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  يك سند گويا

رسمى  جمهورى اسالمى ازطرف مقامات ازتهمت هاى تكرارى كه در يكى
مى شود، ارتباط سياسى امر بهائى با  وارد بهائى ۀرسمى به جامع غير و

تاريخ  در همچنين تعاليم و در .مسلمانان است صهيونيسم عليه اسرائيل و
 و شواهد لت اسرائيلتاريخ مربوط به تشكيل دو در نيز و ديانت بهائى
 زير در يكى ازآن اسناد. نفى مى كند را دارد كه تهمت مزبور مداركى وجود

 ايران آن را ت عزيزا آنكه ملّ تمنّ . هموطنان عزيزآورده شده است العجهت اطّ 
نامهربان بهائيان،  بدانند چرا مخالفين بى انصاف و تا عميقًا بررسى فرمايند

 بل ترس و ءابا ام خودايّ  ۀويژه نام اسنادى در نچني هازارائ ازجمله جام جم،
   .دارند واهمه

  اسراييل  نسبت به ءموضع اهل بها

رئيس كميسيون  ۀپاسخ حضرت شوقى ربّانى را در جواب نام عين  
مى آورد تا هموطنان  فلسطين، ۀحد در قضيّ مخصوص سازمان ملل متّ 

مى دارند و  و مستور ريفه نويسان عمدًا حقايق را تحيّ ه شوند كه ردّ عزيزمتوجّ 
 را نقل مى كنند تا اذهان ى محّرف،اگر نقل قولى هم كنند ناقص، و حتّ 

يان را دشمن مسلمين ئو جامعه آن مخدوش كنند و بها ىئانسبت به امر به
حال آنكه نصوص صريحه اين متن، اعظم دليل بطالن ترّهات  بنمايانند

ى عمدًا عين تمام نصوص ئبهارغم داشتن منابع  و اينان على .مكّذبين است
آنطور كه نقشه دارند و توّهم نموده اند،  يك قضيه را ارائه نمى كنند تا ۀدربار

  ١:چنين است ىئمحبوب امر بها عين نامه ولىّ . عمل كنند

رئيس كميسيون مخصوص سازمان ملل متّحداز ساحت امنع حضرت 
يان در فلسطين ئبها انتىامراهلل َارواُحنا ِفداه تقاضا نمود كه منافع دي ولىّ 

ذيل  در جواب تقاضاى مذكور توقيع مبارك .براى ايشان شرح و بيان گردد
  .١٩٤٧مورخ سپتمبر . صادرشده است

سازمان ملل متّحد در  آقاى اميل سندراستوم رئيس كميسيون مخصوص
  فلسطين؛  ۀقضيّ 

جوالى واصل و خوشوقتم از  ٩شما مورخ  ۀشريف ۀمرقوم رئيس، جناب
ى ئه فرصتى دست داده تامختصرى در خصوص ارتباط ديانت بهااينك

است در اوضاع آينده  ما نسبت به تغيراتى كه ممكن ۀبا فلسطين و نظريّ 
 الع شما و همكاراناطّ  به سه و ُمَتناِزٌع فيه روى دهد،اين اراضى مقدّ 

استحضار شما، به ضميمه اين نامه شرح  براى. نمبرسا محترمتان
 ۀهمچنين جزو ى وئبها تاريخ و مقاصد و اهّميت ديانت ۀمختصرى دربار

 ات آن نسبت به وضع فعلى دنيا وجيزه اى مشتمل برعقايد و نظريّ  و
عقيده منديم درآن روى خواهد داد، ارسال  و التى كه ما اميد وارتحوّ 

  . مى دارم

زيرا در حالى  ،به فرداست ى منحصردر اين كشور تا حدّ  يانئبها تموقعيّ 
ولى مركز ادارى كليساى  ت است،عالم مسيحيّ  شليم مركز روحانىكه اور
نمى باشد و نيز هر چند  ديانت عيسوى هيچ يك از مذاهب ديگر روم يا

مقامات  س تريناورشليم در نظر مسلمانان نقطه اى است كه يكى از مقدّ 
ديانت محّمدى و  ۀدارد، مع ذلك اعتاب متبّرك قرار ناسالمى در آ

نجا مى روند، در سرزمين عربستان آاداى فريضه حج بد مركزى كه براى
هستند كه عالقه آنها نسبت به فلسطين  تنها يهوديان. است نه در فلسطين

 در كه اين كشوراست؛ زيرا يان بهئتا اندازه اى قابل قياس با عالقه بها
آن شهر مركز  و در تاريخ قديم، قرار داشته سشانمقدّ  بداورشليم بقاياى مع

با وصف اين، موقف آنها . ات مذهبى و سياسى آنان بوده استسمؤسّ 
 فلسطين محل استقرار زيرا خاك ،يان متفاوت استئنيز ازيك جهت با بها

توجه و زيارت  ى بوده و نه تنها محلّ ئبها طلعت اعظم ديانت عرش سه

ى است ئنظم ادارى بها دائمى حال مقرّ  عينبلكه در  ،يان دنياستئبها
  . ست آن را به عهده دارمكه افتخار ريا

 ۀديانتى است به كلى غير سياسى وما در كشمكش و منازع بهايى ديانت
س و مردم آن جريان ارض مقدّ  ۀسرنوشت آيند باره سخت كنونى كه در

ديگر در  نداشته و از طرف جانبدارى و از طرفى هيچ گونه مداخله دارد،
. نداريم توصيه اىو  و چگونگى سياست آينده اين كشور نظر خاّص  نوع

 ۀاستقرار صلح عمومى در عالم و ميل و مراد ما مشاهد مرام ما و مقصد
سياسى  امور انسانى وازجمله در ۀعدالت در جميع شئون جامع بسط
ين ما ازاعقاب يهوديان و مسلمين يپيروان آ چنانكه عده زيادى از .است

و  بى نداشتهاين دو گروه تعّص  ى نسبت به هيچ يك ازئبوده و ديانت بها
آنها و به صرفه و  و مايليم به نفع مشترك خود بسيار مشتاق يانئما بها

  . و آشتى برقرار سازيم صالح كشور، ميان آنها صلح

خاذ مى شود مطلبى كه فلسطين اتّ  ۀتصميماتى كه نسبت به آيند در اامّ 
ا را اين است كه هر كس كه حكومت حيفا و عكّ  ت داردبراى ما اهميّ 

در اين منطقه مركز ادارى و  مى گيرد به اين نكته واقف باشد كهبدست 
ين و اختيار يآ و بايد استقالل آن قرار دارد ين جهان آرايروحانى يك آ

 يان عمومئبها اين مركز و همچنين حّق  المللى آن بوسيله بين رامو ۀادار
ه با همان امتيازاتى ك( براى زيارت مزبوره ۀكشورها در مسافرت به منطق

و مسلمين و عيسويان براى زيارت بيت  يهوديان در اين خصوص
  . هميشه محفوظ و رعايت گردد شناخته و براى رسمًا) س دارندالمقدّ 

باب در كوه كرمل و مرقد حضرت عبدالبهاء در همان محل  حضرت مقام
حول و  ۀو اراضى وسيع در جوار آن و باغها يان شرقئبها ۀمسافرخان و

ت و عموم مردم از هرملّ  ورود كه تمام آنها براى( حوش آن مقامات
 غرب در پاى كوه كرمل ومحلّ  يانئبها ۀو مسافرخان) مذهب آزاد است

ا و يان و خانه ها و باغهاى مختلف واقع در عكّ ئبها ۀعپيشواى جام اقامت
سجن  ۀمجاور آن كه در دور نواحى

حضرت بهاءاهلل در آن شهر به قدوم 
 ۀمبارك ۀروضو  ف شدهمباركش مشرّ 

ا در بهجى نزديك عكّ  حضرت بهاءاهلل
با قصر مباركش كه اكنون به صورت 

 و( تاريخى و موزه در آمده يک مكان
و زيارت  روددوى اين اماكن براى و هر

) آزاد است تو ملّ  مذهب مردم از هر
ى واقع در ئكات بهاو همچنين متملّ 

فات و ها متصرّ  تمام اين –ا دشت عكّ 
س را در ارض مقدّ  يانئبها امالك

اين مطلب را نيز  .تشكيل مى دهد
كات تملّ  بايد در نظرداشت كه اكثراين

ت شهردارى به علّ  و از طرف دولت
 رضديانتى كه دارند از تأديه عوا ۀجنب
 و قسمتى از ماليات معاف گرديده و

 ۀق به شعبكات وسيعه متعلّ اين متملّ 
يان ئى بهاروحانى ملّ  فلسطينى محفل

مالى و كانادا است كه بر طبق مريكاى شآ
انجمن ديانتى  قوانين كشور به عنوان يك

در آينده هم  .شناخته و تسجيل شده است
از  متىقس شعبات خود در فلسطين ى ديگرى بوسيلهمحافل روحانى ملّ 

ك خواهند تملّ  سه تحتين را در اراضى مقدّ يبين المللى اين آ موقوفات
  . گرفت

همكارانتان كه عضوكميسيون هستند،  شما و مراتب فوق از نظربه
حد در توصيه هايى كه به سازمان ملل متّ  و خواهش دارم در سفارشها

ه و يان را مورد توجّ ئبها فلسطين مى كنيد، حفظ و وقايت ۀخصوص آيند
  . عنايت قرار دهيد

همراه خانواده اش در  ،بتداى ورود به عکابهاءاهلل در احضرت 
 .اين زندان در کنار درياى مديترانه محبوس شدند
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تى كه شما و همكارانتان در را مغتنم شمرده از روح صميميّ  فرصت ضمنًا

مشّوش اين ارض مقّدس ابراز داشته ايد،  اوضاع ۀبارانجام تحقيقات در
كمال اميدوارى دعا مى كنم كه در  اظهار و با مراتب قدر دانى خود را

منصفانه اى براى  و شما راه حل سريع ۀات صائبمساعى و نظريّ  ۀنتيج
  . پيش آمده، پيدا شود كه در موضوع فلسطين عضالتىم ۀتصفي

  ١٩٤٧ جوالى ١٤-شوقى ربانّى  :امضاء
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 ۀبار بهائى در امر نظر گوشه اى از

  اسرائيل

  حامد

اسرائيل  آيين بهائى و ۀ، مطالبى دربار٣٣تا  ٢٦:ايّام، صص جام جم در 
بهائى درآنجا را نشانى ازطرفدارى  ۀسنوشته وسعى كرده است وجوداماكن مقدّ 

 ننداين تهمت نيزما. نمايد آيين بهائى ازصهيونيسم وطرفدارى اين ازآن وانمود
بهائى درهمان اوايل انقالب  ۀاكاذيب ايّام تكرارى است، وجامع بسيارى از

 درهمين مجموعه نيزچند د به آن داده است، واسالمى پاسخ هاى متعدّ 
لذا ). »اسرائيل ۀديانت بهائى ومسأل« ۀمثل مقال( آن آمده است ۀمطلب دربار

اين  از وجوهى ديگر به زير دراينجا درصدد تكرارآن جواب ها نيستيم، اّما در
  .موضوع مى پردازيم

بيانى ناقص  »ديرين ت وصهيونيسم، پيوندبهائيّ «مطلب  ، در٢٩درص 
حضرت عبدالبهاء را آورده است كه درآن پيش بينى بازگشت قوم يهود  شده از

 .دانسته است ديرين مزبور دليل پيوند ايّام همين پيش بينى را را فرموده اند، و
 ده ها بيان ديگرازحضرت بهاءاهلل وحضرت عبدالبهاء را و مزبوراّما اگركل بيان 

كتاب  خود از دراين خصوص ارائه مى كرد معلوم مى شد كه پيش بينى مزبور
جام جميان چنين  .انبياى بنى اسرائيل است ونه حضرت عبدالبهاء عهدعتيق و

بهائى را ت آيين چيزى جزحّقانيّ  ارائه مدارك مزبور زيرا كرد، نكرده ونخواهند
كرد، چه كه طبق بشارات انبياء مزبورونيزطبق احاديث  اثبات نخواهد

اديان  ۀهم سه، ازعالئم ظهورموعودقوم يهود به اراضى مقدّ  اسالمى، بازگشت
الهى  آن مى باشد كه تحّقق آن ازمعجزات وداليل ثانوى آسمانى وهمزمان با

  .بودن آيين بهائى است
سه، ا و اراضى مقدّ و تبعيد ايشان به عكّ  آرى، با ظهور حضرت بهاءاهلل 

وعود كتب عهد عتيق و جديد و احاديث اسالمى محّقق شد و پس ازآن، به 
 ١٩٤٨تدريج قوم يهود شروع به رفتن به اراضى مزبور نمودند تا آنكه در 

ا، و نه رفتن نه تبعيد حضرت بهاءاهلل به عكّ . ت دادسازمان ملل به آنان رسميّ 
ين شاه و سلطان اراضى، به دست بهاييان نبود؛ بلكه ناصرالدّ يهوديان به آن 

و شايد براى . ا تبعيد كردندعثمانى حضرت بهاءاهلل را به عكّ  عبدالعزيز
هموطنان عزيز جالب باشد كه بدانند يكى از علماى يهود كه با جناب 

 اند، پس از آنكه تهدينى داش ۀى مذاكرئغين بهاابوالفضائل گلپايگانى از مبلّ 
جناب ابوالفضائل از نصوص تورات و آثار يهودى اثبات مى كنند كه موعود 

سه هم رفتند، يهود و مظهر رب الجنود حضرت بهاءاهلل هستند و به اراضى مقدّ 
ا رفته اند تا بشارات و پيشگويى هاى مى گويد حضرت بهاءاهلل عمدًا به عكّ 

جناب  .ياورندكنند و دليل ب اتتورات و كتب يهود را در حّق خود اثب
ابوالفضائل جواب مى دهند كه دو سلطان مزبور به قصد خاموش كردن نداى 

ا تبعيد كردند و اين امر نبوده مگر به الهى ايشان، حضرت بهاءاهلل را به عكّ 
ت و اراده هاى َمْن فى العالم بوده و ه كه مالك مشيّ الهيّ  ۀت و اراده غالبمشيّ 

  ١.هست و خواهد بود
به اراضى  بازگشت قوم يهود ۀى ازنصوص بهائى درباربعض اينجا در 

آت جام جميان برمال شود، وهم ئسه تقديم مى گردد تا هم اكاذيب وافترامقدّ 
اّما قبل از اينكه . الهيه با ظهورآيين بهائى آشكارگردد تحّقق وعود ۀمعجز

 با امر لنصوص مزبور تقديم شود، اشاره مى نمايد براى مالحظه ارتباط اسرائي
جلد سّوم قاموس  ١٦٩-١٧٨ :به صص ى در آنجا،ئبها ۀكى و اماكن متبرّ ئبها

است، مراجعه فرمائيد  »اسرار ربّانى«بديع كه موسوم به ١٠٨توقيع منيع نوروز 
طور كه با جميع  ى به عنوان دينى مستقل، همانئتا مشهود گردد كه امر بها

ارتباط دارد؛ ولى اين  نيز رائيلدول و ملل ارتباط دارد با كشور و دولت اس
سياسى و منازعات احزاب و كشورها و دولت ها و طرفدارى  ۀمقول ارتباطات از

از يكى به نفع ديگرى نيست؛ چنانکه نصوص ذيل فوق العاده در اثبات اين 
ت فعلى مركز جهانى الع از وضعيّ معنى گوياست و عزيزانى نيز كه مايل به اطّ 

ند به سايت هاى اينترنتى بهائى مراجعه نمايند ى دراسرائيل هستند مى توانئبها
ه شوند كه نوع ارتباط اهل بهاء با دول و ملل عالم ارتباطى انسانى، تا متوجّ 

 ىاسيدينى، فرهنگى و اجتماعى است و ابدًا ربطى به رقابت ها و منازعات س
. دوحدت جميع بشرندارن آنها ندارد، و آرزويى جز اتّحاد عالم و ۀوامور مختلف

نصوص ذيل مستغنى از توضيح است و منصفان و حقيقت جويان را كفايت 
  .است
 ۀهواالبهى در خصوص اجتماع سالل« :عبدالبهاء مى فرمايند حضرت 

اسرائيل در اورشليم به موجب نصوص انبياء سؤال نموده بوديد، اورشليم و 
را آن است؛ زي )حضرت بهاءاهلل(ُقْدُس اَالقداس، هيكل ُمكرم و اسم اعظم 

و حائِز كلِّ  مه و شهر بند يزدان است چه كه جامع جميع آالء و نعمدينه الهيّ 
ه مشتمل بر شئون و خصائص حيات ه و ُتَحف و زينت معنويّ غناء و ثروت حقيقيّ 

ه است واجتماع اسرائيل در آن عبارت از آن و ربّانيّ  ۀو محّل ظهورآثارغريب
لواء الهى وارد و بر بحر قدم وارد مى  بشارت بر آن است كه كّل اسرائيل در ظلّ 

 ۀگردند چه كه اين اورشليم الهى كه قدس االقداس در قطبش واقع، مدين
ولى با  .ملكوتى و شهرآسمانى است، مشرق و مغرب در زاويه اى ازاو واقع

وجود اين به حسب ظاهر نيز اسرائيل در ارض اقدس جمع خواهد گشت َو 
مقصود اين است . )آن وعده اى است كه دروغ نيست( ذِلَك َوْعٌد َغيُر َمكذوٍب 
در دوهزاروپانصد سال كشيد، حال بدل به عّزت  رائيلكه ذلّتى را كه اس

خواهد شد به قسمى كه محسود  عزيز ه خواهد گشت و به ظاهر ظاهر نيزسرمديّ 
 َو اْلَبهاُء َعَليِهمْ  ىطُوبى َلُهم ثم ُبْشر.)دوستان( اعداء گردند و مغبوط اوّدا

بهاء بر جميع  وخوشا به حال ايشان پس بشارت باد بر ايشان ( ٢»َاْجَمعين
  .)ايشان باد

سه درالواح مقدّ  )حضرت بهاءاهلل( جمال مبارك« :نيز مى فرمايند و 
تصريح فرمودند كه ايّام ذلّت اسرائيل گذشت، ظّل عنايت شامل گرديد و اين 

و مذلّت هزاران ساله خالصى به روز ترّقى خواهد كرد و ازخمودت  سلسله روز
 نمايند؛ فتارر ه روش وولى مشروط به آنكه به موجب تعاليم الهيّ  .خواهد يافت

عادتها و روش (از ظلمات تقاليد قديمه نجات جويند و از كسالت عوائِد سابقه 
اين قرن است تشبّث  نور و رهايى يابند و به آنچه روح اين عصر )هاى قبلى

عالم بشرى سعى و  ۀكنند و درمنافع و روابط عموميّ  نمايند؛ تعديل اخالق
 واغراض ملّيه منَسِلخ گردند يدهكوشش نمايند، از تعّصبات قديمه و افكار پوس

اغنام الهى شمرند و خدا را شبان مهربان  و جمع بشررا )برهنه و منقطع گردند(
سبب  ه چه از افراد و چه از ملّت،امروز روزى است كه افكار خصوصيّ . دانند

  ٣».نكبت كبرى گردد و عاقبت منتهى به خسران مبين شود
ه كه در يوم ظهورآن نهال مجمله وقايع جسي از و« :مى فرمايند نيز و 

و ... بيِهمال وقوع خواهد يافت، َعَلم الهى به جميع ُاّمت ها بلند خواهد شد 
 ۀرآن نهال بيهمال جميع اسرائيل را جمع خواهد كرد؛ يعنى اسرائيل در دو

و  وبآن، در ارض مقّدس جمع خواهد شد؛ يهود كه در شرق و غرب و جن
جمال مبارك اين وعد الهى كه  ۀدر بدايت دور... شمال متفرّقند مجتمع شوند

مالحظه مى نماييد  .در جميع كتب انبياء منصوص است، بناى ظهور گذاشته
ى تملّك كه از اطراف عالم طوائف يهود به ارض مقّدس آيند و قراء واراض

به قسمى كه جميع فلسطين مسكن  ،نموده سكنى كنند و روزبه روز در ازديادند
  ٤».آنان گردد

 اينكه جمال مبارك«: سؤال و جوابى است، َقوُلُه اْلَعزيز درضمن و 
از ظلم و بندگى ( اسرائيل تحرير خواهد شد ۀفرمودند سالل )حضرت بهاءاهلل(

وقتى بود كه بنى اسرائيل رجوع ننموده  ، اين بيان مبارك در)آزاد خواهند شد
لكن اين بيان مبارك در حّق مؤمنين اسرائيليان ... بودند و در نهايت ذلّت بودند 

البد . بع عزيز مى شونديعنى كسانى كه مؤمن شدند، سايرين بالتّ  ،است
در صورتى كه موافق و  ،ديگران هم به ُطفيل داراى عّزت و ترّقى مى گردند

ولى مقصد اين نيست كه اگر آنها عداوت كنند هم، باز  .باشند دوست و رفيق
  ٥».خواهند كرد خرابترّقى خواهند كرد بلكه خانه خود را 

ه الهيّ  ۀقريب مالحظه فرمايى كه وعد اى سليل جليل ابراهيم، عن« :نيز و 
بقدر «: زيو ن ٦».در حّق سالله ابراهيم باالخّص تحّقق يابد و فرح رخ بگشايد

ملل حاصل شده زائل  نيکه ب ىو کوشش نمود تا سوء تفاهم ىسع ديباامکان 
و اگر  مياست بنما انياد نيکه ب ىبحث در سوء تفاهم ىقدر ديشود و لهذا با
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 تينها گريکديملل با  عيحاصل گردد، جم ىحاد کلسوء تفاهم زائل شود، اتّ 

ت ملل اس ىاختالف و جدال از علما نيا ىسبب اصل .نديالفت حاصل نما
ملل مغضوب خدا هستند و  ريکنند که سا ىم ميآنها به ملل خود چنان تفه رايز

بودم و خانه  هوديه در جنب معبد يّ در طبر ىروز .محروم از رحمت پروردگار
 هوديقوم  ىا ديگو ىکند، م ىوعظ م هوديخاخام  دميد .ُمشِرف به معبد بود

حضرت  ۀشما را از ساللخدا  .او ريت غملل امّ  ريو سا ديت خدا هستشما ُامّ 
ملل ممتاز  عيو برکت به شما داده و شما را از جم ضيخلق کرده و ف ميابراه
 ىوسفيفرستاده، حضرت  ىعقوبي، حضرت دهيبرگز ىقاز شما اسحا .نموده
فرستاده،  ىمبعوث نموده، حضرت هارون ى، حضرت موسائختهيبرانگ

و حضرت  يىايعو حضرت ِاشَ  ىو حضرت داود ختهيبرانگ ىمانيحضرت سل
را  انيشما فرعون ىاز برا ؛از شما هستند مبرانيپ نيا عيجم. فرستاده يىايليا

شما مائده فرستاد، از سنگ آب  ىو از آسمان برا شکافت را ايغرق نمود و در
و  ديَابناِء خدائ لياسرائ ىشما بن ،ديت مقبوله نزد خدا هستمّ شما اُ  کرد، ىجار

و  ديشو ىم زيآنوقت شما عز ديآ ىم حيشما مسموعود . ديملل ممتاز عياز جم
 .گردند هملل، خذله هزله رذل ريواّما سا ديگرد ىم ريعالم حاکم و ام عيبر جم

 ،نيريسا طور نيهم. ها آنقدر از حرف او مسرور بودند که وصف ندارد ىهودي
، نيريمنظور از سا( ت بوده اندمّ اُ  ىسبب اختالف و نزاع و جدال آنها علما

 ىهوديمشابه آن عاِلم  اناتيکلمات و ب زين نيهر د ىاست که علما گريد انياد
کردند،  ىم قتيحق ىتحرّ  نهاياّما اگر ا. )نديگو ىخود گفته و م ىتهامّ اُ  ىرا برا

د قبول است و تعدّ  ىکي قتيحق رايشد، ز ىفاق حاصل محاد و اتّ البتّه اتّ 
  ٧».ديننما

ه توسط امثال جام جم ت درنصوص فوق، ميزان ظلمى راكدقّ  ِصرِف  
دراين  وقتى اكاذيب جام جم را .بربهائيان واردشده ومى شود، آشكارمى سازد

خصوص مى خوانيم، به يادمى آوريم كه تهمت هاى مشابهى درهمين 
 ١٣جلد ۀمرحوم دوانى درترجم .شده است شيعه وارد ۀخصوص به فرق

 در شبهاى پيشاورسلطان الواعظين شيرازى دركتاب  مرحومنيز بحاراالنوار و
دست ساخته امثال  اشاره كرده اند كه مخالفين شيعه، آن را عدفاع ازحريم تشيّ 

هام مزبورمى نويسند كه چون اتّ  ردّ  عبداهلل بن سباء يهودى دانسته اند ودر
تا  راحبس نمود ت قائل بود، تا سه روز اوعبداهلل درحّق حضرت على ع ربوبيّ 

ضمنًا درصدراسالم جاى  ٨.به آتش سوزانيد را چون قبول نكرد او توبه كند و
ص رابه  آقاى شهبازى وجام جميان نيزخالى بوده است كه حضرت محّمد

  ٩.زنشان يهودى بوده، يهودى وصهيونيست بنامند اينكه پدر خاطر
بهائى دراسرائيل را  ۀكتأسيسات واماكن متبرّ  ۀجم سعى كرده توسع جام 

آن كه با توضيحات فوق كذب آن  كند، حال معلول علل سياسى وانمود
بهائى  ۀآشكارمى گردد، ومعلوم مى شود كه تسهيالت داده شده به جامع

درآنجا نه به خاطرعلل سياسى، بلكه به خاطراين بوده وهست كه آيين بهائى 
بهائيان  ۀدينى زنده وپويا است واقدامات صلح جويانه واهداف عالي

وملل عالم  دول وده است كه اكثردرسراسردنيا چنان اعتبارى نصيب آن نم
با آنان همراهى نموده  براى آن احترام قائلند وبه طيب خاطردرصورت نياز

 وفاتت موقمضافًا گويا جام جميان فراموش كرده اند كه معافيّ . ومى نمايند
بهائى نيست، بلكه شامل همه  ۀبه جامع بهائى ازماليات دراسرائيل مختّص 

جام جم درآتش حسدمى سوزد كه چرا  .وده استازجمله اماكن مسلمين نيزب
اديان  ت ويهودى، درشماررديف اسالم ومسيحيّ  در نيز اسرائيل آيين بهائى را

  ).ايّام ٢٧ص(.ت شناخته استبه رسميّ 
 ٢٧-٢٦صص ۀپاراگراف آخرمقال ٥را مى توان از آتش مزبور سوزش 

ه، صحبت از سكون وادب خارج نمود ۀازرويّ  دريافت كه لحن مقاله نويس را
كاكل بهائيان را گره خورده به زلف «بهائيان نموده،  »جسارت كبك وار«

ى كه يبهائيان بايد هزينه ها« :دانسته، وتهديد مى نمايد كه »صهيونيسم
اسرائيل وصهيونيسم جهانى دربرابرخروش انقالبى مظلومان ومحرومان جهان 

مى گفتند كه قبل اى كاش جام جميان  ».مى پردازند، سهيم وشريك باشند
صد  از ازتأسيس اسرائيل، هزينه هاى جانى ومالى اى كه بهائيان درمتجاوز

 و سحب و سال پرداختند، به چه خاطر بود؟ جام جميان كه براى تهديد
 حيا وتقوى را) ايّام ٦٠ص( »ىيمظلوم نما«كشتاربهائيان وكتمان آن با عنوان 

نيسم وغيره دارند؟ تقصيربهائيان صهيو ۀفراموش نموده اند چه احتياج به بهان

متعصبّين يهودى  ۀسال ١٤٠٠جنگ  ۀهزين دراين يك قرن ونيم چيست كه بايد
اصًال آيين بهائى وبهائيان  رماسالم تا حال بپردازند؟ گي ازصدر ومسلمان را

 ۀنداشتند، آيا جام جميان با صهيونست ها دوست بودند؟ تاريخ كين وجود
ه ربطى به بهائيان ندارد ه شويد قضيّ بخوانيد تا متوجّ  يهوديان را و متقابل خود

 وحدت مسلمين ويهوديان ومسيحيان وساير و حاددوستى واتّ  آيا بهائيان جز
قرآن ( اند؟ اعدلوا هو اقرب للتّقوى خواستهديگران چيزى  پيروان اديان و

  ).مجيد
 ،)٢٩ص( امربهائى مى نويسد ۀدربار Jerusalem Post جم ازاخبار جام 

 فى تاريخ وتعاليم ديانت بهائى،اّما نمى نويسد كه همين روزنامه عالوه برمعرّ 
عات صندوق تبرّ  بهائى دراسرائيل چنين نوشته است كه بهائيان از ۀابني ۀدربار
روحانى  امور يتتمش و اراضى وساختمان ابنيه واحداث حدائق به خريد«خود 
اعانه دريافت ) اسرائيل( دولت اديان از مبادرت مى نمايند وبرخالف ساير خود

  ١٠».فقط ازاعانات پيروان خود را مى پذيرند نمى دارند و
حتّى مسلمين دراسرائيل ازكمك هاى دولت اسرائيل دراين زمينه ها  آرى 

راستى آيا  .نپذيرفته ونمى پذيرد بهائى چنين اعاناتى را ۀبرخوردارند ولى جامع
  صهيونيست هستند؟ نيز مسلمين مزبور

فرودگاه  نوشته اسرائيل در ٢٧همه اين است كه جام جم درص از تربجال 
خود حتّى يك چمدان زائرين بهائى را بازنمى كند ولى چمدان ديگران حتّى 

به حساب اطمينان آنها به  بايد اگر چنين است، اين را .يهوديان را بازمى كند
 زاع ها وزيارت نداشته اند وبه دنبال ن بهائى دانست كه هدفى جز ۀجامع

زندان هاى  نگارنده كه چندسال در خود. نيستند دسيسه هاى سياسى نبوده و
ايّام شاهد  ٦٠ص جمهورى اسالمى به سربرده ام وبه مصداق كاريكاتور

وارده بربهائيان بودم، بارها ديدم كه حتّى زندانبانان جمهورى  »قلقلك هاى«
تفتيش  ايشان را ن،ند زنداى به بئخروج زندانيان بها و ورود موقع اسالمى نيز

مصاحبه  لين زندان هاى مزبورئومس اى كاش جام جميان با .بدنى نمى كردند
 ايّام كينه توز ۀنكند به قول نويسند .جويا مى شدند را ت اين كاروعلّ  مى كردند

  .نيزگره خورده باشد »زلف جمهورى اسالمى«به  »كاكل بهائيان« ،)٢٧ص(
 بهائيان جهان آشكار صداقتى كه از مانت وآيا جزهمين ا! اهلل سبحان 
دليل اطمينان دول وملل ازبهائيان تواندبود؟ شايدجام جميان  هست، بوده و

باورشان نشودكه بعضى زندانبانان جمهورى اسالمى نيزبه بهائيان زندانى عشق 
جام  تبراى حير .مى ورزيدند وبه صداقت وامانت ايشان اطمينان داشتند

رشان مى رسد كه اين اطمينان به حّدى بود كه درانتقال جميان به استحضا
زندان شهرستان محل سكونت وى به زندان مركز  زندانيان بهائى از يكى از

ايشان رابه  ۀدستبند اعزام كنند، پروند و مورأم با استان، به جاى آنكه ايشان را
ايشان  .دفى كنمعرّ  تاناس به زندان مركز را خود برود خودشان داده، مى گويند

ايشان رابگيرند وبه  ۀكه پروند لين مى گويندئوصبح به زندان مى رسند وبه مس
لين كه ازجريان مزبورحيرت وتعجِّب كرده ئومس .شان كنند منتقل داخل بند

 ٢ساعت  تا بودند، با نهايت احترام به زندانى بهائى مى گويند ايشان هنوز
سپس براى انتقال  و بزنند دورى شهر رد بروند وقت دارند ومى توانند ظهر بعداز
 .منتقل شوند همان وقت به بند اّما ايشان ترجيح مى دهند .برگردند به بند

ازعوامل جمهورى اسالمى  اميدآنكه موّرخين رسمى درآينده بهائيان را
  .ننويسند

دشمن برعظمت آيين وامانت  به فدايت بهاءاهلل كه دوست و اى 
اى بهاء اهلل آنچه راكه به فضلت  .مى دهندوصداقت عّشاقت شهادت داده و

به ما عنايت فرمودى، به عدلت ازما مگير، چه كه مابهائيان وعّشاقت هرچه 
 به ما كمك كن كه آنگونه باشيم كه تو. بكوشيم بازهم لياقت آستانت رانداريم

يارى كنيم وبه  جهانيان تعاليمت فرموده اى تا بتوانيم به هموطنان عزيزمان و در
جميع خلقت رادوست داريم وبه « ت بيش ازپيش بپردازيم وكرى بشريّ نو

  ١١».جميع بشرمهربان باشيم
پيروزى  شادى از« ۀگفته شد جام جميان بايدپاسخ اكاذيب مقال آنچه با 

بدهند، چه كه  ايّام رانيز ٣١ۀدرجنگ بين اعراب واسرائيل درصفح »تل آويو
دى  مشاهده نشده كه حاكى ازشاوتعاليم بهائى  حتّى يك آيه ازكتب و آثار

بهائى  نابعمراجعه به همان م .تى ديگرباشدلّ مبر ملّتىبهائيان براى پيروزى 
ت حضرت بهاءاهلل دروصيّ . حقيقت است ۀآشكاركنند ٣١صۀ درمقال مذكور
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مقصوِد اين مظلوْم از حمل شدايد و باليا وانزاِل آيات « :مى فرمايند خود ۀنام

اهِل عالم،  ۀِد ناِر ضغينه و َبْغضاء بوده که شايد آفاِق أفئدنات، ٕاخماو اظهاِر بيّ 
وحضرت عبدالبهاء  ».فائز ىبه نوِر اتّفاق منّورگردد و به آسايِش حقيق
  :درمناجاتى چنين به درگاه الهى دعا مى فرمايند

اى يزدان مهربان جميع بشر را از يك سالله خلق فرمودى تا اعضاء يك 
در ظلِّ ُسراِدِق فضلت َمأوى  ،حضرت تو شوندخاندان گردند و بندگان 

بخشيدى و بر خوان نعمتت مجتمع كردى و از اشراقات انوار عنايتت 
اى خدا، تويى مهربان، تويى ملجأ و پناه و بخشنده فيض . ر ساختىمنوّ 

تاج انسانى را زينت هر سرى فرمودى و خلعت موهبت را زيور كل . حيات
حد فرما اى موالى مهربان، كل را متّ . ندبشر، تا غريق درياى رحمتت شو

ت واحده و مظاهر مختلفه را به يكديگر الفت بخش؛ جميع ملل را ملّ 
كن تا اجزاء يك خانمان گردند و روى زمين را يك وطن دانند و به نهايت 

اى خدا، رايت وحدت عالم انسانى را بلند فرما، . جويند الفتحاد، اتّ 
اى خدا، اى  .را به يكديگر التيام دهصلح اعظم را مستقر كن، قلوب 

تت شادمان كن و ديده ها را به پدر مهربان، قلوبمان را از نفحات محبّ 
ذ فرما و در نور هدايتت روشن نما و گوش ها را از نغمات جانپرور متلذّ 

ى الَقديُر يا َستّاَر اْلُعيوِب ِاَنَك َاْنَت الَقوِّ  .ملجاء و پناه بخش يتصون عنا
ُنوْب َو يا َغفّ  اَر الذ.  

  :ونيز

خدايا تاريكى نزاع وجدال وقتال بين اديان وشعوب واقوام، افق حقيقت 
پس اى . جهان محتاج نورهدايت است. پوشيده وپنهان نموده را

جهان راكران به كران روشن  پروردگار عنايتى فرما كه شمس حقيقت
  .نمايد

 جم به نقل ازبه خبرجعلى به نقل ازآقاى اولمرت نيزكه جام  راجع 
دل  درد«جمهورى اسالمى نقل كرده، درهمين مجموعه، ضمن  ۀروزنام

نيزكه  اّما خالى ازلطف نيست كه پاسخى را. مطالبى گفته شد »باآقاى واليتى،
  ١٢.يدن نوشته شده دراينجا تقديم نماآ ۀقبًال دريكى ازسايت هاى بهائى دربار

  »ميکن ىحمله نم رانيبه ا انيبه خاطر بهائ:لياسرائ«
  :بود نيآن چن اصل

 ىجمهور هيعل دياز تهد ىنيعقب نش هيتوج ىبرا ىستيونيصه ميرژ
  .به عنوان ابزار استفاده کرده است تيّ ه بهائاز فرقه ضالّ  رانيا ىاسالم

 ىبهائۀ از سران فرق ىکه تعداد ىدر جلسه ا لياسرائ رينخست وز اولمرت
ارادت خود را  رانيبه ا ىحمله اتم عهيشا در آن حضور داشتند ضمن ردّ 

العدل اعظم  تيبه سران ب لهيوس نياعالم کرد و به ا ىبها ئۀ به جامع
 نيبه ا هاز حمل رانيدر ا انيسات بهائداد به خاطر احترام به مقدّ  نانياطم

  .کشور منصرف شده است

دعوت وزارت  مذکور با انيبهائ ىلياسرائۀ روز نام کيبه گزارش  بنا
 ىآنها چهره ها انيجلسه حاضر شده بودند و در م نيدر ا لياسرائ ۀخارج

 زيسالها قبل ن .خورند ىبه چشم م زين ىبهائ ىرانيا کيو  ىسرشناس بهائ
 ندهيفرقه گفته بود سرنوشت و آ نيماکسول از سران و رهبران ا هيّ روح
  .است وستهيبه هم پ ريزنج کي ىچون حلقه ها ىگريو بهائ لياسرائ

 نيچن شيدر نوشته ها زين ىستيونيصه ميذاران رژگ انياز بن ونيگور بن
همواره  انيبهائ ليحکومت اسرائ سيسأت ىکند که از ابتدا ىعنوان م

  .ندداشته ا ليبا دولت اسرائ مانهيروابط صم

      :خبر نقد
 گريد ىاسيمانند هر خبر س ىخبر کامال معمول کياّول  خبر در وهله نيا 

بودن و مغرضانه بودن  ىعيطب ريخبر بر غ ىواق در فهتعمّ  ىاّما کم رسديبه نظر م
درآن گنجانده شده  ىآن داللت نموده و اهداف غرض ورزانه به طرز ماهرانه ا

  .ميپرداز ىآن م ديو تنق ىاست که اکنون به بررس
 ديبر تهد ىاز موضع خود مبن لياسرائ ىنيقسمت اّول خبر به عقب نش در 

تعجِّب بر  ىنيعقب نش نيا عاقبت اامّ .اشاره شده است ىنظام ۀبه حمل رانيا
از حمله به  انيبه خاطر بهائ لياسرائ رينخست وز ايکه گو نيو آن ا.است زيانگ

 تيب ىالع اعضاانصراف را به اطّ  نيمنصرف شده و ا رانيا ىاتم ساتيسأت
  .است دهيالعدل اعظم رسان

  :از جمله شودى مطرح م ىادياالت زؤباره س نيا در
 انيبهائۀ به جامع ىچه نفع رانيا ىاسالم ىجمهور ىاتم ساتيسأت) ١ 

  به خاطر آن از بمباران آن منصرف شود؟ ليداردکه اسرائ رانيا
هم نژادان و هم  ليبه چه دل لياسرائ ىهوديو  کاليحکومت راد) ٢ 

 تيرا حما انيرا فراموش کرده و بهائ رانيا انيهودي ىعنيمسلکان خود 
 ىب تيحما سميونيصه ىدئولوژيا هياّول از اصول ىکيکه  ىحال ند؟درينما

  .عالم است انيهودياز  ليدولت اسرائ ىچون و چرا
 چيه ىاست که رو ليدولت اسرائ ىاسيس ىمهمتر از همه خط مش) ٣ 
 ىاتم ساتيسأاگر ت اندازد و مطمئنًا ىخود را به خطر نم تيّ موجود ىفاکتور
ظه هم درنگ را لح کيبود حتّى  نيآنها خطر آفر ىبرا ىاسالم ىجمهور
حال . کردند ىم ساتيسأت نيا ىدانستند و بالفاصله اقدام به نابود ىجائز نم

  ....داندياندازند خدا م ىخود را به خطر م تيّ موجود انيبخاطر بهائ گونهچ
انجام  سکيآن ر ىکه رو ستين ىکشورها مسئله ا ىتيّ امن ىاسيس ۀلأمس 

 ىمقاله هرگز مانع از اجرا نير در او اقدامات انسان دوستانه از نوع مذکو رديگ
کشور نبوده و نخواهد  کي تيّ حفظ موجود ىبرا ىاسيوس ىنظام اتيّ عمل
هرگز  ىتيّ در مسائل امن هيژکشور به و کي ىاسيس ىکه خط مشنيخالصه ا. بود

 ىو انسان ىو اخالق ىکند آن هم مانند مسائل احساس ىنم دايانحراف پ
  .قرار گرفته باشد تيحما نيپشت ا کيتژهدف استرا کيکه نيمگر ا ى،مقطع
که بر اساس  رانيا ىجامعه بهائ مينياّول و بب ۀبه مسئل ميبرگرد حال 

جامعه  نيا ىمنع شده است و اعضا ىاسياعتقادات خود از دخالت در امور س
 ريحّقوق خود محروم شده اند و به ادارات و دوا هيسال است که از کل ٢٨
 کيراتژتوانند ُمِمِد است ىندارند چگونه م ىاهر ىو نظام ىاسيو س ىدولت
با  رانيدرا ليدولت اسرائ ىالعاتاطّ  و ىاسيباشند؟ اهداف س رانيدر ا لياسرائ

کارمند شاغل  کيشود؟ى بر آورده م انيبهائ ىو نظام ىاسيکدام امکانات س
ور  شهيکارگر پ کي ايالعات جمع کند تواند اطّ  ىبهتر م ىدر ادارات دولت

و  ىمسلح و نفوذ ىگروه ها لهيالعات به وسکه کسب اطّ  يىاد؟درجاوآز...و
است که  ىانيبه بهائ ىازيو آسان است چه ن قيچهره عوض کرده مملکت دق
  از همه جا رانده شده اند؟؟

 کياز  ريغ يىهدف ها انياز بهائ لياسرائ ىها تيحما انيعمدّ  پس 
  .کنند ىساده را دنبال م ىالع رساناطّ 

قرار دارند  رانياز ا ىص و محدوددر نقاط مشخّ  رانيا ىاتم ساتيسأت) ٤ 
وجود  رانيا ىو مرکز اتم ىبهائ ۀکاماکن متبرّ  نيب يىايجغراف ىکينزد چيو ه

 انيبهائ ۀکه اماکن متبرّ متوجّ  ىخطر چيه رديصورت گ ىندارد واگر حمله ا
  .نخواهد شد

 بيتخر اي ىاسالم ىرجمهو ۀليبه وس ىبهائ ۀکاماکن متبرّ  تياکثر نيبر ا عالوه
بهانه قرار دادن  نيبنابرا. شده اند ليتبد گريمصادره و به مراکز د ايشده اند 

