به مقدّ 

 نمى داند، چطوربدون انصاف وتقوى وحياى مذكور »دقيق وعالمانه«را 
سات بهائيان جهان را منتشرمى سازد؟ درآثاراسالمى، ايّام ِ سراپا توهين به مقدّ 

اديان آسمانى  ۀقانون طالئى هم ه الفباى مشترك واى كاش امثال جام جم ب
حضرت  .آشنا بودند »آنچه برخودنمى پسندى برديگران مپسند« كه فرموده اند

 »علمى«لذا مقام  »ثمره اش بشناسيّد، درخت را از« مسيح فرموده اند
پاسخ  ءبنابراين اهل بها .پيداست »ايّامش« ت جام جم نيز ازونيّ  ومقصود

م جم را به خداوند مى سپارند وبراى ايشان دعا مى كنند كه توهين هاى جا
ازمسلمين وشيعيان حقيقى گردند كه به وصاياى حضرت محّمد ص عمل مى 

رغم  دعاى بهائيان به اين خاطراست كه همان عبدالبهائى كه على. نمايند
ت آن دراسفارغربشان، جام جم واثبات حقانيّ  دفاع حضرتشان ازاسالم عزيز

اگر زهر «: ت فرموده اندبه ايشان توهين كرده، بهائيان راچنين وصيّ  اين همه
اگر اهانت كنند اعانت  ،اگر شمشير زنند شكر و شير بخشيد ،دهند شهد دهيد

در نهايِت مهربانى قيام نماييد و به . اگر لعنت نمايند رحمت جوييد ،نماييد
  ٤».شان زبان نياالييددر حقّ  يكىرك ۀاخالق رحمانى معامله كنيد و ابدًا به كلم
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  چه دربندخارى توگل دسته بند

  حامد

وقتى «دارد تحت عنوان  مطلب وكاريكاتورى وجود ايّام ٦١ص در  
آوردن چنين مطلبى اين  مطلب جام جم از ّب لُ  .»داناى كل غافلگيرمى شود

اّما . ندارد بخورى وجود بدرد و بهائى چيزمهمّ  است كه بگويد دركتب وآثار
كه  شدۀ جام جم مراجعه مى شود، مالحظه مى گردد ياد أخذوقتى به م

 نويسندۀ مقاله هدفش اين بوده كه اگركسى كتاب يا مطلبى رامى خواند، بايد
بوده  هت درمطالعات امريّ دقّ نيز  آهنگ بديعاساسًا عنوان مقالۀ . دقيق بخواند

رق و مى كوش به هر« قبل گفته اند جديدى نيست چنانكه از است واين چيز
روش كودكانۀ جام  با كرد اّما چه مى شود» .كه خوانى، تامعنى آن تمام دانى
جمله اسالم به پيروان اديان مزبورهمين توصيه  جم؟ مگرعلماى همۀ اديان از

مه طباطبائى بارها نكرده ونمى كنند؟ آيت اهلل جوادى آملى ومرحوم عّال  را
به همين دليل  ١.دعوت مى كندل را به تفكر وتعقّ  بارما ٢٥٠نيزگفته اند قران 

سال عبادت  هفتاد از بهتر ريك ساعت تفكّ «است كه درحديث مى فرمايد 
  ».است
به  »داناى كل« تمسخر جام جم درتوهين و ايراد حال كه چنين است و  

دينى بازمى گردد، بايدعالوه برجامعۀ بهائى ازجوامع  همۀ علماى دينى وغير
برهمائى وغيره نيزعذرخواهى  ى وبودائى وزردشت يهودى و اسالمى ومسيحى و

توهين، قدرى درآيات  و اى كاش جام جم سياست زده به جاى تحقير .كند
نهج البالغۀ اسداهلل الغالب على بن  احاديث شرع مبين و ن كريم وآات قربينّ 

. تا حقايقى را كه مقاله نويس بهائى نوشته مى فهميد رمى نمودابى طالب تفكّ 
چنين  بود، جام جم كه نبايد بخور فاقد مطالب بدرد و نبود مهمّ  بهائى اگرآثار
 از جام جم چون مى داندكه صدها نفر .رابه تك وتاب مى انداخت خود

بيش  ، وچون مى داند٢پرداخته اند بزرگان جهان به تقديس وتحسين اين آثار
وحيانى درميدان فدا جان  همين آثار نفرعاشق شيدائى تحت تأثير ٢٠٠٠٠ از

ايشان ازعلماى شيعه بوده اند، وهم اكنون  كه گروهى از به رايگان نثاركرده اند
 راه ايجاد در و مليون درسراسرجهان به خدمتش كمربسته اند٧نيزبيش از
براى همين  .كودكانه بغض وحسد مى ورزد صلح جهانى مى كوشند، وحدت و

د كه مبادا بهائى هستن ر به هموطنان عزيزاست كه اخيرًا رسانه ها مشغول تذكّ 
 ١٦/٧/١٣٨٦ساعت يك بعدازظهرشنبه  به عنوان مثال حدود .شوند

صدا وسيماى جمهورى  ٣كه ازشبكۀ  سخنرانى خود حجةاالسالم انصاريان در
كه همه مواظب  داد پخش مى شد هشدار) رئيس جام جميان(اسالمى ايران
فى . دجذب مى كنن آنها را باشند چه كه بهائى ها دارند جوانان خود

صدا  اب قلوب نبود، اين همه سر وصدا ازوحيانى بهائى جذّ  اگرآثار الحقيقه،
  .سيما الزم نبود و

ه شده است كه ايشان وامثال نويسندگان جام ازقضا جامعۀ بهائى متوجّ   
ى بودن تعاليم آن بديع بودن ومترقّ  ت دين بهائى وجم خوب به عظمت واهميّ 

نويسندگان  به اين خاطر از. چنين مى نويسندكه چنين مى گويند و پى برده اند
حال البالى آن  تا و باره درآثاربهائى كه دردست دارند دو ايّام تقاضا مى كنم

ص كنند تا اين باربه چشم تقوى وتحقيق وانصاف تفحّ  گشته اند، دنبال ايراد
  .است كه آشكارشده بشناسند ١٦٤كه  را محبوب وموالى خود

جام جم وبه همان روش كودكانه عمل  مانند نيز بهائيان بود قرار اگر  
داردكه علماى اسالم نيز، مسلمين عزيز رابه  جود و كنند، صدها مورد شديدتر

 توهين قرار حتى گاهى مورد ن واحاديث مالمت كرده،آقر در رخاطرعدم تفكّ 
ازجملۀ اين موارد، همان سخنرانى فوق است كه درآن جناب  ٣. داده اند

مسلمانان ايران درشعاربيست «گفتند كه  خود صحبت هاى انصاريان ضمن
 آن تقوى وساير از وضمن تعريف اخالق گفتند منظور »اخالق دو هستند اّما در

 ايران را ت عزيزپاسخ ملّ  ايشان خود جام جم و البدّ  .فضائل اخالقى است
جام جم خودراكوچك كرده  .تحقيركسى بزرگ نمى شود كسى با .داد خواهند
  .است

 ان آسمانى را بدانيمبياييد قدر مربيّ 

 سايت نقطه نظر  حامد، 

به علماء از قول بهاء بگو «: ى،مى فرمايندئبنيانگذارآيين بها ضرت بهاءاهلل،ح  
رُوُح ما ِسواُه ِفداه چه تقصيرى  )حضرت باب( ما به زعم شما مقصريم، از نقطه اولى

بيين نقطه اولى مقصر، از خاتم النّ . نموديد )گلوله سربى(ظاهر كه هدِف ِرصاصش 
 .باهر كه بر قتلش مجلس شورى ترتيب داديد روح العالمين له الفداء چه تقصيرى

 .هويدا كه صليبش زديد ءخاَتُم النّبيين مقّصر، از حضرت مسيح چه تقصير و افترا
حضرت مسيح به َزعِم باطل شما كاذب، از حضرت كليم چه كذبى و افترايى آشكار 

حضرت كليم به زعم باطل شما كاذب و مقّصر، از . كه بر كذبش گواهى داديد
اگر بگوييد ما آن نفوس . ت خليل چه تقصيرى هويدا كه در آتشش انداختيدحضر

چنانكه ازاين  ١».نيستيم، مى گوييم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان افعال
منشأ  بيان عميق ومهم پيداست، همان طور كه حقيقت مربيان آسمانى و اساس و

اديان آسمانى شبيه  ۀنين درهمصات مؤ ماديان الهى يكى است، وهمان طوركه مشخّ 
كه ازجمله بعضى علماى غير  ،ءبه هم مى باشد، به همان ترتيب، مخالفين انبيا

اين بيان درحقيقت، . ى رانيز شامل مى شوند، ازنظرصفاتشان، مشابه يكديگرندمتقّ 
ادوار قبل نيز  و مؤمنين ومخالفين اديان آسمانى در ءرجعت انبيا ۀتوضيح مسأ ل

وح اين بيان ناظر به حقيقتى است كه در طول تاريخ به هنگام ظهور اما ر. هست
اديان آسمانى واقع شده، وآن اين است كه متأسفانه بايد اعتراف كرد اكثرنفوس 

ر درعلل اين شايد تفكّ . آنها مخالفت نموده ومى نمايند هنگام ظهور مربيان الهى با
ه ان آسمانى كمك كند وموجب توجّ ت ولزوم اديمخالفت ها، ما را به فهم بيشتر اهميّ 

   !ان شاءاهلل. حاد سوق دهدت را به سوى وحدت واتّ به حقيقت اديان شود وبشريّ 
شعرى سروده است كه به آنچه درفوق آمد،  روى اخالص، يكى ازدوستان از  

  :مرتبط است
 روسياهيم همه نزد تو اى خالق جان

  جهان پرگناهيم همه پيش تواى جان  
 همه را زنده ازعشق ىكرد از همان روزكه 

  به َرِه راست نرفتيم به هردور و زمان  
 هررسولى كه به فضلت بفرستادى تو 

   دهان و دندان دست و ما شكستيم ازاو  
 آغاز من وما پند همى كرد چون به نزد

  همه گفتيم كه او هست پى ِ نام ونشان  
 گاه بهتان زده، گفتيم كه كافر با شد 

  ه دلش مكر نهانگاه گفتيم كه دارد ب  
 چنين فضل تورا با همه اوهام وظنون اين 

  شهرت ونان ِى پ ميو برفت ميسد بكرد  
 عجب اينست كه با اين همه اوهام وهوى

  مدعى گشته كه هستيم همه با ايمان   
 سر ِ جهل وتعّصب گوييم دسته اى را ز

  كه شما كافر و ماييم همه با ايقان  
  اسفا غفلت ما و اسفا غفلت ما

  و رحمن ميرح ىكن كه تو هست ىمترح 
 اوهام وهوى و غفلت ۀبدراين پرد 

  !زيباى حقيقت، يزدان ۀبنما چهر  
 ايو در ميفضل، همه كوه شو ىگر كن

 جان ىكنون قطره و كاه ِ ب ميگرچه هست  
 توانايى و صاحب نعمت تو كريمى و 

 چشم ما هست پى ِ لطِف عيان ِ تو دوان  
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   ىرانيا هموطن دل با درد

   قيحقا سروش

  
  آشنا رسم  ىاگر به هم نفس ىن چون  هاست که در دل تنگم چه ناله متيبنما

  
   ،زميوطن عز هم

ت وعشق از با احترام ومحبّ  ىبهائ ىرانيا کيعنوان  رابه ادداشتي نيا  
 به شما که وطن مشترک، سمينو ىم دل و با کمال صداقت به شما ميصم
 داده است ونديپ گريکديما را به  ىوآب و خاک مشترک طيمح رک،مشت خيتار
 ها آلوده ىشداوريپ که با غبار تعّصب و ىدل آن را با زيآرزو دارم که شما ن و
 نيو با ا ديفراموش کن ديديشن گرانيآنچه را از د ىعني ديمطالعه فرمائ باشدن

 ختهيدالت رع وحدت و و تراه صلح و محبّ  در که ىپاک ىاقدام به خون ها
 ادداشتي نيا مياز تقد که هدف شود ىم ادآوري ضمنًا. ديشده ارج بگذار

  . آنها رفتنيپذ اهداف ماست نه لزومًا شما با اعتقادات و ىآشنائ
 ىم رانيا زيدر کشور عز ىبهائ نيياز ظهور آ سال۱۶۳ از متجاوز اکنون  
 ۲۳۸از  شيو امروزه در ب با ظهور حضرت باب آغاز شد انتيد نيا گذرد

است و  دهيگرد زبان تر جمه ۸۰۲ از شيمملکت مستقر شده و آثار آن به ب
 ىبهائ انتيد) ۳۰۳صفحه۱۹۸۸سال ( کايتانيالمعارف بر ةطبق سالنامه دائر

که درآن  ىتعداد نقاط ىعني(. جهان است انتيد نيگسترده تر تيّ حياز مس بعد
  ) است انياد رياز سا شيب تيحيوجوددارد بعد از مس ىبهائ

با  ديد ميکه خواه ىبود به دالئل ىروشنفکر ىندا که ىامر بهائ ىندا  
 ىساز گار خواستند ىوخرافات م جهل ريزنج رياس که مردم را ىمنافع کسان

آنان را در  مظالم خود هيتوج ىبرا پرداختند و آن نينداشت لذا به کشتار مؤمن
  . کردند همخاص متّ  ىبه اتّهام ىهر دوره ا

 ىواه افتراء نيرا دشمنان اسالم خواندند و با ا انيبهائ هيّ ن قاجاردورا در  
 ىساخته امپراطور انيرساندند گاه گفتند که بهائ تن از آنان را به قتل هزاران
اند و با  سيانگل که دست پرورده کردند ىم عيشا گريد ىدر زمان و اند هيّ روس
 اريدر اخت سيانگل رجهااسناد وزارت خ الزم بعد ها بعد از گذشت زمان نکهيا

 ىپهلو دوران بعد از کايکه اوراق سفارت آمر ىزمان از اي مردم قرار گرفت و
بر  که دالّ  ىو مدرک سند نتوانستند دنديکوش افتاد هر چه ونيبدست انقال ب

 نيهم ا هنوز ىول ابنديباشد ب بزرگ ىبا قدرت ها ىارتباط جامعه بهائ
را به عدم  انيبهائ ىاسيوه بر اتّهامات سعال .ندينما ىرا تکرار م هاماتاتّ 

 چيکه شما ه ىت وعصمت متّهم کردند بطورو عفّ  ىاخالق اعتقاد به مسائل
. نسبت نداده باشند انيکه به بهائ ديکن مجسّ م ديتوان ىرا نم ىاخالق ريعمل غ

خود  ىرهبران مذهب اتينظر ميکه تسل هامات هر چند توده جامعه راگونه اتّ  نيا
 راينمود ز ىتر م راسخ شيخو مانيرا در ا انيبهائ ىول کرد ىم نيدبب بودند

اندازه بر  تا چه ىدر آثار بهائ آنان خود شاهد بودند که در داخل جامعه و
 هيّ و تزک ىکه توّجه به مسائل اخالق دنديد ىو م شود ىم ديکأت ىمسائل اخالق

تمام آثار  ىّ کلموضوع  و تمام کتب ىاصل بمطل باٌ ياست که تقر ىبه حدّ  نفس
 تيّ ميخلوص وصم و به صداقت ىو آنان به اندازه ا دهد ىم ليرا تشک ىبهائ
 ىو خوف از مجازات برنم اطيرا به قصد احت دهيکتمان عق ىمورند که حتّ أم

حفظ  ىکه برا ستنديقائل ن تيّ آن اندازه اهم اتيچند روزه ح نيا ىتابند و برا
  . نهند رونيپا از دائره صداقت ب آن

ده ها جا  که ىاست در حال رانيبه ا انيعالقه بهائ عدم گريهامات داتّ  از  
شده  قيتشو رانيا به خدمت به انيبهائ ررومکّ  شده ليتجل رانياز ا ىدر آثار بهائ

  : نديفرما ىحضرت عبدالبها م. اند

 ىعل ىبه عالم انسان انيکه خدمت نما به آن گردد قموفّ  ىاگر نفس
 نيا. بزرگان نيتر زياست و عز سرور سروران دينما رانيالخصوص به ا
  . انيپا ىاست ثروت ب نيا است گنج روان و

  :است آمده ىمناجات در و

  .ساز نيکشور را بهشت بر نيا... پروردگارا

  : نديفرما ىم باز و

موطن  راياست ز ىشکوه و عظمت و بزرگوار تينها در رانيمستقبل ا
 رانيه ونظر احترام به اجّ تو عالم مياقا ل عيجمال مبارک است جم

 و اعاظم عيجم که انظار دينما ىچنان ترقّ  ديبدان نيقي و خواهند نمود
  .ماند رانيعالم ح انيدانا

 ىم زاد گاهشان هست نکهيمناسبت ا رابه رانيتنها ا نه ىبهائ انيرانيا  
به آن  زين انتشانيبه عنوان زاد گاه د بلکه ،ىعيطب است ىپرستند که البته امر

 قتيحق نيا ىايگو ىشاعر بهائ ىسده مياز نع ريز اتياب. ورزند ىق معش
  : است

   رانيشد از و انيع ىکنز مخف رانيا ىحق از تو ظاهر ا گشت

   هانيکن ناز بر همه عالم فخر کن فخر بر همه ک ناز

   مانيالوطن من اال گفت حّب  غمبريدارمت که پ ىم دوست

از  رينوشته ز. راننديعاشق ا زين ىرانيا ريغ انيبهائ ليدل نيبه هم باز  
 ىنقل م کر باس کيسر وته  جمالزاده که ازکتاب ىد علمحمّ  ديّ شادروان س

  . است قتيحق نيا ىايگو گردد

آوردند ومعلوم  ميبرا ىکاغذ ىدر ژنو اقامت داشتم روز که ىهمان اوقات
واز همان  شناختم ىنم که ابدًا است ىکائيخانم آمر کيشد از طرف 

ودر محفل  است شيدر پ انيرانيا ىملّ  ديشته بود که چون عشهر نو
تر  ىروز جشن مختصر نيشهر ژنو به رسم معمول همه ساله در ا انيبهائ
شما ممکن است که در آن مجلس حاضر شده  ىبرا ايآ ميده ىم بيت

چون  ىول نبودم ىهرچند بهائ د؟يبده ىکنفرانس ما ىبرا ديع نيدر باب ا
 به مجلس مز بور رفتم ليکمال م با بود انيدر م ىباستاننوروز  و رانيا ىپا
مجلس عبارت  ارحّض . را که حاضر نموده بودم خواندم ىکنفرانس و

نفر  کيو ىکائيآمر و ىو فرانسو ىسيسوئ اناز زن ىعموما از جمع بودند
پس از ختم  .بود انيمحفل بها ئ سينائب رئ ايکه گو ىروس خانم

بر  رانيو مرد صورتها را به طرف ا زنکنفرانس تمام اهل مجلس از 
بوم  و مرز که ىمملکت نيا ىارجمند و ىرستگار و حفظ ىبرا و گرداندند

صدا شده و  هم گرانيبا د زيمن ن نمودند و ريخ ىآنهاست دعا غمبريپ
  »...گفتم نيآم

در  دنديد رانيکه درا ىاديوجود لطمات ز با انيبهائ زين رياخ ىسالها در  
ن مشغولند و وجود  رايزبان و فرهنگ ا ميوتکر ليان به تجلنقاط مختلف جه

انجمن و  کايدر آمر ىرانيفرهنگ ا انجمن دوستدارانچون  ىانجمن هائ
 شاهد نقاط ريسا و ليمشابه در برز ىدر اروپا و انجمن ها رانيفرهنگ و هنر ا

  . عاستمدّ  نيا
 بودند حّق  محروم ىحقوق اجتماع شترياز ب انيبهائ زين ىپهلو دوران در  

در تمام  که ىدر حال( دادند، ىنم تيّ رسم به ازدواجشان نداشتند، انتشارات
داشتن مرکز  حّق .) دارد تيّ رسم ىمراسم ازدواج بهائ ايآزاد دن ىکشور ها

 شد ىم آنان نوشته هيکه بر عل ىبه مطالب ىپاسخگوئ عبادت نداشتند، حّق 
 ىمنتشر نم آنرا ىا هيّ نشر چيه ددادن ىم ىبه نوشته ا ىپاسخ زين اگر و داشتندن

مظالم آشکار  نيبه ا کس چيفانه همتاسّ .دينما نداشت که منتشر اجازه اي کرد
 هيبر عل غاتيتبل لهيوس شاه را بيبودن طب ىبهائ اغلب ىول نداشت هتوجّ 
 کي وقآنکه به حق ىبه جا ىعنيدهند  ىهم م هنوز دادند و ىقرار م انيبهائ

شرائط  که ىدر حال پرداختند ىفرد م کيرائط و شغل ه کنند به شجامعه توجّ 
عنوان مثال  به .ستيجا معه ن کيحقوق  وضع نشان دهنده گاه چيفرد ه کي

 ها در ىميدر همان زمان کل ىداشتند ول ىهودي بيطب زيقاجار ن ىشاه ها
نوار  ىنبارا ىمجبور بودند روز ها ىمذهب ىاز شهر ها به دستورعلما ىليخ
تماس با آنان نجس  مسلمانان از تا خود ببندند ىبر بازو هودانهي به نام ىزرد

   .نگردند
 هيبر عل غاتيتبل لهيوس ليرا در اسرائ ىبهائ وجود مر کز گريطرف د از  
 ىم ليبه اسرائ انيبهائ ىوابستگ ليرا دل و آن دادند ىقرار م ىبهائ جامعه
شدند در  ىم انيبهائ هيتوده جامعه بر عل احساسات کيسبب تحر و دانستند



 
 ١١٧   ولوله درشهر

 
 ىعنيدو قدرت بزرگ منطقه  لياسرائ حکومت ليسال ها قبل از تشک که ىحال

بعد  و را از طهران به بغداد حضرت بهاء اهلل وهمراهان ىو عثمان رانيا ىدولتها
 ابه عکّ ۱۸۶۸انجام درسال وسرادرنه  از استانبول به به استانبول و از بغداد

 در بود و ىحکومت اسالم تيّ زه حاکمکردند که در آن زمان در حو ديتبع
از  انيبهائ ىلذا آن منطقه برا را وداع کردند ىهمان شهر حضرت بهاءاهلل دارفان

در سال  ليدولت اسرائ ىول باشد ىم ىبهائ ىمرکز جهان و سه بودهاماکن مقدّ 
 ليمنطقه تشک حضرت بهاء اهلل به آن دورو سال بعد از ۸۰حدود  ىعني۱۹۴۸
  . ديگرد

 و حّق  ىاسالم ىدر حکومت رفتي آنکه انتظار م با زين ز انقالبا بعد  
دوران قبل با  هاماتاتّ  همان شود وضع بدتر شد و تيرعا شتريب عدالت

جواب  رخ گشود بدون آنکه مانند گذشته حّق  ىشتريب ىعدالت ىخشونت و ب
 نيوتوه ريمؤدبانه و تحق ريغ ىهامات با کلماتاتّ  نيدادن داشته باشند واکثر ا

از  شياقل آن بکار بردن عنوان فرقه ضالّه است که پ بوده است که حدّ  همراه
عدالت معتقد به گمراه  و انصاف انيعمدّ  نياگر ا.برندى کار م بهى کلمه بهائ

را که عنوانش در  ىباشند جامعه ا ىمجاز م اخالقاٌ  ايهستند آ انيبهائ بودن
است فرقه  ىبهائ انتيد اي ىئبها و دائرةالمعارف ها ىالملل نيب مجامع تمام
بودن  ىاله و ىبهائ نييبودن آ نيد به افراد نيعدم اعتقاد ا ايآ ه بنامند؟ضالّ 
 نيبه چند  صورت نيدر ا ايآ و که به آن عنوان فرقه بدهند؟ ستيسش کافمؤسّ 
 دانندى جانب خدا نم از قبل از اسالم که حضرت محّمد را انياد روانيپ ونيبل

 ىکس اگر ايبنامند؟ و) گمراه( ضالّه اي همسلمانان را فرقه ضالّ دهند که  ىم حّق 
پس چه وجه  ستياز آنها معتقد ن کي چيبودن ه ىو اله انيفلسفه اد به
را فرقه؟  ىگريود کندى خطاب م نيرا د ىکي که نديبى آنهام انيدر م ىزيتما
که  ودهب اديز سال ها آنقدر ىاجازه جواب ط همراه با ندادن غاتينوع تبل نيا

 ىگذاشت بطور ريبود تأث رانيا در ها ستيکمون ىؤساکه از ر زين ىدر ذهن کس
 نينبود از ا ىکس است و ىساختگ ىنيد ىبهائ انتيد سدينو ىم که درکتابش

 ميتقس ديندار دهيعق غمبريپ و که به خدا شما نظر بپرسد از .محقق سندهينو
 نيصوّال در مکتب شما دا و دارد؟ى چه معن ىساختگ ريوغ ىبه ساختگ انياد
   ه؟چ ىعني ىساختگ ريغ

ء وافترا هاموارد آوردن اتّ  مظالم از حدود نيانقالب ا از دوران بعد در  
 ىاز آنها م ىکه به ذکر پاره ا  ديانجام کشتار واخراج و بيبه تخر و گذشت
  . پردازد

از دفن  ىريقبرستان ها وجلو گ ومحل کسب، منازل بيتخر آتش زدن و -۱
ده  جوشقان، جاسب، وادقان،: جمله از رانياز نقاط ا ىاديت در تعداد زاموا
 ل،يعربخ ،ريبهنم شهسوار، رستاق، منشاد، ،هيّ بشرو رجند،ينوک ب آباده، د،يب

   گريوده ها نقاط د سانيس بابلسر،
  . نمودند ىنادرست زندان ىهامات واهرا به اتّ  انيازبهائ ىاديعده ز -۲
  . دهند ىانشگاه ها راه نمرابه د ىجوانان بهائ -۳
باز  ىرا اخراج نمودند و حقوق بازنشستک ىنفرازکارمندان بهائ هزاران -۴

 افتيدر ىوجه دينبا المال تياز ب ىبهانه آنکه بهائ را به ىنشستکان بهائ
بلکه  ستيالمال ن تيب ىازنشستگ حقوقب که ىقطع کردند در حال دينما
  . پرداخته است متخد است که خود کارمند در دوران ىوجه
سات مربوط به جامعه امالک ومؤسّ  هيّ و کل ىبهائ ىخيوتار کهاماکن متبرّ  -۵

 و انينوايب سالمندان و ىوخانه ها مارستانيب ،ىمراکز ادار ليرا از قب ىبهائ
 و )نماز گزاردند ىاماکن غصب نيوالبته درا( ف کردندگورستان ها را تصرّ  ىحت
 ىأآن ر اردمو از ىکي. مضحک ارائه دادند ىدالئل اعمال خود هيتوج ىبرا

که از  است هيّ ثاقيم مارستانيب درمورد ۱مرکز، شعبه ىدادگاه انقالب اسالم
  : آمده است ىأر نيا در بود ىجامعه بهائ ىخدمات ساتيسأت

با  هستند تيّ فرقه ضالّه بهائ روانيپ...هيّ ثاقيم مارستانيب نيسمؤسّ ...
به ) دراصل حکم مذبور( مزبور مارستانيب ىپهلو منحط ميبه رژ ىوابستگ

با کسب  در آورده اند و ىاسالم ضدّ  غاتيتبل و تيّ مرکز عمده بهائ کي
 العدل تيبه ب ىدمتعدّ  ىمال ىهنکفت نامشروع کمک ها ىدر آمد ها

 ىالملل نيب سميونيصه و زمياليدر جهت حفظ منافع امپر و هنمود لياسرائ
و  مهمّ  التيتشک ىمعظم ودارا اريبسکه  مارستانيب نيدرا .اند دهيکوش
تحت پوشش آموزشگاه  ىرسم ىبهائ دانشکده نيلباشداوّ  ىم ىلمفّص 

 التيتشک ىبرا آموزشگاه نيا تيّ اهم... شده سيسأت ىپرستار ىعال
ه ب بالعوض الير ونيدومل مبلغ انهيسالبوده است که  ىبه اندازه ا ىبهائ
  ... نموده است ىپرداخت م مارستانيب نيا

چطور  ىاسالم ضدّ  غاتيتبل ىاسالم کشور کيکه در  ستيمعلوم ن اوالً   
هنکفت  ىدرآمدها مارستانيب تازه اگر و تواند درآمد هنکفت داشته باشد ىم

. داشت ىملّ  ىمحفل روحان ىالير ونيکمک دو مل به ىاجيداشت چه احت
 ىملّ  ىاست که چون آموزشگاه کسر بودجه داشت محفل روحان نيا تيّ اقعو
  . کرد ىبه آن کمک م انهيسال ىخدمات عام المنفعه فرهنگ ادامه ىراب

 مارستانيب نيدر خصوص اداره ا.....«: آمده است دادگاه ىأادامه ر در  
 ىگزارش ارسال ۱۲شرکت در صفحه  نيا عامل ريمد ميپروفسور منوچهر حک

 هتوجّ  لغت صراحتًا به( نوشته است صراحتًا رانيا انيبهائ ىبه محفل ملّ 
 ذيتنف ىبرا شهيهم ىمحفل مقدس ملّ  تيتحت هدا مارستانيب نيا) ديفرمائ

 ىو معّرف اخالق بهائ باشد ىکوشا م ىبهائ اتيح ىت العدل در برقراريب اميپ
است که  ىبزرگ تيکه از نظر دادگاه چه جنا ديمالحظه فرمائ »...گردد ىم

 ىسائل اخالقم تيبه رعا هيرا توص روانشيپ ىانتيکننده د اداره التيتشک
 هزاراناز  ديببر ىپ ميگناه عظ نيآنکه به عمق ا ىبرا باز و دينما ىبهائ اتيوح

  . گردد ىدو مورد ذکر م فقط ىبهائ اتياثر مربوط به ح

 و معاشرت کند ىوشفقت وبرد بار تناس به کمال محبّ  عيبه جم ديبا
   بهاءاهلل حضرت - ١.ديم نماتکلّ 

   عبدالبهاء حضرت -  ٢.ل بهاستاعظم خصائص اه از سيوتقد هيتنز

و آنان را از  را ممنوع کردند انيکوچک تماس با بهائ از نقاط ىاريدر بس -۶
  . داشتند باز ام و سوار شدن به اتوبوسبه حمّ  رفتن ىحتّ  روزمره و حتاجيما ديخر
  . بسته و آتش زدند ىرا به صندل ىوشوهر بهائ زن رجنديدر نوک ب -۷
انقالب  به حکم دادگاه« :سدينو ىم ۵۹/۶/۱۸ خيردرتا هانيروزنامه ک -۸

به  رانيت مسلمان ابه ملّ  انتيخ و ىبه جرم جاسوس ىمرد بهائ ۷زدي ىاسالم
 ودر» ....باران شدند ريت زديدر  وريمحکوم وسحر گاه روز هفدهم شهر مرگ
صراحتٌا محفل  ىانقالب اسالم ىمرکز اسنادملّ «: سدينو ىم تيجنا نيا هيتوج
 ىشاهد که چه ديکن مالحظه» ..دانسته ىاز ارکان جاسوس ىکي را زدي انيبهائ
 ىول. )داستان هيموضوع شاهد شغال و بق(باال تر وقابل اعتمادتر  نياز ا
چه  زدي ىريهفت جاسوس در شهر کو نيکه بپرسد که آخر ا نبود ىفانه کسمتاسّ 
  . کردند ىم
جامعه  نيکه افراد امطهران را  ىومحفل روحان رانيا ىمحافل ملّ  ىاعضا -۹

  . رساندند بودند بدون محاکمه به قتل
 رانيا ىبرا بياستاد دانشگاه را که هزاران طب ميپروفسور منوچهرحک -۱۰
 حيدکتر مس بود و تيّ مظهر اخالق وانسان دوست ودشمن قيکرد وبه تصد تيترب

 و زنده است انيالنيذهن گ او هنوز در ىرا که خاطره خدمات پزشک ىفرهنگ
 تيّ انسانو اخالق فتهيش ىکه شهر را زياستاد دانشگاه تبر ىکتر فرامرز سمندرد

  . به قتل رساندند بودن، ىبهائ ليبه دل او بود
بودن اعدام  ىبه گناه بهائ رانيدر نقاط مختلف ا را گريد ىصد ها بهائ-۱۱

  . نمودند
 مرد ريپساله گرفته تا  ۱۵دختر  افرا د از نيمورد همه ا در نکهيجالب ا نکته
فقط  ىهام جاسوساتّ  نکهيا بياز عجا مشترکاست و ىهام جاسوسساله اتّ ۸۵
در  داشتند ارتباط رانيبا ا که ىهمه ممالک ىکشور نبوده بلکه برا کي ىبرا

 و ليرائاس و سيروس وانگل .هام را وارد آوردنداتّ  نيمختلف ا ىزمان ها
 موجود دول مذکور، که طبق مدارک ىازآنان بپرسد وقت ستين ىو کس.کايآمر
 ىمنافعشان با پرداخت رشوه م نيمأت ىاز رجال سرشناس مسلمان را برا ىبعض
ل از خانواده ها با بچه و متشکّ  ىداشتند که جامعه ا ىاجياحت گرچهيد دنديخر

تا  ندينما پراکنده ايدرسراسر دن و اورندينوشته به وجود ب و آثار زن ومرد با هزاران
هستند که در  ىهاچه جاسوسان نيوا کنند ىجاسوس رانيدر ا آنان از ىعده ا

نوبت رفاه  گاه چيو ه ذکرشد تحت فشار بوده اند که ىهمه دوره ها بطور
هم به متّ  ىگريکشور د چياست که در ه وچگونه رسد، ىنم شان شيوآسا

 و دارند ىرا پنهان نداشته و نم خود دهيعق گاه چينشدند و چرا ه ىجاسوس
 ىآنان برداشته م جاسوس بودن از هاماتّ  فورًا گشتند ىد بر مخو دهياگر از عق



 
 ١١٨   ولوله درشهر

 
 ىمردم نيهم هاماتاتّ  از ىکي نکهيا آور رتينکته ح .شدند ىنم کشته و شد
است  ليپول به اسرائ پرداخت شوند ىم لياسرائ ىبرا ىهم به جاسوسمتّ  که
کشور آن  ىبدهد تا بتواند برا پول ىبه کشور ىکس که است خياز نوادر تار نيا

 و راتيتعم مخارج ىبرا ىگاه انياست که بهائ نيا تيّ واقع. دينما ىجاسوس
 انيعيش نکهيفرستادند کما ا ىپول م لياماکن مقّدسه شان به اسرائ ىنگهدار

 ىبه کربال ونجف م ىوجوه سه خودات اماکن مقدّ ريتعم ىبرا زين رانيا
  . کشور عراق نبود ىبرا ىجاسوس ليدل امر نيا و فرستادند

وجود گسترش  است که با نيف اسّ أت هينکته ما ارجمند و زيوطن عز هم  
 ىبهائ نييسال از ظهور آ ۱۶۳بعد از گذشت  در جهان و ىبهائ انتيد

بد  نياندک و محدود به هم ارياکثر هم وطنان ما در مورد آن بس العاتاطّ 
 داکثر افرا ّسفانهأومت. دياز آن ها ذکر گرد ىکه پاره ا است ىها واتّهامات ىگوئ
 ىقياز هر گونه تحق غاتيتبل نيهم ريتاث هم تحت کرده ليتحص ىحتّ 

 دهيبه شما گرد ادداشتي نيا ميتقد زهيمسئله انگ نيا نمودند و ىخوددار
را  ىبهائ که شما اعتقادات ستين نيا وجه چيه آن به مياز تقد منظور .است
 نيهمه از د نيد انيعت اعمال مدّ که به علّ  اميّ ا نيدر ا مخصوصًا ديريبپذ
 هنيکه در م ىه به شرائطاست که با توجّ  نيشده اند بلکه منظور ا زاريب مانيوا

 ليو دل ديابي ىآگاه ىبهائ اعتقادات نسبت به فلسفه و اقالً  آمده شيما پ
را که در ذهن وافکار افراد با  انتيد نيا هيعل بر غاتيتبل مخالفت و ىاصل

  . ديابيدر سوء نموده ريتاث زين تيحسن ن
داند  ىمکتب م کيرا آموزگاران  احترام گذاشته وآن ها انياد به همه انيبهائ

از زمان به  ىانسان در هر برهه ا ازين ىاقتضا به و بشر شرفتيکه متناسب با پ
  . ندينما ىظهور م ىاراده اله

 ميرا با تعال ىامبرانيپ ىمعتقد هستند که اگر خداوند در هر دوره ا انيبهائ  
که تا کنون  ىفرستد همان طور ىبشر م تيهدا ىبا آن دوره برا ناسبمت

ختم  ىبخصوص امبريبه پ ىاله ضيلطف و ف نيندارد که ا ىليدل فرستاده است
 امبريتنها به پ هن ىقبل نيد روانيپ تيّ اکثر گذشته در ىگردد واگر در هر ظهور

در  ديرا با لشيد دلپرداختن روانشيپ تيّ بلکه به آزار واذ اوردندين مانيا ديجد
 را ديشان که ظهور جد ىرهبران مذهب ناتيتلق و غاتيتبل اي و غفلت آنان

پنداشتند جستجو کرد  ىمنافعشان در جامعه م ريموجب کاهش نفوذ ومغا
ه که شمّ  ىبهائ ميتعال و اعتقادات. آمد شيپ زين ىبهائ نييآ ىکه برا ىشرائط

 ىمطالب ردياگر هم مورد قبول قرار نگنمود  ديمالحظه خواه رياز آن را در ز ىا
  . دينما جابيرا ا ىتوز نهيکشتار و ک همه ظلم و نيکه ا ستين

 احکام و ىاست ول ىکي انياد ريبا اصول عقائد سا ىاصول اعتقادات بهائ
عصر صادر  نيدر ا ىجوامع بشر ازيرفع ن با اوضاع زمان و متناسب مشيتعال

   :شده است
را مظاهر صفات  امبرانيپ و اوند معتقدندخد تيّ وحدان به انيبهائ •

 تيجهت هدا هيّ اله تيّ زمان وبه مش ىبه اقتضا دانندکه ىم ىتعاليبار
  . ظهورنموده وخواهند نمود ىزمان در هر دور و انسان ها

وصول  ىتکامل خود به مر حله اعال رياعتقاد دارند که بشر در س انيبهائ •
در  ديآنان با ىکوشش هاو همه  ديخواهد رس ىوحدت عالم انسان به

  . است باشد ىبهائ انتيد ىکه هدف نهائ مرحله نيبه ا دنيجهت رس
و رنگ ها و اجناس  ها ونژادها تيافراد بشراز ملّ  هيکل انيازنظر بهائ •

  . ندا الحقوق ىمتساو
 کشتار مردود است وحلّ  زور و ث به جنگ وتشبّ  ىبهائ ماتيدر تعل •

ت عالم به محبّ  رايز« .مشورت باشدت ومحبّ  قيطر به ديبا ايمسائل دن
   ».مورندأم حاداتّ  وداد و خلق شده وکّل به

از  ىوملّ  ىاسيس ،ىنژاد ،ىب مذهباعم از تعّص  هيّ بات جاهلترک تعّص  •
  . است ىو وحدت عالم انسان ىقيوصول به صلح حق الزمه انينظر بهائ

ت محبّ  ىاز برا ىمذهب اله« کنندکه ىاعالم م ىجامعه بشر به انيبهائ •
   ».ديعداوت واختالف منمائ حاد است آن را سببواتّ 

 ىمانند دوبال که برا و گريکدي موافق ديبا نيد و علم ىبه اعتقاد بهائ •
  . باشند است ىضرور ىپرواز عالم انسان

 ىعموم شتيمع ليسعادت عالم انسان را موکول به تعد رفاه و انيبهائ •
  . دانند ىم

 ىحالت انقالب امروزه ىخود وحتکه طرحش در زمان  ىميتعال ازجمله •
 ىم هيرا توج ىنيو مخالفت رهبران د ىتوز نهيک ىاديدارد و تا حد ز

  : است ريز ميتعال دينما
از  »از منکر ىامر به معروف ونه« که ىدرحال گرانيمنع مداخله در کار د •

درکار  زمان و بهانه دخالت آن ىشده جامعه مذهب رفتهياصول پذ
   .)هم هستهنوز  و( بود گرانيد

  . دانستند ىاغلب علماء آن راحرام م که ىزمان ىقياز موس ليتجل •
تشّخص آنان  لهيدست علماء وس دنيبوس که ىدرحال( ىمنع دست بوس •

  ) بود
  د زوجات منع تعدّ  •
 ىبا وجود بهداشت که ىدر حال(.ىعموم ىحمام ها نهيمنع استفاده از خز •

  .) شمردند ىالزم م ىمذهبها استفاده از آن ها را از نظر  نهيخز نبودن
  ) دينما جابيمنافع شخص ا نکهيولو ا ىاز دروغگوئ ىنه ىعني( هيّ منع تق •
چون طاهره  ىاز مظاهر آن ظهور بانوئ ىکيکه (مرد  حقوق زن و ىتساو •

  ) ديبه قتل رس نياز مجتهد ىکي ىفتوا بود که به
  ) ىنيدر امور د گرانياز د ديمنع تقل( ديوترک تقال قتيحق ىتحرّ  •
به  اجينماز خواندن احت ىبهائ نييدر آ ىعني( ىمنع نماز دسته جمع •

شود  ىخوانده م ىکه بطور جمع ىتنها نماز. ندارد ىگريد فرد ىرهبر
 انيدر م ىشنمازيوپ رديگ ىقرار م در جلو است که مرده تيّ نماز م

  ) ستين
امور  ىدر جامعه بهائ ىعنياست  ىواز همه مهمتر حذف شغل مذ هب •

ط افراد بار توسّ  کي ىکه سال شود ىاداره م ىط کسانتوسّ  معهجا ىادار
مراسم  مثالً  ىانجام مراسم مذهب واز جمله گردند ىجامعه انتخاب م

 اند انتخاب شده که ىانجام مراسم عقد را افراد اي تيّ و نماز م نيتدف
که ممکن است از . کنند ىکه مشاغل مختلف دارند اجرا م ىوجود با

 ىشغل انجام نم کيکار را به عنوان  نيا ىباشند ول نايآقا اي بانوان
راه سوء استفاده  ىعني ندينما ىنم افتي در ىبابت مزد نيا از و دهند
  . است بسته شده ىروحان و ىدر امور مذهب ىماد

ها  ىتوز نهيک ىت اصلکه ذکر شد علّ  ىو موارد ديجد ىانتيد ظهور نفس  
 ميتعال گاه چيها مطرح نشد وه مخالفت ليبه عنوان دل گاه چيه ىبود ول
 ىن اعتقادات بهائرا که متضمّ  ىبها ئ ىکتاب ها را مطرح نکردند و ىبهائ

آن داشتند که  ميب رايز( خود منتشر نکردند اي اجازه انتشار ندادند و است
در صد  رانيدر ا نکهيکما ا ديرا جلب نما لکردهيتحص و روشنفکر قاتطب
نسبت  ىبهائ انيدانشجو درصد ىدرصدول کي تيجمع نسبت به کلّ  انيبهائ

 بياکاذ به نشر عوض در ىول) حدود ده درصد بوده است انيدانشجو به کلّ 
 هاماتاتّ ن يا انيب .پرداختند ميديکه د ىبطور قتيهامات خالف حقواتّ 

قرار  ديمورد تهد ىبهائ انتيد شرفتيکه منافعشان با پ ىسانهرچند از طرف ک
 چيط جامعه روشن فکر هتکرار آن توسّ  قبول و ىلقابل درک بود و گرفت ىم

نسبت  ىدو مورد استثنائ ىکي در و آنان جز نبود هينگارنده قابل توج ىبرا گاه
به حقوق بشر  که ىالاقل به عنوان افراد ىبه جامعه بهائ وارده به مظالم

نداشته  آن را قبول ميتعال اعتقادات و نکهيولو ا نکردند ىاعتراض قدندمعت
  . دباشن

 البد با دينداشته ا ىبهائ دوستان اياگر اقوام  از شما ىاريارجمند بس هموطن
 ديامانتشان را ستوده ا و حسن رفتار وصداقت و ديآشنا بوده ا انياز بهائ ىبعض
 که فيح دهيصفات پسند نيبا ا ىشخص نيکه چن ديف خورده اسّ أت ىوحتّ 
 ىها شهير ريخا ىحوادث سالهاه به که با توجّ  دهيزمان آن نرس ايآ .است ىبهائ

در باره اعتقادات آن  و د؟يابيرا در  ىو مظالم وارده به جامعه بهائ مخالفت
به مطالعات خودتان باشد نه  ىدر باره آن متکّ  شما قضاوت تا ديفرمائ مطالعه
  . کنند ىم غيتبل ىجامعه بهائ هيمنافعشان بر عل دست رفتن از ميب که از ىافراد

 تيبرم که در نها ىم انيبه پا ىزنان و مردان اديبا  را ادداشتي نيا  
ت به عالم که اساسش بر خدمت ومحبّ  شياعتقادات خو درراه تيّ مظلوم

 انيشناختم در م ىم کياز نزد ازآنان را ىعده ا. جان باختند انسان است
 ۸۵مرد ريبچه هابود تا پ درس اخالق ىمساله که گناهش معلّ  ۱۵آنان از دختر 

 گرفته تا دانشگاه طهران استاد از و .بود ىهامش جاسوسکه اتّ  اوزکشساله 



 
 ١١٩   ولوله درشهر

 
داشتند نه  ىدشمن و مبارزه ىنه باکس شدآنان ىم دهيد ىزديکشاورز 
. ت بودگناهشان فقط محبّ  خورده بودند را ىبودند نه مال کس ىعضوحزب

 دهياعدام کش دانيکه به دستور آنان به م ىبه کسان ىهمه مردم حتّ  ت بهمحبّ 
 ىب نيارواح پاک ا ندارم که ىديترد .اعدام بودند حکم ىمجر ايده بودند وش

  . خواهد نمود ىاري قيحقا افتيدر را به ىگريگناهان ارواح پاک د
  احترام  ميتقد با  



 
 ١٢٠   ولوله درشهر

 

 ...!ىشباهت ها

و يا  شده، ط يك روزنامه منتشرعالوه بررّدّيه هائى امثال اّيام كه به ظاهرتوسّ 
 مطالعات و ۀمؤّسس ماه پس ازآن توسط ه دو، ك١٧ فصل نامۀ شمارۀ

 ٣٠رّدّيه هائى نيزدراين  ،دردسترس عموم قرارگرفت هاى سياسى پژوهش
 ل دولتى تهيه گرديده است، وسئوط مقاّمات ميافته كه آشكارا توسّ  سال نشر

يكى ازآنها . گذاشت »رّدّيه هاى دولتى«ازاين جهت مى توان نام آنها را
بهائّيت، منشاء و «مهورى اسالمى ايران، تحت عنوان ه رسمى دولت جبيانيّ 

 در. دولتى شبيه است غبر رّدّيه هاى به ظاهر مى باشد كه كامًال با »نقش آن
مورخ آگست  »ى در سازمان مللئنمايندگى جامعه جهانى بها« ۀزير بيانيّ 
 مختصرى به اّيام نيز قضا جواب جامع و را درپاسخ به آن كه از ١٩٨٣

  . بود، تقديم مى نمايد ندمحسوب توا

رسمى دولت جمهورى  ۀبيانيّ  ۀتوضيحاتى دربار

بهائيّت، منشاء و نقش « عنوان تحتاسالمى ايران 

  » آن

   ١٩٨٣اگست  ى در سازمان ملل،ئنمايندگى جامعه جهانى بها
به عنوان بخشى از مبارزات مستمر دولت جمهورى اسالمى ايران براى   

ه اى رسمى تحت عنوان ى، اين دولت اخيرًا بيانيّ ئبى اعتبار ساختن ديانت بها
  . انتشار داده است» بهائيّت، منشاء و نقش آن«

ه ارائه و روشن ساختن حقايقى مقصد عنوان شده براى انتشار اين بيانيّ   
ه به لحن تند و اشتباهات و اغالط اّما به توجّ . ى استئدرباره ديانت بها

ه به نوع مدرك كه به هيچ است و با توجّ آشكار و تناقضاتى كه در آن موجود 
ه ابدًا بيانيّ  كهوجه قانع كننده نمى باشد، اين مسأله واضحًا مشهود است 

ات نداشته بلكه صرفًا به منظور بدنام كردن هى به حقايق و واقعيّ انطباق و توجّ 
  . ى صدور يافته استئبها ۀجامع
ى دولت ايران مبنى بر عاه آنست كه از ادّ هدف واقعى از صدور اين بيانيّ   

ب مى باشد حمايت نمايد ت سياسى مخرّ ى يك گروه با ماهيّ ئاينكه ديانت بها
ه يان در ايران را موجّ ئو به همين دليل و بهانه تضييقات وارده و اعدام بها

ى را ئبها ۀبر جامع هقلمداد نمايد و مهمتر از همه هدف اصلى تضييقات وارد
ب مذهبى ت واقعى بطور كامًال ساده تعّص و علّ  انگيزه .بپوشاند و مخفى سازد

  . كهنه و قشرى است
ى كه منشاء و مبدأ آن ايران و در اواسط قرن ئدر اوائل ظهور ديانت بها  

پيش بود رؤساى دينى كشور دالئل واقعى خود را براى مخاصمت و مخالفت 
نكته فقط همين . با اين ديانت جديد به هيچ وجه پنهان و كتمان نمى نمودند

گرا تحقير آميز و غير  دكه ظهور ديانتى بعد از اسالم براى مسلمانان شيعه بنيا
ى را به عنوان يك بدعت ئزيرا ديانت بها. قابل قبول بود مطرح مى گرديد

در . مرگند مى دانستند منين به آن را مرتدى كه مستحّق مؤخطرناك شمرده و 
نفر از  ٢٠٠٠٠د، بيش از آنان تنظيم ش ۀقتل عامهاى دسته جمعى كه بوسيل

 يرياّما با گذشت و تغ .اى كشته شدند نهمردان، زنان و كودكان به طور وحشيا
در قرن بيستم ايده . زمان شعارها و استدالالت آنان دستخوش تغير گشت

ل و احترام به عقايد مخالف دينى در ايران نيز نفوذ جديد در خصوص تحمّ 
ى ئه شدند كه جهت حمله به ديانت بهاجّ يافت و رهبران مذهبى بنيادگرا متو

مردم را  ۀو دينى ديگر نمى توانند حمايت عامّ  تىفقط بر مبناى اصول عقيد
ماده گرايى، نفوذ افكار غير مذهبى در بين طبقات جامعه تحصيل . جلب كنند
. يت را به جاى مذهب پذيرفته بودند تأثير عميقى به جاى نهاده بودكرده كه ملّ 
 نى خود تحريك نمايند الزم بود كه آنائفراد را بر ضد هموطنان بهابراى آنكه ا

هاّمات بى اساس و اتّ  .هم به وطن فروشى و انگيزه سياسى داشتن نمايندرا متّ 
جعلى متناسب با زمان به وسيله رؤساى دينى اختراع و به منظور تحريك و شعله 

يان ئت در نتيجه بهايان اشاعه يافئت با بهاور ساختن افكار عمومى براى ضديّ 
رژيم پهلوى قرار  ورانهدف تبعيضات و تضييقات و يورشهاى مكرر در تمام د

ى را به قدرت رساند ئانقالب ايران سرسخت ترين مخالفين ديانت بها. گرفتند
وارده  ۀب مذهبى قشرى و تضييقات سبعاند تعّص و ما اكنون شاهد آغاز مجدّ 

غاز ظهور اين ديانت تا كنون بى سابقه ى بشدتى هستيم كه از آئبها ۀبر جامع
  . بوده است

دولت جمهورى اسالمى ايران كه در برابر اعتراضات زياد دول مختلف   
ى قرار گرفته و مايل نيست كه رسمًا بپذيرد ئجهان نسبت به رفتار با جامعه بها

ى ئبها ۀكه بطور سيستماتيك و منظم و اصولى تضييقات خود را بر عليه جامع
ُدَول غير  باالخصجهانى  ۀاكنون سعى بر آن دارد كه جامع ى سازدوارد م

ى يك تشكيالت سياسى است و پيروان ئغربى را متقاعد سازد كه ديانت بها
  . آن در سراسر جهان در فّعاليّتهاى خرابكارانه شركت دارند

هاّمات را تكذيب كرده و مردود ت تمام اين اتّ ى به شدّ ئجهانى بها ۀجامع  
پيروان آن بموجب احكام  ى يك ديانت جهانى مستقل وئديانت بها .مى داند

ه و هر گونه فّعاليّتهاى هواخواهانه و حزبى و آن ديانت از مداخله در امور سياسيّ 
  . ندا ب ممنوعمخرّ 

ى در سراسر ممالك جهان وجود داشته و فّعاليّت آنان بر ئبها ىجامعه ها  
ير سياسى، غير حزبى و صلح آميز دول اين ممالك واضح و آشكار است كه غ

ى در هر كشورى به صورت علنى و آشكار ئفّعاليّتهاى جامعه هاى بها. مى باشد
ى از تشكيل ئبها جهانىبوده و مى تواند مورد بررسى دقيق قرار گيرد و جامعه 

هيئتى بى طرف براى تحقيق درباره فّعاليّتهاى اين جامعه بخصوص درباره 
سياسى و خرابكارانه استقبال مى نمايد زيرا اين امر براى هام فّعاليّتهاى اتّ 

عا شده هاّمات دروغ و كينه توزانه اى را كه بوسيله دولت ايران ادّ هميشه تمام اتّ 
  . است باطل خواهد كرد

كوتاه قصد آن ندارد كه با تشريح  ۀجهانى بهائى در اين جوابيّ  ۀجامع  
ه جديد ايران وجود دارد اين بيانيّ كه در  آت و دروغهايىئمفصل هر گونه افترا

باره بحث  بلكه فقط به جوابهاى كلى زير در. بررسى، پاسخ و تكذيب نمايد
  . ه وجود دارد اكتفا مى نمايدهاى اساسى كه در آن نشريّ 

  )٣صفحه(مقدمه
ه ذكر شده است كه دول غربى و وسائل ارتباط جمعى در بيانيّ  ۀمقدمّ  در  

يان بوده و از آن بعنوان وسيله ئه به مسئله بهاتوجّ غرب به تنهايى مسئول جلب 
اى براى عيب جويى و حمله به جمهورى اسالمى ايران سوء استفاده نموده 

همدستى در  وهم به مشاركت حد نيز متّ حقوق بشر سازمان ملل متّ  ۀكميت .اند
اين امر شده است نويسندگان اين گزارش رسمًا از ذكر اين مسئله كه دول و 

مريكاى التين نيز عمل آه و فريقا، آسيا، اقيانوسيّ آارتباط جمعى در  وسائط
يان را محكوم نموده و متضممين حقوق بشر در تعدادى از ئبرخورد با بها

را بعنوان عملى خالف تعاليم  نيائممالك اسالمى نيز تضييقات وارده بر بها
  . ى كرده انداسالمى مورد سرزنش قرار داده و اظهار تأسف نموده اند خوددار