توسط  ىپرداز جز دروغ ىزيچ رانيانصراف از حمله به ا ىکه برااماکن متبرّ 
  .ستيخبر ن نيسازندگان ا

 ىشانيپر زيبر مخدوش بودن قسمت اّول خبر در قسمت دوم آن ن عالوه 
العدل  تياّول خبر ذکر شده است که سران ب قسمتخورد در ىبه چشم م

به افراد دعوت  دًاکرده اند و در قسمت دوم خبر مجدّ  دارياعظم با اولمرت د
 نيمدعو رينخست وز معموالً  .اشاره شده است لياسرائۀ شده به وزارت خارج

معلوم است که . نه در وزارت خارجه رديپذ ىم ىريخود را در مقّر نخست وز
  .زود مطلب قسمت اّول را فراموش کرده است ىليخبر خ سندهيافظه نوح

متناقض با مسئله اّول مطلب  موضوع کامالً  کيمطلب به  نيهم ۀادام در 
ماکسول گفته است که سرنوشت  هيّ که خانم روحنياشاره شده است و آن ا

لب مط نيآوردن ا. است وستهيبه هم پ ريزنج ىچون حلقه ها ليو اسرائ انيبهائ
اح خبر هدف دهد که طرّ  ىو عدم ارتباط آن با خبر قسمت اّول نشان م

  .کند ىمطلب دنبال م نيدر ادامه ا ىمکنون
در  زين ىدر باره جامعه بهائ ونيمربوط به اظهار نظر بن گورۀ ذکر مسئل و 
  .است استيهدف و س نيهم ىراستا

  :جهينت



 
 ١٦٢   ولوله درشهر

 
 ىآن سع سندهيه نوک ديآى بر م نيخبر چن نيمتناقض ا بيمشاهده ترک از 

خبر  کي نه صرفًا دارد، ليبا دولت اسرلئ رانيا ىدر مرتبط نمودن جامعه بهائ
 نيو تدو ىاحمسائل مذکور در خبر به نحو مغرضانه و هدفمند طرّ  .ساده ىرسان

 ىبنام فلسف ىدفر زين ١٣٣٤در سال  رايندارد ز ىکار تازگ نيالبتّه ا .شده اند
بشوراند و  انيبهائ هيرا بر عل رانيده تا بلکه جامعه انمو کاتيتحر نياقدام به ا
  .ندينما ىهدف را دنبال م نيهم زياکنون ن

که جامعه  دانندى مشابه م ىخبر و خبر ها نيدر خاتمه خود سازندگان ا و 
که  ىاسيس کاتينقاط جهان هر گز در تحر ريو چه در سا رانيچه در ا ىبهائ
 نيکنند و اقدام به ا ىبال ندارد شرکت نمبه دن ىورز نهيو ک ىجز دشمن ىزيچ

 ىسر چشمه م ىائبه ىآنان به آيين جهان ىخيتار قيعم نهياز ک کاتيگونه تحر
که  ىليبه اسرائ انيکه با وابسته نشان دادن بهائ ندينما ىآنان تالش م. رديگ

اهل بهاء را  مورد نفرت مسلمانان است، نيبا فلسط ىرياکنون به واسطه درگ
البتّه اهل . ندينما رينامطلوب از آن تصو ىه مردم چهره ار و درنزد عامّ اعتبا ىب

  .دهند صيشده اند که حّق را از ناحّق تشخ داريو عامه مردم آنقدر ب قتيحق



 
 ١٦٣   ولوله درشهر

 

  اسرائيل  ديانت بهائى ومسئله

 رسانه هاى در نوشته پاسخى است به مقاالتى كه درسالهاى اخير اين
هلل انظيرسلسله گفتارهاى آقاى عبد( ايران نوشتارى تصويرى و صوتى،

درآنها، ديانت بهائى  و مى شود و ، منتشرشده)شهبازى درروزنامه كيهان
  . معرفى مى گردد اسرائيل، و صهيونيزم همراه و همكار

  تو، سايت ديدگاهنشي

  بهائى ومسئله اسرائيل  ديانت )الف

 قرن نوزدهم ميالدى كه يكى ازتاريكترين دوران حيات دراواسط  
س، به طورپياپى، براى نجات ايران مقدّ  دونفس ،كشورايران سپرى مى شد

حمالت بى امان علماى  ت هدفوبه فوريّ  بلكه تمامى جهان، قيام نمودند
دباب، محمّ  د علىسيّ . اسالم وبه تبع آن حاكمان وقت وعوام الناس قرارگرفتند

س  مؤسّ هدف جوخه آتش قرارگرفت وبهاءاهلل س ديانت بابى، درتبريزمؤسّ 
ت درسياهچال مخوف طهران، به بهائى، پس ازاسارت و مسجونيّ  ديانت

 تدبير با آنجا از و ازايران اخراج وبه عراق عرب وارد ين شاهفرمان ناصرالدّ 
 تا و شد تبعيد اوسپس به عكّ  استامبول خليفه عثمانى به مشترك سلطان ايران و

اسالم وملوك  خليفه ك ارض وجا به ملو همان از و برد بسر آنجا آخرحيات، در
 وكالى سلطان ومشايخ م وشاه ايران وصدراعظم عثمانى وه وناپلئون سوّ مسيحيّ 

ومراعات  به اجراى عدل وداد وآنان را خطابات شديده صادر زمان، مشاهير و
 در جديد ظهور افسوس كه اين افسوس وصد اما.نمود انذار حقوق مردم حال و

درباره اعتقادات  انواع سوء تعبيرات وبه تدريج مجهول ماند موطن اصلى خود
  . رواج يافت واهداف واعمال پيروان آن

 له واقامه ادّ  خدا اثبات وجود در و يكتا ايمان دارند به آفريدگار بهائيان  
 روزه و نماز با و ازمرگ معتقدند روح وبقاى آن بعد وجود به ،براهين مى كنند

 غنى متعال را با نياز و راز ناجات ووم هوتالوت ادعيّ  نيايش دمسازند و
  . ه خودمى شمارندازفرائض يوميّ 

تبليغ  و ترويج از و گروه سياسى نمى شوند عضوهيچ حزب و بهائيان  
 و سفارت زارت و و قبول از را خود و مانند مى سياسى دور مشىّ  هرگونه خّط 

ه نيل به ك نجاآ تا ،دانند نظايرآن، معذورمى و نمايندگى مجالس قانونگذارى
 بهائى باشد عالئم عدم انتساب اشخاص به ديانت از چنين مقاماتى مى تواند

جسمانى  به زندگى نيست كه بهائيان تارك دنيا بوده البته اين، به آن معنا و
نان آ. بى تفاوت مى باشند ونسبت به مصالح مملكت خود ءوانسانى بى اعتنا

بهائيان  زيارتگاه و مى نمايندتقديس  خاك ايران را بوده مورأفداكارى م به
اقصى نقاط دنيا به زيارت آن  امكان از صورت كسانى در .عالم مى شمارند

اين است كه اين خاك مينونشان معمورترين  جانشان وآرزوى دل و مى شتابند
 ارشد صريح بيان عبدالبهاء پسر به. داراى محترم ترين حكومات گردد ممالك و
. خيانت به وطن را مگر ل نمودتحمّ  رامى شود چيزبهاء اهلل، همه  و جانشين

 در اامّ  ،گيرد ايمان آنان مايه مى وظيفه بهائيان است كه از وطن فريضه و حّب 
اوج داشته،  بر وطن نمى دانند بلكه نظر درحّب  تنها را خود عين حال افتخار

  . عالم رابه دل دارند حّب 
ت جميع انبياء ا حقانيّ مّ ا ،ه محسوب استبهائى جزء اديان مستقلّ  ديانت  

 رسول. آسمانى واديان الهى راتجليل وتكريم مى نمايد تصديق وتمام كتب را
اين بابت  از و وبه تقديس مى ستايد شناسد مى دالمرسلينمقام سيّ  اكرم رادر

قبول  ديانت اسالم بوده، قبين اديان جهان تنها ديانتى است كه مصدّ  در
تاريخ  و قرآن باى آشنائ ه ديانت بهائى مى داند والزمه اعتقاد ب را ت آنحقانيّ 

 و اروپا عالم، على الخصوص در مدارس بهائى در سراسر اسالم را، در
  . مى دارد راصلى دروس مقرّ  جزء مواد  آمريكا،

اسالم كه برخى، مغرضانه به آنان مى  تهمت مخالفت با ايران از بهائيان  
مضمون يكى ازدعاهاى آنها . دانندمنصفانه نمى  وآنرا شاكيند سخت ،بندند

مى دهم به آنچه كه انبياء واصفياء توشهادت  شهادت پروردگارا ،چنين است

شامل  را) رسول اكرم(الهى درسوالنتو مى خواهم كه شفاعت سيّ  از و دادند
 نسبت به پيامبر بهائيان اعتقاد ؛ كه نمونه بارزى از....فرمائى حال من قرار

 موجود دالشهداءاى مخصوص سيّ  ن آثاربهائى زيارتنامهدربي. مى باشد اسالم
آمريكا، شجاعانه، اقدام به  و به اروپا خود عبدالبهاء دراسفار نيز و ١است

 ٢.مسيحيان نمود كليساهاى و حقيقت اسالم دركنيسه هاى يهوديان فىمعرّ 
 سرزنش وعتاب قرارمى دهند مورد ديانت بهائى را شگفت اينكه گروهى هم

نقطه ضعف  راحتى تنها مواقع آن درپاره اى و اسالم دفاع مى كند زا كه چرا
بعنون يك  اسالم را م است اين است كه بهائيانآنچه مسلّ . بهائيان مى دانند

 اامّ ، تصديق مى نمايند و ييدأت) اديان بزرگ ديگر همانند( ديانت الهى
آموزه هاى  ى حاصل شده كه بكارگيرىتغييراتى كلّ  جهان امروز كه در معتقدند
ق ديانت اسالم ديانت بهائى مصدّ . ايجاب مى نمايد زمانه را مطابق و جديد

 را خود مختّص  واحكام اساسى زندگى تعاليم تمامى زمينه هاى در ااست؛ امّ 
 و جديد راهكارهاى كامالً  مختلف جهان امروز، معضالت براى حلّ  و دارد

ه نظريّ  اصوالً  ا، ديانت اسالمبسيارى ازآنه درمورد كه دارد كارآمدى دراختيار
  . نكرده است اى مطرح

اسالم، درطى ساليان گذشته تالش  ت باتبع تهمت مخالفت وضديّ  به  
 و تابهائيان رابه نحوى ازانحاء، بادولت اسرائيل همكار وسيعى صورت گرفته

. صهيونيست بخوانند بتوانندآنان را به لطف آن، تا نشان دهند همدست
 را آنها از مورد چند اختصار به بسياراست كه ذيالً  اين زمينه درهامات وارده اتّ 

   :بررسى مى كنيم
  
    دولت اسرائيل ارتباطات سياسى دارند  بهائيان با. ١

اسرائيل  كشور ادارى ديانت بهائى در مركز هام استقراراين اتّ  مبناى ظاهرًا  
 ا نه به ميل ايشان،بهاء اهلل به عكّ  شد، تبعيد ذكر قبالً  طوركه همان. مى باشد

 مهمّ  مركز دو حيفا و اعكّ . صورت پذيرفت زمان جابر كه به حكم سالطين
سال  ٥٦ و داشت قرار حوزه خالفت اسالمى عثمانى درآن زمان در بهائيان،

 محدوده وفات عبدالبهاء، در سال پس از ٢٧ گذشت بهاء اهلل و در از بعد
 اماين سرزمين ازقديم االيّ . رديدسيس به نام اسر ائيل، واقع گأكشورى تازه ت

 س يهوديانمقدّ  معبد محلّ  ،تقديس پيروان اديان مختلف بوده است مورد
معراج  مسير و ل اسالمقبله اوّ  مقرّ  وعروج عيسى مسيح و بعثت و دتولّ  ومكان

مسلمانان مى  مسيحيان و يهوديان، هتوجّ  مورد لهذا. رسول اكرم واقع شده
 بهاء اهلل و و مدفن باب نيزاين است كه ان به آن دياره بهائيت توجّ علّ . باشد

عده اى، طبق  ايشان وبه زعم اين نه به ميل خود و دارد درآنجا قرار عبدالبهاء
 به دولت ايران و به اراده و اجبار بلكه به حكم ،يك نقشه حساب شده بوده

تشكيل دولت اسرائيل،  سال قبل از ٨٠متجاوزاز خالفت عثمانى، دستور
  . رت پذيرفته استصو

دولت اسرائيل مى باشد،  ارتباط سياسى بهائيان با دليل بر امر اين اگر  
نمود؟  دولت اسرائيل مى توان انكار با مسلمانان را يا چگونه ارتباط مسيحيان

 شهر و ه دارندوشيعيان جهان به آن توجّ  نجف اشرف مدفن اميرالمؤمنين است
اسالم ازجميع  اهل نزد در اين واسطه رسول اكرم است وبه دفن مدينه محلّ 

حكومت  شيعيان با ا اين امر به معناى ارتباطامّ  ،س مى باشدعالم، مقدّ  اقطار
 غيرنقدى وجوه نقدى و و هم چنين ارسال خيرات. عربستان نيست عراق يا

به عنوان كمك به  نبايد كه رامسلمين براى مراقبت وتعميرات اين اماكن متبرّ 
قاعده مستثنى  اين از بهائيان نيز .عربستان به حساب آورد يا حكومت عراق

 روحانى يك جامعه در و سه ادارىنيست مؤسّ  ازاين گذشته ممكن. نيستند
مقامات آن  با خود ى ومعنوىا براى حفظ حقوق مادّ امّ  ،كشورى واقع شود

ساكن  خود كشور كه در مسلمان شيعه، مادامى يك فرد .مرتبط نشود كشور
 از مى تواند ه نداردسوريّ  عراق يا مقامات عربستان يا ى به ارتباط باونياز است
خواه  نمايد، ه رامكّ  يا زيارت كربال ا چون قصدامّ  ،باشد بيزار و متنفرّ  آنها

 برقرار ارتباط مقامات رسمى آن دولتها با واسطه، بايد با يا ناخواه، مستقيم
  .تلقى نمى گردد عادى غير و امرى مرموز بديهى است اين ارتباط و كند

   
 وبراى ورود مذهبى بهائيان ماليات نمى گيرد اماكن دولت اسرائيل از.٢

  . نمى كند گمرك اخذ مصالح ساختمانى آنان



 
 ١٦٤   ولوله درشهر

 
پرداخت رسومات دولتى  اماكن رسمى مذهبى از نقاط دنيا درتمام  

درباره بهائيان  ،دولت اسرائيل بطوراخّص  واين لطفى نيست كه معاف هستند
 وضع مسيحيان نيز و مسلمانان سهمقدّ  باره اماكن در كه عينا ،داده باشد انجام

  . برهمين منوال است
  
  . ت يهودپيشگوئى عبدالبهاء درباره عزّ . ٣

 ،فلسطين است اينجا«: بهائيان ازعبدالبهاء نقل شده است كه دركتب  
 قريب قوم يهود به اين اراضى بازگشت خواهند عن ،سه استاراضى مقدّ 

جمع  يهود تمام پراكندگان...دايرخواهدشد و تمام اين اراضى باير،آباد ،نمود
   ».خواهدشد بدايع صنايع و واين اراضى مركز مى شوند

اراضى  در ع قوم يهودتجمّ  است كه پيشگوئى ايشان درمورد واضح  
 همه مامى دانيم كه فردا. ق آن نيستدرتحقّ  به معنى دخالت ايشان سه،مقدّ 

كه درآن نقشى داريم؟ رسول  اين بدان معنى است آيا كند طلوع مى خورشيد
ايرانيان  از روم جمله شكست لشكر از ،مودندرات پيشگوئى هائى فاكرم به كرّ 

 بوده برقرار روم كشور و ارتباط سياسى خاصى بين ايشان آيا. دآنهاوغلبه مجدّ 
 ش ووزراي خليفه عثمانى و و است؟ بهاء اهلل هم به صراحت سقوط ناپلئون

 كه اگرجاى تحسين و قبل پيش بينى فرمود از را ه ديگرمهمّ  بسيارى وقايع
سوء ظن  و ى براى بدگمانىاقل محلّ ، حدّ )دارد كه البته(نداشته باشد تمجيد

 در عبدالبهاء عين همين پيشگوئى را گذشته، ها اين از. باقى نمى گذارد نيز
 ايران در) آينده( مستقبل« :كه مى گويد ايران هم بيان كرده است آنجا مورد

حكومات عالم مى  حكومت ايران محترم ترين... عظمت است نهايت شكوه و
   ».شود

  

 ق دولت يهودهام شركت بهائيان درتحقّ اتّ  )ب

  درفلسطين 

 ١٩٤٧درسال . اشاره شد ديانت بهائى دراسرائيل قبالً  ت استقراركيفيّ  به  
كميسيون  طتوسّ  و دحزيرنظر سازمان ملل متّ  اسرائيل، دولت تشكيل

جانشين عبدالبهاء  انى،ربّ  شوقى. رامى گذراند مخصوصى آخرين مراحل خود
نامه اى رسمى  ديانت بهائى درعالم بود مرجع رسمى امور كه درآن زمان تنها

 ات رسمى ديانتكه گوياى نظريّ  به رئيس كميسيون مربوطه فرستاد خطاب
ت نامه آمده است كه موقعيّ  اين در ٣.الت فلسطين بودبهائى درباره تحوّ 

روحانى عالم ز اورشليم مرك گرچه زيرا ،است فلسطين منحصربفرد در بهائيان
شعب ديانت  ديگر ادارى كليساى روم يا مركز اامّ  ،ت هم هستمسيحيّ 

مقامات  سترينازمقدّ  استقراريكى محلّ  اگرچه اين شهر نيز و عيسوى نيست
 دادن فرائض انجام محل و اسالم ديانت كهاعتاب متبرّ  اامّ  ،اسالمى مى باشد

درست  نيز ،واقع است عربستان كشور در كهبلاورشليم  مذهبى آن، نه در مهمّ 
گذشته حول ر د و دارد اورشليم قرار س يهوديان درمقدّ  معبد است كه بقاياى

 اين جهت قابل قياس با از داشته و قرار ادارى آنان و سات مذهبىآن، مؤسّ 
يت اصلى مدفن سه شخّص  فلسطين نه تنها ا خاكامّ  ،باشدديانت بهائى مى 

 مقرّ  بلكه ،بهائيان جهان است زيارت و همحل توجّ  مذهبى ديانت بهائى و
حقوق بهائيان به  و ق خاطرلذا تعلّ  ،دائمى نظم ادارى اين ديانت نيزمى باشد

  . است اديان، به مراتب بيشتر جهان، نسبت به ديگر منطقه از اين
مرام بهائيان،  و كه مقصد مى كنند ذكر مهمّ  ادامه اين سند در ايشان  
عدالت درجميع شئون جامعه انسانى  بسط جهان و عمومى در صلح استقرار

 و يهوديان گروه دو از بهائيان نسبت به هيچ يك. امورسياسى است ازجمله در
مشترك  كه درجهت منافع بسيارمايل بل مشتاقند و بى ندارندمسلمانان تعّص 

شان، ميان آنها صلح وآشتى  صالح كشورهاى نيزصرفه و و آنها ودخ
 خاذ مى شود،تصميماتى كه نسبت به آينده فلسطين اتّ  در اامّ . برقرارگردد

 و شخصى حكومت حيفا دارد اين است كه هر تمطلبى كه براى بهائيان اهميّ 
ى روحان و مركزادارى كه به اين نكته واقف باشد ،بدست مى گيرد را اعكّ 

 اختيار و الزم است استقالل آن و دارد ديانت جهانى بهائى دراين منطقه قرار

بهائيان عموم  همچنين حّق  و اداره اموربين المللى آن به وسيله اين مركز
همان  كه خود، بابراى زيارت اماكن متبرّ  مسافرت به اين منطقه در كشورها

يحيان براى زيارت بيت مس مسلمانان و خصوص يهوديان و امتيازاتى كه دراين
  . رعايت گردد هميشه محافظت و وبراى شناخته رسمًا ،س دارندالمقدّ 
قانونى ديانت بهائى به  رسمى ازطرف مرجع مندرجات نامه فوق كه بطور  

تشكيل  فلسطين، درحساس ترين زمان براى مرجع رسمى رسيدگى به امور
 ت بهائى درموردگرموضع ديان بخوبى بيان دولت اسرائيل، تحويل گرديد

 يا يهوديان دولت اسرائيل و وهيچ نوع جانب دارى از باشد فلسطين مى
بهائيان  قليل ازاين گذشته، تعداد. نمى شود مسلمانان ازآن استنتاج ت باضديّ 

كه به  اقتصادى، وتكنولوژيك بودند هرنوع توانائى سياسى، درآن زمان، فاقد
دخالت درتشكيل يك دولت  يعنى ،ظيمهبه اينگونه امورع پشتوانه آنها بتوانند

 به كار چنين امكانات، چندان بديهى است جامعه اى فاقد و مبادرت ورزند
اقدام به  از مضاف برآن، بهائيان ازلحاظ اعتقادى نيز قدرتهاى بزرگ نمى آيد

وانگيزه اى براى آن  آن، منع شده اند به راجع رى تفكّ امور، بلكه حتّ  اين
عليه ديانت بهائى مطرح مى كنند  هامات راكه اين نوع اتّ  اما كسانى. ندارند

ارزش علمى است، مبادرت  ضعيف كه فاقد اهدىوش و اغلب به ارائه اسناد
هاى رسمى ايران مطرح  كه شخصى دريكى ازروزنامه زير مورد مى ورزند مانند

   :كرده است

ه هاى ده فلسطين كه از در سيس دولت يهودأق استراتژى تبهائيان درتحقّ 
ق اين تعلّ  و ى مشاركت كردندآغازشده، بطورجدّ  ميالدى١٨٨٠و ١٨٧٠
   ٤.ايشان بازتاب يافت دراسناد

 را هام عظيم، اين امرنفوس، به عنوان سندى براى اثبات اين اتّ  اين  
ايشان خواسته  واز عبدالبهاء كشيده تصويرى از مسترروچلد كافى مى دانندكه

 ؛ كارى كه در٥بنويسند يادبود به رسم اشى،زيرآن نقّ  كلمه در است كه چند
حال چگونه مى توان . است نقاشى مربوطه بوده واقع به معناى امضاى زير

درطرح  ىدليل كافى برمشاركت جدّ  امضاء ذيل يك نقاشى يادگارى را
لحاظ  كه عبدالبهاء از آنهم درحالى فلسطين دانست؟ در دولت يهود استقرار
 مسلمانان زبانزد و مسيحيان سه يهوديان وتون مقدّ به م واحاطه اخالق علم و

آنكه نسبت به  براون مستشرق شهيرانگليسى با ادوارد ازجمله .همه بودند
 معذالك، ازروى انصاف، درمورد ،ديانت بهائى نظرمساعدى نداشت

 مورد در اندنمى تواند نفوسى كه ايشان راديده احدى از« :عبدالبهاء مى گويد
   ».راه دهد شخص ادنى ترديدى به خود قدرت اين عظمت و

ازمعاصران شرقى  نظربسيارى ت ايشان، موردچنين ارزيابى ازشخصيّ   
 در و باشد مى پروفسورفورل نيز وامبرى و پروفسور دعبده،وغربى، ازقبيل محمّ 

ت اسالم، مسيحيّ ( سه ديانت تهاى مهمّ ايشان، شخصيّ  جنازه تشييع مراسم
ون مردان، سران جوامع اسالمى، روحانيّ حاكم فلسطين، دولت ،)ويهود

 جوامع خاخامهاى انگليسى، يونانى و ارتدكس، كليساهاى كاتوليك رومى،
حيفا كه  و اعادى وفقراى عكّ  جمع زيادى ازمردم فلسطين و يهودى، مشاهير

 و شركت داشتند بودند، تهاى انسان دوستانه ايشان برخوردارهمواره ازمحبّ 
 ديگر و علماى اسالم ف كليساى ارتدكس يونانى واسق و سخنان مفتى حيفا

زمان  روزنامه هاى معتبر در مختصرحيات ايشان، شرح نويسندگان، همراه با
فرهنگى  علمى و و ت عظيم مذهبىچنين شخصيّ  بنابراين، اينكه از .چاپ شد
خواسته شود به رسم يادگار، زيرآن چندكلمه  ايشان از و فراهم آيد تصويرى
  .نيست ذهنى دوراز غريب و رام ،بنويسند



 
 ١٦٥   ولوله درشهر

 

از اتّهامات بر  ىپاره ا رامونيدر پ

  ىبهائ انتيد

يكى . ه نويسان عليه دين بهائى دائمًا ايرادات تكرارى نشرمى دهنديّ ردّ 
 ۀمقال. ام جام جم داردشبيه ايّ  ازآنها سايت رهپويان وصال است كه ايراداتى

 ام نيزاست كه جواب ايّ  هامات تكرارى آن سايتپاسخ به پاره اى ازاتّ  زير
  .محسوب مى گردد

  مهرپرور، سايت نقطه نظر. ه

  

ين بهائى کشور ايران يگونه که مّطلعيد زادگاه آ خوانندگان عزيز، همان  
حضرت باب و . کنند را کشور مقّدس ايران خطاب مى است و لذا بهائيان آن

ه فتواى اين مرز و بوم هستند، گر چه حضرت باب ب ۀزاد حضرت بهاِءاهلل
علماى عظام و امراى دولت در ميدان تبريز تيرباران شد و هزاران پيروان جان 

را بدستور  نثارش در همان کشور به شهادت رسيدند و حضرت بهاءاهلل
حکومت ايران تبعيد به عراق عرب کردند معهذا اين رابطه و پيوند معنوى 

  .بهائيان با ايران همچنان برقرار و ناگسستنى است
شارع  داند که حضرت بهاءاهلل ين را خوانده مىيکه تاريخ اين آ هر  

دو پادشاه مستبّد ممالک  ۀديانت بهائى را نه يک بار بلکه چهار بار بنا باراد
  :اسالمى يعنى ناصرالّدين شاه و سلطان عبدالعزيز نفى بلد کردند

خره به از طهران به بغداد، از بغداد به استامبول، از آنجا به ادرنه و باال  
زمان  که در آن ›۱۸۶۸در سال ‹ نظامى در شهر عّکا در شمال فلسطين ۀقلع

و فرماندار آن  سرپرست قسمتى از امپراطورى عثمانى بشمار ميآمد و والى شام
انتخاب کردند داستانش  و اّما چرا عّکا را براى حبس و زندان بهاءاهلل. ديار بود

چه شهرى قديمى و تاريخى است مفّصل است و مجمل آن اينست که عّکا گر
طوبى لمن زار عّکا، طوبى «و در احاديث اسالمى هم از آن مکّرر ياد شده 

خوشا بحال آنکه عّکا را زيارت کند و خوشا بحال (» الخ...لمن زار زائر عّکا
زمان از حيث بدى آب و هوا و  ولى در آن) کسى که زائر عّکا را زيارت کند
فت چنان بود که محکومين سياسى و دينى را دورى از مرکز سلطنت و خال

براى اينکه بزودى محو و فراموش شوند به قلعه نظامى آن محل تحت مراقبت 
روزگار ناپديد شوند و ياران و  ۀفرستادند تا بالکّل از صفح شديد مأمورين مى

. وجه امکان ارتباط و مالقات با آنان را پيدا نکنند هواداران آنان بهيچ
در آن ديار زندانى و تحت  ۱۸۹۲ تا پايان حيات ۱۸۶۸از  اهللحضرت بهاء

پيروان مخلص و ثابت قدم او . جهان باقى شتافته نظر بوده و در همانجا ب
ماه پياده خود  ۴-۳يعنى بهائيان با تحّمل رنج و تضييفات شديد و گاهى طى 

نون اک. شدند رساندند و بعضى به زيارت موالى خود نائل مى را به عّکا مى
که در خارج عّکا است زيارتگاه بهائيان جهان  ضريح يا مزار حضرت بهاءاهلل

  .است
از طرف ديگر جسد مطّهر حضرت باب پس از شهادت ايشان در تبريز در   
سال توّسط پيروان ايشان مخفيًا در نقاط مختلف، از تکايا و مساجد  ۵۰مّدت 

و مخالفين که حتّى و منازل خصوصى محفوظ و از تطاول و اهانت دشمنان 
آن نبودند در امان ماند و سرانجام بدستور حضرت  حاضر به قبول دفن

) ۱۸۹۸(عبدالبهاء رهبر جامعه بهائى به ارض اقدس يعنى فلسطين منتقل شد 
 ۱۹۰۹در سال ) انقالب جوانان ترک(و پس از آزادى زندانيان دولت عثمانى 

بتدريج در  .سپرده شد سال به خاک ۶۰در دامنه کوه کرمل پس از قريب 
صورت شايسته بنا گرديد و در اطراف ه سالهاى بعد مزار و مرقد حضرت باب ب

اين دو مکان يعنى مزار حضرت . آن باغهاى پرطراوت و زيبائى ايجاد شد
و حضرت باب در عّکا و حيفا زيارتگاه بهائيان جهان است و عالوه بر  بهاءاهلل

 الک مختلف و اقوام متفاوت از آن ديدن مىاين هزاران گردشگر و سيّاح از مم

 کنند و از تماشاى درختان و گلهاى متنوع و محيط آرام و روحانى آن لّذت مى
  .برند

قرن گذشته به تدريج بهائيان به بناى مراکز ادارى و روحانى بهائى  در نيم  
ن کوه کرمل اقدام کردند و ضمنًا باغهاى حول آن ابنيه را به زيباتري ۀدر دامن

که بعضى رسانه ها آن اماکن و باغها را يکى از  وجه توسعه دادند بطورى
در هنگام . قلمداد کرده اند) گانه تاريخى ۷پس از عجايب ( گانه ۸عجايب 

با حضور نمايندگان بهائيان از بيش از يکصد  ۲۰۰۱افتتاح رسمى آن در سال 
موسيقى دان  کشور جهان که نمودار گسترش اين ديانت در سراسر عالم بود

و يکى ديگر از هنرمندان از آسياى مرکزى ) از نروژ(شهير بهائى السه تورسن 
سمفونى مخصوصى را براى اّولين بار رهبرى کردند و هنرمندان بهائى ديگر 

جمله ويولنيست شهير بيژن خادم ميثاق از اطريش و خوانندگان بهائى از  من
جراء کردند که بطور مستقيم توّسط و کشورهاى ديگر برنامه هاى هنرى ا کانادا

حسين  دو آرشيتکت برجسته بهائى ايرانى. تلويزيون در سراسر جهان پخش شد
در طرح ابنيه و باغهاى زيباى کرمل نقش فّعالى داشتند و  و فريبرز صهبا امانت
  .اين کار بخوبى برآمدند ۀاز عهد
ه اى ريخى که شمّ باز با ناديده گرفتن حقائق تا راهپويانمتأّسفانه سايت   

از آن بيان شد استقرار مراکز ادارى و روحانى بهائى را در کوه کرمل و عّکا واقع 
نمودار پيوند بهائيّت و اسرائيل  »رژيم صهيونيستى«و  »فلسطين اشغالى«در 

کند که در  آسانى اين نکته را درک مىه هر ناظر هوشمندى ب. دهند جلوه مى
نه دولت اسرائيل بود و نه صهيونيسم  هاءاهللهنگام تبعيد حضرت ب ۱۸۶۸سال 

بوجود آمده بود، آن قسمت از فلسطين بخشى از مستملکات عثمانى و محّل 
و مسيحى در  و دروز و دروز بود و هنوز هم هزاران عرب مسلمان اقامت اعراب

پناه بود که بزعم  اين دو پادشاه و سلطان اسالم. کنند آن مناطق زندگى مى
ين و مؤمنين آن به آن نقطه تبعيد يائيان را براى اضمحالل و محو آخود رهبر به

  .و نفى بلد کرده بود
فقط و فقط با هّمت بهائيان جهان و  »عظيم ۀاين مجموع«و اّما ساخت   

 ،ايرانى ،هندى ،اعانت صدها هزار بهائى از آفريقائى تا استراليائى، ژاپنى
ساختمان آن از  ئيان دينارى براىاروپائى و آمريکائى ميّسر و عملى شد و بها

هيچ منبع و مقامى نپذيرفتند و چه بسا با فداکارى و ايثار بى نظير از مصارف 
هر کس  –غير ضرورى شخصى گذشتند و آنرا صرف اين طرح عظيم کردند 

بهائى هيچ  ۀداند که جامع که با اصول تعاليم بهائى آشنا است بخوبى مى
 را خارج از حلقه مؤمنين و پيروانش قبول نمى کمک ماّدى و اعانه و هديه اى

  .کند
و اّما اينکه موسيقى افتتاح آن مقامات با همراه ارکستر سمفونيک حيفا   

بوده و آنرا بصورت اتّهامى متوّجه برگذارکنندگان مراسم مزبور تلّقى کرده اند 
چنانچه ذکر شد . در نزد صاحبان انديشه و فرهنگ مردود و بى پايه است

بوده که در بسيارى  السه تورسنسمفونى، بهائى نروژى  composerف يا مصنّ 
کنند و همين  جمله لهستان و فرانسه موسيقى وى را اجراء مى از کشورها من

در پاريس و لندن ارکستر سمفونيک ) ۲۰۰۶مارس -فوريه(ماههاى اخير 
و  شهرهاى فوق با حضور خود او ساخته هاى او را نواختند و از وى تقدير

حال چه اشکال دارد که در حيفا هم هنرمندان و . استقبال فراوان کردند
  نوازندگان ارکستر تحت هدايت وى اجراء برنامه نمايند؟

و اّما شرکت کميسر عالى فلسطين سر هربرت ساموئل در مراسم تدفين   
خدا و  سّومين« سايت او را ۀنويسند› که تحريفًا و مغرضانه ‹حضرت عبدالبهاء 

ناميده امرى عجيب نيست زيرا صرفنظر از مقام عظيم روحانى  »مبر بهائيانپيا
بهائى، ايشان محبوبيّت بى نظيرى در  ۀحضرت عبدالبهاء بعنوان رهبر جامع

طبقات و اقوام از اعراب مسلمان و مسيحى و دروز و يهودى  ۀفلسطين بين هم
رى در رثاى داشتند و زعماء و مشايخ مسلمين و مسيحيان خطابه هاى بسيا

معّظم له در ايّام جنگ اّول و  ۀخدمات نوع دوستان –ايشان قرائت کردند 
قحطى متعاقب آن چنان بود که جلب محبّت و اخالص هزاران نفر از اهالى 

ديانت کليمى بود ه حال اگر هربرت ساموئل معتقد ب. ديار را کرده بود آن
آن مقام مربوط به دولت ه و بتشييع جنازه نداشته و انتصاب ا ۀارتباطى با مسأل

  .انگليس است و از اين بابت ايراد و انتقادى به بهائيان نمى توان گرفت



 
 ١٦٦   ولوله درشهر

 
 ۀمختصر اينکه استقرار دولت اسرائيل که در حال حاضر اماکن مقّدس  

چنانکه  »پيوند بهائيّت و اسرائيل«بهائى در شمال آن واقع است داللت بر 
مگر نه اينست که بسيارى از اماکن . بود کند نتواند سايت القاء مى ۀنويسند
همان  ۀو حيط اديان ديگر از مسيحى و اسالم نيز امروزه در محدوده ۀمقّدس

 جمله مسجداالقصى در بيت المقّدس و کليساهاى مهمّ  دولت قرار دارد از آن
را  توان آنان اين علّت مىه ؟ آيا ب›عيسى بن مريم ‹و زادگاه حضرت مسيح 

  ئيل دانست؟وابسته به اسرا
ين بهائى در ايران يکثيرى از يهوديان به آ گرويدن عّدۀ ۀو اّما مطلبى دربار  

 .گرامى عنوان کرده است در خور مطالعه و بررسى است ۀو در غرب که نويسند
از پيروان امر بهائى  ٪۹۰اّوًال ايشان از اين حقيقت چشم پوشى کرده که الاقّل 

و کماکان به رسول › اين سطور ۀمنجلمه نگارند ‹اسالمى دارند  ۀدر ايران سابق
ثانيًا اين يک واقعيّت است . دارند اطهار را گرامى مى ۀاکرم ايمان داشته و ائمّ 
عقايد و تعاليم اجتماعى و روحانى عمومى و جهان  ۀکه ديانت بهائى بواسط

مسيحى و کليمى و  شمولش گروه کثيرى از پيروان سائر اديان از زرتشتى،
ين جهانى ايمان آورده يرا در ايران بخود جذب کرده و اکنون به اين آ صابئين

و بودائى و فرق مختلف مسيحى و  البتّه در خارج از ايران هزاران هندو. اند
 ۀکه اکنون جامع بهائى پيوسته اندبنحوى ۀمذاهب بومى نيز به جامع پيروان

ت که پيشينه جهانى بهائى شبيه رنگين کمانى از مردم و اقوام مختلف اس
متّحد و  ۀصورت يک مجموعه مذهبى متفاوت و گوناگون داشته ولى حال ب

همه بار يک داريد و « هنگ در آمده اند و مصداق بيان حضرت بهاءاهللآهم
  .را مجّسم نموده اند »برگ يک شاخسار

ين بهائى ايمان آورد طبيب مخصوص يدر ايران نخستين يهودى که به آ  
که در سفر عتبات شاه در بغداد بديدار جناب › سيح حکيم م ‹دربار بود 
 طاهره نائل و مجذوب فصاحت و کماالت و فضائل آن شيرزن از –قرةالعين 

پزشکان  ۀکه هم پيشگامان نهضت بابى شده بود و بعدها در طهران هنگامى
يک پدر و فرزند بهائى زندانى در سياه چال مخوف آن شهر  ۀمسلمان از معاين

بودن ايشان بر خالف جوانمردى و قانون پزشکى، امتناع  »فرکا« ۀبواسط
آنان پرداخت و در ضمن مالقاتها به تدريج ۀ ورزيدند هم او بود که به معالج

 آن حکيم انسان ۀخانواد. ين جديد پى برد و قلبًا ايمان آورديبه حّقانيّت آ
خّصص دوست بعدها از بهائيان ثابت قدم و فّعال و هر يک در رشته علمى ت

 ‹جمله پروفسور منوچهر حکيم استاد کرسى تشريح  يافتند که از آن
دانشگاه طهران است که صدها دانشجوى طبّى را در آموزش › کالبدشناسى

خود به درمان بيماران از هر فرقه و  پزشکى راهنما بود و ضمنًا هر روز در مطّب 
مى به مذهبى با نهايت محبّت مى پرداخت تا کمى پس از انقالب اسال

  .پاداش آن خدمات طوالنى توّسط بنيادگرايان متعّصب در مطب خود ترور شد
بنام حاج مهدى  ۀاز ديگر بهائيان از تبار کليميان دانشمند و نويسند  

شهر توّسط وى از حقيقت  زيادى از يهوديان آنۀ ارجمند همدانى است که عدّ 
و فصاحت کالم در ديانت بهائى آگاهى يافتند و هم او بود که با شجاعت 

پروتستان آمريکائى دکتر هلمز که براى  يک بحث طوالنى و يا مناظره با مبلّغ
تبليغ اهالى از آمريکا به همدان آمده بود بخوبى توانست نه تنها حّقانيّت دين 

جمله نبّى اکرم را  خ سائر انبياء منمبهائى را به اثبات برساند بلکه مقام شا
يهوديّت  ۀال آيا از اين خدمت باالتر که فردى باسابقح. تبيين و تشريح نمايد

را  که سابقًا آنان ‹ين بهائى به حّقانيّت حضرت عيسى و رسول اکرم يتوّسط آ
را به سائرين با ادلّه و براهين محکم  ايمان آورد و آن› دانست انبياء کذبه مى
  به ثبوت رساند؟

ويسد که در اّولين بيت سايت فوق الّذکر با تحريف واقعيّت مى ن ۀنويسند  
حکيم  لطف اهلل› دکتر ‹العدل اعظم فقط يک ايرانى و آنهم يک يهودى بنام 

اّول آنکه در . شود اشتباه فاحش ديده مى ۲عضويّت داشته که در اين مطلب 
ايرانى توّسط نمايندگان › و نه يک عضو ‹نخستين بيت العدل اعظم سه عضو 

فرد مذکور در سايت يعنى دکتر : دّوم. محفل ملّى جهان انتخاب شدند ۵۶
حکيم نسل دّوم بهائى بوده و نه يهودى و چنانکه قبًال اشاره شد  لطف اهلل

خاندان حکيم گرچه از تبار يهودى بودند ولى پس از ايمان رئيس خاندانشان 
بهائى از اينکه  ۀجامع .دانند نه کليمى حکيم مسيح همه خود را بهائى مى

يمى در ايران و عّده اى در ممالک ديگر ديانت بهائى جمعى از هموطنان کل

را پذيرفته و آنرا تحّقق نبوات کتاب مقّدس خود محسوب داشته اند مفتخر و 
تشّرف بعضى از «قاجار  ۀشادمان است کما اينکه مسلمانان هم در دور

با سالم و صلوات اعالم داشتند و آنها را  »يهوديان مشهد را به دين اسالم
اين گفتار  ۀناميدند که داستانش مفّصل و خارج از حوصل مى ماجديديه«

اساسى مطلب ديگرى است و آن اينکه چون ديانت بهائى به  ۀاّما نکت. است
وحدت عالم انسانى معتقد است در مورد انتخاب بيت العدل اعظم که يک 

قه وطن يا نژاد يا هر چيز ديگرى که انسانها را طب ۀجهانى است به سابق ۀمؤّسس
بندى کند و يا آنها را بر ديگرى ترجيح دهد معتقد نيست زيرا خالف اصول 

  .تعاليم بهائى است
عجبا در ادوار گذشته يهوديان دانشمند و بنامى چون موسى بن ميمون   

طبيب خلفاى آندلس و جابر بن حيّان شيميدان شهير در قلمرو اسالم صاحب 
. کرد يهودى بودن متّهم نمى ۀبواسطارج و احترام خاّصى بودند و کسى آنها را 

يهودى  ۀعصر روشنگرائى و تسامح هر که سابق –اّما در اين قرن بيست و يکم 
 او زده مىه دارد يعنى خود يا اجدادش از آن قوم بوده اند برچسب اتّهام ب

. و طبيب و متفّکر›  مهندس ‹شود خواه استاد دانشگاه باشد و با آرشيتکت 
سايت راهپويان از تاريخ اين يک قرن اخير که  ۀنويسندجاى تأّسف است که 

دچار فجايع رّقت بارى  Anti-Semitismآنتى سمتيسم  ۀانديش ۀاشاع ۀبواسط
مذهبى را در مورد پيروان  ۀشده پند نگرفته و همچنان کينه و تعّصب کهن

اين فلسفه و انديشه ديگر در . دهد کليمى نژاد دين بهائى بوضوح نشان مى
ل دانش و معرفت مردود و غير قابل توجيه است و حال آنکه يک قرن بين اه