و  ٨، ٦تا  ٣صفحات(ىئظهور و منشأ ديانت بها مبدأ

٩ (  
ت ى محصول امپرياليسم روسيّه بوده و موجوديّ ئعاى اينكه ديانت بهاادّ   

 در خود را تنها مرهون فّعاليّتهاى يك جاسوس روسى است كه به نقاب مّال 
آن را مورد و فضالى اسالمى نيز  ءى علماآمده بود آنقدر احمقانه است كه حتّ 

است كه در اوائل  رتمام اين مبحث بر اين مبنا استوا .استهزاء قرار داده اند
ى چند ديپلمات روسى به مقاّمات مسئول ايران به منظور ئظهور ديانت بها

اّما اين  .يان مراجه نموده اندئف ساختن تضييقات مذهبى وارده بر بهامتوقّ 
ت مورد بحث قرار گرفته عنوان يك واقعيّ ه، به تنهايى به ارتباط روسى در بيانيّ 

  . بعنوان شاهد استفاده شده است ١»كتب تاريخى«و از 



 
 ١٢١   ولوله درشهر

 
ى ئه نمود كه متجاوز از يك قرن دشمنان ديانت بهادر اين باره بايد توجّ   

ى و پيروان آن منتشر ئديانت بها تعداد زيادى كتب و مقاالت و رّديّه بر ضدّ 
بعنوان نمونه . را تحريف و سوء تعبير نموده اندكرده و عمدًا تاريخ و تعاليم آن 

بعنوان افرادى فاسد از لحاظ  اى رئات تصوير شارعين ديانت بهادر اين نشريّ 
اخالقى ترسيم و تعاليم آن را به نحوى تحريف كرده اند كه به ظاهر مضحك و 

ى ئاسالمى جلوه گر شود و وقايع تاريخى كه شامل قربانى شدن مؤمنين بها ضدّ 
ت بنحوى حكايت شده كه آنان را بعنوان افرادى خون آشام و جنگجو اس

  . نشان دهد
گونه تحريفات مى باشد كه  دى از اينه ايران شامل نمونه هاى متعدّ بيانيّ   

ر رود كه اين اگر تصوّ . جميعًا با نقل قول هايى مورد حمايت قرار گرفته است
ختراع نشده باشند بايد نقل قول ها مخصوصًا به خاطر انتشار اين گزارش ا
» هكتب تاريخيّ «از  وفورنتيجه گرفت كه افرادى كه آن را جمع آورى كرده اند ب

براى اثبات افتراى ديگر بهره  ءى نقل قول نموده و از يك افترائضد بها يّۀردّ 
  . جسته اند

 ۀعالوه بر تحريفات مذكور گزارش شامل اشتباهات بزرگ و اساسى دربار  
چون اين مسائل  .آن تحقيق نمود ۀبه آسانى مى توان دربارحقايقى است كه 

ر نمود كه ى اين گزارش ندارد، لذا مى توان تصوّ ئبها تأثيرى در مباحث ضدّ 
عدم تمايل  وحاشتباهات اخير عمدى نبوده بلكه وجود اين خطاها بطور وض

  . ت مطالب نشان مى دهدنويسندگان را به صحّ  كلىّ 

 ٦صفحه(ى و استعمارئنت بهاوابستگى ميان ديا عاىادّ 

  )١١تا 
ى ئه كوشش زيادى كرده اند كه در آثار رسمى و اصيل بهافيِن بيانيّ مؤلّ   

دول يا مقاّمات رسمى  ۀاشاره و مطالبى دربار) بخصوص در كتاب قرن بديع(
آنجا كه چنين مطلبى يافت شده است بعنوان مدركى دال . دولتى غربى بيابند

ارائه گرديده  غربىى و دول ئپنهانى بين ديانت بها بر نوعى رابطه غير مجاز
را مطالعه مى كند درمى يابد كه هيچ پايه » مدرك«كه اين خواننده اى. است

ى تعدادى ديپلمات اعم از شرقى و ئدر سراسر تاريخ ديانت بها. واساسى ندارد
د يان ستمديده و مورئغربى صرفًا به دالئل بشر دوستانه خواسته اند كه به بها

آنان به مقاّمات رسمى مراجعه و  ربارهشكنجه واقع شده كمك نموده و د
ى اينگونه اقداّمات كه ئدر كتب بها. خواسته اند كه دست از تضييقات بردارند

گونه كه اكنون نيز غير عادى نيست و همچنين  در گذشته غير عادى نبوده همان
درباره اقداّمات ) ل غربىنه تنها ُدوَ ( موارد مشابهى از اقداّمات ُدَوِل جهان

ى، مقام و تعاليم آن با حق شناسى و احترام ئشناخت ديانت بها ورسمى آنان 
كه بوضوح بيانگر جنبه  اشاره هايى در اين باره در حالى. ثبت و ياد شده است

انسانى و بيغرضانه بسيارى از دول مى باشد نمى تواند بعنوان مدركى براى 
اين  در. ى گرددى تلقّ ئن اين دول و ديانت بهاارتباط و سازش سياسى ميا

وابستگى «گزارش كوشش بيشتر براى تمهيد مدرك به منظور توجيه برخى 
ذكر حوادث فلسطين در جنگ بين المللى اّول است كه بنظر آنان » استعمارى

گزارش به . در اصل كشمكش بين اسالم و قدرتهاى استعمارگر بوده است
 پسر) اس افندىمعروف به عبّ (رت عبدالبهاء غلط مطرح مى سازد كه حض

 ى بعنوان عامل دولت انگليس در فلسطين بوده و در حالىئشارع ديانت بها
كه افراد بومى در قحط و غال بودند گندم ذخيره و در اختيار قشون انگلستان 
قرار داده و به همين دليل مورد حفاظت قرار گرفته، پاداش مالى داده شده و 

ازاء خدمات مذكور  دراز طرف دولت انگلستان  )knight()نايت(بباالخره لق
  . به ايشان اعطاء گرديده است

ذكر شده است چيزى جز تحريف » حقيقت«اين نسبتهاى نابجا كه بعنوان  
حضرت عبدالبهاء هرگز وجهى از دولت انگلستان . فاحش و وقيحانه نيست

و  ءخود به فقرا ۀندريافت ننموده و بلحاظ تقدير از خدمات بشر دوستا
شده  ءبه ايشان اهدا) نايت(مستمندان فلسطين در جنگ جهانى اّول لقب

مبنى براينكه حضرت عبدالبهاء در ) ٤پاراگراف  ١٠ ۀصفح(است، ادعاى 
كه مردم محلى در قحطى بسر مى بردند گندم در اختيار ارتش انگلستان  حالى

 ۀصفح ٤مثًال مدرك (ر رفتهقرار دادند با خود مدركى كه براى اثبات آن بكا
اين مدرك به روشنى واضح مى سازد كه گندمى كه . كامًال متناقض است) ٢٧

ى قحطى زده در بوسيله حضرت عبدالبهاء كشت گرديد براى رفاه مردم محلّ 
همچنين از مدرك . مصرف شده است ١٩١٨تا ١٩١٤طى ساليان جنگ از 

سى تنها يكبار آن هم در مذكور اين حقيقت آشكار مى شود كه قشون انگلي
  . آخر جنگ به آن دسترسى داشته است

دولت انگلستان در حفاظت جانى حضرت عبدالبهاء در جواب  ۀمعاهد  
يان انگلستان بود كه اّطالع يافته بودند فرمانده قواى ئو اجابت تقاضاى بها

ترك بطور علنى قسم خورده بود كه حضرت عبدالبهاء را در جبل كرمل به 
 مالكيان در مئتى امروزه نيز وجود دارد كه بهاچنين وضعيّ . شدصليب ك

شان  مختلف بحكومت هاى مربوطه خود براى مساعدت به همكيشان ايرانى
  . مراجعه مى نمايند

انگليسى را كه در  ۀاين گزارش اسامى تعدادى از مقاّمات عالى رتب  
يد ولى از ذكر حضرت عبدالبهاء شركت داشته اند را ذكر مى نما ۀتشييع جناز

اينكه رؤساى اديان اسالم، مسيحى، يهودى، و جامعه هاى ديگر مذهبى در 
فلسطين نيز در اين مراسم  ۀارض اقدس و مقاّمات بلند پايه تمام طبقات جامع

  . شركت كرده اند خوددارى ورزيده است

صفحات (ى با صهيونيسمئوابستگى ديانت بها عاىادّ 

  ): ١٤تا ١١
ى ئه منظور ايجاد شبهه در ذكر رابطه سياسى ميان ديانت بهاايران ب ۀبيانيّ   

ى را بطور وسيع بكار مى برد كه درآن وضع و ئانه آثار بهاو صهيونيسم مجدّ 
بار ديگر . ى و مركز جهانى آن در ارض اقدس ذكر شده استئمقام ديانت بها

 بكلى فاقد. ته مى گردد كه اين مطالب كامًال بى اساس اسخواننده متوجّ 
محتواى سياسى است و صرفًا حاكى از وقايع مختلفه ايست كه قطعًا نشان 
دهنده رابطه ايست كه ناگزير بين مركز يك تشكيالت غير دولتى بين المللى و 

  . دولت ميزبان بايد وجود داشته باشد
د ديگر بيان داشته ى در موارد متعدّ ئگونه كه جامعه بين المللى بها همان

ى در قرن گذشته ساليان دراز قبل از ايجاد دولت ئهااست، مركز جهانى ب
حضرت بهاءاهلل . گونه ارتباطى با صهيونيسم ندارد اسرائيل مستقر بوده و هيچ

ارض ه ه بو تركيّ  انى بدستور و فرمان دو دولت اسالمى ايرئشارع ديانت بها
در آن اقليم مقيم  ١٨٩٢اقدس سرگون شدند و تا زمان صعود مبارك در سال 

در آنجا بر پا گشت و بدين ترتيب ارض اقدس مركز  شانرمطهّ  ۀمقبر. دندبو
ر س مقرّ حضرت بهاءاهلل بنفسه المقدّ . ى گرديدئروحانى جهانى ديانت بها

هميشه در يك مكان مشتركًا  دفرمودند كه مركز روحانى و ادارى آيينشان باي
در ارض اقدس  ى هموارهئبنابراين مركز ادارى جامعه جهانى بها. مستقر گردد

ات و بوده و همچنان بايستى در آن مكان باقى و برقرار بماند و بدليل مقتضيّ 
  . دًا تغيير محل يابدت نمى تواند مجدّ مصالح سياسى موقّ 

عات خود را به يان تبرّ ئدر گزارش اشاراتى به اين مسئله شده است كه بها  
در حقيقت . ماينداسرائيل مى فرستند تا صهيونيسم بين المللى را تقويت ن

ى ئيان در سراسر جهان به مركز جهانى بهائعات ارسال شده از طرف بهاتبرّ 
ه در اّماكن تاريخيّ  وسه صرفًا و منحصرًا بمنظور تعمير و نگهدارى اعتاب مقدّ 

ه داشت كه جامعه هاى بايد توجّ . ارض اقدس و امور ادارى آيينشان است
سه يحى نيز براى حفظ اّماكن مقدّ دينى ديگر نظير جامعه هاى مسلمان و مس

هم گاه آنان را متّ  عاتى مى فرستند ولى دولت ايران هيچخود در اسرائيل تبرّ 
  . نمايندنكرده است كه كمك مالى به دولت اسرائيل مى 
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است نه يك ى حزبى سياسى ئعاى اينكه ديانت بهاادّ 

  )١٥و ١٤صفحات (ديانت 
ب و مسائلى نظير عاى كذقسمت اعظم بحث مربوط به اين ادّ   

كه در » وابستگى به صهيونيسم«و » وابستگى استعمارى«» وابستگى روسى«
استفاده شده است قبًال مورد بحث قرار گرفته و » كتب تاريخى«آن كامًال از 

تنها . داردبطالن و بى اعتبارى آن ثابت گشته و ديگر نيازى به بحث بيشتر ن
سياسى شاه فقيد بوده اند در صفحات يان حامى ئافتراى جديد يعنى اينكه بها
  ) ١١تا  ٩صفحات .(بعد مشروحًا ذكر خواهد شد

صفحات (ىئى از تعاليم بهائنسبت به نمونه ها ايرادات

  )١٧تا١٥
ى را بطور ئدر اين قسمت گزارش ايران گردآورندگان احكاِم ديانت بها  

كامى را خود ناقص ذكر و يا آن را به غلط تعبير كرده اند و در مواردى نيز اح
چنانچه بخواهيم در مورد چنين مسائل ايدئولوژيكى نيز  .اختراع نموده اند

  . توضيح دهيم بحث به طور نامناسبى به درازا خواهد كشيد
گونه كتمان و يا مفهوم  بر خالف آنچه كه منظور گزارش بوده است هيچ  

ى ئحكام بهاى وجود نداشته و تمام ائيك از تعاليم ديانت بها مشئومى در هيچ
ه قرار گيرد و هر كس قادر است مى تواند بطور آشكار مورد مطالعه و مداقّ 

  . درباره آن سؤال و تحقيق نمايد
آنانست وفادار  يان به موطن يا كشورى كه محل اقامتئعا كه بهااين ادّ   

ُمِصّرًا مى  ى است كه از تابعيِن خودئنيستند تحريف عمدى تعاليم ديانت بها
صيحت مى نمايد كه اتباع وفادار مملكت خود بوده و وطن پرستى خواهد و ن

پرستى افراطى و بى پايه را  تيآگاهانه و عاقالنه اى را توصيه مى نمايد ولى ملّ 
ت تأسيس مردود دانسته و عقيده دارد در اين عصر بايد هدف و آرمان بشريّ 

افع و مصالح بترويج من وحدت عالم انسانى و جميع ملل و نحل باشد نه صرفًا
  . ىملّ 

در » هعدم مداخله در امور سياسيّ «طور كه در گزارش آمده است  همان  
عدم «عا كه اّما اين ادّ . ى استئحقيقت يكى از تعاليم اساسى ديانت بها

بهمان  »ات خرابكارى استه بعنوان پوششى براى عمليّ مداخله در امور سياسيّ 
شد  ذكركه قبًال  بطورى .اندازه كذب است كه واضح البطالن مى باشد

  . ندا ب ممنوعيان بموجب تعاليم خويش از هر نوع فّعاليّت مخرّ ئبها
ام ظالم را توصيه مى نمايد ى همكارى با حكّ ئعاى اينكه ديانت بهاادّ   

ف به وفا و صداقت و اطاعت تحريف احكام آن ديانت است كه پيروانش موظّ 
ه به شكل يا نوع و ، بدون توجّ از دولت در مملكتى كه در آن زندگى مى كنند

  . ت سياسى حكومت مى باشندموقعيّ 
ى عداوت ئديانت بها«عا كه باالخره اندك اثرى از حقيقت در اين ادّ   

سرسختانه با اسالم داشته و معتقد است كه تمام مسلمين در سراسر جهان بايد 
ى حتّ  ى وجود ندارد كهئهيچ نشانه اى درآثاربها .وجود ندارد» نابود گردند

عاى كه اين ادّ  شكاراستو كامًال آ بتوان امكان داد چنين مطلبى تعبير گردد
مخصوصًا به منظور ايجاد عناد و عدم اعتماد براى  تحريك آميز در گزارش

  . خوانندگان مسلمان و دول اسالمى درج گشته است
ى حامى و مدافع وحدت اديان بوده و تعليم مى ئدر حقيقت ديانت بها  

ب و تبعيض دينى بايستى از ل، تعّص ، عدم تحمّ ها بى حرمتى تمامدهد كه 
اين طريق ه ى در برابر ساير اديان بئبر خورد و روش بها ۀاجماًال نحو. بين برود

معتقدند كه  ديانكه پيروان ساير ا در حالى .تلخيص مى گردد و قابل ذكر است
پيشرفت و استمرار  ىئه با پيامبر آنان خاتمه يافته، ديانت بهاظهورات الهيّ 
ى ى مربّ ئسه را تعليم مى دهد و حضرت بهاءاهلل شارع ديانت بهاظهورات مقدّ 

اخير الهى اّما نه آخرين آنان مى باشند كه براى هدايت بشر ظهور فرموده 
جميع اديان بزرگ عالم بوده  ساسىيان معتقد به وحدت ائهمچنين بها. است

در (.ز مى دارندو معزّ  ه و محترمّمات ربانيّ و شارعين اديان الهى را ملهم به الها

ى تنها ديانت مستقل جهانى ئين بهاياستثناء نفس ديانت اسالم آه حقيقت ب
از اين جهت براى .) است كه قرآن كريم را بعنوان كتابى آسمانى مى شناسد

تحقير و يا تخريب اديان ديگر انكار يكى از اساسى  فت،ى مخالئيك فرد بها
  . مبادى ديانتى استترين اصول و 

يان و رژيم پهلوى و ئعاى همكارى ميان بهاادّ 

  ):٢١تا  ١٨صفحات (ساواك
يان با رژيم شاه فقيد همكارى نموده و از او حمايت ئعا كه بهااين ادّ   

ى ئكرده اند از اين حقيقت سرچشمه مى گيرد كه بموجب تعاليم ديانت بها
يان ايران به ئتيجه بهابالنّ بهائيان به حكومت كشور خويش وفادار بوده و 

 نمودندبى كه با رژيم مخالفت مى تشكيالت سياسى و يا تشكيالت مخرّ 
يان در برابر رژيم جديد نيز ئنپيوستند همين اصل در زمان حاضر بوسيله بها

يان با ساواك همكارى داشته اند نيز بهمان ئعا كه بهارعايت مى شود اين ادّ 
ى ئساواك نظير پرويز ثابتى كه او را بهانسبت كذب است، مقاّمات مسئول 

  . ى نبوده اندئگاه بها شناخته اند هيچ
كه تمام ) كه بايد به خوبى از آن آگاه باشند(ه به اين حقيقت با عدم توجّ   
استثناء اعدام بخاطر ه ى در معرض تبعيضات و تضييقات عديده بئبها ۀجامع

ه ساواك يكى از عوامل اصلى بوده اند و اينك ديانتشان در سراسر دوره پهلوى
گزارش بطور غير منطقى در  گانيان اقدام مى كرد، گردآورندئبود كه بر عليه بها

قسمت اصلى سازمان حكومت معدوم شاه «بيان مى نمايند كه  ١٨ ۀصفح
  . »يان اداره مى شدئساواك بوسيله بها مخصوصًا

نظير . نمايد ى ذكر مىئنفر را بعنوان بها ١٣اين بحث  ۀگزارش در ادام  
مطالبى كه در اين گزارش آمده است صورت اسامى مذكور حاوى نيمى  ۀبقيّ 

 هيچ. مى تخريبى نمى باشدت است و نيم ديگر چيزى جز افسانه و توهّ از واقعيّ 
روحانى، پارسا  يدا،هو(يك از اين مقاّمات سياسى كه در گزارش ذكر شده اند 

ژنرال صنيعى  .ليلى امير ارجمند همچنين ى نبوده اند،ئهرگز بها) و ثابتى
. ى طرد گرديدئبها ۀى بود ولى بخاطر قبول پست سياسى از جامعئروزگارى بها

تى ات سياسى يا امنيّ يك به هيچ وجه با عمليّ  ى هستند هيچئه كه بهااّما از بقيّ 
دكتر ايادى يكى از پزشكان شاه  .اند داشتهدر رژيم شاه ارتباط و مشاركت ن

شاپور راسخ يك استاد . ى كشور بوددمى رئيس هواپيمايى ملّ آقاى خا. بود
ممتاز اقتصاد و تعليم و تربيت در پروژه هاى رشد و توسعه سازمان برنامه 

خانم ايشان مهرى كه روانشناس برجسته اى بود در برنامه . همكارى داشت
ى تهايى بر عهده داشته و يا مورد مشاوره قرار ممسئوليّ  هتوسعه فرهنگى گهگا

حسين . آقايان ثابت و يزدانى در تجارت خصوصى دست داشتند. گرفته است
اّمانت يك آرشيتكت ممتاز و معروف است و بدون شك نام او به اين دليل به 

عاليترين (ليست اضافه شده است كه طراح َمقرِّ دائمى بيت العدل اعظم الهى 
  . يان يافته بوده استيا داُرالَتشريع كه اخيرًا پا) ىئادارى ديانت بها قامم

    ): ٢١تا  ١٨صفحات (عاى مدارك ساواكادّ 
. ه در مورد اين مدارك مطرح مى شودال بسيار شايان توجّ ؤدر اينجا دو س  

يان ئساواك بوسيله بها) چنانكه بطور كذب در اين گزارش آمده است آن(اگر 
شات يان جاسوسى مى كرده و گزارئاداره مى شد چرا اين سازمان بر ضد بها

  از اين جامعه مى داده است؟  مضرّ 
ه كنندگان اين گزارش خواسته اند اين تناقض آشكار را به اينكه تهيّ  نظر  

  : مسكوت بگذارند سوال ديگر مطرح مى گردد
ه به اينكه دولت فعلى ايران ساواك و تمام اعمال آن را بطور كامل بى با توجّ 

 مدارك معتبر و رسمى در مورداعتبار دانسته چرا مدارك ساواك حال بعنوان 
  يان بكار مى رود؟ ئبها

ى و اسامى شركت ئنفس مدارك تاريخ بعضى از جلسات بها ۀبار در  
يان را شديدًا تحت نظر ئساواك بها(كنندگان در آن ممكنست صحيح باشد

يان ذكر شده است آنقدر مضحك ئاّما اظهاراتى كه به غلط از قول بها) داشت
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اين مطالب . تگى بودن آن بوضوح آشكار مى باشدو مسخره است كه ساخ

كه از لحاظ سياسى به (به منظور تأمين اهداف خود ساواك است  ختگىسا
و همچنين همكار عمده و اساسى ساواك، انجمن ) يان حمله مى كردئبها

يان مخالفت مى ئكه از لحاظ دينى با بها(ب و قشرى تبليغات اسالمىمتعّص 
! قىيان به طريق علمى و منطئو گروه در حمله به بهاهمكارى بين اين د) نمود

براى اّطالع از (.به چاپ رسيّده است ١٩٨٠مجاهد مورخ نهم جون  ۀدر مجلّ 
تحت عنوان تضييقات وارده بر يك :يان در ايرانئمتن كامل به گزارش بها

  .) مراجعه فرماييد ١٩٨٢چاپ  ٨٣ ۀت مذهبى صفحاقليّ 
در » اقرارى«ى ئايران هيچ فرد بها عاى مندرج در گزارشبخالف ادّ   

ى شده است هرگز ننموده ئجامعه بها كه بر ضدّ  هاّماتىيك از اتّ  خصوص هيچ
صرفًا نقل قولى است از يك مدرك ساواك و  ١٨ ۀمذكور در صفح» اقرار«و 

وجود  رگزيان هئهاّمات وارده بر عليه بهاكوچكترين مدركى براى حمايت از اتّ 
آخر  ۀصفح ٢١كه بعنوان سند داده شده است و مداركى . نداشته است

و يا ) ١٦تا  ١اسناد (گزارش ايران را در بر مى گيرد يا نقل قولهاى بى پايه 
مى ) ساواك ٣٦تا  ١٧اسناد جعلى ( مدارك شديد اللحن و آشكارا مجعول

  . باشد
عدم توانايى مقاّمات مسئول ايران در بدست دادن مدارك معتبر بر ضد   
ى در زمينه وفادارى ئزيرا اصول و تعاليم ديانت بها. بدًا عجيب نيستيان ائبها

ب كامًال ه يا فّعاليّتهاى مخرّ و اطاعت از حكومت و عدم مداخله در امور سياسيّ 
دگرگون شونده دستخوش  ايطر و يا شردولتهاى متغيّ  يرياس اساس است و با تغ

  . تغيير نمى شود

تا  ٢١صفحات ( يانئبرخورد دولت ايران با بها وضع

٢٤ (  
در ضمن توده اى از انتقادات تلخ و (ى گزارش ايران ئقسمت نها  

شامل اظهارات كاذبه چندى درباره رفتار حكومت ايران با  )نامربوط سياسى
  . ى مى باشدئپيروان ديانت بها

ت ماهيّ «يانئبيان مى كند بسيارى از بها ٣پاراگراف  ٢٣ ۀدر صفح  
به «ى نموده و ا تشخيص داده و بنابراين از آن تبرّ ديانت خود ر» امپرياليستى

ى كه ئبها ٣٠٠.٠٠٠حقيقت اين است كه » .آغوش مردم اسالم برگشته اند
تضييقات بى  برت مذهبى را در ايران تشكيل مى دهند در برابزرگترين اقليّ 

رغم  رحمانه اجتماعى، مالى، روانى و فشار جسمى استقامت نموده و على
ى ونفر بها ١٤٢ها اعتقاد خود را از دست نداده اند و تا كنون تمام اين فشار

ى كه بوسيله آن جان خويش را نجات دهند ترجيح داده اعدام شدن را بر تبرّ 
ى كرده اند و آنهم در اثر خود تبرّ  يانتيان از دئاند و صرفًا تعداد قليلى از بها

  . فشارهاى جسمى شديد و النهايه بوده است
رسمى دولت ايران را بيان  ۀعقيد) ٥پاراگراف  ٢٣ ۀدر صفح(گزارش   

ى هرگز بخاطر اعتقاداتش بوسيله دولت ايران كشته ئمى كند كه هيچ فرد بها
ى كه محكوم به مرگ شده و يا به زندان رفته ئنشده است بلكه هر فرد بها

  . ر و بخاطر خيانت بر عليه كشور بوده استاست مقّص 
ى در ايران ئداومى را كه بر تمام جامعه بهاه و ماين بحث تضييقات ساريّ   

گونه مدركى  و همچنين اين حقيقت كه هيچ نمى دهد وارد مى شود توضيح
يانى كه اعدام شده اند را ذكر نمى ئهاّمات وارده بر عليه بهادر حمايت از اتّ 

موارد معدودى كه يك  دركند و نيز اين حقيقت را از نظر دور مى دارد كه 
ى اعالم داشته است بالفاصله آزاد شده و از ى خود را براى تبرّ ى اّمادگئبها

يان هم ئكه بها ى گرديده است در حالىكه بر عليه او بوده مبرّ  هاّماتىتمام اتّ 
 .هاّمات مشابه اعدام شده اندى احتراز نموده اند بهمان اتّ بند ديگرش كه از تبرّ 

يان ايران و ئى بهاملّ توقيف تمام اعضاى محفل  ازاين بحث مفقود شدن بعد 
نفر جانشينان آنان را كه قبالٔ اعالن نشده بود بيان  ٨همچنين اعدام مخفى 

ى شامل زنان و ئهمچنين روشن نمى سازد كه چرا در ليست بها. نمى كند
  . نوجوانان هم اكنون بدون جرم در زندانهاى ايران نگاهداشته شده اند

ى بخاطر عقايد ئبها ۀه جامعاين بحث كه تضييقات در سطح وسيع بر علي  
ى و ئدر برابر اين حقيقت كه اموال و امالك جامعه بها ،مذهبى وجود ندارد

ى ئسه ايران مصادره و ضبط شده و يا ويران گشته است و هزاران بهااّماكن مقدّ 
انفصال از  ظيربى گناه از حقوق اساسى بشرى خود بطريق غير انسانى ن

ت از تگى، ضبط اموال شخصى، محروميّ خدمت و شغل، قطع حقوق بازنشس
متقاعد محروم مانده اند البته  ت از تعليم و تربيت اطفالوسائل كار و ممنوعيّ 

  . كننده نبوده و بحثى غريب و غير واقعى است
يان مادام كه در فّعاليّتهاى ئكه بها) ٥و  ٢پاراگراف  ٢٣ ۀصفح( عااين ادّ   

اساسى از حفاظت و حمايت ضد حكومتى شركت نكرده اند بموجب قانون 
يان را ئقانون اساسى ايران بها .قانونى بر خوردار ند نيز دروغى بيش نيست

احكام  وجبت نمى شناسد و بنابراين بمت مذهبى به رسميّ بعنوان يك اقليّ 
 يان داراى هيچئاسالمى كه قانون اساسى بر مبناى آن تدوين گرديده است بها

بموجب . اظتى در قانون اساسى نمى باشندگونه مقام، حقوق يا صيانت و حف
نظام قانونى فعلى و جديد حقوق اساسى زمانى به آنان اعطاء مى شود كه از 

  » .يندبه آغوش اسالم درآ« ى نموده وديانت خويش تبرّ 
ر دولت ايران روشن است كه تضييقات وارده بر رغم انكارهاى مكرّ  على  
مبرهن و  ان است و همچنين بوضوحت عقايد دينى آنى صرفًا بعلّ ئبها ۀجامع

بهائيّت، منشاء و «رسمى تحت عنوان  ۀهاّمات وارده در بيانيّ آشكار است كه اتّ 
ه بين توجّ  نفقط اقدامى از طرف دولت ايران براى منحرف كرد» نقش آن

ب آميز مذهبى كه باعث اين تضييقات است و المللى از تحريكات تعّص 
ى در سراسر جهان از آن ئبها ۀامعبمنظور هدم شهرت نيكى است كه ج

  . برخوردار است
هاّمات كاذبه بر عليه آنان كه ى در ايران و اتّ ئبها ۀتضييقات وارده بر جامع  

ات بوسيله جمهورى اسالمى ايران وارد آمده است بطور كاملترى در نشريّ 
گزارشى از تضييقات وارده : يان در ايرانئبها«جامعه بين المللى تحت عنوان 

براى اّولين بار در  زارشاين گ. مطرح و ذكر شده است» ت مذهبىيك اقليّ  بر
م آن با اضافات در به چاپ رسيّده و طبع دوّ ) ١٣٦٠خرداد ماه (١٩٨١جون 

  .منتشر گرديده است) ١٣٦١تير ماه (١٩٨٢جوالى 



 
 ١٢٤   ولوله درشهر

 

 گفتم  ىمجمل باب اين مفّصل از من

  اى ازيك مقاله درجواب چندشبهه وايراد نمونه
  سايت نقطه نظر قدس،عالء 

  مـگفت ىلـن باب مجمـل ايّـن از مفصـم
  برخوان  ىخود ز مجمل من رومفّصل وت
  ) يىبخارا ىکمال(

تحت  مزيتا رانيا ۀي، در نشر)٢٠٠١آگست ( ١٣٨٠ماه سال مرداد در  
 ۀ، در پاسخ به نوشت»ستيمستقل ن انتيد کيهرگز  ،ىبهائ ۀفرق« عنوان

، در موضوع ظهور )٢٠٠١ ىجوال( ١٣٨٠د ماه در مردا هيآن نشر در نجانبيا
 ىخراسان ۀصادق احمدزاد ىبه قلم آقا ىمطلب ،ىوبهائ ىباب نييآ شيدايو پ

  . آن نگاشته شود ۀدربار ىچند سطر ديآمده بود که الزم گرد
.  . .اى در صفحه«: آورد ىم نيچن خود ۀمحترم در آغاز نوشت ۀنويسند  

و با استناد به  ىآن به دّقت وبا موشکافاگر مطالب  درج شده بود که ىشرح 
ومشوب شدن  ىنشود موجب گمراه ليتجزيه و تحل ىمدارک و شواهد تاريخ

   ».ذهن خوانندگان آن روزنامه خواهد شد
 اين ۀمحترم نه تنها نوشت ۀسندينو آيد ىاز اينکه چنانکه بر م شگفتا اّما  

هم ارائه  ىشواهدنخوانده و مدارک و  »ىبه دّقت و با موشکاف« جانب را
و مشوب شدن ذهن خوانندگان  ىاز گمراه «بتواند بقول خودشان  نداده تا
 انيو اساس و ب پايه ىب ىنمايد، بلکه با دادن شعارها ىريجلوگ »روزنامه،
پرداخته و به زعم  انينيشيپ ىها تکرار همان گفته به اديبن ىو ب مايه ىمطالب ب

 ۀآشکار و هويدا ساخته و به رشت ىجديدحقايق  گشوده و ىا خود، ابواب تازه
   .است دهيتحرير کش

کس «: يکصد و شصت سال است که به مصداق آنکه محترم، ۀنويسند  
  : به قول موالنا که ىو از آنجاي »بر سنگ ىنزند بر درخت ب

  ديده شد ىدل بسو حجاب از صد   شد دهيغرض آمد هنر پوش چون

 ىب ىها چه تهمت ىبهائ نييآ شرفتياز پ ىريجلوگ ىارباب غرض برا  
. بستند مايه ىب ىها رايهياساس زدند و چه اتّهامات ناروا، روا داشتند و چه پ 

و روش هر چه در توان داشتند بکار بردند، اّما چه سود از اين همه  وهيبراين ش
را بريدند، بر  ىبهائ نييدرخت آ ىها چه شاخه هرکوش وجوش و خروش؟ زيرا 

 شتريب دند،يکش رونيو بن ب خيهايش را از ب هر قدر ريشهو  شاخ و برگ افزود
تر  آنرا به باد جور و جفا دادند، شکوفان ۀگل و شکوف و هر اندازه ديريشه دوان

 ۀهم واز اينر. شد رياش جهانگ و آوازه گرديد ريگ  جا اش همه شد تا سرانجام سايه
آينده  ۀذشته آينگ ،ىآر. گشت ثمر ىوب ميها عق و تمام کوشش هودهيها ب تالش

   .است، در آن بنگريد که شايد آگاه شويد
 ىرا يک ديانت مستقل و اله ىبهائ نييآ انيبهائ ،ىگرام هموطن  

ه نبودن آن ب ىبر عدم استقالل و اله ليدل د،يدان ىو چنانچه شما نم دانند ىم
 اهلل، آنچه پند و سفارش حضرت بهاء به انيبهائ. بشمار آيد تواند ىنم ىرو چيه

گر نه  ومقصود حاصل  افتاد، اگر مقبول نمايند، ىرا دارايند به ديگران م
 ايد،يطبع شما ن رو چنانچه اين موضوع پسند و مقبول از اين .تعّرض باطل

   .ارنديبرن ىندارند و شکوه و شکايت ىاعتراض
اينک . دانند ىنم ىمستقل و اله نياسالم را آئ نيآئ انيحيمس و يهوديان  

 ىعدم استقالل و اله اريرا مالک و مع ىقبول و شناساي اين عدم ىآيا بايست
مسلمانان برابر آيات قرآن اديان  که ىدر صورت اسالم بر شماريم؟ نيينبودن آ

او را  نييآيا مسلمانان حضرت زرتشت و آ. شناسند ىم ىرا اله حييهود و مس
 خوانند؟ ىم ىنرا آسما آن امبريو پ اسالم نيآئ انيآيا زرتشت و دانند ىم ىاله

   .است ىمنف پاسخ در هر دوصورت
 ىبسنده و کاف ىاّطالع و آگاه ىبهائ نييشما که از آ محترم،ۀ نويسند  

و مسموعات و خواندن چند  ها دهيشن ۀاز مقول ديدان ىم نداريد و آنچه را هم که
: ايد که تان آورده چگونه به جرأت و صراحت در نوشته ّديه استجزوه و کتاب رّ 

اينکه بتوانند به  ىو برا اند که توانسته بيو بهر ترت اين فرقه همواره نيلّغمب«

 ىو اله ىخود رنگ آسمان »ىبه ظاهر مذهب ىول ىاسيس متون«و  »فستيمان«
و تحريف  ريبا تفس ىو حتّ  ىخود را به نحو بدهند، هر بخش از نوشتار و گفتار

 ىقبل امبرانيپ ماتيتعل ۀامدر اد و ليمربوط و منسوب به قرآن يا تورات يا انج
   »اند؟ خوانده

چه  ىبه ظاهرمذهب ىول ىاسيمتون س و  فستيو منظورتان از مان مراد آيا  
 نييآ انگذاريبن ىها آثار و نوشته ىنشده است که کس دهيتا کنون شن است؟ زيچ

آيا هدف از بکار بردن اين  .باشد دهينام ىاسيو متون س فستيرا مان ىبهائ
 و يا اينکه با مرام دارد ىاسيس ۀجنب ىبهائ نييآ دياست که بگوئ ها اين واژه

در لغت به  »فستيمان«ۀ آنکه واژ حيدر ارتباط است؟ توض »ىستيکمون«
و  لسوفيکارل مارکس ف آمده و کتاب معروف رهيو غ هيّ و اعالم هيّ انيب ىمعنا

 ۀسرلوح که ىاستمدارآلمانياقتصاددان و س و فريدريش انگلز ىاقتصاددان آلمان
درشهر لندن از  ىالديم ١٨٤٨سم بشمار آمده و بسال يحزب کمون ۀيّ انيو ب مرام
  . است شده دهيبدين نام نام زين انتشار يافته، ستهايانجمن کمون نينخست ىسو

اهلل که  بهاء ىمنش ۀنوشت ليالح  کشفاّما درکتاب  «: نويسد ىم نويسنده  
مشغول  ىنويس هم به لوح ر آنجابوده و د فايح و خود در عّکا سيهمراه رئ
 حاتيشده و از آن همه توض داده حيتوض قًايصدور الواح دق ىچگونگ بوده،

خاّصه  شود، ىنم العاده با خداوند مستفاد تماس و ارتباط خارق گونه چيه
بوده و از  و يا تکرار مکّررات اتيّ بديه ۀآنکه مطالب الواح نامبرده از جمل

از سالست  ىو مانند ساير کتب آسمان کند ىت نمگوينده حکاي ىانسجام ذهن
   ».باشد  ىوبالغت برخوردار نم

ايد و آيا نام  را خوانده ليآيا شما کتاب کشف الح محترم،ۀ نويسند  
گويا  داريد؟ ىاو اّطالع و آگاه ۀنيشيو از گذشته و پ ديدان ىم را آن ۀنويسند

   .و مسموعات است ها هديشن ۀهم از مقول نهيدر اين زم شما ىاّطالع و آگاه
) ىآيت(ىتفت ۀآوار نيالحس عبد رزايم ليالح  کتاب کشف ۀنويسند ،ىبار  
هم در دو مجلّد در تاريخ ديانت  ىبود و کتاب ىبهائ نينامبرده از مبلّغ .است
 ١٣٠٣و در سال  ديتحرير کش ۀبه رشت کواکب الّدّريه بنام ىو بهائ ىباب

چند  ىسالو  ديبه چاپ رساندر قاهره مصر ) ىالديم١٩٢٣-٤(ىشمس
برخاست و  ىو غروراز در مخالفت و نافرمان ىخواه نگذشت که به علّت خود

از اينرو . اخراج گرديد انيبهائۀ به فتنه و فساد پرداخت و سرانجام از جامع
 ىو چاپ کتاب فيبرخاست وبه تأل ىو مخالفت به تالف ىدشمن ىنامبرده از رو

دست زد و  ىشمس ١٣١٠و ١٣٠٧ ىدر سالها ليالح  کشفدر سه جلد با نام 
. هـ ١٣١٩او در سال . درگذشت ىشمس ١٣٣٢سرانجام در سال 

در  ىتفت ىعل محّمد خيبرادرش ش ۀليوس ىام جواندر ايّ ) ىالديم١٩٠١.(ق  
مّدت ده سال  که ىزمان ىدرآمد يعن ىبهائ نييشهر يزد به آ تفت از توابع ۀقصب

 ،ىالديم ١٨٩٢برابر . ق  . هـ١٣٠٩عّکا بسال در  اهلل از درگذشت حضرت بهاء
 ىمنش سنده،ينو ۀبرابر نوشت است توانسته ىرو نامبرده نم از اين. گذشته بود

برده و در آنجا به  بسر فايخود در عّکا و ح سياهلل بوده و همراه رئ بهاء
 .باشد داده ىحاتيصدور الواح توض ىمشغول شده و در چگونگ ىنويس لوح

را از کجا و  زيانگ و شگفت بيعج ّطالعاتمحترم اين ا ۀويسندن ستيروشن ن
پايان جلد  در آنکه نامبرده چنانکه خود حيتوض .بدست آورده است چگونه

به  فايآورده، فقط سه بار به عّکا و ح ٣٣٥صفحه  الّدّريه کواکب دوم کتاب 
در زمان حضرت عبدالبهاء و .(ق  . هـ١٣٤٢تا  ١٣٢٠ ىسالها نيشرح زير ب

  : است کرده سفر) ىافند ىحضرت شوق

و دو  ستي، ب)ىالديم ١٩٢٣برابر .(ق . هـ١٣٤٢در اين سنه  نگارنده 
و  ىبوده چند مرتبه در اکثر مدن و قر سال است که دائمًا در سفر

و چند مرتبه به  نموده ريجات وطن خود که مملکت ايران است س قصبه
 و نيفلسط و و سوريا ىد عثمانبه ترکستان و سه سفر به بال ىا قفقاز و دفعه

تقريبًا  .به اروپا رفته رًايو اخ مصر و اکثر بالد عرب  به برّ  ىو سفر لشاما  برّ 
ايران و پنجاه مرکز  انياز مراکز بهائ يکصد و شصت مدينه و قريه و قصبه

مّطلعه از  ۀهزاران نفوس کامل کرده و با ريخارجه را س انياز مراکز بهائ
اين امر بهر  بر را که ىارينموده و کتب بس زشيخلط و آم قدماء و حدثاء

امور  از ىرا مطالعه نموده و کمتر امر آن ۀلسان نوشته شده اصل يا ترجم
 دهياست در موضوع اين امر که بر اين بنده پوش ىتاريخ ريو غ ىتاريخ

   . . . مانده باشد



 
 ١٢٥   ولوله درشهر

 
ات سالست و فصاحت و بالغت آي ۀبار تا کنون در محترم،ۀ نويسند  

 ۀهرگز در بار ىبوديم، ول دهيمؤمنان، شن آن هم از قول د،يکتاب قرآن مج
نخوانده و  ىدر جاي ليتورات وانج ىسالست و فصاحت و بالغت کتابها

 سنده،ينو ستيبوديم وروشن ن دهينشن زيآن اديان ن روانيپ انياز زبان و ب ىحتّ 
و ياخود چگونه  هديشن ىاين اوصاف را از کجا به ارمغان آورده و از چه کس

از قرن  زين ديآنکه موضوع بالغت و فصاحت قرآن مج حيدريافته است؟ توض
 ىو نشان اعجاز آن تلقّ  ليبه بعد بتدريج مطرح شد و دل ىقمر ىهجر مسوّ 

و سالست  تکه اگر فصاحت و بالغ آيد ىم شياين سؤال پ در اينجا. گرديد
اين تنها و  اين بشمار آريم، آو اعجاز آ تيّ حّقان اريقرآن شريف را مالک و مع

اختصاص نخواهد  ءو ُبلغا ءو ُفصحا ءعلما معدود از ادبا و ىفقط به گروه
 ماند؟ آيا در صدر اسالم، نخواهند و محروم بهره ىيافت و ديگران از آن ب

بخاطر  کدام چيه آنان، الو امث ىو بالل حبش ىابوذر چوپان و سلمان پارس
 اسالم امبريپ ىو راست تيّ حّقان د،يت قرآن مجفصاحت و بالغت و سالست آيا

  او را پذيرا شدند و به او گرويدند؟  نييو آ
ايد، چگونه  اهلل را نخوانده اين، شما که الواح و آثار حضرت بهاء بر افزون  

و نشان  ليو تکرار مکّررات و دل اتيّ بديه ۀآنرا از مقول نيو مضام و از کجا متون
 قلمداد ساخته و در اين رهگذر، در نهج آن، ۀگويند ىعدم انسجام ذهن

کافران و مشرکان و مخالفان در زمان ظهور  از انينيشيپ و اعتراض ىريايرادگ
و  هودهيو روش ب وهيو بدينگونه ش ايد ايد و رقم زده گذارده اسالم قدم امبريپ

  ايد؟  گرفته شيعبث آنان را پ
اْفتراُه  اُلوا اْضغاُث احالٍم َبلْ َبْل ق«: آمده است اءيانب  ۀپنجم از سور ۀدرآي  

بلکه : آن اين است ۀکه ترجم »َکما اْرِسَل اْالوُلونَ  يةٍ بآ اِتنايَ َبْل ُهَو شاِعٌر َفلْ 
. محّمد شاعر است پريشان است، بلکه کافران گفتند که قرآن سخنان پراکنده

با آن  تهگذش امبرانيبه همان گونه که پ اورديما ب ىبرا ىا پس بايد معجزه
: صاّفات آمده است ۀشش از سور و   ىس ۀدر آي نيهمچن .فرستاده شده بودند

 ِٔنّا َلتاِرکوا آِلَهِتنا ِلشاعٍر َمْجنوٍن « و : است آن اين ۀکه ترجم »ويُقوُلوَن ا
ۀ در آي زين م؟يرها کن نهديوا ىآيا ما خدايان خود را بخاطر شاعر گويند، ىم
ْکرى انّا« :خان آمده استد ۀو چهاردهم از سور زدهميس جاُهْم  َقدْ  وَ  َلُهُم الذِّ

چگونه : آن اين است ۀکه ترجم »َمْجُنونٌ  ُثم َتَولّوا َعْنُه و قاُلوا ُمَعلمٌ  نٌ يَرُسوٌل ُمبِ 
 کننده که آشکار ىامبريافتد، زيرا با آنکه پ پند و اندرز خداوند در آنان کارگر

و گفته اند  دهيگردان ىهمه از او رو اين آمده است، با شان ىبه سو زهاستيچ
يکم   و  ىس ۀدر آي نيهمچن .است و مجنون و ديوانه گرانيد ۀکه او آموخته شد

 ُقلناآياُتنا قاُلوا َقْد َسِمْعنا َلو َنشاُء لَ  ِهمْ يْ َعلَ  ىو اذا ُتْتل«: أنفال آمده است  ۀاز سور
ل رُ ياّال اساطِ  ِمْثَل هذا اْن هذا وکه ىو هنگام: آن اين است ۀکه ترجم »نَ ياال 

 ميو اگر بخواه ايم دهيرا شن زهاياين چ گويند، ىآيات ما برآنان خوانده شود، م
 ىها و افسانه ريجز اساط ىزيگفت و اين آيات چ ميرا خواه مانند اين آيات

   .ستينبوده و ن انينيشيپ
مشارکت و  ۀو کهن هيپا ىموضوع ب خود باز به ۀنويسنده در مقال ،ىبار  
پرداخته و  ىوبهائ ىباب ىها فرقه ليدر تشک سيروس و انگل ىهمکار
در  ىمذهبۀ به منظور ايجاد تفرق زيايران و روس را ن ىآور آنکه جنگها شگفت

برشمرده  خود ۀتنامبرده به گف ىها فرقه دايشيظهور و پ جهيو در نت انيايران انيم
   .است
 شاه ىيران و روس در زمان فتحعلا ىاّول جنگها ۀدور محترم،ۀ نويسند  

- . ق  . هـ ١٢٢٨و . م١٨٠٣ - .ق .هـ ١٢١٨ ىسالها( قاجار به مّدت ده سال
گلستان و  ۀشکست ايران و عقد معاهد و سرانجام به ديبطول انجام.) م١٨١٣
ايران و  ىم جنگهادوّ  ۀدور .گرديد ىقفقاز منته نياز سرزم ىميدادن ن  از دست
آغاز گرديد و  در عهد همان پادشاه.) م١٨٢٦.(ق  . هـ١٢٤١در سال  زيروس ن

قرارداد  ادامه يافت و با شکست ايران و عقد.) م١٨٢٨. (ق  . هـ١٢٤٣تا سال 
 تومان ونهايليقفقاز و پرداخت م نيسرزم ۀمانديدادن باق و از دست ىترکمانچا

 ۀدورکه آيا  آيد ىم شيدر اينجا اين پرسش پ. ديپايان انجام غرامت و تاوان به
 ىترکمانچا نيننگ ۀاش انعقاد عهدنام ايران و روس که سرانجام ىجنگها مدوّ 

نبود، اين  هيوجه مايل به جنگ با روس چيقاجار به شاه ىفتحعل با آنکه گرديد،
و شاه را  کردند ىنبودند که اعالم آمادگ انيعيش ديتقل و مراجع عهيش ونيّ روحان

دادند و  ىو کّفار فتو هيبه جهاد با روس کردند و و کفن بر تن اردندزير فشار گذ

روانه ساختند؟ اينک اين سؤال مطرح ر جنگ و کارزا دانيرا به م انيعيش
قاجار که علل  شاه ىفتحعل ايران و روس در زمان ىکه آيا وقوع جنگها شود ىم
، )استاز موضوع بحث ما دراينجا  رونيو ب(داشته  ىتاريخ ۀو سابق ىاسيس

 ىباب نييظهور آ جهيو در نت انيايران انيدر م ىمذهب ۀتفرق در ايجاد ىچه نقش
در بغداد در  ىبهائ نيآئ دايشيو پ.) م١٨٤٤.(ق  . هـ١٢٦٠بسال  رازيدر ش
 ليمحترم، در تجزيه و تحلۀ ، داشته است؟ نويسند.)م١٨٦٣.(ق  . هـ١٢٧٩سال

 ىز آنجائو انديشه بايد، ا ىزدن نشايد، بلکه بررس به آب گدار ىب اين رويدادها
   .يکساعت انديشه، بهتر از هفتاد سال عبادت است: اند گفته که

خود بطور خالصه علّت مشارکت و  ۀديگر نوشت ىجا در نويسنده  
 ،ىگريدر ساختن و پرداختن بهائ را سيروس و انگل ىها دولت ىهمکار

در کشور ايران  انيعيش فيو به منظور تضع عهيدر کنار مذهب ش ىا ايجاد فرقه
   .شمرد ىم بر

و  ىباب نييکوتاه سخن آنکه موضوع ساختن و پرداختن آ محترم،ۀ نويسند  
مرحوم احمد  ىو اساس است که حتّ  پايه ىآنقدر ب سيروس وانگل ۀليوس ىبهائ
نوشته و شما  ىگريبهائبا نام  ىو بهائ ىباب نييآِ  در ردّ  ىا هم که رساله ىکسرو

و مورد استناد  نموده ارهبدان اش ىگردي رابطه با موضوع خود در ۀدر نوشت زين
آورده  نيچن ىشمس ١٣٣٥چاپ چهارم سال  ٨٩ايد، در صفحه  قرار داده

 دهيزاي ىگريعيو ش ىگريخيش از ىگريو بهائ ىگريباب ميچنانکه گفت«: است
آنرا پديد  ىسيانگل يا ىبگويد فالن روس ىکه کس جاستيب اريشده و اين بس

 اوردهيپديد ن سيرا در ايران روس وانگل ىگريبش بابجن ميچنانکه گفت.  . . آورده
   ».آورد ىو خود نتوانستند

 ىو جعل ىساختگ ىا رساله ۀبار اين بجاست در اين رهگذر در بر افزون  
 ىدالگورک ازينيک ىها داشت ياديا  ىدالگورک ازينيک ىاسيس اعترافاتبا نام 

ويسنده يا نويسندگان شود و يادآور گردد که مقصود و هدف ن نوشته ىچند سطر
کارمند  ىدالگورک ازينيک دادن آن به   اين رساله و نسبت آن از نوشتن ىايران

ها  را روس ىو بهائ ىباب نييسفارت روس درطهران، اين بوده که بگويند آ
را  انيعيش زيآم و تعّصب ىاحساسات مذهب لهيبدين وس اند تا ساخته و پرداخته

آنکه  حيتوض. و بدگمان سازند نيبه آنان بدب نسبتو  زاننديبرانگ انيبهائ هيعل
مشهد خراسان طبع و منتشر  در ىشمس ١٣٢٢بار در سال  نياين رساله نخست

رو از آن  از اين. چاپ و انتشاريافت ىراتييبا تغ زيگرديد و سپس در طهران ن
و  ىباب نيآئ سيدر تأس ىتزار هيداشتن دولت روس تاريخ به بعد موضوع دست

 راهنيپ« مزبور به قول معروف ۀطرح گرديد و بر سر زبانها افتاد و رسالم ىبهائ
و  ىوبهائ ىباب نييبا آ زيدست مخالفان در راه مبارزه و ست رشد د »عثمان

ومطالب  ىچنان از اغالط و اشتباهات تاريخ نامبرده آن ۀاّما رسال. آن روانيپ
که مرحوم احمد پر و انباشته است  ختهيو نادرست و درهم آم ضيضد و نق

اظهار  نيآن چن ۀبار در ٨٩و  ٨٨ ۀدر صفح ىگريبهائ ۀهمان رسال زدرين ىکسرو
 ىيادداشتها بنام ىا نوشته شياز سه يا چهار سال پ«: نظرکرده است

 ىشده و کسان دهيگردان »ىخوشبخت ريزنج« آمده که انيبم ىازدالغورکينيک
را  دو سه روزنامه آن زين ىگبتاز. فرستند ىبرداشته به اين و آن م ىهاي نسخه
دانسته شد  ىبتازگ نانکهساخته ايست و چ زيگمان چ ىب . . . دنديرسان بچاپ

 دنيگردان که در تهران است و سالها به شناخته  ىپرواز بلندۀ ماي ىيک مرد ب
 نيهمچن ».مردم پراکنده انياين راساخته و از يک راه دزدانه م کوشد، ىخود م

) ىشمس ١٣٢٨( يادگار سال پنجم ۀدر مجلّ  ىانيشتآ مرحوم عباس اقبال
: نوشته است نيچن ٤در رديف  و خوانندگان ماهشتم و نهم در قسمت  ۀشمار

 ىمطلب اين است که بکلّ  قتيحق ىازدالگوروکينيدر باب داستان ک«
را تا  ىسند نيچن است، عالوه براينکه وجود ادانيّ ش ىو کار بعض ىساختگ

 ىمضحک ىاغالط تاريخ ىحاو )نيز(نشده بود، آن متعّرض ىاين اواخر احد
   ».دهد ىمورد ترديد قرار م ىآنها صّحت آنرا بکلّ  است که هم

 دايشيپ انياز ديد مسلمانان جهان و ايران اساسًا «: نويسد ىباز م نويسنده  
ارتباط  ليبنام اسرائ ىبا طرح ايجاد کشور از آغاز ىبهائ نيآئ  ليو تشک
   « . . . داشته
 ۀدياين نظر و عق ىشما چگونه و بر چه پايه و اساس محترم،ۀ يسندنو  
مسلمانان  ۀديداده و به عنوان نظر و عق ميتعم خود را زيانگ و شگفت بيعج

در  ،ىديانت بهائ ۀعيمقّدمه و طل ىباب نييآ ايد؟ کرده ىتلقّ  انيجهان و ايران



 
 ١٢٦   ولوله درشهر

 
و کشور  رديدگ سيباب تأس حضرتۀ ليوس رازيدر شهر ش ىالديم ١٨٤٤سال 
بعد از آن  درست يکصد و چهار سال ىيعن ىالديم ١٩٤٨بسال  لياسرائ

 از اينکه رود ىفرو نم ىو شگفت رتيح ىدر دريا ىاکنون آيا آدم. بوجود آمد
 نييآ ،ىعرب ىدر قلب کشورها ليايجاد کشور اسرائ ىبرا سيبشنود دولت انگل

از اين همه جرأت  فتشگ را در ايران ساخته و پرداخته است؟ ىبهائ و ىباب
  :و به قول موالنا دتيعق و ىدر اظهار اين رأ

  ين قصص زآمد  رتيح اندر رتيح  

ايد  خود بارها اين مطلب را يادآور شده ۀشما که در مقال محترم،ۀ نويسند  
در ايران  سيروس و انگل ىها دولت ۀليوس ىو بهائ ىبابۀ فرق سيکه طرح تأس
باره زمام قلم از کف  بوده، پس چرا يک انيعيش انيم ىانداز  بخاطر تفرقه

و  نيفلسط ىودناب ىدر آغاز برا ايد که اين طرح آن سخن راندهاز  داده و
افزون بر اين  بوده است؟ ىعرب ىدر قلب کشورها ليکشور اسرائ ليتشک

 سال صديس عهيمذهب ش روانيپ«: ايد که نوشته ىچگونه است که شما از سوي
، »و اعراب مقاومت کرده ىو عثمان سيوس و انگلدر برابر تحريکات مداوم ر

شده و  تر از آش داغ  ۀکاس وتر از مادر  مهربان ۀديگر، بقول معروف داي ىاز سو و
بوجود آمده نگران و دلواپس  ليکشور اسرائ ،ىعرب ىاينکه در قلب کشورها از

ام بن ىکشور ىو بهائ ىباب نييآيا در هنگام ظهور آ ؟ديشده ا خاطر  و پريشان
است؟ در اينجا شايسته است يادآور شود که اگر  وجود داشته نيکشور فلسط

از  ىالديم ١٨٧١و اقتدارش در سال  قدرتۀ با هم سهناپلئون سوم امپراتور فران
و  آمد ىآلمان بوجود نم بنام ىکشور خورد، ىدولت کوچک پروس شکست نم

در  ىعثمان لهاش از جم آلمان و ياران ىمتّحدين يعن ىها  چنانچه دولت
و  سيروس وانگل ىيعن نيمتّفق ىروهاياز ن.) م١٩١٤-١٨( اّول ىجنگ جهان

و  نيبا آن شرايط سنگ ىورساۀ عهدنام و خوردند ىنم شکست رهيغ
و حزب  تلريآدلف ه شد، ىمنعقد نم ىالديم ١٩١٩در سال  ناپذير تحّمل
 بر اين، افزون. آمد ىکار نم ىرو) ىناز حزب( آلمان ستياليسوس وناليناس

و يهوديان از آلمان  شد ىنم ىريگ و سخت ىچنانچه با يهوديان آن همه بدرفتار
 مهاجرت نيفلسط به ساير نقاط جهان از جمله کشور ىياروپا ىو ديگر کشورها

 .گرديد ىنم سيتأس ىالديم ١٩٤٨هرگز در سال  ليکشور اسرائ کردند، ىنم
 ىامپراتور ىتملکات اروپاياّول بتدريج مس ىآنکه با آغاز جنگ جهان حيتوض
در پايان جنگ  قلمرو آن جدا شد و سرانجام ۀاز حوز ىا هريک بگونه ىعثمان

 ىکشورها زين نينش  اعراب ىها نيدر سرزم آن، قلمرو ىدگيپاش  و از هم
 ۀات يا سوريّ شام يا شامّ  ۀيناح ها نيسرزم اين ۀاز جمل. بوجود آمد ىجديد

 نيفلسط و و لبنان و اردن هسوريّ  ىه، کشورهابزرگ بود که بعد از جنگ نامبرد
 لدر سا نيگرديد وکشور فلسط سياز آن تأس ىهر يک بطور جداگانه در قسمت

  . آمد  در سيدولت انگل مومتيّ تحت حمايت و ق رسمًا ىالديم ١٩٢٢
 شيپ ،ىباب نيآئ دايشيکه سال ظهور و پ ىالديم ١٨٤٤سال  از ،ىبار  
داده و فعل و  ىدر جهان رو ىادث و وقايعحو است، ىديانت بهائ ،درآمد
از هر تصّور و انديشه و  رونيگشوده که ب چهره ىپديد آمده و جريانات ىانفعاالت

به  ده،ش ىنيب شيو طرح پ ىقبلۀ بوده تا چه رسد به آنکه با نقش ىبشر اليخ
: بر اينکه ىمبن سندهياين اظهارنظر نو به سخن ديگر، .آيد اجرا و عمل در ۀمرحل

 ليبنام اسرائ ىکشور در آغاز با طرح ايجاد ىبهائ نيآي ليو تشک دايشيپ«
 ريو غ ىمنطق ريغ از اعراب نداشته و کامالً  ى، موضوعًا محلّ »ارتباط داشته

   .است تيّ و واقع قتيقدور از ح ىاسيو س ىو از نظر تاريخ ىعقالئ
اهلل يا  اءبه 'رسِ 'اند حضرت  نفرموده قدس ىاّما آقا «: نويسد ىم نويسنده  

 ۀجيکرده بودند که در نت سيانگل ىامپراتور به ىمورد نظرشان چه خدمت غمبريپ
  »شده باشند؟ ردريافت لقب سِ  ۀآن شايست

است که انسان وقت خود را هدر دهد و  فيح ىبراست محترم،ۀ نويسند  
و  ليآيا بچه دل .کاغذ گذارد و رقم زند ىقلم رو ىبدون مطالعه و انديشه وآگاه

به حضرت  سيانگل ىايد که امپراتور شده بر کدام سند و مدرک بر آنبرا
  ر داده است؟ لقبسِ  ىبهائ نيآئ انگذارياهلل بن بهاء

اّول حضرت عبدالبهاء  ىدر زمان جنگ جهان م،يدان ىآنجا که م تا اّما  
 ديبا تول ىاز سوي ،ىانديش و دور رياهلل با حسن تدب بهاء حضرت نيفرزند و جانش

 نيو زم ىدر اراض ىبهائ نيو زارع کشاورزان ۀليوس ىکشاورز ىها فرآورده ۀيّ و ته

و توزيع آن،  رهيذخديگر، با  ىو از سو داشت اريکه در اخت ىعيوس ىها 
و  فيکند، بلکه در تخف ىريجلوگ ىو گرسنگ ىتوانست نه تنها از بروز قحط

 انيبهائ ريو غ ناياز بهائ و اطراف آن فايدرد و رنج مردم عّکا و ح زانيکاهش م
رفاه و آسايش و  نيوتأم دستان ىاز هر قوم و ملّت و مذهب و بويژه فقرا و ته

و  جنگ بار بتيسخت و مص ىسالها رآنان د ىازهايبرآوردن حاجات و ن
 و اين نکته شايسته ىآور در اينجا ياد. جدال، بحّد مقدور و امکان اقدام نمايد

 حضرت عبدالبهاء به سبب يک ۀبرجست مقام واال و تيّ بجاست که شخص
 ىو سفر در کشورها ريس ميمصر و يک سال و ن نيسرزم اقامت در ميسال و ن

اّول  ىو قبل از جنگ جهان ىالديم ١٩١٣تا ١٩١٠ ىاروپا و آمريکا در سالها
ومساجد و معابد و دانشگاهها و  ها سهيو کن ساهايو ايراد نطق و خطابه در کل

و  ىکوکاريو ن هريّ يخ ىها و انجمن ىمع عمومو مجا ىو فرهنگ ىمراکز علم
مردان و فالسفه ودانشمندان،  ديدار و مالقات رجال و دولت نيو همچن رهيغ

 ىها ىو روشنگر ها ىاز غرب با آن حضرت و راهنماي هچه از شرق و چ
و  ىصلح عموم ىشان جهت برقرار دوستانه  و بشر  رخواهانهيخ و شائبه ىب

امور  ىاياز مردمان و اول ىاريبس ىبرا ،ىبشر ابناء نايدر م ىوحدت و يگانگ
. عهد و زمان روشن و آشکار شده بود گوناگون جهان در آن ىدر کشورها

اّول و  ىجهان را پس از جنگ نيفلسط نيکه سرزم زين سيحکومت انگل
درآورده  خود مومتيّ در زير حمايت و ق عمالً  ىعثمان ىقلمرو امپراتور ىتالش

 انيبهائ ىشواينا و آگاه بود که حضرت عبدالبهاء، رهبر و پآش ىبود، بخوب
و مسلمان از  ىحيدر هر رده و طبقه از يهود و مس نيمردم فلسط انيدر م جهان،

مند و برخوردار  و احترام و مهر و محبّت ويژه و خاص، بهره مقدارستايشچه 
و به پاس خدمات  ،ىاز سوي ىالديم ١٩٢٠رو درآپريل سال  از اين. است

هر  از نيآن حضرت به مردم فلسط ىگرانبها و دريغ ىب ىها زحمات و کمک
و به  ،ىچه از نظر معنو و ىچه از نظر مادّ  قوم و مذهب در دوران جنگ،

مراتب  ىادا ىبرا ديگر، ىآنان و از سو ىسپاس و قدردان ۀو نشان المتع
 به فايحدر شهر  ىمراسم ىاحترام و اکرام خود به ايشان، حکومت نامبرده ط

به  )Sir( عنوان ِسر ىو اهدا )Knighthood( »هود نايت«لقب  ىاعطا
از  ىناگفته نماند که آن حضرت براست .مبادرت ورزيد حضرت عبدالبهاء،

زيرا آنرا . خشنود نبود و ىراض ىرو چيبه ىلقب و عنوان نيو قبول چن دريافت
احضرت امّ  .ديد ىخويش مغاير و ناسازگار م ىبا روش و سلوک روحان
 ىدوست ابراز ىبرا نيهمچن و تيّ ادب و انسان ىعبدالبهاء تنها و فقط از رو

به  تيّ و مخالفت و به عالمت اثبات حسن ن ىعدم دشمن ۀومحبّت و به نشان
 ۀکه در آن زمان ادار سياين لقب و عنوان را از حکومت انگل حکومت وقت،

تا  گاه چيه ىهمه، براست با اين .داربود، پذيرا گرديد  را عهده نيامور فلسط
از آن بر زبان آورد و  ىنه نام د،يبطول انجام که کمتر از دو سال ىپايان زندگان

خود دانست زيرا بر اين  ىبرا ىو مباهات افتخارۀ نه به کارش گرفت و نه آنرا ماي
جز عبدالبهاء ندارد و  ىو نعت ىو ذکر ىرسم و ىاسم چيه«: اعتقاد بود که
   ».نخواهد داشت

اين لقب و عنوان در  ىکه از مراسم اعطا ىاين، يگانه عکس افزون بر  
آن است که آن حضرت تا چه  ىو گويا گواه ىو روشن ىدست است، بخوب

 ىصندل ىبر رو ىتنهايه ب که ىا بگونه اندازه و حّد مورد اعزاز و اکرام است،
 ىسيانگل و حاکم امور آن سامان ىاينشسته و ديگران از رجال و بزرگان و اول

   .اند با کمال ادب و نزاکت و احترام در حضورشان بپا ايستاده فايشهر ح
مراسم ياد شده،  ىبرگزار ىبه مراتب باال و عنايت به چگونگ بنا ،ىبار  
حکومت انگلستان به حضرت عبدالبهاء، چنانکه  ىر از سوسِ  لقب ىاعطا

اند را  دستاويز ساختهبهانه و  زيو ست ىدشمن ىنويسان از رو همخالفان و رّديّ 
 هآن حضرت ب ىو وابستگ ىونشان خدمتگزار ليوجه دل چيبه ىنبايست

را عالمت و نشان  آن ىبايست بلکه بالعکس، حکومت نامبرده بشمار آورد
  واال و ىروحان ىتيّ حرمت و بزرگداشت حضرت عبدالبهاء به عنوان شخص

در آن  نيفلسط مردم دوست و مورد ستايش و احترام و انسان  رخواهيمقام، خ
از  ىنروحا ريو غ ىروحان ر،يو فق ىغن ،ىعالم و عام ع،ياز شريف و وض زمان

اين مقال همانا  ىشاهد زنده و گويا. دانست ،ىحيمسلمان و يهود ومس
حضرت عبدالبهاء در  ىو خاکسپار جنازه عييمراسم تش ىبرگزار ىچگونگ

ده هزار نفر از ملل و  حدود و با حضور فايدر شهر ح ىالديم ١٩٢١نوامبر سال 



 
 ١٢٧   ولوله درشهر

 
 نيو همچن ىئوبها ىحياقوام گوناگون و طبقات مختلف از مسلمان و يهود و مس

 نيفلسط نيامور در سرزم ىايو اول ءو رؤسا ءو خطبا ءفضال ىها سخنان و خطبه
آن  ىو ملکوت ىصفات و اخالق روحان انيدر سوگ و فقدان و شرح و ب

 ىنوع انسان و مظهر واال ىقيو خادم حقبعنوان يک پدر مهربان  حضرت بود
و  بخششفضل و  ت،يّ و انسان ىوحدت، وارستگ و ىگانگيمهر و محبّت، 
  . علم و دانش

سبب و علّت پذيرش اين لقب و  مياين، چنانچه خواسته باش بر افزون  
آن مورد  ىو اخالق ىروحان ۀعبدالبهاء بجز جنب حضرت ىعنوان را از سو

 ليتجزيه و تحل زين ىويدن اتيشرايط و مقتض را از ديدگاهو آن ميقرار ده ىبررس
 ىشواييو پ ىحضرت در مقام رهبر که آن ديرس ميخواه جهيبه اين نت م،ينمائ
 ىانديش حکمت و دور و ريدر جهان به داليل زير دور از عقل و تدب انيبهائ

 ىدار خود سيحکومت انگل داشت ىدانست که از پذيرفتن نشان پاس و گرام
  : رّد اين محبّت و احسان نمايد ىاعتناي ىو ب ىمهر ىب ىو از رو کند

و حفظ و  نيدر کشور فلسط ىترين اماکن متبّرکۀ بهائ وجود مقّدس-الف
  . حراست آن

  . نيفلسط نيدر سرزم ميمق انيرفاه و آسايش بهائ ۀمسئل-ب

زيارت  ىاز نقاط گوناگون جهان برا انيموضوع آمد و رفت بهائ-پ
  . ىبهائۀ قامات متبّرکاماکن و م

قلمرو  ىدر کشور انگلستان و ديگر کشورها ىوجود جوامع بهائ-ت
  . ايدرقاّرات پنجگانه دن ايبريتان ىامپراتور

و عنوان ِسر  )Knighthood( »نايت هود«ناگفته نماند که لقب  دراينجا  
)Sir( ه بلک داده نشده، استمدارانيس پادشاه انگلستان تنها و فقط به ىاز سو

 ءاعطا ز،ياين لقب و عنوان به دانشمندان و اديبان و هنرمندان وجز آنان ن
  . گرديده است

 سيروس و انگل ىها آيا دولت در پاسخ به پرسش اينجانب که نويسنده  
 برخوردار ىا از چه سود و بهره ىو بهائ ىباب نياز ساختن و پرداختن آئ

 نيب ىز تشديد تفرقه و دشمنباالتر ا ىچه نفع«: نويسد ىم نيچن اند، شده ىم
   ».عهيايجاد يک فرقه در کنار مذهب ش باشد،  ىمردم يک کشور م

تنها  ىو بهائ ىباب نييظهور آ اّوًال مردم ايران در زمان محترم، ۀنويسند  
باشند در  خواسته سيروس و انگل ىها نبودند که دولت عهيمذهب ش روانيپ
ويهوديان و  انيه اهل تسنّن و زرتشتبلک اندازند،يب ىتفرقه و دشمن شان انيم

حّکام  ن قاجار ويدر اينجا ناگفته نماند که سالط. اند وجود داشته زين انيحيمس
 ها ىبه شهادت تاريخ، نسبت به آنان چه دشمن ان،يعيو ش ونيّ و روحان ءو علما

که روا  ها ىو چه نامهربان نمودند ىکه م ها ىريو چه سختگ کردند ىم که
 ىها هم خود از فرق و دسته عهيمذهب ش روانيتازه پ بر اين، افزون .داشتند ىم

و مخالفت با  ىو دشمن ريو تحق ريفمدام به تک و وستهيبودند و پ ىگوناگون
 ىها با توّجه به مراتب باال، اگر دولت اينک .يکديگر مشغول و مألوف و سرگرم

مصالح و  نياطر تأمبخ انيايران انيايجاد تفرقه درم ىدر پ صرفًا سيروس و انگل
داشتند،  ىو بهائ ىباب ۀايجاد فرق به ىاجيو احت ازيشان بودند، ديگر چه ن منافع
چنانچه هدف  ًايثان .حاصل بود ليتحص شان  ىکه اين امر برا رو از آن
و  استفاده سنده،ينو ۀبگفت ،ىو بهائ ىباب ۀفرق سينامبرده از تأس ىها دولت
 شان ىبرا زيو امکان ن تيّ اين موقع بود، ىدو اقتصا ىاسيس ىها ىبردار بهره

 ان،يعيد شيمردان و درباريان و مراجع تقل از شاهان و دولت بود، زيرا فراهم
 نامبرده ىها دولت خوار رهينشانده و ج دست ىا که هر کدام بگونه ىکسان بودند

 ىها رو دولت از اين. برخوردار بودند شان  از خوان نعمت و آمدند ىبشمار م
و  ازيو در اين رهگذر ن دادند ىم انجام خواستند ىآنچه م سيس و انگلرو
و  زيو ثالثًا، آيا ست .نداشتند ىبهائ و ىديگر با نام باب ىا به ايجاد فرقه ىاجياحت

روا داشتند و يا  انيعينسبت به ش انيبهائ و انيرا باب ىدادگريو ستم و ب ىدشمن
نسبت  مذهبان عهيو ش ىمذهب شوايانيپ و ءمردان و حّکام و علما شاهان و دولت

  گذشته؟  شصت سال  و  در اين يکصد انيو بهائ انيباب به
  و  قدس در مورد عملکرد يکصد ىآقا که ىآمار «: نويسد ىم نويسنده  

 ثياند از هر ح ارائه کرده )ىياد احمد کسرو بقول زنده( ىگريبهائ ۀشصت سال
در ايران  ىقل گفتارخوش يارعنوان  با ىکتاب شيهشتاد سال پ. محّل ترديد است

يک  ،ىقل يار ۀچاپ و پخش شد که داستان آن مربوط به گفت و گو ومناظر
 ،ىبهائ يک مبلّغ زبردست ،ىعبدالباق رزايبا م ،سواد ىو ب ىمرد مسلمان عام

 و گسترش لحظه به شرفتهاياز پ ىعبدالباق رزايم .در گوشه يک قهوه خانه بود
به  ىو نجوم کننده رهيجهان آمار و ارقام خ ىکشورها ۀيّ در کلّ  تيّ بهائ ۀلحظ
با  .کرد ىهم آنها را باور نم ىقل يار الغه،که به علّت اغراق و مب داد ىم ىقل يار

قدس به خود جرأت نداده بود  ىهرگز مانند آقا ىعبدالباق رزايم اين حال
اديان پس  انيم در مدر جهان، رديف دوّ  روانشيپ ىپراکندگ را از نظر ىگريبهائ
   ».کند اعالم حيحضرت مس نيياز آ

در شصت  زين ىاز شما چه پنهان که مرحوم احمد کسرو محترم،ۀ نويسند  
 شرفتيپ ۀاست در بار خواسته ىو سوادش نم ىعلم وآگاه ۀبا هم شيسال پ

به سبب  زين) ىفرض(» ىقل يار«بپذيرد و  را بشنود و ىزيدر جهان چ ىبهائ نييآ
و  تيّ مّ و ک تيّ فينبوده است ک قادر اش ىسواد ىو ب ىآگاه و نا ىدانش ىب

افزون بر اين آنکه در هشتاد  .را در عالم باور کند ىبهائ نييآ شرفتيپ ىچگونگ
م در در مقام دوّ  در جهان هنوز ىبهائ نيآئ روانيپ ىپراکندگ سال قبل ضريب

 )ىفرض( »ىعبدالباق«بود که  امدهين  در حيمس نيياديان بزرگ پس از آ انيم
ترديد  ىب ،ىآر .آرد انيم به ىخواسته باشد با جرأت و صراحت از آن سخن زين

وسايل ارتباط و لوازم و اسباب دريافت  شيهشتاد سال پ در شصت يا
بود، اّما در  ليمحدود و قل اريما در آن زمان بس هموطنان ىاّطالعات بويژه برا

ايم  امريکا رحل اقامت افکندهبويژه در کشور  ما که ىاين زمان اين امکان برا
 م،يچنانچه بخواه ميتوان ىاينترنت م و وتريفراوان است و با استفاده از کامپ

  . بدست آوريم ىارقام مورد نظر و دلخواه رابه اندک زمان اّطالعات و آمار و
المعارف   ةداير ١٩٩٢محترم به کتاب سال  ۀنويسند اگر اينک  
 )The Encyclopedia Britannica, Bookof the year 1992(کايبريتان

را از  ىبهائ ىجهان نييآ روانيکه کتاب نامبرده پ مراجعه نمايد و مالحظه کند
ح يحضرت مس نييم بعد از آدر رديف دوّ  اديان انيدر عالم در م ىنظر پراکندگ

آمده و از اين  رونيترديد ب بست شک و شمرده است، آن وقت شايد از بن بر
 آمار و ارقام، ۀدرارائ ىگوي ختن ديگران به مبالغه و گزافهسا  پس از متّهم

زده وعجوالنه، آن  و قضاوت و اظهار نظر شتاب ىکرده و از داور ىخوددار
بر اين  افزون .نمايد ىو دور زيمنصفانه و متعّصبانه و نابردبارانه، پره ريهم غ

 نيترش آئو گس شرفتيپ تيّ و کمّ  تيّ فيو ک ىآمار ۀنيدر زم ميچنانچه بخواه
به  ميتوان ىبدست آوريم، م ىاّطالع و آگاه ،ىدر هنگام کنون ىبهائ ىجهان

 www.us.bahai.org و www.bahai.org و www.bahai.com ىتارنماها
  . ميجعه نمائمرا

اند در سازمان ملل  اضافه کرده قدس ىآقا «: نويسد ىنويسنده باز م ،ىبار  
. پذيرفته شده است ىدولت ريو غ ىاسيرسيبعنوان يک عضو غ »ىبهائ«متّحد 

 ىآنها را اعم از دولت ۀو هم نخست آنکه منشور ملل متّحد حقوق بشر را تعريف
 ىازيامت »ىبهائ«پذيرفته شدن  اين بر ناب . . . ًا پذيرفته متساوى ىدولت ريو غ

مذاهب  روانيگروه از پ ٣٢٢و سازمان ملل متّحد در مورد شود ىمحسوب نم
 ۀسان عضو جامع گرفته و همه رايک شيه را در پرويّ  نيهم زيمختلف در هند ن
   ».بشر دانسته است

جانب را به دّقت  اين ۀگويا در اين مورد هم نوشت ،ىگرام هموطن  
 اين ۀنوشت ىآيا در کجا .ايد آن پرداخته ۀه و عجوالنه به اظهارنظر در بارنخواند

 ريبعنوان يک عضو غ 'ىبهائ' سازمان ملل متّحد در«: جانب آمده بود که
بلکه در آن نوشته سخن از آن بود  »شده است؟ پذيرفته ىدولت ريو غ ىاسيس
بعنوان  ىبهائ ىجهان ۀجامع . . . سال که شصت  و  پس از گذشت يکصد«: که

ملل متّحد پذيرفته شده و با  در سازمان ىدولت ريو غ ىاسيس رييک عضو غ
هنوز  نمايد، ىم ىو اشتراک مساع ىوابسته به آن همکار ىمؤّسسات و نهادها

آنها را  و رانند ىم ىبهائ ۀقو فر ىباب ۀما سخن از فرق ىگرام هنانيم از هم ىبرخ
   ».کنند ىقلمداد م سيگلروس و ان ىها دولت ۀساخته و پرداخت

بلکه در اينجا  ست،ين ىاينجا صحبت از يک فرد بهائ در هموطن،  
 ىاز سو است که رسمًا ىبهائ نييآ  وابسته به ىبهائ ىجهان ۀجامع سخن از

پذيرفته شده و  ىدولت ريو غ ىاسيس ريسازمان ملل متّحد بعنوان يک عضو غ
به آن در  ابستهنهادها و مؤّسسات وخود در سازمان مزبور با  ۀويژ ۀازطريق ادار
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 ىو اشتراک مساع ىهمکار رهيو غ ىاقتصاد ،ىاجتماع ،ىفرهنگ امور
  . نمايد ىم

جانب را دو باره به  محترم اين ۀآن دارد، چنانچه نويسند ىجا اينک،  
و ديگر  شانيو اّطالع ا ىو منتسب نسازد، به آگاه متّهم ىگوي مبالغه و گزافه

 ۀکه سازمان ملل متّحد بمناسبت آغاز هزار رسانده شودارجمند  هنانيم هم
سال  تامبرو آگست و سپ ىم ىدر ماهها »ىجهان انجمن «جديد به انعقاد سه 

  : بشرح زير مبادرت ورزيد ويورکين دوهزار در مقّر سازمان در شهر

و  ىدولت ريغ ىها جديد متشّکل از نمايندگان سازمان ۀانجمن هزار- اّول
  . ٢٠٠٠ ىماه م ٢٦تا ٢٢ از ىجوامع مدن

 ٣١تا  ٢٨جهان از  ىو دين ىروحان شوايانيرهبران و پ ۀانجمن هزار-دوم
  . ٢٠٠٠ماه آگست 

ماه سپتامبر  ٨تا  ٦جهان از  ىکشورها ىسران و رؤسا ۀانجمن هزار-سوم
٢٠٠٠.   

کل  ريجهان، دب ىو دين ىروحان شوايانيرهبران و پ ۀهزار در انجمن  
شرکت کرد و در  ىبهائ ىجهان نييآ ۀنمايند بسمت ىائبه ىالملل نيب ۀجامع
نمود و  ىساختمان سازمان ملل سخنران آن در تاالر ىاز جلسات عموم ىيک
 .ديبه سمع حاضران رسان ىهمگان صلح و سالم ۀرا در بار ىبهائ ۀجامع ۀيّ انيب

در سازمان ملل  ىبهائ ىجهان ۀجامع ىنمايندگ ئتيارشد ه ۀنمايند نيهمچن
مشترک  سيرئ زيو ن ىجوامع مدن ۀکنندگان در انجمن هزار که از شرکتمتّحد 

کّل سازمان ملل  ريدب ستبه درخوا جلسات آن انجمن بود، ۀادار ىبرا
از آنکه انجمن  شيجهان شرکت کرد و پ ىکشورها ىرؤسا ۀدرانجمن هزار

 ۀانجمن هزار ىبعنوان سخنگو مبادرت ورزد، ىنهاي ۀيّ مزبور به صدوراعالم
 ىو اّطالع رؤسا ىگزارش آن انجمن را به آگاه و سخن گفت ىمع مدنجوا

  . ديجهان رسان ىکشورها
باورها در سازمان ملل متّحد،  روانيپذيرش پ بعالوه«: نويسد ىم نويسنده  
و سازمان ملل  کند ىنم ىخداي ۀرابط و تيّ و الوه تيّ آن باور ايجاد مشروع ىبرا

   ».شود ىنم 'باور' تيّ وارد ماه
سازمان  ىاز سو ىنييدين يا آ ىدرست است که شناساي محترم،ۀ يسندنو  
اّما  گردد، ىنم ىتلقّ  نييبودن آن دين يا آ ىاله و برهان ليدل ىرو چيملل به

بشمار  نييآن دين و آ تيّ موجود ىو بدون ترديد عالمت و نشان وگويا شک ىب
ا مانند ساير اديان ر ىبهائ ىجهان نيروست که سازمان نامبرده آئ از اين. آيد ىم

و اسالم  حياديان يهود و مس همان گونه که شناسد، ىم تيّ بزرگ عالم به رسم
  . شناخته است تيّ نمونه و مثال، به رسم ذکر ىبرا زيرا ن

و  ديکن) هويدا(او  ۀنيکاب ىاعضا ىدراسام ىمرور«: نويسد ىم نويسنده  
در  ىروز چند وزير بهائ آن ىونيليم ٣٦در کشور  ىهزار بهائ ٦٥ انياز م دينيبب
 ،ىنخست وزير بهائ ،ما ساله ١٣در دولت اوريميبخاطر ب . . . وزيران بودند ئتيه

   ».ميداشت ىائبه ىو وزير بازرگان ىو داراي ىوزير امور اقتصاد
 ريمرحوم ام ىدر ايران و در زمان نخست وزير ىانقالب اسالم از شيپ  

با او، به  زيو مخالفت و ست ىشمند ىازهموطنان ما برا ىبرخ اس هويدا،عبّ 
و  ىدشمن ىبرا زيپس از انقالب ن و خواندند ىم ىزعم خود، او را بهائ

 ىئبها نييآ روينامبرده را پ خويش، اليبه خ ىبهائ نييبا آ زيمخالفت و ست
چرا و از چه رو  آيدکه ىم شيدر اينجا اين پرسش پ .نمايند ىقلمداد نموده و م

 ىو پافشار شته و حال بر اين امر تا اين اندازه اصراراين هموطنان ما در گذ
 ىخود را بهائ گاه چياس هويدا هعبّ  ريبا اينکه شخص ام کنند ىکرده و م

 چيبود و ه امدهين انيبهائ ۀيّ نام او در دفاتر آمار و احصائ گاه چيه و دانست ىنم
 ميدان ىافزون بر اين چنانکه م .محشور و مأنوس نبود ىبهائ التيباتشک گاه

زاده  ىبهائ ۀمسلمان بود و پدر او به سبب اينکه در يک خانواد مادر آن مرحوم
 ىاسيبعدًا به علّت اشتغال در کادر س ىول ىبهائ ىجوان شده بود، در زمان
باالتر از همه اينکه در  .برکنار شده بود ىبهائ ۀازجامع راناي ۀوزارت امور خارج

ايران  ىانقالب اسالم ىدادستان ىسو از صادره ىا خواست هفده ماّده فريک
 ۀدر بار ىمطلب گونه چيوارده ه اتّهامات اس هويدا ضمنعبّ  ريمرحوم ام هيعل
بود با آنکه درهمان آغاز انقالب اسناد و مدارک و  امدهيبودن نامبرده ن ىبهائ

 از اين. حکومت تازه افتاده بود بدست انيبهائ ۀيّ دفاتر آمار و احصائ نيهمچن

مرحوم هويدا  بودن ىاز بهائ ىچه کوچکترين سند و مدرک و نشانرو چنان
او  هيعل خواست صادره فريترديد، در ک ۀشائب چگونهيه ىب بدست آمده بود،

 در ىپس از انقالب اسالم انياز بهائ ىاريهمان گونه که بس گرديد، ىمذکور م
عدام و انقالب به ا ىدادگاهها ىبودن از سو ىايران تنها و فقط بخاطر بهائ

از دريافت  تيّ محروم ىاموال و اخراج از شغل و کار و حتّ  ۀزندان ومصادر
   .محکوم گرديدند رهيوغ ىحقوق بازنشستگ

محترم ازاين مقوله هم پا را فراتر گذارده و  ۀسنديآنکه نو زتريانگ  شگفت  
و  ها ىاقتيل ىبا ب زيدوم ن ىپهلو« :است که  بر آن شده پروا ىآشکارا و ب

 ۀو ادام . . . آخر حکومت و سلطنتش ۀکه از خود نشان داد درده ىهاي ىناياعت ىب
 ىها کارها و پست سپردنهويدا و  دولت لياين خبط و خطاها همراه با تحم

موجبات شورش و  ها، وزارتخانهۀ يّ در دربار و کلّ  ىبه وزيران بهائ ىديکل
با اين  و تازه ».شد از هر جهت فراهم ىاسالم ىحکومت جمهور دايشيپ

مطالعه و نبود  عدم ۀجيکه حاصل و نت مايه ىب ىو شعارها پايه ىب ىها گفت
 رويداد انقالب ىچگونگ ۀبار رد ىاسيو س ىو اقتصاد ىاجتماع ىها ىآگاه
آن شده  ىعمحترم مدّ  ۀسندينو خود، ۀدر ايران است، در آغاز مقال ىاسالم

مسائل را تجزيه و  ،ىبا استناد به مدارک و شواهد تاريخ خواهد ىاست که م
 .شدن اذهان خوانندگان روزنامه نشود و مشوب  ىگمراه تا موجب دينما ليتحل

که  ىرازيش ىاز سعد تياين ب است قالدر اينجا چه مناسب حال و م
  : گويد ىم

به ترکستان  ىرو ىتو م ره که کاين  ىاعراب ىا به کعبه  ىترسم نرس
  است

 ۀنيشيسابقه و پ ىبهائ ۀشصت سال و  که در تاريخ يکصد نماند ناگفته  
شان به منظور  مخالفان ىساختن اشخاص از سو قلمداد ىيا بهائ ىباب

وصول به مقاصد و اهداف  ىبرا ىابزار حربه و ۀو به منزل ىمخالفت و دشمن
مرسوم و متداول  شيو ب کم شهيهم ،ىاسيو س ىاجتماع ،ىاقتصاد ۀسودجويان

از وزيران  چند ىتن و هويدا اسعبّ  ريمرحوم ام آوردن  بشمار ىبوده و موضوع بهائ
   .ستينو پديد و تازه نبوده و ن ىزيجدا بافته و چ ىا تافته زياو ن

در ايران و  انيبهائ ۀسال ١٦٠و عملکرد  تاريخ معاصر«: نويسد ىم نويسنده  
زمان که ابتدا  ىاستعمار ىها پنهان و آشکار و نامحدود قدرت ىحمايتها

از  ىو همه حاک بدانها اضافه شد، همه زيدند و بعد آمريکا نبو سيروس و انگل
و  ىوآمريکاي ىسيانگل ىها و پايگاه سميونيبه صه ىگريبهائ ىناگسستن ىبستگ
   ».است ليو اسرائ ىغرب ىاروپا

 انيبهائ ۀسال١٦٠عملکرد «که آيا اين  گردد ىاين پرسش مطرح م دراينجا  
، »زمان ىاستعمار ىها امحدود قدرتپنهان و آشکار و ن ىدر ايران وحمايتها
پنهان و آشکار و  ىحمايتها نياست؟ آيا به سبب هم بوده زيچگونه و چه چ

 ستوربه د ديپس از شش سال حبس و تبع نامحدود بوده است که حضرت باب
 ١٨٥٠تبريز در سال  شهرۀ پرآواز ىعلما ىصدر اعظم وقت و فتوا ريکب ريام
از  ىالديم١٨٥٣اهلل در سال  و حضرت بهاءآتش سپرده شد  ۀبه جوخ ىالديم

 ىعثمان ىگوناگون امپراتور ىو مّدت چهل سال در شهرها وطن مألوف اخراج
 نيآيا به هم د؟يانگذر ديدر حبس و تبع ىالديم ١٨٩٢بسال  ىپايان زندگان تا

شان  را به شهادت تاريخ، هموطنان انيو بهائ انيهزاران نفر از باب علّت بود که
از حدقه درآوردند، آنان  کردند، چشمهاشان را نيآج شمع ىسنگدل با نهايت

 ريهاشان را با شمش تن دند،يکوب خيپاهاشان م و ها نهيبه س را دم توپ گذاردند،
سرهاشان را  دند،يرا به آتش کش جسدهاشان نمودند،و خنجر و قّداره پاره پاره 

و به تماشا  دنديازار گرداندر کوچه و ب افراشتند، زهيبر سر ن از بدن جدا ساختند،
به  ىکردند و نه به زنان و نه حتّ  گذاردند و کوتاه سخن آنکه نه به مردان رحم

  کودکان؟ 
شصت سال گذشته همچنان با شّدت و  و   در يکصد ماجرا اين ،ىآر  

در  ىدر اين دور و زمان، بعد از انقالب اسالم .ادامه داشته است ىضعف نسب
و  ىبه اتّهامات واه ،ىبهائ نييا تنها به خاطرگرايش به آر انيبهائ ز،يايران ن

و  »زميامپريالامريکا و  با ىو همکار ىجاسوس« لياز قب ىا و شعارگونه ىاليخ
و جز آن، متّهم و محکوم  »زميونيو صه لياسرائ با ىو همکار ىجاسوس«

به زندان افکندند،  دند،يدار کش ۀآتش سپردند، بهچوب ۀساختند، به جوخ
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کردند و از شغل و کار اخراج  را مصادره شان ىجه دادند، اموال و دارايشکن

و  اتيحّق ح ىحتّ  ىسانان ىحقوق و مزايا عينمودند و به سخن ديگر از جم
  : ىبخاراي ىبقول کمال ،ىبار .محروم و ممنوع ساختند زين ىزندگان

خود زمجمل من رو  تو  گفتم ىاز مفّصل اين باب مجمل من
  !برخوان ىمفّصل

 ۀشصت سال و  اين است معنا و مفهوم عملکرد يکصد  آيا هموطن،  
پنهان و آشکار و نامحدود  ىحمايتها ۀجيدر ايران و ثمر و اثرو نت انيبهائ

امريکا از آنان در آن سامان از ديدگاه  و سيانگل و روس ىاستعمار ىها قدرت
 ىراستو  مرده است ىخواه عدالت خفته است و انصاف و تيّ آيا انسان شما؟
و قال  ليجنجال و ق و اهويآيا با ه است؟ رخت از جهان بربسته ىجوي قتيو حق

دانسته يا  ها، و به سخن ديگر، آسمان و ريسمان گفتن ءو بستن تهمت و افترا
را  و مشوب سازيد و حقايق رهيو افکار ديگران را ت اذهان ديخواه ىنادانسته، م

  ؟ ديديگر جلوه ده ىا  گونه
بجاست که سالهاست  ارياينجا بازگو نمودن اين نکته بس رد ،ىبار  
اّما در اين دور و زمان . و آموخته و آشنايند مأنوس ها رايهيبا اين گونه پ انيبهائ
 ىبهائ نييو آ گذرد ىجديد م نيياين آ از يکصد و شصت سال ازآغاز شيکه ب

از  ىاريمردم بس و دهآرا ش رفته و جهان فراتر نيزم اش ايران  از مهد و گهواره
 آورده، خود در ىو يگانگ وحدتۀ ها را در سراپرد و ملّت ها و نژادها رنگ
ديگر رنگ  ليو قب از اين گونه ىهاي و وصله نياين چن ىهاي چسب بر ىبراست

 و ارزش ىب ىچون کاال و متاع ىو راست قتيرخسار باخته است و در بازار حق
   .اعتبار در يکسو افتاده است

   ٢٠٠١اکتبر - ١٣٨٠ آبانماه  



 
 ١٣٠   ولوله درشهر

 

  جواب مقاله فرقه انحرافى ابتكارى

جام جم . لين مورد از اقدامات ضدبهائى جام جم نيستاوّ  امايّ  ۀويژه نام  
آنها،  ۀازجمل. هاى ضدبهائى منتشرنموده است قبًال هم مقاالت وويژه نامه

منظر است  دو ذيل پاسخى از ۀدو مقال. است »ابتكارى انحرافى ۀفرق« ۀمقال
  . برگرفته شده است نظر به آن، كه ازسايت نقطه

  ابتكارى  جواب مقاله فرقه انحرافى

مندرج در روزنامه جام جم روز  »فرقه انحرافى ابتكارى «مقاله  جواب
   ١٤٣٦شماره /خرداد  ١يكشنبه 
  ت -ش م

   

ت و اعتبار خود را به مخاطره انداخته و يكبار ديگر روزنامه جام جم حيثيّ   
نويسنده اى كه شايسته اين اعتماد نبود اذهان بسيارى از  به با اعتماد

ساليان  .د نمودش و مردّ روزنامه پر تيراژ خود مشوّ  خوانندگان خود را نسبت به
سال است كه بهائيان در ايران دركنار هموطنان مسلمان، يهودى، زرتشتى و 

ده ديگران زندگى مى كنند و حسن سلوك آنان برهمگان واضح و آشكار ش
يكشنبه اول  د مجتبى عزيزى در شماره مورخاست و درج مقاله جناب سيّ 

انديشه  شمار زيادى از خوانندگان را از هر چه انديشهدر صفحه  ١٣٨٤خرداد 
 شترى مى رفت گر چه حقيقتأياز جام جم انتظار ب .و انديشمند است بيزار كرد

آگاهى  اين مقاله سست و بى پايه نگارش شده است مع ذلك به جهت
مسئولين آن روز نامه ونويسنده اين مقاله نقد مختصرى بر بعضى مواضيع 
مندرج در آن تقديم مى گردد شايد درمراحل بعدى طريق انصاف پيموده 

   .گردد
و به قصد تخريب چهره ديانت بهائى آغاز مى  ءبا تهمت و افترا مقاله  
و كامالٔ مرتبط با ين دست ساز يت يك آبهائيّ  ابتكارى فرقه انحرافى« :شود

ين دست آي :ال اين استؤس ».و آمريكاست استعمارگرانى از قبيل انگلستان
 تمام اديان، ايده ها، به يك تعبير ؟اتى داردساز چيست؟ چه خصوصيّ 

ط يك فرد انسانى ظاهر مى شود و الهى بودن يا نبودن آن بايد از مكاتب توسّ 
استعمارگران بايد روشن كرد كه  اما در مورد ارتباط با .اثبات شود طرق ديگر

انگلستان و آمريكا و از اين قبيل براى استفاده از بهائيان چه  مكانيزم توافق
  بوده است؟ 

اخانه حاج شيخ هادى نمونه خوبى براى نشان دادن معروف سقّ  داستان  
ت بهائيان مى امريكا و انگليس با موضوعيّ  اصطكاك و برخورد سياسى بين

قل از روزنامه شرق اين بودكه ظاهرأ انگليسيها در جنوب شهر ه به نباشد قضيّ 
 كر معجزه مىسقاخانه فوق الذّ  تهران به ناگاه شايع مى كنند كه نوشيدن آب از

م و كتل به سوى لَ عَ  هياتهاى مذهبى با .دهد و افراد بسيارى را شفا داده است
اخانه سقّ  جلوى اخانه روانه مى شوند و همراه خود مريض و شل و نابينا بهسقّ 

مى آورند تا بعد از انجام مراسم نوحه خوانى و سينه زنى از آن آب بنوشند 
وشفا حاصل كنند يكى از مأمورين سرويس جاسوسى انگليسى در سفارت 

ه را با آب و تاب به مستشار فرهنگى مى كند كه قضيّ  ت پيداامريكا مأموريّ 
مراسم عكس و گزارش براى اى كه از آن  سفارت آمريكا منتقل كند به گونه

وظايف مستشار فرهنگى همه  ه و ارسال كند كه از جملهدولت مطبوع خود تهيّ 
اخانه مى سقّ  محلّ  دوربين به مستشار امريكائى سوار بر درشكه با .كشورهاست

 مى ت كسى فريادرود و عكس بردارى را آغاز مى كند به ناگاه از ميان جمعيّ 
ى اين كه شما از آن آب ننوشيد سم به مخزن آى مردم بهائى ها برا« :زند
ريخته اند و آن كسى كه مشغول عكس بردارى است از همان بهائى  اخانهسقّ 

به مستشار حمله و او را مضروب مى كنند درشكه  مردم تحريك شده »؟هاست
كرده از صحنه خارج كند اما مردم  چى تالش مى كند كه او را سوار درشكه

درشكه چى براى نجات  وند و همچنان او را مى زنندبه دنبال درشكه مى ر

جان مستشار او را به بيمارستان شهربانى مى رسانند و او رابسترى مى كنند اما 
را روى  عده اى از مردم در باطن مأمور وارد بيمارستان شده و كار مستشار

  .تخت بيمارستان تمام مى كنند
كنند و نتيجه مى  مطبوعات داخلى و خارجى داستان را منعكس مى  

ت به صالح نيست ومقاوله گيرند كه سرمايه گذارى در ايران به دليل عدم امنيّ 
در اين جريان به خوبى  .نامه امتياز نفت شمال به امريكا ملغى مى گردد

روئى و مقابله با امريكا از موضوع  رويا است كه انگليس در جريان صمشخّ 
را مى برد حال بايد پرسيد بهائيان با  استفاده و سوء استفاده بهائيان نهايت

يا با انگلستان؟ حقيقت اين است كه هر كس مى تواند  امريكا مرتبط بوده اند
خود را با بهائيان مرتبط كند اينكه استعمار گران از ديانت بهائى سوء استفاده 

همه اديان و مكاتب  .بهائيان ندارد سياسى كردند مساله اى است كه ربطى به
آيا از اين  .استفاده قرار گرفته اند ز جمله اسالم در طول تاريخ مورد سوءفكرى ا

  ؟ر مى شودتصوّ  س اسالمامر ادنى شائبه اى در مورد ديانت مقدّ 
 هر امر خيرى كه اعظم از آن در عالم موجود نباشد ممكن است !ال واهلل  

نامه هاى هر روزه شاهديم كه روز .استفاده واقع شود مورد سوء استعمال و سوء
هاى گوناگون با انگيزه هاى متفاوت و شواهد و مدارك و  مختلف وتريبون

تهاى موثر در گوناگون يكى از چهره ها و شخصيّ  مستندات و حتى اعترافات
اخير از هر قشر، روحانى، سياسى،  شكل گيرى تاريخ ايران در طول دهه هاى

انحاء به اصطالح  از فرهنگى، اقتصادى و غيره را به نحوى مذهبى، علمى،
را به يكى از  افشا نموده و وابستگى آنها اسرار نهان او را خودشان رسوا كرده

 مراكز قدرت در داخل و خارج قاطعانه اثبات مى نمايند و در مسلمان بودن
 عى عليه هر دو هيچ شكى نيست و عجيب اين است كه حرفى ازعى و مدّ مدّ 
نيست چرا؟  »مرتبط با استعمارگران انحرافى ابتكارى كامالٔ  فرقه دست ساز«
انحراف از چه؟ مسير اصلى  انحرافى يعنى چه؟ ال خوبى است واقعأ فرقهؤس

اين تعبير آيا شيعه يك فرقه از  با ؟چيست كه بهائيان از آن منحرف شده اند
است؟ آيا لزومأ  ن منحرف شدهآيا تسنّ  ؟اسالم است؟ آيا منحرف شده است

ن تسنّ  ن را و متقابالٔ اهلمكن است شيعه اهل تسنّ يكى بايد منحرف باشد؟ م
شيعه را منحرف بدانند ولى هر دو در چهار چوب اسالم اين بحثها را مطرح 

ا ديانت بهائى از اسالم و حتى از ديانت بابى مستقل مى باشد در امّ  مى كنند
تحريفى اساسى در آموزه هاى دينى «است كه آن را  اين صورت آيا صحيح

تحريفى اساسى در آموزه هاى دينى «دانست؟ آيا اسالم را ميتوان  »مسلمانان
 »تحريفى اساسى درآموزه هاى دينى يهوديان«ت را و مسيحيّ  »مسيحيان
بهائيان را فرقه اى از  راستى بايد پرسيد چرا اين همه اصرار است كه ؟دانست

ا را قبول بهائيان نه خد در حالى كه همزمان اظهار مى دارند كه ؟اسالم بدانند
د نه ائمه اطهار نه روز قيامت ونه احكام اسالم و ن نه حضرت محمّ آدارند نه قر

اعتقاد شما  آيا نبايد پرسيد كسانى كه به .نه هر چه كه مربوط به اسالم مى شود
 ها را قبول ندارند پس چگونه فرقه اى از اسالم مى توانند هيچ كدام از اين

   ؟به حساب مى آيد »بخشودنى رافى ناانح« باشند و چگونه ديانت آنها
عزيزى معتقدند كه در مورد پيدايش ديانت بابى نظرات متفاوتى  جناب  

اما با  »در ذيل به چند مورد آنها اشاره مى شود«ارائه شده است مى گويندكه 
اين كه «فقط دو نظر را ذكر كرده مى گويند  ب مشاهده مى شود كهكمال تعجّ 

ت نزديك باشد تواند بيشتر به واقعيّ  مى ليل و برداشتكدام يك از اين دو تح
گويا نويسنده اين را مسلم و  »نيازمند بررسى هاى دقيق و موشكافانه است

حال آنكه حرف  است كه امر از اين دو حالت بيرون نيست بديهى دانسته
 بهائيان معتقدند كه .عى اصلى كه بهائيان باشند ابدأ مطرح نمى شودمدّ 

وعود اسالم است و از طرف خداوند يگانه مأمور ايجاد ديانتى حضرت باب م
 ءد ارواحنا له الفدادرست همان ادعائى كه حضرت محمّ  جديد مى باشند

ن امر آت خود جز آيات قراسالم و مأموريّ  ت ديانتنموده و براى اثبات حقانيّ 
ظهور  ر به ظهورى بزرگتر وباب مبشّ  بعالوه حضرت .ديگرى را مالك قرار ندادند

س ديانت بهائى بهااهلل موسّ  كلى الهى و موعود كل امم و اديان يعنى حضرت
د مى مى باشند و همه اينها مستند و مستدل به دالئل، مدارك وشواهد متعدّ 

ص مشخّ  محترم از همه اينها چشم پوشيده است و اصوالً  ۀحال نويسند .باشد
و  .ديانت بهائى نيست كه ايشان راجع به ديانت بابى بحث مى كنند يا

   .اين دو باعث مغشوش شدن مقاله ايشان گرديده است مخلوط كردن



 
 ١٣١   ولوله درشهر

 
دليل يا به قول خود ايشان شاهدى كه جناب عزيزى در مورد  مهمترين  

 ٥كانونهاى استعمارى ذكر مى كنند اين است كه  وابستگى حضرت باب به
با  اند كه سال قبل از اظهار امر در تجارتخانه اى در بوشهر كار مى كرده

از ايشان مى پرسيم كه مگر  .كمپانى هاى يهودى و انگليسى مرتبط بوده است
اگر معتقديد  ؟تجارتخانه غير از اين است كه با خارجى ها داد و ستد كند كار

كه اين ظاهركار بوده است بايد داليل ديگر خود را اقامه كنيد تا به محك نقد 
تى را شالوده ين امر ساده و بى اهميّ آيا مى توان چن. و بررسى سنجيده شود

  هام عظيمى قرارداد؟ بناى چنين اتّ 
بابى گرى از اساس و از بدو پيدايش فرقه اى « اند يا نقل كرده اند نوشته  

 »ه و فرانكيست هاى اروپاى شرقى مى باشنددونمدهاى تركيّ  ،مشابه با دو
دو گروه را مى  شود كه گويا همه خوانندگان اين مطلب به گونه اى مطرح مى

است و لذا نيازى نيست كه زحمت  مساظهر من الشّ  شناسند و شباهت آنها
خوانندگان اين مقاله مطمئنأ  اكثريت .ف محترم هموار شودلّ ؤتوضيح دادن بر م

پيدايش آنها و  نام اين دو گروه را هم نشنيده اند تا چه رسد به چگونگى
 ف هم اطالع چندانىلّ ؤد ممحتمل است كه خو .شباهت آن با ديانت بابى

نداشته باشد كه مطلب را فقط در حد اظهار فضل و ارعاب مخاطب بيان و 
ه اين است اظهار نظر جوليوس كرنيتون در باب دونمد هاى تركيّ  .رها كرده اند

بودند كه تنها راه براى  ١٧ه در قرن يهوديان تركيّ  از كه پيروان يعقوب كوريدو
افزايش گناه مى دانستند و هنگامى كه مقامات  ن راغلبه بر گناهكارى در جها

كردند چهار صد نفر از آنان مسلمان  و پيروانش را محكوم ترك رفتار كوريدو
. بنياد نهادند »در شدگان از راه به« »دونمد« شدند و فرقه اى را به نام

 ه خود را مسلمان،ها نيز پيروان يانكييف اليبوتيس فرانك كه درتركيّ  فرانكيست
مى داد و  بند نشان در لهستان، كاتوليك و در جمع يهوديان يك يهودى پاى

 ها فرانكيست .تعليمات وى به تعاليم اسالم در باب پيامبران شباهت داشت
مخالف اخالق بوده و عالوه بر الغاى شريعت يهود تمام قوانين مربوط به عفت 

ودند كه مسيح هاى عى بهم فرانك و هم يعقوب كوريدو مدّ  .را نيزلغو كردند
   .زمان خود هستند

الع خوانندگان و مختصرى بود از عقايد اين دو گروه كه براى اطّ  اين  
حال بر ايشان است كه شباهتهاى اين دو فرقه  .آورده شد ف محترملّ ؤاحتماالٔ م

عاى مسيحائى كردن و موعود بودن اگر موضوع ادّ  .با ديانت بابى را ذكر كنند
كردند و اگر مسأله باطل بودن چنين  عا راهم همين ادّ است كه حضرت مسيح 

و اگر موضوع اعمال . حضرت باب است كه بايد اثبات كنند دعائى در مورادّ 
فداكار و صالح و  پيروان آنهاست كه اوالٔ بايد شباهت آنها را با اعمال پيروان

هزار  ل دههائوثانيأ بفرمائيد كه مس. من حضرت باب برشمارندؤشريف و م
ى و فرهنگى كه هر لحظه در عمال خالف شئونات اسالمى و مسيحى و ملّ ا

تازه اين  اسالمى و مسيحى و غيره رخ مى دهد چه كسى است؟ كشورهاى
بفرمايند بابيان كدام اعمال ضد اخالقى را  وقتى است كه نشان دهند و

خاندانهاى قدرتمند و ثروتمند  شبكه اى از«و اگر بحث  مرتكب شده اند؟
بودند كه مشكلشان  ديانت بابى »در زمره شركاى اصلى«است كه  »ىيهود

ديانت  بيشتر مى شود چون هم بايد در مورد دو فرقه مذكور و هم در مورد
چه شبكه اى از  ١٧حضرت باب مطلب را اثبات كنند و بگويند كه در قرن 

قدرتمند يهودى در ميان توده رنج ديده و عذاب كشيده و محروم  خاندانهاى
 ؟و به چه منظورى اين دو فرقه را بوجود آوردند يهوديان وجود داشت و چگونه

دارند كه مشتاقانه منتظر ديدن و  ف محترم ديدگاههاى ديگرىمؤلّ مأ مسلّ 
   .شنيدن آنها هستيم

نظر گروه اول و كم كردن  انصاف است كه از ايشان به جهت ردّ  شرط  
قديم كه اختالل شعور نمى تواند مانند ايشان معت ر شود ما همهزحمت ما تشكّ 

نسبتى كه اطالق آن . و ماندگارى شود موجد ديانتى با اين عظمت و پايدارى
شاهدند كه چگونه بى خردان و  نآو بزرگان تازگى ندارد آيات قر ءبه انبيا

نسبتهاى نا روائى  دس حضرت محمّ سهيفان و شايد رندان روزگار به نفس مقدّ 
هام داده اتّ  تغير اما ايشان در واقع فقط .بى وارد كردنداز قبيل جنون و سرقت اد

 ميرزا حمايتهاى پشت پرده سياستمداران وابسته مثل حاج«اند و معتقدند كه 
باعث دوام و تداوم ديانت حضرت باب شد چه بايد  »آقاسى صدراعظم زمان

   .اين است كه بايد بر مرگ انصاف گريست گفت؟ حّق 

ابسته به استعمار مورد ادعاى ايشان كه به و سياستمداران و بزرگان  
د على بار فروش  محمّ جناب مّال  ؟كسانى هستند حضرت باب گرويدند چه

د باقر د محمّ محضر درس سيّ  حسين بشرويه كهجناب مّال  وس،ب به قدّ ملقّ 
علم او سر تعظيم  شفتى مجتهد با نفوذ و قدرتمند و ثروتمند اصفهانى در مقابل