کليمى بودنش  ۀسابق ۀپيش يک افسر فرانسوى را بنام دريفوس تنها بواسط
متّهم و محکوم کردند که البتّه با مقاومت و مخالفت اهل علم و روشنفکران 

رى نيز در آلمان هيتل. مواجه شد و بعدها اسباب سرافکندگى دولت فرانسه شد
نمودند و  .دانشمندى چون آلبرت اينشتين را بجرم يهودى بودن تحقير و تکفير

  .او مجبور به جالى وطن شد
بارى سايت راهپويان با آوردن سه گزارش مجعول از مأمورين ساواک   

را با  )يعنى بهائى(اين فرقه  »پيوند«کوشد  مى )اصل آن گزارشها ۀبدون ارائ(
عبارات اين گزارشها چندان مغشوش . نيسم نشان دهدزر ساالرى يهود و صهيو

و نامربوط است که هر خواننده با يک نظر اجمالى به ساختگى بودن آن پى 
پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت «عباراتى چون . برد مى

رساند که نويسنده لوح  مى »الخ.. .صفحاتى از کتاب لوح احمد و ايقان
ند که صفحاتى از آن خوانده شده و حال آنکه لوح دا احمد را کتابى مى

توان  را در يک يا دو صفحه مى احمد کتاب نيست بلکه لوحى است که آن
 بهائيان، همه مى ۴ساواک از محفل شماره  ب -يا در گزارش .رونويسى کرد

کنند  دانند که بهائيان در هر شهر تنها يک محفل را براى يکسال انتخاب مى
آن شرکت  ۴مزبور در محفل شماره  ۀدى در کار نيست که نمايندو محافل متعدّ 

هذا از اّدعاهاى عجيب و غريب همچون داشتن آسمان  کرده باشد و قس على
اصوًال در  ۱۳۵۰داند که در سال  خدا مى(خراشهاى طهران، شيراز و اصفهان 

  .)رها آسمان خراشى وجود داشته باشدآن شه
کنم که پيوند بهائيان با کشور  تکرار مىدر پايان گفتار يک بار ديگر   

قبل از . ين است محکم و ناگسستنى استيمقّدس ايران که زادگاه اين آ
بهائى به ايران  ۀانقالب صدها بهائى از شرق و غرب براى زيارت اماکن متبّرک

خاّصى ندارند جز آنکه در هر  ۀبا سائر کشورها بهائيان رابط. کردند سفر مى
. کنند کنند در نهايت امانت و صداقت با آن رفتار مى مىکشورى که زيست 

کرمل  ۀهم که مرکز ادارى و روحانى بهائى در دامن) اسرائيل(در ارض اقدس 
و  خود ۀواقع است جمع محدودى براى نگاهدارى و حفظ مقامات مقّدس

کنند و در طّى يک قرن و اندى اقامت، پيوند  وظائف ادارى زندگى مى
مسيحى و يهودى  اقوام از عرب مسلمان، دروز و ۀمنطقه با همبهائيان در آن 

  .در کمال مسامحت و دوستى بوده و خواهد بود
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  دل باجناب دكتر واليتى درد

  حامد

ت داركه بعضًا ايّام، مصاحبه اى عجيب با سؤاالتى جه ٣٣-٣٢درصص 
دارد كه پاسخ  واليتى وجود نيزهست، با جناب دكتر داراى متنى طوالنى

دين است وفرقه «مقاالت اين مجموعه، ازجمله مقالۀ  ديگر ب آن درمطال
به حرمت دولت ومقامات مربوطۀ آن  اّما چون معتقد. آمده است »نيست

 جناب دكتر جام جميان و از و اشاره نمائيمز هستيم، بايد دراينجا مطلبى را ني
  .فرمايند رتقاضا كنيم درآن تفكّ 

جام جميان كه  از است كه، صرف نظرب ازاين مطلب مزبور، اظهارتعجّ  
چرا مقام  ات وبهائى ستيزيشان معلوم شده است،ئاكاذيب وافترا روز حال و

وزيرامورخارجۀ اين آب  واليتى كه خود محترمى همچون جناب دكتر و مهمّ 
م انقالب در حوزه بين الملل وعضو حقيقى شوراى وخاك و مشاور رهبر معّظ 

 ١هستند بوده و مع تشخيص مصلحت نيزعالى انقالب فرهنگى وعضو مج

داخلى وبخصوص  ت هاى صّحت وسقم اخباربه حساسيّ  ونظربه اين مقامات،
عدم حمله « خبرمنقول ازجناب اولمرت را مبنى بر ٢بين المللى آگاهى دارند

 خبرمزبور موثّق دانسته اند؟ پرسشگر جام جم مأخذ »بهائيان به ايران به خاطر
اخيرًا هم مى دانيد آن گونه « :ى واليتى توضيح مى دهداين گونه براى آقا را

ازاينها دفاع كرد وبا ) نخست وزيراسرائيل( كه درجرايد منتشرشد جناب اولمرت
مأخذ پرسشگرجام  »...به اسرائيل ثابت كرد اين كار، عمًال بستگى اينها را

دى  ٢٠، چهارشنبه ٧٩٦٢،شمارۀ ٢٨، سالجمهورى اسالمىجم، روزنامۀ 
 عى است خبرمزبوربه نقل ازنيز مدّ  جمهورى اسالمى. است ٢ص ،١٣٨٥

  !كدام روزنامه؟ نمى گويد. است »يك روزنامۀ اسرائيلى«
برجام جميان وبعضى روزنامه نگاران حرجى نيست، اّما آقاى واليتى كه  

ه فرمايند، به اخبارموثّق توجّ  ت هاى شغلى خود مى دانند بايدحساسيّ  به خاطر
موشه دايان درمقايسه با  پس ازتعريف از توّجه، درپاسخ پرسشگرچرا بدون اين 

 برد ولذا اّما به هرحال موشه دايان ظاهرًا جنگ را«: چنين مى گويند اولمرت،
خبيث است،  بهائيان مى گذاشت، مى گفتيم هرچند سر ت رااگراو، اين منّ 

 ، هم نزداّما اين جناب اولمرت. توانائى اى دارد اّما باالخره يك جسارت و
. صهيونيست ها، بى عرضه است مسلمانان منفوراست وهم به اعتراف خود

آن وقت چنين آدم بدنام  .ى ازاعراب ندارديعنى دربين مردم خودش هم محلّ 
اگرآنها عقل داشته باشند بايد  .بهائيان دفاع مى كند وآلوده اى مى آيد از

را قبول  او ى كند، ماكاررام اين بابا، اولمرت بيخودى دارد: اعالم بكنند
نيست، ضّد ِكِرديت ) اعتبار( نداريم، چون حمايت چنين كسى، ِكِرديت

  ».است
بى ربط بودن مربوط  از رظصرف نظرازباطل بودن خبرمزبور وصرف ن 

 در كه درمقاله اى ديگر روزه اسرائيل باحزب اهلل به بهائيان، ٣٣ساختن جنگ 
گله اى برادرانه نيز تقديم  بايددربارۀ آن مطالبى ذكرشد،  همين مجموعه
هموطنان بهائى  بوم نمايد كه چطوردربارۀ و معروف اين مرز سياست مدار

حرمتشان را به خصوص به  ايشان بايد خاكند و ايرانى خود كه تبعۀ اين آب و
آنها  اگر«وجهان رعايت فرمايند، مى گويند كه  ايران در عنوان يك سياستمدار

يادداشت شمارۀ  در درمصاحبۀ مذكور ه ايشان قبًال نيزبتّ ال »؟عقل داشته باشند
ه را هم ديدم و فهميدم آن چيزى تيّ حجّ «: همين مقال، چنين گفته بودند١

نيست كه من مى خواهم چون بعضى از اشخاص را مى ديدم كه همه 
نفر به جمعيت مسلمانان  ۲تا بهايى را مسلمان كنند تا  ۲همتّشان اين است كه 

در صورتى كه وقتى كه كشور دركام صهيونيست ها و يهودى ها و . اضافه شود
بهايى ها و آمريكا و شاه بود و سر و ته مملكت اسالمى را مى خوردند ما بايد 

به هرحال  »تا آدم كور و كچل بهايى را مسلمان كنيم ۴به فكر اين باشيم كه 
ع داشته ص گردد، آن گاه جناب واليتى توقّ اّول بايدصّحت خبرفوق مشخّ 

  .بنمايند الزم را نظر اظهار رانشان دهند و باشند بهائيان عقل خود

مقاالت اين مجموعه به  ديگر جناب دكترعزيز، همان طوركه در 
ايران رسانده شد، ايرانيان تنها گروهى هستند كه به  ت عزيزاستحضارملّ 
ونه تنها مى دانند،  آيينى ربّانى وبرحّق  مسلمانان عزيز، اسالم را غيرازخود

نيستند، بلكه سبب عزت وحرمت  ت ايران عزيزسبب تفرقۀ مسلمين وذلّ 
واين همه . عالم مى باشند وطن با شكوهشان درسراسر و حقيقت اسالم عزيز

رغم همۀ مظالمى كه  آموخته اند كه على راازموالى محبوب وبى همتايشان
شان  دشمنانى نصيبشان شد، ابدًا دست به خيانت نيالودند وبه شهادت حتّ 

اين مورد،  در شاهد اجازه دهيد ازصدها مورد. سبب عزت ايران بوده وهستند
وقت ايران  وزارت امورخارجه، سفير شهادتى راكه ازاسالف شما در

عليم  دراستانبول درزمان حضرت بهاءاهلل داده، تقديم نمايد وشما رابه خداوند
  .سپارد
 ٦٤جميان درصفحۀ اشارۀ جام  مورد كشف الغطاءدرهمان كتاب  

حضرت بهاءاهلل ازمعاونت سالطين روى زمين اظهار «: ايّام،چنين آمده است
كما اينكه اين كلمه از لسان مرحوم حاجى ميرزا حسين .. .استغناء مى فرمود

خان مشيرالدوله وقتى كه از اسالمبول به طهران آمد در حضور جمعى از اعيان 
يرزا رضا قلى اخوى حضرت بهاءاهلل كه و اركان دولت ايران به مرحوم حاجى م

چون . ت ورود ايشان رفته بود مشهور و متواتر استبه جهت اداى تبريك و تهنيّ 
فى بعضى از نفوس او را در مجلس مشيرالدوله به برادرى حضرت بهاءاهلل معرّ 

عداوتى كه از مشيرالدوله دربارۀ  ۀكردند آن مرحوم نظر به حكمت و مالحظ
ف فرمود اشى نمود و به شخص معرّ بود از اين نسبت اظهار تحّ اين امر مسبوق 

فى مى نماييد حاجى ميرزا حسين خان مگر من پدر نداشتم كه مرا به برادر معرّ 
از اين سخن سخت برآشفت و با نهايت استغراب گفت جناب امروزه برادر 

نمى شما را جمعى كثير به خدايى پذيرفته اند شما وى را به برادرى خود قبول 
و اعيان  ءنمائيد برادر شما شخصى است كه در اسالمبول مرا در انظار امرا

ا هر كس از شاهزادگان و ردولت دولت عثمانى روسفيد و سرافراز ساخت زي
بزركان و اعيان ايران كه به آنجا مى آمدند از بس به درب خانۀ اين وزير و آن 

كّدى در پيش آشنا و بيگانه ه و وظيفه مى دويدند و ابواب تامير به طلب شهريّ 
مى گشودند امراء آن دولت را گمان چنان شده بود كه اهالى ايران قاطبًة پست 
فطرت و گدا طبيعتند تا وقتى كه برادر شما را به حكم سلطان به قسطنطنيه 

و اركان قدم نگذاشت جز آن كه هر  ءاحضار كردند؛ به خانۀ هيچ يك از امرا
بازديدش رفت و اين حركت بر كارگذاران دولت كس از وى ديدنى نمود به 

عثمانى مدلّل ساخت كه در ايران اشخاص بلند منش و مستغنى الطبع نيز 
  ٣».وجود دارند
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اشى خليل جبران وجه تشابه نقّ 

  لدياشى روچونقّ 

شايد هموطنان عزيزيادشان بيايد كه جام جميان در روزنامه شان، شماره   
، سه مقاله ازموّرخ ١٣٨٢مرداد ماه  ١٩ا ت ١٦، موّرخ ٩٣٣تا  ٩٣١هاى 

درآن مقاالت ازجمله استدالل هاى . رسمى آقاى عبداهلل شهبازى چاپ كردند
وابسته بودن ديانت بهائى به خاندان هاى  شاهكارآقاى شهبازى مبنى بر

اشى نامى آلمانى كه نقّ  صهيونيسم اين بودكه روچيلد و استعمار مافيائى و
 ايشان خواسته كه آن را از رت عبدالبهاء راكشيده واشى حضماهربوده، نقّ 
جالب آن كه جام جميان دوباره همين شاهكارآقاى شهبازى  .امضاء نمايند

دليل وابستگى  ايّام، ستون چپ، پاراگراف آخرتكراركرده، آن را ٢٩رادرص
 اوهام برادر دراينجا نمى خواهيم از .آيين بهائى به صهيونيسم دانسته است

اّما ازجام جميان  .است روز از آقاى شهبازى بگوئيم، چه كه آشكارترعزيزمان 
چه جنبۀ سياسى اى  اش،نقّ  لدينقاشى روچ-١ :وموّرخ رسمى دوسؤال داريم

اشى عمل مشابه جبران خليل جبران لبنانى دركشيدن نقّ  -٢داشته است؟ 
  حضرت عبدالبهاء رابه چه تعبيرمى كنند؟

ستيزان، هرچيز راهمان طور ببينند كه واقعًا آيا وقت آن نرسيده كه بهائى   
 غير و چرا نمى خواهندبپذيرند كه عشق واحترام هزاران نفوس مشهور .هست
ت هاى اصلى اش، به خاطرعظمت نسبت به آيين بهائى وشخصيّ  مشهور

الهى ومعنوى وتعاليم جان بخش آن است ونه به خاطرقدرت ها  نفوذ وقدرت و
آنها عشق حقيقى نمى ورزد؟ بهائى ستيزان تا  ى سياسى دنيوى كه كسى به

وتعّصبات را كنارنگذارند، به حقايق ملكوتى اين آيين وتاريخ آن  كينه وحسد
نقاشى مزبور، جذبۀ ملكوتى حضرت  به اين ترتيب آيا وجه تشابه دو .پى نبرند

  عبدالبهاء نبوده است؟
دربارۀ  نگاهنيوآنچه درزيرمى خوانيد، مقاله اى است برگرفته ازسايت   

  .عا استخليل جبران وآيين بهائى كه ُمثبت اين مدّ 

  ىبهائ انتيجبران و د ليجبران خل

    نيونگاه سايت ،ىرين اميليو

 ۀاو از نقاشان برجست .در غرب بود ىبهائ هيّ اّول نيتامپسن از مؤمن تيژول  
ا سال ه.اشاره کرد لسنيوودرو و ۀتوان به پرتر ىاست که از آثارش م يىآمريکا

 ابانيدر خ)ىپامپل ىزيد(از دوستان هنرمندش ىکيبه همراه  تيبود که ژول
خود را ۀ خان ىزيو د تيژول.کرد ىم ىزندگ ٤٨ ىشماره  ورکيوين ىدهم غرب

مختلف بدل کرده  انياز نژادها و اد ىافراد يىگردهم آ ىمعروف برا ىبه محلّ 
 ىدر آن سو .کردند ىم ىفمعرّ  زيبهائى را ن انتيمالقات ها د نيو در ا بودند

به همراه  ١جبران ليجبران خل)٥١ ىشماره (آن طرف تر  ىکم ابانيخ
  .کرد ىم ىدوستانش زندگ

 ىم تيژول .و جبران شکل گرفت تيژول نيب ىکينزد ىدوست ىزود به  
ما  .بودم ورکيويدوستش در ن نيگفت که من اّول ىم شهيهم ليخل« :ديگو

آن طرف  يىويرا در استود شيکتاب ها او...ميبود ىخوب ىليخ ىليدوستان خ
فصل از کتاب  کي ايگفت ب ىکرد و م ىآن گاه مرا صدا م.نوشت ىم ابانيخ

بود نه  رياو نه فق« :ديگو ىم نيجبران چنۀ در بار تيژول ».کنرا گوش 
و  سديآزاد بود که بنو .کرد ىکار م ىعرب ۀروزنام کي ىابر. ط بودمتوسّ .ىغن
اّما  برخوردار بود ىخوب ىاّول از سالمت جسمان ىدر سال ها .کند ىاشنقّ 

در  ىسالگ٤٩در  .افسرده شده بود اريسرطان بس ىماريبعدها به خاطر ب
  ».ابدي ىم انيزود پا ىلياش خ ىدانست که زندگ ىاو م .شتگذ

از  يىبعد ها قسمت ها .کند ىآشنام ىبهائ انتيرا با د جبران ت،يژول  
شگفت « :ديگو ىخواندجبران م ىاو م ىبرا را ٢بهاء ا هلل ىنوشته جات عرب

 ىبه پا ىا ىعرب چيه...است که تاکنون نوشته شده است ىاتيّ ادب نيتر زيانگ
  ».بهاءاهلل نمى رسد ىعرب

 ىدانيمر و ديآ ىمرشد در م اياستاد  کيبعد جبران خود بصورت  ىکم  
او .باشد ىامبريبه ظهور پ ىازين کند ىکه احساس نم ديگو ىاو م .کند ىم دايپ

  .خدا در ارتباط است با مًايکرد در هر صورت مستق ىفکر م
 ديشهر باز نياز ا ىبه زود ٣دهد که عبدالبهاء ىبه او خبر م تيژول ىروز  

 کيو عبدالبهاء  از او بکشد ىکند که پرتره ا ىجبران درخواست م .کند ىم
 ىبرا« :ديوگ ىاو م.کار را انجام دهد نيدهد که ا ىروز صبح زود به او وقت م

از آن  ىکه روح قدس دميبه رو گرد رو بيچنان نج آن ىبار با چهره ا نينخست
و  زيولبر دهيرا د دهيناد« وجود عبدالبهاء در ديگو ىم نيهمچن »بود انينما

از هر  شانيا.است ىبزرگوار اريانسان بس« :ديگو ىم زيو ن »سرشار شده است
 ىرا عاشقانه م او عبدالبهاء ».ارنددر روح خود نهفته د ىو عوالم کاملند ثيح

 مياز مالقاتها گفت که به هر آنچه که عبدالبهاء تعل ىکيحال در نيستود با ا
 امياو پ راياقبال نخواهد نمود ز ىبهائ انتيداده معتقد است اّما هرگز به د

به وضوح از آن  اميپ نيخودش را دارد که به نوع بشر بدهد و دوست دارد که ا
عبدالبهاء خشنود ... عبدالبهاء انجام دهد ىبرا ىاست کار ليا ماامّ  .اوباشد

پسر  کتاب .معروف حيو مس سيمن بنو ىبرا ىبرو کتاب ارخوبيشد و گفت بس
  .٤.جبران همان کتاب بود لياثر خل انسان
و  عبدالبهاء نيب ىگرفت که ارتباط جهيتوان نت ىم بيترت نيبد ايآ  

من فکر « :ديگو ىم تيژول داشته است؟هم وجود » امبريپ«شاهکار جبران 
به ) جبران(او  ىوجود داشته باشد ول 'امبريپ' عبدالبهاء و نيب ىکنم ارتباط ىنم

 بودهفکر عبدالبهاء  به نوشته دائمًا ىکتاب پسر انسان را م ىمن گفت وقت
بوده  عبدالبهاء ريتحت تأث »پسر انسان«به من گفت که  تيّ او با قطع.است
  ٥».تاس

 عبدالبهاء لميکه ف ىوقت شب، کيآورد که سال ها بعد  ىم اديبه  تيژول  
با  .جلو نشسته بود فيشد جبران در کنار او در رد ىدر مرکز بهائى پخش م

شود و شروع به  ىاو زنده م ىبرا گريعبدالبهاء بار د ۀخاطر لميف نيا دنيد
کلمه  ندما چ ىکه آن شب برا ميما از او درخواست کرد« .کند ىم ستنيگر

در . رفت سن ىزمانش فرارسيد خودش را کنترل کرد و به رو ىوقت.حرف بزند
مظهر  کنم که عبدالبهاء ىمن اعالم م :کرد گفت ىم هيکه هنوز گر ىحال

 ىم هياو گر...ىول ه او اشتباه برداشت کرده بودالبتّ .عصر نيخداوند است در ا
و  ستيگر .ر من نشستکنا آمد، نييپا .ديبگو ىزيتوانست چ ىنم گريو د کرد
او دستان مرا گرفت و  .وداو را به گذشته باز گردانده ب لميآن ف.ستيو گر ستيگر

  ».سپس سالن را ترک کرد.ىمن گشوده ا ىامشب برو را ىگفت تو در
 اريسرطان بس ىماريبه ب ءت ابتالبه علّ  اتشيآخر ح ىدر سال ها جبران  

 .بود ضيت مره بود او به شدّ به سفر رفت تيکه ژول ىزمان .رنجور شده بود
او  .او برود دنيکه بازگشت جبران از او درخواست کرد که هر روز به د ىهنگام

داستان  اوروزها  نيدر ا .اش بود ىزندگ ىروزها نيآخر نيمالزم بستر بود و ا
آخر  ىروزها نيا« :ديگو ىم تيژول .کرد ىم فيتعر تيژول ىاش را برا ىزندگ

وقت  چياو ه .ستيگر ىگذاشت و فقط م ىمن م ىشانه  ىاو سرش را رو
خواهم هر  ىم :زيچ کيگفت بجز  ىنم چياو ه .رديم ىگفت که دارد م ىنم

پس هر روز  توانم ىکه م يىتا جام قرار ده ارتيتوانم در اخت ىچه را که م
که  سديبنو ىگريخواهد کتاب د ىگفته بود که م تيروز به ژول کي »ايب

فانه او متأسّ  .معاصر او باشد ىها ىدالبهاء و سخنرانموضوع اش حول محور عب
  .در گذشت و در بوستون به خاک سپرده شد سديکتاب را بنو نيا نکهيقبل از ا

استفاده شده  )صيبه صورت ترجمه و تلخ( ريمقاله از منابع ز نينگازش ا در
  :است

http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran, 
http://www.sarwal.org/BahArt/Kahlil%20Gibran.htm, 
http://bahai-library.com/histories/juliet.gibran.html, 
http://www.bahaindex.com/documents/Mothers_Stories/index-
abdulbaha.html, http://arash1919.persianblog.ir 
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با «ام، مطلب ايّ  ٣٣ۀ صفحۀ بار در

   »اسرائيل، درسال هاى اخير

را بعضى  اسرائيل به ايران قبل بودكه تهمت قاچاق لنزعينك از مدت ها 
 .آن را به تشكيالت بهائى ربط دادند ازهم منتشركردند و رسانه ها به تقليد

درذيل . كرده است تكرار خود ام نيزآن راجزء مطالب تحريك آميزاينك ايّ 
ده ولى ام ارائه شديگران راكه همان ايّ  بهائى و ۀپاسخ هاى جامع از قسمتى

آن خوددارى كردند، تقديم  نشر مزبور حسب المعمول از فانه رسانه هاىمتأسّ 
  . هموطنان عزيزمى كند

   »يانئبهاۀ قاچاق كاال از فلسطين اشغالى به وسيل«

  سايت نقطه نظر  حامد،

ايمان ندارد ( ١»َلهُ  ال ايماَن ِلَمْن ال َحياَء« :فرمود ىحضرت حسين بن عل 
  .)كسى كه حيا ندارد

به قلم هاى  رسانه هاى عمومى درايران عزيز، سال است كه بعضى ٢٨  
بلكه عليه يكديگر، كه  يان،ئعليه بها دريده اند ونه تنها ءحيا ىجفا، پرده ها

ايران نيز  كه در فضاى امروز آنان خوشا .دينى اند نيزمطلب مى نويسند برادر
 او هرا ب ران، خوددو را، كه بى حيا هاى ت حسين عزيزمى توانند مظلوميّ 

  .منتسب مى دانند،حس كنند
تازه از خواب ١٣٨٥دى  ٢٠چهارشنبه  كه گويا در پرتو سخنۀ روزنام  

 بيدار شده، خبرى راكه چند ماه پيش با آب وتاب در بعضى روزنامه ها وصدا
آن به  ۀى نيز دربارئبها ۀپاسخ جامع و پخش شده) ٢كانال ٨:٣٠اخبار( سيما و

 براز وقوع خ تاريخى بدون ذكر كوچكترين و باهمان شكل اهلش داده شده،
البته گمان نفرماييد اين . چاپ نموده است ٢ۀ صفح ،٣٦٢ ۀمزبور، درشمار
ه برسرچيز ديگرى است ندارند، ولى قضيّ  اصل ماجرا اطالع از قبيل روزنامه ها

عزيز  تملّ  ۀنيست بلكه برعهد ءاهل بهاۀ كه پرداختن به حقيقت آن برعهد
 ردانستن خدا آن را ناظ با و ءحيا تقوى و و انصاف ان است تا بااير

 لتحمّ  با يان سعى نموده اندئسال است كه بها ١٦٣زيرا . ارسازندآشك
اينك احساس مى  و آشكارسازند ايرانيان عزيز بر حقايق را شديدترين عذاب ها

زى نيست كه ن چيايئبهاۀ جامع فهميده اند كه آيين و ديگر ايران ت عزيزملّ  كنند
مى كنند، وحال وقت آن رسيده است كه  تصوير ءبى انصافان بى حيا

   .مبين چيست آيين داينبدانن
ورود محموله اى ازعدسى عينك توسط  به دنبال« چنين است، پرتو خبر  

انجام شده وبا وجود  بررسى هاى با كاشان به گمرك اصفهان، يك شركت در
 ىئق به فردى بهاى وارد شده متعلّ كاال ص شد،مدارك مجعول مشخّ  ارائه

ۀ ادام در و »ق به رژيم صهيونيستى استبخشى ازآن متعلّ  بوده كه وقاچاق
 است، كرده ونوشته» تيّ ئتشكيالت بها«تبديل به  را »ىئفردى بها«خبر،

 ت ايران با رژيميّ ئت موضوع ارتباط بهااسيّ وقوف برحسّ  ت بايّ ئتشكيالت بها«
كاال به اصفهان درصدد ازبين بردن محموله  صهيونيستى، قبل ازانتقال

 .نيز چاپ كرده است ل خوداوّ ۀ را درصفح تيتراين خبر »پرتو« ».مذكوربرآمد
ى به موقع خود ئبها ۀكه جامع كم وكيف ماجرا را خواهمجا نمى  بنده دراين

 ،مبازگو كن ننمودند، منتشر وطبق معمول، رسانه ها هم آن را بيان نمود آن را
را به خود ايشان بشناسانم تا فكرى به حال  ايشان شتر مى خواهمبلكه بي
سه شان نمايند كه ارواح مقدّ  )ع( اطهار ۀوائم) ص(ت حضرت رسولمظلوميّ 

ولى مخالف  را به ايشان منتسب مى سازند كه خود افانىدست بى انص در
   .است مى نويسند وعمل مى كنند، اسير نها مى گويند وآرضاى 

تفصيل ندارد، فقط به يك عالمت ازعالئم  ر گنجايشاين مختص چون  
درهمان  .اشارتى بس است كه عاقل منصف را اين بى حيائى مى پردازم،

  : چنين آمده است همان صفحه اين خبر نيز در شماره و

 وجود جمع مى كند؟ با را ميلياردى مافياى دارو ٢٠٠ۀ سفر چه كسى
دويست ميليارد تومان  وددركشور،ساالنه حد بيمارخاص چهل هزار حدود

هى ازاين مبلغ قابل توجّ  كه بخش يارانه ازبيت المال پرداخت مى شود
 درهيچ جاى ديگر بازتاب به گزارش. هنگفت، سهم مافياى داروست

 مستقيم بلكه آن را بازار پرداخت نمى كند به را داروۀ دولت ياران دنيا،
شامل تعدادى شركت كه  ايران مافياى دارو اما در. مى دهد به بيمار
پرداخت  بر اجراى اين سيستم، وخصوصى است، با جلوگيرى از دولتى
اين روند  و دارد شركت هاى دارويى اصرار هنگفت يارانه دارو به مبلغ

گزاف هرآمپول سه  يمتق كه با NEUsevenدارويى مانند  باعث شده تا
فروخته  ارانصورت رايگان به بيم قريبأ بهت تومان وارد مى شود و ميليون

 بخشى از براى جراحى هاى زيبايى استفاده شده و مى شود، درمواردى
  . كشور خارج شود آن نيز از

معلوم نيست چرا  اامّ  .پراست مافيايى درروزنامه ها قبيل اخبار اين از  
 ۀى مذكور، درصفحئبها مربوط به فرد خبر همچون را روزنامه پرتو نه اين خبر

ت دينى كل ملّ  پاى اعتقادات هام شركت هاى مزبور را بهورد، ونه اتآ ل مىاوّ 
 وا اين از گريز براى آرى .خصوصى مى گذارد و شركت هاى دولتى و ايران

 مسؤولين محترم مملكت برآن معترفند، بعضى اقتصادى كه خود فساد نفساى
 وجه المصالحه و را كه بتوان آن هستند جامعه اى يا ناجوانمردانه به دنبال فرد

ا امّ  .انصاف ساخت اجتماعى، سپربالى مفسدين بى به قول روانشناسان اي
 وب حاشا كه بى انصافان از اين طريق به مقصود خود رسند، چه كه محتس

قاجار  عصر هم در نيز امايّ ۀ درگذشت. خداى عادل دركار است و منتقم حقيقى
 كردند، خود ى را سپربالىئبهاۀ بارها جامع پهلوى بى انصافان دوران هم در و

آنها نتوانستند سدراه آيين  و پيشگاه الهى نبود در سياهى رو آن جزۀ ولى نتيج
ازاين  رجاينك به عللى كه خا اامّ . است حال نيز چنين. جديد الهى گردند

 نيم اخير از يك قرن و رنج همراه باۀ كسب تجرب با بحث است، ايرانيان عزيز
 اين راه در ءاهل بها ما. شناسند باز كژ چگونه از دريافته اند كه راست را

ى تاحتّ  مى كنيم عزيزمان هموطنان بركف اخالص تقديم بازشناسى جانمان را
حقيقى  تت شريف دوساين ملّ  تا شويم است يك بار ديگر سپربال الزم اگر

 ١٦٣تبليغات سوء ت اين همه بمبارانتنها علّ  يابد كه ودر بشناسد، خود را
تعاليم آسمانى جديد  آيين و ايرانيان از لوم، اين است كهتى مظساله عليه اقليّ 
   .مانند العبى اطّ  وطنشان برخاسته از

پرتو « امثال بغض ءنگاشته شد همچوگمان نرود كه اهل بها آنچه از اامّ   
أَلْم يأ ن ِ ِلَلذيَن     «ـحرف دل ما اين است كه،! نه قسم به خدا دارند، را »سخن

آيا زمان آن براى ( ٢»لوُبُهْم ِلِذْكر ِ اهللِ َو ماَنَزَل ِمَن الَْحّق ِ؟آَمنوا أْن َتْخَشَع قُ 
 براى ذكرخدا وآنچه ازحق نازل شده، شان هاى دلمؤمنين نرسيده است كه 

  دوستدارتان  .روشن خواهد شد حقايق .)ترسان گردد؟ و خاشع

   هانيک روزنامه ديکشف جد

  . رسدى م ىازه تراز ت تازه تر رسدى م ىبر باغ نياز ا هردم
  اوهام زدائى  سايت ،١٣٨٥ وريشهر, نيِ آئ کين بهرام

ى چنين م» )ژهيخبر و(و قاچاق کاال  انيبهائ«تحت عنوان  هانيک روزنامه  
 قاچاقچى از آب) شهرك صنعتى جعفرآباد(كاشان  ى ساكنئعنصر بها«: سدينو

ير و تعقيب و مراقبت دستگ اتقاچاقچى طى يك عمليّ  ىئاين بها. درآمد
به  هانيخبر مهم را ک نيا ».كاالى قاچاق او ضبط شد تومان دو ميليارد نزديك

 ىبهائ ىقاچاقچ که آن کندى و فراموش نم رساندى الع خوانندگان خود ماطّ 
 که همه رديگى م جهيبوده است نت ىبهائ ىقاچاقچ کيو چون . بوده است

  . هستند ىقاچاقچ انيبهائ
 ىول. ميندارى العنه ما اطّ  ايبوده است  ىواقعًا بهائ شخص نيا ايآ  

اعتقاد  در رابطه با ىکه قاچاقچ کندى م دايپ تيّ اهم ما ىبرا مسئله از آنجا
 ىقاچاقچ کي نيهم تنها اياست که آ نجايسؤال ما ا. شودى م ىاو معرف ىنيد

دست  خود ىعادالر اجناس قاچاق که به ادّ  اردهايليم اياست؟ آ بوده رانيدر ا
ى را نم آنهاى ها ىهست قاچاقچ موجود رانيدر بازار ا ميرژ ناندرکارا



 
 ١٧٠   ولوله درشهر

 
 گونه چيه ده ها گمرک آزاد است که دولت ىدارا که ىکشور د؟يشناس
 نيکه از ا ىاجناس اياست؟ آ ىندارد در دست چه اشخاص آنها بر ىکنترل

ى م رانيوارد ا انيکدام قاچاقچ طتوسّ  شوندى م رانيا بازار ريگمرکها سراز
   ست؟يچ انيقاچاقچ نيا نيدو  شود؟
که  شودى هم موارد کرده است متّ  نکيکه ِلنز ع ىبرگشته ا بخت کي  
سر  سؤال کرد که چه بر دينبا ايآ. دارد ىضربه زدن به اقتصاد کشوراسالم قصد

  شده است؟؟  ريپذ بيآس نکيع که با چند لنز دياقتصاد کشور آورده ا
بارها  ىول. مجازات شود ديبا ىکار که هر خطا ميمعتقد هست ما البته  
است نا  ىکردن کار ىهم را با عقائد او معرفمتّ  که ميگوئى و باز هم م ميگفته ا
جز آشوب و  ىهدف شوندى م لمتوسّ ى هائ وهيش نيچنه که ب ىو آنهائ صواب
  . ندارند ىکش برادر

 ىنهال دوست ىو دشمن نهيافشاندن تخم ک ىبجا که ستيبهتر ن ايآ  
 نيب ىو برادر ىبه دوست اجياحت رانيا کشورى از هر روز شتريوز بامر د؟يبنشان
  . دارد تيّ قوم و و مذهب نيد صرف نظر از انيرانيهمه ا
  . ديفرما تيرا به راه راست هدا ىبندگان خاط همه خداوند  

  بهائى  ۀپاسخ مسؤولين جامع

٣٠/٦/٨٥   
  :عزيز مالحظه فرمايند اىاحبّ 

روزنامه كيهان مطلبى در  ٨٥م شهريور ماه ت و ثنا در تاريخ هشتتحيّ  با  
يان ئمبنى بر ورورد غير قانونى شيشه عينك از كشور اسرائيل توسط يكى از بها

در شبكه دوم سيماى  ٢٢/٦/٨٥درج شده و مطلب مشابهى نيز در روز 
در اين خصوص از طرف . پخش شد ٣٠/٨جمهورى اسالمى ايران ساعت 

ت امر ه و تقاضا نمودند كه در جريان واقعيّ مدآهاى زيادى بعمل  پرسشاء احبّ 
لذا پس از بررسى هاى الزم مطالب ذيل جهت اطالع ياران عزيز . قرار گيرند

  . مرقوم مى گردد
ى و بعضًا نمره شده به صورت كارتن شيشه خام عينك طبّ  ١٦٨٣ تعداد  

مشتمل بر توليدات بيش از چهل شركت توليد كننده از  )ته انبارى(استوك 
رهاى مختلف بوسيله يك نفر از كشور كانادا خريدارى و از طريق امارات و كشو

گويا . شده ربهار طى مراحل قانونى و با پروانه سبز گمركى وارد كشوه گمرك چا
از  ،جفت شيشه پالستيك نمره شده ١٥٠/يك كارتن از اين محموله كه شامل 

ز جمله اين محموله ا ،سال قبل بوده ٣٨توليدات كشور اسرائيل كه مربوط به 
ارزش اين محموله كه بنا بر داليل نامعلوم . بوده كه غيرقابل مصرف مى باشد

هم اكنون در گمرك اصفهان  وتوقيف شده حدود يكصد ميليون تومان مى باشد 
  . مى باشد و موضوع از طريق مراجع قضايى در دست بررسى است

ب انصاف را كه از كه مسئولين محترم روزنامه كيهان جوان اميدواريم  
همچنين بنا به . س اسالم است رعايت فرمايندخصيصه بارز ديانت مقدّ 

ه تا جرمى از طرف دستگاههاى قضائى ه قضائيّ تأكيدات مسئولين محترم قوّ 
از حق تعالى . محرز نگشته از طرف رسانه هاى گروهى افراد را متهم نفرمايند

  . حقايق روشن گرددمى طلبيم هر چه زودتر اين ابهامات مرتفع و 
  ايران يارانات، تقديم تحيّ  با  



 
 ١٧١   ولوله درشهر

 

 امربهائى ۀعالمى فلسطينى دربار نظر

خبرنگارفرانسوى غيربهائى به نام  دو ، ازباغبانان بهشت خدادركتاب   
، نظرات دكترجميل ١٧٢ تا١٦٩صص  هاى فيليپ گوويون وكولت ژوويون،

جد مسلمانان كه دريكى ازمسا فلسطينى را ۀضياب يكى ازعلماى برجست
. ديانت بهائى وبهائيان نقل مى كند ۀآمريكا سمت مفتى را داراست دربار

. ه، نزديك اورشليم به دنيا آمده استضياب دربتانيّ  دكتر«: ازجمله مى نويسد
 او. دانشگاه االزهر قاهره به اتمام رسانيده بود را در تحصيالت خود پدراو

 دكترضياب درسال. يم بوداسالمى دراورشل يكى ازاعضاى شوراى عالى
فقه ومطالعات اسالمى وزبان  ۀعالى فلسطين دررشتۀ متحانات دورا ١٩٤٦

 سال بعد ده ت گذرانيده وقيّ مى باشد، با موفّ  دانشگاه االزهر ۀعربى كه همپاي
به دست  درشيكاگو) بيعهماوراءالّط ( ازكالج مطالعات علوم الهى دكتراى خودرا

  :ديانت بهائى مى نويسد ۀبه نقل ازوى دربار ».آورد

اين روزنامه هائى را كه مسلمان ها مى نويسند مى  وقتى بعضى از...
ها مى گويند بهائيان جاسوس  اين. ب مى كنمخوانم، خيلى تعجّ 
 را تش را هم چنين توجيه مى كنند كه معابد خوداسرائيل هستند وعلّ 

ى گيرند كه نديده م آنها اين حقيقت را. درخاك اسرائيل بنا كرده اند
عبادتگاه هاى بهائى درزمانى كه فلسطين تحت حكومت امپراطورى 

بنا  اين كشور دولت انگليس بود، در ۀبعد ازآن تحت الحماي عثمانى و
وقتى اسرائيلى ها آمدند، آنها برخالف ديگران خانه . وتأسيس شده بود

هيم اگربخوا. شان درآنجا ماندند ترا ترك نكردند واكثريّ  خود ۀوكاشان
كليسا  و جانب انصاف را رعايت كنيم مى بينيم كه درعّكا وحيفا مسجد

هم هم هست، اّما نمى توانيم به اين خاطرمسيحيان ومسلمان ها را متّ 
خودمن مسلمان هستم نه . جاسوسان وعّمال اسرائيل بناميم كنيم وآنها را

بهائى، ولى بايد جانب انصاف را گرفت وقتى مسلمان ها چنين 
ّماتى به بهائيان وارد مى كنند، احساس مى كنم وظيفه دارم به آنها هااتّ 

دين بهائى نزديك ترين ديانت به اسالم است زيرا هدف . جواب بدهم
دارد وبا ما دراين  قبول ت خداى يكتاوحدانيّ  غائى اسالم رامبنى بر

كه به آمريكا آمده ام هنوزبه يك بهائى ١٩٤٨ازسال . اعتقاد سهيم است
ده ام كه سخنى كه داّل برمذّمت اسالم باشد برزبان براند، بلكه برنخور

ن را آص را به پيغمبرى قبول دارند، قر برعكس آنها حضرت محّمد
تحسين وستايش مى  ۀكتاب آسمانى مى دانند وتعاليم اسالم را با ديد

ين ياثر تعاليم آ نيستند، بلكه بر اين طايفه نه تنها مرتد نبوده و...نگرند
ن به عنوان آقر و قبول حضرت محّمد ص به پيامبرى ۀبه درج بهائى

گرديده اند، درست است كه اصول اعتقاداتشان عينًا  كتاب آسمانى فائز
اسالمى نيست، معهذا مسلمانان وظيفه دارند كه حّداقّل به  شبيه عقايد

 صرف رعايت ادب آنها را به عنوان نزديكترين دين به اسالم قبول و
  .اذعان نمايند

 اظهارات فوق مقاالتى را كه عليه بهائيّت در ۀدكترضياب دردنبال   
  :انتقاد گرفت وگفت مالمت و مسلمان به چاپ رسيّده بود به باد ۀچندين نشري

من به خوبى به اين امرپى برده ام كه بعضى ازاين مقاالت بسيار بى 
حّق ۀ گونه تحقيق وبررسى دربار اساس وبى پايه نوشته شده، هيچ

فكر مى كنم آنهائى كه امروز . قيقت واثبات آن صورت نگرفته استوح
را اعلم علماى اسالم مى خوانند بايد بدانند كه  قلم به دست گرفته وخود

منفى كسى را به جائى نمى رساند  توّسل به فّحاشى وتكيه برنكات
. ما حّق نداريم آنها را مرتد بخوانيم. ومنفعتى عايد نمى كند

خدانشناسى  يا به كمونيسم و سيحى يا يهودى بشود واگرمسلمانى، م
درستى اطالق  ۀدين برگشته بخوانيم كلم از و مرتد را روى آورد، اگر او

اّما بهائيان را كه به راه خداپرستى ادامه مى دهند، به خداى . نموده ايم
 حضرت محّمد ص راقبول دارند چرا بايد مرتد واحد اعتقاد دارند و

تغيير به عمل  لغات تحريف و تعريف اين كه بخواهيم درآن بخوانيم مگر
  . آوريم

 صهيونيسم و ۀبار در نيزكه قان ديگرىجالب آنكه نويسندگان ومحقّ  ۀنكت  
نظرات  دنظراتشان مؤيّ  نوشته اند، فلسطين كتاب هاى معتبر ومستند ۀمسأل

سۀ آش ومخالف اكاذيب وافترائآت بهائى ستيزاِن ازكا امثال اين عالم فلسطينى
ۀ يورى ايوانف، ترجم ،صهيونيسم :ازجمله رجوع شود به .است داغتِر ايرانى

، ماكسيم فلسطين ۀدربارچاپ سوم، انتشارات اميركبير؛  ابراهيم يونسى،
، تاريخ عرب درقرون جديدهزارخوانى، چاپ طوس؛ ۀرودنسون، ترجم
  .بابائى، انتشارات چاپار ۀلوتسكى، ترجم
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  ! يك كشف جديد

  حامد

انقالب اسالمى بعضى چون آقاى عبداهلل شهبازى وامثال جام  از بعد 
 جم، فريب اكاذيب وهذيانات پيمان شكنان امربهائى، همچون صبحى و

آنانى «خويش دنبال كردند كه  »ۀواهم« ۀخورده، اين سناريو را درقو آواره را
كرده اند،  بهائى مرتبط بوده اند ويا ازآن تعريف وتمجيد ۀكه باجامع

، كه اساس مطالب »توّهم توطئه اى«برمبناى چنين  »!صهيونيست بوده اند
ى پيش مى آيد كه تشكيل مى دهد، پرسش مهمّ  ام راايّ  ۀويژه نام ۀصفح ٦٤

   .جام جم بپرسند »دقيق وعالم«بايد ازمحققين  هموطنان عزيز پاسخش را
ت هاى بزرگ جهان، ازاديان ومذاهب سال است كه شخصيّ  ١٦٤  

نژادها ى گوناگون ــ ازجمله ازمسلمانان عزيزــ به  احزاب و ا وملل ووكشوره
پيروان آن تعريف  تعاليم و بهائى و ازاديان بابى و مناسبت هاى مختلف،

وتمجيد وبعضًا پشتيبانى نموده اند وحتى بعضى ازايشان به حضورحضرت 
 شبكهآنها جزء  حال سؤال اين است كه، آيا همه. نيزرسيده اند عبدالبهاء

 از پشتيبانى خود صهيونيسم بين اللمللى هستند كه با تعريف و مرموزاستعمار و
جام جميان  »توطئه هنظريّ «طبق  ؟جهانيشان شده اند آنها موجب رشد وتوسعه

به اين ترتيب بنده هم طبق . وامثال ايشان، جواب اين پرسش مثبت است
يرهمه صهيونيست ام، كشف نمودم كه نفوس زروش تحقيق كامًال علمى ايّ 

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

د عبده توماس اديسون، لئو تولستوى، نوفل افندى طرابلسى، شيخ محمّ   
زاق الحسنى نويسنده عرب از علماى االزهر مصر، جبران خليل جبران، عبدالرّ 

 ، اقبال الهورى،وَن فى حاِضِر ِهم َو ماضيِهمَالبابيوَن َو الَبهائيّ  ف كتابو مؤلّ 
فق و رئيس ملل متّ  جامعه مهاتما گاندى، چيكائوفو جيساوا، عضو دبيرخانه

بخش علوم سياسى بين المللى دانشگاه سلطنتى كى يو شو، ادوارد بنش و 
ل گرنژواسكى، مازاريك، دو رؤساى اسبق جمهورى چكسلواكى، مادام ايزاب

ات و استاد دانشگاه هلن كلر، ماركوس باخ نويسنده امريكايى و دكتر در الهيّ 
و  و تاريخ نويس فرانسوى در دانشگاه سوربن آيوا، ادوارد مونته شرق شناس

سردبير آتنى، پروفسور  واريسياستاد تاريخ مقايسه اديان، ديونى سيوس اس د
ات در دانشگاه داراى دكتراى الهيّ هربرت ميلر، پروفسور توماس كلى چاين 

مطالعات  آكسفورد و عضو فرهنگستان انگلستان، چارلز بودوين در كتاب
آرمينيوس وامبرى استاد ماهر در اكثر زبانهاى  فسورپرو آرنولدتوين بى، ،معاصر

پروفسور بنيامين جوت استاد دانشگاه آكسفورد و  شرقى فارسى، عربى، تركى،
دمعين، ناصرالدين صاحب زمانى، استادمحمّ  استادمترجم آثار افالطون، 

شف آمريكايى قطب شمال، الكساندر گراهام بل، ديويد کا آدميرا ل پيرى 
جامعه  وارن واگاراستاد استار جردن رئيس وقت داشگاه استانفورد كاليفورنيا،

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

   ١.ت هاى قديم و جديد ديگربسيارى از شخصيّ 
چه . همه مى دانند كه كشف فوق بنده نه علمى است ونه قانع كننده اما  
 يت هاى مزبور راجع به اديان بابى ورغم اظهارنظرمثبت شخّص  ى علىكه حتّ 

بهائى، ابدًا نمى توان ايشان را بهائى،  امعهبهائى ورابطه بعضى ازايشان باج
 جنبه ارتباطى هرمينى امثال جام جم صهيونيست خواند، چه كه وبه قول متوهّ 

آيا يكى ازعلل عقب ماندگى نسبى ايران عزيزما . توطئه گونه ندارد و سياسى
اعتراف روشن فكران اين مملكت نيزهست، همين استنتاجات  كه مورد ن،

راه كشف حقايق شده است؟  غيرمنطقى نيست كه سدّ  علمى وغير مانهمتوهّ 
آنكه چنين  التحقيق مى كنند، ح مين مشتبه شده است كه دارندبرمتوهّ 
 صد چند ۀب اين جاست كه اينان درتقسيم بندى هايشان دربارتعجّ . نيست
ى وامثاله ملّ  و جناح سياسى و حزب و دهها گروه و جهان در مذهبى اسالم فرقه

با وسواس ميان يك يك آنها خط كشى هاى خاص  ايران عزيزمان،درهمين 

وقتى به  ابه پاى ديگرى نمى نويسند، ام را يكى عمل و نظر و ميكنند را خود
 و دگرانديشان وازجمله بهائيان مى رسند، بدون وسواس همه را دريك خط

   .دشمن خود محسوب مى كنند
 ۀ، ازقو»واهمه« ۀاى قومين بيدارخواهندشد وبجان شاءاهلل متوهّ  اما  

 دينى واجتماعى و هرپديده كرد و خواهند استفاده خود »ۀعاقله ومتفكر«
 دارد خواهند همان جائى كه قرار هست و در كه را همان طور غيره سياسى و
ِمَن  كثيرًااجَتِنبوا « :كه مى فرمايد د ايشان بادقران مؤيّ  آيات مباركه. شناخت

وال َتقُف ما َليَس َلَك ِبِه ِعلٌم ِاّن الّسمَع َو «؛ ٢» ِا ثمٌ  ِالّظنِّ ِاّن َبعَض الّظنّ 
  ٣».الَبَصَر َوالُفؤاَد ُكل اولَِٔك كاَن َعنُه َمسؤوالً 

  صهيونيست بوده اند...ال وهلن كلر ومهاتما گاندى ونلسون ماند
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 ىم تيحما انيروسها از بهائ ايآ

  نمودند؟

  آرزو

  
که  دينما ىجلب توجه م ىعنوان ايّامنامه جام جم تحت عنوان  ژهيو در  

 نيرا ا هکهنه و پوسيد ىعاادّ  کيبرآن دارد که  ىعس شتريهر چه ب ىبا هنرمند
ه و تأمل است که غالب آنچه البته قابل توجّ  .مطرح سازد ديجد ىدر لباس بار
قصد بر  ىّ باشد و به طور کل ىبر خوردار م ىژگيو نيمجموعه آمده از ا نيدر ا

آيين  نياست در خصوص ا ىاريبس انيرا که سال ىهاّماتآن بوده است که اتّ 
 ىابترشکل و صورت جذّ  بار نيتکرارنموده و ا گريبار د گردد ىمطرح م ىلها

  .به آنها داده شود
است که البته  »ماه عسل در عشق آباد«مورد نظر تحت عنوان  مطلب  

گردد  ىخواننده روشن نم ىآن آمده است برا ليکه در ذ ىارتباط عنوان و متن
باشد که  ىبا روسيّه م ىبهائ نتايارتباط د ىتکرار ىوياّما داستان همان سنار

ل شده است که حداقل را متحمّ  ىاريآن مرارت بس هيّ ته ىظاهرًا برا سندهينو
نوشت اشاره نموده  ىاز آنها در پ ىاست که به برخ اريبس ىآن مطالعه کتابها
محترم  سندهيکه نو .را نام برد سکوت ىسالهاتوان کتاب  ىواز آن جمله م

از  ىدرج نموده و به زعم خود فلسفه مهاجرت تعداد نًايرا ع از آن ىبخشهائ
 ىم شانيکه مورد اشاره ا ىمطالب .به عشق آباد را مطرح ساخته است انيبهائ

کتاب درج  ٢٠ -١٩مه کتاب مورد نظربوده و در صفحات باشد مربوط به مقدّ 
بنا به امر حضرت  نهياء به آن مداست و صرفًا به مهاجرت احبّ  دهيگرد

محترم که قطعًا  سندهيکه چرا نو نجاستياشاره دارد حال سؤال ا عبدالبهاء
است که در مقابل مردم  ىهيداند و بد ىد در مقابل وظائفش مخود را متعهّ 

 تيّ مسئول ىدارا نيزباشند  ىمعروف و موصوف م تيّ که به شرافت و انسان رانيا
را که  صفحات آن گريو د ى کردکاره و ناتمام رها نم مهيکتاب را ن ،است

تلخ و دهشتناک است  عيو مشحون از وقا باشد ىصفحه م ٢٣٠بر  بيقر
 شانيانصاف در وجود ا ىه اذرّ  ايبود و  نيناگر چ رايز. مطالعه ننموده

نموده و  ىقلم فرسائ نيرسيد که چن ىبه نظر م دينمود بع ىم ىخودنمائ
 ىبخش ستينبد  .دينما هيهد رانيت ابه ملّ  قتيحق ىآشکار را به جا ىبياکاذ
است با  انيقساوت دولت روسيّه در مورد بهائ رگانيصفحات را که نما نياز ا
و با گوش خود  دهيو آن وقت حقائق را با چشم خود د ميمرور نمائ گريکدي

است دور  اءياش نيرتمحبوب انصاف که در نزد حّق  ىاز واد ديتا شا ميبشنو
  .مينمان

 امراهلل و انتشار و توسعه فتشريپ خيتار«کتاب آمده است که  ٢٥ص در  
دوره قبل از انقالب  .کرد ميبه دو دوره تقس ديرا در روسيّه با آن وموقعيت
 ىبردند و از نظر مادّ  ىو آرامش بسر م شيآسا تياء در نهاکه احبّ  ١٩١٧

 اشتندد ىخوب اريبس ىمال هيفرموده بود و بن تيو برکت عنا ريخداوند به آنها خ
دوره دوم بعد از انقالب است که ...و محترم بودند زيزت عو نزد دولت و ملّ 

و دامنه  عيدولت اصوًال بنا به مشرب و معتقدات خود دست به اقداّمات وس
جامعه  ىاز برا ونيرا به منزله اف نيزد و د ىنيو معتقدات د انتيد هيعل ىدار

 دولت به سراغ مشرق ندگانيانم ىالديم ١٩٢٧در سال .. .نمود ىمعرف ىانسان
اء را از عبادت در اسحار در آن معبد االذکار آمده و آنرا مهر و موم کردند و احبّ 

 ىمحفل روحان ىدولت اعضا ١٩٢٩در سال .. .ممنوع و محروم نمودند ىاله
نموده  فيامراهلل توق نيامر و خادم فياز رجال و معار ىوقت را به همراه عده ا

امر طبع و منتشر  هيکتاب عل نيچند. ..کرد ديتبع رانيرا به ا اآنه ىو پس از چند
مدارس دخترانه و  .نازل در دسترس عموم گذاشت اريبس متيساخت و به ق

 ىبهائ نيممعلّ  ىمبغض و معرض به جا نيمف نمود و معلّ را تصرّ  ىپسرانه بهائ
دانشگاه  اي ىروس مدارس که در ىآن دسته از جوانان بهائ ىبرا.. .گذاشت

را از  ىه اعدّ  .فراهم ساخت ىقاتييت و تضبودند مشکال ليمشغول تحص
  ».نمود ديتبع رانيرا به ا ىه امدارس و دانشگاه اخراج کرد و عدّ 

 ىايگو دياز صفحات کتاب مذکور درج گرد نهيدر فوق به ع آنچه  
که همواره  ستياقداّمات رينظى شباهت ب انگرينما ىاست از سوئ اريبس ىقيحقا

 .است رفتهيصورت پذ ىبه جامعه بهائ از طرف معاندان امر مبارک نسبت
از نفوس من جمله  ىبرخ ىعارغم ادّ  ىدهد عل ىنشان م گريد ىازسو
را با  ىبهائ انتيهرگز د »،ماه عسل در عشق آباد«مطلب  ترممح ۀسندينو

و برخالف  ستينبوده و ن ىارتباط )ىگريکشور د چيه نه با هو البتّ (کشور روسيّه 
قرار گرفته  تيمورد آزار و اذ زيدر آن کشور ن ىحتّ  ىاله نييآ نيا شانير اتصوّ 
در  ىبهائ انتيکه معارضه با د نجاستيبخش مطلب ا نيجالبتر ديو شا .است

است  ىنيد کار آمدن گروه ضدّ  ىکشور روسيّه مقارن با انقالب آن کشور و رو
داشته و اگر قرار بود آن کشور  ىاعتقادات مذهب ىبر اضمحالل تمام ىکه سع

بر  ىمرتبط باشد چه لزوم ىبا جامعه بهائ سندهيبه زعم نو ىاسيبه دالئل س بنا
 ميتعال ىجهان انتيد کيبود که به عنوان  ىبر جامعه ا تيّ همه آزار و اذ نيا

که به گمان باطل شما  ىآنکه چه شد که کشور ايو  ؟دينما ىخود را منتشر م
  ؟قرار داد تيّ رد آزار و اذمو حدّ  نيرا تا بد آن نيبود معتقد انتيد نيس امؤسّ 

 ىمنته ىب ىفضل اله .تينس ريد قتيبردن به حق ىپ ىبرا ، فرصتهرگز  
بندند بلکه با تمام  ىنم قتياست که چشم بر حق ىاست اّما شامل نفوس

را که  نيب قتيآنکه تمام انسانها چشم حق ديام .ندينما ىم اديرا فر وجود آن
  .زنند اديفر کصدايا ر قتيوحق ندياست بگشا ىاله ىا هيّ عط



 
 ١٧٤   ولوله درشهر

 

  ويژه نامۀ جام جم چاپ مّكه

  حامد

ت اذيّ  و ه به آزارارقريش درمكّ كفّ  ،اوايل ظهورحضرت محّمداست  
اوضاع برآنان چنان سخت شده، كه حضرت  .وشكنجۀ مسلمانان پرداخته اند

دوگروه به . گروهى ازايشان را امر مى فرمايند كه به حبشه پناه برند )ص( محّمد
مانى ازهم كه سرپرستى يكى ازآنها باجعفربن ابى طالب بود ودريكى فاصلۀ ز
چون . ه حضورداشتند به حبشه مى رونددخترحضرت رسول ص ُرقيّ  ازآنها نيز
ارقريش كه تيرشان به كفّ . آنجا مسيحى وعادل است آنها رامى پذيرد امپراطور

 سنگ خورده وفشارهاى بيشترشان به مسلمين نتيجۀ عكس داده و باعث
ه رؤساى سياسى مكّ . انتقال اسالم به حبشه شده است ازكينه وحسد مى سوزند

ت مناسب مسلمين درآنجا به حبشه مى گروهى را براى خنثى كردن وضعيّ 
پناهندگان  اظهارمى كنند و مسلمين بدمى گويند از امپراطور فرستند وآنها نزد
و ازقوانين  د،ه ورؤساى آنجا مى باشنكه دشمن بت هاى مكّ  ازكسانى هستند

آنان  بايد آنجا سرپيچى كرده اند وخارج ازدين بت پرستى شده اند وامپراطور
  .تا به سزاى اعمالشان برسند به رؤساى مّكه تحويل دهد و به حبشه راه ندهد را

كه آن مسلمانان  ه مى شوددرصدد تحقيق بيشتربرمى آيد ومتوجّ  امپراطور  
ل شده ن ظلم كرده، به حيله ودروغ متوسّ برعكس كّفارقريش كه به ايشا مظلوم،

درستكارند وهم به خدا معتقدند وهم  صادق اند و اند، هم درقول خود
لذا آنها را به كّفارتحويل نمى  .رابه پيامبرى مى شناسند )ع( حضرت مسيح

پا دراز تربه  دست از ارمزبوركفّ  دهد وبا مسلمانان به عدل معامله مى نمايد و
ومسلمين درحبشه آسايش مى يابند وبه انجام فرائض دينى  ه بازمى گردندمكّ 

عبيداهلل بن جاش وسكران بن عمرو،  والبته بعضى ازآنها مانند.(خودمى پردازند
 مى گيرند واسالم را قرار وقتى كليساهاى بزرگ عيسويان رامى بينند تحت تأثير

 بايد نو محّمد پيغمبرى كه ازكتاب  .ترك ومسيحى مى شوند
 يان كه درآتش كينه وتعّصبات جاهلى مى سوزند، فشارمكّ ). ١٢٠،صشناخت

ف سازند متوقّ  چون نفوذكلمةاهلل را نمى توانند. افزايش مى دهند برمسلمين را
تشكيل مى دهند وتصميم به قتل رسول اكرم ص مى  ه مجلس شوررؤساى مكّ 

  .الخ....حضرت به مدينه مى روندو. گيرند
، انتشارات ٢، جايمانكتاب  در ستغيب نيزعبدالحسين د آيت اهلل سيّد  

وقايع فوق چنين مى  ، درتأئيد١٨٣كتابخانۀ مسجد جامع عتيق شيراز، ص
مسلمانان تا سه سال عددشان به چهل  ،دراوائل بعثت پيغمبرص« :نويسد

 به امر رسول خدا. مى رساندند ه به آنها خيلى آزارنفرمى رسيد ومشركين مكّ 
 فراركنيد، اينجا نمانيد، مّكه راترك كنيد شما بايد برويد پروردگار امركرد
نزد نجاشى . برويد كه دراّمان باشيد ،برويد درجائى ،روزه نمازبخوانيد و

 ت درحبشه غالب بوده، لكن خودنجاشى هرچند نصرانيّ . امپراطور حبشه رفتند
  ».دانشمندى بوده است بزرگ و مرد امپراطور

ه اگرآن موقع درصف مشركين مكّ حال بايدسؤال كرد كه جام جميان   
جواب توضيحاتى شبيه به آنچه مرحوم دستغيب نوشته اند،چه مى  در بودند،

ه چه مى نوشتند؟ البد مى گفتند ويژه نامۀ آن زمان خود درمكّ  گفتند؟ در
اسالم را راهبان مسيحى به حضرت رسول آموختند وبه همين دليل است كه 

ت اّولين است، وبه همين علّ  اساطير ل وآيات وقصص قران شبيه تورات وانجي
است كه شبكۀ استعمارى مسيحى آن وقت ازطريق حبشه به مسلمانان كمك 

كه مسلمين به حبشه پناه برند، بلكه امرشبكۀ  نبود پروردگار كرد، واين امر
ت مسلمانيّ «به  تبديل مى شد نيز ٤حتمًاعنوان مقالۀ ص .استعمارى بود

 »مغازله باهمسايۀ جنوبى«مى شد،  ٥ن مقالۀ صوعنوا ».وامپراطورى حبشه
عنوان  »مسيحى حبشى پا با استعمار دير پيوند«مى شد،  ٦عنوان مقالۀ ص

ر اين قبيل اوهامات مشابه د از و »ماه عسل درحبشه«مى شد،  ٨مقالۀ ص
  .ايّام

ات به حرمت حضرت رسول اكرم وحضرت بهاءاهلل به مقايسۀ جزئيّ   
واّال مشاهده  .وچاپ جديدآن درطهران نمى پردازد هايّام چاپ مكّ  مقاالت

 .نيزشبيه به هم مى شد مقاالت مزبور در ات مذكورى روح جزئيّ مى شد كه حتّ 
ت يكسان ن مجيد، اين معجزۀ ابدى اسالم، سنّ آقر به فرمودۀ! سبحان اهلل

الهى وتشابه قلوب مؤمنين ومعرضين را مى توان ازمقايسه هاى تطبيقى تاريخ 
 اين مجمل خواهند ل ازحديث مفّص  خود عزيز هموطنان .دريافتاديان 
  .خواند
: همچون مرحوم دست غيب مى توان نوشت كه اّما به جاى آن،  

اذيت مى  و دراوايل ظهوربهائى كه دشمنان امرالهى درايران مؤمنين را آزار«
رفتند وچون حكومت آنجا دربارۀ  كردند ومى كشتند، گروهى به عشق آباد

ايشان آشنا شد با ايشان به عدالت رفتارنمود  با عقايد ئى تحقيق نمود وامربها
قتل تاحدودى درامان ماندند وتوانستند به  شكنجه و از وبهائيان درعشق آباد

احكام دينى خود عمل نمايند وازجمله مشرق االذكارى بسازند تا همۀ  و امور
شوند درآن به بدون اين كه نجس محسوب  و ءپيروان اديان بدون استثنا

اّما درآنجا نيزبعضى ازدشمنان بهائيان ازپا ننشستند وبه . عبادت خدا پردازند
قاتلين  .اينكه منجربه قتل يكى ازبهائيان گرديد آزارنسبى بهائيان ادامه دادند تا
ايران نباشد كه قانونى  دادندعشق آباد مانند وهمدستانشان كه احتمال مى
ه تنها ازمجازات درامان مانند بلكه ازايشان دركارنباشد وبهائى بكشند ون

بشود كه يك كافربى دين نجس رابه ديارعدم فرستاده اند، دست  قدردانى نيز
توهين نموده بوده  دروغ وهياهو زدند كه مقتول به اسالم عزيز به دسيسه و

اّما حكومت عشق آباد ـــ مانندحكومت . وقاتلين وى رابه اين خاطركشته بودند
داخل ايران نيزصورت مى  ى ازـ به دسيسه هاى دشمنان بهائيان كه حتّ حبشه ــ

گروه بازجوئى به  دو هر گرفت وقعى ننهاد و با محاكمه اى عادالنه كه درآن از
ى با اين حال،بهائيان شفاعت نمودند عمل آمد،قاتلين را محكوم كرد ولى حتّ 

  ١»....وتخفيف مجازات براى قاتلين حاصل شد
مبنى براعتراض دولت ايران به روسيّه دراين  ،٩ايّام درصعاى ادّ  اگر  

ين شاه دراين باره درست باشد، چقدرشبيه است اين نامۀ ناصرالدّ  و خصوص
ه درحبشه ام مكّ ين شاه به جمالتى كه نمايندگان حكّ جمالت نامۀ ناصرالدّ 
درآن نامه ازجمله چنين . پناهنده شده به حبشه گفتند عليه مسلمانان مظلومِ 

ى درآن ايّام نيزبه بهائيان، البته حتّ . بهائى( اّوًال اين جماعت«: نوشته شده
 چرا. دولت ايران هستند را شما مى دانيد كه دشمن دين و )بابى مى گفتند

 درعشق آباد جمع كرده اند؟ خواهش شاه اين است كه اينها را بدوانيد و
اينها مثل . يدهركس به اين اسم درآنجا بيايد واقامت نمايد راهش نده

هموطنان  .چقدرشبيه است! سبحان اهلل ».هستند نهليست هاى شما، بلكه بدتر
مالحظه  »محّمدرسول اهلل« فيلم عين صحنۀ حبشه را مى توانند در عزيز

  .فرمايند
. استعمارى بودن اديان بابى وبهائىهام روسى وراستى چقدرپوچ است اتّ   

ستيزند كه درصدد وارونه جلوه دادن وجام جميان چه كينه توز وحسود وبهائى 
يادداشت هاى كينياز دالگوروكى سفير  رسالۀ جعلى هنوز .حقايق تاريخى اند

 حقيقى را منتشر نقل رسانه هاى اين مملكت است، حال آنكه اسناد روس
سال است منصفين، جعلى بودن  ٦٠واين درحالى است كه حدود .نمى سازند

اس اقبال آشتيانى در ازجمله دكتر عبّ  .ه اندرا اثبات نمود »يادداشت ها«آن 
، جعلى بودن آن رّديّه را بيان ١٣٢٨، سال ٩٠٨ ۀشمار ٥يادگار سال  ۀمجلّ 

 ۀدر مجل شتيانىاستاد مجتبى مينوى نيزهمچون استاد اقبال آ. نموده است
هام ، بى اساس بودن اتّ ٢٢، ص ٢و ١ ۀراهنماى كتاب، سال ششم، شمار

يقين كردم كه « :ى و بهائى را اثبات نموده و نوشته استروسى بودن ديانت باب
اين يادداشت هاى منسوب به دالگوروكى مجعول است و اين جعل هم بايد 

موافق  نيزكه خود تآدميّ همين حقيقت را آقاى فريدون  ».در ايران شده باشد
، ذكر كرده ٤٥٦چاپ چهارم، ص  امير كبير و ايرانآيين الهى نيست در كتاب 

ى آقاى احمد كسروى نيز كه خود حتّ . م جاعل ايرانى آن را نيز نوشته استو نا
خود،  بهائيگرىكتاب  ٧٨از مخالفين امر بابى و بهائى بوده است، در صفحه 

قرارگرفته است، يادداشت هاى منتسب به سفير  جام جميان نيز استناد كه مورد
  .روس را جعلى و ناوارد دانسته

ش جعل شده، . ه ١٣٢٢اى مزبوركه درسال آنكه دريادداشت ه جالب  
 امير كبير و ايرانت در كتاب تهمت روسى بودن زده شده، وهمين آقاى آدميّ 

. ، به فاصلۀ يك سال ازآن، تهمت انگليسى بودن زده است.ش. ه ١٣٢٣نشر 
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 ليسىمدركى كه آقاى آدميت براى ادعاى خودارائه كرده بودگزارش مأمورانگ(

سفرزمينى ازانگلستان به شمال هندوستان ازطريق روسيّه آرتوركانالى دركتاب 
زمان خود، مدركى  مراجعه به آن در اّما جالب آنكه با. بود ايران وافغانستان

ندارد،  عاى وى وجودادّ  وقتى به او گفته شدكه مدرك مورد نبود و موجود
كسروى كه  احمدى حتّ  ٢).نشرهاى بعدى كتابش حذف كرد از را عاى مزبورادّ 

كرده، تهمت روسى يا انگليسى  خود از زاويه اى ديگر امر بابى و بهائى را ردّ 
اين بسيار بيجاست كه كسى «: مى كند و مى نويسد بودن آنها را صريحًا ردّ 

  ».بگويد فالن روسى يا انگليسى آن را پديد آورده
جالب تر است وقتى به يادآوريم گزارش سفيرروسيّه درايران را ــ يعنى  و  
جعل كرده  »...يادداشت ها«كررا كه به نامش ان كينيازدالگوركى فوق الذّ هم

عشق آباد، از قول تزار روسيّه  فوق در واقعۀ بودند ـــ كه حدود پنج دهه قبل از
امپراتور روسيّه تزار بزرگ  حضرتياعل«: مى نويسد چنين ران،يبه دولت ا

دادند که اّطالعات  تيّ مورأامور خارجه به بنده م ريدوک نسلرود وز لهيبوس
 ىسفارت منش. کسب نموده گزارش دهم انيباب ديالزم را در مورد اصول و عقا

وى شوهر خواهر حضرت (موسوم بود  ىآه ديمج رزايداشت که به م ىاسيس ريغ
 ىپس از چند. سپردم ىمنش نيرا به ا تيّ مورأم نيمن ا. )بهاءاهلل بوده است

 ىبه زبان روس کياز هر  ىکه خالصه امن گذاشته  اريکتاب در اخت ىتعداد
 ىعاادّ  ىاز چکونگ ىگزارش جامع لهيوس نيکرده بود و من توانستم بد هيّ ته

او به وزارت امور خارجه دولت مطبوعه  ىو انقالب خواهانهيآزاد ديباب و عقا
 لهيبوس خواستيبود که م ىو روحان رکيز اريبس ىباب شخص. خود بفرستم
پس از . برهاند ىبات و عقب ماندگجهان را از تعّص و  رانيا ىانقالب مذهب

 ليقب نينمى باشند ا ليوجه ما چيامور خارجه جواب داد که به ريوز ىمدت
 ديدار تيمورأو شما م ابندي تيبداخله روسيّه سرا ىو انقالب خواهانهيافکار آزاد

بارزه م انيباب ديعقا نيبا ا تواندى م قيکه به هر طر ديران بخواهيکه از دولت ا
 رانياوامر را به صدر اعظم ا نيا نيمن هم ع. کن سازد شهيو آنها را ر دينما

  ٣».ابالغ نمودم
ايّام ذكرمشرق االذكارعشق آباد شده و جام جم آن را  چون در بارى  

هموطنان نازنين عرض شودكه  به حضور سه اى سياسى جلوه داده، بايدمؤسّ 
، حكم فرموده ستطاب اقدسكتاب م حضرت بهاءاهلل دراثر آسمانى خود

االمکان باسم مالک  ىيا مالٔ االنشآء عّمروا بيوتًا باکمل ما يمکن ف«اندكه، 
ثّم اذکروا فيها  .لها ال بالّصورو االمثال ىنوها بما ينبغالبلدان و زيّ  ىاالديان ف

يعنى ( »ربّکم الّرحمن بالّروح و الّريحان اال بذکره تستنيرالّصدور و تقّر االبصار
اهل عالم به اسم خداوندمالك اديان بناهائى رابه كاملترين صورت ممكن  اى

شايسته است زينت دهيد ونه به تصاوير  آنچهوآن را به  درشهرها بسازيد،
همانا سينه . ت ومهربانى به ذكرپروردگارتان پردازيدپس درآن با محبّ . واشكال

  .)مى شودديده ها به يادش روشن  و ها به ذكر خدا نورانى مى گردد
يادداشت هاى كتاب مستطاب اقدس نشرمركزجهانى بهائى،  درقسمت  

اين  .مختّص به ستايش و عبادت حّق است ىمعبد بهائ«: چنين آمده است
مشرق االذکاراست که در آتيه عالوه بر محّل عبادت شامل  ىمرکز ىمعبد بنا

 ىلمو ع ىبيت، ترى، بشر دوستىاجتماع ىخواهد بود که به فّعاليّتها ىاتملحقّ 
حضرت عبدالبهاء مشرق االذکار را از اعظم  .اختصاص خواهد داشت

امراهلل آن را نمونه  فرمايند، و حضرت ولىّ  ىتوصيف م ىتأسيسات عالم انسان
در  .فرمايند ىم ىاز ارتباط و امتزاج عبادت حّق و خدمت به خلق معّرف ىبارز
فرمايند که معبد  ىم تهف داشديگر نظر مبارک را به آتيه اين مشروع معطو ىجا
دستگيرشود، مسافران  را ءو متفّرعات آن عاجزان را آسايش بخشد، فقرا ىبهائ

) ترجمه( .عطا کند و نادانان را تربيت نمايد ىدهد، غم زدگان را تسلّ  ىرا مأو
  ».بنا خواهد شد ىمعابد بهائ ىدر مستقبل ايّام در همه مدن و قر

ه صورت فردى و چه به صورت جمعى، از بيشترآنكه دعا، چه ب توضيح  
اى طوالنى در ميان اديان مختلف داشته است و در  احكامى است كه سابقه

عالوه بر نماز روزانه، از بهائيان . ت بسيار برخوردار استنزد بهائيان نيز از اهميّ 
به دعا و نيايش  ،خواسته شده كه در مواقع مختلف، تنها يا به همراه ديگران

يكى از احكام بهائى اين است كه بايد در هر محل، مكانى براى . بپردازند
اين مكان همان طوركه اشاره شد در . عبادت و ذكر خداوند ساخته شود

شود يعنى مكانى كه ذكر خداوند از  اصطالح بهائى مشرق االذكار ناميده مى

 از بهائيان خواسته شده كه به خصوص در صبحهاى زود در. شود آنجا بلند مى
ه و آثار الهى را با لحن خوش كه مشرق االذكار حاضر شوند و در آنجا ادعيّ 

اى  ساختن معابد در تاريخ اديان امر تازه. شود، تالوت كنند ت مىسبب روحانيّ 
اغلب اديان معابد و مكانهايى دارند كه محل اجتماع مؤمنان و انجام . نيست

ى اديان شرق و برخالف عبادتگاهها. دادن عبادات جمعى ايشان است
و تماثيل  هاى مسيحى، مشرق االذكار بهائى بايد خالى از تصاوير بعضى فرقه

مشرق االذكارهاى بهائى كه طبق حكم كتاب اقدس بايد به . مذهبى باشد
در هستند كه هريك سمبل و  ٩زيباترين وجه ممكن ساخته شوند، داراى 

تواند  ر دين و اعتقادى مىازيكى از اديان الهى است، ولذا هر فرد با ه نشانى 
در آنها حاضر شود و به شيوۀ خود به دعا و نيايش خداوند بپردازد، به اين 

شود كه نشانگر  ه و آثار همۀ اديان خوانده مىاالذكار ادعيّ  ترتيب در مشرق
تا كنون، . اعتقاد بهائى به وحدت اساس اديان و وحدت عالم انسانى است

االذكار بزرگى توسط بهائيان ساخته شده كه  يك از قارات جهان مشرق هردر 
پيش بينى شده كه در . شوند هر يك به سهم خود شاهكار معمارى محسوب مى

اطراف هر مشرق االذكار بناهاى ديگرى براى رسيدگى به احتياجات مردم از 
سالمندان  انۀتى ساخته شود، مانند بيمارستان، پرورشگاه، خهر دين و قوم و ملّ 

ن مسئله حاكى از يك اصل مهم در همۀ اديان و از جمله دين بهائى اي. و غيره
است كه طبق آن، مركز و محور همۀ امور اجتماعى و روابط انسانى امور 

  .روحانى و معنوى است
كه ساخته شد ولى  اّولين مشرق االذكارى بود االذكارعشق آباد مشرق  

. حكومت خراب گرديدت زلزله آسيب ديد وبعدها به اقدام پس ازچندى به علّ 
نيزبه سيبرى  حكومت همچنين بهائيان را ازشوروى اخراج نمود وبعضى را

وارده بربهائيان درشوروى چيزى نيست كه برجام جميان  قاتييتض. كرد تبعيد
به دنبال اكاذيب  و اّما ايشان كه كارى به حقايق ندارند باشد، وشيدهپ

 ابع بهائى وغيربهائى حقايق راآت هستند، وبا استفادۀ گزينشى ازمنئوافترا
روش «بزرگ  واين يك ايراد .وارونه جلوه مى دهند ويا مسكوت مى گذارند

، ١٤، پانوشت ٩ازجمله درص. دربه اصطالح تحقيقاتشان است »شناختى
به دلخواه نقل مى كنند، اّما  سال هاى سكوت، ازكتاب ٣، پانوشت١٧وص

يقات شوروى عليه جامعۀ بهائى ده ها صفحۀ ديگرآن را كه پراست ازشرح تضي
مبارزۀ «راجع به ١١-١٠عجايب آنكه درصص از و .مسكوت مى گذارند

 ئيانرا پايگاه جاسوسى بها مى نويسد ومشرق االذكار »دولت شوروى با بهائيان
براى انگليس مى داند، درحالى كه حكومت كمونيستى فقط با ديانت بهائى 

مبارزه كرد وهمۀ  نيز جمله اسالم از وبه ستيزه نپرداخت بلكه باهمۀ اديان 
سال همۀ پيروان اديان  ٧٠افيون توده ها خواند تا اينكه پس از اديان را

ن يد راجع به چنديد پرسيان بايقتًا ازجام جميحق.  ازچنگ آن خالصى يافتند
ست ها بودند وبه يام درزندان كمونيان درآن ايكه همراه بهائ ىبرابرمسلمانان

ا آن يس بودند، يا آنها هم جاسوس انگليند؟ آيگو ىند، چه مدشديتبع ىبريس
 ىريساها ومساجد ومعابد ودستگيران كردن كليكه همۀ آن مظالم وازجمله و

 حكومت مذكوربود؟ ىزين ستيردياست فراگيجۀ سيان نتينفوس ازهمۀ اد
 ىزبرايرا كه آن مسلمانان عز ىو احترام ىان محبت وهمدليجام جم ىراست

وزندان قائل بودند،  ىريخود، قبل وپس ازدستگ ىان بهائيان وهمبنديهمشهر
  كنند؟ ىزحمل ميبه چه چ

مى نويسد تا  ١٢درص مقالۀ ديگر در ههمين جا آنك در تناقض عجيبتر  
. فروپاشى آن انگليسى شدند سقوط روسيّۀ تزارى بهائيان روسى بودند، وپس از

درهمان زمان روسى  مى نويسدكه آنان ١١و١٠ص در دراين صورت چطور
جام جميان  از ت ايران بايدبودن جاسوسى براى انگليس مى كردند؟ ملّ 

لحادى اِ  ربرابرهجوم تفكّ  در بهائيانپنهان مى كنند كه چگونه  بپرسندكه چرا
ل كمونيستى درهمان مشرق االذكار به نمايندگى ازهمۀ اديان نطق هاى مستدّ 

منابعى چون  دكه مردم ايران خوداين مى ترس جام جم از .ومتين مى كردند
  .برمال سازند دروغ آنان را را به دست آورده، بخوانند و »سال هاى سكوت«

ق يانحراف افكارشان نسبت به حقا در ىان سعيران كه شما جام جميملت ا
ازجمله . بارۀ آن هستند منصفانه در ق مستقل ويد، مشغول تحقيدار ىن بهائيآئ
 از ىالگوئ است كه به عنوان نمونه و زيرت انگيح وجالب  اريآنان بس ىبرا

 ىرا م ىبهائ ىتي، اقل ىروحان -ىانسان -ىتوسعۀ همه جانبۀ جسمان رشد و
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، دورازوطن ، درعشق آباد ، ٢٠و ١٩ن دوقرن يساله ب ىس ىنند كه درمقطعيب

 ىوعلم ىسازند كه چنان ازنظرفرهنگ ىبرجسته ونمونه ومتحد را م ىجامعه ا
 ىحيآنجا ازمس ىاست كه احترام دولت واهال ىا ومترقي، پوىومعنو ىواخالق

موردخشم  ىن الگوئياست كه چن ىهيبد. زديانگ ىره را برميومسلمان وغ
  !رديگ ىزان قرارگرفته وميست ىوحسد بهائ

عاى رفيق جام جميان آقاى عبداهلل شهبازى ادّ  عجيب ديگر مطلب و  
، ٩٣٣تا  ٩٣١جام جم،شماره هاى  كه درهمين است كه قبًال درمقاالت خود

چاپ شد با استفاده ازرّديّه هاى ناقضينى  ١٣٨٢مرداد ماه  ١٩تا  ١٦مورخ 
تزارى و هم با  ۀعى ارتباط امر بهائى، هم با روسيچون آواره وصبحى مدّ 

حقيقتًا عجيب است كه چطور ممكن است  .گرديد. ب.گ.سابق و ك وىشور
كه هيچ وقت در طول تاريخ خود با امر  بهائيان از عوامل كمونيسمى باشند

بهائى موافق نبوده بلكه حمالت جانانه اى هم در شوروى سابق به شهادت 
از طريق  نايّام عليه امر بهائى و نظم ادارى آن ـــ و در ايرا خودجام جميان در

در اين سطور . رّديّه نويسان چپ همچون طبرى وفشاهى وغيره ـــ داشته است
امراهلل و نيز  كه بيانات كثير حضرت بهاءاهلل و عبدالبهاء و ولىّ  فرصت آن نيست

امر بهائى راجع به ماترياليسم و كمونيسم  ۀعقيد ۀبيت العدل اعظم را دربار
كمونيسم را  ۀاگر روح اّولي ينكهضد اديان الهى بياورد، ولى خالصه آن ا

خاص نشده سوسياليسمى بدانيم كه هنوز تبديل به مرامى ضد دين با اسمى 
سوسياليست يك رائحه اى از اوراق  ۀشجر« :بود، حضرت عبدالبهاء فرمودند

هر ثمر و فاكهه اى در  )امر بهائى(مباركه  ۀمباركه دارد ولى اين شجر ۀاين شجر
اين شجر آيد اثمار جميع اشجار تناّول  ۀدر ساي چونانسان  .آن موجود

عاى دالتى است كه مورد ادّ و اين به خاطر روح اجتماع گرايى و ع ٤».نمايد
يا حزب اشتراك و (سوسياليسم بوده است و در مورد وجهى از اهداف كمونيسم 

كه طالب اقتصاد  )كمونيسم( همچنين حزب مساوات.. .«:فرمودند )مساوات
ه از هر حزبى كه در ميان آمده قابل االن جميع مسائل اقتصاديّ  لىا .است

در تعاليم حضرت بهاءاهلل و قابل االجراست ه كه اجراء نه مگر مسائل اقتصاديّ 
  ٥».ه حاصل نگرددو از آن اضطرابى در هيأت اجتماعيّ 

در شوروى سابق مستقر شد  ١٩١٧كمونيسمى كه اّول بار در  ۀدربار اّما  
چون اساس آن بر نفى خدا و عقايد و روشهاى افراطى و يكسو نگرى بود، 

عزيز امراهلل چندين دهه  ضرت ولىّ مورد انتقاد شديد امر بهائى بوده است و ح
 البهاءقبل از سقوط كمونيسم، بر اساس هدايات كلى حضرت بهاءاهلل و عبد

سيستم هاى سياسى دنيا ــ چه كمونيسم چه ساير انظمه ـــ پيش بينى  ۀهم ۀدربار
فرموده بودند كه كمونيسم عاقبت به دست همانها كه آورده شده بود، بر چيده 

وعده بسيار مّهم  ۀدهه پس از آن، بيت العدل اعظم در بيانيّ خواهد شد و چند 
  :فرمودند ١٩٨٥مورخ  صلح جهانى

وقت آن فرا رسيده تا به حساب مروّجين مرام هاى مادى چه در  يگرد
شرق و چه در غرب، چه منسوب به كاپيتاليسم و چه به كمونيسم كه 

سيد كه آيا مّدعى رهبرى اخالقى جهانيان بوده اند رسيدگى كرد و پر
جهان جديدى كه اين مرام ها وعده داده بودند، كجاست؟ آيا صلح 

را داشته و خود را وقف آن مى شمرده اند  صيلشجهانى كه دعوى تح
چه شد؟ آيا وصول به مرحله پيروزى هاى فرهنگى كه مى گفتند بر اثر 
ِق فالن نژاد و فالن كشور و فالن طبقه از طبقات بشر حاصل مى ش ود َتَفو

ت جهان در اين زمان بيش از به كجا انجاميد؟ چرا اكثريت مطلق جمعيّ 
غوطه ورند و حال آنكه ثروت هاى  ختىپيش در گرسنگى و بدب

نامحدودى كه حتى فرعون ها و قيصرها و يا حتى امپراطورهاى قرن 
حاكمان امور بشرى نوزدهم خوابش را هم نمى ديدند، اينك در دست 

  انبار شده است؟

كمونيسم به دست خود كمونيسم فرو پاشيد، و بيت العدل اعظم در پيام  لذا
  :فرمودند ١٩٩٠دسامبر  ٢٩

كه بيش از هفتاد سال نزد جماهير  )كمونيسم يا حزب چپ( حزب شمال
ده كانون اميدواران و پناه رنجبران و كافل نفوس و در ممالك متعدّ 