شاه  دد جعفر كشفى كه محمّ حيى دارابى وحيد زمانه پسر سيّ د يفرود آورد، سيّ 
امر حضرت باب به شيراز  ۀم براى تحقيق درباربه عنوان صالح ترين عالِ 

جناب آقا  ت زنجانى كه در علم حديث بى نظير بود،جناب حجّ  فرستاد،
بود كه از شيخ  »شايد فقط سه نفر«از معدود كسانى  د قائنى نبيل اكبر كهمحمّ 
العين فريده  ةقر اجازه اجتهاد گرفت، طاهره، ضى انصارى اعلى اهلل مقامهمرت

تن از  ٤٠٠ابوالفضائل گلپايگانى و قريب به   على بسطامى،مّال  زمان و زنان،
اين است  درستى بودند و حّق  علماى اسالم كه همه مظهر امانت و صداقت و

از اين آزمايش  هكه گفته شود كه علماى اسالم غربال شدند و فقط اين گرو
انگليس  ها چه وابستگى اى به دربار روس و اين .سخت سربلند بيرون آمدند

 تىها دستهاى پنهان استعمار در ايران بودند ديگر به چه حجّ  داشتند و اگر اين
   .هستند اهام مبرّ ى مردم ايران از اين اتّ ه علماى اسالم و حتّ بقيّ 

  همه دهر يك مسلمان نبودپس در  هم كافر در دهر چو من يكى و آن

هزاران نفوسى كه با اشتياق در راه محبوب خود جان رايگان انفاق   
گشتند  »ن كنتم صادقينإ وا الموت فتمنّ «بارز آيه قرآن مجيد  نمودند و مصاديق

عمار گران روس و انگليس و هر تآيا اس ؟ايران تامين شدند تجمعيّ  از چه قشر
اگرمى گوئيد  ؟دارو دسته در ايرا ن داشتندهمه  كجاى ديگر كه مى گوييد اين

اگر بابى بودند آيا غير ازعامه مردم  و ؟ها بابى نبودند چرا آنها راكشتند اين
معتقديد كه اين نفوس از طبقات  ت تاريخى و عقلىبه كدام حجّ  ؟بودند

  وابسته به استعمار بودند؟  باالى كشور و سياستمداران
باب نخستين مريدان خود را نه در « :ند كهاز قول همان ناطق نقل كرده ا  

آيا اين عيب و نقص يك  ».بلكه در طبقات باالى كشور يافت الميان جهّ 
 ؟فرهيخته به آن ارادت نشان دهند افراد است كه به جاى جاهالنظهر الهى م

تشكيل مى شدند ديگر خيال  آيا اگر مريدان حضرت باب همگى از جاهالن
 معتقديد كه آيا شما هم ؟بابت راحت مى شد شما راحت مى شد و از چه

اين را دليل  ؟همگى از جاهالن بودند) ص(د ه حضرت محمّ ليّ پيروان اوّ 
   ؟د مى دانيدحضرت محمّ  تانيّ حقّ 

باب از او به ستايش « كه »حمايت هاى پشت پرده حاج ميرزا آقاسى« از  
بديهى است «نوشته اند و دليل خود را اين عبارت مبهم و گنگ  »ياد مى كند

ذكر كرده اند كه تاريخ شاهداست كه از  »آگاه است كه حاجى به حقيقت
بزرگترين دشمنان حضرت باب بال شك حاجى ميرزا آقاسى بود و اگر كسانى 

معتقدند كه آقاسى باعث شهرت حضرت باب شد ترديد نمى كنند كه  هم
گرفت  هدف بلكه با قصد نابودى حضرت باب صورت اقدامات او نه به اين

خائنانه او نتائج ديگرى ظاهر  حال اينكه دست قدرت خداوند از اقدامات
نه ازدياد جهل و  ه نفوس شودنمود مسأله اى است كه بايد باعث عبرت و تنبّ 

قرار  حضرت باب در تواقيع خود حاجى را مورد شديد ترين انذارات .غرور
ب وارد كرده داده اند كه حاكى از ظلم و ستمى است كه او به حضرت با

سوگند به خدايت، «: د شاه مى فرماينددريكى از تواقيع خود به محمّ . است
خود قرار داده اى و گمان كرده اى كه بهترين راهنما و  ملككسى را كه ولى ُ

رانده شده از درگاه الهى است و تو را با  پشتيبان تو است همان شيطان
سوء خود اراده اطفاى  عمالدهد و از ترس افشاى ا القائات شيطان فريب مى

از دنيا خواهى  به زودى.. .نور پروردگار را نموده است تا كفر او آشكار نشود
 و باطل را راهنماى خود قرار رفت و خواهى گفت اى كاش شيطان را ولىّ 

   ».نمى دادم
 ات كه اصل آنها به زبان عربى فصيح در مجموعهدر اين بيانات عاليّ   

موجود است صريحأ از آقاسى با  ٦طه اولى ص منتخبات آيات حضرت نق
د شاه كنند كه مانع از مالقات حضرت باب با محمّ  عنوان شيطان ياد مى

يابد و عدم لياقت و سوء تدبيرش بر مال  گرديد تا مبادا مريدش مراد ديگرى
د شاه به درباره ميزان ارادت محمّ  .ت خود را از دست بدهدشده مقام و موقعيّ 

ط حاجى نا خود توسّ  ى زمانى كه از عالج درد پاىاند كه حتّ آقاسى نوشته 
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اينكه  اين درد پاى مرا حاجى نمى خواهد خوب شود از« :اميد شد مى گفت

حال بر جناب نويسنده  »زحمت را در دنيا بكشم و در آخرت به بهشت بروم
روشن بفرمايند حاجى ميرزا آقاسى چه خدمتى و كجا و چگونه به  است كه
حال آنكه به شهادت بيانات فوق و بسيارى موارد  ب نموده است؟حضرت با

ل ئوشخص حاجى آقاسى مس .ارائه است ديگر كه چنانچه طالب باشيد آماده
آذربايجان مى باشد و  همستقيم تبعيد حضرت باب به ماكو و چهريق در خّط 

ى ديار سنّ  معتقد بود و به اين تدبير خود افتخار مى كرد كه چون اهالى آن
ب و با شيعه در كمال عناد هستند به زودى نداى حضرت باب خاموش متعّص 
 »حمايت سياستمداران وابسته« اين يك نمونه از .او فراموش مى شود و امر

دهند عبارت  عزيزى است و بر ايشان است كه توضيح عاى جنابمورد ادّ 
را ضمن چه تحقيقى كشف  »است بديهى است كه حاجى به حقيقت آگاه«

حاجى «واين عبارت چگونه منجر به اخذ اين نتيجه شده است كه  ؟اند كرده
   ».را داشت باب از او به ستايش ياد مى كند ميرزا آقاسى كه جاى خود

مهمترين قسمت مقاله مسأله يهوديان جديد االسالم و گرويدن آنها به  اامّ   
نهاى كانو«:ى طنز گونه جناب عزيزى اين استسناريو .باشد ديانت بابى مى

گيرند در ايران فرقه اى به وجود آورند  تصميم مى زر ساالر يهودى صهيونيست
اين فرقه جديد پيروانى بدست نمى آورد  و اين كار را انجام مى دهند اما چون

در ايران فرمان مى دهند كه به  لذا به تعداد زيادى از يهوديان تحت امر خود
و پس ازاينكه مسلمان شدند بابى ين خود را تغير داده مسلمان شوند يدروغ آ
بابى شدند  نتيجه اينكه مسلمان كه بابى نمى شود پس همه اينها كه. شوند

مى  اين سناريو چه ۀدربار ».يهوديانى بودند كه طبق نقشه قبلى مسلمان گشتند
ى يك نمونه نياوده اند كه حتّ  ؟توان گفت؟ و اصوالٔ آيا بايد چه چيزى گفت

گرويدن وسيع «لمان شد بعد بابى شد تا چه رسد به يهودى بود مس فالن كس
است كه ايشان همه مطالب را به قدرى واضح و بديهى مى  عجيب ».يهوديان

در حالى كه شواهد قاطع  .شواهد نمى بينند دانند كه نيازى به ذكر داليل و
ى با قدرى مسامحه فاق و حتّ اتّ  است بر اينكه اكثريت قريب به تاريخى مدلّ 

 .شيعه بوده اند ه به طور قطع مسلمان وليّ گفت تمامى بابيان اوّ  مى توان
حضرت  االت و خواسته هاى آنها براى ايمان بهؤمكانهاى سكونت آنان، س
 ى اسامى آنها قاطعانهو شواهد قاطع تاريخى بسيار حتّ  باب، نحوه ايمان آنان،
ه يّ مى ردّ جالب است بدانيد كه در اوايل انقالب اسال .مثبت اين امر هستند

 »بهائيان« د باقر نجفى با نامد محمّ صفحه توسط سيّ  ٧٠٠مفصلى دربيش از 
سال نگارش مى داند و در  ٤سال تحقيق و  ١٥حاصل  منتشر شد كه آن را

 :مى نويسد ٦٩١وسيع در صفحه  چنين تحقيق به قول خود، بى غرضانه و
ى مسلمان بودند و همگ ته و بهائيّ رؤساى بابيّ  ءحد اقل ده قرن اجداد و آبا«

خانواده مسلمان  از امتمامى بهائيان به استثناى تعدادى انگشت شمار در آن ايّ 
 حال بر جناب عزيزى و شايد جناب شهبازى است كه ».محسوب مى شدند

تنى چند از يهوديان را كه به طور وسيع به ديانت باب گرويدند را فقط نام 
   .برند

ى تر مى كند سازمان دادن اين يهوديان ديگر كه طنز جريان را قو مسأله  
حداقل مكانيزم اين جريان را قدرى دقيق تر بيان كنند  است خوب است ايشان

قبل از آن چه سازمان صهيونيستى زرساالر  و ١٨٤٤بگويند كه در سال  مثالً 
امر آنها در ايران اينقدر زياد و  داشت كه نيروهاى تحت قدرتمند ثروتمند وجود

اينگونه جان خود را به خطرى  اينقدر وفادار باشند كه با يك فرمان از آن مهمتر
چه بدست آوردند؟ و  و از آن گذشته در مقابل اين فداكارى ؟م بيندازندمسلّ 

سازمانهائى  پاداش انفاق جان آنان را چه كسى بايد مى داد؟ چنين سازمان يا
انفاق  باشد زيرامى بايد از طرف چنين هوادارانى يك سازمان الهى و آسمانى 

آيا شما  .جان يك مسأله ساده نيست و انگيزه هاى بسيار قوى را مى طلبد
 آيا اين اولين اقدام آنها بود يا قبالً  ؟سيستم و دستگاهى را سراغ داريد چنين

ى انجام داده بودند؟ كجا و چگونه؟ بعد از آنكه يهم درايران چنين كارها
ت رواج يافت اينها چه كردند؟ آيا گروه هائيّ شدند و به قول شما ب بابى يا بهائى

خارج شدند و به وظيفه اى ديگر مشغول شدند يا شيفته  گروه از ديانت بهائى
اين نيروهاى تحت  ؟سازمان كذائى دست كشيدند تعاليم بهائيان گشته و از آن

امر حقوق خود را چگونه دريافت مى كردند؟ چرا هنگامى كه اين يهوديان 
شكنجه و  آزار، هتك حرمت، تبعيض، زير انواع بى عدالتى، نگون بخت در

قدرتمند زر  مصادره اموال توسط مسلمانان ايرانى بسر مى بردند اين سازمان
 ساالر به فكر دفاع از آنها نيفتاد؟ چند سال طول كشيد تا اين زرساالران

تا فهميدند كه ديانت بابى طرفدارانى پيدا نكرده است و چند سال طول كشيد 
مسلمان شوند و گروهى بيايند و بابى شوند و اين دعاوى را در كجاى  يهوديان

سال طول  ٦حيات مذهبى حضرت باب فقط  كلّ  .يافت تاريخ مى توان
وقايع كه هر يك به ساليان دراز زمان نياز دارد  سال را با اين همه ٦اين  .كشيد

   ؟هنگ نمودآچگونه مى توان هم
ال ؤاالت و دهها سؤجناب عزيزى پاسخ اين س انتظار نمى رود البته  

پاسخ آنها معلوم  الواقع ولى فى ال مطرح شدندؤس گرچه به صورت ديگر كه
گونه  اين »دانان اعتقاد برخى تاريخ« است را بدهند زيرا ايشان اظهارداشته كه

دانان تقاضا كنند تا اين  مى باشد لذا خواهشمنديم كه ايشان ازهمان تاريخ
نجام دهند و به اين وسيله خود را ازاين مهلكه اى كه براى خود ساخته را ا مهمّ 

  . اند برهانند

رض خود مى برى و عِ   توست اى مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه
  زحمت ما ميدارى 

ديگر از جناب عزيزى اين است كه رابطه عكسى كه براى مقاله  تقاضاى  
هرأ گروهى از يهوديان عكس ظا .خود انتخاب نموده اند بامتن را شرح دهند

دهد كه يك نفر از آنها با آرايش موى و  را نشان مى »سهشايد در اراضى مقدّ «
ص تر است ولى اين عكس چه شاهدى و بر از ديگران مشخّ  لباس خاّص  مدل

كه  »ر ظاهرى دينيتغي«با زيركى تمام و با خلط  نويسنده چه موضوعى است؟
كه از عكس بر مى  »و آرايش مو سر ظاهرى لبايتغي«از متن حاصل است و 

دارد تا ارتباطى  استفاده از احساسات ضد صهيونيستى مردم قصد وءآيد و س
موجود در  موهوم بين بهائيان و صهيونيسم برقرار سازد گوئى كه اين جماعات

انصاف دهيد  .عكس تمامأ بهائى هستند و مشغول توطئه بر عليه اسالم
واضح است كه  ؟تباطى با بهائيان داردتصويرتعدادى از يهوديان چه ار

كسى جرأت پاسخگوئى ندارد و اگر هم كسى اين  نويسنده مطمئن است كه
رسد و هيچ روزنامه اى مطالب او  جرأت را بيابد صداى او به گوش كسى نمى

يك جمله داده مى شد  در اين بود كه جواب اين مقاله حّق  .را چاپ نمى كند
لذا پاسخ به اين  عاهاى نويسنده يافت نشدبر ادّ  شواهد و مداركى دالّ «يعنى 

مدارك و  عاهاى خودهامات موكول به زمانى مى گردد كه نويسنده براى ادّ اتّ 
   ».شواهدى در خور بررسى ارائه نمايد

احداقل براى اينكه امر بر خود نويسنده مشتبه نشود قدرى به تفصيل امّ   
ها به تشريح اصول اعتقادات  خبود كه به جاى اين پاس سخن رفت شايد بهتر

 ه بهائيان پرداخته مىو اهداف جهانى و عاليّ  و تعاليم و افكار و شيم و اخالق
در اين مقام فقط به ذكر يكى ازمناجاتهاى حضرت عبدالبهاء اكتفا مى . شد

   .سپاريم را به وقتى ديگر مى كنيم و اين مهمّ 
  هواهلل       

خداوند مهربان، قلوب را رشك گلزار پروردگار دلها را روشن كن، اى  اى  
انوار احسان تابان  .اى محبوب بى همتا نفحات عنايت بوزان .و گلشن فرما
شود از تأئيدات تو بهره و نصيب گيرد اين جمع راه تو  پاك و پاكيزه اكن تا دله

پويند راز تو جويند روى توبينند خوى تو گيرند اى پروردگار الطاف بى پايان 
ى مهربان، ئتو .تا اين بيچارگان چاره يابند گنج هدايت رايگان كن ارزان فرما،

   .ى دانا و توانائى بخشنده، توئتو

 ىدر خصوص مقاله باعنوان فرقه انحراف ىنکات

   ىابتکار

  برپا 
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 هم وَ بِّ رَ  ندَ عِ  هٌ َض م داحِ هُ تُ ج حُ  هُ لَ  َب يجما استُ  عدِ ن بَ مِ  اهللِ ىفِ  ونَ جّ آحيُ  نيذوالّ «
  ٢».دٌ يدشَ  ذاُب عَ  مهُ و لَ  ُب َض غَ  مهِ يلعَ 
  

در  شه،يگروِه اند نيمسئول ىبرا ىسالمت ىسالم و آرزو عرض ضمن  
فرقه « با عنوان ىمقاله ا ١/٣/٨٤خيجام جم، مالحظه شد که در تار ۀروزنام
هرچند . است افتهي انتشارى زيعز ىمجتب ديّ س ىنوشته آقا »ىابتکار ىانحراف

 هيجتو ىبرا راى خيتار ىها لينموده اند که دالئل و تحل ىف محترم سعؤلّ م
نقاط جهان ارائه دهند، با  ريو سا رانيدر ا ىوبهائ ىباب نييگسترش آ ىچگونگ

کن گردد، مم ىمعروض م الً يذ کهى نيو د ىخيتار ىه به نکاتحال توجّ  نيا
   .رساند ىاري قتيبه حق ليرا در ن شانياست ا
عمده درخصوص گسترش و  هيبه دو توج شانيا مقاله، ىساخت کل در  

 ىوب ىوانگينخست، جنون و د هيدر توج .اشاره فرموده اند ىباب نييتداوم آ
 نياز افراد را در ا ىگروه هيّ نسبت داده و نظر نييآ نيرا به شارع ا ىالعاطّ 

 بودندرا ذکر نموده  ىگروه دگاهيقسمت د نيمدر دوّ . ده اندذکر فرمو خصوص
 نيبقا و دوام ا ىت اصلکار علّ  ىاز ابتدا را ستيونيعناصر صه تيکه حما

دو  نيا سهيو مقا ىمقاله خود به بررس در ادامه شانيا. دانند ىدر جهان م نييآ
 .موده اندرا عنوان ن ىگريد بر ىکيپرداخته و دالئل رجحان  گريکديبا  هيّ فرض
وجود دارد  خصوص نيدر ا که ىمسوّ  دگاهيمقاله از وجود د حال در کلّ  نيبا ا

 جهينت گرف، ىقرار م ىدر مقاله مورد بررس زينظر ن نيغفلت شده است و اگر ا
 فلّ ؤکه م دوارميام. و جالب توجه بود ءقابل اعتنا نيقمقاله در نزد محقّ  ىريگ

 زيسوم را ن دگاهيد نيد خواهند فرمود اکه بر مقاله خو ىدنظريمحترم در تجد
  . دهند قرار تيمورد عنا

در  ىبهائ نييو متعاقب آن آ ىباب نييآ عيگسترش سر دگاهيد نيا برطبق  
بزرگ جهان  انيکند که همه اد ىم ىرويپ يىجهان از الگو نقاط ريو سا رانيا

دوره از  کي الگو شامل نيا. خود، آنرا تجربه نموده اند رشد نيدر مراحل آغاز
ع به آن افراد مختلف از طبقات متنوّ  ىفتوحات و انتصارات است که در ط

توسط  ىمذهب تيّ آزار و اذ دوره کيکنند و پس از آن  ىاقبال م ديجد انتيد
به  تيدر نها گردد که ىآغاز م ديجد نييدر مخالفت با آ قهيعت انياد ىساؤر

 ان،ياد خيبه تار ىنگاهبا  .شود ىمنتهى م ديجد نييآ شتريگسترش هرچه ب
مالحظه نمود که  حيمس نييالگو را در نحوه انتشار آ نيتوان ا ىم ىبراحت

انتشار  ىبرا ىمستمر، خود به صورت عامل قاتييچگونه بروز بحرانها و تض
از کره خاک  ىعيبر سطح وس نييآ نيبه استقرار ا تيدرآمد ودر نها تيّ حيمس

 ىم ىرويپ الگو نياز ا قًايدق زين ىبهائ و ىباب نييگسترش مستمر آِ . منجر شد
   .دينما

ندارند،  ىنبوده و اعتقادات مذهب انيکه از اهل اد ىنفوس ىبرا چند هر  
ف محترم که از لّ ؤم ىا براامّ  ،به نظر برسد بيممکن است عج دگاهيد نيا

تواند  ىنم دگاهيد ني، ارسندى سادات بوده و ازمعتقدان رسول اکرم به نظر م
که  ىنگاممختلفه اشاره شده است که ه عيدر مواض در قرآن. ذهن باشددور از 
 ىب ديجد انتيموجود در د ىروحانى اعتقاد به خداوند که از قوا ىنفوس ب

، از آنجا که ندينماى م ديجد نييو گسترش آ شرفتيپ هيدر توج ىخبرند، سع
به دو بهانه معموًال  نسبت دهند، ىرشد را به اراده غالبه اله نيتوانند ا ىنم

که  شمارندى م وانهيد ىذهنرا معلول  ديجد نييگروه اول آ. شوند ىک ممتمسّ 
 هيکه بر عل هاتيتوج نيا .خود جلب نموده است را به هيرذل و فروما ىافراد

مبارکات ذکر  اتيآ نين در اآدر قر به کار رفته است زيحضرت رسول اکرم ن
دانسته خود را از  ايانسته و دن هاست ک ىحال پروبال افراد انگريو ب دهيگرد
ال إ ون عُ بِ تَ ن تَ إ  ونَ مُ الِ الّظ  و قالَ « :اند ودهمحروم نم ىدمحمّ  عتيشر وضاتيف

 ءاارکوُ تَ ا لَ نّ ِٔ أ قولونيو «، ٤»ونجنُ مَ  مُ ل معَ وا ُقالُ  وَ  نهُ وا عَ لّ وَ تَ  مَ ثُ « ،٣»سحورًاًال مَ رجُ 
، ٦»وٍن جنُ ال مَ  کاهٍن وَ بِ  َک بِّ رَ  ـِت عمَ نِ بِ  نَت أما ر فَ کِّ ذَ فَ «، ٥»ونجنُ مَ  شاعرٍ لِ  ناتِ لهَ اِ 
مذکور است، تنها  ميکه در قران کر اتيآ نيامثال ا ٧.»ونٌ جنُ مَ لَ  هُ ن إ  نَ ولوُ قُ يَ  وَ «

 زيبلکه در ادوار قبل ن ،زمان آن حضرت نبوده نيار و مشرکدر خصوص کفّ 
ست و نص بکار رفته ا ىاله اءيانب هيبر عل نيمخالف توسط هاتيتوج نيامثال ا

  ذإ  ىوسمُ  ىوف« :عامدّ  نياست بر ا ىن شاهدآقر  رعونَ فِ  ىلَ إ  لناهُ رسَ ا
نشانه ( ىو در موس( ٨»جنونٌ ومَ أٌر ساحِ  قالَ  وَ  نهِ کِ رُ بِ  ىلّ وَ تَ فَ *  ٍن يلطاٍن مبسِب◌ُ 

 ديپس گرو* واضح ىبا حجت فرعونى او را بسو ميفرستاد کهى هنگام) ستيا

م هِ بلِ ن قَ مِ  نَ يِ ذالّ  ىتا ما َک ذلِ کَ «، )نهوايد ايو گفت جادوگر است  شيسو کيب
 شانياز ا شيکه پ آنانه امدبين نيهمچن(٩»جنونٌ و مَ أٌر وا ساحِ ال قالُ إ سوٍل ن رَ مِ 

   ).وانهيد ايمگر آنکه گفتند جادوگر است  ىرسول چيبودند ه
 خياز ادوار تار ىو کفار را در هر دور نيشباهت اقوال مشرک نيا ميکر نآقر  
و ال لَ  نَ موُ علَ يَ  الِيَن ذالّ  قالَ  وَ « :داند ىت شباهت قلوب آنها ملّ به ع ،ىبشر

ِ◌ کَ يُ  هت شابَ تَ  مهِ ولِ قَ  ثلَ م مِ هِ بلّ ن قَ مِ  نَ يذِ ال  قالَ  َک ذلِ کَ  هُ آيَ  آءنَ يتِ أو تَ أ اهللُ نامُ لِّ
 ايکند  ىنم با ما مکالمه ونددانند چرا خدا ىو گفتند آنانکه نم( ١٠»همبُ وُ لُ قُ 

از  شيکه پ ىسخن گفتند کسان گونه نيبه هم ديآ ىما نم ىابر ىچرا معجزه ا
است  ىهيو بد. )دلهاشان شباهت بهم داشته شان،يمانند قول ا ،بودند شانيا

باب نظر نکرده و  ديّ آثار س ميدر مجموعه عظ ىاز سرسهل انگار ايکه  ىکسان
 هاورديفرو ن ميآن همه عظمت، سر تعظ اهدهبه اغراض بامش ىت آلودگبعلّ  اي

شوند که همه منکران در قرون و  لمتوسّ  ىبه بهانه هائ ندينما ىسع ،باشند
 نييسه آکه آثار مقدّ  در هر حال اکنون .بدانها چنگ زده اند هيّ اعصار ماض

اهل عالم  از هشتصد زبان ترجمه شده و در دسترس همه شيبه ب ىو بهائ ىباب
 انيگرانبها که به اعتقادبهائ نهيگنج نير در اق و تفکّ نفر با تعمّ  ونهايلياست و م

برند؛ نسبت  ىم ىعصر حاضر است، بهره روحان ىبرا ىاله تيهدا ىحاو
 هيف محترم در تهؤلّ و خوب بود م ستيخردمندانه ن ات،يجنون به صاحب آن آ

  . را مد نظر مى داشتند امر نيمقاله خود ا
د، بنا دارن ديجد نييگسترش آ هيدر توج ىاز مخالفان که سع ىگريد گروه  
بر . کنند ىرا انتخاب م ىاسيس هيهستند که توج ىکسان م،ين کرآقر تيبه هدا

گروه به  نيدادند، ا ىنسبت م ىاله امبرانيپ خالف گروه اول که جنون را به
گروه اول  اتهامبودن اتّ  جهينتى واقف شده و ب ىعا تا حدّ عظمت کالم و مدّ 

ک و عامل محرّ  که هيّ البه الهه غت عدم درک قوّ معذلک بعلّ . اند افتهيرا در
 امبريزنند و پ ىم ىاسيس هاتيدست بدامن توج است، ىاله نييآ شرفتيپ

 نينفاق در ب جاديدر ا ىکه سع شمارندى م ىرا دست نشانده اقوام اجنب ىاله
: کند ىذکر م نيچنرا  کافران هاتيخصوص توج نين در اآقر. قوم خود دارد

  وَ  هُ يرفتَ اَ  فٌک إ  الٓ إ  آهذ نإ وا رُ فَ کَ  نَ يذِ ال  قالَ  وَ « د قَ فَ  ونَ رُ اخَ َء  ومٌ قَ  هِ يلَ عَ  هُ انَ عَ ا
که  ىمگر دروغ ن،يا ستين :گفتند آنانکه کافر شدند و( ١١»ورًازُ  ًا وَ ظلمَ و ُ آج

و  ىستم آوردند قيپس به تحق گريد ىکردند اورا بر آن قوم ىاريبربافت آنرا و 
 هِ يلَ إ  نَ ودُ لحِ ُ◌ي ىذِ الّ  سانُ ٌر لِ شَ بَ  هُ مُ لِّ عَ يُ ا مَ ن إ  ونَ ولُ قُ يَ م هُ ن أ مُ علَ قد نَ لَ  وَ «. )را ىباطل
 نديگوى که آنها م ميدانى م نهيو هر آ( ١٢»◌ٌ  نيبمُ  ىٌ برَ عَ  سانٌ ذا لِ هَ  وَ  ى مِ عجَ أ

گردانند گفتار را  ىکه م ىزبان کس. ىانسان موزد او راآ ىکه م ستين نيجز ا
د متعدّ  اتيآ نيامثال ا. )وشنرى عرب ستى ازبان نياست و ا ىاو عجم ىبسو

: در ادوار قبل ازاسالم هم آمده نيبوده و در خصوص نحوه اعتراض مشرک
 قاٍب و عِ ذُ  و ةٍ رغفِ ذو مَ لَ  بَک ر  ن إ  َک بلِ ن قَ مِ  ِل رسُ لُ لِ  لَ يد قال ما قَ إ  َک لَ  قالُ يا ُمَ «
   ١٣».مِ يلأ

 امبرانياساس در خصوص همه پ ىب هاتيتوج نيکه ا شودى م مالحظه  
 طور که ذکر شد، شباهت ، همانهاتيدر توج شباهت نيت اه کار رفته و علّ ب

 هاتيم در توجگروه دوّ  نيا ليدل نيبه هم. است گريکدينفوس به  نيقلوب ا
 زيشوند که در ادوار گذشته ن ىم ىو منطق ىخيتار ىخود گرفتارهمان لغزشها

 ٧٠ سميونيکنند که صه ىت نمالمثل دقّ  ىف. بودند دچارآن شده خالفانم
، رانيدر ا نييآ نيلذا در زمان ظهور ا به وجود آمد و ىباب نييسال پس از آ

 نييفرمان دهد که گروه گروه به آ خود روانيوجود نداشته تا به پ ىستيونيصه
گروه به  نيطرف ا از هيتوج نيا. باب بگروند انتياسالم در آمده و سپس به د

 ىرا در جذب اقوام وگروهها ديجد نييآ تيّ تا موفق دهيمنظور مطرح گرد نيا
ى نم انيهوديتنها شامل  ىاقبال عموم ني، غافل از آنکه ادينما هيمختلف توج

مختلف  لهياز هزاران قوم و قب ىروانيق شده است پموفّ  ديجد انتيد نيو ا شود
مختلف، در سلک خود  ىمذهبو  ىنژاد وى فرهنگ ىها نهيزم شيرا با پ

ه امر تنها از قوّ  نيا. حد نظام بخشدو متّ  ىجهان ىادرآورد و در قالب جامعه 
ن آاگر مجتمع گردند به نص قر ىبشر ىروهاياست و همه ن ساختهى کلمه اله

 نَ يبَ  َف ل أ وَ « .ستندياقوام ن نيدر ب ىحادو اتّ  الفت نيچن جاديقادر به ا ديمج
  اًامَ عَ يمجَ  ضِ االر ىا فِ مَ  قَت فَ انو م لَ هِ وبِ لُ قُ    اهللَ ن لکَ  م وَ هِ وبِ لُ قُ  نَ يبَ  فَت ل ا  َف ل ا
   ١٤».مٌ يکحَ  زٌ يزعَ  هُ ن إ  مهُ نَ يبَ 



 
 ١٣٤   ولوله درشهر

 
الفت و  جاديا کهى ، در جائميکن ىمحترم انصاف طلب م فلّ ؤازم  

 انتيبودن د ىبر اله ىاز قبائل عربستان برهان کوچک لهيدو قب نياتحاد در ب
 شيب و الفِت  حادرا عامل اتّ  ىه اقوّ  اچهي، آديآ ىحضرت رسول اکرم بشمار م

هشتاد کشور جهان و از  و کصدياز  شيدر ب ىاعضاء جامعه بهائ ونيلياز پنج م
با  ىنفوس مشاهده ايشمارند؟ آ ىمختلف، م انياقوام و شعوب و قبائل و اد

که در  ،ئىو برهما ئىو بودا ىهوديو  ىحياسالم و مس ىنيد ىها نهيزم شيپ
 ىنم ،دمت به نوع بشر مشغولندبه خ گريکديحاد و الفت در کنار اتّ  تينها

فرزندان آدم به  هکه در آن هم موعود باشد ندهياز جهان آ ىتواند نشانه ا
 ىامر نيچن ،ىه الهجز به قوّ  ايباشند؟ و آ افتهيدست  ىاله ىگانگيوحدت و 

  نسبت داد؟  ىگريه دقوّ  را مى توان به
 هيه دو فرضم را بسوّ  شّق  نيکه اگر ا نديفرما ىمالحظه م محترم فلّ ؤم  
بر نحوه  نياديبن رىيتاث ند،يکه در مقاله خوداشاره فرمودند اضافه نما ىقبل

ف محترم به لّ ؤم دوارميام .داشت خواهد شانيمقاله ا تيّ فياستدالل و ک
 ىگريد ثارمشتاقانه منتظر آ .ندينوشته نظر فرما نيو فارغ از غرض در ا رتيبص
 نيجام جم به ا روزنامه شهيگروه اندهستم و از توجه  نهيزم نيدر ا شانياز ا

  .مسئله سپاسگزارم



 
 ١٣٥   ولوله درشهر

 

   َقد َفَديُت ِبُكلّى لََك 

  )حضرت باب - بكلى فداى توشدم(
  حامد

 ويژه نامۀ ايام، مطالبى با عناوين زير ٦٤ و٦٣ و ٦٢ و ١١درصفحات  
عجزعلى «؛ »راجمع آورى كردند چرا كتاب كشف الغطاء«: مندرج است

ى به سؤال علماى اصفهان، باب وچالش هاى پيش محّمدشيرازى ازپاسخگوئ
نقدى برگزارش يك مورخ بهائى مآب «؛ »پاسخ به سؤال ربطى نداشت«؛ »رو

بحثى « ؛»گزارش تاريخ يا تبليغ مسلك«؛ »ازگفتگوى باب وعلماى تبريز
تلّون « و» توبه مى كنم درتوبه نامۀ على محّمد باب؛ هيچ ادعائى ندارم و

ژۀ يو ١٧شمارۀ  فصل نامۀ تاريخى وسياسى در  .»دعادرعقيده، تغيير درا
 ىاحسان اهلل شكرالله مشابه از ىمقاله ا زين ١٣٨٦چاپ تابستان  تيبهائ

 ىنسخه ها اسناد و ىبازخوان و ىبازشناس: خشت اول« تحت عنوان ىطالقان
د پاسخ به يآ ىم ريز آمده است كه آنچه در »باب محّمد ىد عليتوبه نامۀ س

  .نهاستهمۀ آ
مطالبى كه جام جميان درصفحات مزبورسرهم كرده اند، چنانكه  

موّرخين معلوم الحال قاجاريّه،  آشكاراست الطائالتى است كه به تقليد از
كثيرى ازنويسندگان معلوم الحال عصرپهلوى وجمهورى اسالمى ــ اّال اقّل قليلى 

واهدرسيد كه باالخره اّما روزى خ .همان ها را تكرارمكّرر كرده بودند ــ نيز
ازمردان وزنان غيربهائى اين آب وخاك عزيزنيز، نفوسى آشكارشوند كه 

ات وروش بهائى ستيزانى امثال جام جم، وبدون ترس ازجّو زمان برخالف نيّ 
اين وآن درداخل وخارج ازايران، سّد تقليد وتكرارغافالن بشكنند و  ۀومالحظ

لصًا لوجه اهلل كمربركشف حقايق ازنام وننگ ظاهرى اين جهان بگذرند وخا
 ۀآنان ازجمله مسلمانان نازنينى هستند که به فرمود. ين حضرت يزدان بندنديآ

وحيانى  آنان كتب وآثار. اند » ريالخَ  ىِالَ  دُعونَ يَ  ّمٌةا«قرآن مجيد مصداِق 
اديان بابى وبهائى ونيز رّديّه هاى منتشره عليه آن را بررسى علمى و منصفانه و 

آت بهائى ستيزان را استخراج ئوتحريفات و افترا واكاذيبانبه نمايند همه ج
و روشنگرانه ارائه دهند تا جاذب  انهيكنند و آثارى محّققانه و منصفانه و متّق

تأييدات الهى شود و آثارشان در كشف حقيقت و بروز انصاف، چون ستاره 
  .بدرخشد م عزيزاسال هايى در آسمان تحقيق و فرهنگ و ادِب وديانت ايران و

اطمينان دارند كه چنين خواهد شد ــ چنانكه بارقه هاى آن  اهل بهاء 
چندين دهه است كه آشكارشده است ــ زيرا حضرت بهاءاهلل چنين دعا فرموده 

ِليَتَفرُسوا فى َاْمِرَك َو ما َوَرَد  َحديَدًةو َابصارًا  ًةصافّييا ِالهى َفابَتِعث ُقُلوبًا « :اند
اى خداى من برانگيز و مبعوث فرما قلوبى صاف و ديدگانى تيز بين ( ١».َعَليَك 

و در بيانى ديگر ) را تا در امر تو و آنچه بر تو وارد آمد جستجو و تحقيق كنند
اگر شما و امثال شما عارف نشويد، « :ت آن را چنين تأكيد فرموده اندحتميّ 

ت الهى بياشامند و به را از كأس كلما ىعبادى خلق خواهند شد كه كوثر معان
َفُسوَف يْظِهُراهللُ َقْومًا «: و در سورة الملوك مى فرمايند ٢».مقصود مطلع گردند

َو  ْرمٍ يْذُكُروَن ايّامنا َو ُكل ما َوَرَد َعَلينا َو يْطُلُبوَن حّقنا َعِن الذيَن ُهْم َظَلُمونا ِبَغيِر جُ 
م َو ِانه قأِمًا َعَليِهم َو يْشَهُد ما َفَعُلوا َو يأُخُذهُ  ال َذنٍْب مبيٍن َو ِمْن َورأِِهم كاَن اهللُ

بزودى خداوند قومى را آشكار و ظاهر مى كند كه ايّام ما را (» .مينَاَشد الُمْنَتقِ 
به ياد مى آورند و ذكرمى كنند كلِّ آنچه را كه بر ما وارد شد و طلب خواهند 

رم و گناهى آشكار ظلم كردند و از كرد حّق ما را از كسانى كه به ما بدون ج
پشت سر ايشان خداوند قائم بر ايشان است و گواهى مى دهد و مى بيند آنچه 
را انجام دادند و ايشان را مجازات مى كند و همانا خداوند شديدترين انتقام 

  ).گيرندگان است
 اگرچه پاسخ آنچه ايّام درصفحات مزبورنوشته، درهمان عصرقاجار بارى 

ى دركتب بهائى وحتّى بعضًا غيربهائى آمده است، ولى دراينجا پهلو و
  .وخالصه اى ازآنها تقديم هموطنان عزيزمى گردد نيزمختصر

وجمع آورى آن نوشته  كشف الغطاءراجع به كتاب ١١درص :اّول ۀنكت 
وصبحى را ) آواره(وجالب آنكه براى بيان علت جمع آورى آن، اقوال آيتى

درهمين مجموعه راجع به ايشان  درمقاالت ديگرشاهد آورده، حال آنكه 
بهائى ستيزانى همچون شهبازى وجام جم وامثال  نزد در ذكرشدكه اقوالشان جز

نقل قول ازآقاى . ت نداردمحّققين بهائى وغيربهائى ديگرسنديّ  ايشان، ابدًا نزد
محيط طباطبائى هم دراين خصوص كه به شهادت خودش فريب آواره 

وخود وى نيزبرعكس اّدعاى توجيهى ودروغى جام  3ودهوصبحى راخورده ب
 يروى، به شهادت غ براى محّققانه جلوه دادن آثار بهائى پژوهىجم وسايت 

مانندشهادت  ،4بوده »دشمنان بدخيم غرض ورز آيين بهائى از« بهائيان
به اين ترتيب محّققين بهائى وغيربهائى جهان ازجام . آواره است صبحى و

پرسيد درتحقيقات تاريخى چگونه مى توان صرفًا براساس جميان خواهند 
  اقوال مخالفان وپيمان شكنان كينه توز نتيجه گيرى كردوحكم صادرنمود؟

به  »جميع نسخه هاى كشف الغطاء«جم ازقول آنان اّول مى نويسد  جام 
 آن جمع آورى وسوزانده شد، وسپس البد »انگليسى مايه هاى ضدّ « خاطر

 جام جم و دستيابى آقايان طباطبائى وصبحى وآواره وخود ۀبراى توجيه نحو
انگشت شمارى ازآن  تعداد« ديگران به نسخى ازآن، فورًا ادامه مى دهد

نسخه اى درايران، آن هم دركتابخانه  هاى انگلستان وفرانسه وچند انهدركتابخ
 »جمع آورى«معنى  ».جان سالم بدربردند...بهائيان ۀهاى خصوصى ومحرمان

 ۀكتابخانه هاى خصوصى ومحرمان« راستى جام جم چگونه به .روشن شدهم 
خصوصى  ۀهمه مردم جهان كتابخان دست يافته است؟ بهائيان مانند »بهائيان

را به كارمى برد؟  »محرمانه« پرسيد كه چرا لغت دارند، ولى ازجام جم بايد
اگرمحرمانه بود، چگونه دوستان 
حّجتيّه اى جام جم قبل 

 به مكروحيله واظهارازانقالب 
دوستى ظاهرى واّدعاى دروغى 

صدها جلدكتب بهائى  ق،يتحق
بهائيان گرفتند، ويا پس  ازخود را
هجوم  بالين امورئوانقالب مس از

 و دستگير بهائيان و ۀبه خان
زندانى كردن وكشتن ايشان 

حال  كتبشان راغارت كردند وتا
كم وبيش ادامه يافته  اين روند نيز

م جم وعوامل جا خود 5است؟
دستش چگونه اين همه  باال

 خود ات بهائى رانزدكتب ونشريّ 
  انباركرده اند؟

اگركشف الغطاء  راستى 
 مايه هاى ضدّ «داراى 
است، پس چگونه  »انگليسى

ايّام مقاله مى نويسد  جام جم در
انگليسها  ۀكه امربهائى ساخت

با هم  نيزمى باشد؟ آيا اين دو
ت گف متناقض نيست؟ آيا نبايد

دروغگو كم حافظه شده؟ جام 
 مى خواهد جم به اوهام خود

بوده كه  كشف الغطاء به اين خاطر ىكندكه به اصطالح جمع آور انمودو
ازپايتخت  قبله اش را«پايان جنگ جهانى اّول،  حضرت عبدالبهاء پس از

اگرچنين است پس چرا امثال جام جميان وكيهان وآقاى  ».تزاربه لندن تغييرداد
تاريخ انگليسى بودن امربهائى راهمان ابتداى ظهوروحتّى  وديگران، تآدميّ 

جام جم ِ كم  اگرچنين است پس چرا خود 6دهه ها قبل ازآن مى دانند؟
مى  »ارتباط وطمع انگليس به بهائيان ۀسابق« درمطلب ١٢ ۀحافظه درصفح

 سال قبل ٦٥حضرت بهاءاهلل به بغداد، يعنى حدود نويسد ازهمان ايّام تبعيد
ازپايان جنگ جهانى اّول، انگليس ها با حضرت بهاءاهلل تماس داشته اند؟ 

سال قبل ازپايان جنگ جهانى  ٥٠وچراجام جم فراموش مى كند كه حدود
را نازل  ويكتورياانگليس  ۀاّول نيزحضرت بهاءاهلل لوح مهيمن خطاب به ملك

مسيح حضرت  بهائى كه موعود فرمودند ودرآن ضمن دعوت اوبه آيين جديد



 
 ١٣٦   ولوله درشهر

 
نيزهست وضمن ارائه راه هائى براى رسيدن به عدالت وصلح جهانى وضمن 

نموده، به ملكه چنين  منع برده دارى را تأكيد و درامور تتشويق اوكه مشور
  :نصيحت وانذارفرموده اند كه

ِة اِاللهيّ  اْلسِّدَرِة ِمنَ  ِةالَبرّيفى َلْنَدْن ِاْسَمعى ِنداَء َربَِّك ماِلِك  اْلَمِلَكُةيا َايُتها 
نى َرأَس َضعى ما َعَلى اَالْرِض َو َزيّ . ِانُه ال ِالَه ِاّال َاَنا الَعزيُز اْلَحكيمُ 

اتى ِفى الْعاَلِم ِبَمْجِدِه اَالْعَظِم َو  اْلُمْلِك ِبِاْكليِل ِذْكِر َربِِّك اْلَجليِل ِانُه َقدْ 
َل ما ُذِكَر ِفى اِالنجيِل َقْد تَشرَف َبر ا لّشاِم ِبُقُدوِم َربِّه ماِلِك اَالنامِ َكم ...

َدعى َهواَك ُثم َاقِبلى ِالى َموالَك الَقديِم ِانّا َنْذُكُرَك ِلَوْجِه اهللِ َو ُنِحب َاْن 
ماِء ِانُه َعلى ما َاُقوُل َشهيٌد َقْد  ِذْكرِ يْعُلَو اْسُمِك بِ  َربِِّك خاِلِق اَالْرِض َو الس
هوِر َبَلغنا َانِك َمنَ  ْعِت َبيَع اْلِغْلماِن َو اْالماِء هذا ما َحَكَم ِبِه اهللُ فى هذا الظ

َو  ِسناِت الَبديِع َقْد َكَتَب اهللُ َلِك َجزاِءَ◌ ذِلَك ِانُه ُموفى ُاُجوَر الُْمحْ 
ْعَرَض ِان الذى اَ . اْلُمْحِسنيَن ِاِ◌ْن َتتِبعى ما ُاْرِسَل ِاَليِك ِمْن َلُدْن َعليٍم َخبيرٍ 

ناُت ِمْن َلُدْن ُمنِْزِل االٓياِت َليْحِبُط اهللُ َعَمَلُه ِانُه اْلَبيّ  تْهُ ئَواْسَتْكَبَر َبْعَد ما جا
ُتْقَبُل َبْعَد اِالقباِل َمْن َاْعَرَض َعِن الْحّق  مالَ ِان اَالع. َقديرٌ  ىٍٔ َعلى ُكلِّ ش

َر ِمنْ    7الخ...َلُدْن َعزيٍز َقديرٍ  ِانُه ِمْن َاْحَجِب اْلَخلِْق َكذِلِك ُقدِّ

ومقدس است پروردگارى كه ازقلم حضرت بهاءاهلل، موعودكّل امم،  پاك 
س تا هموطنان عزيزوجهانيان بدانند كه آيين الهى مقدّ  چنين آياتى نازل فرمود

آيا همين آيات مهيمنه . اكاذيب واوهام وهذيانات امثال جام جميان است از
 ۀفرمود هاهل انصاف را كافى نيست؟ ب بهاءاهلل،وكتب وحيانى حضرت  وآثار

أ َو َلم يكِفِهم أنّا أنَزلنا َعليَك الِكتاَب يتلى َعَليِهم «: قرآن مجيد، كافى است
كه ما  ايشان را آيا كافى نبود( ٨»ُقل َكفى ِباهللِ َبينى َوَبيَنُكم َشهيدًا...

بگو كافى است ...فروفرستاديم برتو آن كتاب را كه خوانده مى شود برايشان
  .)من وميان شما گواه يانخدا م
انگليس، لوح مهيمنى نيزبا لحن وهدف ومطالب  ۀبا لوح ملك همزمان و 
روس نازل شده است كه با  م امپراطورخطاب به الكساندردوّ  مشابه،

رؤساى  چندين لوح ديگرخطاب به سالطين و درنظرگرفتن آن دولوح ونيز
وهم آلود جام جميان  ردد كه سناريوىص مى گديگرممالك، مشخّ  جمهور
ط حضرت عبدالبهاء ازروس به انگليس، بسى پوچ توسّ  »هتغيير قبل« مبنى بر

  :ومضحك است مى فرمايند

وِس و َاْقِبل ِاَلى الِفرَدوِس اْلَمَقرِّ  يا َمِلَك الُْروِس اْسَمْع ِنداَء اهللِ الَْمِلِك الُْقد
ى فى  وِباَالْسماِء اْلُحسنى َبيَن اْلَمَالِء اَالعلى  الذى فيه اْسَتَقر َمْن ُسمِّ

ِه  ى اَك َاْن يْحُجَبَك شَ َمَلُكوِت اِالنشاِء ِباْسِم اهللِ الَبهى اَالبهى ِايّ  َوجَعِن الت
َقْد َنَصَرنى َاَحُد ُسَفرأَِك ِاْذ ُكْنُت فى ِسْجِن  ...ِالى َربَِّك الرحمِن الرحيم

 َمقاما َلْم يِحْط ِبه  َك الِسِل َو اَالغالِل ِبذِلَك َكَتَب اهللُ لَ الّطاِء َتْحَت اْلس
َل هَذا الَْمقاَم اْلَعظيمَ  بُْن . ِعْلُم َاَحٍد ِاّال ُهْو ِاياَك َاْن ُتَبدِّ َقْد َاَتى اْالَُب َو اْالِ

وُر يُطوُف َحوْ  يَك َو الطَلب يَك اللُّهمِس يُقوُل َلب َل الَْبيِت َو فى اْلواِد الُْمَقد
َجُر ينادى ِباَ  حاِب ُطوبى  عَلىالش النِّداِء َقْد َاتى الَوهاُب راِكبًا َعَلى الس

ُاْنُظْر ُثم اْذُكِر االيّام التى فيها َاَتى الروُح ... ِلَمْن َتَقرَب ِاَليِه َويٌل ِللُْمبَعديَن 
 ِبالحّق َو  َفَظهُ وَح ِبُجُنوِد اْلَغيِب َو حَ َو َحَكَم َعَليه هيُروُدوُس َقْد َنَصَراهللُ الر

 ه ُهَو الْحاِكُم َعلى ما يريُد ِانَاْرَسَلُه ِالى َاْرٍض ُاخرى َوعدًا ِمْن ِعْنِده ِان
َربَك يْحَفُظ َمْن يشاُء َلْو يُكوُن فى ُقْطِب اْلَبْحِر َاْو فى َفِم الثعباِن َاْو َتْحَت 

اِالعداِء َو َجَسدى فى َبالٍء  يوِف ْعَلْم ِجسمى َتْحَت سُ اِ ... ُسيوِف الّظاِلمينَ 
ِانّى أنا ... ال يعاِدُلها َفَرُح اْلعاَلميَن  ٍةال يحصى َولِكِن الروُح فى ِبشارَ 

ُقل يا َمالٔ الُغروِر أ ... َواِالنجيُل  ُةَن ِباسمى التّورَو ُزيّ  ءالَمذكوُر ِبِلسان ِ ِاَشعيا
قوموا ... فى أخَرِب الُبيوِت؟  الّظهورِ الُقصوِر َوُسلطاَن َتروَن أنُفَسُكم ِفى 
أَتظنّوَن ينَفُعُكم ماِعنَدُكم ؟ َسوَف يمِلُكُه َغيُرُكم َو ... َعن ُقبوِر الَهوى

يأتيِه الَموُت َوال  ٍةترِجعوَن ِالى التراِب ِمن َغيِر ناِصٍر َوُمعيٍن ال َخيَر فى َحيو
اهللِ  ِنعَمةُر َدعوا ما ِعنَدُكم َوأقِبلوا ِالى َتَتَغيّ  ٍ◌ ِلِنعَمةال  ِلَبقاٍء يدِرُكُه الَفناُء وَ 

طوبى ِلَمِلٍك ماَمَنَعُه الُملُك َعن ماِلِكه ... الّتى ُنّزَلت ِبهذا اِالسِم الَبديِع 
  9...أقَبَل ِالى اهللِ ِبَقلِبهِ وَ 

مى ١٢پرسيد چراجام جم كم حافظه درحالى كه درص بايد همچنين 
گليس ــ ازجمله ازطريق ادواردبراون ــ حامى وهمدست ازليان بوده كه نويسد ان

متناقض فوق را ارائه مى  ۀفرضيّ  ١١دشمن هميشگى بهائيان بوده اند، درص

 :ازليان وحقيقت فوق نوشتهۀ دهد؟ مگرجام جم نديده كه كسروى دربار
مردم را يان با دست مّال  آنگاه به هنگام فرصت به آسانى توانستندى )ازليان(«

از بهايى ُکشى ها در ايران،  بسيارى .به بهاييان بر آغاالنند و از آنان كينه جويند
  11ادامه داشته؟ رژيم پهلوى نيز پس از قبل و اين كار و 10»با كوشش اينان بوده

مقاالت همين مجموعه نيزاشاره شده، ارتباط  ديگر چنانكه در آرى 
 دولتها ازهر ۀمردم جهان وهم ۀهمسال با  ١٦٤پيروانش دراين  امربهائى و
اسالم  زبان، ارتباطى سياسى براى وطن فروشى ومخالفت با و نژاد مذهب و

 تالهى به ايشان بوده اس راستاى ارائه آيين جديد در نبوده است، بلكه كامالً 
. وحدت رسد وجنگ هاى سياسى ومذهبى وغيره تمام شود تا جهان به صلح و

ديگران پناهندگى روس  همچون ازل و سه بهائى نيزاگرچنين نبود طلعات مقدّ 
 ٧ ص جام جم موذيانه در. حال آنكه چنين نكردند .وانگليس را مى پذيرفتند

 بهپناهندگى  روس به حضرت بهاءاهلل پيشنهاد فقط وفقط مى نويسد سفير
 را پيشنهاد سفير كه حضرت بهاءاهلل ادامه نمى دهد ه راكرد، اّما رياكارانهروسيّ 
پاسخى كه  دولت ايران با ايشان در دشمنى آشكار رغم على و 12يرفتندنپذ

 ۀما زندانى دولت علي«: نشان از وطن پرستى حقيقى ايشان دارد، فرمودند
بودند وبا اينكه رفع  انسبحان اهلل با اينكه زندانى دولت اير ».ايران هستيم

رمى ان تذكّ ايش ظلم هاى وارده به پيروانشان را ازطرف دولت مزبوربه خود
 ديگر برابر در دادند، ولى وقتى پاى دولت ايران عزيز

دول پيش مى آمد،براى حفظ حرمت دولت وطنى 
 امثال دول روس وانگليس، نهايت كوشش را دربرابر

  .ودندايران مى نم درحفظ آبروى همان دولت مستبد
كه حضرت عبدالبهاء  فراموش كند جم نبايد جام 

گ جهانى اّول درست دوسه سال قبل ازجن
به اروپا وآمريكا ومصر، وقتى  درسفرتبليغى خود

شد به مالقات شاه  درانگليس به ايشان پيشنهاد
ما براى ديدن فقيران آمده «: انگليس بروند، فرمودند

 وقتى ادوارد براون درهمان اسفار و »ايم ونه سالطين،
قبول فرمودند  تقاضاى مالقات كرد به اصرار ايشان از

چنين  13.اين كه مكالمات سياسى ننمايدمشروط بر
ل توان تى را تحمّ هر ذلّ «: است كه دربيانى مى فرمايند

نمود مگر خيانت به وطن و هر گناهى قابل عفو و مغفرت 
 در و 14»است مگر هتك ناموس دولت و مضّرت ملّت

ق برآن گردد كه خدمت نمايان به عالم اگر نفسى موفّ « :بيانى ديگرمى فرمايند
، على الخصوص به ايران نمايد، سروِر سروران است وعزيزترين انسانى
  15».بزرگان
ت به اصطالح جمع آورى آنچه گفته شد، جام جميان براى علّ  با 

آثاربهائى  داليل ديگرى بگردند، وشواهدى ازخود دنبال بايد »كشف الغطاء«
ى وآواره امثال بهائى ستيزانى همچون آقايان محيط طباطبائ ارائه نمايند ونه از

  .وصبحى
ايّام كه كًال مربوط به سوء  ٦٤و٦٣و٦٢صفحات  اّما درباره :مدوّ  ۀنكت 

تدريجى اّدعاهاى حضرت باب جلّت عظمته، و مجلس  برداشت ازسير
ّب مطلب واصل ايراد پوسيده و وليعهد، واّدعاى توبه حضرتشان مى باشد، لُ 

 ، سپس»تكريّ ذِ «تكرارى جام جميان اين است كه آن حضرت ابتدا اّدعاى 
دست  و نمودند »تالوهيّ « و »تربوبيّ «وسپس ،»تمهدويّ «بعدًا  ،»تبابيّ «