... بى اعتبار گشت طارسعادت محرومان به شمار مى آمد در بسيارى از اق
ت مادى هنوز بر جا و دائر مدار عالم نظام هاى ديگر كه در قالب مدنيّ 

انسانى در اين زمان است چون از نفثات روح القدس محروم است و از 
ه ممنوع نيز سرنوشتى بهتر از آن نخواهد داشت و الهيّ  ۀقخّال  ۀنافذ ۀقوّ 

گرفتار گردد  خالقىچنان به مشكالت ال ينحل اجتماعى و اقتصادى و ا
حضرت ( قلم اعلى. كه ناچار شكست پذيرد و از پاى بست ويران شود

زود است بساط عالم جمع شود و « :در اين باره تصريح فرموده )بهاءاهلل
، َعّالُم الُْغيوب .بساط ديگر گسترده گردد َك َلُهَو اْلَحقَرب تشنّجات و  ».ِان

كنونى كه در جميع شئون ظاهر و  ۀمعابتالئات و آالم و مشكالت جا
هويدا است شهادت مى دهد به اينكه آنچه در خزائن علم الهى مكنون 

مرقوم، حال آثارش آشكار گشته  )قلم حضرت بهاءاهلل( بود و به قلم اعلى
امور بشرى به وجود آمده كه نتيجه اش جز يأس  ۀو هرج و مرجى در ادار

ورد و چنانكه در الواح مباركه نيا رو حيرت و سرگردانى و مشّقت به با
مصّرح است اين امر روز به روز شدت خواهد نمود تا آنكه اهل عالم را 

ه گردن نهند و آنچه كه ت غالبه الهيّ چاره اى ديگر نماند مگر آنكه به مشيّ 
جهت نجات عالم نازل فرموده متابعت  )حضرت بهاءاهلل( جمال قدم

  .نمايند

مادى، اعّم از كاپيتاليسم  ۀانظم ۀحتومفرماييد سرنوشت م ىم مالحظه  
دانند و شايسته است جام  غرب و غيره را نيز بهتر از سرنوشت كمونيسم نمى

جميان وآقاى شهبازى حقايق عقايد بهائى را با مسطور نمودن اكاذيب، مستور 
صلح جهانى بيت العدل اعظم  ۀتمنّا آن كه پيام وعد از هموطنان عزيز. نكنند

همچنين از ملّت عزيز ايران مى خواهد اصل آثار بهائى را . مايندرا مالحظه فر
از اهل بهاء و نيز طرق ديگر چون اينترنت به دست آورده مطالعه فرمايند تا خود 

و در اينجا به . به چشم خود ببينند و به فكر و قلب خالص خود بدانند و بفهمند
ام جميان وآقاى شهبازى بهائى كه از اوهام امثال ج مر ا ِ ىحرمت و آبروى اله

را ) م ١٩٢٠حدود ( ١٣٣٨بى نهايت دور است بيان حضرت عبدالبهاء مورخ 
. ب.گ.مى آورد تا ايشان را ُبهت فرا گيرد و بهائى را جاسوس بلشويك و ك

يابد لهذا  ىجميع اين امور از ضعف حكومت حصول م« :َقوُله اْلَعزيز نگويند،
قريب مالحظه  عن. ت و نصرت بخشددعا مى نمايم كه خدا حكومت را قوّ 

ت يابد و چون حكومت قدرت بر فرماييد حكومت اگر از ُبلشفيك رخنه نيابد قوّ 
 از بارى مطمئن باشيد حكومت اگر. ضبط و ربط يابد اين مشاكل حل گردد
  ٦».بلشفيك راحت يابد قّو ت خواهد يافت

الم بهائى ديگرمشرق االذكارهائى كه پس ازعشق آباد تا حال درع بارى،  
فرانكفورت آلمان،سيدنى استراليا، كامپاالى اوگاندا، : ساخته شده عبارتند از

حده آمريكا، پاناّما، ساموآ، دهلى هندوستان و اخيرًا نيز ويلمت اياالت متّ 
همچنين دهها قطعه زمين در نقاط مختلف . قراراست در شيلى ساخته شود

ميان كه با آب وتاب نوشته جام ج. جهان به اين منظور خريدارى شده است
 بودند حاضر افتتاح مشرق االذكارعشق آباد، اولياى امورعشق آباد در اند

ايّام، ذكرى هم  آورده اند، و درصفحات ديگر ٨وعكس آن رانيزدرص
 شرحىبه فراموشى زده،  را اوگاندا كرده اند، خود ازافتتاح مشرق االذكار

كه  نيز ديگرمشرق االذكارهاى مزبور راجع به مراسم به مراتب باشكوه ترتأسيس
ت علّ  .صورت گرفته نداده اند مقامات دولتى به مراتب باالتر بعضًا باحضور

عظمت ونفوذ آيين برخاسته  از اين است كه مى ترسند هموطنان عزيز
ت افزون آن نه به علّ  روز ازموطنشان بيشترآگاه گردند، وپى برند كه رشد

اسرائيل بوده  مريكا وآر وروس وانگليس وون واستعماحمايت هاى سياسيّ 
ت ارادۀ الهى بوده كه آيين نازنين جديد خود را براى است، بلكه به علّ 

 وحدت جمع شوند و حادزيريك خيمه دركمال اتّ  جهانيان فرستاده است تا در
كه به  راستبه همين خاط ٧.ساله را به كنارنهند٦٠٠٠ديرينۀ  اختالفات و

ذكرش ١٥كه جام جم درص اوگاندا همان مشرق االذكار عنوان مثال درافتتاح
ايران بوده  ط يكى ازبهائيانى كه قبًال ازعلماى شيعۀن نيزتوسّ آراكرده،آيات قر
 تالوت گرديد تا كل بدانندكه مشرق االذكاربهائى نشان ازوحدت وبهائى شده،

  ٨.اسوتىملكوتى است ونه سياسى ون و همۀ اديان دارد
  ان بادپرروح وريح روحتان  



 
 ١٧٧   ولوله درشهر

 

  ممنوع ىاشنقّ 

ه تزارى ام يكى ازداليل وابستگى اديان بابى وبهائى به روسيّ ايّ  ٤ ۀدرصفح
رحضرت باب جسد مطهّ  دو اشى ماهر ازنقّ  اين گفته شده كه قنسول روس با

   .زيرمى خوانيد دراين ارتباط است آنچه در. اشى كشيدهجناب انيس نقّ  و
   نتويش

  

خروج  پشت پرده، ىهايباز پنهان، ىتهادس است که توطئه، ىزمان ريد  
 نياز ا ىنياجانب و خالصه مضام ىنقشه ها بهمان، نيستآدست فالن از 

اند که  تهفاياست که چون در ىکسان قاتيمطالعات و تحق هيما ريخم ،ليقب
 نين مضامآبه  امور است، نيحال خطرناک تر نيو در ع نيتراز شاقّ  قيکار تحق

 ل،ياص قيتحق ىبر خالف واد ىواد نيکه در ا ندافتيورده و چون درآ ىرو
 فراوان است، داتيبا تول پر منفعت و مخصوصًا خطر، ىب ساده، اريبس کار،

ن را هم ندارند آترک  اليخ دآي ىطور که بر م نين افکنده و اآرحل اقامت در 
   :چه که به فرموده حضرت بهاءاهلل

 ىن بالفطره رغبتآب به علم و با ايشود گو ىمفهوم م شانينچه از اآ
 ىبرا ىابواب و گمان، در ظنّ  رايز ستندين هم نآظهور  اليندارند و در خ

   ١.اند افتهين ىزيجز انفاق جان چ و در ظهور مظهر علم، افتهينان 

و  بل مشتاقان ظنّ  طالبان، نيا ىبرا ىمنأروزنامه جام جم م ،رًايا اخامّ   
بابت  نيورده و از اآنها فراهم آ ىبرا عيوس ىج گاهگمان شده آن سان که تفرّ 

 زين شيت و اکرام خونها را مدام مورد محبّ آنکرده که  افتيدر ىزينه تنها چ
نها را انتخاب و آ گاناز برجست ىگروه ىنجا که هر از چند گاهآقرار داده تا 

مد آرا قرق کرده و رفت و  عيمن وسأم نياز ا ىميدعوت نموده و بخش عظ
 از گريگذاشته و مناطق د نهاآ ارين نموده و دربست در اختن قدغآرا به  گرانيد

و  ىوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم العات وواطّ  هانيک ىجمله روزنامه ها
ن آنان گمارده و نام آگر را به خدمت يد ىريو کث ىسازمان اسناد و کتابخانه ملّ 

 .ه استنهاد »ن گونه که هستآ تئيّ بها«ن را آبار  نيو موضوع ا اميّ ا محل را
 ديتول نيلاست که اوّ  مهرداد صفا ىقاآ ىکي پر رونق، افتيض نيا نياز مدعو

است  نيا مقاله نيلاوّ  نيا گفتار او در نيلبه نام اوست و اوّ  ميمجمع عظ نيا
   :که

اعدام و جسدش در خندق افکنده  زيد باب در تبرمحمّ  ىکه عل ىزمان
اش ط نقّ و توسّ  ندق آمدبه کنار خ زيشد صبح روز بعد کنسول روس در تبر

   ٢.مقتولش پرداخت ارياز جسد باب و  ىبردار ريکنسولخانه به تصو

با روسها  انئيو بها انيباب نيب ىاستعمار ىونديبر وجود پ ىرا شاهد نيو ا  
 گريمنبع د نيو چند لينب خياثبات مطلب خود به تار ىبرا سندهينو .داند ىم
از  نين را انکار نتواند و اآ ىاند و کسنم ىباق ىکند تا شکّ  ىاستناد م ئىبها

انتخاب شده  ئىبها ابعاز من تمامًا شانيا ىاست که رفرنسها ىمعدود موارد
هر  ىکه برا نديگو ىنها مآ .ستنديموضوع ن نيانکار ا ىدر پ انئيا بهااست امّ 

ن عمل پر مخاطره تر باشد به آوجود داشته باشد و هر چه  ىا زهيانگ ديبا ىعمل
 است که نيال اؤس.برخوردار باشد ىتر ىقو زهياز انگ ديبا زين زانيهمان م

 خواستند ىچه م ىنقاش نيبا ا مثالً  ؟داشت ىتيّ چه اهم ىاشنقّ  نيا دنيکش
در  در کجا استفاده شد؟ ىاشنقّ  نياز ا تيدر نها ىعني و چه کردند؟؟بکنند

 ريسول و سفتزار و کن اديبه فر ىاستعمار تزار ىاز توطئه ها کيانجام کدام 
 کيبا  و اصوالً  ؟شد ىبهره بردار رانياسالم و ا هين در کجا بر علآ از د؟يرس
 اآي .ل الزم استمّ أت ىشود کرد؟ کم ىم يىچه کارها ىا ربهمثال ح نيچن

پرنس  اياز طرف شخص تزار و و  ىرسم خاّص  تيّ مورأم کي کنسول روس،
 ىچه سود ىاشنقّ  نيروشن کرد که ا ديصورت با نيدر ا داشت؟ ىرککودال
 سانينو هيّ پرداز ردّ  اليذهن خ ىحتّ  حاصل کند؟ هيّ روس ىتوانست برا ىم

 مثالً  .ابدين بآ ىبرا ،بيو غر بيهر چند عج ىخنتوانسته پاس زيم نمتوهّ 
که  ديرا مطمئن نما هيّ روس ريکه شخص تزار و سف نيا ىکه کنسول برا نديبگو

که ثابت  نيا با اامّ  .درت کرده استمبا ىاشنقّ  هيت دارد به تهواقعه صحّ  نيا
ن آاقدام کنسول روس نبوده و امکان جعل  نيا ىبرا ىاسيقصد س چيشد که ه
عالمت  نيو ا ستين افتهيموضوع خاتمه  نيدر باره ا بحث اشد،ب ىهم نم

 نيکه چن ستين ىشک .دارد هياقدام کنسول سا نيپرسش بزرگ همچنان بر ا
 و مخصوصًا ىحتّ  ىمخاطرات فراوان شوب،آپر التهاب و  ىن فضاآدر  ىعمل
 ىتيّ مامور ،نيقيبه  بيکه به احتمال قر ،کيپلماتيد رتبهيمقام عال کي ىبرا

 نآ،سندهياگرنو .در بر داشته است ل نشده بوده،مورد به او محوّ  نياهم در 
نمود که  ىال را مطرح مؤس نيداشت ا قياست، قصد تحق ىعگونه که مدّ 

ن هم با آکرده است  ىکار نيکشور بزرگ، اقدام به چن کيچرا کنسول  واقعًا
احتمال را به  نيشتريکه ب ىا نهين وقت بود که گزآمبادرت شخص خود؟ و 

 ىور، بآشگفت  ىعاادّ  نکهين اآو  ديگز ىدهد را بر م ىاختصاص م دخو
ن آ ىمذهب تيّ بزرگان روحان ىن تمامآشجاعانه حضرت باب که بر اثر  و رينظ

مانند خود و  ىاستقامت ب ن،آمقابل خود قرار داد و متعاقب  زمان را در
 ر کرده وثّ أشخص کنسول را مت دًايشد عا،مدّ  نيدر جهت اثبات ا ارانشي

در  .است دهين روح پاک گردآنسبت به  ىو ىقلب قياحترام عم ثباع
به مخالفت  ليم ىت و حتّ أجر زين نيدر فرع فروعات د ىکه مردم حتّ  يىوانفسا
 ىحت نوع مخالفتها بود، نيا ىمعمول برا ىمجازات را نداشتند و مرگ ءابا علم

د يجد ىدوره اسالم و طلوع دوره ا ىصحبت از انقضا ىکه شخص نير اتصوّ 
له خطر أتنها مس .نمود ىو فوق العاده خطرناک م رانهمتهوّ  اريبس ورد،آ انيبه م

خطور  ىکس به فکر يىعاادّ  نياست که چن نيموضوع مهمتر ا .ستيمطرح ن
 ىو مافوق بشر ىامر اله کي نيا .کرد تا بخواهد به فکر خطرش باشد ىنم

 رالدولهيممکن است مانند مش. کنند ىم ىعاد ىکارها ىافراد عاد .است
را  رانيا ىامور نظام رزاياس ممانند عبّ  بدهند، رانياصالح ا ىبرا ىطرح

 ئىاحمد احسا خينند شبسازند وما ىدارالفنون ريرکبيمثل ام بدهند، ىسروسامان
 انيرا بن ىادياما حضرت باب بن .هذا ىورند و قس علآبوجود  ىديجد قهيطر
منظر خشم بزرگان  نياز ا .مثمر ثمر نبود ىگرياقدام د چين هآکه بدون  نهاد
و  ديجد ىوردن مسلکآحضرت باب  ىعاادّ .دينما ىرميپذ هيکامال توج نيد

 تًايورد و نهاآگرد  ىروانين پآبر اساس  تازه نبود تا ىدرست کردن دفتر و دستک
 ىجيخل مفصل ىحتّ  ايو  مانند اکثر شعب و فرق اسالم، مختصر، ىراتييبا تغ
بود با مختصر نوسان و  نيچن گراسالم منشعب سازد که ا انوسياز اق گريد

به  ىو خوش ىبا خوب ىشد و همگ ىم رفتهيپذ گرانيتوسط د تًاينها ىتالطم
فقط حدود سه .بود نين چنآدادند همان طور که قبل از  ىخود ادامه م اتيح

نها آوجه با  چيبه ه عيّ تش ىگرچه علما .گذشت ىم هيّ خيفرقه ش سيسأدهه از ت
و  دهيهم ناخواسته رس ديتوافق نانوشته و شا کيبه  تيا در نهاموافق نبودند امّ 

بود که  هديرس يىکار به جا ىخود را دارا بودند و حتّ  استيهر کدام محدوده ر
حاد دادند و در محاکمه دست اتّ  گريکديبا  حضرت باب، تيّ در محکوم

ا کالم حضرت باب و امّ  .کردند فايا ىرثّ ؤنقش م هيّ خيش ىحضرت باب روسا
 تيّ ماه انگريب ىبخوب ،شانيفراز از گفتار ا کي .بود تمتفاو ذاتًا شانيامر ا

  : است شانيا ىعاادّ 

اهلل  اتآيکه به فهم  ن در شرِف علماء،، به علم است و نظر کشرِف کلّ  
اال اهلل  لهيتاو علميال«فرموده که  زيعز ىنأاست که خداوند ان را به ش

و  ستيب ىامّ ن نازل فرموده و از نفس ُآ در حّق  »العلم ىاسخون فوالرّ 
 سالما ىعلما خود را ظاهر فرموده که اگر کلّ  اتآين أش نيپنج ساله از ا

اظهار  ،اتآين به جعِل آ کنند، ىار شرِف خود ماهلل اظه اتآيبه فهم 
   .شدن نباآبه  قيدر تصد ىلمّ أنها تآ ىنکه از براآشرِف خود را نمود تا 

 ىعاادّ  ىه تفاوت ماهوانسان را متوجّ  در کالم فوق، ىلمّ أاندک ت   
 کي ىعني صراحتا مقام خود، شانيا .دينما ىم گريحضرت باب با نفوس د

 اتآيد و نازل کردن هم رتبه با مقام حضرت محمّ  را، وپنج ساله ستيجوان ب
 ىاله اتآيفهم  اسالم را، ىعلما ىعان و اوج ادّ آو همسنگ قر رينظ ىاله

در جبل ماکو محبو  ىن هنگام که در قلعه اآ در گر،يد ىانيدر ب .کند ىمذکر 
به خود نسبت داده ودر  زيرا ن نيه رفتن مسلمو به مکّ  امر حجّ  ىحتّ  س بود،

  : فرمود منيمه ىانيب
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کنند و حال  ىروندو طواف م ىه مکه چقدر خلق به مکّ  ىنيب ىهر سنه م

جبل، تنها است و او  نيدر ا به قول او کعبه است، که کعبه، ىنکه کسآ
ل شمس است اگر ما ثَ مَ  ل امراهلل،ثَ که مَ  رايهمان رسول اهلل است ز نهيبع

  .ندبه او قائمو کل  ستين ادهيشمس ز کيطالع شود  هيال نها

 از ىکيحضرت باب در  ن،آقبل از  ىچند. موضوع ساده نبود کي ،نيا  
شخص قرار  کيعالم را در قلب  ىقلبها ىثار خود فرموده بود که اگر تمامآ
ن هستم را آ ىعکه من مدّ  ىامر ىعات و جسارت ادّ أدادند باز هم جر ىم
که از  مخصوصًا نديفرآ ىم يىعا چه غوغاادّ  نيمعلوم است که ا .نمود ىنم

خود را اعالم و با  مانيبزرگ اسالم ا ىاز علما ىريکث .مدآبه در  زيعهده ن
عالم بزرگ دربار  ىداراب يىحي ديّ س .ن را اثبات کردندآ شيشهادت خو

کشف  ىبه حضور حضرت باب برا ىد شاه و فرستاده مخصوص ومحمّ 
به دربار باز  گريد ىمن شد وحتّ ؤم و خاشعًا نجا خاضعًاآدر هم امر، قتيحق

 تيّ به تبع زيرا ن ىد شاه اطالع و وبه محمّ  کيخود را با پ مانيخبر ا ونگشت 
زمان  طاهره ن،يو قرة الع ىت زنجانحجّ  نيفرا خواند و همچن ازحضرت باب،

 ىساؤر ىبود تا زنگ خطر برا ىکاف نيوردند و همآ مانياو ا به گريد ىاريو بس
 ارانيو  ىن مطلع نور الهآمه جانبه بر ه ىو هجوم دآيبه صدا در ىمذهب

 رانيبود که بطور روز مره در ا ىعاد ىعاادّ  کي نيا اآي. نديوفادارش بنما
 ست؟يه کنسول روس نجلب توجّ  ىه براموجّ  ىليهمه دل نيا اآي فاق افتد؟اتّ 
 است، ماريکه ساخته اذهان ب بيو غر بيعچ التيوأت ىبجا ستيبهتر ن اآي
باب و  رتر حضکنسول روس ازاجساد مطهّ  م؟يه کنجّ هم به منطق تو ىکم

سلوک و رفتار حضرت باب  فتهيچون مفتون و ش ديکش ىاشنقّ  سيجناب ان
ن را آا امّ  گاه نبودآه کما هو حقّ  شانيا اميمقام و پ قتيشده بود وهر چند از حق

ن گردن نهاد آبر  ديبا که قهرًا گريد ىضرور جهينت .دانست ىنادر م داديرو کي
 باشد و مستشاران آن، وستواند ساخته دست ر ىنم ىباب انتياست که د نيا
  .بمانند عيمبهوت وقا نگونهيا
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  ا پاکستانامّ 

ديرپا با  پيوند« ۀام تحقيق غريبى ازآقاى رضا قريبى دربارايّ  ٦ ۀدرصفح
ارائه شده كه يكى ازجوانان بهائى كه به سفارش جام جم  »استعمارتزارى

  .را تقديم داشته پاسخ زير تحرّى درآن نموده،
   نتويش

  

فقط در مورد کشور  ،اياز درس جغراف ىموزآکنند که دانش  تيحکا  
که رودها و  ديروز امتحان معلم از او پرس .داشت ىالعات جامعپاکستان اطّ 

در  زيچ چيکه ه نيبا ا ىو .فرانسه را نام ببر کوهها و شهرها و محصوالت مهمّ 
   :حق به جانب گفت افهيود را نباخت و با قدانست خ ىباره فرانسه نم

فرانسه رودها و کوهها و شهرها و محصوالت  .آهان بله فرانسه فرانسه؟
باد آن اسالم آ تختيپا ا پاکستان،امّ  .درست مثل پاکستان دارد ىمهمّ 

 بو متعجّ  ريّ م متحمعلّ .....و الهور و شاوريو پ ىن کراچآ ىاست و شهرها
 گريد کهموز آو دانش  ه؟يچ نيصادرات چ نميخوب بگو بب ىليخ :گفت

 .صادرات داره ىليخ نيچ :به قول معروف راه افتاده بود بالفاصله گفت
همه کشورا  به زاد،يدمآمرغ گرفته تا جون  رياز ش کنه، ىصادر م ىهمه چ
  ...ا پاکستانامّ  کنه، ىبه پاکستان هم صادر م کنه، ىصادر م زيهم چ

م معلّ  بيترت نيو به هم سخن داد داد اره پاکستاندر ب الً ، مفّص ًامجددّ  و  
ن را به پاکستان ربط داد آ ىبا ترفند موز رند،آدانش  ،ديکه پرس ىاز هر کشور

ناگفته  .از پاکستان گفت »،ا پاکستانامّ « ىعنيوبا گفتن جمله معروف خود 
نام  .پاداش داد شصفر دو گو کياو را با  ىرند نيا م دانا همنماند که معلّ 

ه نکرد و صفر هم او را متنبّ  نيبود که ا ىبيموز رند و زرنگ رضا قرآدانش  نيا
سالها گذشت  .نديبه ثمر نش يىنمود بلکه در جا ىرا دنبال م هيّ رو نيکماکان ا

وازه آبه نام جام جم که  ىورد و روزنامه اآ ىکه بخت و اقبال به او رو نيتا ا
 کيورد و آدعوت بعمل  ىو بود از دهيشن فيفن شر نيرا در ا ىشهرت و

 نياو ا فهيوظ .را به او هبه نمود اميّ نامه مخصوص خود با نام ا ژهيصفحه از و
 ب بهملقّ  ىاس نورعبّ  رزايم ىعنيکه پدر حضرت بها ءاهلل  ديبود که ثابت نما

ا از بخت امّ  .است ىعامالن و دست نشاندگان استعمار تزار از ريبزرگ وز رزايم
زدند  ىسر م مرتبًا زين اميّ ماموران ا .افتيباره ن نيدر ا زيچ چيبد هر چه گشت ه

که ناکام گردد  نه به کام، اميّ بود که ا کيشدند نزد ىم ايجو کار، جهيو از نت
 رزايم ىشاهزاده امام ورد نبود جز ىبله، او کس .ديرس که بناگاه فرشته نجات

  : هنگاشت ک نيچنمقاله خود را  تاّ ينها ىو .شاه ىپسر فتحعل

 ميبگو ديبا روس، ىبا استعمار تزار ىبزرگ نور رزايبله در باب ارتباط م
 ىخانه او منزلگاه سفرا بله، ،ىا امام وردبود و امّ  ىامام ورد ىکه او منش

 ىنم نييجهت که سرشان را پا ىکه روسها ب نيه به اروس بود و با توجّ 
مرگ  ىدر ماجرا که روسها ميريگ ىم جهيبروند نت ىاندازند و به منزل کس

 انيدر جر معلوم الحال، ىامام ورد نيا .دست داشته اند شاهيفتحعل
 ديشاه جد ىبه رقبا د شاه،محمّ  شاه به ىانتقال سلطنت از فتحعل

رفت تا راه ورود بر شاه  نيهزار سرباز برداشت و به قزو ١٥و  وستيپ
کرد و ببندد که البته افتضاح  تختيقائم مقام را به پا رشيو وز ديجد

و  افتي ىاسيس تيّ روس پناهنده شد و مصون ىلچيشکست خورد و به ا
به اصطالح قسر در  ىکردند و ىرا داغ و درفش م هيّ که بق ىلذا هنگام

و از جمله (از شاه زادگان مخالف شاه  ىخالصه سال بعد جمع .رفت
فرستاده شدند و سه سال بعد با  ليبه قلعه اردب )ملعون ىامام ورد نيهم
پناهنده  هيو به روس ختينجا گرآوله از لطان و رکن الدّ السّ  برادرش ظلّ دو 

ا نها پول و خانه و امکانات دهد امّ آخواست به  ىم هيّ دولت روس .شدند
به هر  .اونارو بگم خامى نم نجايداشتند که من ا ىشتريات بنها توقعّ آ

و  کردد شاه هرات را محاصره ن طرف محمّ آاز  .حال امپراتور قبول نکرد
شد که دولت  ىدانم چه جور ىو چون نم .رفت روانيبه ا ولا ىکوالين

خوب شده  رانيبا دولت ا ها، بود که بر خالف قبالً  ىچند وقت هيروس 
پناهنده شد  ىبه عثمان ىامام ورد نيبنابرا کرد ىم تيبود و از اونا حما

مشکوک  ىارتباط ها سيبا انگل ،ىدولت عثمان ىعني ىکي نيکه ا
 ىخوب شد و نزد شاه وساطت امام ورد ىورد امامدو باره تزار با  .تداش

 رينامه به پالمرستون وز کي لطان هم خود خودش،السّ  را کرد و ظلّ 
دولت روس  تينوشت و اقرار کرد که هفت ماه در حما سيخارجه انگل
 ىاثبات جاسوس ىبرا ها نيا دانستن اامّ  ارميسرتان را درد م .بوده اند

 ىسه نفر پس از ورود به عثمان نيا هخالص الزمه، اريبس اريبس هايئبها نيا
 زيدراز و عبرت انگ ىدر خط سازش با انگلستان افتادند که خود داستان

 نيا ضمنًا .گم ىبه کام بود براتون م اميّ بود و ا ىباق ىدارد و اگر عمر
ار د خان قاجمحمّ  داماد د،يديکه شما در مورد اون از من پرس ىامام ورد

 با نارويا .بود ىروانيخان سردار ا سند حمحمّ  ،ىو شوهر خواهر پسر و
من راجع به  ديوقت فکر نکن هيگم که  ىم نيا ىبرا قشيدق اتيّ جزئ
 ىنم ىچيداشت ه ونديبا استعمار روس پ نکهيو ا ىبزرگ نور رزايم

د خان را د حسن خان و محمّ محمّ  ىعني ها نيا ىهر دو خيبله تار .دونم
مورخ ( امانت اسعبّ  .شناسد ىم رانيدر ا هيّ روس استيستگان ساز واب
جاه  گانياز تحت الحما ىکيد حسن خان با عنوان از محمّ  )تبار ئىبها

خودشون هم اعتراف  ها، ئىکه بها دينيب ىم .کند ىم ادي هيّ طلب روس
هم به دخالت در توطئه از قضا متّ  د حسن خان سردار،کردند تازه محمّ 

 همانتّ م فيدر رد زين ءبها ىعل نيشاه بود که حس نيناصرالدّ  ترور نافرجام
 .اديجور در م زيکه همه چ ديکن ىمالحظه م .ن قرار داشتآاول  فيرد

و  ىبزرگ نور رزايم نيب ىقيکه چه ارتباط عم ديه شدپس همتون متوجّ 
نشده  هيّ قض نيه اکس قبل از من متوجّ  چيذکر است که ه انيشا .تزار بود

نبود من هم  ىچون کار ساده ا .ارنيهم داشتند که سر در ن بود خب حّق 
کمک کرد  ىليجام جم هم خ طيالبته مح .ه شدمزحمت متوجّ  هزاربا 

   ١.کنم ىجا از همشون تشکر م نيکه من هم

 ىعنيبار هم پاکستان خود  نيا ىبيرضا قر ىقاآبود که  بيترت نيبه ا و  
در  ىبيقر ىقاآخود  ديکه بدان جالب است.کرد دايرا پ »رزايم ىامام ورد«
ه ق به وزارت امام  ١٢٣٠از  ىاس نورعبّ  رزايم«: که سدينو ىمقاله م نيهم
د حضرت پنج سال قبل از تولّ  ىعني خيتار نيا ديت کندقّ  »منصوب شد ىورد

 نيا او، ۀدانم خوانندگان مقال ىنم..شانيسال قبل از اظهار امر ا ىباب و س
  .دهند ىبه او م ىبار چه نمره ا
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 تا نگردى آشنا زين پرده رمزى نشنوى

گوش نامحرم نباشد جاى پيغام / 

 سروش

    حامد

ايّام راديده اند، البد تصويرموال ومحبوب  ۀهموطنان عزيزى كه ويژه نام  
چندين دهه . بهائيان دنيا، حضرت عبدالبهاء را روى جلدآن مشاهده نموده اند

تشان، بعضى ازروى بغض وحسد حضر »نامحرم« است كه قليلى از هموطنان
ديرينه، وبعضى به تقليد ازآن محرومان پركينه، سعى نموده اند با تحريف 

آسمانى اش را زمينى  »پيغام« حقايق رسالت معنوى وانسانى حضرتش،
حال آنكه حقيقت  .وسياسى واستعمارى وضداسالمى وضدايرانى جلوه دهند

زود بايد  يا نامهربان زمانى ديربرخالف آن است، وآن نامحرمانان بى انصاف و
درمقاالت  .پاسخگوى هموطنان شريف جهت وارونه جلوه دادن حقايق باشند

اجازه مى داده،  ه، تا آنجا كه امكانات موجودجوابيّ  ۀمختلف اين مجموع
حّد اقل گوشه  سعى شده درپاسخ اكاذيب وتحريفات تحريك آميزجام جم

به يكى  دراين مقاله نيز. عزيز گردد هائى ازحقايق مزبورتقديم آن هموطنان
 تحت عناوين١٤تا  ١٢ازتحريفات تكرارى جام جم، مندرج درصفحات 

  .مى پردازيم »بهائيّت وانگليس«
ازلى ها شكارانگليس «كه  جام جم اشاره دارد مزبور، ۀمقال آغاز در  

حال آنكه چنانكه  ».شدند وبهائيان، همچنان درسهم روسيّه باقى ماندند
درهمين مجموعه آمد، ديانت بهائى وبهائيان نه تنها سهم  التى ديگردرمقا

آرى . روس ها نبوده اند، بلكه سهم هيچ دولت ديگرى نيزنبوده ونيستند
ازكراّمات «ازل كه دشمن حضرت بهاءاهلل بود، جام جم به مصداق  درمورد

با وجود شواهد  »شيره را خورد وگفت شيرين است،/ شيخ ما چه عجب
ب اين اّما تعجّ  .انگليسيان شدند كه ازل وازليان شكار كشف نموده آشكار،

جاست كه برآن فرض غلط قبلى مبنى برروسى بودن بهائيان، فرض غلطى 
پس ازسقوط امپراتورى روسيّه وروى كارآمدن كمونيست  افزوده، آنها را ديگر

وعجيب ترآنكه جام جم برخالف همين دوفرض . ها، انگليسى گفته است
بهائيان را درآن واحد هم روسى وهم  ١هقبل ازاين مقال ۀمقال دو در غلط،

بهائيان  آشكار پيوند«يكجا مى گويدرژيم كمونيستى به خاطر  .انگليسى گفته
عليه بهائيان اقدام كرد، وجائى ديگرمى گويدبه  »با رژيم ضدانقالبى تزارى

 »ليس هاجاسوسى درمشرق االذكارعشق آباد به نفع انگ ۀكشف شبك« خاطر
  .بارى مى پردازيم به تهمت انگليسى دانستن بهائيان .چنين نمود

جالب توجه دراين خصوص آنكه جام جم مى نويسد  ۀاّولين نكت  
تاريخ  ۀدرخصوص انگليسى بودن بهائيان، اجماع بين موّرخان ومطلعان رشت

خان يادشده، روابط دليل مورّ «دارد، وخاطرنشان مى سازد كه  وسياست وجود
اين فرقه با بريتانيا، به ويژه اعطاى لقب ونشان عالى ازسوى پادشاه  شكارآ

اّما با ديدن ليست عجيب اسامى  ».اس افندى مى باشدانگليس به عبّ 
دشمنان آيين بهائى ورّديّه نويسان عليه آن هستند،  خين مزبوركه اكثرشان ازمورّ 

است كه  مورد خواننده درمى يابد كه ظاهرًا اجماع حضرات صرفًا دراين
ت داشته وتصويرآن اعطاى نشان ازطرف انگليس يه حضرت عبدالبهاء صحّ 

واقعى ومحققانه  نيزموجوداست، واّال ابدًا اجماعى به معنى علمى وتاريخى و
تواريخى كه پراست ازاختالف  .ندارد نداشته و وآكادميك بين ايشان وجود

واديان واحزاب وغيره، ت ها ونهضت ها شخصيّ  ۀهم ۀخين دربارنظرهاى مورّ 
روابط بهائيان باانگليس به اجماع رسيّده اند؟ كجا درتحقيقات  ۀچگونه دربار

علمى وآكادميك تاريخى فقط براساس به اصطالح اجماع مخالفين يك 
ت يا يك جامعه قضاوت مى كنند؟ برعكس، روشنفكران منصف وبى شخصيّ 

محتاط بوده اند، تازه  غرض ايرانى كه تاحال اكثرًا دراين خصوص ساكت يا

ومشخص  آيين بهائى نمايند، ۀشروع به تحقيق درست وبدون ترس دربار بايد
انگليسى وغيره  سازند كه فرزند بى همتاى وطنشان، عبدالبهاء، نه تنها روسى و

وطن فروش نبوده، بلكه وطن پرستى الهى ومنطقى بوده كه وسعت نظرش  و
تنگ نبوده وحبل المتين آرا وافكار  و ون خاكى وزمينى محدودهمچون سياسيّ 

 .امريكا انگليس و خدا بوده ونه اميال روس و ۀوعقايدش وصل به اراد
ين صاحب برعكس جام جم منصفان ايران همچون استاد دكتر ناصرالدّ 

تاكنون هرگز به درستى، بى طرفانه، انگيزه «: اين آيين مى گويد دربارۀ زمانى،
واين درحالى  ٢».د بررسى عميق قرار نگرفته استكاوانه و جامعه شناسانه مور
 مذهب و دين و و فرهنگ و بزرگان جهان ازهركشور است كه درخارج ازايران،

سياسى، بيش ازيك قرن ونيم است كه به تحسين اين آيين نازنين  عقايد
  ٣.پرداخته ومى پردازند

بايدازجام جم پرسيّد آيا نظرات   
ورآيين ت وفشاهى كسروى وطبرى وآدميّ 

 خود ۀغيره را دربار و وصبحى ونيكو
علماى  ت هاى آن ونيزاسالم وشخصيّ 

پهلوى وجمهورى  ه ومسلمان دوران قاجاريّ 
اسالمى قبول دارد؟ آيا مى تواند يك 

 آراء ايشان دراين خصوص نيز اجماع از
آوردن  ارائه دهد؟ نظربه حكمت هائى از

نظرات حضرات دراين خصوص صرف 
پرسد كه فى الواقع،  نظرمى شود، ومى

صغرى وكبراى قياس هاى متفاوت 
كداميك ازايشان جام جم را به اين نتيجه 
رساند كه حضرت عبدالبهاء به صرف 

، انگليسى بوده اند؟ »رسِ «دريافت نشان 
كسروى اصًال دين بهائى را به اين خاطررد 

چون شيعه  شيعه دارد و در كرده كه ريشه
 يين بهائى راراباطل وخرافاتى مى داند، آ

در كتاب  تاريخى اش آشكارشده، ت كه اشتباهاتآدميّ . باطل مى داند نيز
عاى انگليسى بودن كه براى ادّ  مدركى را. ش. هـ ١٣٢٣، نشر امير كبير و ايران

سفرزمينى  انگليسى آرتوركانالى دركتاب بهائيان ارائه كرده، گزارش مأمور
بيان كرده، اّما  افغانستان يّه ايران وازانگلستان به شمال هندوستان ازطريق روس
 نبوده و معلوم شد مدركى موجود جالب آنكه بامراجعه به آن درزمان خود،

 ندارد، ادعاى مزبوررا عاى وى وجودادّ  وقتى به او گفته شدكه مدرك مورد
 استناد با اين حال چگونه قولش مورد ٤.ازنشرهاى بعدى كتابش حذف كرد

 دو خين رسمى جمهورى اسالمى درين كه خود مورّ جام جم قرارگرفته؟ رآي
) ٢٤٣، ص ٢و ج ٣٧٣، ص ١ج ( ظهور و سقوط سلطنت پهلوىكتاب  جلد

عا كرده اند، چگونه انگليس وساواك ادّ  مريكا وآارتباطش را با  روز و حال و
طبرى پس  آقاى طبرى نيز كه به قول فشاهى و جام جم گشته؟ استناد مورد

كل روش  »كژ راهه،« خود ۀرى اسالمى درتوبه نامازتوبه درزندان جمهو
شان باطل اعالن  ومنطق ديالكتيك تاريخى وقوالب استنتاجات ماركسيستى
ط آيين بهائى توسّ  ۀشد، چگونه براساس همان روش منطقى، نظراتشان دربار

بامتفاوت گرفتن تزها  ماركسيست هائى كه خود ٥جام جم صائب دانسته شد؟
شان ازيك جريان، به دسته هاى مختلف با نظرات  ىوآنتى تزهاى تحليل

ن وتحليل هاى مختلف منشعب شدند، چگونه اظهارنظرشان مقبول ايّام متلوّ 
 المزاج قرارگرفته؟ تكليف صبحى ونيكو وامثال چنين پيمان شكنانى نيز

  .معلوم است چنانكه درمقاله اى جداگانه ذكرشده،
ق ماركسيست، آقاى احسان در اين ميان آنچه جالب است آن كه محقّ   

طبرى ظاهرًا در اثر جّو موجود اوايل رژيم پهلوى، و نه با استفاده از روش هاى 
تحقيقى تاريخى و عقيدتى و بررسى دقيق اسناد و مدارك و شواهد كافى در 

ى و عملكرد آن ئو بررسى جامعه بها ى از يك طرف،ئمورد تئورى و تعاليم بها
نظرى دينى حسابگرانه ساخته  ى را از نظر تئورى وئبها از طرف ديگر، اّوًال دين

يان از دوره ئو ثانيًا از نظر عملى نيز به صرف اينكه بها فى كرد،معرّ  شده
به بعد بيش از پيش داراى نظام تشكيالتى ) اوايل پهلوى( امراهلل حضرت ولىّ 

 .اسرائيل، حيفا ،١٣٠٠آذر ٨مراسم خاکسپارى حضرت عبدالبهاء در 



 
 ١٨١   ولوله درشهر

 
 ۀرابط«ديگرى را مبنى بر  ۀشايع و همبستگى درونى سيستماتيك شدند،

گوئى دوستان  ٦پذيرفت »مريكاآو  تانى با امپرياليسم انگلسئفل بهامحا
ون سياسيّ  ۀتشكيالت منسجم فقط ازعهد كمونيست گمان مى كردند ايجاد

ماركس، خداى اديانى كه  ۀخالف عقيد باورشان نمى شد كه بر برمى آيد و
 ۀتشكيالت منسجم هم درست كند، وچون جامع بتواند ون جامعه محسوبندافي
هست، حتمًا روس وانگليس اين  ائى داراى تشكيالت منسجم بوده وبه

 تشكيالت رابراى آنان تأسيس كرده اند، واّال خداپرستان كجا وايجاد
  ».ديد بايد ديگر شست، جور چشم ها رابايد«! آرى! تشكيالت كجا

م دوّ  ۀانگليسى بودن بهائيان ازهمان ده ۀجام جم براى بيان سابق  
 انى ولىّ ربّ  وقى، مى نويسد حضرت ش)م١٨٥٠ ۀده(پيدايش دين بهائى

نوشته اند كه كنسول انگليس كلنل سرآرنولد باروز كمبل دربغداد  امربهائى خود
نيزنامه هاى دوستانه بين حضرتشان  به حضرت بهاءاهلل پيشنهاد كمك نمود و

كامًال مخالف  اينكه اين امر از صرف نظر. بدل شد و ومانكجى هاتريا رد
جام جم است كه بهائيان را تا قبل ازپيروزى  ۀمطروحه دراّول همين مقال ۀفرضي

، بايد به روسيّه تزارى دانسته ۀدست نشاند ،)١٩١٧( روسيّه كمونيست ها در
منابع بهائى  وهم آلودش درست بود كه خود عاهاىادّ  جام جم گفت كه اگر

ا مهم ترازآن، امّ  .بارها دركتبشان فاش كنند را نبايد وابستگى وجاسوسى خود
توضيح دهد كه چرا تاريخ را با نقل ناقص  راناي ت عزيزبه ملّ  جام جم بايد

ت پيشنهاد كنسول مدارك، بى شرمانه تحريف مى كند؟ چرا علّ  و اسناد
استنادش نمى  را ازهمان منبع مورد پاسخ حضرت بهاءاهلل و انگليس دربغداد

 طهران پيشنهاد در كهنويسد؟ چرا نمى گويد حضرت بهاءاهلل همان طور
به روسيّه وتحت حمايت آنان قرارگرفتن  شانسفيرروس را مبنى بررفتن حضرت

ما «اعالن كردند كه  رد نموده، نيز فرمودند، پيشنهادكنسول انگليس را رد
كه به دنبال راه رفاه  اينك برهم وطنان عزيز ؟»ايرانيم ۀزندانى دولت َعليّ 

به منبعى كه جام جم  اجب است كه خودحقيقى وافتخارايران عزيزهستند و
جمله  از ،٢، جلد»قرن بديع«يعنى كتاب  رانداده، رسشازآن نوشته ولى آد

واقعى امثال جام  ۀچهر عالوه برشناخت بيشتر فصل هشتم، مراجعه فرمايند و
 رسيّدن به صلح و جم، با راه نجات ايران وجهان ازبحران هاى موجود و

و اى . زصميم جان، آنكه هموطنان عزيز چنين كننداى اتمنّ . وحدت آشنا شوند
 ۀجم مى پرسيّد نامه هاى حضرت بهاءاهلل به مانكجى دربار جامكاش يكى از

 مى اش كه درتواريخ موجوددوّ  .چه بوده ومانكجى براى چه به ايران رفته بوده
پرسيّد نامه  اّما ازجام جم بايد. زردشتى است است ومربوط به هموطنان عزيز

 يدمسائل دينى وحقايق اديان آسمانى وتعاليم ظهورجد ۀجزدربار مزبور هاى
نيز گوئى كسى  ٧.ديگرى بوده است ت اسالم عزيز، چه چيزوازجمله حقانيّ 

نيست كه ازجام جم بپرسد اى برادران شما كه درمقاالتى جداگانه به روابط 
چرا آن  يد، ديگربهائيان با آمريكا وفراّماسون ها ورهبران تئوسوفيسم پرداخته ا
 بهائى را يانتد رابا بحث انگليس ها مخلوط مى كنيد؟ آيا جام جم نظر

بهائى براى هموطنان عزيزبيان نموده  آثار تئوسوفيسم از فراّماسونرى و به راجع
 هدايت انوارپس بهتراست هموطنان عزيزسرى به كتاب ! البته كه نه ؟است

  ٨!بدانند موارداين  در بهائى را ۀبهائيان بزنند وعقيد
بهائى حقيقت آن را بيان  ۀتا حال بارها جامع مرسِ «عنوان  رۀاّما دربا  
، ٢٩٩،ص٣ج ،قرن بديعامراهلل در كتاب  چنان كه حضرت ولىّ  ،استكرده 

پس از اختتام جنگ و اطفاء « :توضيح جامع و كوتاهى مرقوم فرموده اند كه
اّولياء حكومت انگلستان  )جنگ اّول جهانى مقصود است(نائره حرب و قتال 

نسبت به ساكنين  ماز خدمات گرانبهائى كه حضرت عبدالبها در آن ايّام مظل
ارض اقدس و تخفيف مصائب و آالم مردم آن سرزمين مبذول فرموده بودند در 
مقام تقدير بر آمدند و مراتب احترام و تكريم خويش را با تقديم لقب نايت 

مخصوص از طرف دولت مذكور حضور  نشان ءو اهدا) knighthood(هود 
بهائيان مبنى برعلل  كه نظر ارندد ولى جام جميان اصرار »...مبارك ابراز داشتند

 لعين موردغلط است واجماع مورخين ومّط  مزبور ۀانسانى ونه سياسى قضي
دراينجا براى تكميل آن داليل،  لذا مجبوريم .جام جم درست است ۀاشار

مقبول  فلسطينى ها ارائه نمائيم كه شايد خود هائيان وب زبان غير اسنادى نيزاز
  .جهانيان، يعنى عزيزان جام جم افتد ت ايران وم ملّ وصى وقيّ  و درگاه ولىّ 

ر به حضرت عبدالبهاء توسط انگليس و نحوه ى دادن لقب سِ  ۀدربار  
نسخه اى از هفته نامه ى شش صفحه اى به قطع  برخورد حضرتشان با آن،

A3 »موجود است كه تماّما اختصاص ١٩٢١چاپ حيفا مورخ دسامبر  »النفير
دراين هفته . حضرتشان دارد) اِت وف(به حيات حضرت عبدالبهاء و صعوِد 

نامهربان حضرتشان كه در ايران هر نوع  تى از هموطناننامه، برعكس اقليّ 
و ايشان را دشمن اسالم و مسلمين و دست  هامى را بر ايشان روا داشته انداتّ 
انده ى استعمار دانسته اند، ساكنين فلسطين آن زمان از هر دين و مذهب و نش
 ،»السيّد الكبير«، »هرجل االنسانيّ «ت و رتبه و مقام، حضرتشان را ت و تبعيّ ملّ 
و امثال آن خواندند و به خطاِب  »الفقيد الكريم« ،»فيلسوف باسط الجناح«
خاطب نموده اند و م »انت رفعت منزله الشرق الى اعالى ذروه المجد«
العّالمه الِمفضال و «، از آن حضرت به »ة فى حيفاة االسالميّ الجمعيّ «

ياد كرده است، و مفتى  »اسعبدالبهاء عبّ  :صاحب السماحه يرالمحسن الكب
ال اود «: حضرتشان چنين گفته مسلمان حيفا استاد محّمد مراد افندى در حّق 

ه البيضاء فى سبيل خدمة اياديّ  ان ابلغ فى تأبين هذا الرجل العظيم، فانّ 
اهلل  مسة و مآثره الغراء فى عمل البّر و االحسان الينكرها اّال من طاالنسانيّ 
... اشتهر ذكره فى مشارق االرض و مغاربها... )قابل توجه جام جميان( على قلبه

و .. .كان عالمًا كبيرًا و استاذًا نحريرًا. هكان واقفًا على دقائق الشريعه االسالميّ 
لكن من للفقير بعدك ايها الفقيد و من للجائع و الملهوف، بل من لالرامل و 

و استاد عبداهلل . »...رجل الخير و المعروف هسانيّ اليتامى بعد فقد رجل االن
و ) وفات(افندى نيز خطاب به بهائيان حاضر در مراسم ده هزار نفرى صعود 

ون ليست المصيبه لسادة البهائيّ و انتم ايها ا... «: تجليل حضرتشان جنين گفت
مصيبتكم و حَدكم بل هى مصيبة االسالم باسره و نكبة العالمين القديم و 

الحجاز و مصر و الشام، و هى مهد االسالم و العتبات العاليات  فانّ .. .يثالحد
اعظم الرفات و ارض فارس التى اخرجت هذه الجوهره الثمينه و  التى تضمّ 

مع بيت المقدس فى االسى و الحزن على الّراحل الكريم  الّدره الغاليه تشترك
و اخوانهم من  ياالذى يرقد االٓن بسالم فى سفح الكرمل موطن اليشع و ايل

  ٩»...االنبياء
هفته نامه ى مزبور ضمن تاريخ حيات حضرتشان و پس از اشاره به   

ن خدا بين انسانها فرق نگذاشته و لك«مضمون بيان مبارك كه فرموده اند، 
مردم، كره ى زمين را به قطعه هايى تقسيم نمودند و هر قطعه اى را به اسم 

مريكا ناميدند، و در آن با يكديگر به آو  ن،هايى چون انگليس، فرانسه، آلما
جنگ و قتال پرداختند، حال آنكه خدا انسان را آرام و صلح طلب و مهربان 

داده ولى انسانها شمشير و آفريده و او را چون درندگان پنجه و دندان درنده ن
سالح فراهم آورده و به جان هم افتاده اند و لذا عالم انسانى محتاج صلح 

درباره ى دادن نشان  »عمومى و وحدت مذاهب و تعميم مساوات مى باشد،
للمنتقل مكانة عظيمة عند ملوك االرض «: به حضرتشان چنين مى نويسد »رسِ ن

كان  ١٩١٨ايلول سنه  ٢٣الذى فتح حيفا فى و مّما يذكر ان القائد البريطانى 
تلقى امرًا خاصًا لزيارته حال دخوله المدينه و لقد َمنحُه جاللة ملك بريطانيا 

َفقِبله مجاملة، النّه . وسام العضويه فى االمبراطوريّة البريطانيّة من درجة فارس
م مى نويسد حضرتشان نزد ملوك زمين داراى مقا ».اليميل الى مثل االمور

عظيمى بودند و وقتى فرمانده ى انگليسى حيفا را فتح كرد، هنگام دخول در 
را به ) شهسوار( »فارس«با درجه ى  كورت در امپراطورى مذحيفا نشان عضويّ 

حضرتشان اعطا نمود و سپس حقيقتى را مى نويسد كه مانند ديگر حقايق 
عمدًا مسكوت  ط غيرمنصفين نامهربانى هميشه توسّ ئمشابه تاريخ بابى و بها

و آن حقيقت اين است كه . گذاشته مى شود و يا مورد تحريف قرار مى گيرد،
و  »به خاطر رعايت ادب و تعارف قبول فرمود، احضرتشان آن ر«: مى نويسد

فرهنگ ( از نظر رعايت ادب و نزاكت( »مجامله«درباره ى علّت قبول آن به 
به امثال اين امور مايل و راغب زيرا كه ايشان «: مى نويسد)) فارسى-نوين عربى

  .ى بودئاين سند از يك منبع غير بها ».نيستند
، صفحه ى ٩جلد مصابيح هدايت بد صّحت اين حقيقت را در كتامؤيّ   
ى مى خوانيم كه خود به دين ئنيز ضمن شرح حال يكى از فضالى بها ٣٧٥
در  و در آن هنگام در حيفا) جناب احمد يزدانى(من شده بودند ؤى مئبها

از قول خود جناب يزدانى چنين آمده . حضور حضرت عبدالبهاء مشّرف بوده
يكى نشان و لقب ) حيفا(ارض اقدس ّرِف فاقات واقعه در ايّام تشاز اتّ «: است
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 ،١٣٠٠آذر ٨مراسم خاکسپارى حضرت عبدالبهاء در 
 .اسرائيل، حيفا

ِسرى بود كه انگليسيها تقديم كردند و هيكل مبارك چند دقيقه اى در باغ 
ى ايع بشرويه حكومت نظامى حيفا اقامت فرموده، نشان در دست جناب بد

مترجم حكومت نظامى بود و در مراجعت، شب در محضر مبارك ابدًا ذكرى 
غيربهائى  ۀبه قول نويسند ».تى به آن ندادنددر اين باب نفرمودند و اهميّ 

ايّام نيز عظمت  روى جلد ۀحتى درعكس بزرگ شد رگ تاكديگرى دركتاب 
ن مزبوركه اعطاى نشا موارد حضرتشان هويداست، چه كه برعكس ديگر

فرمانده ى انگليسى در  فروتنى نسبت به پرچم انگليس مى كند، گيرنده اظهار
پشت به پرچم انگليس جالسند، به  صندلىحضور حضرت عبدالبهاء كه بر 

اين لقب  ىکه از مراسم اعطا ىآرى ازهمين يگانه عکس.احترام ايستاده است
ن حضرت تا چه معلوم است که آ ىو روشن ىو عنوان در دست است، بخوب

 ىبر رو ىکه به تنهاي ىا اندازه و حّد مورد اعزاز و اکرام بوده اند، بگونه
امور آن ساّمان و حاکم  ىايرجال و بزرگان و اّول ازنشسته و ديگران  ىصندل
با کمال ادب و نزاکت و احترام در حضورشان بپا  فايشهر ح ىسيانگل

ايّام ستون  ١٣جام جم درص خوداين هم آشكارتر، اعتراف  از و. اند ايستاده
عبدالبهاء هيچ وقت خودش «است كه مى گويد  ٦و٥راست پاراگراف  از ٣

برعكس ازل كه دراّول  اعتراف دارد كه، ونيزخود ».ردازلقب ِسراستفاده نك
هيچ كشور  نه و انگلستان، از گاه نيز حضرت عبدالبهاء هيچ مقاله مطرح كرده،

  .ديگرى،حقوق دريافت نفرمودند
 .اين خصوص چه نوشته بهائى ديگرى را كه در غير بخوانيد نظر نيز  

 كتاب،به نقل از٧٨ -٧٤صص فنائيان، ، تأليف جمشيدايران آيندهدركتاب 
 ١٤تا  ١١ و ٥ و ٤: صص ر،.غيربهائى، پشوتن ۀ، تأليف نويسندكجا مى رويم
  :چنين آمده

يسندگان مى نو نوشتن گويندگان و و سخن مورد مسأله اى كه بسيارزياد
تحقيق مى دانند ديانت  اهل قلم و آنها كه خود را از ۀباشد آنست كه هم

برايم  نويسندگانيا روس مى دانند اين نظر  و انگليسۀ بهائى را ساخت
غمشان  وارستگى كه هّم و قابل قبول نبود كه انسان هائى به آن خوبى و

اسر جهانست بلند آوازه ساختن نام آن درسر مصروف سازندگى ايران و
لذا دنبال . ده باشد قدرت مخّرب وانسان برباد ابر پرداخته آن دو ساخته و

 ميوزيوممطمئن بودم كه درمركز اسناد سياسى بريتيش  گزفتم و را كار
لذا راهى كشور . انگليس دراين باره به اسنادى برخورد خواهم نمود

 آن سفروجه مايل به انجام  هيچه مستعمره گرانگليس شدم، گرچه ب
ق شدم هشت سند آن موزه پس ازچندروز كاوش موفّ  درمركز اسناد. نبودم

باشند به دست آوردم، بدين  كه مى توانست مربوط به ديانت بهائى
م، دوّ  سند. ت انگليسدعاى عبدالبهاء براى كشور وملّ  ،سنداّول: ترتيب

ت م، حكم وزارسندسوّ . به عبدالبهاء »رلقب سِ « اسناد مربوط به اعطاء
ا مسافرت كند انگليس به پروفسور ادوارد براون كه به عكّ  ۀامورخارج

نسبت به اجراى برنامه هاى شوم  وكوشش نمايد تا همكارى بهاءاهلل را
انگليس  ۀبهاءاهلل به ملك ۀسند چهارم، نام. مايدانگليس درايران جلب ن
 صولآن بهاءاهلل ا كه طىّ  »اى كنيز الهى« شد، كه با اين جمله شروع مى

را به قبول  او تعاليم ديانت بهائى را براى ملكه انگليس تشريح نموده و
بهاءاهلل به ملوك عالم كه مشابه نامه  ۀسندپنجم، نام. ديانتش خوانده بود

سندششم، جواب ملكه انگليس به بهاءاهلل كه . انگليس بود كهاش به مل
يت صادق باشى عاادّ  در عائى كرده اى كه اميدوارم اگرنوشته بود تو ادّ 

كه ديانت بهاءاهلل را ) مارى(رومانى ۀملك ۀسندهفتم، نام. ق گردىموفّ 
هشتم، جواب ادوارد براون به وزارت امورخارجه  سند. پذيرفته بود

  :چنين بود رشانگليس كه مختص

جلب همكارى بهاءاهلل نسبت به پيشبرد برنامه هاى دولت پادشاهى «
وجه به من  آميز نبود چرا كه او به هيچت قيّ انگليس درايران ابدًا موفّ 

 نمودم نداد و ا با اوزندان عكّ  در صحبت كردن درسه مالقاتى كه ۀاجاز
درمجموعه كتاب هاى  و. فقط به تشريح اصول ديانت خود پرداخت

دارد كه به  كتب زيادى مربوط به ديانت بهائى وجود مذكور تعداد وزهم
ميرزا ... ويسندگان مختلف بودن اروپا مخصوصًا آلمان وۀ قلم فالسف

درطهران درپى سوء قصدى كه  ١٨٥٢ب به بهاءاهلل درسال حسينعلى ملقّ 

درتعقيب آن هزارها نفر ازبابى  جانب بابى ها شد و به ناصرالّدين شاه از
يا به دست مأموران دولتى ويا به تحريك آخوندها  زندانى و و گيرها دست

عروف به سياه چال طهران به دست مردم كشته شدند به زندان م
درتبعيد  ١٨٦٣با خانواده اش به بغداد ودرسال  ١٨٥٣ودرسال ...افتاد

عثمانى كه از جانب ۀ كه درآن زمان زيرسلط
عاى خود را اعالم فرانسه حمايت مى شد ادّ 

بغداد به ادرنه  كه منجر به تبعيد او از شتدا
عّكا  ۀازادرنه به قلع ١٨٦٨گرديد وسپس درسال 

فى ين كه آن نيز جزو ممالك متصرّ درفلسط
هوا ترين نقاط جهان  آب و بد يكى از عثمانى و

تبعيد زندانى هاى خطرناك عثمانى بود  محلّ  و
  »...انتقال يافت

عاى حال مى پردازيم به امكان مربوط بودن ادّ 
 ١٨٨٧ادواردبراون درسال . با ادواردبراون اءاهللبه
روى فرهنگ انگلستان به عزم انجام مطالعات  از

عثمانى رفت  ۀن ترك وشرق شناسى به تركيّ وتمدّ 
وچون براى انجام منظورش فرا گرفتن زبان 
. فارسى را الزم ديد عزم مسافرت به ايران را نمود

ه درتركيّ  بنابراين اّوًال تماس ادواردبراون با بهاءاهلل
عثمانى امكان پذيرنبود چرا كه او نوزده سال قبل 

وى پس ازپايان مطالعاتش به ...ا اعزام شده بودعكّ ازورود ادوارد، به 
يعنى تقريبًا بيست وهفت  ١٨٩٠درحدود سال  انگليس مراجعت كرد و

عايش را اعالن داشته بود به عّكا براى سال بعد ازآن كه بهاء اهلل ادّ 
ق به ديدار بهاءاهلل درزندان عّكا موفّ  ادوارد سه بار...رفت ديدار بهاءاهلل

گاه حتّى فرصت صحبت كردن هم  ويسد كه بهاءاهلل هيچمى شود ومى ن
 احكام ديانت بهائى كه مبتنى بر مورد اهداف و فقط در به من نداد و

دوازده تعليمش بود صحبت مى كرد وهمين كه من مى خواستم صحبت 
. من خداحافظى مى نمود از و »اهلل اّمانفى «كنم به من مى گفت، 

ادوارد به ايران ديانت باب  زمان ورود دربنابراين با توّجه به اين كه 
شهرهاى ايران كه شرحش را خودش دركتابش آورده  ۀوبهاءاهلل درهم

عاى بيست وهفت سال بعد ازاعالن ادّ  او است گسترش يافته بود و
مى توانسته درتحريك بهاءاهلل  هبهاءاهلل درعّكا به ديدارش رفته بود چگون

حتّى كوچك ترين دخالتى را داشته عايش به طور كلّى براى اعالن ادّ 
نظرى . هبوده باشد؟ چه كه نه تاريخ ها با هم مى خوانند نه اصل قضيّ 

به دوازده تعليم بهاءاهلل مى اندازيم كه ببينيم آيا كدام يك ازآنها درراه 
، اساس جميع ...انسانى الموحدت ع. پيشبرد سياست انگليس است

كبراى بين  ۀتشكيل محكم ،...، صلح عمومى...اديان الهى يكيست
، تعليم ...، ترك جميع تعّصبات...، تساوى حقوق زن ومرد...المللى

، تطبيق دين با علم )...تعديل معيشت(، محوفقر وتمّول...وتربيت اجبارى
، دين بايد سبب ...، تحّرى حقيقت...، زبان وخط بين المللى...وعقل

مى دوازده تعليم بهاءاهلل بنابراين مى بينيم كه تما... ت باشدالفت ومحبّ 
بنابراين عاقالنه نيست ... درمسير وروند سياست انگليس نيست

 ناگرفكركنيم كه انگليس چيزى ساخته است كه موجبات برهم چيد
  .روش هاى استعمارى خود او را فراهم سازد

   ١٠:خود را با حضرت بهاءاهلل، چنين مى نويسد قاتادوارد براون شرح مال

يم را در مى آوردم راهنماى من لحظه اى درنگ كرد وقتى كفشها.. .
سپس با يك حركت سريِع دست پرده را كنارى زد و چون به اندرون رفتم 

نمى  بوضوحخود را در اطاقى بزرگ يافتم . پرده را دوباره برگرداند
دانستم به كجا و به مالقات چه شخصى آمده ام چون از پيش در اين 

يك يا دو ثانيه گذشت ناگهان قلبم با . مورد اشاره صريحى نشده بود
ه شدم كه اطاق خالى متوجّ . ب طپيدم با احترام و تعجّ أاحساس رعبى تو

نيست و در گوشه اى از آن شخصى بزرگوار و عجيب بر نيمكت جالس 
بر سر تاج رفيعى داشت كه حول آن پارچه سفيد كوچكى پيچيده . بود
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آن . نمى توانم فراموش كنم بر چهره اى نظر دوختم كه هرگز. شده بود

قدرت و هيمنه از آن . چشمان نافذ گوئى اسرار دل و جان را مى خواند
به ظاهر عالئم سالخوردگى از سيما نمايان ولى . جبين گشاده نمودار بود

. ر و گمانمشكين كه بر هيكل افشان بود منافى اين تصوّ  حاسنگيسو و م
اده ام و به چه منبعى از از من مپرسيّد كه در حضور چه شخصى ايست

ت و تقديسى است كه تاجداران عالم عظمت تعظيم كردم كه مورد محبّ 
با صوتى مهيمن و . غبطه ورزند و امپراطوران جهان حسرت بيهوده برند

الحمدهلل فائز شدى و به مالقات «: نموده و گفتند سامر به جلو لطيف مرا
مقصد و منظورى  جز خير عالم و سعادت امم. مسجون و منفى آمدى

حبس و نفى  را از اهل فتنه و فساد شمرده اند و مستحّق  نداريم ولى ما
حد گردند، جميع ملل در ظل يك دين متّ  ۀاگر هم. به بالد دانسته اند

ت و يگانگى بين ابناء شوند، عالئق محبّ  رورابناء بشر چون برادر مهرپ
ى محو گردد چه انسان محكم گردد، اختالف اديان نماند و تباين نژاد

جنگهاى مخّرب و . عيبى و چه ضررى دارد؟ بلى، چنين خواهد شد
آيا . جدالهاى بى ثمر پايان خواهد يافت و صلح اعظم چهره خواهد نمود

در اروپا شما نيز محتاج همين تعاليم نيستيد؟ آيا همين نيست كه مسيح 
شما خبر داده؟ مشاهده مى كنيم كه پادشاهان و زمامداران كشورهاى 
نوع  ثروت و خزاين مملكت را به جاى آنكه در سبيل سعادت و آسايش

انسان بكار برند براى انهدام و هالكت نسل آدمى بى محابا مصرف مى 
يابد وجميع بشر به  ناين جنگ و جدال و خونريزى بايد پايا. نمايند

افتخار از آِن كسى نيست كه فقط ...يك خانواده درآيد صورت يك قوم و
ويش را دوست بدارد بلكه افتخار بيشتر از آِن كسى است كه همه وطن خ

تا آنجا كه من مى توانم بخاطر بياورم اين بود  ».عالم را دوست بدارد
  .نيدمكلماتى كه با بيانات بسيار ديگر از بهاءاهلل ش

چه مى توان كرد كه آنهايى كه اعطاء نمودن نشاِن ِسر را هميشه با آب و   
گاه مى  نه به حقايق فوق كاردارند، ونه هيچ طرح مى كنند،تاب و تكرارًا م

 قبل از گويند كه همين حضرت عبدالبهاء پس از آزادى از حبس عثمانى و
مصر فرمودند عالوه بر  ومريكا و اروپا آدراسفار تبليغى كه به  اعطاء نشان مزبور،

ه در ت ايرانى و معنوى خود را حفظ نمودند و عالوه بر اينكاينكه شخصيّ 
ى غرب به اثبات خدا و اديان و انبياء و من جمله فضاى علم زده و مادّ 

س اسالم را قبول ت اسالم و رفع شبهات نفوسى كه ديانت مقدّ حقانيّ 
وقتى در  نمودند، عزيزچشم غربيان  در وايران عزيزرا نداشتند، پرداختند

، ضمن رّد آن انگلستان به ايشان پيشنهاد شد به ديدن پادشاه انگلستان بروند
  ».سالطين ما براى ديدن فقراء آمده ايم نه« فرمودند،

اّما راجع به درخواست حفظ جان حضرت عبدالبهاء ازتهديد جمال پاشا   
تقاضاى  ابتدر جواب و اج عرض كرد اين امر بايد ط دولت انگلستان نيزتوسّ 
ور علنى قسم يان انگلستان بود كه اّطالع يافته بودند فرمانده قواى ترك بطئبها

چنين . خورده بود كه حضرت عبدالبهاء را در جبل كرمل به صليب كشد
حكومت هاى ه يان در ممالك مختلف بئتى امروزه نيز وجود دارد كه بهاوضعيّ 

 ٣٠مى نمايند و اجعهشان مر مربوطه خود براى مساعدت به همكيشان ايرانى
عثمانى با دشمنى حكومت  ١١اين حقيقت است سال اخيرشاهدى بارز از

هميشه از  .فقط به همين بار ختم نمى شود و سر دراز دارد,د ديانت تازه متولّ 
ت اين دين جديد داشتند و خود تبعيدهاى ابتدا سعى در مخالفت و آزار و اذيّ 
خصومت ديرينه  انگرنش ط اين حكومتپى در پى حضرت بهااهلل توسّ 

كه دولت انگليس  پس نمى توان گفت. ى استئحكومت عثمانى با دين بها
كه تازه در فلسطين مستقر شده، روابط پنهان با حضرت عبدالبها داشته وبه 

ت جمال پاشا ناراحت شده و تصميم بر از بين بردن حضرت همين علّ 
اين رابطه  ، اگريندهمچنين اشاره به روابط پنهان مى نما. گرفت ءعبدالبها

و  نگليس تشكر مى نماينددولت ا از علنًا ءپنهان است چرا حضرت عبدالبها
پس خود همين  .ايت هود را مى دهدنبه ايشان نشان  چرا دولت انگليس علنًا

دشمنى  ازعجايب آنكه دراين مقاله از ١٢.موضوع نفى كننده اين روابط است
 ۀمقال نوشته، ولى درست در ءجمال پاشا با حضرت عبدالبها دولت عثمانى و

 از »عثمانى مناسبات بهائيّت و اى از پرده«با عنوان ) ١١ص( قبل آن ۀصفح
   .امربهائى مى نويسد عثمانى با ۀروابط حسن

 او جمال پاشا، مى بينيم كه تهديد ۀفوق دربار ايّام ضمن مورد ۀمقالدر   
 حضرت عبدالبهاء به دادن گندم به قشون انگليس ربط داده، وۀ را دربار

را كه جام جم درحقيقت  عين همين ايراد. تحريف مى نمايد تاريخ را بكلىّ 
 جزوه اى تحت عنوان اوايل انقالب، با نشر تكرارنموده، اسالفش در آن را

همان زمان محفل روحانى ملّى . ، مطرح كردند»تاريخ سخن مى گويد«
بهائيان ايران، كه همگى درهمان ايّام به شهادت رسيّدند، پاسخى با عنوان 

مت هائى ازآن را كه به اين بحث ارائه فرمودند كه قس »تاريخ شكوه مى كند«
ايران بدانند كه اهل بهاء حقايق  ت عزيزمربوط است تقديم مى كند تا ملّ 

قرارداده اند تا به  بشر اختيار در امرشان را با تقديم جان به خون نوشته اند، و
الموَت ِان ُكنُتم  تمنّواف«جمله  از ن مجيد،آقر ۀمصداق آيات مبارك

برهمگان معلوم  ،)وهستيد، پس آرزوى مرگ كنيداگرراستگ( ١٣»صاِدقين
  . صادق بوده وهستند عاى خودشودكه درمدّ 

مراعات اين ترتيب . تاريخ بر اساس ترتيب وقايع در زمان استوار است... 
 كسانى مرتكب اشتباه مى. توان دانست را از جمله اركان تاريخ مى

. باز پس مى كشندر را واقعه متاخّ . كنند وقايع را پيش و پس مى. شوند
چنين سهوى تاريخ را تباه مى . م مى گيرندامر الحق را بر امر سابق مقدّ 

آينده مى  ۀنتيجه واقع واقعه گذشته را، بر خالف منطق تاريخ،. كند
را در هم مى ريزد، و  ريخقلمى كه چنين سهوى از آن سر زند تا. سازد

رانند به زبان حال تاريخ حق دارد از كسانى كه قلم را چنين بى باك مى 
كسانى اين . ركن ديگر تاريخ نقل مطالب از مدارك است. شكوه كند

غفلت . در نقل آنها دچار غفلت مى شوند. مطالب را جابجا مى كنند
درمدركى نيست،  كهبدين ترتيب مطلبى . آنان به اّمانتشان لطمه مى زند
در  چنانكه همين خطا را شخص ديگرى(به آن مدرك منسوب مى گردد 

مسافرت به شمال جاى ديگرى نمود و مطلبى را از كتابى به نام 
نقل كرد كه در آن كتاب وجود نداشت و  A.Conollyتأليف  هندوستان

 رانامير كبير و ايقسمت اّول كتاب  ٢١٧ص /اعتراض ادبا را برانگيخت
ت روايت پيش مى مسامحه در صحّ  .)ت،چاپ اّولاتأليف فريدون آدميّ 

لفظ با نقل به معنى اشتباه مى شود، جزئى از مطلب به كنار نقل به . آيد
اينجاست كه بار ديگر . مى افتد و از همين رو كل آن نيز فساد مى پذيرد

ت مى تاريخ ستم مى بيند، زبان به شكايت مى گشايد، دعوت به دقّ 
قشون «: مثًال كسى در جايى مى گويد. خواستار اّمانت مى شود د،كن

ى در هم كوبيدن هر گونه مقاومت خلق ستمديده غاصب انگليس برا
شود، با كمبود آذوقه روبرو شده در خطر  فلسطين به حيفا وارد مى

درب انبارهاى خويش را كه ...حضرت عبدالبهاء... شكست قرار مى گيرد
آن پنهان فرموده بودند به روى سپاهيان انگليسى  دراز قبل آذوقه زيادى 

از آن پس مى گويد كه ) ٣، ص ن مى گويدتاريخ سخ جزوۀ( »مى گشايد
اين موضوع اثرات فراوانى برمبارزان فلسطين مى گذارد به طورى كه «

از ، ١٨٧٢- ١٩٢٢، جمال پاشا(جمال پاشا حاكم دولت عثمانى 
سرداران قشون عثمانى كه در ايّام جنگ جهانى اّول به ظلم و قساوت در 

همت خيانت به دولت عثمانى ه و اعدام اعيان و ادبا به تلبنان و سوريّ 
كه  )ــ المنجد، قسمت اعالم شهره شد و سرانجام در تفليس به قتل رسيّد

در مقابل سپاه انگليس مقاومت مى نمود آنقدر از اين موضوع عصبانى 
مصر نمودم در مراجعتم عبدالبهاء  فتحمى شود كه مى گويد اگر به زودى 

   ١٤».را به صّالبه مى زنم

قول مى بايست ابتدا قشون انگليس فلسطين را فتح كند، به  اين بنابر.... 
عايى حضرت عبدالبهاء با اين قشون صورت حيفا در آيد، همكارى ادّ 

قصد  سگيرد، جمال پاشا به تهديد حضرت عبدالبهاء پردازد و از آن پ
به سبب بغض مذهبى و (و حال آنكه جمال پاشا اين تهديد را . مصر كند

ف در فلسطين و در حين حكومت بر در حين توقّ ) ينبر اثر تحريك ناقض
شاّمات نمود، از آن پس به قصد فتح مصر حركت كرد، و مدتى بعد از 

ق به شكست او در مصر بود كه قشون انگليس به فلسطين روى آورد و موفّ 
ورود (آينده  ۀر كرد كه واقعپس چگونه مى توان تصوّ . حيفا گرديد سخيرت

موجب حدوث واقعه گذشته ) ١٩١٨ا در سال قشون انگلستان به حيف



 
 ١٨٤   ولوله درشهر

 
گرديده باشد؟ البته نويسنده جزوه مى توانست خود ) تهديد جمال پاشا(

خذى كه أرا دچار اين اشكال نسازد، بدين ترتيب كه تمام مطلب را از م
مأخذ او چنانكه خود . اعتماد كرده بود بعينه يا به تلخيص نقل كند نبه آ

 ٤٤٦صفحه ) تاريخ سخن مى گويد جزوه ،٥، ص ١حاشيه (گفته است 
جلد اّول كتاب خاطرات حبيب بوده و در اين كتاب در اين باره چنين 

مى رود از لوايح  )اورشليم(جمال پاشا وقتى كه به قدس «: آمده است
و عداوت ياسين نام مستنطق بغض و كين جمال پاشا  اقضينپى در پى ن

ودى فتح مصر نمودم در تحريك مى شود و قول مى دهد كه اگر به ز
و البته اگر تمام اين مطلب را  »...به مى زنممراجعتم عبدالبهاء را به صّال 

ت و اّمانت نقل مى كرد ديگر تهديد جمال از مأخذ آن با مراعات دقّ 
به قشون انگليس مربوط نمى ساخت بلكه معلول  وقهپاشا را با بذل آذ

د رنتيجه دچار امر  ،تحريكات پيمان شكنان و ستم پيشگان مى شمرد
محال نمى شد، الحق را بر سابق مقدم نمى گرفت، ترك احتياط نمى 

گرچه بى احتياطى او تنها دراين نيست كه . كرد و روح تاريخ را نمى آزرد
دارد، بلكه اين غفلت نيز ازقلم وى سر  دورازنظر  ترتيب وقوع وقايع را

مثًال . وناصواب نقل كندمى زند كه مطلبى را از مأخذ آن به طور ناتمام 
ه مى شود پس حضرت عبدالبهاء كه اين موضوع را متوجّ «: مى گويد

ارنگرانى خارج مى كند ومى  ازگفتگو با افسران ارشد انگليسى آنها را
آذوقه دارم ودرب انبارهاى خويش را كه  ارتش شما ۀمن به انداز:فرمايد

وى سپاهيان انگليسى ازقبل آذوقه زيادى درآن پنهان فرموده بودند به ر
مى گشايند واين موضوع باعث پيروزى سپاهيان انگليس درفلسطين مى 

  ١٥».شود

درهمين جا با عالمتى كه مى گذارد به حاشيه مى رود وبه مأخذ نقل  و...
تأليف  ،)The Chosen Highway( شاهراه منتخب تابقول، يعنى ك
نده همين مأخذ خوان.ارجاع مى كند) Lady Blomfield( ليدى بالمفيلد

اشاره كرده است مطلبى را مى  مى دارد ودرهمان صفحه اى كه او رابر
آّمادگى براى اوضاع «: دقيق آن به فارسى چنين است ۀخواند كه ترجم

حتّى قبل ازمراجعت به  البهاءواحوال زمان جنگ را حضرت عبد
. دترتيب دادن )مركا ومصرآبه اروپا و( از اسفارمبارك فلسطين يعنى بعد

ه را تعليم كردند كه چگونه به كشت ساكنين قراى نقايب وسمره وعدسيّ 
 ۀدور در اين امر. محصول فراوانى ازآن به دست آورند غالت بپردازند و
ازجنگ انجام  صلدرطى سال هاى نقصان آذوقه حا قبل ازجنگ و

ت درچاه هائى كه تعدادى ازآنها را روميان غّال  ۀمقادير عمد. گرفت
بدين  ند واكنون مى توانست مورد استفاده قرارگيرد انبارشد وساخته بود

را  ءق گرديد تا تعداد بيشمارى ازفقراعبدالبهاء موفّ  ترتيب بود كه حضرت
قحطى ( هاطراف آن دوشهر درطى سال هاى مجاع در درحيفا وعّكا و

اّطالع يافتيم كه هنگامى كه . تغذيه فرمايد ١٩١٨تا  ١٩١٤از )وگرسنگى
حيفا شد با مشكالتى ازلحاظ تأمين آذوقه مواجه  ليسى واردارتش انگ

حضرت . مبارك رفت افسر فرمانده براى مشورت به حضور. گرديد
شخص نظامى با حيرت سؤال . من غلّه دارم: عبدالبهاء درجواب فرمودند

حتى براى قشون بريطانيا هم غلّه «: براى قشون؟ فرمودند ىحتّ : كرد
آنگاه خواننده ). The Chosen Highwayكتاب  ٢١٠ص(» دارم

 ۀحيرت مى كند كه چرا بايد اقدام احتياطى حضرت عبدالبهاء را دربار
آذوقه براى سال هاى جنگ جهانى بدين گونه تعبير نمود؟ چرا بايد  ۀتهيّ 

شمارى ازفقراى حيفا وعّكا وحوالى آن دوشهر  ىب ازاين مطلب كه تعداد
آذوقه تغذيه شده اند وازمرگ  جنگ جهانى با اين ۀچهارسال ۀدور در

بينوائى وبى پناهى نجات يافته اند  حتمى درزمان قحطى وگرسنگى و
ف كتاب كه مأخذ صرف نظر كرد؟ چرا بايد ازقسمتى ازقول صريح مؤلّ 

اوست چشم پوشيد؟ چرا بايد  تمادمورد اع نقل قول نويسنده است والبدّ 
دارد كه قشون انگليسى تنها به قسمت ديگرى ازكالم او كه داللت براين 

 آن هم تنها براى يك بار(ورود به حيفا  نيزپس ازغلبه برعثمانيان و
به اين آذوقه دست يافته اند ديده گشود؟ وسرانجام چرا  )درآخرجنگ

به روى .....خودرا ارهاىبرآن افزود كه درب انب بايد جمله اى ازخود
ى سپاهيان سپاهيان انگليسى مى گشايند، واين موضوع باعث پيروز

بى پروائى به  انگليس درفلسطين مى شود، واين جمله را با بى باكى و
  ١٦فى نسبت داد كه خبرى ازآن دركتاب اونيست؟مؤلّ 

متًا بايدگفت بديهى است كه مقدّ . انگليس اهاّما راجع به دعا براى پادش  
 ۀبا هم ى براى اهل عالم َاَعّم از ُدَول و ملل ظاهر شده و قطعًائظهور بابى و بها

اّما آنچه مهم است آنكه با . ُدَول و ملل ارتباط مستقيم و غير مستقيم دارد
ه نمود و نه ارتباطات مزبور توجّ  ۀوجوه هم ديدى كلى و جهانى بايد به كلّ 

ظهور الهى را محدود و محصور در ارتباط با بعضى از اجزاى مجموعه  نكهآ
ون، ه انبياى الهى مثل سياسيّ ر كرد كهمچنين نبايد تصوّ  .ارض كرد ۀبزرگ كر

مذبذب و هردم خيالند و با فكر محدود بشرى با ملل و ُدَول ارتباط برقرار مى 
جام جم انتظار  امثال دشاي. س از اين اوهام استذيلشان مقدّ ! كنند، ال واهلل

دارند اهل بهاء براى اثبات غير استعمارى و غير صهيونيست و غير روسى و غير 
مريكايى و غير آلمانى و خالصه غير سياسى بودن خود به آ انگليسى و غير

اّما منصفين و فضال و  .بگويند »مرده باد«و به بعضى  »زنده باد«بعضى 
مرده باد گفتن دليل وابستگى  و ظر عالم مى دانند كه زنده بادبزرگان وسيع النّ 

ى و ت و مّدعا و هدف دين الهيا عدم وابستگى نيست؛ بلكه مالك اصلى، نيّ 
بر اساس آن تعاليم با  پيروان آن مى باشد كه البدّ  تعاليم و احكام آن و عملكرد

 ىئدر آثار بها از جمله اينكه. همه اهل عالم از دول و ملل ارتباط مى يابند
سياسى و  ۀيعنى سالطين و رؤسا و امراى ارض و انظم »امراء و علماء،« ۀدربار

اى مذهبى، مطالب كليدى زيادى اهداف و مقاصد حكومت ها و درباره رؤس
نازل شده است كه براى قضاوت صحيح بايد نگاهى شامل و جامع به آنها 

سيستم و نظام  كى كه جمعًا هيكل يئداشت و آنها را در كنار ديگر آثار بها
و . عقيدتى ــ الهى را تشكيل مى دهند بررسى كرد تا ادراكى كامل بدست آيد

نويسان با سوگيرى و تعّصب فقط آيه يا نّص يا واقعه اّال اگر مانند بعضى رّديّه 
اى تاريخى درباره موردى سياسى يا مذهبى در نظر گرفته شود، وجوه كامل 

  .حقيقت آشكار نخواهد گرديد
چون اكثر حكومت ها به ظهور الهى در  ىى،از جهتئدر آثار بها مثلفى ال  

عضًا، به جهت عمل بودند، مورد مالمت شدند؛ اّما ب ءدور جديد بى اعتنا
تاريخ و يابه جهت ِ بعضى نكات مثبِت انظمه و سياست  خاصى در مقطعى از

كه  انمثل دولت هاى عثمانى و انگلست  هايشان، مورد عنايت قرار گرفته اند ؛
ارض اقدس يا تحريم خريد و  ۀكزمانى به جهت حفظ و حمايت مقاّمات متبرّ 

تحسين شدند وزمانى ديگر  ١٧ت در امورك به امر مشورفروش كنيز و برده و تمسّ 
و يا فى المثل وجود اصل مشورت و  ١٨نقائصشان مورد اشاره قرارگرفت

را كه  ورانتخاب رؤساى جمه ۀسلطنت را در حكومت مشروطه و يا نحو
امور اياالت و استقالل نسبى آنها را در  ۀمنَتَخِب ُمنتَخب باشند و يا ادار

ين نكات مشابه مثبتى را كه در بعضى حكومات فدرال، و خالصه امثال ا
لذا هم نكات مثبت و هم نكات  ١٩.انظمه ديده مى شود، ذكر فرموده اند

شان، گاه  و روشهاى اتيّ ون و سالطين عالم از جهات اهداف و نمنفى سياسيّ 
بر سبيل نصيحت و فضل و عفو و تشويق و گاه بر سبيل انذار و عدل و اقتدار، 

به اين معنى كه گاه در موردى خاص، از دولت يا . است مورد اشاره قرار گرفته
ى خاص و يا روشى خاص يا وسايلى خاص تحسين نظمى خاص، به خاطر نيّ 

 صريحه ديگر مثل بيان حضرت ولىّ  ناتولى طبق بيا .يا تقبيح شده است
جهانى آينده در ظل نظم وسيع ادارى امر  ۀحدامراهلل درباره حكومات متّ 

 ۀ، در كل، همه انظماركان نظم بديعكتاب  ٢٢تا  ١٤ى در صفحات ئبها
سياسى عالم بال استثناء نقائص فطرى دارند و كافل سعادت بشر نيستند و آن 

بشرى، در  ۀبديع و عارى از نقائص عقول جزئيّ  روحىنكات مثبتشان نيز، با 
  ٢٠.ى وجود داردئنظم امر بها

ى، من جمله ئبهاامر  ۀسطلعات مقدّ  آرى چنان كه درباال اشاره شد،  
انفرادًا دعا فرموده اند تا  در حق كل سالطين و بعضًا حضرت عبدالبهاء،

 ،ين شاهرالدّ مظفّ  براىن فرمايد و از جمله خداوند آنها را به عدل و انصاف مزيّ 
و جالب آنكه در دو مناجات اخير علّت  .و پادشاه انگلستان ،سلطان عثمانى

ن را اين مى فرمايند كه آنها از اراضى طلب تأييد براى عثمانى و انگلستا
 — ىئكليمى، مسيحى، اسالم، بها — سه فلسطين كه براى همه اديانمقدّ 

و عجيب است كه حضرت . ازساكنان آن حفاظت مى نمايند و محترم است،
 سيّد الّساجدين نيز به گفته مرحوم خمينى رهبر فقيد انقالب اسالمى در كتاب
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ت براى مرزبانان حكومت اموى در زمان مين نيّ ، دقيقًا به هكشف االسرار