تكرارى جام جم اين است  غير تنها مورد. نيزازهمه آن دعاوى توبه نمودند آخر
كه وقيحانه چيزى را كه حتّى دشمنان آيين هاى بابى وبهائى تا حال آن را 

خاندان  اينكه حضرت باب از ذكر كتمان كرده واز كتمان نكرده اند،
بوده اند عمدًا خوددارى كرده، چه كه همه مى دانند كه ازشرايط  »سادات«

 .د باشندظهورقائم اين بوده است كه ايشان بايد ازخاندان رسول اكرم وسيّ 
را يكى ازجوانان  ٦٢درص »باب وچالش هاى پيش رو«بارى، پاسخ مقاله 

مقاله اى ديگركه درهمين  در ايّام، ٢بهائى ِ مورِد خَطاب ِ جام جم درص
مجموعه مندرج است داده اند واشتباهات آقاى محيط طباطبائى را بيان 

  .نيزمطالبى تقديم هموطنان عزيز مى شود زير اّما در 16.نموده اند

اطراف ديده مى  ىمنظرۀ بيت مبارک بهجى كه از باغها 
 .شود



 
 ١٣٧   ولوله درشهر

 
ماده آسير تدريجى اظهار امرحضرت باب كه هدف از آن  درخصوص 

نظر كن در فضل «: رمايندف حضرتشان مى كردن مردم براى درك حقيقت بوده،
حضرت منتظر كه چقدر رحمت خود را در حّق مسلمين واسع فرموده تا آنكه 

نا اهلل أى مقامى كه اّول خلق است و مظهر ظهور آيه انّ . آنها را نجات دهد
: فرمايند و نيز مى 17».ت قائم آل محّمد ظاهر فرمودخود را به اسم بابيّ  ونهچگ

. انستم از اين جهت امر به كتمان اسم نموده بودمد چون حّد ِاين خلق را مى«
كه المثل بوده و هست گفتند انّه ) ص(اهلل  اين همان خلقند كه در حّق رسول

دليل بر كذب قول  اگويند ما آنها نيستيم عمل آنه لمجنون و اگر مى
سپس  ،در مرحله اّول خود را باب ناميدند به اين دليل حضرتشان 18».آنهاست

ه و بعدها در مجلس علماى اسالم در حضور ايل در شهر مكّ در همان او
 و ت خود را اعالن،ين ميرزا، وليعهد محّمدشاه قاجار، در تبريز قائميّ ناصرالدّ 

از قلم ايشان نازل شده است  لهىدر كتاب بيان فارسى كه در ماكو به وحى ا
ورشان از رسالت و تعاليم مستقل خود را بيان فرمودند و اعالم نمودند كه منظ

اى براى ظهور  مهت قائم موعود نبوده بلكه ظهور ايشان باب و مقدّ ت، بابيّ بابيّ 
اديان، حضرت بهاءاهلل، كه  ۀبعد از ايشان بوده است، يعنى دومين موعود هم

  .حضرت باب امر خود را اظهار فرمودند ردر سال نهم ظهو
ورشان، حضرتشان با وجود حقيقت فوق، ازهمان اّولين سال ظه اّما 
سبه به كه بالنّ  اصحاب خود ميالدى، به خواّص  ١٨٤٤ق يا ـه ١٢٦٠

اعتماد براى پذيرش حقيقت مقام  مورد و ماده ترآاشخاص عادى، مستعدتر و
ت ونزول آيات وحيانى الهى ت وقائميّ اسالم بودند، مقام مهدويّ  عزيز موعود
امرفرمودند  »دارسحرخيزان بي« و »مطالع انوار«وبه آن  درا آشكارفرمودن خود

ل نورخورشيد قبول وتحمّ  كه حقيقت مزبوررا تا وقت مناسب كه مردم مستعدّ 
البتّه تصّور بيشتر مسلمين از قائم . ى جديدآسمانى شوند، مستوردارندظهورمربّ 

 بهاطهارند، اّما با توجه  ۀآن بوده وبعضًا هست كه ايشان يكى ديگر از ائم
شود كه قائم با كتاب جديد و شرع  م مىاحاديث مربوط به ظهور قائم معلو

 ۀ، يعنى قائم پيامبر جديدى است كه با ظهورش اسالم وهم19آيد جديد مى
آيات  همچنين عالوه براّدعاى آشكار. رسند اديان به هدف و كمال خود مى

احسن  به عروفم يوسف ۀتفسير سور آثارى چون همان سال اّول در وحيانى از
گوياى  امثال آن، كه خود و والعصر ۀتفسيرسور و كوثر ۀتفسيرسور و القصص

ت ايشان ازهمان ابتداست، حتّى درتواريخ ضّدبهائى دوران قاجاريّه مظهريّ 
به آشكارى ِ مقام ايشان ازهمان  نيزكه بيش ازمردم عادى درجريان اموربودند،

السلطنه،  اعتضاد از باب ۀفتن دركتابآنها،  ۀازجمل. اشاره شده است ءابتدا
ميرزا على «: ، مى نويسد٢عبدالحسين نوائى، ص ۀتصحيح وتحشيّ به 

گفت آن مهدى ... هركس رانزد خودمحترم وصديقتر دانست...محّمدباب
مى  ٢٠ناسخ التّواريخ در و »...برند منم صاحب االمر كه مردم انتظارش را

با خاصگان خويش گفت مهدى صاحب االمر كه مردم انتظارش  و...«: يسدنو
  21».برند منم

دراين است كه جام جم ازجمله اشاره كرده كه حضرت باب  تعجِّب 
َفاسلوا أهَل «حال آن كه درقرآن مجيد است كه  .ناميده اند »ذكر« را خود

. )پس بپرسيد ازاهل ذكر اگرنمى دانيد( ٢٢»الّذكِر ِان ُكنُتم ال َتعَلمونَ 
الّسالم  رعليهماطها ۀجمله ائمّ  اهل ذكراز ودراحاديث آمده است كه منظوراز

اهل ذكر هستند وآنچه را  اولى از ۀاسالم دررتب دراين صورت موعود. مى باشند
به همين جهت . كه ديگران نمى دانند به وحى والهام ربّانى تبيين مى فرمايند

يوم يأتى « است كه حضرتشان تأويل متشابهات قرآن را كه طبق نص قرآن
بيان  و داده شده بود، آوردند دعومو آمدنش هنگام ظهور ۀوعد »تأويُلهُ 

  .فرمودند
تعاليمشان  درآشكاركردن مقام و نه تنها حضرت باب آن تدريج را بارى، 

مربّيّان وانبياء آسمانى هم چنين كردند، چه كه  ۀمعمول داشتند، بلكه هم
 اديان و تأكيد تربيت مردم براساس اصل تدريج صورت مى گيرد كه هم مورد

 كىانعام، حا ۀسور٧٩تا  ٧٥ازجمله آيات . انسانى استقبول علوم  هم مورد
ت الهى قبول وحدانيّ  ۀمادآقوم  دعوت تدريجى حضرت ابراهيم است تا از

 بحاراالنوار، چاپ جديد، چنانكه مرحوم مجلسى در. شوند
درعالم  آيات مزبورتوضيح مى دهد كه خورشيد ۀ، دربار١٦١،ص٦١جلد

ت ابراهيم به خاطر موافقت با قومش ترين انواراست وحضر محسوسات نورانى

 و زيرا نور )رّب من است خورشيد( »ىهذا ربّ « فرمود انت برايشواتمام حجّ 
قوم محسوس بود، اّما سپس به قوم گفت ازاين  براى بزرگى خورشيد و ظهور
با تمام  مى داند چه كه خورشيد خدا را برگشته است وخداى واحد خود ۀعقيد

بنابراين نمى تواند  وگاه هست وگاه نيست و شود اين اوصاف دچارتغييرمى
 تفسيرالقرآن ودر. بلكه ممكن الوجود وُمحَدث است د،خداوند قديم باش

بقره اين توضيح مذكوركه چون درزمان  ۀسور ٢٧ۀ آي ۀدعليخان دربارسيّ 
 به مماشات و نظر حضرت رسول تعدادآسمان ها راهفت مى دانستند درآيه نيز

 تعدادآسمانها بيش فرموده است، واّال  ادآنها راهفت بيانتوافق با قوم تعد
اسامى بتهاى عرب  ذكر غرانيق و ۀنجم مسأل ۀويا اينكه درسور. ستازاين ها

حضرت مسيح  ويا. همين مماشات باخلق مطرح شده است ت به خاطرجاهليّ 
 كه همان موعود اّول مطابق تورات سخن گفتند وبتدريج آشكارساختند در نيز

افرادى خاص  از جز چندسال ظهورخودرا تا نيز حضرت محّمد .ندا تورات
گاه مقام . علنى فرمودند را تى دعوت خودپس ازمدّ  و دومعدود پنهان داشتن

ال َفرَق َبيَنَك َوَبيَنُهم ِاّال انُّهم «گفتند، وگاه  »ما أنا ِاّال َبَشٌر ِمثلُكم« خودرا
به همين  ٩به قرنتيان، باب ۀ رسال رد پولس رسول نيز. درحّقشان وارد »ِعباُدكَ 

  :گويد ىم.نفوس اشاره مى نمايد ۀروش مماشات به خاطرهدايت هم

غالم همه گردانيدم تابسيارى را  را بودم خود با اينكه ازهمه كس آزاد
برم واهل شريعت را  سود را چون يهود گشتم تا يهود را يهود و. برم سود

وبى شريعتان را چون بى . برم سود مثل اهل شريعت تا اهل شريعت را
شريعتان شدم هرچند نزد خدا بى شريعت نيستم بلكه شريعت مسيح 

ضعفا را ضعيف شدم تا ضعفا .برم راسود يعتاندرمن است تا بى شر
. همه كس راهمه چيز گرديدم تا به هرنوعى بعضى را برهانم. برم راسود

  .ردمانجيل مى كنم تا درآن شريك گ را به جهت اّما همه كار

 شيعيان كه منتظر اّول، موافق اعتقاد در همين جهات حضرت باب نيز به 
ضمن  ساله بودند،١٠٠٠قائمى با اوصاف ونشان واسم والقاب خاّص وغيبت

. ماده قبول حقيقت ظهورگردندآت اورا فرمودند تا ايشان تصديق او اّدعاى بابيّ 
 ودهحسوس بيان فرمتمثيلى زيبا وم با حضرت بهاءاهلل درلوحى اين حقيقت ر

مربّيّان آسمانى نيز چون خورشيد ظاهرى به تدريج طلوع  وجود اند كه خورشيد
قلوب مردم با حرارت وروشنائى معنوى آن انس گيرد  و مى كند تا افكار

قراربود رسوالن الهى به يكباره  اگر. ومستعد دريافت هدايات جديد الهى شوند
 فرمايند، ظاهررفرمودند ازهمان اّول همان چيزى راكه بعدها به تدريج آشكا

ايشان عمًال  احدى تحّمل حقايق بيان شده توسط ايشان را نمى كرد وظهور
رحمت الهى  حال آنكه چنين امرى ازحكمت ومصلحت و. بى فايده مى شد

  .فاق نيافتادهبدور است وهيچ گاه اتّ 
    
 بدون مطالعۀ ىطالقان ىاحسان اهلل شكرالله ىكه آقا نجاستيا تعجب در       
فصل نامۀ سابق  در زيآن ن فيك كم و با ىآشنائ و ىباب انتيكتب د و آثار

اسناد ونسخه  ىوبازخوان ىبازشناس: خشت اول« باعنوان ىمقاله ا در الذكر،
با  ،شتهگذا را كج كار »خشت اول«، »محّمدباب ىعل ديتوبه نامۀ س ىها

 ديآن موافق عقا حضرت باب كه در ۀياول آثار نيهم نمونه  از آوردن دو ىادعا
و گمان كرده است طرح فرموده اند، خوشحال شده  جيرا بتدر قيحقا انيعيش

نام  به ديكشفش هم با كه البد افتهي گريد ىتوبه نامه هائ از ىگريموارد د
حضرت باب كه  ۀياول آثار اقيس لحن و از شانيحال آن كه ا! ثبت شود شانيا

شده اند كه  ىمدع شانيا. آمد، غافل بوده اند االب در حشياز توض ىقسمت
اند كه ُمثبت توبه نامۀ  افتهي ىمجموعه ا شبه توبه نامه از كي توبه نامه و كي

به  اثر سقم انتساب آن دو از صحت و صرف نظر .است اميا موردبحث
حضرتشان  خود كه از چهكند  ىنم جاديبحث ا هم در ىحضرت باب كه فرق

 را ىاستنادات نيسقم چن توان صحت و ىاساس آن م كه بر اردد وجود ىاناتيب
اعتراف حضرت باب به  مورد، دو لّب مطلب هر گفت ديبا ،روشن ساخت

 ستنديقائل ن خود ىبرا ىوجود ىذات اله برابر در شانياست كه ا قتيحق نيا
 ىكل لمبرابرع در ليدل نيبه هم محضه اند و تيآستانش عبود برابر در و

به  برنهج ائمه اطهار و فرموده اند آنچه نوشته و ندارند و ىاكتساب ى،علمىاله



 
 ١٣٨   ولوله درشهر

 
سال اول  ٤ تمام آثارشان، بخصوص در( است ىسماو ىوح و ىفطرت اله

  ).قتيحق نياست ازا ظهورشان،مملو
  :آن كه ىطالقان ىشكرالله ىآقا ىفوق دربارۀ ادعاها شترموارديب حيتوض     

 و ىاغالط نوشتار ىركرده اند خود داراكه ذك ىاوًال مجموعه آثار      
دقت خواندن  و كه ظاهرًا سواد ىشكرالله ىآن گذشته آقا از. است ىاستنساخ
 ىگرياشتباهات د دچار مزبور اثر فصل نامه هنگام نقل دو را ندارند، در اسناد

 خدشه رامفهوم اثر  كرده و غوز ىباال را غوز شانيآبك قيكه تحق اند شده زين
كه عكس  ١٦٨ و١٦٧ و ١٦٥صفحات  در شانيبه عنوان نمونه، ا .نموده دار
» قلمم« ، و»االاهلل« را »آل اهلل«، »لفظ« را »لطف« چاپ شده، مزبور اثر دو
فرموده  تصّور... ،»نفس خود ىكم ظرف« را »نفس خود ىكم حزن«و » قلم« را
 فصل نامه جمع هم در ىفضل ظاهرًا اهل علم و نموده اند و پيغلط تا و
اغالط  بخشد و ىبودن آن را معن ىعلم و ىقينبوده كه ژست تحق سانينو
شده  نييتع شيپ دلخواه از جياساس اشتباهات، نتا كند تا بر گوشزد را شانيا

آل «شوند كه  ىمتوجه م اثر همان دو دقت در ىكم با زيخوانندگان عز .رندينگ
 همان اثر، درچه كه مثًال . باشد ىم حيصح »ىكم حزن« و »لطف« و »اهلل
به جهت «: مزبور است، فرموده اند اصل سند ١٩٥فصل نامه كه ص ١٦٨ص
اصل ١٩٥ص  در مذكور»ىكم حزن« از ؛ لذا منظور»حزن خودنوشتم ىتسل

حزن  فيتخف كم كردن و ىبرا نظرشان را مورد ۀياست كه ادع نيزهميسند ن
 صل سندا در خصوص كه رسم الخط عبارت مزبور  به — خودشان نوشته اند

 در ىحت شانيآنكه ا نهايهمۀ ا از تر بياّما عج .اشدب ىم »ظ« حرف فاقد زين
حزن  ىبه جهت تسلّ «: فرموده اند كه زياصل سند ن در جملۀ مذكور نيهم

 فيتحر اصل سند عمًال در »حزن«باحذف كلمۀ  دست برده و »خودنوشتم،
 نيا شانيا كار نيا! »خودنوشتم ىبه جهت تسلّ « :نموده پيتا نيچن كرده و
 ىخدا ىهستند، ول ىعلم صور ىدارا شانيا نكندكه  زديانگ ىبرم شك را

 ،ىاكتساب ىعلوم صور از ىناكرده به علت فقدان صفات به مراتب مهم تر
زده  فيدست به تحر كرده اند و نيعمد چن ىرو از فوق دانسته و درهمۀ موارد

 ىا  .است مذكور زين زيم عزاسال ثياحاد و ديقران مج در صفات مزبور( !اند
  !)زدند ىبه آن م ىسر سانينامه نو لفص و انيكاش امثال جام جم

من جمله  اتشان،يبه آ رادياز علل ا ىكيخود حضرت باب در مورد  ًايثان      
كه در اثر سرعت نزول و كثرت آثار، گاه آنها كه آثار را استنساخ  نديفرما ىم

كه  ىشده اند بطور اتيكلمات و آ حير ثبت صحكرده اند بعضًا دچار اشتباه د
 نيا حضرتشان در. شود ىمالحظه م ىاشتباهات نيچن ىخط ىدر نسخه ها

 ديكه خطاب به آقا س ديقران مج كوثر ۀسور ريتفسمورد به عنوان نمونه در 
جعفر  دي، فرزند آقا سعصر خود ىعلما ۀاز َاِجلّ  د،يملقب به وح ىداراب يىحي

در امر حضرت  قيتحق ىو از طرف محمد شاه قاجار برا بود معروف، ىكشف
 نيچن د،يگرد ديراهش شه درباب مأمور گشت و به آن حضرت مؤمن شد و 

   ٢٣:نديفرما ىم

   ْقِدرِ يَو َبْعٌض ِمْنها َلْم  هايالُمْفَتُروَن ف ىَقِد افَترَ  ىاتيِمْن آ َت يَو ُكل ما َرا
َلْحٌن َو َبْعٌض  هيالنّاُس ف ُقُولُ يالواِقِع َو ِلذا ُصَوَر  ْسَتْنِسُخواياْلكاِتُبوَن َاْن 

ِمَن  ىِباهللِ ِمْن َعَمِلِهْم َو اْفِترأِِهْم َو ُكلما َتر ذُ َربٌْط َفَاُعو هايف َس يلَ  ُقولُ ي
و كل آنچه از . (نَ يِمَن الُْمشِرك ىَاَنا َبر ىذلَك النْهِج الَعْدِل َفِانّ  رِ يِبغَ  اِت ياالٓ 
را  اتياز آ ىو بعض ،، افترا زنندگان در آن بهتان بستندىديمرا د اتيآ

 ىكنند و لذا مردم م ىسيآن نسخه نو ىنتوانستند به شكل واقع نيكاتب
به  اتيآ نديگو ىم  ىوجود دارد و بعض ىدر آن اشتباهات اعراب نديگو

و هر . برم ىبه خدا پناه م شانيپس از عمل و تهمت ا. ندارد  ىهم ربط
همانا  ىديد حيصح وروش و راه درست  نياز ا ريمرا به غ اتيآنچه از آ

  . )و بر كنار هستم زاريب )زده اند ىنينچنيكه تهمت ا( نيمن از مشرك

 ريمخاطب تفس د،يچون جناب وح ىعلّت بود كه عالم بزرگ نيو به هم  
را  كوثر ۀسور ريتفسمباركه در امثال  اتيآ ىفطر »َنهِج عدِل «آن  كوثر ، ۀسور

آن اعتراف  تي، بلكه بر حقانديند اتيدر آن آ ىرادينمود و نه تنها امالحظه 
 ىبزرگ ىاست كه شهادت علما ىهيشد و بد ديشه زينمود و موقنانه در راه آن ن

و  ىامر باب قتيكردند، فارق حق ىاعتراف نيچون او كه به مرّكب خون خود چن
  . باشد ىها م هيدر رد نيمفتر ى، از افتراآن ميو تعال اتيآ

پس  نديبگو ىشكرالله ىچون آقا ىفوق بعض مورد بر دعالوهيثالثًا شا      
در آثار  ىصرف و نحو عرب ۀموارد خالف قواعد ظاهر ىعلّت مالحظه بعض
 نيچن العدل فةيصحنفس مقدس حضرتشان در  ست؟يحضرت باب چ

  :نديفرما ىم حيتوض

ف قواعد به خال ىكلمات و در بعض  ليمقامات تبد ىدر بعض نكهيو ا
كه  ندينما نيقياست كه مردم  نيگشته ِالٔجل ا ىاهل سبحات، جار

و علوم نكرده  بل به نور  اتي، اخذ آليتحص ليمقام بر سب نيصاحب ا
و  عيرا به شأن ِبد ليشده و حكم تبد هياهلل صدر آن منشرح به علوِم اله

 ماتكل نيچنانچه امثال ا نديراجع نما هياله ۀخالِف قواعد را به قاعد
كه مقام  ىنازل شده چنانچه كلمه ا  ىحصيكه در كتاب اهلل اكثر ِمْن َاْن 

َو َكِلَمٌة «َقْوِله  ىمذّكر نازل فرموده ف رياست خداوند عالم ضم ثيآن تأن
نازل فرموده  »الكبر ىاْحدَ «و در مقام صفت مؤنث  »حْ يِمْنُه  اْسُمُه الَمس

و چنانچه نازل ...  »ِلْلَبَشرْ  رًايالِْكبِر َنذ ىدَ ِانها ِالَح«َقْوِله َجل َو عال   ىف
ِان هذاِن «كلمه را  نيفرموده به خالف قواعد كل اهل عالم ا

  ٢٤».َلساِحرانِ 

 در ىشكرالله ىدر دو اثر مورد استناد آقا رابعًا همان طور كه گفته شد و      
ه نبوده است، بلك ىمشهود است، علم حضرت باب اكتساب زيفصل نامه ن

 و اتيفرموده اند كه آ حًايصر بوده است و ىلدنّ  و ىفطر ايمانند همۀ انب
سه  در خصوصبه . دارد ىانيقلمشان نازل گشته منبع وح كه از ىمناجات هائ

 و قالب آرا در ىبه نوع ان،يعينجات ش ىسال اول ظهورشان، كه برا چهار
كردند كه  ىم ديفرمودند، تأك ىم انيب را دشانيجد ظهور قيحقا شانيدايعقا

 نيا در. باشد ىائّمۀ اطهارع م طرز كلماتشان مطابق سنت حّقۀ آل اهلل و لحن و
 «: نديافرم ى، م١٦٨-١٦٤صص  همان فصل نامه، خصوص به نقل از

ازقلمم شده باشد برمحض فطرت بوده وكًال مخالف  ىاگرجار ىكلمات
 ىلطف خف لم ازعا خداوند د،يمعرفت توح ازعلم و ىباب« ».قواعدقوم است
علوم رسوم اهل علم مطلع  از ستيكه ن ىشك...فرموده تيعنا ريخودش به حق

 اقعتنطق نموده كه حّق و ىاتيآ لسان فطرت مناجات و بل از ستم،ين نبوده و
مصطلح قواعد  نهج واقع و فطرت بر...است هميمطابق سنّة آل اهلل سالم اهلل عل

   ».ل آل اهلل استوفض ديذكر توح دعا با نيا حّقه است و
 ىمتن اصل١٩٧ همان صفحۀ در و اثر نيادامۀ هم خامسًا جالب آن كه در     

 ىآن كار با شانياست كه ا ىگريد اثر ،ىشكرالله ىآقا استناد مجموعۀ مورد
گشته اند تا بلكه شبهۀ  ىگرميد ىنداشته اند،چه كه فقط دنبال توبه نامه ا

تا  ندينما ظيغل ىرا كم عهديمجلس ول در سانينو هيرد توبه نامۀ مشهور ىآبك
 در همان جا و حال آن كه در! جوافتد قتيحق منصف و نيبلكه مقبول محقق

فوق  قيحقا حيصفحۀ مزبور آمده توض در رشيتصو نيكه ع ىخط همان چند
نسبت به مقام حضرت باب  ىجناب شكرالله ىها نيرا كه پاسخ همۀ توه

كلمه (...ركن هامرمستورك. ريالكب ىهوالعل«: نديفرما ىم. دهند ىم زهست،ين
نسخه  با ديبا  .'ترابست' اي باشد ىم 'رابعست' ايناخوانا است كه به نظر،  ىا
لكل  علم اي ىمقام ذكر ىجائ در اگر. موهوم تصور نشود) شود مقابله گريد ىا
آن خاشع  كه كل مقامات نزد بوده ديشده به واسطۀ عظمة مقام توح ذكر ءىش
  ».معدوم است و

 به حضرت باب و ىحائر استاد جناب زين و ىاّما چون جناب شكرالله      
ائمۀ  به حرمت مقام آن حضرت و نظر نجايا نموده اند، در نيتوه ائمۀ اطهار

آورد تا  ىخصوص نم نيحضرت باب را درا ىوواف ىكاف حاتيتوض نيطاهر
 فيشرالبته ملت ! ندينما ىواهخ عذر انيبهائ رسمًا ازمسلمانان و شانيكه ا نيا
شده اند  ، كنجكاوسانينو هيرد و زانيست ىعكس بهائ كه بر رانيا زيعز و

هموطنان  از مسائل را نيا حياند توض نينازن نيآئ نيا قيدنبال حقا قتًايوحق
به دنبال  ىشكرالله و ىامثال جناب حائر ىآورند، ول ىبه دست م شانيبهائ
عدم  اي رائها خاطر نيبه ا باشند و ىد رّد آن مصرفًادرصد و ستندين قتيحق

  .كند ىنم ىفرق شانيبرا مزبور حاتيارائۀ توض
 حيتوض .كرده اند ىنيچه توه شانيا پرسند مگر ىزميهموطنان عز البد      
فصل  همان١٧٥ ، ص١٥ شمارۀ ادداشتي آن كه در جنابان مزبور، نيتوه

 كه در» َثِلُج الُفؤاد« ه اصطالحب اعتراض و راديا در ىنامه،جناب شكرالله
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 بيترك نيا ىاستادحائر« :نوشته اند نيحضرت باب آمده، چن اثر دو از ىكي
دانسته  ىزبان عرب نازل در و فيضع اريبس ىبيترك برف قلب را اي 'الفؤاد جثل'

 از ىكي خود نيا جسته و ىآن م از را 'دل خنك كردن' هيشب ىاند كه مفهوم
غافل از آن   ».باب است محمد ىعل ديس ىگيكم ما و ىسواد ىب ىنشانه ها

برده بودند وحضرت  اصطالح را قبل ازحضرت باب، ائمۀ اطهاربه كار نيكه ا
 و ىبلكه لدن ستين ىاكتساب و ىفرموده اند كه علمشان مدرس بارها زيباب ن
 دركتاب مشهور )ع(امام صادق  .باشد ىائمه م و اءيهمچون علم انب ىفطر
گشودن (» كرب المؤمن جيتفر« باب ،٢٨٦، ص٣جلد ،ىصول كافا انيعيش

ُكَرَب  َعنهُ َمن َنّفَس َعن مؤِمٍن ُكرَبًة َنّفَس اهللُ « :نديفرما ىم )مؤمن ىگرفتار
 ىاز گرفتار را ىكه مؤمن ىكس(» ...االِٓخَرِة َوَخَرَج ِمن َقبِرِه َوُهَو َثِلُج الُفؤاِد 

گورش با دل  از آخرت نجات بخشد و ىها ىگرفتار از را او نجات دهد، خدا
  )...ديمسرور درآ خنك شده و

اصطالحات ائمۀ  معارف و كه از ىشكرالله و ىكاش جنابان حائر ىا  
 كردند و ىخود رجوع م ىشده اند، حّد اقل به علوم اكتساب فلغا )ع(اطهار

 - ىعرب نيفرهنگ نو مثًال در نندينمودند كه بب ىمالحظه م را ىكتاب لغت عرب
 زين خنك شدن و ىبه معن را »ثلج« ،ىطباطبائ ىمصطف ديس في، تألىفارس
 و نيبه اصطالح، محقق ايآ. شدن آورده است خوشنود و ىراض از هيكنا

دست به  ىبهائ و ىباب و ىاسالم ىنيموضوعات د كه در شانيچون ا ىنيمورخ
 ىبيترك« ز، آن گاه دم ااموزنديعرب ب اتيادب و ىزبان عرب ديقلم برده اند، نبا

 ج ،ىاصول كافهمان  در نيزنند؟ همچن »ىونازل درزبان عرب فيارضعيبس
 ديسف(» ِمَن الَثلج ُض يأب« ريهمان امام ُهمام، تعب از ىثيحد ، در٢٥١ ص ،٣
  .رفته به كار )برف از تر

 انيعلم مرب ىاله و ىباطن ىمعجزآسا و بياست ارتباط عج نيچن و  
منبع  ىشد، ول خواهند شده و مختلف ظاهر ىزمان ها چه در كه اگر ىآسمان

 و را دارند قتيحق كي نفس و كي حكم زيعلمشان واحداست، و كلّشان ن
 مكان به هم مرتبط و زمان و و ىعالم ماد ىها تيمحدود ىرا علمشان و

 دو قضا درست قبل از از! نيارسلهم اجمع ىالذ هللفسبحان ا .متحد است
فصل نامه به نقل  ١٦٧ص حضرت باب در از ىشكرالله ىكه آقا ىنمونه اثر

عرض  نياهل قزو از ىجمع« : آمده نياصل سند آورده اند، چن ١٩٤ص از
 ميبتوان ستين دور ميامرحق نمائ نيانكار ا خود تيوال كنند كه اگر در ىم

چه . دانند ىرا واجب م شماتت، واّال قتل ما و ءاستهزا توّقف نموده با هزار
  ِ ليَسب ىف جاِهدونَ ي نيالذ: جواب. مينمائ )اخواناستن ىكلمه ا(...سلوك نحو

 ميِالٔنُّه ذوالَفضل ِ الَعظ شاءُ يَمن  هِ يؤتيَلوَمَة الٍِٔم َوذلك َفضُل اهللِ  خافونَ ياهللِ َوال 
 راه خدا آنان كه در(» .َلهُ  نَ يَة َلُه، ال ديَفَمن ال َتقِ  ،ىآبائ نُ يَود ىني د ُةيالتّق. ِ◌ 

آن فضل  و. هراسند ىسرزنش مالمت كنندگان نم از كنند و ىمجاهده م
 ميدهد، چه كه همانا اوصاحب فضل عظ ىم خداست كه به هركه بخواهد

 نيندارد، د هيكه تق ىپس كس. پدران من است نيد من و نيد هيتق. است
است كه  ىاسالم ثيحد اشاره به مضمون چند هيتق بارۀ در رياخ انيب .)ندارد

   ٢٥.ستواجب دانسته ا را هيتق
نه؛  ايكنند هيسؤال كرده بودند تق نيمؤمن ىكه بعض ديفرمائ ىمالحظه م       

عدم  مجاهده و استقامت و«وجه پاسخ  كيكه  نيا بر ديحضرتشان ضمن تأك
كه  نيا و شانيا كار از ىگره گشائ و نيتسك ىباشد، برا ىم »راه خدا ترس در

 »هيتق«را كه  پاسخ گريوجه د وقف انيب در ٢٦»ثلج الفؤاد وساكن القلب باشند«
 در. اشاره فرموده اند ٢٧»قتل است از اشد«كه »فتنه« از ىريجلوگ ىاست برا

 و انياست كه امثال جام جم هيتق ثيحد نياشاره به هم در و انيب نيهم
فهرست  شانيكه ا ىسندگانينو و ىشكرالله ىجمله آقا از فصل نامه و ىاهال
از وجوه پاسخ  ىكيآورده اند،  »توبه نامه« ديتأئ درنام كتبشان را  و ىاسام
   ٢٨.رنديگ ىرا م افتراات خود و بياكاذ

علم  با شانيا حضرت باب بارها فرموده بودند كه علم ائمه و ىآر       
 ىبرا .متفاوت است انياد گريد ىعلما ريسا عظام و اتيآ آخوندها و ىاكتساب
فصل نامه  مندرج در ىلهشكرال ىآقا استناد مورد اثر دو از ىكي در نيهم

 ىابر ىمردم دنبال كس اگر و ستندين ىاكتساب ىعلم ىمدع شانيفرموده اند كه ا
خوانده، نه  ىكه علوم اكتساب ىكس دنبال بروند ديبا گردند ىم ديتقل

علم  و ىآسمان انيشأن مرب رايز! ندارند ىعلم فطر جز ىحضرتشان كه علم

آن كه به . صاحبان آن است از وامع ديتقل فوق علوم ظاهره و شانيا ىفطر
 ريغ منقطع از و ىمتق است كه قلبش خالص و ىكاف استيانب ىدنبال علم فطر

 محروم باشد، از ىبشر ىعلوم اكتساب آن وقت ولو از سواد ظاهره و اشد،ب خدا
 »اهللُ  َعِلُمُكمُ ياتّقوا اهللَ َو « مقام، مقام نيچه كه ا. آموزد ىم ىاله ظهور مظهر
آنچه  هر نبود ىدرس/ بود نهيدرس دهيكه زحق رس ىعلم«مقام، مقام ِ نيا. است
علوم ظاهره  احبانص ىجهت است كه بعض نيبه هم .باشد ىم »بود نهيدرس
 نيا حضرت بهاءاهلل در. آن محروم مانده اند عدم خلوصسشان از خاطر به زين

و درک  هيفهم کلمات اله«: نديفرما ىم قانيمستطاب اخصوص دركتاب 
 ىمنوط به صفا نيا.  ندارد ىبه علم ظاهر ىدخل چيه هيحمامات معنو اناتيب

چند موجودند  ىعباد لچنانچه حا.  نفوس و فراغت روح است هيقلب و تزک
 ضيو بر رفرف علم جالسند و از سحاب ف اند دهياز رسوم علم ند ىکه حرف

.  تهافي نييمعرفت تز ىحکمت و الله ها ىقلوبشان به گل ها اضير ىاله
    ».مٍ يَعظ ومٍ يِمن َانواِر  نَ يِللُمخِلص ىَفُطوب
 آخوندها با است كه علما و ىنوع علم اكتساب دو نيبه علت تفاوت هم      

 ىنفس مباركشان مخالفت كرده وم اسالم،حضرت باب، و موعود ىعلم فطر
 هيرد ۀالدوله، ترجم ميزع مفتاح االبوابكتاب  ٤٣و  ٣٠در صص  .كنند
مورد  ۀيكتب رد ستيل كه در ،ىگانيگلپا ديحسن فر ىآقا ،يىهاضد ب سينو
 ائمه اطهار دارد، از جمله از ، مقام اول رااميا ٤٧درصفحۀ  انيجام جم ديأكت
و مذاهب را از  انيتمام اد« :بارۀ قائم موعود نقل شده است كه فرموده اند در
 ىعالم باقدر  ىو مذهب ىني، دخالص نيدارد تا جز د ىمردم بر م انيم

در ... « »،...گذارد مگر آنكه آنرا زائل و باطل كند ىرا نم ىپس بدعت... نماند
نخواهد ماند، در غالب  ىو نظر ، باق  ىخالص از رأ نيجز د ىزمان و

جهت آنان از آن آقا ملول  نيكند؛  به ا ىاحكامش با آراء علما مخالفت م
 ىم دهيچينان در هم پخواهند دانست كه بساط اجتهاد آ رايشوند، ز ىم

بودكه  نيمتأسفانه چن. است شده زين نيكه چن ديفرمائ ىمالحظه م و » .شود
 ىم ىصاحب علوم اكتساب محقق و البد را كه خود ىشكرالله و ىحائر انيآقا

سال است  ١٦٤خودكه  ىناخواسته، با محبوب معنو دانند، خواسته و
فرط بغض نسبت به  از ورزند و ىم و دهيظاهرشده اند مخالفت ورز

جناب  لباشد كه امثا !ندينما ىم نيتوه زيحضرتشان، به ائمۀ اطهارع ن
 اتيآ و ىكه بدون علوم ربان ىبرعلوم اكتساب هيتك ىجا به زين ىشكرالله

 نيعلم بزرگ تر(» العلُم ِحجاُب االكبر«ممكن است به مصداق  ىانيوح
كماالت  فضائل و از ىداب تيمحروم و غرور و منجربه كبر )حجاب ومانع است

 رانيزايسال است ازخاك عز ١٦٤كه  شانيقيمحبوب حق ىگردد، به سو ىربّان
 ىبه جا ىشكراله برند و ىپ اتيازح ىقيبه مقصد حق و شده بشتابند آشكار

  .ديبا هم مطابق آ فشانياسم شر و ىآورند تامسمّ 
، ستون اّول ٦٤توضيحات فوق، پاسخ جام جميان مربوط به ص با 

داده مى شود كه نوشته اند حضرت باب  ، نيز١٩تا ٤سمت راست،سطراز
دراينجا اضافه  اّما آنچه بايد. تكذيب كردند را مقام خود درمسجد وكيل شيراز

عايشان كرد اين است كه جام جميان نقل قول ازتاريخ نبيل را براى اثبات مدّ 
نقل  .ن نگرددروش مزبور »لعنتهاى« از آورده اند تا كّل مقصود ناقصعمدًا 

: وكيل به نقل تاريخ نبيل چنين است مسجد كامل سخنان حضرت باب در
 لعنت خدا بركسى كه مرا. لعنت خدا بركسى كه مرا وكيل امام غايب بداند«

. ت حضرت رسول بداندلعنت خدابركسى كه مرامنكرنبوّ . باب امام بداند
بركسى كه مرا  لعنت خدا. انبياى الهى بداند كه مرامنكر ابركسىلعنت خد

اين بيانات بقدرى حكيمانه  ».اطهار بداند ۀمنكرامامت اميرالمؤمنين وسايرائمّ 
طرفى برايمان  از ساكت نمود، و بوده است كه ازطرفى دشمنان حضرت را

 نكه ايشا چه كه ازسخنان مزبوراين نتيجه حاصل نمى شود. اصحابشان افزوده
طوركه قبًال اشاره شد، خواّص  چنانكه همان. ت نداشته انداّدعاى قائميّ 

هستند ونه باب يا وكيل  اصحابشان مى دانستند كه ايشان خودامام موعود
ايّام  ايشان در ازمخفى كارى هاى ديگر جام جميان كه شگرد .ايشان

 انجري ذكر تاريخ نبيلى كه ازآن شاهدآورده اند، پس از همان است،آنكه در
همان  اثر ، آمده است كه در١٤٤تا ١٤٢ادامه درصص وكيل، در مسجد

وكيل كه جام جميان آن راتكذيب مقام حضرتشان  بيانات حضرتشان درمسجد
ايمان  به آيين جديد آن روز در حاضرين مسجد از چندنفر قلمداد كرده اند،



 
 ١٤٠   ولوله درشهر

 
ايران مى  ت عزيزاى كاش جام جميان به ملّ  ».َفُبِهَت الّذى َمَكرَ « .آوردند
شان همچون  درآشكاركردن مقام حقيقى ل نيزانبياء قب ۀكه روش هم ندگفت

سرى به كتاب  ازجمله مى توانند عزيزان دراين موارد. حضرت باب بوده است
اس علوى بزنند، كه قبل ازايمان به آيين دعبّ ، تأليف جناب آقاسيّ بيان حقايق

  .بوده اند مشهد ۀعلميّ  ۀعلماى حوز بهائى يكى از
حضرت باب  كه درفوق ذكر شده نيزخودتى ت والوهيّ ربوبيّ  ۀدربار اّما و 

جالب آنكه . مباركه شان توضيح فرموده اند وحضرت بهاءاهلل بارها درآثار
 .ت بيان شدهت والوهيّ با تعابيرى چون ربوبيّ  دو هر درقرآن مجيد، وصف ظهور

صادق ع دركتاب  حضرت از زمر، ۀسور ٦٩ۀتفسيرآي چنانكه ازجمله در
وقتى به  ».ا قاَم قأُِمنا أشَرَقِت االٔرُض ِبنوِر ربّهاِاذ«: مفيد نقل است االرشاد

ت رّب اطالق مى شود، آيا جزلفظ ربوبيّ  ۀنص امام صادق ع برامام كلم
به كارمى رفت؟ اّما با اين حال، حضرت باب و  درحّق حضرتشان بايد
ذات خدا بيان  تيّ ت والوهرابه معنى ربوبيّ  مزبور تعابير حضرت بهاءاهلل هرگز

مى كنند، اّدعاى خدايى  ءوبه آن معنى كه رّديّه نويسان القا دندنفرمو
عالم . اند، بلكه بهائيان معتقد به سه عالم حّق، عالم امر وعالم خلق اند نكرده

عالم . حّق، يعنى ذات الهى، غيب است و درك آن براى انسان ممكن نيست
بر روى زمينند و  اهللا ةخليفخلق و  وبين خدا  ۀامر، يعنى پيامبران الهى، واسط

طور كه نور خورشيد در  صفات الهى هستند، يعنى همان مظهر كامل اسماء و
شود، بدون اينكه خورشيد در آينه حلول كند، به همين ترتيب  آينه منعكس مى

ى در اشياء و انسانها وجود دارد و كاملترين اين تجلّ  ۀى الهى در همتجلّ 
آيات كالم الهى است كه از زبان مظهر به اعتقاد بهائى . پيامبران الهى است

شود، يعنى آن كلمات كالم خود مظهر امر نيست، بلكه كالم  امر نازل مى
 ۀبيان شود، اين گفت »نا اهللأى انّ «پس اگر از لسان مظهر امر . خداست

خداست، چنانكه خود حضرت باب و بهاءاهلل به صراحت اين مطلب را بيان 
 ىبه راست«: فرمايند هاءاهلل در لوح شيخ نجفى مىجمله حضرت ب از. اند فرموده
 ىگويم اين عبد و اين مظلوم شرم دارد خود را به هست گويم و لوجه اهلل مى مى

انى حضرت شوقى ربّ  ».و وجود نسبت دهد تا چه رسد به مقامات فوق آن
دور  منصوص دين بهايى نيز، در توقيعى منيع به نام ن و ولىّ مبيّ 

 نامه ِت در حقيقت وصيّ  كه آن را،   (Dispensation of Bahá'u'lláh)بهايى
اصول اعتقادات اهل  29»در آتيه اختالفى حاصل نشود، « خود دانسته اند كه

بهاء را به شكل خالصه تبيين فرموده اند كه من جمله قسمتى از آن مربوط به 
  :مى فرمايند. رفع شبهه مزبور است

بسط كالم نكته اى بر سبيل موضوع و ۀجاى آن است كه قبل از ادام
 ۀمبادا نفوسى كه بر اثر مطالع .ر به خوانندگان اين اوراق گفته شودتذكّ 

ر و تعّمق مى نمايند به ت ظهور حضرت بهاءاهلل تفكّ آيات فوق در كيفيّ 
ذكر مقام  .خطا رفته و مقصود شارع را بر خالف حقيقت تعبير كنند

ه بر آن ماء و صفات الهيّ بر آن نفس اعظم و اطالق جميع اس تلوهيّ ا
ذات مكّرم نبايد به هيچ وجه به خطا تفسير شود و در فهم آن اشتباهى 
حاصل گردد زيرا بر طبق معتقدات اهل بهاء هيكل عنصرى كه جلوه گاه 
چنين ظهور مهيمنى است كامًال از كينونت آن روح االرواح و جوهر ا 

ت مظاهر ثابت و الوهيّ است و آن خداى غيبى كه وجود او  مايزلجواهر مت
سه اش مورد ستايش اهل ارض است هرگز حقيقت نامتناهى محيطه مقدّ 
م ندهد و فى ه اليدَرِك خود را در قالب فانى عنصرى محدود تجسّ ازليّ 

م سازد بر وفق الحقيقه خدايى كه ذات خويش را در هيكل بشرى مجسّ 
. مى گردد فى الحين نسبت خدايى از او منقطع تعاليم حضرت بهاءاهلل

م ذات خداوند در عالم كون نيز ه عجيب و سخيف يعنى تجسّ اين نظريّ 
م خداوند به صورت انسان مخالف مانند عقايد وحدت وجود و تجسّ 

عقيده اهل بهاء و غير قابل قبول است و حضرت بهاءاهلل هر يك از اين 
راحه ردّ  ددو عقيده را در ضمن الواح و آثار خو ا بيان و بطالن آن ر ِبالصِّ

   .مى فرمايند

َنا أت بر آورده و ِانّى سى كه در آثار بى شمار خود نداى الوهيّ مقدّ  نفس
و بر اولى العلم « :اهلل فرموده در كتاب ايقان به كمال عظمت مى فرمايد

س از بروز و منيره واضح است كه غيب هّويه و ذات احّديه، مقدّ  ۀو افئد

َلْم يَزل در ذات خود غيب ... ودهظهور و صعود و نزول و دخول و خروج ب
بوده و هست و اليزال به كينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد 

ميان او و ممكنات، نسبت و ربط و فصل و وصل و يا قرب و بعد ... بود
دليلى  ىٍٔ َو كاَن اهللُ َو َلْم يُكْن َمَعُه ِمن ش... به هيچ وجه، ممكن نه... 

  »...است الئح

َلْم يَزْل ِبُعُلوِّ « :ت مى فرمايدرت بهاءاهلل درباره حقيقت الوهيّ نيز حض و 
س خود بوده و اليزال ِبُسُموِّ تمنيع و ترفيع، تقديس و تنزيه در َمْكَمِن ذات مقدّ 
صد هزار موسى در طور طلب به « »،...در مخزن كينونت خود خواهد بود

 آلمةسماء قرب از ِاْصغاء  القدس در روحنداى َلْن َترانى ُمنَصِعق، و صد هزار 
  ».َلْن َتْعِرَفنى، مضطرب

ناچيز به ُكنِه  ۀچقدر بعيد است كه اين ذر« :نيز در مناجاتى مى فرمايند و 
عرفان تو راه يابد و چه بى فايده است جهد و كوشش من براى ادراك عظمت 

  )ترجمه(» .ت توستخالقيّ  ۀصنع تو كه َمْظَهِر ُقوّ 
 :به خط خود مرقوم فرموده چنين شهادت مى دهد نيز در مناجاتى كه و 

َنا اهلل برآرم و چون أاى خداى من چون خود را به تو منسوب بينم فرياد ِانّى «
  )ترجمه(» .تر يابم به خويش نگرم خود را از خاك پست

و چون ابواب عرفان ذات َاَزل بر وجه « :نيز در كتاب ايقان مى فرمايد و 
جواهر قدس نورانى را ... به اقتضاى رحمت واسعه ممكنات مسدود شد، لهذا 

ازعوالم روح روحانى به هياكل عّز انسانى در ميان خلق ظاهر فرمود، تا 
انبياى مقّربين و  يعو جم... ه ه و ساِذِج قدميّ حكايت نمايند از آن ذاِت ازليّ 

و اين ... اصفياى مقّدسين به اين صفات موصوف و به اين اسماء موسومند
حكايت نموده اند از غيب ه اى هستند كه ه ازليّ سيه، َمراياى اّوليّ قدّ  هياكل
ه بوده به ه اهل بهاء كه بايد همواره مورد توجّ از جمله عقايد اساسيّ . ..الغيوب

نگردد، آن است كه حضرت بهاءاهلل با آنكه  اصلهيچ وجه انحراف از آن ح
ه ذات ت كه با حقيقت غيبيّ ه ايسَاَشد ظهورًا ظاهر گشته، يكى از مظاهر الهيّ 

  30».ى متفاوت و متمايز استت بكلّ الوهيّ 
اينجا درارتباط به موضوع فوق به اين شبهه  ازفايده نيزنيست كه در خالى 

 را رّديّه هاى ديگرنوشته اند كه حضرت بهاءاهلل خود كه در نيزپاسخ داده شود
ين قبيل تعابيركه حقيقت اين است كه درا. خوانده اند »لم َيلد َو لم يوَلد«

روح  جبكه مو دقيقى موجود كتب آسمانى آمده حقايق لطيف و ۀدرهم
روح مطلب برمى گردد به حقيقتى كه دراديان . وريحان وبصيرت اهل نظراست

 را خدا بشناسد، هركه مربّيّان آسمانى را«مطرح شده وآن اين است كه 
همان . دا وخلق هستند؛ يعنى مربّيّان الهى واسطه معنوى ميان خ»شناخته است

به  و گيرند ىحّق كه نوررا م آينه اى هستند دربرابر خورشيد طوركه گفته شد،
يكى خودش، وديگرى : حالت دارد دراينجا آينه دو. خلق منعكس مى كنند

دراين تشبيه اگرآينه بگويدآينه است، ازجهتى . نورى كه درآن منعكس است
اين است . ازجهتى درست استبگويد نوراست، اين هم  واگر ،درست است

كه  »ناأ اّال  لهالا«گفته مى شود، وگاه  » هوالاله اّال «كه درفرهنگ الهى گاه 
دوحالت منظوراين نيست كه مربّيّان  درهر دوحالت فوق است، و حاكى از

حضرت  به فرموده. هستند اوۀ نمايند و او ۀهستند، بلكه بند آسمانى خوِد خدا
ت وفناى فى اهلل گفتن، رمزمحويّ  »ناأ الاله اّال «، ىشيخ نجف بهاءاهلل درلوح

چنانكه با توجه به اين منظر است . است كه درآن رتبه، جزخدا مّد نظرنيست
وجودى ذنب ال يقاس بها «: اب درمناجاتى باخدا مى فرمايندكه حضرت ب

تو دعا مى خوانم دليل براين است كه خود  ؛ يعنى همين كه من دربرابر»ذنب
 باشد وچون هست همين وجود تو برابر در ى وجودى مى بينم كه نبايددارا را

آن  هيچ گناهى با كه دشو عظمت تو، گناهى محسوب مى برابر داشتن در
 ظهورالهى گنه والبتّه اين به آن معنى نيست كه مظهر. قابل مقايسه نيست

بى هاى خو( است »ئاُت الُمقّربينَحَسناُت اَالبراِر َسيّ «كاراست، بلكه مقام 
نيز توضيح آن آمده  كه دراحاديث اسالم عزيز )بدى هاى مقّربين است ابرار
است كه درآن حضرت  حديثى ،حالت آينه دو د حقيقت مثالمؤي . است

انت الحبيب وانت  ،قف يا محّمد«ه نداى عروج معارج احديّ  و محّمد درسير
 ».وبهم حبيبى وهم محب اى محّمد توخود«مى شنوند، كه  »المحبوب

ُهَو أنا َوأنا ُهَو، ِاّال ُهَو ُهَو َو : لى َمَع اهللِ حاالٌت «: ودرحديثى ديگرآمده است
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من اويم، جزآنكه او  )گاهى( اومنم و )گاهى(:است تىحاال مراباخدا( »أنا أنا

  .)اوست ومن منم
اصول  در. نيزروشن مى شود »َلم يِلد َو َلم يوَلد«مقدمه معنى  اين با 
اّن اهلل عّز وجّل علم انّه يكون «: مى فرمايد )ع(امام چهارم  ل ازبه نق ،٣١كافى

وااليات من سورة  'قل هواهلل احد' فى آخرالّزمان اقواًم متعّمقون فانزل اهلل تعالى
» 'فمن رام وراء ذلك فقد هلك« بذات الصدور عليمهو و': الحديدالى قوله

 موشكاف آيند از وآخرالزمان مردمى محقق  جل دانست كه در و خداى عز(
عليم بذات  هو و'وآيات سورۀ حديد راكه آخرش  'قل هواهلل احد' اين رو سورۀ

پس هركه براى خداشناسى غير ازاين جويدهالك . است نازل فرمود 'الصدور
 همين حديث راذكرمى كند و ٣٢،خاتميتكتاب  آقاى مطهرى نيزدر. )است

مدكه درخداوالهيات تعّمق مى اشاره مى نمايدكه درآخرالزمان قومى خواهندآ
كنند وبراى همين آيات اول سورۀ حديد، وسورۀ توحيد، وآيات آخرسورۀ 

آرى حديث فوق گوياى اين است كه فهم بشربا رشد ظهورات . حشرنازل شد
. الهى درهرزمان كه دين جديدى مى آيد، عميق ترولطيف ترمى گردد

آورده اند،  حرف علم را ٢٧ حرف از ٢درحديث ديگراست كه همۀ انبياءقبل 
  ).بحاراالنوار( نيزمى آورد حرف را ٢٥آخرالزمان بيايد باقى  چون قائم در و

 آيات مزبور، ازجمله آيات سوره توحيد داراى معانى اى است كه در پس 
دريابند، وفهم عميق آن موكول به  مسلمانان نتوانسته اند اسالم خود دور

رت باب وبهاءاهلل ابواب چنين فهم عميقى ظهورحض با. بوده است ظهورجديد
 ظهور دو اينك آثار و گرديد گشوده شد ومعانى متشابهات كتب آسمانى آشكار

 عاشقان ومحّققان راصفا و جان مملو است ازحقايق بديعى كه روح و دجدي
ۀ كه كشف اسرارالهى كه وعد والبتّه بديهى بود. لطافت جديد وبديع مى بخشد

قبول  را ظهورجديد وجب به امتحان افتادن نفوسى شود كه دواديان قبل بود، م
 اسالم كه وقتى موعود احاديث بود حضرت بهاءاهلل مى فرمايند در. نكردند
بديع است كه  شود، به كلمه اى نطق مى كند كه به قدرى عميق و ظاهر

ى ازموقنين يباال ۀدرج ۀاسالم دربار ازاصطالحات خاّص ( »نقباى زمين«
بعد مى فرمايند ازجمله . اعراض مى كنند و ندارند ل آن راتحمّ تاب  )است

 يلمصاديق آن كلمه اى كه خدا همه را به آن مى آزمايد تا ميان نفوس را تفص
چنين  و). درفوق اشاره شد(است»ناأ«شكل  و درظاهر »هو« ۀفرمايد، ظهوركلم

 د منظورگمان مى كنن بعضى گرفته مى شود و ايراد هم شد، به طورى كه هنوز
ت است، حال آنكه چنين نيست گفتن، اّدعاى الوهيّ  »ناأ اّال  ال اله« از

 شاناي ۀت محضبهاءاهلل آيات بديعى دارندكه حاكى ازعبوديّ  وحضرت باب و
بارى اين مقام دركتب آسمانى قبل هم به . خداى الشريك له برابر است در

  .معنى آن آشكاراست نحواجمال آمده و
حضرت محّمد  ۀهمين حقيقت رادربار »بسم اهلل« رباب درتفسي حضرت 
 ابا ما كان محّمد«ۀ درتوضيح آي. شريفشان شد بيان مى فرمايند فوق ذكر كه در

 َوُهوَ «: همين حقيقت راچنين توضيح مى فرمايند كه ٣٣»احد من رجالكم
وخلق ــ نه  عبارت ازنفس خداست درعالم امر(َنفُسُه  )حقيقت حضرت محّمد(

َويَحّذُرُكُم اهللُ َنفَسُه َان َتجَعلوُه َمصنوعًا ِا ذ َلوكاَن َمصنوعًا  )ت حّق درعالم ذا
لكاَن الّذاُت َمحَدثًا َمصنوعًا َوهذا ُهَو الُكفُر الّصراُح ما اتاُكُم الّرسوُل َفُخذوُه 

 ۀازجنب محّمد رتمى فرمايندچون حقيقت حض 34».َوما َنهاُكم َعنُه َفانتهوا
بشرى وجسمانى ــ منسوب به خداست، بنابراين همان  ۀمعنوى ــ ونه ازجنب

احدى نيست،  پدر ت مصنوع و ُمحَدث نيست والوهيّ  ۀطوركه خود خدا دررتبه
خداست؛  رتبه رسالت خود ــ ونه رتبه اى كه مختّص  نيزدر رسول او همين طور

ونه دررتبه جسمانى خود ــ مصنوع وُمحَدث نيست وپدراحدى نيست وكسى 
به عبارتى اين . حضرتشان ُمماثل وُمشابه ايشان نيست الت درظهوررس هدررتب

طبق ( تبيان كننده حقيقت حديث ديگرى است كه مى فرمايد خدا، مشيّ 
به  »تمشيّ «متون آسمانى براى اّول چيزى كه آفريده شده ازجمله اصطالح 

ت را به خوِد مشيّ  )خداست هكاربرده شده كه درحقيقت رمزى ازخواست واراد
به خودش آفريده  »تمشيّ «يعنى . ت آفريدمشيّ  ريد، وباقى خلق را به واسطهآف

درعين اينكه ازجهتى علّت  شده وشبيه موجودات ديگر نيست وبى همتاست،
  .چيزهاست آفرينش ساير

، معقوالت مفاوضاتدركتاب  حضرت عبدالبهاء ۀبه فرمود بارى 
ى توان درعالم خاكى قالب محسوسات وتمثيل وتشبيه نم در جز ات راومعنويّ 

جهتى مفيداست وبشرخاكى ازآن ناگزيراست،  چه از اگر واين كار. بيان كرد
كافى است كتب فلسفى . برداشت نيزمى شود ولى ازجهتى نيزاسباب سوء

اين است كه گفته . تا حقيقت حال معلوم گردد شود مرور ختلفوكالمى ملل م
تشبيه ازجهتى نزديك مى كند ( »ن َوجهٍ التّشبيُه يقّرُب ِمن َوجٍه َويبّعُد مِ « اند

چاره جزاين نيست كه به فرموده حضرت باب دربيان فوقشان، . )وازجهتى دور
 رها اند فرمودهكه نهى  بگيريم وآنچه را الهى فرموده اند كه انبياء آنچه را
  35. باهللاّال  ةقوّ  ال حول وال.سازيم
دراين قسمت، جام  .مى رسيم به اّدعاى توبه كردن حضرت باب اّما و 

يكى  با حضرت باب، يكى دراصفهان، و ءروئى علما رويا مورد جم به دو
 دو عى شده كه حضرت باب درهردرمجلس وليعهد درتبريز، پرداخته است ومدّ 

  .توبه كرده اند نيز آخر در بدهند و نتوانسته اند را ءمورد پاسخ علما
 محيط طباطبائى سودافاضات آقاى  كه جام جميان از اصفهان مورد در 

گفتگوى  و گزارش مربوط به ديدار« كه مى نويسد ،)ايّام ٦٢ص( برده اند
شايد روزى درضمن رسيدگى كامل به « به دست نيامده و هنوز» اصفهان
اّما شرح همان  »دولتى محفوظ درمخزن اسناد قصرگلستان به دست آيد اسناد

جام  .مختصرًا نقل مى كند رسپه تاريخ قاجاريّه به نقل از درا،گفتگوى بى سن
ت اين نوشته، اّما واقعيّ  »پاسخ ربطى به سؤال نداشت«اين مطلب را  جم تيتر

باشد كه  چنين حتّى نويسندگان غيربهائى نيز، تيترآن بايد است كه طبق گفته
اين حقيقتى است كه حتّى  ».سؤاالت ربطى به اّدعاى حضرت باب نداشت«

چنانكه آقاى فضائى، دركتاب . شاره كرده اندمخالفين دين بابى نيزبه آن ا
تحقيق در تاريخ و عقايد شيخى گرى، بابى گرى، بهايى به نام  رّديّه خود

 ىعلما ىاگر به پرسشها«: ،مى نويسد٩٧، صو كسروى گرايى... گرى،
گونه  چيه رسندپ ىکه از باب م يىزهايکه چ مينيب ىم ميت کناصفهان دقّ 

داد  ىاگر باب به آن پرسش ها جواب درست هم م... به موضوع ندارد  ىربط
و مجتهدان معاصر  ءسطح فکر علما ديبا نجاياز ا. او نداشت ىبه دعو ىربط

هموطنان عزيزمالحظه مى  ».افتيدر شانيهايگونه مهمل گوئ نيباب را با ا
جام جم  .نظردارند اختالفبهائى ستيزيشان  در فرمايندكه بهائى ستيزان چقدر

 كه موردديگران  آقاى فضائى و» سخ ربطى به سؤال نداشت،پا« مى گويد
سؤاالت «مى گويند هستند، ) ايّام ٤٧ص( جام جميان خود اعتماد و استناد

  ».به موضوع نداشت ىگونه ربط چيه
عرض نمايد  بايد جهت اطالع هموطنان عزيز برحقيقت مزبور، عالوه 

رساله وتفسير،  قيع وبرعكس اّدعاهاى بهائى ستيزان،حضرت باب درده ها تو
شاهدآن . ايشان بى سابقه بود ظهور نمودند كه تا ت بازابواب علومى رابربشريّ 

بشارات اسالم عزيزاست كه در حديث منقول در كتاب مستطاب ايقان، ص 
يْظَهُر ِمْن َبنى هاِشْم َصِبى ُذو ِكتاٍب «: ،مى فرمايد١٣،و بحار االنوار، ج ١٨٧

ظاهر مى شود از بنى هاشم جوانى ( »َاْكَثُر َاْعدأِِه اْلُعَلماءَو ...َو َاحكاٍم َجديدٍ 
همان  در ؛ و)هستند ءو اكثر دشمنانش علما... صاحب كتاب و احكام جديد

َو ِعْشرُوَن َحْرفًا َفَجميُع ما جاْت ِبِه الرُسُل  َسْبَعة َ◌ْلِعْلمُ  ا«: منابع مى فرمايد
َو  اْلَخْمَسَةى اليْوِم َغيَر اْلَحْرَفيِن َفِاذا قاَم قأُِمنا َاْخَرَج َحْرفاِن َو َلْم يْعِرِف النّاُس حتّ 

حرف است و آنچه كه رسل آورده اند دو حرف از آن  ٢٧علم ( »اْلِعْشريَن َحرفًا
باشد و مردم تا امروز غير آن دو حرف را نشناخته اند، پس وقتى قائم ما  مى

مفتاح باب ودركتاب  .)ى آوردبيايد آن بيست و پنج حرف باقيمانده را م
در زمان وى جز دين خالص از رأى و نظر «: مى فرمايد ،٤٣، ص االبواب

به اين  .مخالفت مى كند ءباقى نخواهد ماند، در غالب احكامش با آراء علما
جهت آنان ازآن آقا ملول مى شوند، زيرا خواهند دانست كه بساط اجتهاد آنان 

مه مجلسى در بحاراالنوار از فضيل ابن ّال و از ع »در هم پيچيده مى شود
  :يسار، روايت شده كه گفت

 ۀهنگامى كه قائم ما قيام مى نمايد از ناحيّ « :حضرت صادق فرمود
تر از آنچه رسول خدا از مردم زمان  گردد به سخت مىُجّهال مردم مواجه 

طور مى  پس من عرض كردم چگونه اين ».ت مواجه شده بودجاهليّ 
رسول خدا به سوى مردم آمد در حالى كه آنان سنگها و « :شود؟ فرمود

عودها و چوبهاى تراشيده را پرستش مى كردند ولى قائم هنگامى قيام 
عليه وى تأويل مى كنند، و به قرآن  برمى نمايد كه آنها كتاب خدا را 
  ».مجيد بر عليه او احتجاج مى كنند
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ازحضرت باب،  ءلماگذشته، حّقيقتًا چقدرشبيه است سؤاالت ع اين از 

يادشان بيايد كه يهود  جام جميان بايد .انبياء قبل نيزمى شد به سؤاالتى كه از
به پاسخ به سؤاالتشان نيستند، به قريش  براى اثبات اينكه حضرت محّمد قادر

ببينند مثل  بپرسند تا »روح«گفته بودند كه ازحضرت محّمد راجع به 
: درتفسير مجمع البيان مى نويسد ٣٦.نه مندرجات تورات پاسخ مى دهد يا

جبائى هم اين نظر را اختيار كرده . بودند ال كنندگان، گروهى از يهوديانؤس«
دارى كرد، اين بود كه مى دانست  ت اينكه پيامبر از جواب آنها خودعلّ . است

خواستند، چيزى بفهمند بلكه قصدشان مزاحمت  نهاست، زيرا نمىآبه صالح 
. شد اگر به آنها جواب مى داد، بر عناد آنها افزوده مىو بحث و جدال بود و 

اگر . ال كنيدؤاز محّمد، درباره روح س: يهوديان به كفار قريش گفتند: گفته اند
شما را پاسخ داد، پيامبر نيست و اگر پاسخ نداد پيامبر است، زيرا ما در 

د كه به آنها دستور دا خداوند به پيامبر خود. طور خوانده ايم كتابهاى خود، اين
اين معّما را به عقل و فكر خودشان واگذار كند، تا دليلى بر  پاسخ نگويد و حلّ 

 ۀآرى قلوب مخالفين مربّيّان آسمانى به فرمود ».صدق گفتار و نبّوتش باشد
 تبريز اصفهان و ۀمناظر لسعلماى حاضردرمجا. شبيه هم است قرآن مجيد

 هى، قيام نمودند، دقيقًا مانندنيزكه به مخالفت حضرت باب، آن مربّى ال
 نمى«گروه  دو هر. درزمان حضرت رسول اكرم عمل نمودند علماى يهود

» خواستند، چيزى بفهمند بلكه قصدشان مزاحمت و بحث و جدال بود
به  مربوطكه جناب ابوالفضائل ضمن مطلب  درادامه نيزخواهيم ديد(

ه به اين حقيقت مى توان با توجّ ). اشاره كرده اند همين نكته را ٣١يادداشت 
  .دريافت درمجالس مزبور حضرت باب را حكمت رفتار

پاسخ ربطى « اگر كارى هاى ديگرجام جميان آنكه نمى نويسند پنهان از 
درهمان مجلس اصفهان به  دوتن ازعلماى حاضر پس چرا »به سؤال نداشت،

ا آنهايمان  و مجلس مزبور حضرت باب مؤمن شدند؟ اجازه دهيد شرح مختصر
  ٣٧:تقديم نمايد معارف بهائى ۀمطالع ۀجزو از را

ت داشت ت ومهدويّ ازآن حضرت كه داعيه بابيّ  ءاصفهان ابتدا لسدرمج
داعيه  خبر سؤال ازآن كردند كه مجتهد است يامقلّد برفرض هم كه هنوز

ت هم بابيّ  از ت آن حضرت به گوش آقايان علماء نخورده بود وبابيّ 
لحسن العسكرى استنباط كرده باشند هركس ابن ا حّجةنيابت حضرت 

است وبهتر  مى داند كه مقام نيابت خاّصه امام فوق مرتبه تقليد واجتهاد
صّحت  وشايسته تر آن بود كه به جاى آن سؤال موهن درمقام تحقيق از
بعدهم . وسقم داعيه آن حضرت برآيند وبرهان برثبوت آن طلب نمايند

فلسفه  بر را خود ۀد، محض آنكه احاطكه نوبت به ميرزا حسن نورى رسي
فؤاد به ميان آورد وآن را هم  و ذكر موحكمت ظاهرسازد صحبت ازمقا

كه نظير آن را براى خاتم ( با اوهام وخرافاتى ازقبيل طى االٔرض امام
ئّمه أزمان  وعلّت كندى سير آسمان ها در) االٔنبياء هم قائل شده اند

يك زمان  بر وحضور امام درهدى وسرعت حركت آن درزمان سلطان جا
عقل جواب آن قبيل  حكمخت، كه البتّه به يدرامكنه مختلفه بيام

سؤاالت كه هيچ پايه ومبناى عقلى وعلمى ودينى ندارد، جزسكوت 
چيزى نبود واين سؤاالت يا دليل آن بود كه علماء آن روز اصفهان واقعًا 

ينكه ازروى ازمسائل عقلى وعلمى ودينى خالى الّذهن بودند، ويا ا
صورت  ره در اغماض ازحّق آن قبيل مسائل مضحكه را مطرح كردند و

 وقارى كه آن حضرت در اين رفتار علماء درمجلس اصفهان ومتانت و
قبال آن همه تحّقير وتوهين علماء ازخودنشان داد، باعث گرديد كه دوتن 

ت ميرزا د حبيب اهلل به شهادبه اسامى مّال محّمد تقى هراتى وسيّ  ءازفقها
دشمنان آيين بابى وبهائى كه صاحب رّديّه  از( مهدى خان زعيم الّدوله

 به آن حضرت اقبال جويند و )عليه آنها نيزمى باشد مفتاح باب االٔبواب
نهايت، زعيم الّدوله محض عناد مى . پيروان حضرتش درآيند درعداد
اهلل د حبيب رسين فقه به نام مّال محّمد تقى هراتى وسيّ دونفر ازمدّ «: گويد

  ».درآن مجلس به فتنه افتادند

يادآورى كرد كه به طوركلى سه دسته  براى بررسى مجلس وليعهد بايد اّما 
اديان بابى  ۀآن ونيزبه طوركلى براى تحقيقات تاريخى دربار ۀبار منابع در

يكى خود آثار و كتب بابى و بهايى، ديگرى آثار و كتب : وبهائى وجوددارد

انواع كتب  ىجى و علماى نسبتًا بى طرف داخل و خارج، سّوممستشرقين خار
دولتى و يا وابسته به  –و آثار رّديّه علماى دينى و مذهبى و نفوس سياسى 

اين  بحث درباره اين سه دسته خارج ازحوصله. احزاب و گروههاى سياسى
العات به اصطالح دست اّولى كه نه تنها قسمت است، اّما چون اساس اطّ 

درباره مجلس  يرانى،ازمنابع غيربهائى ا يان بلكه ديگران قبل ازاو،جام جم
همه ازتواريخ موّرخين  ارائه مى كنند، مناظره اصفهان ومجلس وليعهد درتبريز

  .مختصرى به آن مى كنيم ۀقاجاريّه درآن زمان است، لذا اشار
به نقل  ٦٢ازتواريخى كه ازميان تواريخ قاجاريّه،جام جميان درص يكى 

ناسخ « محّقق محبوبشان آقاى محيط طباطبائى ازآن استفاده نموده انداز
ازجمله موّرخين قاجاريّه اعتضادالسلطنه پسرفتحعلى شاه . است »واريخالتّ 
خان  لىورضا ق واريخصدر التّ ف و اعتماد السلطنه مؤلّ  فتنه باب ف كتابمؤلّ 

خ حّمد تقى مورّ و ميرزا م روضة الّصفانويسنده باشى  َلَلههدايت ملّقب به 
در عهد « مى باشند كه اين آخرى واريخناسخ التّ الدوله ملّقب به سپهر صاحب 

اين قبيل  38».محّمد شاه مّداح خاّص شاه و منشى و مستوفى ديوان نيز بود
طبيعتًا طبق خوشايند شاهان  د،داشتن را نفوس چون عنوان موّرخ رسمى دربار

رويكردى ضّد بابى و با آوردن مطالب قاجارمى نوشتند ولذا درتاريخ خود با 
دروغ باهم، مخالف حقيقت ومتناقض نوشتند وفى الواقع كتب تاريخ  راست و

و به همين جهت مرجع و  39را تبديل به رّديّه هائى عليه آيين مزبوركردند خود
  .جمله جام جميان نيزشدند بعدى واز ويسانمأخذى اصلى براى رّديّه ن

پرسيد كه قضاوتشان راجع به  م جميان بايدبحث، ازجا ۀازادام قبل 
ايشان مى دانند  .چيست اند نوشته سال درباره اسالم عزيز ١٤٠٠موّرخينى كه 

حتّى  .دروغ به هم آميخته است راست و تناقضات و كه درتواريخ مزبور چقدر
 ىخارج كنيم، مشاهده م ليست طويل مزبور موّرخين غيرمسلمان را هم از اگر

 هنوز اختالف وجود داشته و موّرخين مسلمان نيزچه مقدار خود كنيم كه بين
حقيقتًا جام جميان كدام روايت  .به موّرخين غيرمسلمان وجود دارد، تاچه رسد

اين امربراى جام جميان به قدرى  40تاريخى را ازكدام موّرخين مى پذيرند؟
 وصدا  ٤ ۀكبغرنج است كه درمهرماه همين امسال دربرنامه اى كه ازشب

سيماى جمهورى اسالمى ايران پخش كردند وازمحّققين مسلمان جهان 
درآن شركت داشتند، گفته شد كه به جاى  اندونزى نيز مالزى و ازجمله از

داد، چه كه  بررسى قرار آن را مورد »تعاليم اخالقى« بايد تاريخ اسالمبررسى 
 .ددمانباقى خواه درغيراين صورت وضع نامناسب به همين شكل موجود

آيين هاى بابى وبهائى چطور؟ چرا جام جم ايّام  ۀراستى اگرچنين است،دربار
 دروغ و را صرفًا به بررسى تاريخى آن دواختصاص داده، آن هم با خود

رامى نوشت،  »تعاليم بهائى« تحريف؟ آيا به اين دليل نبوده است كه اگر
يقًا به دق! ىاكاذيب تاريخى اش نقش برآب مى شد؟ آر تمام تحريفات و

آثاربهائى  به چشم خود همين خاطر است كه چنين كرده تا هموطنان عزيزخود
 ،بهائى پژوهىسايت  دوستان ايشان در البتّه جام جميان و .را مطالعه نكنند

آنجائى نيزكه ذكرى ازتعاليم بهائى مى كنند، آن رابه صورت گزينشى وتحريف 
  .گريزانند وحشت دارند و دًادييك اثر ش كلّ  ۀارائ شده ارائه مى دهند واز

ناسخ « ، ازجملهسپهرآثار  ذكر كرد كه آنچه در مه بايداين مقدّ  با 
 آقاى محيط طباطبائى قرارگرفته، مخدوش است و وى آمده ومأخذ »واريخالتّ 

همگان قرارگيرد، مى  اختيار در ديگرى كامًال تمامًا درآينده كه اسناد بيشتر
كه  استگفته هاى وى داراى تناقضاتى . كرد توان قضاوتى نزديكتربه حقيقت

 جلد يكى به عنوان نمونه آنكه سپهر در. سؤال مى برد اعتبارتواريخ او را زير
، مى ٣١ص ه،، طبع كتابفروشى اسالميّ سالطين قاجاريّهتاريخ  چهارم از

رئيس قوم مى پنداشت  را اّما مّال حسين بشرويه اى كه درمعنى خود«: نويسد
مكانت نداشت، حيلتى انديشيد وميرزا على محّمد باب  محل وودرظاهر آن 

را كه دماغى خلل ناك وخاطرى مشّوش بود طلب نمود وبا او مواضعه نهاد كه 
وزارت تو به حسن تدبير اين  در قبيله خواهم داشت و ۀد سلسله وقبلمن ترا سيّ 
رحوم سپهر ولى همين م. اين قبيل تّرهات از و »...ورو خواهم كرد زير جهان را
مّال حسين يك تن ازمردم «: نويسدمى  سالطين قاجاريّهم سوّ  جلد ٢٣٣درص
ه مانند صرف ونحو وفقه درآغاز زندگانى به كسب علوم رسميّ . ه استبشرويّ 

واصول روزگارى گذاشت وآن نيرو نداشت كه درتحصيل علوم با علماى عهد 
حيلتى  ى ميزد ويهرروز رأالجرم ازپى چاره . انباز شود وسازمان خودرا بسازكند



 
 ١٤٣   ولوله درشهر

 
 را مسموع افتاد كه ميرزا على محّمد باب از ودراين وقت ا. مى انگيخت

كرده وبه قانونى جديد وشريعتى تازه خود را بلند آوازه  بوشهر به شيراز سفر
بلده  بدان ورود ساخته، پس بى توانى ازخراسان طريق شيراز گرفت وبعد از

  41»...كرد وآيين او را پذيرفتارشد ديدار پنهانى ميرزا على محّمد باب را
 نيز، )ناشر حسن مرسلوند( ناموس ناصرىف محّمدتقى مامقانى مؤلّ  ميرزا 

مامقانى يكى ازسه   محّمددشمنان حضرت باب، يعنى مّال  كه فرزند يكى از
ناسخ كتبى چون  ۀبار است، در تبريز در روحانى حاضردرمجلس وليعهد

 مزبور لسمج ۀكه دربار غيربابى اند ۀكه ازمنابع اّولي الّصفا ضةرو و واريخالتّ 
مى . باهم تناقض نيزدارند و معتقداست داراى اشتباهات هستند نوشته اند،

نداشتند،  وازآنجا كه موّرخين عهد درآن مجلس مبارك حضور...«: نويسد
ه به كلّى تغيير داده، اهيّ محاورات آن مجمع را به استناد سماعات افوّ 

بالمّره قلم نسخ  رابيان واقع  اتفاق نيافتاده مذكور داشته و كه اصالً  مقاوالتى
  42».گذاشته اند برسر

بودن مآخذ قاجاريّه  نظرازعلل فوق درخصوص غيرقابل اعتماد صرف 
 ٦٤ص( »بهائى ۀغ برجستمبلّ «دارد كه بگويد چون  مزبور، جام جم اصرار

 منتسب به حضرت باب را ۀجناب ابوالفضائل گلپايگانى متن توبه نام) ايّام
حال آنكه  .ت آن مى باشدآورده، پس اين دليل برصحّ  كشف الغطاء دركتاب

اشاره كرده اند كه  ايّام نيز ١١ ص در و جميان كم حافظه خود مى دانند جام
به قلم «ازجناب ابوالفضائل گلپايگانى نيست، بلكه  تمامًا كشف الغطاءكتاب 

نوشته )...غان شهيربهائىمبلّ  تن ديگر از ندچ و( ميرزا ابوالفضل گلپايگانى
 دو داراى كهصفحه اى مزبور  ٤٣٨ايشان مى دانند كه ازكتاب  43».شده

آن را جناب  ۀصفح ١٣٢صفحه اى نيزمى باشد، فقط  ٣١جمعًاۀ ضميم
. دمهدى گلپايگانى استابوالفضائل نوشته اند، وباقى آن به قلم جناب آقاسيّ 

حضرت  ۀتوبه ناممتن به اصطالح  و ه محّمدشاهوليعهد ب ۀعريضچنانكه متن 
 گلپايگانى،دمهدى، ونه جناب ابوالفضائل باب را جناب آقاسيّ 

  .آورده اند ٢٠١-٢٠٥درصص
 دسيّ  حتّى دراين صورت نيز، چه جناب ابوالفضائل وچه جناب آقا اّما 

مزبور،  موارد يك از هيچ آورده باشند، كشف الغطاء را در مهدى متون مزبور
زيرا همان جناب . حضرت باب اعظم جّل سلطانه نبوده ونيست ۀيل برتوبدل

مآخذى  ۀدربار كشف الغطاءكتاب  ٣جام جم، درص تأكيد ابوالفضائل مورد
نوشته اند كه  ى راآنها نقل شده، نكات مهمّ  از توبه نامه نيز و وليعهد ۀنام هك

شم بردارند چ كينه وبهائى ستيزيشان را از و عينك حسد جام جميان بايد
دگرانديشان  بهائيان و اين به بعد در كتب وآثار وخوب درآن دّقت كنند تا از

 ت عزيزملّ  خدا و نزد را تهمت دست نزنند وخود كذب و به تحريف و ديگر
  :جناب ابوالفضائل مى نويسند. ننمايند بى آبرو راناي

) ١٢٦٠( شصت دويست و تاريخ هزارو اكنون نزديكى هفتاد سالست از
ه درعالم اشتهار يافته بهائيّ  ۀه وطايفبابيّ  ۀهجرى مى گذرد كه اسم طايف
شرقى وغربى درتاريخ اين دوطايفه  و عجم واهل قلم ازهرصنف ازعرب و

 مدح و از كتب ورسائلى چند تأليف نموده وهريك به مقتضاى ذوق خود
رحوم ازقبيل م. فاتى مرتّب داشته اندمقاالتى نگاشته ومؤلّ  ءذم وثناء وهجا
ص به هدايت دركتاب عراء متخلّ باشى ملقب به اميرالشّ  َلَلهرضا قلى خان 

تقى خان )محّمد(الّصفاى ناصرى، ولسان الملك مرحوم ميرزا  ضةرو
مستوفى كاشانى معروف به سپهر درمجلّد قاجاريّه ازملحّقات كتاب ناسخ 

ى كه تاريخ مرحوم حاجى ميرزا جانى كاشان واريخ كه به صرف نظر ازالتّ 
واّما . ه محسوبندبابيّ  ۀاقدم موّرخين درحادث محل بحث خواهدشد، از

بوده است يا  اجبار آنكه آنچه را اين دو موّرخ نوشته اند ازراه اضطرار و
 )نسل هاى( اختيار، كشف آن منوط به اجيال طريق حقيقت نويسى و از

را  را بيابند وحقيقت حالت رجال آينده كه شواهد آن آتيه است وهمّ 
  .بنگارند

 ۀجناب ابوالفضائل درمقاله اى كه به خواهش مدير مجل همچنين 
ازجمله اشاره به  ،44نوشته اند »هالباب والبابيّ «چاپ مصربا عنوان  المقتطف

اّول  و«: مى نويسند سپهر آثار ۀبار ديانت بابى نموده، در ۀمنابع تحقيق دربار
الملّقب بلسان  كاشانىى المستوفى التق )محّمد( ة هو ميرزامن دّون وقائع البابيّ 

واريخ فأنّه ذكر فى تاريخه المخصوص الملك مصنّف كتاب ناسخ التّ 
بالقاجاريّه واقعة ظهورالباب وحوادثها موافقًا لما اشتهرعنها عند اعداء البابيين 
فنسبهم الى الفساد وااللحاد وذكرعنهم امورًا تنفّر منها القلوب وتشمئّز منها 

نّه فى ايّام اضطهاد البابيين اجتهد المعاندون لهم فى بّث ال. النّفوس
المفتريات عليهم ورموهم باالباحة وفساد االخالق فما ابقوا قبيحًا اّال نسبوه 

واّما لسان ... اليهم وال رذيلة اّال وصفوهم بها فكثرت االشاعات وقلقت االفكار
فى  نوعًاقدعدل لهجته الملك المذكورصاحب التّاريخ الكبير ناسخ التّواريخ ف

ة فى اصل ناسخ ة وما كتبه عن وقائع البابيّ هذا الكتاب عندذكر حوادث البابيّ 
التّواريخ اقرب الى الحقيقة مّما كتبه فى المجلّد المخصوص بالقاجاريّه 

ه وفى هذا ه ما سترته االغراض الّسياسيّ وستكشف االيّام من غرائب وقائع البابيّ 
  45».والتّوفيق يةالهدا لىقيق واهلل وكفاية لمن اراد التّح

هدايت ازاعداى امرالهى است چنانكه «: جنابشان مى نويسند همچنين 
الصفا تأليف وطبع نموده والحّق گوى وقاحت  ضةمزخرفاتى كه درملحّقات رو

ف ناسخ التّواريخ ربوده مؤلّ  از ءوافترا )جعل ودروغ سازى( اختالق در را
 چون...«: مجلس وليعهد چنين مى نويسند ۀروضمن توضيح دربا 46»...است

 را دعوت وباب را شد وليعهد كبارعلماى بلد وارد تبريز باب ثانيًا به
ميانشان واقع شد وصورت اين  ظلم در و احضارفرمود ومناظرتى بغايت استبداد

لكن ازهمان عباراتى كه منكرين  هريك ازموّرخين نوعى نوشته اند مناظره را
غالب  كهاين دركيفيت اين مناظره نوشته اند گذشته از ودباب درتواريخ خ

دروغ وبى اصل نوشته شده است، بخوبى مستفاد مى شود كه مقصد اكابر 
علماى ايران تحقيق مطلب نبوده است ومقصودشان فقط اين بوده كه سخنى 

ت تخويف وتهديد نمايند ومراتب جاللت ونورانيّ  و به اهانت واستهزاء گويند
  47».دارند خلق مستور بر باب را
ابوالفضائل، جناب فاضل مازندرانى نيزكه كتاب  جناب نندآهم 

بوده،  جام جميان وآقاى عبداهلل شهبازى نيز ۀاستفاد ايشان مورد ظهورالحّق 
كر، درنظرى كتب تاريخى فوق الذّ  ۀ، دربار١٠- ٩درجلدسوم آن كتاب، صص 

 محمود نظام مّال  حاجى«: شبيه نظرجناب ابوالفضائل، چنين مى نويسند
ه بود كه وليعهد وى را درمجلس شيخيّ  ،یمعلّم ناصرالّدين ميرزا ازعلما ءالعلما

او به طريق استكبار  ن نمود وگفتگوى باحضرت براى سؤال وجواب معيّ 
 ۀصورت مكالمات مجلس را با ضميم بازخواست واعتراض كرد و واستهزاء

ب ونشرنمود ورضاقليخان مفهومات ومعلومات خود به شكل رساله اى ترتي
الّصفاء  ضةهدايت موّرخ ومّداح خاندان قاجاريّه درقسمت قاجاريّه از كتاب رو

مذكوره گرفته، محض تطييب  ۀرسال ناصرى صورت مناظرات مجلس را از
 ولى شيخ محّمد تقى مجتهد. را برآن افزود خاطرشاهانه شيرين بيانى هاى خود

 و هرمُ  نيز رّديّه كه به خط و ۀدررسال ابن ارشد مّال محّمد ممقانى مذكور
ناصرالّدين شاه درشرح  درچند محل موجود است وبراى ارضاء خاطر امضايش

مكالمات مجلس بازخواست ودربيان احوال حضرت نوشت وماشمه اى ازآن 
را لفظًا به لفظ دربخش سابق نقل كرديم، اعتراضات خودرا برمّال محمود 

و بعضى اكاذيب ومفترياتش نمود وعلّ  در رتحيّ  مبرهن داشته اظهارتعجِّب و
 ۀواقام مقام استقامت حضرت را درآخرين مكالمه با مّال محّمد كه اظهارامر

حّجت را به پايان رساندند ومّال محّمد فتوى برقتل داد وشيخ محّمد تقى خود 
حاضربوده ديد وشنيد ونيز نبذه اى ازجذبات جمال حضرت را اعتراف 

وآن گرفته،  يندست ا را از خود ۀمحمود بعدًا ُنَسخ ِ رسال ووصف كرد ومّال 
رسيد كه دولت امر به ضبط تمام  ديگرى نيزبه ظهور ۀساخت وازو رسال نابود

فضيحه وعبارات  ۀروايات مستنكر ُنَسخ ومنع ازنشرش كرد، چه كه حكايات و
ل پيغمبر نوشت وعاقبت درسا ۀقبيحه دربيان احوال عايشه زوج ۀشديد ۀركيك

  ».درگذشت ١٢٧١
رغم  هدايت، على و آنچه گفته شد اينكه سپهر ۀهم عالوه بر مهمّ  ۀنكت و 
توبه  به محّمد شاه و وليعهد ۀاكاذيبى كه نشردادند، اشاره اى به نام آت وئافترا

محّمد شاه است  عهديول رزايم نيسند منسوب به ناصرالدّ  نيا« .نامه ننموده اند
است  خيتار ديو ق ءمضاساله بوده و بدون مهر و ا ١٦جوان  کيکه در آن موقع 

 نياّول ىو برا ستيو چگونه نوشته شده است معلوم ن ىگزارش ک نيا نکهيو ا
سال در کتاب ادوارد براون بنام مواد الزمه  ٦٠بعد از گذشت حدودًا  زيبار ن
بزرگ نشان  ىبرا عهديول گريچاپ شد و از طرف د ىباب نيتحقيق د ىبرا



 
 ١٤٤   ولوله درشهر

 
 ىپرداخته و هر چه دلش خواسته برا بياذو کرده و به جعل اکخود غلّ  دادن کار

 ىدر ابتدا عهديبه عنوان مثال ول .در نامه اش گنجانده است ىنيريش خود
از  ريل فرستاده با زنجمحّص  ونيحسب الحکم هما« :سدينو ىگزارش خود م

باب  ديّ دانند س ىکه همگان م ىطور همان ».آورده به کاظم خان سپرد هياروم
 اياعم از دوست  ىکتاب چينبوده و در ه ريجا در غل و زنج چيو در ه وقت چيه

 خود ىبرا عهديمسأله نشده است و معلوم است که ول نيبه ا ىدشمن اشاره ا
گزارش خود آورده که،  انيدر پا زيموضوع را جعل کرده است و ن نيا ىنيريش
معقول نمود و  هيه تنباالسالم را احضار کرده باب را چوب زد خيجناب ش«

خود انابه و استغفار کرد و التزام پا به مهر هم  ىو از غلطها بازگشتتوبه و 
باب  ديّ است چه که اشاره به توبه س عهديول اتيّ از جعل زيمطلب ن نيا ».سپرده
 ىعني »،التزام پا به مهر هم سپرده«گفته که  ديتأک ىو برا ىشفاه ىعنيکرده 
 ١٦٠بعد از گذشت که ىدر حال. نمود ءامضا زيآنرا ن ىپا توبه کرد و زيکتبًا ن

کند و حتّى  تيرا رؤ »پا به مهر« ۀتوب نينتوانسته ا ىسال از آن زمان هنوز کس
و ناسخ  تيهدا ىالصفا ةضرو ىعني ىدر کتب دروغ پردازان عصر ناصر

  48.نشده است ىسند اشاره ا نيبه ا زيسپهرن خيوارالتّ 
مدارك  ۀضائل وجناب فاضل مازندرانى درباركه نظرجناب ابوالف حال 

ادواردبراون انگليسى دراين  به مدارك نظرى نيزبايد تاريخى قاجاريّه روشن شد،
اكاذيب ازليان، شامل  آنچه مسلّم است مدارك وى نيزعالوه بر. خصوص نمود
نوشته  وبهائىرّد آيين بابى  قاجاريّه نيزكه درحقيقت در دشمنى و تواريخ مزبور

پس ازگذشت  ١٩١٨ادواردبراون بودكه براى اّولين باردر. ، مى باشدشده
دركتابى  معروف به توبه نامه را ۀحدود شش ــ هفت دهه ازمجلس وليعهد، ورق

انگيزه واهداف  ۀدربار 49.گراورنمود تحقيق دين باب ۀمدارك درباربه نام 
طعى ارائه كرد وبهائى نمى توان نظرى ق ىاديان باب ۀتحقيقاتش دربار ۀاودرارائ

اينكه اوآيا بنفسه به اين «، ٤٠٢درص  ،كشف الغطاءفين همان و به قول مؤلّ 
نسل ( جانب بزرگى بود، كشفش منوط به اجيال از كاراقدام نمود ويا مأمور

 بردارد وآفتاب ظهورخفاياى اموررا مستورات پرده از تقدير آتيه است كه يد )ها
است آنكه با آنچه گفته شد، وازآنجا كه  اّما چيزى كه مسلّم ».مكشوف فرمايد

دربرخوردش بااديان بابى وبهائى وتحقيق راجع به آنها دچارتلّون نظر 
نوشته  ۀدرمطالبش تناقض مشاهده مى شود، نمى توان به هم ورفتاربوده و

  .نمود اعتماد هاى او
جام جميان قرارگرفته اند،  ۀجناب ابوالفضائل نيزكه مورداشار خود 

لكن منشورات اين كاتب ...«: چنين نوشته اند ٦كشف الغطاء، صدرهمان 
چندان متفاوت ومتلّون بود كه موجب حيرت اهل خبرت مى  )براون( عجيب

ت بيانات اوصورت بهائى ثابت، ووقتى ازلى متعّصب، آچو گاهى درمر. شد
زمانى مستشرق غير  موّرخ منصف، وحينى انگليسى متصلّب، و نگامىوه

وبالجمله اهل نباهت چندان تلّون مذهب وتغاير  .گرمى گشتمتحّزب جلوه 
اليه مشاهده كردند كه دراين مّدت بيست وچهاريا مشرب درمرقومات مشارٌ 

 درا ازاين عب چه لسانًا حقيقت حال او بيست وپنج سال چندين بار چه كتبًا و
 ٢٥٦ازجمله شواهد تلّون براون اينكه درهمان منبع،ص »...سؤال نمودند

به هيچ وجه «: به محّمدشاه، نوشته است وليعهد ۀمتن توبه نامه ونام ۀاردرب
معلوم نيست كه اين ورقه خطاب به چه كسى است ونيز معلوم نيست كه آيا اين 

محّمد شاه بدان اشاره  بهوليعهد  ۀورقه همان است كه درجمله هاى اواخر نام
  50».ديگرى است ۀكه ورقشده كه مى گويد توبه كرد وسند پا به ُمهر سپرد يا آن

غرض آنكه با توضيحات فوق، بهترمى توان لحن ومنظورجناب  بارى 
 و وليعهد ۀاز آوردن متن مشابه نام كشف الغطاءدمهدى گلپايگانى را در آقاسيّ 

كتب براون  وشرح مجالس مناظرات مزبور درتواريخ قاجاريّه و هتوبه نام
نند كتاب كشف الغطاء همان طوركه جام جميان نيزخودمى دا. دريافت
 نيز ات ازليان وهمدست ايشان ادواردبراون انگليسى واكاذيب وجعليّ  درجواب

براون . امثال آقاخان كرمانى وشيخ احمدروحى كرمانى نوشته شده است
نوشته، سعى نموده  نقطة الكاف ازليان، ازجمله كتاب درآثارمشتركى كه با
 هد،حقيقى حضرت باب جلوه د يروپ بهائيان محّق و ازليان را درمقايسه با

جمله آنان را انقالبى، وحضرت بهاء اهلل  از وبراى ايشان دلسوزى نمايد، و
درهمين راستا، درآن آثار، دربيان مطالب  51.كند قلمداد سازشكار وبهائيان را

بهائيان وازليان، به روش خاّص خود گاهى به  خود راجع به ايرانيان مسلمان و

سوء ظّن واختالف ميان  ادزده كه ماحصل آن چيزى جزايج نعل وگاهى به ميخ
  .سه گروه مزبورنبوده است

بود،تنها  دراين ميان، درزمانى كه براون به دنبال اهداف خود بهائيان 
 آلت دست اهداف واغراض خود كه اجازه ندادند ايشان را گروهى بودند

بال جناب د مهدى گلپايگانى،به دنبه همين جهت، جناب آقا سيّ . سازد
بوده است  موجود ابوالفضائل گلپايگانى، سعى نموده اند تا جائى كه شواهد

، دست نقطة الكافبراون درامثال كتاب  ازمطالب واستنادات خود فادهبا است
 ۀتوبه نام به محّمدشاه و وليعهد ۀهمان نام مزبور موارد يكى از. كنند رو او را
منتسب به وليعهد را كه خود  ۀن نامدمهدى متجناب آقاسيّ . آن است در مذكور

براون  و نقطة الكافآن آگاه بوده براى اين ذكرمى كنند كه اشتباه  از براون نيز
ط شيخ االسالم چوب زدن حضرت باب توسّ  ۀرا درنقل واقع

چون «: ت آوردن متن توبه نامه را هم چنين مى نويسندتبريزآشكارنمايند، وعلّ 
التزام پا به مهرسپردن آن حضرت  كردن باب و دراين عريضه، انابه واستغفار

يد كه صورت همان دست خط مبارك آاست، مناسب چنان به نظر مي مذكور
آن را با الواحى كه  ۀرانيزمحض تكميل فائده دراين مقام مندرج سازيم وموازن

ملوك وسالطين عالم نازل گرديده  تقلم جمال قدم درسجن اعظم بجه از
  52».ئر واگذاريمت نظر اولى البصابدقّ 

منتسب به  ۀجناب گلپايگانى نيزتوبه نام فوق واينكه خود اّدعاى شاهد 
اّدعاى وحيانى حضرتشان نمى  حضرت باب را به معنى دست برداشتن از

دانسته اند، ايمان جنابشان واعترافشان به حّقانيت حضرت باب درهمين 
 عالوه برشواهد يشان،ا. ايشان است وسايرآثارباقى مانده از كشف الغطاءكتاب 
 ۀرسال و ناصرى روضة الّصفاىو  واريخناسخ التّ اكاذيب  ۀبارّ  در كرالذّ  سابق

 جام جميان، تأكيد مورد كشف الغطاء ، درهمانء محمود نظام العلمامّال 
به محّمدشاه  وليعهد ۀدرنام اشتباهات مذكور ۀپاورقى دربار دو ،٢٠٣ ۀصفح

دقيقًا  كتابهمان ١٨٦ ۀمتر، درصفحرا خاطرنشان مى سازند، وازآن مه
آن حضرت به مّال « :نقل مى كنندرا به مناسبتى چنين  مزبور ۀخالف توبه نام

 َمديَنُةشريف أنا  ۀت فرمودند كه كلممحّمد مجتهد درموقع سؤال ازمعنى بابيّ 
چگونه فهميدى وپس ازجسارت وى بدين عبارت كه كى  الِعلِم وعلى بابها را
جواب مى  نموده است، در صخّ شما مش تبجه اين اسم را شب بخير كرده و

نكتۀ مهم  و»  '.منم آن كسى كه هزارسال است منتظر آن مى باشيد': فرمايند
برد، نامۀ  ىم سؤال ريبه محمدشاه ز را عهديول ىرزايم نينامۀ ناصرالد كه گريد

 اب وبه استقامت حضرت ب قًايآن دق اوست به عالءالدوله حاكم طهران كه در
نامه چنان كه  نيمتن ا. اعتراف نموده است شانيتوسط ا تيقائم ىادعا

كرده اند،  شارها حضرت بابكتاب  در ىنيجناب نصرت اهلل محمدحس
    .موجوداست ١٤٥، ص ىوزيجناب بال في، تألThe Babدركتاب 

ت توبه براى اثبات سنديّ  ٦٤جالب آنكه جام جميان درص نكات از 
گذاشته اند، اّما بانهايت تعجِّب ازمنابعى  ف الغطاءكشنامه، انگشت روى 

استفاده كرده اند كه غالب آنها صريحًا نوشته اند كه حضرت باب توبه 
مكروا ومكراهلل، واهللُ خيُر « مكرالهى كه فرموده است سبحان اهلل از .نفرمودند
 ١١نشان مى دهدكه  ،٦٤نگاهى به ليست پى نوشت هاى ص »الماكرين

مشهورترين  .قبول نكرده اندا حضرت باب ر ۀاشاره، توب نابع موردم از مورد
كرمحّمدتقى مامقانى است كه منبع غيربهائى درليست مزبور، كتاب سابق الذّ 

صحيح مى دانند،  هدايت وآنان كه توبه نامه را و ضمن رّد اكاذيب سپهر
درزير ازآن كتاب نقل قول .(حضرت باب شده است ۀبوضوح منكرتوب

جام جميان پرسيد كه دراين خصوص كه كامًال مشابه  از حال بايد). دخواهدش
است، چه  كشف الغطاء خصوص آوردن متن توبه نامه در ايشان در خود ايراد

ۀ ويسنددركشف الغطاء ازيك ن مى گويند؟ مگرآورده شدن متن توبه نامه را
همين  بهائى دليل توبه كردن حضرت باب نمى دانند؟ دراين صورت، با

غيربهائى ِ مخالف  ۀدركتاب يك نويسند مزبور ۀالل، بايد عدم صّحت توبدستا
هستند، وازايشان  »يك بام ودوهوا«البتّه جام جميان پيرو روش . بپذيرند را نيز

  .جزبهائى ستيزى انتظارنمى رود
 ، به دروغ اشاره مى كند كه١٣، يادداشت ٦٤جام جم درص همچنين 

 باب را ۀ، موضوع توببيان الحّق  در فرقه نيز اين ديگر غاس علوى، مبلّ عبّ «
 ثانيًا .است بيان حقائقحال آنكه اّوًال اسم كتاب مزبور  ».تأئيد كرده است
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 .شده تهصفحه نوش ٣٩١مزبور، درۀ صّحت توبه نام اساسًا درردّ  كتاب مزبور

وليعهد  ۀآن، جناب علوى راجع به آوردن نام ٣٨٦-٣٧٧ثالثًا درصفحات 
اثبات مى نمايد كه آوردن آن  و بحث مى كند كشف الغطاء دروتوبه نامه 

مشابه  ت توبه نامه نيست، واگرچنين نباشد موارددركتاب مزبور دليل برصحّ 
آنها  ۀدربار سيدامثال جام جميان پر از رخ داده كه بايد اسالم عزيز دى درمتعدّ 

انند، اينكه يادآورى آن گريز و ذكر ورابعًا، كه جام جميان از .چه مى گويند
مقّدس  مشهد شهر ۀعلميّ  ۀدعبّاس علوى ازطّالب وعلماى حوزجناب آقاسيّ 

 از س بهائى مؤمن مى شوند، وبوده اند كه خود پس ازتحقيق، به ديانت مقدّ 
 ازقرآن مجيد زيادى شواهد بارا  خادمان آن مى گردند وكتاب مزبور عاشقان و

. سب به حضرت باب مى نويسندمنت ۀرّد توبه نام ع در اطهار ۀواحاديث ائم
جام  .آنگاه جام جميان چنين دروغ شاخدارى به ايشان نسبت مى دهند

 مزبور ۀمؤمنين، توبه نام ساير ايشان و راه نداده اند كه اگر خود ۀجميان به مخيلّ 
 بطالن آيينشان مى دانستند، ديگر ۀــ نشان نت آرا ــ حتّى برفرض صّحت وسنديّ 

البتّه جام جميان  .جان برايگان نمى دادند ى نوشتند ودراثبات آن كتاب نم
شيعه براى ايشان  وآخوندهاى عزيز ءحّق دارند، چه كه تحّمل بهائى شدن علما

 اينان مى دانند كه صدها نفرازعلماى عزيزشيعه به آيين جديد .مشكل است
اين  به اين را. راه آن داده اند در نيز را اند وبعضًا خون خود هالهى مؤمن شد

شيعه همه دشمن آيين  بدانند كه علماى عزيز هموطنان عزيز جهت ذكر نمود تا
درصف مؤمنين آن درآمده  نيز ايشان ربّانى نبوده اند، بلكه بسيارى از جديد

كينه وحسد وبهائى . اند وازفضالى بنام اين آيين نازنين محسوب شده اند
  .جام جم ازجمله به همين خاطراست ستيزى
برخوردشان باآن  ۀازعلماى عصرظهورآيين جديدالهى ونحو صحبت چون 
پاسخ «عى شده كه مدّ  ٦٢كه جام جم درص وچون درباال اشاره شد شد،

دراينجا  »حضرت باب به علماى مزبور، ربطى به سؤاالت آنان نداشت،
مناسب است شاهدى از نويسندگانى بياورد كه دقيقًا برعكس نظرجام جم 

يكى  ».بى ربط نوشته اند را ؤاالت علماى مزبورس« و ،گفته ونوشته اند
 ۀدربار( خط سوممانى است كه در كتاب ين صاحب الزّ ازايشان استاد ناصرالدّ 

نشر مطبوعاتى عطايى، تهران، ت، سخنان و انديشه شمس تبريزى؛ شخصيّ 
 -نحوى گرى، ضمن بحثى درباره )١٣٥١خيابان ناصر خسرو،چاپ 

بريزى و مولوى، و نقد و خرده گيرى به چنان شمس ت صرِ ، در عسوفسطايى گرى
َجّوى، در تشبيهى كه از جوِّ موجود در زمان حضرت باب در عصر قاجار با جّو 

  :و فضاى فرهنگى زمان موالنا و شمس مى كند، چنين مى نويسد

سياسى  -قيام هاى مذهبى« داوران، بويژه در ايران، همواره از سران
بر زبان وحى  — ا آنان، بر زبان عربىاند كه آي تهمى خواس »اسالمى

ط كافى دارند، يا نه؟ آيا آنها مى توانند مستقيمًا از منبع تسلّ  — قرآن
د على كه، حتّى در مورد سيّ  ىيگردند يا نه؟ تا جا وحى، برخوردار

تست زبان «او،  »محاكمه«محّمد باب، مهمترين ركن، و نكته در 
ين جهت تحقير نموده و محكوم و باب را بيشتر از ا .بوده است »عربى

منظور ( »شرع ۀمحكم« شمرده اند كه قبل از همه چيز، بنابر گفته داوران
يعنى  در تبريز در حضور وليعهد محّمد شاه قاجار ءنويسنده مجلس علما

و در عربى  .نمى دانسته است »نحو« ، وى)ين ميرزا مى باشدناصرالدّ 
 .خورده است ىبه چشم م فراوان بخشودنىى هايش، لغزش هاى نا يگو

در فرهنگ الفاظ نه فرهنگ  — در فرهنگى صورتگرا، و محتوى گريز
باب، قصدش از قيام، انگيزه اش از دعوى  ۀانديش ۀدرونماي — مفاهيم

ابالغ پيام، علل رويكرد مردمان، بويژه روستاييان به وى، رسائى ها و 
- ١٣٤٢( اجارعصر قاستبدادى  بطنارسائى هاى قيام وى، در نظام روا

طرفانه، انگيزه  تا كنون هرگز به درستى، بى) م١٧٧٩- ١٩٢٤/ه١١٩٣
هنوز . كاوانه، و جامعه شناسانه مورد بررسى عميق قرار نگرفته است

ارزيابى از باب از مرز الفاظ در نگذشته است؛ بلكه همچنان شكل 
 به عنوان يك ايرانى و ىظاهرى سخن او، بويژه تازه گويى هاى نا پخته و
مورد  —»نحو«با  —تطبيق آنها با موازين دستور زبان عرب

 »عصر شمس« از ويژگى هاى »مخالفت با نحوى گرى«. گفتگوهاست
بلكه اينجا . ندارد مولوىاين مخالفت، اختصاصى به مكتب او و . است

و آنجا، رگه ها و آب راهه هاى اين طغيان را، در ادب فارسى مى توان 

 »بغداد زدگى«شمس و مولوى، سعدى با همه  همزمان با...مشاهده كرد
 »ضّد نحوى گرى«ى هايش، يى ها و عربى سرايگو ىهايش، با همه تاز

مولوى وارث بزرگ پيكار ضّد فورماليسم، ضّد سوفسطائى گرى، ... است
ت و مفهوم گرايى فرهنگ زدايى، پااليش فرهنگى و بازگشت به واقعيّ 

نياز به «خود  ۀت شاعرانيّ مولوى در اوج خالق. شمس است مكتبدر 
يك آفريننده را كه به محدوده ها  »نياز به قالب شكنى» «زايش هنرى،

بى اعتناست، نشان مى دهد و بخاطر پرواز، براى سهولت برقرارى تفاهم 
مى خواهد هر گونه قيد و بند مزاحم را از دست و پاى انديشه  با مردمان،

  ...بگشايد، دى خو

اى شه وسلطاِن ازل ُمْفَتِعُلْن، ُمْفَتِعُلْن، ُمْفَتِعُلن،  ازاين بيت وغزل، رستم
  .كشت مرا

پوست بود، پوست بود  .و مغلطه را گو همه سيالب ببر قافيه
  ... .درخورمغزشعرا

ديده شود حال من ار، چشم شود،  .ام، آينه ام، مرد مقاالت نه ام آينه
  53.گوش شما

نيز، كه سرگذشت  بهخداوند دو كعمانى در كتاب صاحب الزّ  دكتر 
سوروكين جامعه شناس معروف است، اشاره به عقايد او دارد كه مى گويد 

ت و باطن و ت گرايى افراطى و ظاهر سازى مى باشد و كيفيّ عصر ما اسير كميّ 
مانى شايان ذكر است كه دكتر صاحب الزّ  54.معنى را فداى آن كرده است

در ( ن مجلس وليعهد در تبريزاّولين كسى نبودند كه به ايرادات نحوى داورا
مخالف  از ايراد گرفتند، بلكه بعضى نويسندگان ديگر) محاكمه حضرت باب

سؤاالت  ۀفضائى، از نحو ت ونوائى وهمچون كسروى وآدميّ  يا بى طرف نيز،
  55.علماى شيعه و شيخى و حكومت وقت انتقاد كرده اند

جميان، صّحت كه برعكس جام  بايداشاره اى نيزبه منابعى نمود اينك 
كرده اند كه حضرت باب ابدًا توبه  ت توبه نامه را زيرسؤال برده، تأكيدوسنديّ 

  .مخالفين آيين بابى وبهائى هستند همه از منابع مزبور. نفرمودند
  :ازجمله

 ١٩١٨ادواردبراون كه متن توبه نامه رادر خود چنانكه درفوق اشاره شد، •
  56.ت آن شك داشته استمنتشركرد، درصحّ 

آن توبه نامه ى پابه ُمهر كه «: مى نويسد بهائى گرى كسروى در مداح •
يادش شده ما نمى دانيم چه بوده وآيا مانده يا ازميان  درگزارش وليعهد

توبه نامه خوانده مى  د باب به وليعهد كه نيزرفته، ولى يك نامه اى ازسيّ 
نامى  لقاسمد ابواشود با پاسخ آن ازشيخ على اصغر شيخ االسالم وازسيّ 

آورده  آنها را ديگران دركتاب هاى خود و دردست است كه برون
  57»...اند

وله ازمخالفين آيين بهائى كه جد وپدرش ميرزا مهدى خان زعيم الدّ  •
حضرت باب درخانه مّال محّمد مامقانى بوده  ۀنيزدرمجلس محاكم

، مفتاح باب االبواباند، دركتاب رّديّه اش عليه آيين بابى وبهائى، 
باقى مى باشى؟  خود ۀصاحب خانه پرسيد آيا توبرعقيد... «: ويسدمى ن

. مى گفتى من مهدى منتَظر قائم ازاهل بيت محّمد هستم كهخودت 
واجب گرديد  االسالم گفت اكنون كشتن تو تحجّ . باب گفت آرى

همين زعيم  58».چنين گفت وازجا برخاست. وخونت به هدر رفت
 رم با رفقايش جلو باب آمدند وازپد«: ى ديگرمى نويسديالدوله درجا

 )تبريز( شهرى در بردارد و تدس دعاوى خود وى خواهش كردند كه از
دارد كه مردم آن بيش ازمردم ساير بالد سادات واشراف اهل  كه اشتهار
ولى اوبه گفته پدرم توّجه . نريزد را احترام مى كنند، خون خود البيت را

  59»...نكرد وهمچنان ساكت وآرام بود
اّما مّال محّمد تقى فرزند مّال محّمد مامقانى مزبوركه حكم شهادت  و •

جام جميان هردو  به شهادت خود پسر و پدر و داد، حضرت باب را
، دركتابش،ضمن رّد )٦٤ص ايّام،( بودند درمجلس محاكمه حاضر

، الّصفا روضةو  واريخناسخ التّ نظام العلماء وكتب  روايات مّال محمود
پدرش  اصرار برابر كندكه حضرت باب در مى تأكيددرچندين قسمت 

واجب  به حكم شرع انور، قتل تو«: حتّى پدرش مى گويد. توبه ننمود
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اين  مقبول مى دانم، اگر از فطرى را مرتد ۀاست ولى چون من توب

. ازاين مهلكه خالصى مى دهم را ى، من تويعقايد اظهارتوبه نما
ه گفته ام وجاى توبه گفت حاشا حرف همان است ك )حضرت باب(