هيكل مباركشان در صحيفه سّجاديه دعا مى فرمايند چه كه آنها با آنكه اموى 
رغم آن، به هر حال چون  بودند و دشمن ائمه اطهار، ولى حضرت سّجاد على

 حفظۀ آن وقت از حدود و ثغور اسالمى محافظت مى كردند و اسباب ظاهر
ا مى فرمودند كه خدا تأييدشان كند تا از مسلمين و بالد بودند لذا دع آن

ى مهمّ  ۀاّما نكت. مؤمنين حفاظت كنند تا دست غير مسلمين و كّفار به آن نرسد
ابدًا ذكرى ازآن نمى نمايند اين است كه عالوه بر سالطين،  جمكه امثال جام 

 آنها را ى صدها برابر بيشتر براى امم و ملل و نفوس كهئسه بهاطلعات مقدّ 
مى خواندند، دعا نازل فرمودند و بهترين چيزها  »رعاياى حق«و  »اّمانات اهلل«

را براى آنان طلب فرمودند كه من جمله دعا براى اتمام جنگ ايتاليا عليه ليبى 
فلسفه  ).خطابات عبدالبهاء(.و كشته شدگان ــ من جمله اعراب آنجا ــ مى باشد

سالطين اين بوده كه حضرت بهاءاهلل در  ه نيز در موردو علّت اين ادعيّ 
تعاليمشان مقام خاصى براى حكومت كه مسئول حفظ ملّت است قائل 

رغم ميزان عدالت يا  على الطينس هستند و امر فرموده اند اهل بهاء براى كلّ 
د بر حفظ يّ ؤند ما ند عادل شوند و اگر عادلا ظلمشان، دعا نمايند تا اگر ظالم

و البته پيش بينى فرموده اند سالطينى خواهند . ف شوندوازديادعدل و انصا
آمد كه بين همه نفوس و من جمله اهل بهاء به عدالت رفتار خواهند كرد، و در 

مملكتى فرموده اند عالوه بر دعا، اهل بهاء  هبرانمورد چنين سالطين و ر
نه در اّما قبل از آن مأمور به خدمت و اطاعت صادقا. مأمور به يارى نيز هستند

امور قانونى و ادارى كه مخالف عقايد وجدانى اهل بهاء نيست، مى باشند تا 
 کليو خود ه ٢١د گردندق و مؤيّ ُحبًا ِللّه به خدمت كل امم از دولت و ملّت موفّ 

 انيو بهائ انيبه باب ىاديز ىشاه که ظلم ها نيناصرالدّ  ىمبارکشان از جمله برا
  ٢٢.نمود، دعا فرموده اند

. درمقاله بايد اشاره نمود ديگرمذكور ۀمقال به چندنكتدرآخراين   
وغلط  ات وهم آلودفرضيّ  ۀبيان حضرت عبدالبها را كه باطل كنند ١٢درص

، آن را به شرح زيرتخطئه مى ٢٦ پاورقى ولى در ندجام جم است، نقل مى ك
اهالى «: انگليس مى فرمايند و ت ايرانملّ  افراد ۀحضرت عبدالبهاء دربار .كند
اين آمدن من اينجا سبب الفت . اين كه من آمدم اينجا ان بسيارمسرورند ازاير

بين دوكشورـــ اين راجام جم اضافه (ارتباط تام . بين ايران وانگليس است
ايران،  حاصل مى شود ونتيجه به درجه اى مى رسد كه بزودى ازافراد )هكرد

براى ايران فدا  را براى انگليس فدا مى كنند وهمين طورانگليس خود جان را
 اخيرخالى ازحكمت ۀالبته جمل«: پاورقى مزبور مى نويسد چرا در ٢٣».نمايد
معلوم  د،است درآغوش هم زندگى كنن البته وقتى گرگ وميش قرار. نيست

است كه قربانى شدن ميش، فرصتى براى قربانى شدن گرگ نخواهد 
تحريف  را زبورجام جم بپرسد چرا بيان م از ت عزيزايران بايدملّ  ».گذاشت

 مفهومى نموده؟ ديدن نصوص مباركه اى كه درهمين مجموعه، تحت عنوان
حضرت  آورده شده گوياى حقيقت مقصود »سياست بشرى سياست الهى،«

  .عبدالبهاء است
رومانى رانموده وخواسته حقيقت بهائى شدن اورا  ۀذكرملك ١٢ ص در  

 )وفات(نى پس ازصعودبه آمريكا، يع ءسال پس ازسفرحضرت عبدالبها ١٣كه 
تئوسوفيسم مخفى نمايد، حال آنكه  با ميان كشيدن ذكر واقع شده، حضرتشان

 ديانتبه  جديد عصر بهاءاهلل وكتاب  ۀبا مطالع ١٩٢٦مزبور درسال  ۀملك
ايمانش به  دى دره هاى متعدّ همان عنوان دين بهائى مؤمن شد وبيانيّ  بهائى با

ين جديدكه با اصول تئوسوفيسم يين آا ۀدعوت نفوس به تحقيق دربار آن و
: ازجمله مى نويسد. است صادرنمود كه موجود تناقض دارد، ازجمله تناسخ

چشم شما  بههرگاه نام حضرت بهاءاهلل يا پسر ارشدش حضرت عبدالبهاء «
ت نماييد و بگذاريد خورد از آنها روگردان مشويد، بلكه به نوشتجات آنها دقّ 

انگيزشان همچنان كه در قلب من نفوذ نموده در  تبخش و محبّ  بيانات روح
 ٢٤».آيين بهائى منادى صلح وسالم است«و  »قلب شما نيز نفوذ نمايد

فردبهائى نمى تواند «: ندتئوسوفيسم مى فرماي ۀامربهائى دربار حضرت ولىّ 
 زيادى ازتئوسوفيها بخصوص نفوس روشنفكر آعد ،تئوسوفيست هم باشد

به تناسخ نيستيم نمى  د، اّما ازآنجائى كه ما معتقددرميان آنها بهائى شده ان
ال توانيم صريحًا هم به عنوان يك فردبهائى وهم به عنوان يك تئوسوفى فعّ 

  ٢٥».باشيم

دال برعدالت  ايّام١٤ عبدالبهاء درص تحضر ۀذكراشار ديگر مورد  
ت پس ازآن كارى ندارد كه علّ  ۀوسياست انگليس است، اّما جام جم به جمل

اهل اين ديار بعدازصدمات شديده به راحت « اين مى فرمايند كه چون آن را
دعائى كه  مالحظه مى فرمائيد كه دراينجا نيزمانند مورد ».وآسايش رسيّدند

موضوع اساسى حفظ اهالى وحفظ اّماكن  اند، مودهپادشاه انگليس فر درحّق 
 :نداراضى فلسطين است، چنان كه ازقبل گفته ا اديان مختلف در ۀمقدس

دادن رّديّه هاى  قرار محور ديگر ۀنكت ».الّصحة واالّمان: النعمتان مجهولتان«
همين مجموعه آمد،  در صبحى ونيكو است كه چنان كه درمقاله اى ديگر

نمى  جام جم نيز، گفته هاى ايشان را سند قبول دحتى محيط طباطبائى مور
كه » رسِ «طاى نشان اع ۀقضي آنقل قول ازكسروى است دربار ديگر ۀنكت .داند

 ۀجام جم منافات دارد، چه كه برخالف گفت ۀبا روايت ديگران درهمين مقال
 ۀچنان كه به نوشت كسروى، حضرت عبدالبهاء خود آن را درخواست نكردند،

 .نشان مزبوراستفاده نكردند حضرت عبدالبهاء هرگز از ايّام كرخودِ سابق الذّ 
وقتى بيشتر به  قبح كار«: وى، مى نويسدپس ازنقل قول ازكسر ايّاممقاله نويس 

غ آيتى، مبلّ  ۀبه گفت( ت هاى دينى نيزنظر مى آيد كه بدانيم برخى ازشخصيّ 
ها را  يسىدرهمان دوران، نشان ولقب اعطائى ازسوى انگل) ر بهائىمستبّص 

) از( عجبا«: پاورقى مربوط به همين مطلب مى نويسد در و »نپذيرفته اند
ت ومفتى بغداد بود شنيدم سى كه ازعلماى اهل سنّ افندى آلو پسرمحمود

او  رى ومبلغى پول دادند وحضرات انگليسها به ميل خود به اونشان لقب سِ 
 ٢٦».ندارم ىون كارروحانيم وبا سياسيّ  ۀمن يك نمايند: رد كرده گفت همه را

ازقبول  جالب است بدانيم كه همين پسرآلوسى، چه صبحى امتناعش را اّما
ن ومنجذبين حضرت ازمحبيّ  چه دروغ، دربغداد و راست گفته باشد نشان مزبور

 ٢٧.ت معنوى حضرت بهاءاهلل معترف گرديداّمادرجات ومق بهاءاهلل شد وبه علوّ 
درمقاله اى جداگانه گفته ايم كه باطناب امثال  ايّامبه اين جهت است كه به 

   .آواره وصبحى ونيكو به چاه نرود
بعدى پس ازهمين مقاله،  ۀو مقال ١٢ص آخركه مربوط به عكس  ۀنكت  
نيزجوابش درظل  مى باشد،» لكه ت آميزمپيام محبّ «، با عنوان ١٥درص

ات نشريّ  در »مفهومى تحريفات لفظى و«ۀ مقال نيز جواب هاى فوق و
جالب است كه ذكر  اينجا نيز اّما در. امرى داده شده اخبار آهنگ بديع وائيبه

بهائى به نام هاى فيليپ گوويون وكولت ژوويون،  فرانسوى غير خبرنگار شود دو
ل مشاهدات آزاد ايشان كه شرح مفّص  باغبانان بهشت خدا دركتاب خود

برشرح  وهبهائى دراسرائيل است، عال ۀكدراقامت چندروزه درمقاّمات متبرّ 
تاريخ وتعاليم وعظمت اين آيين جهانى، تمام تهمت هاى سياسى وارده براين 

انگليس را  ۀمى كنند و پيام هاى بزرگان عالم ازجمله ملك آيين نازنين رارد
دنياى  بهائى در ۀرشد ونفوذ ومطرح بودن جامع ۀدرخصوص امربهائى، نشان

فيليپ هم نيست، ولى  سپرن انگليس و ۀبه ملك مى دانند كه مختّص  امروز
معدودى رابرمى گزيند  ديگركارى ندارد وفقط موارد جام جم به صدها مورد

اى كاش هموطنان . غلطش مى باشد ۀگمان وهم آلودش ُمثِبت ِ فرضيكه به 
مطالعه فرمايند تا جام جم نپندارد كه  را به دست آورده، خود عزيزكتاب مزبور

ه خانم چنين درمصاحبه باروحيّ  زجملها» .كم اند«اين آيين  »اسيران كمند«
ا تا يادداشت هاى شخصى وخاطرات شما مى خوانيم كه شم در«: مى پرسد

ميان قبايل  مدارقطب شمال به ديدار اسكيموها رفته ايد وزمانى ديگر در
سرخپوست درقلب جنگل هاى اّمازون بوده ايد، به جزاير كارائيب، به اروپا، 

بزرگان وسران  با ايد و هآرام سفركرد اقيانوس مريكاى جنوبى وجزايرآافريقا، 
س فيليپ، آقاى پرز پرن برجسته نظير و ت هاى مهمّ دول وشخصيّ  ملل و

دبيركّل سازمان ملل، خانم اينديرا ) Javier Peres de Cuellar( دوكوئالر
فرانسه درپارلمان  ۀرئيس جمهورساحل عاج، سيمون ويل نمايند گاندى و

پارلمان فرانسه مالقات وگفتگو نموده  يسژاك شابان دلماس رئ اروپائى، و
ه خانم روحيّ » نت شماست؟اين سفرها به خاطر ديا ۀآيا هدف ازهم. ايد

حضرت شوقى ( روزى همسرم. البته اين طور است« :جواب مى دهند كه
نظرى به من انداخت وسؤال نمود، راستى بعد ازمن چكارخواهى  )انىربّ 

من هرگز بدون شما دراين دنيا : مسردادم وگفت كرد؟ ازجاى جستم وگريه را
سفرخواهى  و به سير فكرمى كنم«:درجواب فرمودند ».زندگى نخواهم كرد

باعث تشويق  سراسرعالم مالقات خواهى كرد و در را )بهائيان( اءپرداخت، احبّ 
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ما بيش ازبيست سال بود كه با هم زندگى مى » .دلگرمى آنها خواهى شد و

 در از بعد. ما مطرح نشده بود بينوقت حرفى راجع به آينده  كرديم وهيچ
راى شش سال متوالى به عنوان عضو ب. گذشت ايشان متوّجه آن پيشگوئى شدم

انجام مى  سنگينى درعهده داشتم كه بايست ۀهيأت ايادى امراهلل وظيف
بودم ومى  آن من آزادز ا انتخابات بيت العدل صورت گرفت وبعد...دادم

بودم  كه قادر توانستم هركجا مى خواستم سفركنم، زيرا تنها بدين وسيله بود
  ٢٨».خدمتى انجام دهم



 
 ١٨٧   ولوله درشهر

 

 ايّام فشاهى در برى وآقايان ط

  حامد

عجايب دوران آنكه جام جميان و ايّاميان همچون اسالفشان،  از  
وشكست شده اند، كه  ساله چنان دچاريأس وتكرار ١٦٤ درسيربهائى ستيزى

 ۀس بهائى وجامعدراثبات اكاذيب وتهمت هاى تكراريشان عليه ديانت مقدّ 
به دامن حتّى كتب  تحسين بزرگان جهان است، دست پويا ى آنكه مورد

وكسروى ضد  وآثارمخالفين خود همچون آقاى طبرى وفشاهى ماركسيست،
كه  بهائى پيشگوئى كرده بودند ۀسطلعات مقدّ ! سبحان اهلل .شيعى شده اند

 يافت به تنهائى قادر ين درخواهنديزمانى خواهدرسيد كه دشمنان اين آ
ه طرق مختلف ازهم كمك ب شد خواهند مجبور بود، و برمقابله با آن نخواهند

درايران عزيز پس ازاّولين همفكرى . بگيرند ودربهائى ستيزى همكارى نمايند
هاى شيخى هاى كريمخانى با بعضى رّديّه نويسان شيعى درمخالفت با آيين 

حاد عملى ازلى ها با پيروان واتّ  الهى دردهه هاى اّول ظهورآن، جديد
پس ازآن، وهمسوئى ) ظليل انگليس البته درظلّ (سيّدجمال الدين اسدآبادى 

كر با كسروى و پيمان شكنانى تازه نفس همچون آواره بهائى ستيزان سابق الذّ 
ين به ئون همچون رآوصبحى ونيكو دراوايل دورۀ پهلوى، وپيوستن برخى سياسيّ 

دوران پهلوى، وپس ازبى نتيجه بودن وشكست همۀ  ايشان درسالهاى ديگر
ازانقالب اسالمى شاهد همسوئى وهمكارى همۀ  اينك دردهۀ سوم پس آنها،

آن خطوط فكرى به عالوۀ اوهاّمات پوسيدۀ معدود پيمان شكنان دردورۀ بيت 
 اّما آن پيشگوئى ها فقط محدود به ايران عزيز. العدل اعظم الهى هستيم

ديگرعقايد نيزكل به جميع  ديگرنقاط جهان و نيست، چنان كه فرموده اند از
ى وادبى ومذهبى عليه آيين جديدالهى قيام خواهند نمود، دّ قواى سياسى وما

چه كه اين ازسنن محتومۀ الهى بوده كه هرگاه خداى رحمان آيينى جديدمى 
  ١.فرستد، مخالفينى عليه آن قيام مى كنند

بنابرآنچه گفته شد، مالحظه مى كنيم كه جام جم نيزبه سيم آخرزده   
هى شده است تا بلكه بتواند ايّام ودست به داّمان آثارآقايان طبرى وفشا

، ستونى را ١٥ازجمله درصفحۀ  .راعلمى جلوه دهد تا مقبول وصحيح افتد
 »وابسته ارتجاعى و«نيزبه نقل نظرات آقاى محّمدرضا فشاهى براى اثبات 

معلوم نيست آيا ايّام نظرات ايشان  ٢.بودن جامعۀ بهائى اختصاص داده است
ظهورآيين بابى  ماى اسالم دردوران همزمان بارا دربارۀ اسالم وعملكرد عل

ت عزيزايران را ايّام پاسخ ملّ  وبهائى رانيزقبول دارد؟ بارى اين امربماند تا خود
دربارۀ آن بدهد، اّما دراينجا به بهانۀ نقل قول هاى ايّام ازآقايان طبرى 

مطالبى دربارۀ نظرات ايشان تقديم  ، الزم شد٢٢و١٥-١٢:وفشاهى درصص
 ايراد چون لّب . ان نمايد تا با گوشه هائى ازحقيقت بيشترآشنا گردندهموطن

خصوص روش بهائيان درجريانات  جام جميان دراينجا در آقاى فشاهى و
درجائى ديگر  و اجتماعى وسياسى است، ذيًال مطالبى راكه به مناسبتى ديگر

. مى كندايّام درج  مطروحه در درهمين باره نوشته شده، متناسب شده با ايراد
آقاى فشاهى، پاسخى  شايان ذكراست كه اين مطلب عالوه برپرداختن به ايراد
  : اّما مطلب مزبور. نيزدربارۀ ارتباط امربهائى با روسيّه وانگليس نيزهست

 )سر مويى( هر امرى كه به قدر رأس َشعرى«: حضرت بهاءاهلل مى فرمايند  
 ادراك شود، حزب اهلل فساد و نزاع و جدال و يا حزن نفسى از او ۀرائح

بارى در .. .)مار گزنده( بايد از او احتراز نمايند بمثابه احتراز از رقشا )بهائيان(
يْشَهُد ِبذِلَك . فساد نبوده و نيست يكهيچ امرى از امور، اين ظهور اعظم شر

به اين جهات، اهل بهاء  ٣.»ِلسانى َو َقلبى َو ُزُبرى و ُصُحفى و ُكُتبى َو َاْلواحى
ق اهداف ديانت بهائى و من جمله اى رسيدن به وحدت عالم انسانى و تحقّ بر

ه و نزاع و حيله و زد و خدمت به ايران عزيز و ايرانيان نازنين، از روش هاى قهريّ 
بند و تكفير و تحقير گروههاى ديگر و ترور و امثال آن كه از روش هاى رايج 

و  »ز روش جدا نمى دانندمنش را ا« ون است استفاده نمى كنند زيراسياسيّ 
براى  ».هدف، وسيله را توجيه مى كند«ون هستند كه مخالف اين اصل سياسيّ 

اهل عالم و رسيّدن به  هآشنايى با روش امر بهائى براى كمك و خدمت ب
حاد و وحدت عالم انسانى و كماالت و فضائل معنوى بايد به آثار عدالت و اتّ 

   ٤.بهائى مراجعه گردد ۀكثير
 ۀى كه روش فوق را نشان مى دهد، عكس العمل جامعصاديق مهمّ از م  

طور كه از آثار حضرت بهاءاهلل و  همان. ايران ۀبهائى است در انقالب مشروط
براى اصالح عالم و من جمله ايران، تعاليم  حضرت عبدالبهاء پيداست، حّق 

ير و هم غ نو طرح هاى خاص و عامى ارائه فرموده كه مجريان آن هم بهائيا
ت حياتى تعاليم بهائى براى ند و حضرت عبدالبهاء در مورد اهميّ ا بهائيان

اگر اين تعاليم جمال « :اصالح و نجات عالم از مشكالت كنونى فرمودند
به اين جهت بهائيان در ايران تا  ٥».مبارك مجرى نشود، عاَلم در خطر است

اوايل ظهور بر حّدى كه شرايط موجود اجازه مى داده، سعى كردند از همان 
اصلى  ۀجنب. در اصالح و خدمت ايران بكوشند اساس تعاليم حضرت بهاءاهلل

: ت و فضائل و اخالق رحمانى، من جمله شاملمعنويّ  ۀاين كوشش، در حيط
ت و عصمت، اّمانت، ديانت، صداقت، ت، يگانگى، تقوى،عفّ محبّ 

تدال، اع ،عدل،توكل، خشية اهلل انقطاع، تواضع و خضوع، انصاف، ادب،
مى باشد كه ُاسِّ اساس و ... ت،اسات،خلوص نيّ وصبر و استقامت، قناعت، م

فرعى اين كوشش آنكه  ۀو جنب .اصالح عالم و ايران است ۀاز لوازِم اصليّ 
ت و در مأموريّ «ايشان تأكيد فرمودند كه حضرت عبدالبهاء در مورد ايران به احبّ 

و ترقى زراعت و تحسين  ت و تحصيل معرفت و تزييد تجارتآبادى و مدنيّ 
حضرت عبدالبهاء در  ٦.نديبنما »ه از هر قبيل كوششات عصريّ صناعت و ترقيّ 

كه سالها قبل از مشروطه عّز  هسياسيّ  ۀرسالو  همدنيّ  ۀرسالالواح كثيره و من جمله 
صدور يافته بود اهل بهاء و ايرانيان را تشويق و امر به درك و عمل در دو جنبه و 

  . مذكور فرمودند ىى و فرعاصل ۀميندو ز
ى به آن تعاليم ه خاّص فانه ايران قبل و بعد از مشروطه، نه خود توجّ متأسّ   

نمود، و نه اجازه داد بهائيان آنطور كه شايسته است بتوانند آن تعاليم را عملى 
در اين زمينه انذار فرموده بودند  حضرت بهاءاهلل از همان ابتداى ظهور. نمايند

هداء و سلطان محبوب الشّ  ابانز شهادت جناب بديع و جنپس ا و بخصوص
ْت ِبِطراِز اْلَعْدْل َفَلّما ِانّا َسِمْعنا ِبَان َمماِلَك اْاليراِن َتَزين « :هداء فرموده بودندالشّ 

ْلِم َو َمشاِرَق اِالْعِتساف ِوِانّا َنَرى الَْعْدِل َتْحَت  سنا َوَجْدنا ها َمطاِلَع الظَتَفر
ْلِم َنْسأُل اَمخالِ  ه َلُهَو  هللَِب الظٍة ِمْن ِعْنِده َو ُسْلطاٍن ِمْن َلُدْنُه ِان ِبَاْن يَخلَِّصُه ِبُقو

مواِت  ه اقبال چون به نعمت معنويّ «، و ٧»اْلُمُهيِمُن َعلى َمْن فى اَالَرضيَن َو الس
يوم  اين است جزاى اعمال در«و  ،٨»ننمودند از نعماء ظاهره هم ممنوع شدند

اوامر و احكام خارجه نفوذ مى يابد و به اين نفوذ، نفوذ اهل  ممآل ؛ هر يو
از حق بطلب نائمين را آگاه فرمايد و از خواب برانگيزانند شايد . فايران متوقّ 

و نتيجتًا در كتاب مستطاب  ٩»ك نمايند به آنچه سبب نجاح و فالح استتمسّ 
و پس از حدود  ١٠ان را فرمودندپيش بينى انقالب امور در پايتخت اير اقدس
سال از اين پيش بينى، اّولين مصداق از مصاديق آن انقالب و قيام  ٤٠

   ١١.رخ نمود ١٩٠٦جمهور ناس در مشروطيّت ايران در سنه 
اهل بهاء كه هميشه تحت ظلم بود، از طرف حضرت عبدالبهاء  ۀجامع  

ات سياسى بكوشد ه دارد براى اصالحتا در اّول كار آنچه در قوّ « هدايت شد
رو به رو شد به كلى خود  سپس چون اين مجهوداتش با بدگمانى و بد خواهى

َقوُلُه  نكشد، دهبهائى كه در بيان زير آم ۀو دست از اين رويّ  ١٢»را كنار بكشد
... اى الهى بايد بدخواه را خير خواه دانندمقصد اين است كه احبّ « :اَالحلى

ه سزاوار دوستان است، به جفا كار چنان يعنى به دشمن نوعى رفتار كنند ك
نظر به ذنوب و قصور و عداوت و ظلم و  .معامله نمايند كه اليق يار خوش رفتار

بى نظير الهى ابهائى بود كه در اّول  »مقصد« نو با چني ١٣».ستم اعدا نكنند
ايشان در مخاصمات احزاب و انقالب مشروطه دستور صريح دادند كه احبّ 

ن مشروطه دخالت نكنند و به جهت انذارات و پيش بينى انجمن هاى دورا
در آن وقت . از جميع احزاب بر كنار باشيد« :هاى فوق الذكر بود كه فرمودند

اعتراض نمودند كه مدار اين هيجان عمومى بر  )بهائى( ىبعضى از ضعفا
ت است چرا بايد مذموم و مقدوح باشد، عاقبت تحصيل عدالت و رفع مضرّ 

خود نگاشتم كه اين حركت جمهور آن حركتى است كه در نص به اثر قلم 
و نظر  ١٤»كتاب چهل سال پيش صريحًا مذكور كه خطاب به طهران مى فرمايد

حاد و صداقت و عدل و بلوغ در دسته وجود روح اتّ  عدمبه عواقب مشروطه و 



 
 ١٨٨   ولوله درشهر

 
و مهمتر از  ت ظلمى كه هنوز بر بهائيان مظلوم مى شدهاى مختلف و نيز به علّ 

به تعاليم و هدايات الهى از طرف ايرانيان و نظر به  ءه نظر به عدم اعتناهم
در مشروطه و همسويى با غير منصفين  شانيها و دخالت ِسرّ  دسيسه هاى ازلى

بهائى و ظلم به بهائيان، ونظربه ديگر  ۀشيعه در وجه المصالحه قرار دادن جامع
  :ِحَكم الهى، فرمودند

ا بايد در نهايت سكون و قرار و احبّ . و عقبه داردانقالبات در ايران متتابع 
   ١٥.سلوك و حركت نمايند وقار

 دت اضطراب ازدياد خواهانقالب ايران اشتداد خواهد يافت و شدّ 
   ١٦.نمود

احزاب ايران كل مشغول به خود و اكثرى از شّدت نزاع و جدال از حيات 
أ و پناهى جز ى و ملجو مقرّ  ى مى طلبند، و مفرّ و زندگانى بيزار مفرّ 

قريب ايران را  ملكوت ابهى نه كه ولوله و زلزله در آفاق انداخته و عن
  ١٧.معمور و ايرانيان را عزيز دو جهان نمايد

مطلوبه  ۀت مانند شير و شكر به همديگر آميخته نشوند نتيجدولت و ملّ  تا
  ١٨.حاصل نمى شود

خوِل فى ِظلِّ  حمن اّما ايراُن َليَس َلُه اّماٌن اّال ِبالد١٩.الر   

ا كند و به عدل خون احبّ  من به محّمد على ميرزا نوشتم كه اگر قصاص
باز به ايران . و او نشنيد يْفَعُل اهللُ ما يشاءُ  واّال حكم نمايد تأييد مى رسد 

ت مانند شهد و شير آميخته نگردد، نجاح و فالح نوشتم تا دولت و ملّ 
ُدَوِل  ۀمنجر به مداخل ايران ويران شود و عاقبت االمر ،محال است
  ٢٠.متجاوره گردد

ت به نهايت و دولت و ملّ  عاقبت خواهيد دانست ايران ويران گردد
ه ت ابديّ ت افتد لكن ما ايران را روشن نموديم و ايرانيان را عزّ مشقّ 

ديانت ( ولى اين امر عظيم هر چند ايران االن گمنام است .خواستيم
  ٢١لم امكان كندعاقبت اهل ايران را سرور عا )بهائى

اى ياران الهى از قرار مسموع نوهوسانى در ايران تأسيِس انجمن پنهان 
تها ه مداخله كنند و به عنوانهاى مختلف جمعيّ و در امور سياسيّ  يندنما

اى احبّ . ت داللت كنندتشكيل نمايند و نفوس را به دخول در جمعيّ 
ند و بكلى اجتناب انى بايد از اين امور احتراز نمايالهى به نص قاطع ربّ 

تى همراز ه نه با انجمنى دمساز گردند و نه با جمعيّ در امور سياسيّ  .كنند
 .بلكه شب و روز بكوشند تا اخالق تبديل شود و افكار تعديل گردد .دشون

حاد و رذائل نماند فضائل جلوه نمايد، بنياد بغض و عدوان برافتد، اتّ 
در نهايت جالل، جمال  يگانگى خيمه برافرازد و وحدت عالم انسانى

و چون اين مواهب  نفوس ملكوتى شوند و قلوب الهوتى گردد .بيارايد
ه در جميع ت و سعادت حقيقيّ بع قصور زائل شود و عزّ ِبالّط  ابدحصول ي

اين بنيان و اساس است و بنياد بى زوال و چون اين . مراتب حاصل گردد
   ٢٢.اصول حصول جويد، فروع يقينًا ِبذاِتها اكمال شود

در نهايت سكون و قرار و ثبوت و استقرار مراجعت به اّولياى امور در آن 
فرماييد تا اين ظلم و عدوان گوشزد هر يك از اهل  رانصفحات و طه

ايران گردد و بدانند كه ابدًا مشروطيّت مجرى نيست و آزادى جز از براى 
و ران بر مظلومان شده است ط متهوّ آزادى سبب تسلّ  .اهل طغيان نه

تطاّول ستمكاران بر ستمديدگان، بلكه ِان شاَءاهلل به قلوب اثر نمايد و 
   ٢٣.بينوايان از جور و جفاى عوانان محفوظ و مصون مانند

احزاب مختلفه حلول نموده  ۀدر رگ و ريش )ازلى ها( هاين نفوِس ُمفَتريّ 
   ٢٤.اند و ايران را نمى گذارند آرام گيرد و هر فسادى مى خواهند مى كنند

 ۀنصوص و هدايات فوق از حضرت عبدالبهاء ريشه در بيانات قاطع  
حضرت بهاءاهلل دارد كه بكلى اهل بهاء را از لعن و طعن و كدورت و برودت و 

حاد و ت و وفا و اتّ نزاع و جدال و توهين و فساد منع فرموده اند و به محبّ 
مهاجرت دو  چنانكه حضرت بهاءاهلل بعد از بازگشت از .وحدت امر نموده اند
روشهاى  يره به بغداد، درباره تالششان براى بهبود و تغيساله كوههاى سليمانيّ 

 :و اصالح اخالق و رفتارشان چنين مى فرمايند غلط و قهر آميز بعضى بابيها

انى، آيات به مثل به اعانت الهى و فضل و رحمت ربّ  )به بغداد( بعد از ورود«
ال شد و جميع عباد را مخصوص، اين و به اطراف ارض ارس غيث هاطل نازل

نصيحت نموديم و از  شفقانهرا، به مواعظ حكيمانه و نصايح م )بابى( حزب
فساد و نزاع و جدال و محاربه منع كرديم تا آنكه از فضل الهى، غفلت و 

   ٢٥».نادانى به بّر و دانايى بدل گشت و ِسالح به اصالح
نفرمودند بهائيان در مجلس به علل فوق بود كه حضرت عبدالبهاء اجازه   

ت اّما اين به معناى بى اعتنايى به سرنوشت دولت و ملّ  ت يابنداّول عضويّ 
نبود، بلكه چون روش نزاعى اى را كه احزاب و انجمن ها براى رسيدن به 

وهم آلود و  يرىمشروطه اى كه اكثرًا تعريفى و شناختى از آن نداشتند و تصو
جامعه درباره آن وجود داشت، در پيش در اذهان اقشار مختلف  مختلف

گرفته بودند، موجب بروز اختالفات احتمالى براى اهل بهاء مى دانستند، 
اّما بعدها هنگامى كه مشاهده شد ازلى ها با دسيسه و . اجازه دخالت ندادند

ايشان را عليه بهائيان  آنها،و نفاق در احزاب نفوذ كرده و با گول زدن  ءريا
و دست از دشمنى هاى سابقه بر نداشته اند و مى خواهند  تحريك مى كنند،

سياسى،  ۀاز انقالب مزبور براى پيشبرد اهدافشان سود جويند و نزد هر دست
مخالف آن، و نزد شاه بهائيان را انقالبى، و نزد  ۀبهائيان را طرفدار دست

شاهى، جلوه مى دهند، و با اين  طرفدار استبداد اون، بهائيان رانقالبيّ 
دسايس، عاقبت احزاب ايران را بيش از حد معمولشان درگير منازعات بيهوده 

ى ممكن بود با يكديگر نموده عاقبت ايران را ويران خواهند نمود ـــ و حتّ 
بعضى ضعفاى بهائى را به اين نزاع هاى بيهوده و واهى بكشانند و وحدت 

، امر فرمودند به لذا هنگام تشكيل مجلس دوم به خطر اندازند ـــ ابهائيان ر
شرط عدم مداخله در منازعات احزاب و انجمن هاى متخاصم، و صرفًا به 

ت، و نيز به قصد جلوگيرى از دسايس و شبهات ت خدمت به دولت و ملّ نيّ 
  ٢٦.ت حاصل كنندازلى ها، سعى نمايند در مجلس مزبور عضويّ 

ه نزد موارد فوق ك ۀذيًال چهار فقره از الواح حضرت عبدالبهاء دربار  
نگارنده موجود است درج مى شود و خاطر نشان مى سازد براى استنتاجات و 

آثار مباركه و  ۀتحليل هاى دقيقتر و كاملتر، حتمًا حتمًا الزم است كه به هم
  ٢٧.تواريخ در اين مورد مراجعه شود

    :لوح اّول

هواهلل اى ثابت بر   .طهران جناب ميرزا يونس خان عليه بهاءاهلل االبهى
در . مان نامه شما رسيد از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم مى گرددپي

ت سؤال نموده بوديد، ت مجلس ِملّ اء در عضويّ دخول احبّ  خصوص
 ئلحال فرض و واجب است البته به جميع قوا بكوشيد و به جميع وسا

اين . اب داخل گردندث جوييد كه در انتخاب جديد جمعى از احبّ تشبّ 
محفل روحانى و ساير محافل، بلكه جميع  بايد است مسأله بسيار مهمّ 

مى نمود زيرا نزاع بود  ءاّول حكمت چنان اقتضا. ت بدهنداحباب اهميّ 
   ٢٨ع ع َو َعَليَك الَبهاُء اَالبهى مى نمايد ءو حاال حكمت چنين اقتضا

   :لوح دوم

اى يار   هواهلل . طهران جناب اديب دبستاِن الهى عليه بهاءاهلل االبهى
 اين احزاب فى الحقيقه هيچ. شما كاشف اسرار احزاب بود ۀنام مهربان

دائمًا در اضطرابند ولى احباب بايد همواره  يك را استقرار و ثباتى نه
ازلى ( حزب يحيى. مرازون همدم و هحامى اعتدال باشند و با اعتداليّ 

 طريق نفاق پيش گرفته اند كه با هر يك از اين احزاب اظهار وفاق )ها
ياران بايد به رندان بفهمانند كه آن حزب را با احزاب اساس . يندمى نما

ه انجام مقاصد آن فاق، شقاق است نه وفاق و البتّ نفاق است، نه اتّ 
بكوشند و هر يك  بايداى الهى احبّ . حزب بد فرجام ظاهر و آشكار شود

ت سعى و جهد تام نمايند و با خلق بياميزند تا در اين مجلس عضويّ 
آن حزب ستمكار را مانع گردند، زيرا اين  ۀو مقاصد خفيّ  حاصل كنند

جناب آقا ميرزا على . حزب، عاقبت مورث خرابى عظيم در ايران گردند
َعَليك الَبهاُء  وَ . ق خواهند گشتان شاءاهلل بعد از ورود به اجرا عمل موفّ 

   ٢٩ع ع  اَالبهى

  :لوح سوم
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شما رسيد و  مفصل ۀنام«: خطاب به جناب عزيز اهلل خان ورقاست

انتخاب نيز يك اسباب  ۀتفاصيل معلوم گرديد مالحظه شد كه مسأل
لهذا سريعًا تلغراف گشته كه رضايت الهى ... اختالف خواهد شد

دخول احباب در پارلمنت محبوب بود . ت پارلمنتنه عضويّ  خواهيد،
زيرا از عدم مداخله در امور سياسى مقصود اين نيست كه ياران الهى از 

ت خدمت دولت و ملّ . ت اجتناب و احتراز نماينددولت و ملّ  خدمات
مقصد اين است كه احزاب سياسى تشكيل ننمايند و بر . فرض است

ت پارلمنت و از نه اينكه از عضويّ ... دولت حاضره اعتراض نكنند
   ٣٠...كنند نابت به دل و جان اجتو ملّ  خدمت دولت

نمايم كه عالوه بر داليل  در اينجا قبل از درج لوح چهارم بايد اشاره  
ه به مذكور در سه لوح فوق و ساير بيانات مباركه در همين مقال، و نيز با توجّ 

لزوم «و  »عدم مداخله در منازعات سياسى احزاب«توأم بودِن دو حكِم 
مجلس اّول اين  رت منع دخالت دشايد بتوان گفت علّ  »اطاعت از حكومت،

مجلس اّول، احزاب درگيِر رقابت و منازعه نيز بوده باشد كه قبل از انتخاب 
وجود نداشت و لذا حكمت  »سلطنتى ۀمشروط« بودند و هنوز قانون اساسى

درگير آن مخاصمات شوند و وجه المصالحه متخاصمين گردند و  ءانبود احبّ 
اّما هنگام تشكيل . شوند ربه ناچار در سياست دخالت كنند و با حكومت درگي

ت يافته ى مزبور و حكومت مشروطه سلطنتى قبًال رسميّ مجلس دوم قانون اساس
بود و شركت در آن به معنى عدم اطاعت از حكومت رسمى و منازعات 

همچنين الزم بود بهائيان نيز جهت حفظ حقوق اجتماعى خود و . سياسى نبود
ضد بهائى، همچون ازلى  گروههاىافشاى حقايق درباره خود در برابر اكاذيب 

و نيز براى جلوگيرى و دفع دسايس بخصوص ازلى ها، و نيز به ها و ديگران، 
و  تحاد بين دولت و ملّ ت، و نيز براى ايجاد اتّ جهت خدمت به دولت و ملّ 

 »ۀمقاصد خفيّ « ۀنجات آنها از اختالف و جلوگيرى از خرابى ايران بواسط
و در ت كناره نگيرند و از دولت و ملّ  »خلق بياميزند اب«ازلى،  »حزب ستمكارِ «

  ٣١.مجلس شركت كنند
و  ١٠ص قرن انوار ۀطور كه در تاريخ واقع شد و در بيانيّ  اّما همان  

ات و اقداّمات نا تمام بهائيان نيّ  نصوص مندرج در اين مقاله، اشاره شده،
 ۀو جامع »با بدگمانى و بدخواهى روبرو شد« »اصالحات سياسى،« براى

 نكرده باشد ردت وار دولت و ملّ بهائى بكلى خود را كنار كشيد تا تحميلى ب
بهائى  بابى ها و مشروطه كه آن را صرفًا كار وبهانۀ بيشترى به دست مخالفين

اّما به جاى اقداّمات مزبور، همچون قبل و بعد  .ندهد ها وازلى ها مى دانستند
 — و اصالح عالم — از مشروطه، به روش هميشگى خود براى اصالح ايران

ت اين روش سرافرازى شاهد موفقيّ  لاين جامعه با كماو اينك  ٣٢.ادامه داد
ت را، مركز جهانى اين سير اين موفقيّ  شكوه هميشگى خود است، و تصوير پر

به  ٢٠٠٣نوامبر  ٢٦جامعه، بيت العدل اعظم الهى، در پيام مهيمن و عميق 
ارائه داده اند و در مقابل ) كه درهمين مجموعه مندرج مى باشد( بهائيان ايران

ه قبل و بعد از روش هاى غير بهائى جارى در قاجاريّ  رشان داده اند كه چطون
پهلوى و انقالب اسالمى، هنوز نتوانسته است اين  ۀانقالب مشروطه و دور

س و هموطنان عزيز را خشنود سازد، و تنها راه رسيدن به اين هدف كشور مقدّ 
امروز جز در  كه )يعنى حضرت عبدالبهاء( نجل بزرگوار همان سرزمين«را 

در اثر ( خويش در جميع قارات عالم مورد تعظيم و تكريم است سموطن مقدّ 
با  )كه سى سال قبل از انقالب مشروطه صادر شده است هَمَدنيّ  ۀرسالخود 

چه خوش گفته شاعر كه دوست در خانه و ما گرد  .كالمى نافذ و رسا بيان فرمود
لوك اهل بهاء را در قبال ايران و در همان پيام، روش و س ».جهان مى گرديم

  :چنين تأييد مى فرمايند

شما ستايندگان اسم اعظم در مهد امراهلل با خدمات صادقانه خود و با از 
ى نثار جان به ثبوت رسانيده ايد كه براستى آرزومند خود گذشتگى و حتّ 

آن  ۀيد، ايرانى كه حضرت عبدالبهاء دربارا ى كشور ايرانپيشرفت و ترقّ 
عن . از پرتو مه آسمان روشن و منير گرديد نافق ايرا« :مى فرمايندچنين 

قريب آفتاب عالم باال چنان بدرخشد كه آن اقليم اوِج اثير گردد و به 
پيشينيان دوباره چنان ظهور نمايد  ۀت ابديّ جميع جهان پرتو اندازد و عزّ 
ك تابناك اين خا .ايران مركز انوار گردد» «.كه ديده ها خيره و حيران گردد

بى نام و نشان شهير آفاق شود و اين  و اين ُمَنور گردد كشورشود و اين 
د و امتياز محروم محرِم آرزو و اّمال و اين بى بهره و نصيب فيض موفور ياب

   ».جويد و سرفراز گردد

و قسمتى از لوح ( و اّما لوح چهارمى كه حسب الوعده درذيل مى آيد  
م مى باشد كه در  ١٩١٦ت صلح الهاى در عيّ مبارك حضرت عبدالبهاء به جم

براى اصالح عالم توضيح  — تعاليم آن ١٢من جمله  — آن تعاليم بهائى
 اىروش ه نيز به زبانى ديگر مثِبِت صّحِت روش بهائيان و شكست )داده شده

بهائى از هيچ دسيسه و  ۀت ايران و جامعاز جمله ازلى هاست كه عليه ملّ 
 ٣٣.ت دينى و عقيدتى و ادبى، خوددارى نكرده اندمكرى، حتى دزدى و سرق

ر مى شوند كه شايد نفوسى در اين لوح پس از ذكر تعاليم اساسى بهائى، متذكّ 
مضامين الواح و آثار بهائى را بنام خويش نشر  )ازلى ها(نوهوس از ايرانيان 

  : دهند زيرا طالب شهرتند، و چنين ادامه مى دهند

پيش از َحرب، در لندن واقع شد  چنانكه در انجمن وحدت نژاد
شخصى ايرانى مضامين الواح حضرت بهاءاهلل را ضبط نمود و در آن 

ت وارد شد و بنام خويش خطابه نمود و انتشار داد و حال آنكه جمعيّ 
از اين نفوس چند نفر به اروپ رفتند و . عينًا عبارت حضرت بهاءاهلل بود

ار بعضى مستشرقين سبب تخديش اذهان اهالى اروپ و تشويش افك
خود را نسبت به حضرت باب مى دهند ولى بكلى از حضرت ...شدند