  60».نيست
حضرت باب، مطالب حاجى كريم خان  ۀداّل برعدم توب ديگر مهمّ  سند •

. رّديّه هم عليه آن نوشته است كرمانى دشمن آيين بابى است كه چند
بشارتى به جهت ... «: خود مى نويسد العوام ارشاددرجلد چهارم كتاب 

نوشتجات  قطع ويقين و اين ايّام بهجت انجام رسيد، به طور مؤمنان در
بالد رسيد كه آن خبيث را به تبريز برده بعد  وطهران وساير تبريز ازمتواتره 

ازكفرخود وقبول نكردن او، اورا با يكى ازاتباعش كه بر غى ِ  ۀازامربه توب
باقى مانده دربيست وهفتم ماه شعبان امسال كه سنه هزارودويست  خود

زخانه برده به ديوار بستند ميدان سربا وشصت وشش هجرى است در
  61»...نشانه گلوله ساختند را ازسربازان امركرده او ىوفوج

 
آورشد، يكى اينكه عكس هاى مقابل  ياد كه بايد نكته ديگر چند 
 .نيزحاكى ازاين است كه متن به اصطالح توبه نامه فاقدمهر وامضاست ٦٤ص
 باال دروشهادت كسروى . دارد، ازآن علماست ءمتنى كه امضا دو و
حاكى ازاين است كه متنى كه جام جميان وبهائى ستيزان ) ٢ۀ موردشمار(

كارپردازى مجلس شوراى اسالمى، تهران،  صندوق« عى هستند كه درمدّ 
 بايد محفوظ است، جاى بحث فراوان دارد و و موجود »ميدان بهارستان

آيا  .دجهانيان نمى گذارن درمعرض ديد سال آن را ١٦٠پرسيد چرا هنوزپس از
ايّام، براى جلوگيرى ازنگرانى آيات  انتشار به جاى چاپ ده ها رّديّه و بهترنبود
  رو مى نمودند؟ را ، آن سند)ايّام... و ٥٠ص( عظام
 اّدعاى وجود نظرمى رسد بهائى ستيزان پس ازگذشت چندين دهه از به 

ين چن وامضاء، بخوبى دانسته اند كه حتّى درصورت وجود بى مهر ۀتوبه نام
ت ت ومظهريّ وجه نشان ازتوبه ازمقام قائميّ  سندى، محتواى آن به هيچ

. گونه اّدعائى ندارم درآن نوشته شده كه من هيچ«چه كه  .حضرت باب ندارد
كدام ازخودشان اّدعائى  سه الهيه هيچباب وساير مظاهرمقدّ  شخصالبتّه 

. عى ِمن عندهمدّ عى من عنداهلل بوده اند، نه مآنها مدّ  ۀنداشته اند، بلكه هم
 ابدًا د باب را مبعوث نمى فرمود، آن حضرت ازپيش خودخداوند سيّ  اگر

وما ينطق  »ۀسه همه به مفاد كريممقدّ  اّدعائى نداشت وهمچنين سايرمظاهر
نشراين  پس، از. عى ِمن عنداهلل بودندمدّ « الهوى ِان هو اّال وحى يوحى عن

عيان ومخالفان، ، جز آنكه مدّ ه كسى نمى شودورقه به هيچ وجه ضررى متوجّ 
درهمين ارتباط جالب است  62».زحمت ما مى دارند ِعرض خود مى برند و

را براى  نكه ايشان آ نيز، كشف الغطاء ه نمايند كه خودكه جام جميان توجّ 
 ى كرده اند، درصصيمبنى برصّحت توبه نامه بزرگ نما عاى خوداثبات مدّ 

مزبور، آن را نه نشانى ازتوبه  ۀوبه نامديگرى به متن ت ۀضمن اشار ٣٦٥- ٣٦٤
چنين . حضرتشان مى شمارد »خشوع خضوع و« حضرت باب، بلكه نشانى از
 گزينشى و ئىمنابع بابى وبها از ت مى كردند واست كه اگر جام جميان دقّ 

ناقص نقل نمى نمودند وآنها را بدون حّب وبغض مى خواندند، درمى يافتند 
چيزى است شبيه بياناتى كه  مزبور لب سندكه حتّى برفرض صّحت، مطا

ايّام  ٦٤درص فرمودند وجام جميان نيزشكل ناقص آن را درمجلس وكيل شيراز
 .م درفوق داده شده استدوّ  ۀاوايل نكت در پاسخش نيز آورده و

احاديث راجع به قائم  اگرجام جميان با معتقدات شيعه و مضافًا، و 
 ۀاّدعاى توب ۀبه نوشتن مقاالت درباردست  بيشترآشنا بودند، شايد موعود

 حضرتشان صد چه كه طبق اين احاديث، حتّى اگر. حضرت باب نمى بردند
 مخفى مى داشتند وآشكار را اّدعاى جام جميان نيزمقام خود از بيشتر برابر

 چه كه دراحاديث از .ستيزان حّق نداشتند ايرادى بگيرند بهائى ،نمى ساختند
بود  حضرت يوسف خواهد از درقائم موعود سنّتى نيز شده است كه جمله وارد

  63.)هزندان وتقيّ ( »الّسجن والتّقيه« كه عبارت است از
اس امانت كتاب آقاى عبّ  نقد ايّام در ٦٣باره مقاله ص در آخر مطلب و 
 ع دارد بهائياننگارنده تعجِّب مى نمايد كه باالخره جام جم توقّ  ٤٨٦٤.است

 ۀونه تاريخ بنويسند؟ آيا عينًا مثل جام جميان؟ دربارموافقان آيين بهائى چگ يا
اند،  وشتهامربابى وبهائى نفوس مختلف موافق ومخالف وبى طرف تاريخ ن

آيا آنچه واقع شده با نظرات متفاوت موّرخين تغيير مى  .وبازهم خواهند نوشت
به  يابد؟ پس چراجام جم ناراحت است؟ تا حاال كه جام جميان عالمى ايراد

نگرفته اند وارد مى  »ژست علمى وتحقيقى به خود«خين بهائى اى كه مورّ 
باشند كه به قول  نونخوشحال ومم حال كه بايد) ٦٣ص ايّام،( نمودند

گرفته  ژست علمى وتحقيقى به خود«اس امانت، خودشان جناب عبّ 
مى گيرند وتيترستون  چرا به آقاى امانت ايراد معلوم نيست .)همان(»است

مى نويسند؟  »؟گزارش تاريخ ياتبليغ مسلك«ايّام را،  ٦٣سمت چپ ص
كدام تاريخ  »؟هوا يك بام ودو«ت اين اّدعا، چرا بازهم سياست برفرض صحّ 

وسيماى جمهورى اسالمى ايران ارائه  روزنامه ها وصدا راجام جميان در
آن تبليغ اسالم عزيز وجمهورى اسالمى نبوده ونيست؟  از دادند، كه مقصود

اوهام مى اندازد؟  ى فرمائيد كه غرض ها چگونه انسان رابه هذيان ومالحظه م
آزرده است  را تان شريف رتان كرده وخاط به نظرتاريخ جناب امانت ناراحت

افالطون  رابيش از»حقيقت« دعوت مى كنيد كه ايشان را نصيحت نموده،
  )همان(» .دوست داشته باشند

ايّام،  ۲ ۀانان بهائى درصفحكه عالوه بردعوت جو راگمان نبود نگارنده 
تاريخ دانشگاه ييل هستند چنين دعوتى  ازامثال آقاى امانت نيزكه استاد

العتان مى رساند كه اهل بهاء اّما چون چنين نموده ايد، به اطّ  .بفرمائيد
 يدهاديان است د ۀجديدالهى هم شان كه بهار درآيين آسمانى را» حقيقت«

اّما صرف . حقايق است عشق نمى ورزند لّ ك ۀاند وجزبه آن حقيقت كه آيين
العتان مى رساند كه كرده ايد، به اطّ  اين امر، چون ذكر جناب امانت را از نظر

 ۀداراى اعتبارعلمى هستند كه الزم نباشد شما غّص  جناب ايشان آنقدر
در  ىالنياس مدکتر عبّ  به عنوان نمونه آقاى. حقيقت جوئى ايشان را بخوريد

  .نموده است ديعات ازآقاى امانت و کتاب ايشان تمجکتاب خود به دف
نشر اختران، چاپ چهارم  ،رانيدر ا ىزيد ستد و تجدّ تجدّ  درکتاب 
ص  در و داند،يم »ىستودن ىبه راست«ت امانت را ، دقّ ٣١٩ص  ،١٣٨٢
از  ٣٢٦ص  در و ذكرمى كند،» معتبر و کاردان« ىرا موّرخ شانيا ٣٢٣

 ىم »يىو مطلق گو ىشيمطلق اند«او از  زيرهو پ »ف کتابلّ ؤم ىانصاف علم«
  .ديگو

امانت  ىدر دست آقا خيکالم، تار کيدر « :سدينو ىم ٣٢٧در ص  و 
 ىا لهيوس ؛تابد ىوشر هم بر نم رياغلب خ ؛ستين ليتجل اي ريچوبدست تکف

... ىانسان و روابط اجتماع ىها ىدگيچيشناختن و شناساندن پ ىاست برا
عصر  دوم مهيدر باره ن ىگريد هيکتاب را با اثر پر ما نيکار کارستان ا ديشا

  ».که سخت منتظرم ىکيمن . کنند ليتکم ىناصر
 مستطاب ايقاناين مقال چه مناسب است كه قسمتى ازكتاب  ۀخاتم در 

 روشن گردد وصف حضرت باب زينت مقال سازيم، تا در ازحضرت بهاءاهلل را
ا توبه ننمود، بلكه درجوانى، به كه آن مظهرسبحانى وآن مربى آسمانى نه تنه

  .نجات جهان رابنوشت خون خويش منشور

دليل و برهان ديگر که چون شمس بين دالئل ُمشرق است استقامت آن 
که  ىبا اينکه در سّن شباب بودند و امر که ىاست بر امر اله ىجمال ازل

از وضيع و شريف و غنى و فقير و عزيز و ذليل و  ارض مخالف کّل اهل
 استماع ت بود با وجود اين قيام بر آن امر فرمود چنانچه کلّ رعيّ  و انسلط

آيا . نفرمودند ءاعتنا نمودند و از هيچ کس و هيچ نفس خوف ننمودند و
قسم به خدا که اگر  ؟ىربّان مثبته تو مشيّ  ىشود اين، به غير امر اله ىم

ب و اگر قل. الفور هالک شود ىنمايد ف ىامر فکر و خيال چنين ىکس
باز جسارت بر چنين امر مهّم ننمايد مگر  ىجا ده قلبش عالم را در ىها
 مطمئنّ  و نفسش ىباشد و قلبش متّصل به فيوضات رحمان ىاله اذن به

جنون نسبت  به کنند؟ آيا ىآيا اين را به چه حمل م. ىبه عنايات ربّان
ره رياست ظاه ىگويند برا ىم قبل دادند و يا ىدهند چنانچه به انبيا ىم

اند؟ سبحان اهلل، در  را متعّرض شده امور ه اينفانيّ  ىو جمع زخارف دنيا
را قيوم اسماء ناميده و اّول و اعظم و اکبر جميع  آن اّول از کتب خود که

 ذکر اين آيه را ىدهند و در مقام ىاخبار از شهادت خود م است کتب
ب  و َرِضيُت  َلَک  ى، َقْد َفَديُت ِبُکلّ َبقيَةاهللِيا «: اند فرموده ىف الس 

الَعِلى ُمْعَتِصمًا  باهلل ىَمحبِتَک َو َکفَ  ىَسبيِلَک و ما َتَمنيُت ٕاّال الَقتَْل ف
 :اند را نموده خود شهادت ىو همچنين در تفسير هاء تمنّا ».َقديمًا
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يِل َسب ىاَالشياء ٕاَليَک ف َاَحب  ٕاْفدِ  ىِسرّ  ىف ىَسِمْعُت ُمناِديًا ينادِ  ىَکَانّ «

َو َلوال ُکنُت ناِظرًا ِبذِلَک  ىَسبيل ىف الّسالمُ  اْلُحَسيُن َعَليهِ  ىاهلل َکما َفدَ 
رِّ الواقع َفوَ   ِبيِده َلِو اْجَتَمُعوا ُملوُک اَالرِض َلن يقِدُروا َان ىَنفسِ  ىالذ السِّ

 ُهمٕان  حرفًا َفَکيَف الَعبيُد الذيَن َليس َلُهم شأٌن ِبذِلَک و ىِمنّ  يأُخُذوا
 ىف ىِفدائ و ىو ِرضائ ىِليعَلَم الُکل مقاَم َصبر«ان قال  ىٕال» َمطُرودون،
صراط  غير توان نسبت داد که در ىآيا صاحب اين بيان را م ».َسبيِل اهللِ

؟ در همين  نموده طلب ىاو امر ىنمايد و يا به غير رضا ىم ىمش ىاله
هياکل وجود جان را  جميع مکنون شده که اگر بوزد ىآيه نسيم انقطاع

  .انفاق نمايند و از روان در گذرند

ناسپاس  حّق  اند و به غايت مالحظه نمائيد که چقدر ناس نسناس حال
چند که از بطنشان  ىمردار اند و به عقب که چشم از جميع اينها پوشيده

غير  ىو با وجود اين چه نسبت ها. دوند ىم آيد ىافغان مال مسلمانان م
 ىَکذِلَک َنْذُکُر َلَک ما اْکَتَسَبْت َايدِ . دهند ىم هقدسيّ  العالئقه که به مط

َبُهم اهللُ  مةيوم الِقيا ىو َاْعَرُضوا َعن ِلقاء اهلل ف َکَفروا الّذيَن ُهم ِبنارِ  َو َعذ 
ذِلَک  َارَواُحُهم َعذابًا َتحَتِرُق ِبِه َاجساُدُهم وَ  ةِ االِٓخرَ  ىِشرِکِهم َو َاَعد َلُهم فِ 

ٍ◌ شَ  ىنُهم قاُلوا ٕان اهللَ َلْم يُکْن قادرًا َعلِباَ  و کاَنْت يُدُه َعِن الَفضِل  ىٍٔ
. است عظيم ىو برهان بزرگ است ىو استقامت بر امر حّجت. َلةً َمغُلو

  :چنانچه خاتم انبياء فرمودند

استقامت بر  بر پير نمود مرا دو آيه که هر دو مشعر ىيعن »االٓيَتين ىَبْتنِ َشيّ «
حال  ٦٥».ُاِمْرَت  کما َفاْسَتِقمْ «: فرمايد ىچنانچه م. است ىهامر ال

چگونه  ىدر اّول جوان ىسبحان مالحظه فرمائيد که اين سدره رضوان
ت ظاهر شد که از آن جمال احديّ  استقامت تبليغ امراهلل فرمود و چقدر

آنچه . نبخشيد ىبر منعش اقدام نمودند حاصل االرض ىجميع من عل
تر مشتعل آوردند شوقش بيشتر و نار حبّش ىوارد م ىره طوبسد آن ايذاء بر

تا آنکه . ندارد انکار ىچنانچه اين فقرات واضح است و احد. شد ىم
و از جمله دالئل . شتافت ىباالخره جان را در باخت و به رفيق اعل

از آن ُمظهر وجود و َمظهر معبود در  بنفسه ظهور، غلبه وقدرت و احاطه که
 در شيراز در سنه ىچنانچه آن جمال ازل. ظاهر شد عالم اکناف واقطار

آثار  ىزمان مع ذلک به اندک. فرمودند ءظاهر شدند و کشف غطا ستّين
و بحر البحور در  الجواهر غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن جوهر

آثار و اشارات و دالالت و  ىهر بلد از که ىبه قسم. جميع بالد ظاهر شد
ه رقيقه و چه مقدار قلوب صافيّ . هويدا گشت ىالهوت عالمات آن شمس

 از آن بحر ىه حکايت نمودند و چقدر رشحات علمازليّ  شمس که از آن
مدينه  و که احاطه نمود جميع ممکنات را، با اينکه در هر بلد ىلدنّ  علم

غّل وحسد و ظلم  کمر و اعّزه بر منع و رّد ايشان برخاستند و ءجميع علما
را که جواهر عدل بودند به نسبت  هقدسيّ  و چه نفوس. ندبر دفعشان بست

روح را که صرف علم و عمل از ايشان ظاهر بود  هياکل ظلم کشتند و چه
تا  وجودات مع کّل ذلک هر يک از آن. عذاب هالک نمودند بدترين به

و به . و رضا طائر تسليم ىدم مرگ به ذکر اهلل مشغول بودند و در هوا
اش  تصّرف فرمودند که بجز اراده و را تقليب نمودنداين وجودات  ىقسم
نگزيدند، رضا به رضايش دادند و دل  ىامر امرش نجستند و بجز ىمراد

 تفّکر نمائيد، آيا چنين تصّرف و احاطه از ىحال قدر. بستند به خيالش
 مقّدسه در امکان ظاهر شده؟ و جميع اين قلوب منّزهه و نفوس ىاحد

جز ُشکر از  شکايت، قضا شتافتند و در مواقع به کمال رضا در موارد
و اين رتبه . از ايشان مشهود نه رضا ايشان ظاهر نه و در مواطن بال، جز

ارض چه مقدار غّل و بغض و عداوت به اين  اهل هم معلوم است که کلّ 
 را ىمعنو ىآن طلعات قدس ىت و ايذاچنانچه اذيّ . داشتند اصحاب

  .دانستند ىم ىح و نجاح ابدو سبب فال ىفوز و رستگار علّت

واقع  بالد در ىاز عهد آدم تا حال چنين غوغائ ىهرگز در هيچ تاريخ آيا
با اين همه ايذاء و  و در ميان عباد ظاهر گشت؟ ىشد و آيا چنين ضوضائ

و گويا . مالمت جميع عباد محلّ  ت، محّل لعن جميع ناس شدند واذيّ 
و وفا در ارکان عالم از فعلشان ظاهر شد  اصطبارشان صبر در عالم کون از

 تفّکر در جميع اين وقايع حادثه و حکايات وارده ،ىبار. گشت موجود

رحمان،  عنايت آن مّطلع گرديد تا به ىفرمائيد تا بر عظمت امر و بزرگ
  .روح اطمينان در وجود دميده شود و برسرير ايقان مستريح و جالس شويد



 
 ١٤٨   ولوله درشهر

 

 ىاهلل العظم تآيمنسوب به  ىنوشته ا

  مکارم شيرازى

  سايت نقطه نظر شينتو،

فق شده بودند که قوم در اظهارات خود متّ  نيلاز بزرگان و کمّ  ىبرخ 
ندارد و اگر به حال خود رها شود متروک خواهد  ىنفوذ گريد ئىبها انتيد

 ىسخنان خود را پس از اظهار نظرها نياگر چه همان اشخاص هم، ا .شد
کردند اّما تصّور  ى،عنوان م)و درشت است زيهامات راتّ  راديمنظور ا( لمفّص 

سکوت در برابر  ىعني( هيّ رو نيبزرگان عمل شود و ا نيا هيکه به توص رفت ىم
شود که بر عکس،  ىشود اّما با کمال تعجِّب مشاهده شده و م ارياخت) انئيبها

 نجا که امام جمعه سروستان،آتا  رديگ ىبه خود م ىشتريروز شدت به روز ب
 هيّ و حوزه علم ١دکن ىسروستان اعالم م ىبرا ديخطر و تهد نيرا بزرگتر انييبها
 .٢دهد ىم بيترت انئيمبارزه با بها ىبرا ىمربّ  تيترب ىرسم ىدوره ها قم،

را به قم  اتيّ اله رانياز دب ىاستان تهران جمع ١٤آموزش و پرورش منطقه 
با  يىشناآ«ن آشرکت کنند که محور بحث  ىعلم ىکند تا در نشست ىاعزام م

   ٣».است تئيّ و بها تيباب
 ىزنند و گروه ىسر باز م ئىجوانان بها رشيراه از پذ مهيها در ن دانشگاه  

 ىا رانهيرا به و نجاآهجوم کرده و  زديدر  انئيبه گورستان بها به ظاهر گمنام،
ت مشغول آبه اشاعه افترائ .مستقل مهيمستقل و ن تيدهها سا. کنند ىم ليتبد

 .ذلک ىرا هم قس عل ديجرا و ونيزيو تلو ويو راد ابندي ىاشتغال م بلکه به ان
 ،اشتباه نشود( افتد ىم مارستانيب اديبه  ارياخت ىانسان ب .ىعجب سکوت واقعًا

 نيا نکهيا ىبرا م دشت کرج،در خرّ  ىگروه انيم نيدر ا). نه بخاطر سکوتش
 ىرازيکارم شم ىاهلل العظم تآيمنسوب به  ىکنند نوشته ا تيسکوت را رعا

دارم که  ديترد .انداختند ئىبها ريو غ ئىو به منازل بها ريتکث باال راژيو در ت هيّ ته
 ىو مطالعه و دارا قياهل تحق ىتيّ شخص رايکنند ز دأييرا ت ىمطالب نيچن شانيا
ن موافق آگونه  نيکنم با انتشار ا ىاقل فکر نم حدّ  .د هستندمتعدّ  فاتيلأت

 نيا فيو ک کمّ  انيدر جر زين زيتم شما خوانندگان عزبه هر حال خواس .باشند
 ىبا هم بررس ىمتن را قدر نيا ىاز نوشته ها ىلذا بعض ديريحرکت قرار بگ

که  ىجيفانه نتاسّ أاست اّما مت حيکه ذکر کرده اند صح ىاکثر مطالب .ميکن ىم
  .باشد ىم حيکنند نا صح افتيانتظار دارند که خوانندگان در  اياخذ کرده 

. فرقه در حکم کافر حربى هستند و پرهيز از آنها الزم است اين :اند نوشته  
  .معامله و ازدواج با آنها جايز نيست

مستقل  ىنيبلکه د ستيفرقه ن کي ئىبها انتيگفت د ديچه زبان با به  
کافر هم  .الخصوص با اسالم ندارد ىکس و عل چيبا ه ىحرب چياست و ه

اسالم حّق ندارند  انيّ متول معتقدند و اصوالً احد واحد  ىچون به خدا ستندين
 ىشعبه ا ،ئىبها انتيد رايحکم صادر کنند ز نها قضاوت و مخصوصًاآدر باره 

 تيّ حيدر مس ىاست همان طور که اسالم شعبه ا اوردهيدر اسالم بوجود ن
دهها و صد  فيتواند در رد ىم ئىبها انتياست که د نيحد اقل امر ا .ستين

 ايشود که قبل از اسالم بوده اند و  ىتلقّ  يىها ىلوژ دئويو ا انيها مکاتب و اد
 اينها اظهار نظر و آ هتوانند در مورد هم ىم انيقاآ .مده اندآن بوجود آبعد از 

نها حکم صادر آکه در باره  ستنديحّق ن نيا ىحتّى قضاوت کنند اّما هرگز دارا
اظهار  نياگرا .اجرا هم بشود ديحکم با نيع باشند که اکه متوقّ نيکنند و بد تر ا

 رسمًا ديکشور است که با ىرسم ستمينظر و صدور حکم، از طرف دولت و س
عدم  ايت ن حالت، بحث صحّ آتازه در  کهصورت محّقند  نيشود در ا دأييت

  .گردد ىت حکم و مسائل مربوطه مطرح مصحّ 
نبايد به سالطين و حکومتهاى وقت خود اعتراض  کس هيچ :اند نوشته  

 يان اخراج مىئه مداخله نمايد از صف بهاى که در امور سياسيّ ئکند و هر بها
جالب اينجاست که . حتّى اگر سلطانى ظالم بر مسند حکومت باشد. (گردد

شويق به دخالت در امور سياسى و بر تايرانيان را  خود بيت العدل اعظم دائمًا

ت امرى يّ ئبها کند و فلسفه وجودى خود اندازى نظام جمهورى اسالمى مى
  .)سياسى بوده و به جز حذف اسالم به چيز ديگرى نمى انديشد

 ىالعدل اعظم به برانداز تيب قيتشو«مورد از  کياقل بود حدّ  خوب  
 ىمداخله نم استيدر س انئيبها .کردند ىرا ذکر م »ىاسال م ىنظام جمهور

 حيظم تصرالعدل اع تيب .نها استآاز استقالل و نه انفعال  ىناش نيا .کنند
دارند بنا کنند  ليکه م ىاز نوع جهان ىبرداشت واضح کنند که اکثر مردم، ىم

 تيّ الدانند که فعّ  ىم انئياّما بها ندين را بنا نماآدانند چگونه  ىنم زيندارند و ن
 طياست و مادام که شرا ىروحان طياز شرا ىانعکاس صرفًا ،ىجهان مادّ 

 ىبهبود امور مادّ  ىبرا ىداريل پاحوّ ت چيه ل ساخت،را نتوان متحوّ  ىروحان
خود  انئياست که بها ىهيو بد ىعيطب ىتيّ وضع نيدر چن .ستين سريمتصّور و م

 ىو گروه ىلوده به اغراض شخصآلوده و آشتاب  خام، ىاستهايرا به دست س
در  زين نيو حدود اطاعت از حکومتها و سالط در ضمن حدّ  .سپارند ىنم
  .شده است نييتع ل،يت و به تفصبوضوح و صراح ئىبها انتيد

گرديده و دوره  ءظهور باب و بهاء، شريعت اسالم الغا با :اند نوشته  
  سپرى شده است) ص(رسالت محّمد مصطفى

اسالم که  انتيس دبه ساحت مقدّ  ىنه اهانت نياست اّما ا حيصح البتّه  
کردن و نابود  ىجا به معننينسخ در ا .نشان به بار نشستن آن شجر برومند است

 تيّ حيمس اسالم، طتوسّ  تيّ حياز نسخ مس اآي .باشد ىارزش دانستن نم ىب
  .افتيگرفت و تکامل  ديجد ىشد ؟ال واهلل که پرواز فيخوار و ضع

ل نوزده ماه دارد و هرماه نوزده روز دارد و روزه به مقدار  هرسا :اند نوشته  
  .شود گرفته مى و در آخرين ماه قبل از نوروز. نوزده روز است

با  انيرانيسال ا انيدارد ؟سال ىرادياست اّما چه ا حيمطالب صح همه  
 ىرو ىقمر ميبه تقو زين ىتمدّ  .گذراندند ىم روزگار ،ىمختلف ىها ميتقو
و بعد  ىشاهنشاه ميمالک عمل شد سپس تقو ىشمس ميوردند بعد تقوآ

 ىن شمسآ ماتيتقس ىول و هجرت رسول اکرم، ىن مذهبآ أکه مبد ىميتقو
 ،ىقمر ميتقو که اگر اسالم مالک عمل است چرا کالً  ستين ماست و معلو

و چشم  ىقمر ميچشمشان به تقو کي ديبا انيرانيشود و ا ىاجرا نم تمامًا
 ميبه تقو ديبا چون دآي ىچشم هم کم م کيو البتّه  ىشمس ميبه تقو گرشانيد
مالک  ،ىهانج و کالً  ىو ورزش ىاقتصاد ىاز مناسبتها ىاريکه در بس ىالديم

 ىدو چشم کم م مورد، نيدر ا انئيالبتّه بها .داشته باشند ىنظر  زيعمل است ن
 ىت را به جان ممشقّ  نيمالحظه کنند اّما ا زيرا ن ئىبها ميتقو ديورند چون باآ

خود  عيبد ميکنند و تقو جاديا ميشفته بازار تقاوآ نيدر ا ىوحدت ىخرند تا روز
به عدد  رادياّما اگر ا.عرضه دارند انيبه جهان نيفرآوحدت  ميرا به عنوان تقو
به  کيدر نزد ،فهيجالب دکتر رشاد خل قيرا به تحق زانيه عزنوزده است توجّ 
 PHDدرجه  ىکه خود دارا شانيا ن،آ ىکنم که در ط ىجلب م سه دهه قبل،

در دانشگاه  ىوتريو استاد کاربرد محاسبات کامپ ستمهايس ىدر رشته مهندس
بر اساس عدد  دياثبات کردند قرآن مج وتريکامپبا استفاده از  ستند،ه زونايرآ

  :شرح است نيبه ا شانيا قيخالصه تحق .نازل شده است ١٩

 ليحرف تشک ١٩از » ميبسم اهلل الرحمن الرح« ىعنيقرآن  هآي نياّول -١
  شده است

از عدد  ىدر تمام قرآن به صورت مضرب هآي نياز کلمات ا کيهر  -٢
  .ستامده ا ١٩

  مده استآبار  ١٩ قايدر تمام قرآن دق »اسم« ىعنيکلمه اّول  -٣

  .مده استآبار  ١٩ x 142ى عنيبار  ٢٦٩٨ »اهلل« ىعنيم کلمه دوّ  -٤

  .مده استآبار  x 3١٩ ىعنيبار  ٥٧،»حمنالرّ « ىعنيم کلمه سوّ  -٥

  مده استآبار  ١٩ x ٦ىعنيبار  ١١٤ »ميحالرّ « ىعنيکلمه چهارم  -٦

  سوره است ١١٤ن شامل قرآ کلّ  -٧

 در همان سوره، ىقرآن ىسوره ها ىعه ابتداتعداد کاربرد حروف مقّط  -٨
 ،٥٠سوره  ىعني )ق(مثال در سوره  ىباشد برا ىم ١٩از عدد  ىمضرب

بار تکرار  ٥٧ زين ،٤٢سوره  ىعني) ىالشور(بار و در سوره  ٥٧ )ق(حرف 
بصورت حروف سوره ها،  نيا ىهر دو ىدر ابتدا) ق(حرف  .شده است



 
 ١٤٩   ولوله درشهر

 
 ريعه نظحروف مقّط  گريد تيّ گونه است وضع نيهم .است دهمآعه مقّط 

  .....)عسق طسم، س،ي المر، الم،(

توانند به  ىم نيارد که طالبد زين ىگريجالب د ىجنبه ها قيتحق نيا  
 ١٩عدد  جيبا ترو انئياست که بها نيال اؤحال س .اصل مجموعه مراجعه کنند

 نيبه اسالم کرده اند؟اگر وجود ا ىچه اهانت ود،احکام خ گريو د ميدر تقو
 تط حضرن توسّ آکشف  اآياعجاز قرآن است  ليدر قرآن دل ىاضيروابط ر

تواند  ىن در عمل نشان از چه مآت بهاء اهلل و بلکه ارائه و اشاعه رباب و حض
از صحبت  و زمان، نيکه از زم ىکه در حال رميّ حال متح نيداشته باشد؟ در ع

 ىبرا سمان،آو رفتن به ) القمر شّق ( تا دو تکه کردن ماه زهير و سنگربا سوسما
چرا در  شود، ىم بردهس اسالم بهره ها مقدّ  انتياثبات وجود معجزه در د

و  ستين ىصحبت ني،کمترقيم و موجود و قابل تحقاعجاز مسلّ  نياز ا رانيا
 رانيدر ا کنند؟چند نفر ىفاعجاز را معرّ  نيدر مقاالت خود ا ديبا انئيبها

باره  نيچند مقاله و کتاب در ا الع دارند؟اطّ  ىکشف نياز وجود چن ىاسالم
در حال  دائمًا ىخبر ىکه رسانه ها ىدر جامعه ا ىبراست اآي منتشر شده است؟

 نيباشند تا به ا ىکه مسلمان شده اند م انياد ريسا روانيپ افتني ىجستجو برا
 ىالتفات فهيکشف دکتر خل نيبت به انس چرا انند،يعظمت اسالم را بنما قيطر
شما چه «فردا  ويبقول راد هم الزم ندارد ىکه بودجه انيکنند با وجود ا ىنم

 ىعلما غالب، ام که به ظنّ  دهيدانم اّما من شن ىرا نم شما» د؟يکن ىفکر م
 .داده اند صين تشخآ دياز فوا شتريرا ب ريامر خط نيات اعالن ااسالم مضرّ 

دانسته اند که در  ئىبها انتيبه د رانيه مردم ارا باعث توجّ مساله  نيا ىعني
 الکار را با سکيلذا در صد ر .کند ىنم ىبرابر نآبا  ىتمضرّ  چينها هآنظر 
را  رانيواسطه مردم ا نيو به ا دنديبخش شيرا به لقا شيداده و عطا صيتشخ

  .محروم ساختند
ايز است و فقط با زن با دختر، خواهر و ساير اقربا ج ازدواج :اند نوشته  

 ساختمان عظيم بيت العدل با(اين کار زير نظر بيت العدل . پدر حرام است
مليون دالر و با حمايت مستقيم اسحاق رابين نخست وزيرسابق  ٢٥٠ هزينه

رژيم صهونيستى و زير نظر دو بهائى فرارى ايرانى به نامهاى مهندس حسين 
والدين  رضايت....... انجام مى گيرد.) و دکتر فريبرز صهبا افتتاح شد تامان

  .عروس و داماد در ازدواج ضرورى نيست
که همه مطالب نوشته شده در مورد ازدواج خالف  ميگو ىم مختصر  

نزد همه  نيحرام است و ا مطلقًا ئىبها انتيازدواج با محارم در د .واقع است
مستندات و  ن و ارائهآ رياثبات غ .ستين نياز ا ريواضح است و در عمل هم غ

هر دو  نيوالد تيرضا .است ىعبر عهده مدّ  مورد، کياقل نشان دادن  حدّ 
  .الزم است زيطرف ن
ن چنان در القاء شبهه آ سندهياست که نو نينکته جالب در نوشته ا اّما  
له أمس ىعنيربط به موضوع  ىمطلب ب کيداشته که صبر نتوانسته و  ليتعج

 ميبگذر .ورده استآن را در پرانتز آ سيسأت ىالعدل و چگونگ تيساختمان ب
 ردهوآرا بعمل  ميمستق تيکدام حما نيکه روشن نکرده اند که اسحاق راب

 ىعني» رديگ ىالعدل انجام م تينظر ب ريکار ز نيا«نوشته اند  نکهياّما ا .است
 منظور ازدواج با دختر، اآي رد؟يگ ىالعدل انجام م تينظر ب ريکدام کار ز چه؟

 حرف واقعًا نيا ن دارد؟آبر  ىالعدل چه نظارت تياقربا است؟ب ريخواهر و سا
  د؟يا کردهاخذ  انئيبها ىاز کتابها کيرا از کدام  ديجد

  .باشد پانزده سالگى مى پسر و بلوغ دختر سن :اند نوشته  
که حکم پسر و نيا اآي است؟ اديز ايکم است  کجاست؟ راديا خوب  
الع اشکال است ؟محض اطّ  ىدارا ستينها نآ نيب ىاست و تفاوت ىکيدختر 

 ىسالگ ٩دختران بعد از سن  ىفعل نيکه بر طبق قوان ميگو ىم مختصرًا
مورد  نيتوانند باشند که ا ىو حتّى حکم اعدام م ىمشمول احکام جزائ

 ونيليم کي نيحقوق زنان و از جمله نهضت کمپ رفدارانط دياعتراض شد
  .باشد ىم ءامضا
پاک است وچيز نجسى نداريم، حتّى ادرار،  اشياء تمام :اند نوشته  

ازاين گذشته، جالب آنكه همان آيت اهلل مكارم (مدفوع، سگ، خوک، منى 
به نام ايشان منتشركرده اند، دررساله شان نوشته  را مزبور ۀشيرازى كه اعالميّ 

هم يا يكى  با اند، خوك وسگ نجسند، ولى حيوانى كه ازجفت گيرى اين دو
  ).دشود، نجس نيستديگرى متولّ  وانحي با دوازاين 

 .دانند ىرا نجس نم زيچ چياست که ه انئياز افتخارات بها ىکي نيا  
 ىم نيکردند عالم بهشت بر ىاجرا م ىرا بخوب ميتعل کي نيهم انياگر جهان

رفع حکم  نيهم ميمحصول مستق نکه باشد،آبات از هر نوع ترک تعّص  .شد
معاشرت با همه اقوام و  انئيبها حکم است که نيبرطبق هم .نجاست است

 .گذارند ىاحترام م گرانيبه افکار د .دانند ىبلکه الزم م زيملل را جا و انياد
 همگان باز است، ىدرب معابد شان به رو کنند، ىض نمبه وجدان افراد تعرّ 

اگر  .ندارند گرانيو مصاحبت و معاشرت با د داد و ستد، در ازدواج، ىمنع
 اّما شود ىحمل بر مبالغه م حتمًا ميحکم بگو نيا دياب فوادر ب نياز ا شتريب
هندوها و  نبي اختالفات موجود در هند و پاکستان، اآي .است تيّ واقع کي نيا

حکم نجاست  نياز هم ىموجود ناش ىتهايّ اقل گريد نيمسلمانان و همچن
که  است نياز ا ريغ اآي راقتل عام کرد؟ انيهوديچرا  تلريه ديکن ىم فکر ست؟ين
و  اهانيبا س انييکايمرآت رفتار ناپسند علّ  پنداشت؟ ىنان را نجس مآ

ط قتل عام وحشتناک مسلمانان توسّ  گذشته چه بود؟ ىسرخپوستان در دهه ها
 نيهمه ا ىعامل اصل....و و و  از چه بود؟ ىناش نيو هرزگو ىصربها در بوسن

د مانن است که حکم نجاست، نيا قتيحق.نجاست است حکم ع،يفجا
و سگ و  عبقول شما با ادرار و مدفو ايو  ءايسرطان است ممکن است با اش

زود به نجاست  ىليبلند پرواز تر است و خ ارياّما بس شروع کند....خوک و 
همانند  .بلعد ىرسد و همه را در خود م ىم گريد ىانسان و افکار انسانها

وم شده باشد که وارم که معل ديام .داند ىرا نجس م انئيمورد که بها نيهم
ه توجّ  ديبا اّما انندد ىمعتبر م ريغ ىچرا حکم نجاست را بطور کلّ  انئيبها

 ىوقت انئيبها .است گريد ىو نظافت و بهداشت امر ىزگيو پاک ىداشت که پاک
شود  ىرا م زيکه همه چ ستين نيا ىبه معن ستينجس ن زيچ چيه نديگو ىم

 ايشود خورد  ىرا م که سگ ستين نيا »ستيسگ نجس ن« ىمعن .خورد
نخوردن  ايبه خوردن و  ىمقوله است و دخل نيمفهوم فارغ از ا نيا .نخورد
نجا که حضرت بها ءاهلل آنظافت هستند تا  تيمور به رعاأم انئيهمه بها ندارد

  :نديفرما ىمضمون م نيبه ا ىانيب

 ىاو به درگاه خداوند نم ىباشد دعا ىلکه چرک ،ىاگر بر لباس کس
  .بخشد ىاضطرار باشد خداوند او را م ىامر از رو نياگر ا اّما .رسد

  :حضرت عبدالبها فرمودند و

ات يّ در روحان ديشد ريولکن تاث ىجسمان ستينظافت ظاهره هرچند امر
  دارد

نظافت را وارد  تيهام عدم رعاتوان اتّ  ىم ىميتعال نيو جن انتيد نيبه چن اآي
  د؟يکن ىشما چه فکر م ىراست ورد؟آ



 
 ١٥٠   ولوله درشهر

 

  ولى بى وفا و نامهربان رئوفى،

آقاى  رئوفى و دست چندم ازخانم مهناز اّيام مطالبى تكرارى و ٥٩درصفحۀ 
حسين فالح درج شده كه پس ماندۀ رّديّه هاى تكرارى زمان شاه است كه به 

راديو ايران ...جام جم و دركيهان و آورده شده، و در سال اخير ٣٠رنگ 
 پاسخ اكاذيب آنها را جوانان اين امر درسايت هاى بهائى. ارائه گرديده است

سه سايت مختلف  آنها از از دراينجا به عنوان نمونه سه مورد. قبًال داده اند
ضمنًا چون آقاى فالح ايراداتشان مشابه خانم رئوفى است، . تقديم مى شود

  .پاسخ ايشان نيزدرضمن پاسخ خانم رئوفى مشهوداست

  »خاطرات يك نجات يافته«بررسى

  ايت ساغرس ايرج،

  
 ارينکات بس.. .ىخاطرات خانم رئوف«مقاله آمده است،  يىدر جستار گشا

بهائيّت  التيتشک ىانقالب و ضدّ  ىاسالم مواضع ضدّ  ىدر افشا ىجالب
  ».است

ندارند و معتقدند که اساس  ىاسالم مواضع ضدّ  انيبهائ: ١ حيتوض
. ستا ىاله انياد نياز بزرگتر ىکياست و اسالم  ىکي ىاله انياد
. شده است ادي ىتگريو هدا ىبه بزرگ ىدر آثار بهائ شهياسالم هم انتيد
احساس  ىکه خانم مهناز رئوف ىمطالب در خطابات همان کس نيا(

حضرت  ىعني(کنند  ىپا له م ريو عکس او را ز ارندنسبت به او ند ىخوب
بارها به  شانيا. غرب ذکر شده است ىساهايات در کل، به کرّ )عبدالبهاء

  )اسالم پرداخته اند انتيحضرت رسول اکرم و د تيّ بات حقاناث

سال نه  ٢٨ ىدر ط: گفت ديبا ىانقالب در مورد مواضع ضدّ : ٢ حيتوض
انقالب  هيعل ىاسيحرکت س چيه ،ىبهائ التيو نه تشک ىبهائۀ جامع

بر  دالّ  ىمدرک چيهامات هاتّ  ۀرغم همه ىانجام نداده است و عل
آن  التيجامعه و نه تشک نينه از ا ىقالبو ضد ان ىاسيس ىها ىهمکار

از  کي چيه ،ىبهائ ۀو جامع التيتشک ىسوا. تاس امدهيبه دست ن
 ىآنها را ب زانيآنها را سوزاند، عز ۀکه خان ىهم به انقالب ىافراد بهائ

 ليآنان را گرفت، امکان تحص ىکار ىها تيّ خانمان کرد، موقع
و  شانيو مدارس به ا ىفرزندانشان را سلب کرد، در مجامع عموم

. نشان نداده اند ىتيّ ضدّ و  ىخصومت چيکرد، ه نيشان توه ساتمقدّ 
 مواضع ضدّ  ىافراد بهائ اي التيتوان گفت که جامعه، تشک ىنم نيبنابرا
  .دارند ىانقالب

خورده و ناآگاه  بيفر ىانسان ها ىدو دسته اند، دسته ا انيبهائ« :ىرئوف خانم
س أهستند که در ر ىم کساندوّ  ۀدست.. .ند وکه به دام افتاده و غافل ا

کامل دارند اّما  ىفرقه آگاه نيبودن ا ىاسيقرار دارند و از س ىبهائ التيتشک
عده ناآگاه حاضر به  کيبر  تيّ و حاکم استيو ر ىويدن ىتهايّ حفظ موقع ىبرا

خورده سوء استفاده کرده و  بيفر روانيتوانند از وجود پ ىو تا م ستندياعتراف ن
  ».برند ىم ىو اقتصاد ىاسيباالخص س ىز آنان هر گونه بهره اا

  :باشد ىم ريخصائص ز ىدارا ىانتخابات بهائ :حيتوض

  .مى شود ديهر ساله تجد -١

 را ىبهائ التيامکان انتخاب شدن در تشک ىبهائ ۀافراد جامعۀ هم-٢
  .دارند

  .دادن آزادند أىافراد در رۀ هم-٣

آگاه  ىگريد أىاز افراد از ر کي چيه( ىانتخابات به صورت سر -٤
 ىهر کس م(و آزاد ) توانند شرکت کنند ىهمه افراد م( ى، عموم)ستين

  .شود ى، برگزار م)بدهد أىاست ر ليکه ما ىتواند به هر کس

، )دوم ۀدست( ىالتيبه نام افراد تشک ىخاّص ۀ ه به موارد فوق، طبقتوجّ  با
 فيو ک ماند که از کمّ  ىنم ىباق ىبهائ ۀدر جامع ىوجود ندارد و کس

خبر نداشته باشد و امکان نگه  ىبهائ التيتشک ىفّعاليّت ها اتيّ جزئ
  .وجود ندارد شانيو سوء استفاده از ا ىخبر ىدسته در ب کيداشتن 

  ».ممنوع است ىدر بهائيّت هر گونه تعصبّ « :ىرئوف خانم

 ىبمعنا( ىبهر گونه تعّص  ىبهائۀ در جامع ىبه درست :حيتوض -١
. ممنوع است) گرانيد ديعقا ىنابود متيبه ق دهيعق کياز  ىارطرفد

و  ىنيباشد، چه د ىبات موجب اختالف است چه وطنچرا که تعّص 
حضرت عبدالبهاء . ستين ىکي رتيب با عدم غعدم تعّص  ىول.. .چه
  :نديفرما ىم

از رائحه تعّصب جاهالنه وعداوت و بغض عاميانه و  ىاله ىاحبّا ىا
و  ىاله ىه که بتمام مخالف دين اهلل و رضاه و دينيّ طنيّ ه وواوهام جنسيّ 
است بيزار شويد و از اين  ىاز مواهب رحمان ىانسان ىسبب محروم

اوهامات تجّرد يابيد و آيينه دل را از زنگ اين تعّصب جاهالنه پاک و 
گرديد و بهر  ىعموم بشر مهربان حقيق ىيعن ىکنيد تا بعاَلم انسان قّدسم

 ىُکره ىملّت و هر آيين وهر طائفه و هر جنس و هر ديار ادناز هر  ىنْفس
باشيد شايد بعون و عنايت  ىنداشته باشيد بلکه در نهايت شفقت و دوست

و  ضتعّصب جاهالنه و بع ىاز اين غيوم کثيفه يعن ىه افق انسانالهيّ 
روز سبب الفت و محبّت در ه روز ب .عداوت عاميانه پاک و مقّدس گردد

لل شويد و ابدًا در امور حکومت و سياست مداخله و تکلّم ميان جميع م
جهت وعظ و نصيحت و تصحيح اخالق و ه ننمائيد زيرا شما را خدا ب

و  اينست وظيفه شما .خلق فرموده ىت عالم انسانت و روحانيّ نورانيّ 
  ١.التِحيِة َوالثَناءُ  مُ َعَليکُ 

 انتيآثار د ۀهمدر  اتفاقًا. ستين ريب با داشتن حّب مغاتعّص  عدم
 قيوطنشان تشو ىو تعال ىو کوشش در جهت ترقّ  ىبه سع انيبهائ ى،بهائ

ب و و تعّص  حّب  م،يکن ىاست که ما احساس م نيمشکل ا. شده اند
را دوست دارد  ىزيچ ىکه اگر کس ميريگ ىم جهياست و نت ىکي رتيغ
ن آ هيبورزد، برعل نهيکند، بغض داشته باشد، ک ىآن دشمن ريبا غ ديبا
چون اعتقاد به وحدت  ىرانيا انيبهائ. آن را نابود سازد تًايکند و نها اميق

شمارند و آن را دوست دارند و هم هر کشور  ىرا محترم م رانيدارند هم ا
با  ىدشمن ،ىکيبا  ىدوستمۀ الز. (کنند ىم اديرا به احترام  ىگريد
  ).ستين گرانيد

  »...و دنديپوش ىک مناز ىاز خانم ها لباس ها ىليخ« :ىرئوف خانم

. متفاوت است ىحدود پوشش در جوامع مختلف اسالم: ١ حيتوض
دانند و  ىنم ىپوشش دست و صورت را ضرور ،ىق اسالمرَ از فِ  ىبعض

 ىدگيهرگز بدون روبنده و دست کش و پوش گريد ىحال آنکه عده ا
 ىظاهر نم ىپلک چشم ها، در مجامع عموم ىبدن حت ىکامل اعضا

 ىکسان: نديدارند بگو وبندهکه پوشش ر ىت است کساندرس ايآ. شوند
 گرانيصورت خود را به د ىها يىبايتا ز لنديکه پوشش روبنده ندارند ما

 بخود را مرتّ  ىکه ابروها ىدرست است در مورد خانم ايآ انند؟يبنما
قصد و  ندي، بگو)شود ىم دهيد ىچنانچه در عکس خانم رئوف(کرده 

 ىب تا حدّ تعّص  نيا هک ديآ ىارد؟ به نظر مد ىشهوان اليام ۀغرض اشاع
  .رديوسواس به خود بگ ۀکه جنب ابديت تواند شدّ  ىم

کتاب اقدس در انتخاب نوع پوشش  ميطبق تعال ىافراد بهائ: ٢ حيتوض
دخالت در امر  ىبهائ التيمطلب تشک نيه به ابا توجّ . خود آزادند

 سئله کامالً م نيا. کند ىشود نم ىمحسوب م ىپوشش که از امور شخص
از  انيرانيا يۀمثل بق انيه اگر بهائشود و البتّ  ىمحسوب م ىجزو حقوق فرد

 ىبه مجامع قانون ديبا قطعًا کنند، ىتخّط  رانيا ىاسالم ىجمهور نيقوان
  .پاسخگو باشند

ت و عفّ  تيّ بحث اهم نجايدر ا: ت و عصمت و پوششعفّ : ٣ حيتوض
 تيّ در مورد اهم ىر بهائدر آثا. شود ىمطرح م ىبهائ انتيعصمت در د



 
 ١٥١   ولوله درشهر

 
ذکر چند نکته در مورد آن . ذکر شده استبسيارى لب امط لتيفض نيا

  :است ىضرور

. انسانها، اعم از مردان و زنان استۀ ت و عصمت مربوط به همعفّ  -١
ت و پسران و دختران هر دو به کنترل نفس و حفظ عفّ  ىبهائ تيدر ترب

 تيو ترب ميتحت تعلکه  شانياز ا ىشوند و کسان ىعصمت دعوت م
 همان. ندا ت و عصمتبزرگ عفّ  ىنمونه ها رنديگ ىقرار م حيصح
که از دوستان من .. .و انيحياز جوانان مسلمانان و مس ىاريکه بس ىطور
 انتيدر د. باشند ىاز کنترل نفس خود م ىبزرگ ىباشند، الگوها ىم

عد از زن و مرد تنها ب نيب ىاشاره شده که روابط جنس صراحتًا ىبهائ
قبل از ازدواج  ىو در چارچوب خانواده معنا دارد لذا جوانان بهائ ازدواج

  .کنند ىنم رارکس برق چيبا ه ىروابط جنس

 ريو غ نيبه مزدوج ىاست و ربط ىدائم ىت و عصمت امرعفّ  -٢
  .است لتيفض کيندارد چون  نيمزدوج

پدران . است ىاخالق ۀجامع ،ىبهائۀ دانند که جامع ىم گانهيآشنا و ب -٣
دهند و  ىبه فرزندان خود آموزش م ىاخالق را از کودک ،ىو مادران بهائ

ت و عصمت به که بحث عفّ  ىدر جوامع غرب ىحتّ  .بر آن اصرار دارند
در  ىبهائ نيوالد ىشود، برا ىمطرح نم ىجزو مباحث اخالق وهيش نيا
  .ه قرار داردغرب کما کان مرکز توجّ  ۀامعج

است که  نيا ىزند برا ىسر م ىاگر اعمال خالف انيهائاّما در ب«: ىرئوف خانم
  »ندارد ىگونه مانع شرع چيه

: نديفرما ىت و عصمت محضرت عبدالبهاء در مورد عفّ : حيتوض
اين اعظم مقاّمات عالم  .اعظم از عصمت و عّفت نيست ىعنداهلل امر«

از مقتضيات  آنو دوِن  ىانسانيست و از خصائص اين خلقت رحمان
  ٢».ىيوانعاَلم ح

 ىشود دراعمال مسلمانان جستجو کرد ول ىاسالم را نم...« :رئوفى خانم
  ».مى توان يافت انيبهائيّت را در اعمال بهائ

ت و عفّ  تيّ حضرت عبدالبهاء در مورد اهم انيه به ببا توجّ : حيتوض
  .بدهند نه بنده حيتوض ديبا ىعصمت خانم رئوف

  ».ممنوع ءارتباط با علما« :رئوفى مخان

از نقاط  نيا. ميعلماء ندار ريموضوع علماء و غ ىبهائ انتيدر د: حيتوض
عالم، همه ملزم به  رياست که چه عالم و چه غ ىبهائ انتيت دقوّ 

و جوان، با  رياز پ ان،يبهائ. باشند ىم قتيحق ىدائم ىو تحرّ  قيتحق
. باشند ىدر مورد اعتقاداتشان م يىپاسخگو ۀمادآسواد و کم سواد، 

باشند  ىنم انيمسلمان حاضر به مناظره با بهائ ىکدام از علما چيه نکهيا
 خود را ندارند؟ اتفاقًا ىاثبات ادعا يىتوانا انيبر آن است که بهائ ليدل

به  ىبهائ انتيد ديعقا حيتوض ۀاز عهد ىنوجوانان بهائ ىامروزه حت
  .نديآ ىبر م ىخوب

که به من  يىبرنامه ها شدم، انيم مهد کودک بهائکه معلّ  ىزمان« :ىرئوف خانم
... آنان بود ىمغز ىشستشو ىکامال درراستا اموزميدادند تا به بچه ها ب ىم

 ىخرافات و اوهام... .کردند ىم نيکودکان را نسبت به اسالم و مسلمانان بدب
  ».که ارمغان بهاء و عبدالبهاء بود

 ىکه به کودک داده م ىميتوان گفت هر تعل ىم ىريبه تعب: ١ حيتوض
. کند ىم نيياو تع ىبرا ىاست چون جهت ىمغز ىنوع شستشو کيد شو

ندهد؟  ىميتعل چيه ىطفل چيکس به ه چيتوان گفت که ه ىم ايپس آ
منظور شما از  ديآن طفل خواهد شد؟ شا ىمغز ىبه شستشو چرا که منتجّ 

است که در آنها  هيّ دروس اخالق ىکالسها رشرکت د ىمغز ىشستشو
  .به کودکان آموزش داده مى شود ىفضائل و کماالت انسان

در . است ىاله نيد کياسالم  انتيد ،ىبهائ انتياز نظر د: ٢ حيتوض
اطهار  ۀاز حضرت رسول، حضرت فاطمه و ائم شهيهم ىبهائ انتيآثار د

از  ىاريدر بس ىکه نوجوانان بهائ ىبيبه ترت. شده است اديبه احترام 

 ىهمکالسان خود مموارد به دفاع از حضرت رسول اکرم در مقابل 
  .ديتر شود شما از مامسلمان ىبه آنها گفته م بعضًا کهى به طور. پردازند

 ،ىصلح عموم جاديمنظورتان ا ايکدام خرافات و اوهام؟ آ: ٣ حيتوض
 ،ىو وطن ىجنس ،ىبات نژاد، ترک تعّص ىوحدت عالم انسان سيسأت

 نيه اعالم ب ۀباشد؟ کاش هم ىم.. .همنوعان و ۀت و خدمت به هممحبّ 
  .نمودندى م تياطفال خود را ترب اوهام

 ىعامل تًاياست، بتواند نها افتهيکه انتشار  ىتيّ نامه به هر ن ژهيو نيآنکه ا ديام به
 ىبهائ انتيد ميدر مورد تعال ىو روشن شدن اذهان عموم قيحقا انيب ىبرا

  .گردد

 ىو بررس نقد: از بهائيّت افتهينجات  کي خاطرات

  شوم ۀيکتاب سا

  نيونگاه سايت ،ىالنيصادق زاده م انيوکا

    
را به  ىا ژهيتوجه و رانيا ىمطبوعات و رسانه ها ريچند سال اخ در  

و  ديکه جرا ستين ىروز. مبذول داشته اند ىمباحث مربوط به آيين بهائ
دررّد  ىاسالم ىبا پشتوانۀ نظام جمهور ىنترنتيا ىتهايمجالت و کتابها و سا

 ىفضائ جادياز ا ىناش ىبيرسانه و عوام فر ريثأت .سنديمطلب ننو ىبهائ نيد
 کيهمه جانبه  غاتيو تبل ىخيو شبه تار ىمسموم و استفاده از مطالب ساختگ

 ىامر ،نينو شۀيدر جهت سرکوب اند ىنيد تيّ اقل کي هيبر عل ىاسينظام س
  .شناخته شده است

 ليرد تحلمو نيشيپ ىرا در مقاله ها ىبهائ نيه روزافزون به دتوجّ  زۀيانگ  
روش  نکهيکوتاه سخن ا. پردازم ىبه بحث دربارۀ آن نم نجايقرار داده ام و در ا

 ىاجتناب از مباحث اساس ىبهائ نيدر برخورد با د زانيست ىبهائ ىامروز
مطرح کردن  درو تالش  ىاجتماع ىو آموزه ها ىوکالم ىو عرفان ىفلسف

خبر  ىبه خوانندگان ب است که بنابر مد روز ىاسيس ىربط و ساختگ ىمسائل ب
و  ىچون زاهد زاهدان ىزانيست ىبهائ ىنگار خيتار ىها ىکاست. شود ىارائه م

 ىدر مقاله ها زيرا ن ىسينو خيآنان با اسلوب تار يىو عدم آشنا ىعبداهلل شهباز
در  ىاسالم ىترفند تازۀ جمهور ىول. قرار داده ام ىابيمورد ارز نيشيپ

 ىنيد ىتازه است و کمتر در عرصۀ گفتمان ها ىارابتک ىخيتار ىرمانهاانتشار ُ 
  .ميخور ىبه آن بر م

 ىخيرمان تاراز ُ  يىبه چاپ قسمتها ريدر چند هفتۀ اخ هانيک روزنامۀ  
است داستان  ىعچنانچه خود مدّ  ىمهناز رئوف. دست زده است ىمهناز رئوف

ت خاطرا: شوم ۀيسا« تحت عنوان ىرا در کتاب ىگشته از آيين بهائ باز کي
 ىداستان دختر نيا ىاصل تيشخّص . نگارد ىم »از بهائيّت افتهينجات  کي
فش تشرّ  تيو در نها ىا کودکازخود  ىکتاب زندگ نيبه نام رها که در ا ستا

و  سدينو ىدو پهلو م ىمهناز رئوف. کند ىم حياسالم را تشر نيمب نيبه د
 تيّ شخص نينشست و صحبت با ا جهيکتاب نت نيا ايکند که آ ىص نممشخّ 

 سندهيخود نو ىو داستان پرداز شۀيبازتاب اند نيا نکهيا اياست و  ىافسانه ا
خود دست به قلم برده است؟  ىشخص اتيّ مبنا بر تجرب سندهينو اياست و 

و  ىسيتوان آن را از دو جنبۀ داستان نو ىاست که م ىشوم کتاب ۀيبهرحال سا
شوم از ارزش  ۀيهم داد سانشان خوا ريچنانچه در ز. کرد ىبررس ىنگار خيتار
آن را  ىجنبۀ داستان ىبررس. ستيبرخوردار ن تيّ با واقع تيّ و سنخ ىنگار خيتار

 زين ىو ادب ىاز ارزش داستان نکهيکوتاه سخن ا ىبه بعد موکول خواهم کرد ول
  .ستيبرخوردار ن

است و من از لحاظ  ىرمان نوشتن حرکت جالبدر قالب ُ  خيتار هالبتّ   
را در قالب  خيتار. نميب ىدر آن نم ىاشکال ىنگار خيتار اسلوب و فلسفۀ

 ىکار ىفرودستان و از سالحها ىهايگ ژهيشعر عرضه کردن از و ايداستان 
 ندتوانسته ا) پست مدرن( نيپردازان پسا نو هيّ فرض. است ريپذ بيآس ىقشرها
نه نمو نيبشکنند و بهتر ىرا به درست ىنگار خيو جا افتادۀ تار ىتسنّ  ىقالبها
. شود ىم دهيد نيپسا نو سندگانينوشتن هم در آثار نو ىخيداستان تار ىها
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 ىِگِور اثر ناتال نيکتاب بازگشت مارت ىسيداستان نو نينمونۀ ا نيبهتر ديشا

را در چارچوب مردم  ىاصل ىکتاب ماجرا نيدر ا سيويد. باشد سيويزمون د
 هويش نيالزمۀ ا. کند ىم ىگذارد و داستان را بازساز ىو فرهنگ زمان م
دارد گرچه ممکن  تيّ در واقع شهيداستان ر ىعني. است خيصداقت در نقل تار

نداشته  تيّ باشد و واقع فتادهيفاق ندر اصل اتّ  هياز مسائل حاش ىاست برخ
 يىآنجا ىکار مهناز رئوف. ستيوارد ن ىراديا سندهيجهت به نو نياز ا. باشد

پرد و ناچار  ىبه اصل م هياو از حاش ىهايکند که داستان پرداز ىم داياشکال پ
آن  ىو اجتهاد علم تيّ پردازد که نه صالح ىم يىهايريگ جهيو نت ىگوئ ىبه کلّ 

در . کار اوست طهيعاها در حآن ادّ  ىخيبرآورد شواهد تار يىرا دارد و نه توانا
و  ستين تيّ بن آن در واقعچنانچه خواهد آمد ُ ىتحت بررس بمورد کتا

  .است ىمذهب ىتيّ و تهاجم به اقلّ  ىسيموضوع رّديّه نو
 خياز نظر تار ىمهناز رئوف ىخيشبه تار ىکارها گريشوم چون د ۀيسا  
 انيجر«چون  ىشوم با الفاظ پر معن ۀيگرچه سا. مبتذل است ىحرکت ىنگار
 رانيآنجه بر جامعۀ مسلمان ا ليو تحل هيو تجز ىبررس ايمعاصر و  خيتار ىشناس

شود  ىم همتوجّ فانه خواننده پس از چند جمله سّ أمتشود  ىآغاز م »رفته است
در  شهير) او ىعابر خالف ادّ (و مطالبش  ستين خيارائه تار ىدر پ ىکه رئوف

مشهود است همانا  ىرئوف نيشيپ ىاثر و در کارها نيآنچه در ا. ندارد تيّ واقع
در چند سطر  مثالً . مستدل است ريو غ ىعلم ريغ ىهايو جمع بند يىگو ىکلّ 
از  ىالتيو مراقبت تشک ىموضوع جاسوس پرور« سدينو ىمقدمه م نيستنخ
 ىترس دارند و نسبت به هم ب گريکدياز  انيتا چه اندازه بهائ نکهيو ا گريکدي

 چيه هالبتّ  ب».رديگ ىقرار م سندهيت نظر نوو دقّ  ىاعتمادند مورد موشکاف
 و اتفاقًاشود  ىمطرح و اثبات نم ىموضوع ها در کتاب رئوف نيکدام از ا

پوچ و  ىعاهاادّ  ىول. گذارد ىصّحه نم سندهينو ىعابر ادّ  زيمطلب ن ىمحتوا
 ىدروغ و آلودگ وعيش« مثال از. از آنست که در قلم بگنجد شتريب ىرئوف ىواه
 ىکه قهرمان داستان رها دختر ىزند در حال ىدم م »سران بهائيّت انيدر م

و اعدام ناحق و  هاياز فداکارخبر  ىاست که ساکن سنندج است و ب ىشهرستان
قهرمان  زيدر طول داستان ن. سالهاست نيدر هم ىسران جامعۀ بهائ ىمذهب

از  زين ىاسم ىرو است که رئوف نينهد و از ا ىداستان پا از کردستان فراتر نم
که تمام  ىشهرستان ىدختر ميپرس ىپس م. برد ىنم ىرهبران جامعۀ بهائ

رهبران  ىهاو فّعاليّت تيّ با اسم و هو زومًاه و لعمرش را در شهرستان سنندج بود
که در آن سالها زندان و  رانيا انيبهائ ىمحفل ملّ  ىاعضا ىعني( ىبهائ جامعۀ

 »ىدروغ و آلودگ وعياز ش«تواند  ىناآشناست چگونه م) اعدام شده بودند اي
نقاط جهان دم زند؟ او چگونه به  گريو د رانيا ىرهبران جامعۀ بهائ انيدر م

در  ىجامعۀ بهائ هبرانر دهيو ند يىآشنا چيدهد که بدون ه ىخود اجازه م
محکوم  کجايرا  ىمحفل ملّ  ستيو اردن و هند و دو ريسوئد و تونس و الجزا

در داستان  ىبدون پشتوانه؟ رئوف ىافترا اياست  ىنگار خيتار نيا ايکند؟ آ
ّول داستان دو ا ىکند که مقارن و همزمان با بخشها ىه نمخود توجّ  ىپرداز

بودن اعدام  ىبهائ ليبه دل و صرفًا ريگدست) ىمحفل ملّ ( ىمحفل منتخب بهائ
 شدياند ىندارد نم قتيدر حق شهيچون نوشتارش ر ىمهناز رئوف. شده بودند
مرگ بر سر  ىجاسوس و دروغگو و آلوده بودند چرا تا پا ىجمع نهايکه اگر ا

حفظ  ىکردند و برا شهيدان را پوج ىو آزاد ىو چرا راست ستادنديحرف خود ا
پرسد که اگر  ىنم ىنکردند؟ در ضمن رئوف ىدور ىبهائجان و مال از آيين 

 ىبهائ نيکشند چطور است که اگر از د ىم ىهام جاسوسرا به اتّ  انيبهائ
  کنند؟ ىزندگ رانيت و راحت در اتوانند با عزّ  ىشوند و م ىبرگردند آزاد م

است  شتريب ىفضائ ازمندين ىمهناز رئوف ىسينو خيتار ىهايکاست ىبررس  
با  ىرئوف. ميپرداز ىآن م ىاساس ىهاياز کاست ىناچار به مطرح کردن برخ ىول
کند که از  ىعا مقهرمان داستان رها ادّ . ناآشناست زين انهيو خاورم رانيا خيتار

را  نيچرا فلسط لياسرائبابا «: پرسد ىم نياش در مورد مسالۀ فلسط ىپدربهائ
ها  ىنيآخر فلسط: آنجا را اشغال کرده؟ بابا گفت کند؟ چرا اصالً  ىنم آزاد

. حکومت مستقل عاجزند کي ىاز برقرار ىعنيدانند  ىنم ىحکومت دار
 ىمگر حکومت کشور ما اسالم: گفتم. گفتم چرا؟ گفت چون مسلمانند

 نيهمه تنفر و ا نيت ادانستم علّ  ىنم«که  رديگ ىم جهينت ىو رئوف »؟ستين
 ىحيو مس ىهودي ىبا اسالم چه بود؟ و چرا حکومتها التيتشک ىدشمنهمه 

 ىبهائ ىرا از آموزه ها سندهينو ىاّطالع ىپرسش رها ب نيا »را قبول داشتند؟

حضرت . رساند ىکتاب را م ىغاتيو تبل يىو جنبۀ افترا ىدربارۀ کشوردار
ه مسلمانان عا کرده اند کاثر ادّ  نيامدر کد ىرهبران بهائ گريد ايبهاءاهلل 
 ىاشاره ها اياشغال شوند؟ و آ گرانيط دتوسّ  ديدانند و با ىنم ىکشوردار

از اسالم و در  شيدر پ ىرانين درخشان امربوط به تمدّ  ىدر آثار بهائ اريبس
اند؟ اگر  دهيند هيّ چون رسالۀ مدن ىرا در آثار بهائ ىاسالم تيّ دورۀ تبلور مدن
د و در مورد تجدّ  يىهاء رساله ها و آموزه هاچون بهاءاهلل و عبدالب ىرهبران بهائ

و در  ست؟ين ىرئوف هيّ اشتباه بودن فرض ليدل نيا اينگاشته اند آ رانيا ىترقّ 
 »ىحيو مس ىهودي ىحکومتها« از انيخوانده اند که بهائ ىکدام منبع بهائ

 ىنژاد ضيعن غرب چون مسالۀ تبتمدّ  ىاز جنبه ها ىاريکنند؟ بس ىانتقاد نم
از فرودستان و استثمار  ىو بهره کش ىاوات و امکانات اقتصادو عدم مس

مورد  ىبه طور محکم و آشکار در آثار بهائ ىاريمستعمرات در مواضع بس
بهاءاهلل و  ىانتقادها نياز تندتر ىمخاطب برخ. قرار گرفته است ىانتقاد و بررس

 اي ىربغ( ىشمندانياند نيتاز جمله نخس ىعبدالبهاء غرب است و رهبران بهائ
آن را به  ىفکر ىربنايو ز ستيناشا ىن غرب و آموزه هاهستند که تمدّ ) ىشرق

از  يىرا به نمونه ها ىه خانم رئوفتوجّ . ال برده اندسؤ ريز ىم و منطقطور منّظ 
 ١٨٧٠نوشتۀ دهۀ ( هيّ آثار حضرت بهاءاهلل چون ورق نهم از لوح کلمات فردوس

رب و عدم اعتدال در آن انتقاد ن غکنم که درآن از تمدّ  ىجلب م) ىالديم
از امور اعتدالش محبوب چون  ىهر امر ميگو ىم ىبراست: شود ىم ىديشد

که سبب  دين اهل غرب مالحظه نمائدر تمدّ . گردد سبب ضرّ  ديتجاوز نما
آمده و در قتل وجود  انيبه م هيّ ماضطراب و وحشت اهل عالم شده، آلت جهنّ 

. دهيو نشن دهيعالم و اذان امم ند آن را چشم هظاهر شده که شب ىشقاوت
در  ايحاد عالم در امور و قاهره ممکن نه مگر به اتّ  هيّ مفاسد قو نياصالح ا

  .ديک نمائمظلوم را و به صلح اکبر تمسّ  ىندا ديبشنو. از مذاهب ىمذهب
رانند و در  ىسخن م نيپنهان در زم ىروهايحضرت بهاءاهلل از ن سپس  

 ىاز آنها م ىبودن و هالکت ناش ىو سم روهايآن ن ندهيادامه دربارۀ اکتشاف آ
ه مسالۀ متوجّ  شتريب هيّ حضرت بهاءاهلل در کلمات فردوس نينقد سنگ. سندينو
 ىجمع ستهد کشتار ىو ابزارها ىمجهنّ  ىو تدارک سالحها هيّ و ته ىحاتيتسل

بر هر خوانندۀ . کنند ىانتقاد م دًاينموده و از آن شد ىنيب شيرا پ است که آن
استفاده از  ١٨٧٠در دهۀ  ىرانيا امبريآشکار است که بهاءاهلل پ ىنصفم

نظر  را مدّ  ىکشتار گروه ىو سالحها ىاتم حاتيآتش زا و تسل حاتيتسل
ش از خاتمۀ جنگ يسال پ ٧٠حدود  ىعني شانينوشتۀ ا نيا. داشته است

آن زمان را  طيشرا ىنوشته شده ول تنامياز جنگ و شيسال پ ٩٠دوم و  ىجهان
 ايآ. راند ىآن سخن م ىکند و از نادرست ىم ىنيشبيخارق العاده پ ىبه نحو

بوده اند  شانيمعاصر و همزمان با ا) ىرانيرايغ اي ىرانيا( ىگريروشن فکران د
و انسان  شرويو پ ىجهان نيچن نيا يىهابشر آموزه  ريو خ شيکه در راه آسا

 رانيا ىنيد ىساؤو ر رانيا ىپرسيد که چرا دولت ها ديدوستانه ارائه دهند؟ و با
سال زندان و  ٤٠ شانيا ىآموزه ها جهينکردند و چرا نت تيحما شانيا ىاز ندا
خود راه سرکوب  خاّص  ىاّطالع ىبا ب ىبود؟ و چرا رئوف ديو تبع ريزنج
به عنوان  خودساخته اش را عمدًا ىدهد و آموزه ها ىرا ادامه م قتيحق
  بکشد؟ ىبهائ التيتشک ىبر رو رياند شمشدهد تا بتو ىارائه م ىبهائ ميتعال

آت ئاز جمله افترا زميونيو صه ليبا اسرائ ىبهائ نيد ىاليمسالۀ نسبت خ  
پس از . کند ىجلوه م زين ىرمان رئوف است و درُ  زانيست ىکهنه و فرسودۀ بهائ

سند  کينتوانسته اند  زانيست ىهنوز بهائ ىسال از انقالب اسالم ٢٧ شتگذ
 ىکي مارگونهيب التيّ تخ ىهايگ ژهياز و. عا ارائه دهندمدّ  نيبرا ىخيو شاهد تار

قهرمان  شوتيمانند دن ک. و پشتوانه ندارد ىخيبه شاهد تار ىازياست که ن نيا
 چيبار ه ريو ز اشتانگ ىو غول م ويرا د ىباد ابيداستان سروانتس که آس

خود بر  ىخيتار ىها انيدست از هذ زين زانيست ىرفت، بهائ ىنم ىاستدالل
از  شياگر در پ زميونيبا صه ىارتباط آيين بهائ ىليّ نسبت تخ راديا. دارند ىنم

 ىم ندهيگو ىاّطالع ىآن را حمل بر ب ديشد با ىمطرح م ىانقالب اسالم
 ىحمل بر چشم پوش ديکند با ىمطرح م هرا امروز راديا نيا ىاگر رئوف ىول. کرد
بزرگ و  ىراديا نيو ا دانست ىخيتار ىها تيّ از واقع ىو اراد ىعمد

اسالم  ىبه عالوه حاال که خانم رئوف. است سندهينو کيدر کار  ىنابخشودن
و قلنا من «: که ميخوان ىکنند؟ در قرآن م ىچه م ريز ىقرآن اتيآورده اند با آ

و ( ٣»فاياسکنوا االرض فاذا جآء وعد االخره جئنابکم لف لياسرائ ىبعده لبن
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و  ديساکن شو )سمقدّ  ىاراض( نيکه در زم لياسرائ ىسپس به بن ميگفت

 ىاکنون م). شما را به هم و گوناگون ميآور ىکه وعده آخرت رسد م ىهنگام
 وجودپردازند و  ىبه مطالعۀ قرآن نم زانيست ىبهائ گريو د ىپرسم که چرا رئوف

وعده  نيوعده داده و همچن هوديس را به مقدّ  ىرا که اراض ىمحکم قرآن هيآ
گرد هم ) و گوناگون دهيچيپ( فيلف ىرا در اجتماع هوديمان ر الزّ داده که درآخ

دانم چرا رها  ىزنند؟ و نم ىمحک نم زميونيتوطئِه صه ىآورد را در راستا ىم
بر تمام  هوديرا که به  ريز ىقرآن ۀيشده است آ تيحاال که به راه راست هدا

 هيو توج »آدمکش ىستهايونيرابطه با صه« ىبخشد در راستا ىم ىعالم برتر
 ىالت ىاذکروا نعمت لياسرائ ىبن اي« :ديگو ىم ميقرآن کر ند؟يب ىنم زميونيصه

 دياوريب اديبه  لياسرائ ىبن اي( ٤»نيالعالم ىلتکم علفّض  ىو انّ  کميانعمت عل
دادم شما را بر اهل  ىمن برتر کهى و به درست دميکه به شما بخش امر ىنعمتها
  ). جهان
را بر  هودي) بر خالف قرآن(رده اند که آثارشان شانس آو اريبس انيبهائ  

عثمانها که  راهنيچه پ زانيست ىنداده است و گرنه بهائ ىتها برترتها و امّ تمام ملّ 
 ىبهانه بر خاک نم نيارا که به  ىگناه ىب ىکردند و چه خونها ىعلم نم

حمت سواد و مطالعه را داشتند و ز حداقِل  زانيست ىبود که بهائ ىزمان. ختندير
گزافه  نيو مقبول الطرف ىدادند تا در مسائل اساس ىرا به خود م قيحداقل تحق

 خيتار نياست که در آن جز کم سوادتر هاز راه رسيد ىنيدوران نو ىول. سنديننو
 مسلط سندگانينو. فرستند ىنم ىبهائ نيرا به نبرد با د اندانان و جامعه شناس
 ريماده اجآو نه  زنديست ىنه بهائ ىلمو ع ىقيوجدان تحق ىتر و تواناتر و دارا

دم  زين ىبهائ التيو نظم تشک ىبهائ خياز تار ىرئوف ىاّطالع ىب. شدن
  . زده است رونيقلم به مزد ب سيرمان نو نُ يا بياست که از ج ىروباه
 نيجانش التيتشک ىپس از مرگ عبدالبهاء اعضا«که  سدينو ىم مثالً   
مستقر بوده و  ليمحفل که در اسرائ ىضانفر اع ٩ل از بودند که متشکّ  ىاصل
هر کشور و سپس نه نفر در هر  تختيس همه قرار داشتند و بعد نه نفر در پاأدر ر

 نيافراد را جانش نيآن شهر و کشور بودند ا انيشهر که انتخاب شدۀ خود بهائ
 ىرئوف انيب نيا ».ميپنداشت ىخدا و مصون از خطا م نيبهاء و در واقع جانش

. اند انداخت هيسه دختران معاوهر  نيمثل معروف خسن و خس ادي من را به
 ىکم بهرهگ. جمله بگنجاند کيمقدار اشتباه را در  نيتواند ا ىم ىکمتر کس

. داستيجمله پ نياز هم زين انهيخاورم خيو تار ىدر شناخت آيين بهائ ىرئوف
 ىقشو تيدورۀ وال) ىالديم ١٩٢١(آشکار است که پس از وفات عبدالبهاء 

در زمان . به انتها رسيد) ىالديم ١٩٥٧( شانيکه با فوت ا ديآغاز گرد ىافند
 ١٩٤٨در  لينبود و دولت اسرائ لياز دولت اسرائ ىخبر زيفوت عبدالبهاء ن

 ١٩٦٣در  رديگ ىآن را با محفل اشتباه م ىعدل که رئوف تيب. شد ليتشک
 ىبهائ چيالوه هبه ع. ىالديم ١٩٢١شد نه پس از فوت عبدالبهاء در  ليتشک

را  ىرهبران انتخاب شدۀ در هر شهر و کشور در جامعۀ بهائ ىعنيافراد  نيا
در  ىدانند و اگر مهناز رئوف ىخدا و بهاءاهلل و مصون از خطا نم نيجانش

 نيگشت دچار چن ىدرست م ىبه دنبال اّطالعات ىه ارمان خود ذرّ نوشتن ُ 
کند و  ىخود را نقض م ىقبلگفتۀ  ىچند سطر بعد رئوف. شد ىنم ىاشتباهات

 التيتشک ىو بعد از مرگش اعضا...دستور بهاء بود نيو ا«: سدينو ىبار م نيا
  . نادرست است زيفراز ن نيکه ا »اداره امر را بر عهده داشتند

در مسائل ساده و آشکار  ىفراوان مهناز رئوف باهاتاشت نکهيکوتاه سخن ا  
 ايشود  ىم افتيسترس همگان مرجع و در د ىکه در کتابها ،ىبهائ نيد
و عدم عالقه او به ارائه کار درست است، و  ىو کم سواد ىاّطالع ىب ىايگو
رساندن آن  ىبرا ىداستان جعل نيسازندگان ا ىمحصول عجله و دستپاچگ اي

 ىبود رها قهرمان داستان ساعتها ىبهتر م ديشا. حمهالزّ  حق افتيبه بازار و در
و تاب  ىگذراند و کمتر به دوچرخه سوار ىم شهيدرا به مطالعه و ان ىشتريب

پرداخت تا ناچار در آخر قلم  ىه و اتالف وقت مو معاشرت با پسران محلّ  ىباز
 ىساز نهو افسا ىدروغ پرداز ازمنديامرار معاش ن ىنشود و برا ريبه مزد اج

  .نگردد

  مى رسد» برى«از اين باغ هردم

  نتويش: نگارش

  
  كه عيب هاست با آن نگشتا  ام نهاده كورى برساخته

  چرا آن؟ ،كه چراست اين پرسش  به عتاب، كور ديگر دارد
  كورديدگانى درخانۀ  گونه به خشت مى نهم خشت وين
  به سايبانى بنشانمشان  تف آفتاب فردا تااز

  )يوشيج نيما(
  

 عاى مستند بودن بارمان بى زمان بى مكان، اّما با ادّ آن ُ  مسلخ عشق  
فراوان به ديانت بهائى و بهائيان ظاهرًا توسط خانم مهناز ت آاهانتها و افترائ

به ) ؟...يا به هزينة چه كسى؟ نويسنده؟(رئوفى نوشته وتوسط پست سفارشى 
را  ، جزنكو)مسلخ عشق(كه درآن  خانه هاى بهائيان فرستاده شد و حقيقتًا

پى اجراء اين طرح كه نشان از اقدامات جديد معاندين ديرينه  در. نكشتند
ديانت بهائى داشت، شرح حال خانم ديگرى به نام مريم زارعى درروزنامه 

عى بود چون اوقصد جدائى ازبهائيان و هگمتانه همدان چاپ شد كه مدّ 
فراوانى را براى  شكالتپيوستن به ديانت اسالم را داشته است، لذا بهائيان م

انندگان خود او ايجاد نموده اند وهمين روزنامه پس از هياهوى فراوان به خو
را » نجات يافتگان ازبهائيّت«وعده داد كه به زودى تعداد ديگرى ازاين

دراين اثناء رئيس پايتخت نشين آن، يعنى روزنامه صبح شده  .كند فى مىمعرّ 
خود به شمار مى رود، دراقدامى  ىكيهان كه مرشد وهادى شاگرد همدان
ه صورت پاورقى تحت را ب) كرفوق الذّ (مشابه، شرح حال خانم مهناز رئوفى

سرگذشت «منتشر وتالش كرد تامظالم وجناياتى را درقالب » سايه شوم«عنوان 
روزنامة هگمتانه نيز جانى تازه يافته، مبادرت  و به بهائيان نسبت دهد» واقعى

بهزاد جهانگيرى همسر خانم مهناز رئوفى مى نمايد  قاىآبه چاپ مقاله اى از
مسئول مصيبت ها و ناكامى هاى زندگى خود  كه درطى آن ايشان، بهائيان را

  .بايد منتظر ادامه آن بود دارد و فى مى كند و اين رشته سر درازمعرّ 
اين روزنامه ها انسان را به ياد اعترافاتى مى اندازد كه به بهانه  اقدامات  

هاى مختلف وبه اشكال گوناگون اززندانيان سياسى دهه هاى اخير اخذ و 
. ت آن ها نبرده باشدود وكمتركسى است كه پى به كيفيّ منتشر شده و مى ش

اعترافات  هتهيّ نيزمعاندين ديانت بهائى از» اعتراف گيرى ها«درهمان بحبوحة 
درمانده شده، تنها كارى كه از دست آن  بند عاجز و در و مشابه ازبهائيان اسير

ن طرح دليران روزگار به جوخه هاى اعدام بود و اي ها برمى آمد سپردن اين
اعترافات «ى سست وفاقد انسجام به عنوان ياه هه نوشتاخيرآن ها يعنى تهيّ 

درواقع به تالفى آن شكست هاى ساليان گذشته » نجات يافتگان از بهائيّت
  .صورت مى گيرد

احان اين برنامه چيست بحث كاملى را طلب مى كند؛ كه هدف طرّ اين  
يران ازهموطنان بهائى خود، اّما بدون شك دور كردن هرچه بيشترمسلمانان ا

ازاهداف عمده آنان به شمار مى رود که دربسيارى موارد تاثيرى خالف انتظار 
برا . است هه بيشتر آن ها به جامعه بهائى شدآن ها به جاى گذارده، باعث توجّ 

  .زمينه را بررسى نمود ٣مى توان حداقل ى توجيه اين امر

دگان اين برنامه ان وگرداننعدم اعتماد به صداقت متوليّ 

  ها
ر اين افراد درساليان وسازى ها و توطئه چينى هاى مكرّ ها، جَ  دروغ  

گذشته بگونه اى بوده كه بد بينى شديدى دربين مردم نسبت به آن ها ايجاد 
كرده است تاآنجا كه مردم، همين كه مى بينند طبقه، صنف ياگروهى مورد 

دارد  ودراين ها حق وحقيقتى وجهجوم واقع شده اند با خود مى گويند حتمٌا د
ت و به كه اين گونه مورد حمله قرار گرفته اند و ناخود آگاه يك حس صميميّ 

  .درآن ها ايجاد مى شود »احساس همدردى« لفظ دقيق تر،



 
 ١٥٤   ولوله درشهر

 
بهائيان واخالق ورفتار آنان  آشنايى نزديك مردم ايران با

  درطى ساليان متمادى
ايرانيان نيستند؛ بلكه ساليان  اط باگروهى خارج نشين وفاقد ارتب بهائيان  

ى فاميلى با سال است كه روابط عميق اجتماعى، اقتصادى،فرهنگى وحتّ 
ت و اعتماد نسبى بسيارى از ايرانيان داشته و دربين توده مردم نيز ازمحبوبيّ 
ناباورى به  ااتى، ببرخوردارند و بديهى است كه مردم ايران با چنين تجربيّ 

ات عينى كه به طور مى كنند؛ زيرا آن ها را مطابق با واقعيّ  چنين نوشتجاتى نظر
بع ازاين رهگذر نتايجى معكوس عايد روزانه شاهد آن هستند نمى بينند و بالّط 

  .نويسندگان اين مقاالت مى گردد

  غير عقالنى بودن مفاد نوشتجات
جا كه شيوة اين رّديّه نويسان، نفى هرنوع خوبى و نيكى و انتساب ازآن  
نوع زشتى،پليدى وشرور به جامعه بهائى مى باشد، به ناچار مطالبى را  همه

مى نويسند كه غالبًا حاوى تضادهايى است كه عقل سليم آن ها را باور نمى 
ارضاء  راجالب اين است كه ديگر دروغ هاى كوچك، اين نويسندگان . كند

 نند تاتازه هستند و هركدام سعى مى ك ىنکرده و دائم درپى خلق و ابداع
دراين زمينه پيشگام شده،ابتكارات جديدترى را عرضه وخوانندگان واكسينه 

اعه آلوده سازند اّما دريغ كه خود خلق السّ  شده خود را به ويروس هايى جديد و
. گرفتارمى كند و اسير يشترها را ب را درمردابى انداخته اند كه هرحركت، آن

انات كاذب دچار و به ارتكاب ت افرادى را به هيجممكن است به طور موقّ 
اعمال خالف شئونات انسانى وا دارند؛ اّما به سرعت ابتكار عمل را از دست 

كار به جايى رسيده . قرار مى گيرند تى به مراتب اسف بارترداده و در وضعيّ 
است كه مردم ايران ازخود مى پرسند آيا به راستى دراين جامعه آزموده شده 

از نيكى يافت نمى شود؟ هيچ نشانى ازاخالق،  دربسترتاريخ، هيچ اثرى
ادب، وفا ومهر پرورى وجود ندارد؟ آيا اين همه افراد  ن، فرهنگ،تمدّ 

تحصيل كرده ومحترم، به هيچ قانون انسانى واخالقى پايبند نمى باشند؟ پس 
 آسايش، رفاه، شغل، ازافتخار، و گذشتن هااين همه شهامت ها و شجاعت 

ز كجا سرچشمه گرفته است؟ از اين ها گذشته، اين همه جان ومال ا ت،امنيّ 
اعتبار جهانى براى اين جامعه چگونه حاصل گشته است؟ و به اين ترتيب 
ديده بصيرت بسيارى ازهموطنان بهائيان به روى حقايق جديدى گشوده شده 

 رايله واقف گشته اند زأامور هم خود به اين مس ىبه نظر مى رسد اوليا. است
ه روزنامه هگمتانه سعى مى كند كه جريان را گسترش داده و پاى درحالى ك

ى بسيارى ازجمله نهادهاى دولتى، مراجع مذهبى، ارگان هاى مذهبى وحتّ 
گروه هاى شبه نظامى را به اين معركه باز كرده و زمينه را براى يك ضوضاء 

ه و عاقبت چنين اقداماتى به خوبى مطلع بود كسانى كه از ند؛ا كعمومى مهيّ 
ات گرانبهائى را كسب كرده اند، صالح خود را درمهار كردن چنين تجربيّ 

  .اقداماتى مى بينند
براى نمونه نقد مختصرى برنوشته آقاى بهزاد جهانگيرى مندرج  حال  

روزنامه هگمتانه همدان ارائه مى شود  ١٣٨٥تير ماه١١مورخ  ٧٠٦درشماره 
  .باشد تا شاهدى برغيرعقالنى بودن اين گونه مقاالت

مقاله آقاى جهانگيرى بهائيان را مسئول گرفتارى ها و مصائب بى  دراين  
بازور وتهديد  :شمار زندگى خود معرفى كرده و ازآن ها شكايت مى كندكه اّوالً 

ثانيًا با تهديد وضرب و شتم فيزيكى ازازدواج  ،و ارعاب او را بهائى كرده اند
دختر  ثالثًا ازدواج با ،نموده اندبا دختر مسلمان دلخواه خودش جلوگيرى  او

ديگرى كه بهائى بوده ولى اوهم مى خواسته مسلمان شود را به او تحميل كرده 
به از دست دادن  رابعًا درواقعه تصادف ايشان با فردى مسلمان كه منجر ،اند

يكى از پاهايش شده او را وادار كرده اند كه رضايت دهد و اين باعث شده 
خامسًا پس از ترك ديانت بهائى، بهائيان  ،باشد شتهر كردن نداكه امروز توان كا

آن ها را مورد حمالت مختلف قرار داده وازآن ها نامه هايى عليه جمهورى 
گرفته وخانه وزندگيش رامتالشى كرده و  او ماشين اورا از و اسالمى گرفته اند

اهه همسرش را فيزيكى جنين دوم برخورد سادسًا با ،ازكاراخراج نموده اند اورا

البته درپايان مذكور نموده اند كه اين ها بخشى ازمظالمى . ساقط كرده اند
 اّما دراين جا. ايشان وارد شده است است كه ازسوى تشكيالت بهائيّت درحّق 

  :ه مى كندنكاتى جلب توجّ 
تشكيالت بهائيّت ت به اجبارِ دوران طفوليّ  اين جانب از«: نوشته اند  

  ».بهائى گرى وارد شدم دركالس هاى آموزشى
دراين مورد چه معنا ومفهومى  »مجبوركردن طفل«اين است كه اصوًال  سئوال

مگر ). مخصوصًا درامر آموزش(دارد؟ آيا طفل ازخود اختيارى هم دارد؟ 
بااطفال خودچه مى كنند؟ ) ه مردم دنيايامسيحيان و بى دينان و بقيّ (مسلمانان 
بروهركجا  لمومى گويندعزيز د ى فرستندرا صبح كه شد به كوچه م طفل خود

  باره برو؟ دو و كه دلت مى خواهد آموزش ببين وظهر هم بيا ناهارت را بخور
به جهت ارتباط بامسلمانان درايّام خدمت « :نوشته اند  

دختر  عالقه مند به ديانت اسالم و ازدواج با) ١٣٦٨تا١٣٦٥از(سربازى
  »مسلمان شده بودم

 ويتنام يا ايشان قبل ازسربازى درارمنستان ياچين يا اين است كه آيا الؤس  
هاوائى زندگى مى كرده اند كه ارتباطى بامسلمانان نداشته اند؟ كشور  جزائر

ايران كشورى مسلمان است و درهمه جاى آن مسلمانان موجود هستند ديگر 
درسربازى  رد؟چه مفهومى دا» به جهت ارتباط بامسلمانان درسربازى«عبارت 

ذكر اين مطلب مى خواهند  ه ايشان باى افتاده است؟ البتّ فاق خاّص چه اتّ 
. ولى خيلى ناشيانه عمل كرده اند توجيه كنند را ت تغيير مذهب خودعلّ 

يا  به آن دختر درضمن خوب بودمى گفتند اّول به اسالم عالقه مندشدند وبعد
  .بالعكس

 ازدواج با( تشكيالت بهائيّت سدراهم شد واين اجازه را«: نوشته اند  
  »...باضرب وشتم فيزيكى...ازمن سلب نمود) مسلمان موردعالقه ايشان دختر

نكرده اند كه اّوًال منظورشان ازتشكيالت چيست؟ ثانيًا اين  صمشخّ   
تشكيالت چگونه مانع ازدواج ايشان شد؟ درديانت بهائى براى ازدواج 

ات وجود ندارد وبه كرّ ى بى دينان هيچ نوع منعى بامعتقدان به ساير اديان وحتّ 
 لمانشاهد اين قبيل ازدواج ها على الخصوص دركشور ايران و با هموطنان مس

بوده و مى باشيم وتشكيالت هم هيچ منعى را ايجاد نكرده است 
البته ازدواج باغيربهائيان . ى اختيارى هم براى اين كارنداردوظيفه وحتّ  واصوالً 

ها لزوم جارى شدن عقد بهائى داراى شرايطى مى باشد كه مهمترين آن 
 هائيانشكى نيست كه دركشورى كه ب اّما ،اسالمى مى باشد بعدازمراسم عقد

دارند  درمعرض انواع واقسام تضييقات وتهديدات وتبعيضات و تحريكات قرار
فند مشكالت اين نوع ازدواج ها رابه طرفين يادآور والدين دختر و پسر موظّ 

اّما تشكيالت ابدًا دراين مورد . م به اين امر نمايندشوند تا با آگاهى كامل اقدا
ت كه يك رف به اين علّ گاه ِص  نه وظيفه اى دارند ونه اختيارى و طبيعتًا هيچ

بهائى با يك مسلمان قرار ازدواج گذاشته اند مداخله نمى كند تاچه رسد به 
  .كنند اين كه باضرب وشتم فيزيكى وتهديد وارعاب بخواهند ممانعت ايجاد

دختر مسلمان  ازدواج با شكايت كرده اند كه مرا از: ايشان اّما شاهكار   
با برنامه ١٣٧٠درسال «مورد دلخواهم منع كردند ولى در ادامه فرموده اند 

دختر خانمى بهائى  ريزى قبلى تشكيالت بهائيّت، ازدواج تشكيالتى را با
خانم كه سوداى  ازكردستان برمن تحميل كردند تابه زعم خود هم من وهم اين

  »گرايش به اسالم را داشت دربهائيّت ابقاء كنند
دوى اين عزيزان سوداى گرايش به اسالم را  هر. قاضى شويد خودتان  

بوده اند وتشكيالت هم اّطالع داشته است  گردانيبهائى رو انتيداشته و از د
شود؟چه وبراى ابقاء آن ها دربهائيّت آن ها را به عقد هم درآورده اندكه چه ب

آيا تشكيالتى كه اين همه آن را .كسى قرار است ديگرى را ابقاء كند؟ اهلل اعلم
باهوش و زرنگ وسياسى وحاصل فكرجمعى استعمار انگليس 

مى شمرند چنين تدبيرى را اتخاذ نموده است؟ )سيا(وآمريكا)موساد(واسرائيل
  .پس واى برچنين سازمان هايى

ر بفرمائيد ايشان بايك تصوّ . است له تصادف ايشانأشاهكار ديگر، مس   
دست داده و سپس  فرد مسلمان تصادف كرده و متاسفانه پاى خود را از

جريان به همين سادگى است اّما آن را به مهمترين قسمت . رضايت مى دهند
 ورعى شده اند كه تشكيالت بهائيّت او را به زنوشتة خود تبديل نموده و مدّ 

تصوير خوشى ازبهائيان به يادگار بگذارند  تا ندبه دادن رضايت كرده ا وادار
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شاء اهلل روزى پروندة اين  ان. تشكيالت طلبكار شده اند وحال ايشان از

ولى الزم به ذكر است كه ايشان تنها بهائى اى  .تصادف روشنتر مى شود
مسلمان تصادف كرده اند و تشكيالت بهائى هم وظيفه اى  کينيستند كه با 

مداخله هم نمى كند البته براى رضايت دادن داليل  و ددراين قبال ندار
ن مالى مثًال اين كه طرف مقابل داراى تمكّ . ديگرى هم مى توان فرض نمود

نبوده و نهايتًا فقط مى توانسته راهى زندان شود وجناب جهانگيرى هم در هر 
رضايت داده و  اچاراين است كه به ن .حال ازاين رهگذر طرفى نمى بسته

برعكس، شايد طرف مقابل  ايموارد درايران امروز بسيار يافت مى شود  ازاين
شخص ذى نفوذى بوده و احيانًا به آقاى جهانگيرى گفته شده است كه شتر 

چون  ازخيرشكايت كردن بگذر زيرا به ضررت تمام مى شود. ديدى نديدى
خودت مى دانى كه اين جا ايران و همدان است و تويك بهائى هستى و ديه 

ى مى دهند كه اين هم أر مراجع قضايى برعليه تو در و ق نمى گيردبرتوتعلّ 
اين فرض است كه جناب جهانگيرى بى  بسيار شايع است وتازه همه اين ها با

گذشته ازاين، چرا . ر تصادف شناخته شده باشندتقصير وطرف مقابل مقّص 
كه بابا زدى نمى كنند  هارىعى ندارند واظمسلمان هيچ توقّ  ايشان ازآن فرد

تازه اين . پاى مرا ناكار كردى من هم رضايت دادم الاقل االن دست مرا بگير
هم نوعى جانبازى است و بنياد جانبازان نيزمى تواند وارد صحنه شود، 

وراى همه  اّما در. مخصوصًا كه جناب جهانگيرى ديگرخودى هم شده است
چقدر هم رضايت  درقلبشان شاناين ها يك نكته بسيار جالب است كه اي

يعنى رضايتى داده اند كه چندين سال است حسرت آن را مى  داشته اند
خورند وكينه بدل گرفته اند كه چرا تشكيالت بهائى نگذاشتند من پدرآن فرد 
مسلمان را درآورم وروزگارش را سياه كنم وكارى كنم كه تا آخر عمر خرج مرا 

هم درنوع خودش جالب  اين شكايت صهخال. بدهد و ازمن سرپرستى كند
  .است
نامه هائى عليه جمهورى اسالمى گرفتند  تشكيالت ازما« نوشته اند   

ابزارجمهورى اسالمى  سپس آن را دراختيار جمهورى اسالمى قراردادند كه با
  ».از بين ببرند ايران ما را

فاقات درزمانى است كه بنا براظهار ايشان زن كنيد كه تمام اين اتّ  تدقّ   
نزد يكى ازعلماى سازمان تبليغات  ١٣٧٥با آگاهى كامل درسال  دو هروشوهر 

و آموزه هاى اسالمى را  ف شده بودنداسالمى همدان به دين اسالم مشرّ 
كامًال رعايت و برطبق همين آموزه ها ازافراد تشكيالت بهائى پذيرايى مى 

ذائى عليه حال بايد پرسيد باچنين ايمان و ايقانى درآن نامه هاى ك. كرده اند
چرا جمهورى اسالمى شما  چرا نوشته اند؟ و جمهورى اسالمى چه مطالبى و

. را ازبين نبرد؟ چون ظاهرًا متن آن نامه ها بسيار زننده واهانت آميز بوده است
اسالمى نفرت  زجمهورىدرغير اين صورت، آيا مسلمان شده بوديد ولى ا
يكديگر تفاوت دارند؟  اداشتيد؟ آيا درنظر شما جمهورى اسالمى واسالم ب

ديگر تشكيالت  مطلب اساسى اينجاست كه پس از اينكه مسلمان شديد
شما داشته است؟ برفرض محال كه  ى بروحقّ  بهائى چه نفوذ واقتدار واعتبار

شما چرا قبول  سيدتشكيالت بهائى ازشما خواستند چنين نامه هائى بنوي
گمان مى كند كماندوها كرديد؟ نوشتة شما به گونه اى است كه خواننده 

 وارد منزل شما شده و )موساد اي اياحتماال از طرف س(موران شكنجه گرأوم
  آيا چنين بوده است؟» شما را مجبور به نوشتن چنين نامه هائى كرده اند«

ماشينم را ازمن گرفتند، خانه ام را و زندگى ام را متالشى «:نوشته اند   
» ماشينم راگرفتند«اّوًال عبارت. ستجالب ا» ازكار اخراجم كردند. كردند

اگر اين سند ازاّول به نام شما بوده است . ت دارديعنى چه؟ ماشين سند مالكيّ 
چطور اين كار را كرده اند؟ آيا منظورتان اين است كه جعل سند كرده يا سند 
ماشين شما را دزديده اند يا اين كه اصًال ماشين شما را دزديده اند؟ آيا شما 

مخصوصًا كه دقيقًا مى دانيد چه كسى (ع مربوطه شكايت كرده ايد؟ به مراج
درغير اين صورت اگر سند به نام شماست .) يا كسانى اين كار را كرده اند

نه تنها ماشين خود را باز مى ستانيد . يدهنوزهم دير نشده است شكايت كن
ن آن كسى چه مى داند شايد جبرا. عاى خسارت هم بكنيدبلكه مى توانيد ادّ 

اّما . دست رفته هم شد؛ على الخصوص درجمهورى اسالمى سال هاى از
عين . بى معناست» ماشينم«ماشين دراصل به نام شما نبوده ديگر عبارت اگر

اّما اين كه . صادق است» خانه وزندگى كردنمتالشى «همين مساله درمورد 

» ين گيرم كنندنظر اقتصادى زم از بهائيان به من كار نمى دادند تا«نوشته اند
ت، باكمال است اين گونه باشد؛ اّما درصورت صحّ  بايد گفت اّوًال كه بعيد

شان  ف بايد عرض كنم كه ايشان كه ديگر بهائى نبوده اند لذا شكايتسّ أت
ع باشند؟ مستحضر هستيد كه بايد باز هم ازبهائيان متوقّ  اازكيست؟ واصوًال چر

وقليل  مواردى نادر اسالمى ازجامعه اسالمى مخصوصًا سازمان تبليغات 
الوقوع نظيرايشان به خوبى استقبال كرده وازهيچ چيزكسر نمى گذارد واجازه 

هم اينك نيزكسانى كه با ايشان . نخواهد داد غبارى برچهره شان بنشيند
را فلك زده  شانينداشته وا اتى ازاوآشنا هستند چنين تصورّ  )ىريجهانگجناب (

آنطور كه خود ايشان نوشته اند شغل عينك . نندومحتاج به نان شب نمى بي
ولى درعكس مندرج درروزنامه، درپشت سر ايشان كتابخانه . سازى داشته اند

القاء مى كند  ار اى قرار دارد كه تمام زمينه را پر كرده ودرنگاه اّول اين تصورّ 
ت انتخاب چنين پس روشن نيست علّ . قى روبرو هستيمكه با شخص محقّ 

يا شغل آقاى جهانگيرى تغيير كرده است؟ شغل جديد آچيست؟ زمينه اى 
مات آن را فراهم كرده است؟ با چه پيشينة ايشان چيست؟ چه كسى مقدّ 

 ندانشگاهى؟ واگر شغل ايشان كما كان همان عينك سازى است اي علمى و
  عكس چه معنايى دارد؟

همسرم را تشكيالت بهائيّت با برخورد فيزيكى جنين دوماهه «:نوشته اند   
مالحظه كنيد چه آشفته بازارى است كه قلم هرچه بخواهد مى » ساقط كردند

ص را مشخّ » برخوردفيزيكى« ى به خود زحمت نداده اند كه نوعحتّ . نويسد
هم نكرده اند به ى كسى را متّ گويى اينكه بديهى است حتّ . كنند
چنين عملى از نظر قضائى وحقوقى . اكتفا نموده اند» تشكيالت بهائيّت«رذك

ى اگرخود مادر، اقدام به چنين عملى كند مورد حتّ  .قتل عمد تلقى مى شود
مخصوصًا اگر اين شخص (تعقيب واقع مى شود تاچه رسد به شخص ثالث

درجمهورى اسالمى زندگى كند وواى به وقتى  و ثالث بهائى باشد
هم براستى چرا ايشان شكايت نكرده اند؟ چرا ). باشد »بهائى تتشكيال«كه

له كوچكى است كه دروسط يك أاكنون شكايت نمى كنند؟ آيا قتل عمد مس
عاى مقاله آن هم بايك جمله كوتاه مطرح شود؟ چه مداركى براى اثبات مدّ 

يا بازرس پرونده يافتن  ال قاضى وؤخود دارند؟ از اين ها گذشته اّولين س
ت بهائيّت ماهه چه خطرى براى تشكيال ٢قتل است بايد پرسيد؛ جنين  زهانگي

داشته؟ نكند جريان حضرت موسى قرار بوده تكرار شود؟ آيا كاهنان به 
» تشكيالت بهائيّت«تشكيالت بهائى خبر داده بودندكه چنين جنينى دودمان

ع را را به باد خواهد داد ويا اسرائيل را ازصفحه روزگار محومى كند ياتشيّ 
ار گذاشته وسقط جنين جهانگيرمى كند لذا تشكيالت همة كارهاى خود را كن

  .راس اقدامات خود قرار داده است؟ عجب طنز تلخى دوماهه را در
درآمده  بسيار مهم دراين مقاله فضائى است كه به تصوير و نكته بارز   
دراين فضا بهائيان همه كاره، صاحب اختيار، داراى قدرت و توانايى . است

كنند، مى زنند، مى  حمله مى. نشان داده شده اند) گويى دولتى دردولت(
افراد  موالبه ازدواج درمى آورند، ا كشند، ازازدواج جلوگيرى مى كنند وبه زور

مسلمان را مى گيرند و جعل سند مى كنند، به زوراعتراف مى گيرند وآنقدر 
هيبت و عظمت دارند كه افرادى مظلوم وبى پناه نظير آقاى جهانگيرى ديگراز 

ت مى د شده دست به دامان روزنامه ها وملّ امي اقدامات قانونى و دولت نا
عليه بهائيان است وتنها  ىهراقدام دراين فضا جمهورى اسالمى عاجز از. شوند

سال زجر،آزار،  ٢٨ اّما آيا واقعًا چنين است؟. با كمال حسرت نظاره گر است
اخراج ازشغل وتحصيل، مصادرة اموال وهرچه كه نام  قتل، شكنجه، تعقيب،

سات به مقدّ  .طالق مى شود، براين جامعه مظلوم وارد شده استبرآن ا» رشَ «
آن ها آشكارا اهانت مى شود وهمه نوع صفت غيرانسانى رابرآن ها اطالق 

عاجز ازطرح شكايت  ىمى كنند آن وقت به مظلوم نمائى پرداخته وخود را حتّ 
  .نشان مى دهند

شناسنامه  ين به شمارهدرهرحال جناب آقاى جهانگيرى فرزند نورالدّ    
همدان، معتقدند كه به ايشان ظلمى وارد گشته وازچيزى  ١٣٤٦د متولّ  ٥٢٢٩
يعنى  »تشكيالت بهائيّت«اين كه .(شاكى هستند» تشكيالت بهائيّت« به نام

چه وچه محتوائى دارد خود بحث جالبى است كه دراين مقال فرصت 
  :ايشان نوشته اند)به آن نيست تنپرداخ
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ت تقديم شما ملّ  اهى خود را از اين تشكيالت، م خوبدين وسيله تظلّ 

احقاق مسلمان ومقامات جمهورى اسالمى كرده واميدبه پى گيرى و
  .حقوق مسلوبه خويش را دارم

ت مسلمان نموه اند براى من قابل ايشان شكايت خود را تقديم ملّ  اينكه  
ن ت مسلمان چگونه قادر براحقاق حق ايشاص نيست ملّ زيرا مشخّ  .درك نيست

بهتربود ايشان اّول به . هستند وازچه روش وقانونى استفاده خواهند نمود
مقامات جمهورى اسالمى رجوع مى كردند وچنانچه نتيجه نمى گرفتند آن 

البته من درمقامى نيستم كه ازطرف . ت مسلمان روى مى آوردندوقت به ملّ 
م جامعه ر مى كنجامعه بهائى قولى بدهم يا حرفى بزنم؛ اّما شخصًا تصوّ 

دادگاهى صالح  در مادگى كامل والبته اشتياق تمام منتظر است تاآبهائى، با 
 رايشانبه تمام اظهارات ايشان گوش كرده، چنانچه ظلمى ازجانب جامعه ب

زيرا برطبق تعاليم حضرت بهاءاهلل، بهائيان  .وارد شده با كمال ميل رفع نمايد
د ومدارك ارائه شده نتوانستند اين اّما اگر غير ازاين ش. مورندأبه اين امر م

هامات را اثبات نمايند مختصر عذر خواهى ازاين جامعه ستمديدة مظلوم به اتّ 
  .درهمان ستون درج شود همان روزنامه و در و عمل آيد

مسلمان جمهورى اسالمى  است که يك شهروند نياست ا چه مهمّ نآ  
ات جمهورى اسالمى را به مقام ىتيقصد طرح شکا) آقاى بهزاد جهانگيرى(

 .اولياى امور واجب است كه به اين شكايت ترتيب اثردهند بر نموده است و
سپس به . يعنى اّول اورا راهنمائى كنند تاشكايت خود را صحيح طرح كند

شايد هم جهان چون نمى دانم طرف مقابل دقيقًا (ايران  ائىجامعة به
مات م نمايند وآنگاه مقدّ هاتفهيم اتّ ) چه منظورى دارد» تشكيالت بهائى«از

 دگانيستمد گريمشابه د اتيشکا اقيس نيو به هم(رسيدگى به اين شكايت
را فراهم سازند وتا احقاق حقوق طرف برحق، ازپاى )نظيرخانم مريم زارعى

درضمن ازجناب بهزاد . كه عدالت اسالمى اينگونه حكم مى كند ندننشين
كه ان الحيوة العقيدة والجهاد  دزنيجهانگيرى نيزمصرًا خواستارم كه به پا خ

 طريق صحيح فردًا به مراجع قضائى تسليم نمايند وشكايت خود را رسمًا واز
طرح  اىر مى دارم كه نوشتن يك مقاله دريك روزنامه به معنوايشان را متذكّ 
مى »م خواهى ازتشكيالت بهائيّتتظلّ «ايشان واقعًا درپى اگر دعوى نيست و

شكايت خود را  قضائى محل سكونت خود مراجعه وباشند به اّولين مرجع 
ص است عالقه فراوانى به مسئوالن روزنامة هگمتانه كه مشخّ . تسليم نمايند

به احتمال زياد مشاورانى براى هدايت  احقاق حقوق مسلوبة ايشان دارند
ى اگر چنين نباشد شخصًا وراهنمائى هاى حقوقى به ايشان دراختيار دارند وحتّ 

ازمن بپرسيد مى گويم . گونه راهنمائى دريغ نخواهم كرد ه از هيچدراين زمين
 جامعه بهائى ايران قلبًا آرزومند است تا به شكايت ايشان رسيدگى شود و

هاى جهانى بهترين  هاگرشكايت ايشان ازجامعه جهانى بهائى است دادگا
 مشتاقانه منتظر اقدام جناب جهانگيرى مى. مرجع براى طرح دعوى مى باشند

  .باشيم