ليم بهاءاهلل ه دارند كه بكلى مخالف تعاباب بى خبرند، تعاليم خفيّ 
   ٣٤.است

با توضيحات فوق اشتباه بودن نظرات آقاى فشاهى نيز درباره علل عدم   
ثانى روشن مى  به شركت در مجلس اّول و توصيه شركت بهائيان در مجلس

واپسين جنبش قرون كتاب  ١٥٦-١٥٧چه كه ايشان در صفحات . گردد
با آوردن فقط دو لوح ازصدها لوح از حضرت  وسطايى در دوران فئودال

ت و طرفدار به ملّ  نتيجه مى گيرد كه بهائيان، فرصت طلب و خائن دالبهاءعب
بعالوه  –شد  حال آنكه چهار لوحى كه در فوق آورده .استبداد شاهى هستند

نظرات  –درباره مشروطۀ ايران كه در آثار بهائى موجود است  الواح كثيره ديگر
در  ١٩٧٦در رقيمه جوالى  داراالنشاء بيت العدل اعظم. مى كند ايشان را ردّ 

  : كه ازجانب بعضى نفوس تكرارشده مى فرمايند هام مزبورجواب اتّ 

واقعى همنوعان  شكالتهم مى شوند كه خود را از مبهائيان اغلب متّ 
هام را وارد لكن نبايد فراموش كنيم كسانى كه اين اتّ . دور نگه مى دارند

وِن ايده آليست هستند كه در نظر آنان كمال واقعى يّ مى كنند معموًال مادّ 
 ىمادّ ى است در صورتى كه ما مى دانيم ثمرات دنياى همانا كمال مادّ 

مادامى كه احوال روحانى تغيير صرفًا انعكاسى از احوال روحانى است و 
و نيز بايد به . ى تغييرى پايدار حاصل نگرددنيابد در جهت بهبود امور مادّ 
رى روشن درباره جهانى كه مايلند مردم تصوّ  خاطر داشته باشيم كه اغلب

. را بسازند يىبسازند نداشته و اصوًال نمى دانند چگونه بايد چنين بنا
ه اصالح عالم است فقط بدين اكتفا مى حتى آنهايى كه نظرشان متوجّ 

اّمادگى . كنند كه با هر فساد ظاهرى كه به نظرشان مى رسد مبارزه كنند
از آنكه در اوضاع و احوال اجتماعى ظاهر شود و  براى نبرد با مفاسد اعم

داورى  يارم گردد براى نفوس معيا در هيكل انسان هاى فاسد متجسّ 
ولكن از سوى ديگر بهائيان از هدفى كه ارزشهاى اخالقى بشمار مى رود 

در جهت آن تالش مى كنند بخوبى آگاهند و مى دانند كه بايد با طى 
ه بناى خير است، قواى آنان متوجّ  ۀهم. مراحل و به تدريج به آن برسند

 مربديها را كه با لّذات ا ۀقدرت آسمانى خود هم ۀخيرى كه بواسط
در ميدان  ورود. فحه گيتى بزدايده از صعدمى است محو گرداند و بالمرّ 

قيام نماييم به  يك نبرد تخيلى كه در آن به محو مفاسد عالم يك به يك
سراسر حيات شخص بهائى . نظر بهائيان اتالف وقت و هدم نيرو است

بايد در جهت ابالغ پيام حضرت بهاءاهلل و احياء همنوعان به حيات 
حد لهى با يكديگر متّ ا نظم جهانى مصروف گردد، تا در ظلّ  انىروح

شوند و آنگاه چون قدرت و نفوذ اين نظم رشد و توسعه يابد مشاهده 
خواهيم كرد كه قدرت آن پيام همه اجتماع انسانى را دگرگون نمايد و 
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هائله را حل كند و مظالمى را كه طى دوران  ۀبتدريج مشكالت پيچيد

   ٣٥.برداردرا آشفته و تيره ساخته است از ميان  لمطوالنى فضاى عا

جمله عللى كه موجب استنتاجات اشتباه امثال آقاى فشاهى شده  از  
است، تكيه برقالب هاى تحليل ماركسيستى وشبيه سازى هاى تاريخى سهل 

مثًال ذهن امثال ايشان اين شبيه سازى را كرده است كه ديانت . انگارانه است
در  كه، چنانبابى وبهائى نهضتى است براى اصالح دينى در محيط اسالمى

ت رخ داد و پروتستانيسم قبل عينًا چنين اصالحى در مسيحيّ  ۀچند سد
امثال ايشان دو ظهور بابى و بهائى را به عنوان نهضتى . وكالونيسم ايجاد شد

ر كرده و بر اساس همان قالب هاى فكرى و فلسفى اجتماعى اقتصادى تصوّ 
 ميو سنتز، و يا تقس زو آنتى تماترياليسم ديا لكتيك، مثل اعتقاد به مكانيزم تز 

اجتماعى اشتراكى اّوليه، بردگى، : الت بشرى به دوره هاىتاريخ تحوّ 
ه، سرمايه دارى و سوسياليسم و كمونيسم، كه سيرى جبرى فرض شده، فئوداليّ 

تحليلى ناپخته وسطحى ازآنها ارائه نموده و به جهت همين قالب ها و پيش 
اقل ى با رعايت حدّ ب شده اند كه حتّ فرض ها اشتباهات فاحشى را مرتك

از  ٣٦.الفباى تحقيقات دانشگاهى مى توان آن اشتباهات را روشن ساخت
به به ظهور بهائى جمله اين اشتباهات نسبت انقالبى دادن به ظهور بابى بالنسّ 

ت اينكه در ظهور بابى چند بار بين است به علّ  مىدوّ  ۀو تمجيد اّولى و تخطئ
درافتاده و بابى ها انقالبى بوده اند ولى  گجن ءت و علمابابيها و حكومت وق

در ظهور بهائى چنين نشده و در اين ميان نسبت هايى به امر بابى و بهائى داده 
شده كه به قدرى اشتباه است كه انسان را به اين نتيجه مى رساند كه اكثر 

 كيفًارا كّمًا و  تحليل گران مزبور ابدًا آثار حضرت باب و نيز آثار حضرت بهاءاهلل
به عنوان نمونه همين آقاى  .قانه قرار نداده اندو محقّ  قيدق مورد مطالعه كافى و

 ،فئودال ۀدر ايران در دور واپسين جنبش قرون وسطايى فشاهى صاحب كتاب
ه ش، به پيروى از اسالِف ماركسيستش، آقايان ايوانف و طبرى،  ١٣٥٦نشر 

 ۀعاى مزبور دربارادّ  رگ تاك نويسندۀ كتاب نيز و كشف الغطاءكتاب  ۀبه نوشت
انقالبى بودن امر بابى و سازشكار بودن و غير انقالبى بودن امر بهائى را از 
ادوارد برون اخذ و تكرار كرده اند، حال آنكه تاريخ امر بابى نشان داده كه 

خارج از آن  وقايع سه قلعه جنبه دفاعى داشته و اصوًال چه در اين وقايع و چه
ها بوده اند كه مورد ضرب و جرح و حبس و شكنجه و قتل بوده اند و  بابىين ا

ى اقدام به ترور ستيزه جويى نبوده اند، و حتّ  ۀروحيّ  به هيچ وجه داراى
ين شاه را در تالفى شهادت مواليشان و ديگر بابيان، به روشى ناشيانه ناصرالدّ 

شاخص ترين  عمالً  و بدون اذن و اّطالع حضرت بهاءاهلل، كه در آن وقت
ت بابى و َمالذ و دستگير آنها بودند، انجام دادند كه عاقبتش كشته شخصيّ 

شدن سوء قصد كنندگان و متعاقب آن كشتار بابيان و مسجونى بسيارى از 
و در اين كشتار  بودن ايشان به همراه حضرت بهاءاهلل در سجن سياه چال طهرا

ى دفاعى نيز نمى شد چه كه حتّ ت بابيان بيش از پيش آشكار نيز مظلوميّ 
  . توانستند از خود بكنند

به  ديگر آنكه اين باليا و انقالبات و شهادت ها فقط مختّص  ۀو نكت  
 ۀقين مزبور آن را دوربهائى نيز كه محقّ  ۀبابى نبود، بلكه در دور ۀدور

سازشكارى و انقالبى نبودن فرض نموده اند، بهائيان دچار بالياى مختلف 
كه بوده،  رقىفقط تنها ف .شكنجه و حبس و تبعيد و كشتار بوده اندمن جمله 

همان دفاعى را كه بابيان در سه قلعه نمودند، اينان ننمودند و كشته شدند ولى 
هر نفسى كه اراده نصرت « .نكشتند چنانكه مواليشان به ايشان فرموده بودند

ف نمايد و از ذكر تصرّ قلب خود را  ۀنمايد بايد اّول به سيف معانى و بيان مدين
اينست مقصود از . ه كندبه مدائِن قلوب توجّ  دماِسَوى اهلل محفوظ دارد و بع

ال نصرت ابدًا فساد محبوب حق نبوده و نيست و آنچه از قبل بعضى از جهّ 
ِاْن ُتْقَتُلوا فى ِرضاُه َلَخيٌر َلُكْم ِمْن َاْن .ارتكاب نموده اند ابدأ مرضى نبوده

است از سفك  هترايم كشته شوند بقسم به جمالم كه اگر احبّ « و نيز ٣٧».َتْقُتُلوا
نيستند بلكه  ه به بيانات فوق بايد گفت بهائيان سازشكاربا توجّ  ٣٨».َدِم نفسى

همان منبع و ( مقابله نمايند »شهد«را به  »زهر«فداكار و سازگارند و 
يم هستند ت عظظر و آنها كه داراى روح و شخصيّ و نفوس وسيع النّ ) صفحات

چقدر دشوار تر از مقابله  »به مثل و انتقام هعدم مقابل«كه  مى توانند درك كنند
طور كه مالحظه شد در اين ظهور حق اراده فرموده بساط  همان .به مثل است

جنگ و انتقام را برچيده و انسان را به دوران بلوغ بشرى رهنمون  »دور باطل«

ه نصرت حق و راه رسيدن به هدف چنين هدفى اين است ك ۀلذا الزم .شود
طاهره و نطق و بيان و  ۀرا اخالق حسنه و اعمال طيبّ  سانىوحدت عالم ان

 بلى در امر بهاء روش از َمنش جدا نيست .استدالل بدانيم نه فساد و خونريزى
  . و هدف وسيله را توجيه نمى كند

مزبور  عاىجالب است بدانيم كه اين فقط آقاى فّشاهى نبوده اند كه ادّ   
را همچون ادوارد برون مطرح نموده اند، بلكه به عنوان مثال آقاى عبدالهادى 

 ،ع و مشروطيّت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراقتشيّ حائرى نيز در كتاب 
   :، چنين نوشته اند٩٠ص

پيروان باب به شمار مى آمدند بعدها نوگرايانى  زبرخى از ازلى ها كه ا
رزات پيگيرى را عهده حكومت استبدادى قاجار مبا مبارز شدند و بر ضدّ 

با بيگانگان استعمارگر در  و برخى از سران بهائى گرى ،دار گرديدند
 ۀنامه اى به زبان عربى به ملك) اس افندىعبّ ( عبدالبهاء. پيوند بودند

در آن نامه ضمن تبليغ مذهب بهائى گرى و يادآورى  وانگليس نوشت 
ما به دست « :س را در دو مورد سخت ستودانگلي ۀمطالبى ديگر، ملك

اين همان  ،آورده ايم كه شما فروش غالّمان و كنيزان را ممنوع ساخته ايد
ما نيز  ،...امر فرموده است »ظهور بديع«چيزى است كه خداوند در 

 بر مشورت را بر عهده عموم قرار داده ايد ظارتشنيده ايم كه شما ن
  ). اصل بيان حضرت بهاءاهلل به عربىآقاى حائرى از  ۀترجم(» .آفرين

يكى اينكه ازلى ها را  :جالب در اينجا به چشم مى خورد ۀچند نكت  
، به نقل ازآقاى فشاهى به صرف اقداّمات ١٥ص ايّام، عاىبرعكس ادّ 

حال آنكه به  –، مرتبط با استعمارگران نمى داند »مبارزات پى گير«سياسى و 
در  وشتهديگر اينكه ن .فمند داشته اندهد ارتباط خاّص  ١٢شهادت ايّام،ص

انگليس، او به ديانت بهائى تبليغ و فرا خوانده شده، كه اين  ۀنامه به ملك
خود حاكى از استقالل و قائم به ذات بودن امر بهائى است و اّال چه لزومى 

ف محترم و احتماًال مؤلّ  .انگليس به ديانت بهائى وجود دارد ۀبه دعوت ملك
سياسى و فيزيكى نمى  ۀمبارز انعكس مورد ازلى ها، چون بهائيدر اينجا بر 
ديگر اينكه اين حضرت  ۀو نكت .ى گيرد با استعمارگران مرتبط اندكنند نتيجه م

انگليس فرستاد ه اند و نه حضرت  ۀبهاءاهلل بوده اند كه لوح مزبور را براى ملك
ا مرتكب چنين محترم چر ۀ، و معلوم نيست نويسند)اس افندىعبّ (عبدالبهاء 

شايد به اين خاطر كه در ذهنشان بوده است كه  .اشتباه فاحشى شده اند
گرفته اند، پس ايشان لوح را داده  »ِسر«حضرت عبدالبهاء از انگلستان لقب 
خداوند، ايشان و نگارنده و  .اهللُ اْعَلم ،اند، و البته شايد هم به دليلى ديگر
، انصاف و خلوص و نارد، و مهمتر از آهمۀ انسان ها را از اشتباه محفوظ بد

تقوى و حقيقت جويى عطا فرمايد تا بتوانيم دوستان يكديگر باشيم و با روح 
ت، دنيا را گلستان واحدى از كثرت گلهاى معانى حقيقت جويى و محبّ 

  . سازيم، َو َليَس هذا َعَلى اهللِ ِبَعزيزٍ 
 به لحنى الهى انگليس حضرت بهاءاهلل ۀو نكته آخر اينكه در لوح ملك  

ملكه را خطاب مى كنند و دو حكم منع خريد و فروش بردگان و لزوم مشورت 
با ذكر اين مورد الزم است به هموطنان عزيز تر . در امور مملكت را ذكرمى كنند

از جان عرض نمايد كه بدانند مربّى آسمانى اى كه در كشورشان بيش از يك 
تبعيد، براى بزرگترين سالطين و علماى  قرن و نيم قبل ظاهر شده، از زندان و

از كشورها و اديان مختلف الواح ارسال فرمودند و آنها را به دين جديد و  دينى
هدف آن كه صلح و وحدت است فرا خواندند و راه رسيدن به آن را نيز 

قسم مى دهد كه آن الواح را بدست  اعزيزان هموطن ر .مشخص فرمودند
   ٣٩.ببينند آورده تا خود به چشم خود

انگليس را كه آقاى  ۀاّما در اينجا براى نمونه قسمتى از لوح مهيمن ملك  
حائرى مزبور قسمت ناقصى از آن را، عمدًا به قصد اينكه ديانت بهائى را 

فى كند، در كتاب خود ترجمه نموده بود، زينت محصول استعمار انگليس معرّ 
بهاءاهلل به چه  تد كه حضرمقال مى سازيم تا هموطنان عزيز مالحظه فرماين

  :لحنى ملكه مزبور را مورد خطاب قرار داده اند،َقْوُلُه اْالََعزّ 

دَرِة اِاللهيّ  هيا َايُتها الَْمِلَكُة فى َلنَْدْن ِاْسَمعى ِنداَء َربَِّك ماِلِك الَبري  هِمَن اْلسِّ
َو َزينى َرأَس  ْرضِ َضعى ما َعَلى االَ . ِانُه ال ِالَه ِاّال َاَنا الَعزيُز اْلَحكيمُ 

اْلُمْلِك ِبِاْكليِل ِذْكِر َربِِّك اْلَجليِل ِانُه َقْد اتى ِفى اْلعاَلِم ِبَمْجِدِه اَالْعَظِم َو 



 
 ١٩١   ولوله درشهر

 
َل ما ُذِكَر ِفى اِالنجيِل َقْد تَشرَف َبر الّشاِم ِبُقُدوِم َربِّه ماِلِك اَالنامِ  َكم ...

الَقديِم ِانّا َنْذُكُرَك ِلَوْجِه اهللِ َو ُنِحب َاْن  كَ َدعى َهواَك ُثم َاقِبلى ِالى َموال
ماِء ِانُه َعلى ما َاُقوُل َشهيٌد َقْد  يْعُلَو اْسُمِك ِبِذْكِر َربِِّك خاِلِق اَالْرِض َو الس
هو ِك َمَنْعِت َبيَع اْلِغْلماِن َو اْالّماِء هذا ما َحَكَم ِبِه اهللُ فى هذا الظرِ َبَلغنا َان 

ُمْحِسناِت َو لَبديِع َقْد َكَتَب اهللُ َلِك َجزاِءَ◌ ذِلَك ِانُه ُموفى ُاُجوَر الْ ا
ِان الذى َاْعَرَض . ْن َتتِبعى ما ُاْرِسَل ِاَليِك ِمْن َلُدْن َعليٍم َخبيرٍ اْلُمْحِسنيَن اِ 

َليْحِبُط اهللُ َعَمَلُه ِانُه  االٓياِت  َواْسَتْكَبَر َبْعَد ما جاَء تُْه اْلَبيناُت ِمْن َلُدْن ُمنِْزِل 
ِان اَالعماَل ُتْقَبُل َبْعَد اِالقباِل َمْن َاْعَرَض َعِن الَْحقِّ . َعلى ُكلِّ شىٍء َقديرٌ 

َر ِمْن َلُدْن َعزيٍز َقديرٍ  اى ملكه ( ٤٠».الخ...ِانُه ِمْن َاْحَجِب اْلَخلِْق َكذِلِك ُقدِّ
مردم است از درخت الهى كه  لندن بشنو نداى پروردگارت را كه مالك

آنچه را كه روى . همانا نيست خدايى جز من كه عزيز و حكيم هستم
 .زمين است رها كن و َسِر ُملك را به تاج ذكر پروردگار جليلت زينت بده

همانا او به عالم آمد به مجد و شكوه اعظم خود و آنچه را كه در انجيل 
سرزمين و َبرِّ شام به قدوم  بتحقيق كه. مذكور است كامل و تمام فرمود

هواى نفس خودرارها كن ...پروردگارش كه مالِك َانام است مشرف شد
همانا ما ترا به خاطر خدا ذكر مى  .وسپس به موالى قديم خود روى آور

ارض و  لقكنيم و دوست داريم كه اسم تو به ذكر پروردگارت كه خا
به ما رسيّد . هيد استسماست بلند شود، همانا خدا بر آنچه مى گويم ش
اين است آنچه كه  ،كه تو خريد و فروش غالّمان و كنيزان را منع كردى
به تحقيق كه خداوند . خداوند به آن در اين ظهور بديع حكم فرموده

و  ناناجرهاى ز ۀپاداش آن را براى توثبت فرمود، همانا او پرداخت كنند
ه را كه از جانب مردان نيكوكار است به شرط اينكه پيروى كنى آنچ

خداوند عليم خبير براى تو ارسال شده است؛ همانا كسى كه اعراض 
نات كند و استكبار ورزد بعد از اينكه از نزد ُمنزل آيات برايش داليل و بيّ 
 هماناآورده شد هر آينه خداوند عمل او را ساقط و بى نتيجه مى گذارد، 

به سوى (از اقبال  كه اعمال بعد بدرستى. خدا بر هر چيزى قدير است
كسى كه از حق اعراض كند، همانا از  .مورد قبول قرار مى گيرد )حق

ن از نزد عزيز قدير مقدر چني محروم ترين و ممنوع ترين خلق است، اين
  )....شد

هموطنان عزيز بايد خود به كل لوح مبارك فوق و همچنين الواح ساير   
يند تا با شأن و مقام و ملوك و رؤساى سياسى و مذهبى ارض مراجعه فرما

عظمت الهى مربّى آسمانى اى كه بيش از يك قرن و نيم پيش در موطن ايشان 
قيام فرمود و از زندان  ارزمان قاج ۀظاهر شد آشنا گردند كه چگونه از ايران ويران

به بزرگترين مقاّمات سياسى و مذهبى جهان، الواحى مهيمن به لحن حضرت 
را هم به ترك ظلم، و ايمان به خدا و اقدام براى  يزدان ارسال فرمود و آنها

ق صلح جهانى و وحدت عالم انسانى تشويق و دعوت نمود و هم انذار تحقّ 
فرمود كه اگر چنين نكنند مورد قبول درگاه حق قرار نخواهند گرفت و امور 
مملكت و سلطنتشان از دستشان خواهد رفت و به مصداق آيه قرآن مجيد كه 

بيَن َحتّى َنبَْعِث َرُسوالً « :مى فرمايد مورد عذاب و مجازات  ٤١»َو ما ُكنّا ُمَعذِّ
  . الهى واقع خواهند شد

طور كه از لحن الهى لوح ملكه انگليس،  و جالب است بدانيم همان  
هام دست نشاندگى امر بهائى ظر پى به بطالن اتّ منصفين و نفوس وسيع النّ 

ر لوح پادشاه روسيّه، الكساندر دوم توسط انگلستان مى برند، از لحنى مشابه د
يعنى  انگلستان نرقيب آن زما ۀنيز پى مى برند كه امر بهائى دست نشاند
  :روسيّه هم نمى باشد، چنانكه مى فرمايند

وِس و َاْقِبل ِاَلى الِفرَدوِس اْلَمَقرِّ  يا َمِلَك الُْروِس اْسَمْع ِنداَء اهللِ الَْمِلِك الُْقد
ى ِباَالْسماِء اْلُحسنى َبيَن اْلَمَالِء اَالعلى و فى الذى فيه اْسَتقَ  ر َمْن ُسمِّ

ِباْسِم اهللِ الَبهى اَالبهى ِاياَك َاْن يْحُجَبَك َشىٌء َعِن  ِالنشاِءَمَلُكوِت ا
ِه ِالى َربَِّك الرحمِن الرحيم َوجَِٔك ِاْذ ُكْنُت فى ...التَقْد َنَصَرنى َاَحُد ُسَفرا

الِسِل َو اَالغالِل ِبذِلَك َكَتَب اهللُ َلَك َمقاّما َلْم ِسْجِن الّط  اِء َتْحَت الْس
َل هَذا اْلَمقاَم الَْعظيمَ  َقْد َاَتى اْالَُب . يِحْط ِبه ِعلُْم َاَحٍد ِاّال ُهْو ِاياَك َاْن ُتَبدِّ
 يَك َو الطَلب يَك اللُّهمِس يُقوُل َلب بُْن فى اْلواِد الُْمَقد وُر يُطوُف َحْوَل َو اْالِ

َجُر ينادى ِبَاعَلى النِّداِء  حاِب  َقدْ اْلَبيِت َو الش َاتى الَوهاُب راِكبًا َعَلى الس

ُانُْظْر ُثم اْذُكِر االيّام التى فيها َاَتى .. .ُطوبى ِلَمْن َتَقرَب ِاَليِه َويٌل ِلْلُمبَعدينَ 
َصَراهللُ الروَح ِبُجُنوِد اْلَغيِب َو َحَفَظُه الروُح َو َحَكَم َعَليه هيُروُدوُس َقْد نَ 

ِبالَحقِّ َو َاْرَسَلُه ِالى َاْرٍض ُاخرى َوعدًا ِمْن ِعْنِده ِانه ُهَو اْلحاِكُم َعلى ما 
يريُد ِان َربَك يْحَفُظ َمْن يشاُء َلْو يُكوُن فى ُقْطِب اْلَبْحِر َاْو فى َفِم الثعباِن 

ِاْعَلْم ِجسمى َتْحَت ُسيوِف اِالعداِء َو َجَسدى ... الّظاِلمينَ  َاْو َتْحَت ُسيوِف 
 ٤٢».فى َبالٍء ال يحصى َولِكِن الروُح فى ِبشاَرٍة ال يعاِدُلها َفَرُح اْلعاَلمينَ 

وس را و روى آور به سوى اى پادشاه روس بشنو نداى خداى مالك قدّ (
يده شده به ى است كه در آن مستقر شده كسى كه نامبهشتى كه مقرّ 

نيكو بين مالء اعلى و در ملكوت انشاء به اسم خداوند َبهى  اسمهاى
ه به پروردگار رحمن و مبادا تو را محتجب نمايد چيزى از توجّ  .َابهى

بتحقيق كه يكى از ُسَفراى تو وقتى در زندان طهران زير ... رحيمت
ى تو به اين خاطر خداوند برا. سالسل و زنجيرها بودم مرا يارى نمود

مبادا . ثبت نمود كه علم احدى به آن جز خودش احاطه نكرده ىمقام
 )حضرت بهاءاهلل( كه پدر تحقيقىه ب. اين مقام عظيم را تبديل نمايى

گوش به فرمان : س مى گويددر وادى مقدّ  )حضرت مسيح( آمد و پسر
توام اى خداى من، گوش به فرمان توام، و كوه طور گرِد بيت طواف مى 

اب و بخشنده، رخت به بلند ترين ندا، فرياد مى كند كه همانا وهّ كند و د
سوار بر ابر آمد، خوشا به حال آنكه به سويش نزديك شد و واى بر دور 

آمد و  )حضرت مسيح( بنگر و ذكر كن ايّامى را كه در آن روح... شدگان
ه كه حضرت مقتدر روم و حاكم يهوديّ  ۀيا هرود كبير، نمايند( هيرودوس

تى بعد از مرگ وى به ناصره د و فرارى شد و مدّ متولّ  اودر زمان  مسيح
به تحقيق كه خداوند، مسيح را به . عليه او حكم كرد )٤٣بازگشت

حفظ فرمود و به ارضى ديگر  لشكرياِن غيب نصرت نمود و او را به حّق 
كه خدا حاكم است بر  فرستاد و اين وعده اى از جانب او بود، به درستى

پروردگارت حفظ مى كند كسى را كه مى خواهد  ماناه. كند آنچه اراده
ولو اينكه او در وسط دريا يا در دهان اژدها و يا زير شمشيرهاى ظالمين 

شمار  بدان كه جسم من زير شمشير دشمنان و جسدم در بالى بى. ..باشد
دى عالمين با آن است ولى روح در شادى و بشارت و فرحى است كه شا

   ).برابرى نمى كند

اصل ماجراى يارى سفير روس، مذكور در فوق، به كتب بهائى  ۀدربار  
تأليف  حضرت بهاءاهللازجناب باليوزى و  بهاءاهلل شمس حقيقتازجمله كتب 

به  »يارى«ص گردد كه آن جناب محّمد على فيضى مراجعه فرماييد تا مشخّ 
مزبود  رِ يسفاز  ىاريت امور سياسى نبوده است و خود حضرت بهاءاهلل طلِب نيّ 

چنانكه بالفاصله پس از آزادى از زندان طهران، حضرت  ننموده بودند،
بهاءاهلل پيشنهاد سفير روس را مبنى بر پناهندگى حضرتشان به روسيّه رّد 

من جمله  — فرمودند، چنانكه بعدها پيشنهادهاى مشابه از بعضى دول ديگر
زندانى «كه حضرتشان  دمودنرا نيز نپذيرفتند و صريحًا اعالم فر — انگليس

َما « :مى فرمايند حًايصر زيو در بيانى ديگرن ٤٤هستند،» ايران ۀدولت علّيّ 
از احدى يارى نطلبيدم ( ٤٥».اْسَتْنَصْرُت ِمْن َاَحٍد ِاال اهللِ الذى َبَعَثنى َو َاْرَسَلنى

  . )فرمود و فرستاد ثمگر خداوندى كه مرا مبعو
سفيرروس هم مراجعه  »يارى«راى ى اگركسى به اصل ماجبارى حتّ   

نكند، نفس لوح ملك روس به تنهائى گوياى حقيقت است و اين حقيقت را 
آنها كه شّمى روحانى و قلبى رحمانى و وجدانى انسانى و عقل و قضاوتى 

 دريزدانى دارند بهتر مى فهمند، و كافى است به تشبيه مذكوردر لوح مبارك 
 سيحضرت بهاءاهلل از دستان هيرود حضرت مسيح و  ِ ىخصوص نجات مقطع

و نيز به لحن و مطالب مذكور از بشارات انجيل و خطاب  ين شاهو ناصرالدّ 
هاى تشويق آميز و نيز انذار آميز به پادشاه مزبور، و دست آخر به حقيقتى توجه 

بالياى بى  نسرور هيكل مباركشان در عي ۀآخر دربار ۀنمود كه در جمل
مى خواهند با اين تذكار اخير به پادشاه مزبور تفهيم گويى  .شمارمى فرمايند

فرمايند كه امرشان سياسى نيست كه بخاطر آن مايل به حفظ جان و فرار از 
مى  سيو با ذكر جريان نجات حضرت مسيح از دست هيرود .باليا باشند

نكنند كه پادشاه و سفير  روّ خواهند بفهمانند كه پادشاه و نيز كل جهانيان تص
ات محدود سياسى، حضرت بهاءاهلل را نصرت اراده بشرى و نيّ  روس به

بجنوِد «كردند، بلكه، همانند حضرت مسيح، اين خدا بود كه ايشان را 



 
 ١٩٢   ولوله درشهر

 
سه كتب مقدّ  »بشارات«و  »وعده ها«ق نصرت فرمود و بخاطر تحقّ  »الَغيب

سه، بود كه و اراضى مقدّ  بغداددر  قبل، مبنى بر قطعى بودن ظهور موعود
ين شاه و به دست دشمنانشان ناصرالدّ  »حفظ فرمود به حّق «ايشان را خداوند 

   ٤٦.وسلطان عبدالعزيزعثمانى، به آن نقاط تبعيد فرمود
چون بحث به اينجا رسيد، بى مناسبت نيست كه به حقيقتى كه همۀ   

ُمثِبِت  نيز اشاره اى بكنيم، چه كه اين مورد خين نيزبه آن اشاره كرده اندمورّ 
 ٢٠٥-٢٠٦حضرت عبدالبهاء در لوحى مندرج در صص . استحقايق فوق 

  :چنين مى فرمايند ٥، جآسمانى ۀمائدكتاب 

و سروران و  ءو فضال ءجمال ابهى، در زمانى كه علما دهپوين ۀاى بند
طهران بلكه عموم، از مهتر و كهتر به سفارت انگليز پناه  ۀتّجار و كسب

مظلوميم، شاهزاده شعاع  بردند و بناى شكايت و عربده فرمودند كه ما
و اكابر شيعيان  ءلطنه پسر شاه در مجلس فرياد بر آورد كه اين علماالسّ 

كه بهائيان بدخواه دولتند و مفسد ملّت، انصاف بدهيد  تندهميشه مى گف
شصت سال است كه معرض تيغ باليند و هدف تير جفا، هزاران نفوس 

طفالن اسير شدند و ى كشته شد و صد هزار خانمان ويران گرديد، حتّ 
با وجود . نسوان دستگير، اموال تاالن شد و طفل صغيرى در اّمان نماند

اجنبى پناه نياورد و اين شيعيان با وجود آنكه  ولتاين يك بهائى به د
دولت لطف و عنايت ديدند بدون ادنى سببى پناه به دولت  دائمًا از

آنكه به نفس دولت اجنبى بردند، و دولت و ملّت را رسوا كردند و حال 
اين است فرق  .اگر التماس مى نمودند مقاصدشان بهتر به عمل مى آمد

   .َو َعَليَك َبهاُء اهلل ع ع. انمابين شيعيان و بهائي

لطنه پسر طور كه مشهود است حضرت عبدالبهاء از قول شعاع السّ  همان  
أكيد شده اصوًال و چنانكه بارها درآثاربهائى ت ين شاه بيان فرموده اندر الدّ مظفّ 

اهل بهاء مايل به چنين مقايسه ها ئى نيستند، اّما نقل قول فوق هم در 
شود كه همچون  سانىحقيقت دليلى است كه بايد موجب تنبّه و انصاف ك

جام جميان از هيچ تهمتى عليه بهائيان كوتاهى نكرده اند، و نه آن انسانهاى 
ٌة يدّْ «مباركه  ۀشريفى كه مصداق آي مى ) ١٠٠-آل عمران( »وَن ِاَلى اْلَخيرِ عُ ُام

ند، وبيت ا نمزيّ  ءباشند و به انصاف و بيزارى از ظلم و ستم و تهمت و افترا
ازنصوص قاطعه ازحضرت بهاءاهلل وعبدالبهاء، وصفشان  وىالعدل اعظم به پير

   ٤٧.، خطاب به بهائيان آورده اند٢٠٠٣نوامبر ٢٦را درپيام منيع 
 حيات يحيىكن است بعضى با استناد به كتاب با ذكر مطلب فوق، مم  

انجمن هاى سّرى ، يا كتاب ٣١٨، ص)سابق( تأليف يحيى دولت آبادى ازلى
آواره  ۀّريكواكب الدّ و كتاب  ٣٨ين،صئاز اسماعيل رآ در انقالب مشروطيّت

. ق. ه ١٣٢١، ايراد بگيرند كه جمعى بهائى در بلواى ٩٦- ١٠٢:،صص٢ج
حال آنكه صرف  ٤٨ن نمودند،روس رفتند و تحّص  در اصفهان به قنسول خانه

و كيف و صّحت و  نظر از اختالف روايات سه كتاب فوق در اين مورد و كمّ 
سقم آن، بايد گفت آنچه را كه در لوح فوق آمده نمى توان قياس به اين واقعه 

تى كه در فوق راجع به بكلّى با وضعيّ  عايشانت بهائيان و مدّ نمود چه كه وضعيّ 
ن به هنگام مشروطه گفته شده متفاوت است و اين بهائيان بوده اند كه شيعيا

بوده اند و به قنسول خانه رفتنشان را نشان از  هاّمات مشابههميشه مورد اتّ 
اّما  .ه در مورد شيعيان چنين نمى گويندوابستگى سياسيشان گفته اند حال آنك

ت بهائى در طول سه ديانتوضيح روشنگرانه در اين خصوص آنكه طلعات مقدّ 
ل لم به دول خارجه نبوده اند چه كه توسّ وجه موافق تّظ  هيچه تاريخ حياتشان ب

 ۀشان فقط به خداوند بوده است و ارتباط امر بهائى و جامع ل هميشگىو توكّ 
 طىبهائى چه با ملل عالم و چه با دول آن، چه موافق چه مخالف، ارتبا

اراده و روش الهى و اديان آسمانى و سياسى و بدخواهانه نبوده بلكه به صرف 
   .ت بوده استحاد بشريّ در جهت ايجاد وحدت عالم انسانى و اتّ 

در اينجا به مناسبت مطلب فوق اين واقعۀ وحشتناك را به استحضار   
خوانندگان عزيز مى رساند تا هم تفاوت فوق الذكر روشن گردد وهم روش 

ن حيات حضرت بهاءاهلل وقتى دو در زما. ومنش موالى بهائيان حضرت بهاءاهلل
محبوب «و  »داءهسلطان الشّ «تن از بهائيان عالى مقام را كه به القاب 

 ب شدند، شهيد نمودند ودراصفهان بلوا شد وكل بهائيان شهرقّ ملّ  »هداءالشّ 
گرفتند، بعضى از اكابر بهائيان از شّدت  قرار تاراج درمعرض ضرب وجرح و

، مشورت و تصميم گيرى كردند كه براى حرقت و حّدت اين مصيبت كبرى
اين كار را نيز ترتيب  اتملم به دربار دولت روس و يا انگليس بروند و مقدّ تّظ 

ولى قبل از اقدام، عريضه اى به حضور حضرت بهاءاهلل كه مسجون . دادند
در جواب لوحى از زبان كاتب وحى، از  .بودند فرستادند تا كسب اجازه نمايند

 جناب امين و توجه او به ارض تا ۀاّولى دربار ۀفقر« :،َقوُلُه َتعالىقلم الهى نازل
مع جمعى َعَليِهم َبهاُءاهلل به انگليس و تفليس به دادخواهى،  نجاو از آ )تبريز(

ِانُة ال يْقضى : اين مراتب عرض شد،هذا ما َاْنَزَلُه الَْوّهاُب ِفى اْلَجواِب 
اّما َاَنا  .لى َقضاِء َحوأِِجِهم َو َكيَف َحوأِِجُكمحاَجَتُكْم ِانُهم ال يْقِدُروَن عَ 

َو ُنريُدُه ِمْن  ِاَلى اهللِ َو َالَ◌ِحبتى َاْن يريُدوا ما َاَرْدناُه ِمْن َقْبلُ  ْزنىَاْشُكوَبثّى َو حُ 
اين است آنچه كه خداوند وّهاب در جواب نازل : مضمون قسمت عربى(َبْعُد 
نمى  نياز شما را برآورده — ى روس و انگليسيعن — بدرستى كه آنها: فرمود

ساختن حاجات خودشان نيستند تا چه رسد  دهسازند؛ همانا آنها قادر به برآور
شكوه به  به خدا اظهار مى كنم ـــ اّما من حزن و اندوه خود را .به حاجات شما

بل سوى خدا مى برم ـــ و بر احبّاى من الزم است كه بخواهند آنچه را كه ما از ق
 مناين بيان مبارك كه از قلم رح. )اراده كرديم و از بعد آن را مى خواهيم

به وصول اين جواب  ».جارى بمثابه كوثر َحيوانست از براى مقّربين و مخلصين
   ٤٩.لم نزد روس و انگليس نرفتنداز تصميم مزبور منصرف شدند و به تّظ  ءااحبّ 

ت و در عين مسجونيّ  طور كه مالحظه مى شود حضرت بهاءاهلل در همان  
ايشان در دست ظالمين اسير و شهيد بودند در نهايت استغنا مى حالى كه احبّ 

اّما البته . فرمايند از دول خارجه يارى نجوييد و شكوه به خدا مى برند
كه چرا رّديّه  ده مى شونهموطنان عزيز ما نيز چون اهل بهاء بتدريج متوجّ 

كتوم مى دارند و به جاى آن در آثار نويسان حقايقى چون حقيقت فوق را م
بهائى جستجو مى كنند تا ببينند آيا مى شود چيزى بيابند كه با كم و زياد كردن 
آن و يا ناقص مطرح كردن آن، از آن عليه ديانت بهائى استفاده كنند و افشاى 

  . بيشتر بيندازند خيرحقايق را بر هموطنان عزيز به تأ
نان عزيزبراى ديدن گوشه هائى ديگرازحقايق درپايان، تقاضا آن كه هموط  

درهمين  »سياست الهى،سياست بشرى«فوق، به نصوصى كه با عنوان 
  . مجموعه تقديم شده رجوع فرمايند
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  ٢٩بر ايّام  ىنقد

  سايت نيونگاه ثابت، بهروز

  

ايّام اشاره شد مقاله اى دربارۀ  فشاهى در درمقالۀ با عنوان آقايان طبرى و  
ذيًال متن . دراين مجموعه گنجانده شده است آقاى فشاهى نيزجام جميان و

  :آن رامالحظه مى فرمائيد
خواسته با   »و وابسته  ىارتجاع«  ىانيتحت عنوان جر ۲۹ايّام  تيسا  

چاپ شده نشان دهد  شيسال پ ىکتاب که حدود س کيرانه از استفاده مزوّ 
کتاب  نيا. همخوانند انيبهائ هيعل ىاسيهاّمات سروشنفکران هم با اتّ  ىکه حتّ 
دارد  امن رانيا ىدر جامعه فئودال ىو اجتماع ىالت فکرکوتاه از تحوّ  ىگزارش
 نياز ا تيسا نياستفاده ا)سوء. (نوشته شده است ىط محّمد رضا فشاهو توسّ 

است که  ظيچنان غل آن ىبهائ نييکه بغض دشمنان آ دهدى کتاب نشان م
تا بلکه  رنديرا به کار گ ىو هر ملقمه فکر ث شوندمتشبّ  ىا لهيحاضرند به هر ح

دگاه معطوف به يد کيکتاب از  نيا. بد وزند ىب خود لباس شرعتعّص  ىبرا
 کيبلکه  ىوح تيآ کيرا نه به عنوان  نيد. نوشته شده است زميمارکس

 ىاسالم را عامل بهره کش ىخلفا. کند ىم ىابيارز ىاسيس- ىاقتصاد دهيپد
  .کند ىم ىفمعرّ  ىفئودال
دستگاه فئودال  هيبر عل ىتوده ا ىابومسلم و بابک به عنوان جنبش ها از  

را  عهيش ونيّ کند و نفوذ روحان ىانتقاد م ىبه تند هيّ از صفو. بردى خالفت نام م
 نيبه ا ىاشاره ا چيمذکور ه تيسا. انگارد ىو علم م ىبر خالف ترق ىحرکت

. بردى نام م رمعاصتحت عنوان پژوهشگر  ىکند و فقط از فشاه ىمطالب نم
به عنوان مرجع مورد  ىکه چرا کتاب فشاه ميستين نيض به االبته ما معترّ 

 ىبهائ نييدر مورد آ ىفشاه ىآقا مياستفاده قرار گرفته است هر چند که معتقد
 ىو اجتماع ىاقتصاد صرفًا ىا دهيرا به پد نيد ما اصوالً . به اشتباه رفته است

 و اصوالً  ىو مفهوم وح نيچپ که د ىنيبا جهان برو  نيو از ا ميدهى نم ليتقل
 ىطبفات و تابع تضادّ  شمردى بر م هيصات روح و فرهنگ را از امور ثانوتشخّ 

 ىآقا ىولوژيديا ىفرض ها شيپ نيهم ميمعتقد. ميدار ىنظر تضادّ  ،داندى م
 سميفيبنگرد و پاس ىباب انتيبه د ىانقالب سميرا بر آن داشته تا با رمانت ىفشاه

اّما  ميرا دار ىفکر ىتفاوتها نيما ا. را نپسندد ىانت بهائيد سميورساليوني و
 ..ميکوب ىنم شيرا بر سر فالسفه دگر اند ريچماق تکف ىبان قشرچون متعّص 

از آن به عنوان  توانى را عرضه کرد که م خياز فلسفه تار ىدگاهيد زميمارکس
عد به درک بُ  ىتا حدّ گفت  توانيم ىحتّ . بهره برد ليتحل ىاز روش ها ىکي
 نيمعتقد است که د ىبهائ انتيکه د ميدانى ما م. مذهب مدد رساند ىخيارت

و  ىخيعد تاربُ  نيهم. ىو اجتماع ىخيعد تاردارد و هم بُ  ىهم جنبه روحان
 ديتجد نيچه اگر د. کندى م جابيرا ا انتيد ديکه لزوم تجد ستى ااجتماع

 ببحث در مورد کتا نجايما در ا هدف. شودى مردم م ونيبه اف لينشود تبد
از کتاب  انيب است سوء استفاده آقاآنجه مورد تعجّ . ستين ىفشاه ىآقا
 ىت ابن الحسن العسكرکه خود را مدافع حضرت حجّ  ىتيسا. است شانيا

 داندى را منحصرم تيّ ودرک واقع داندى م »فيرفرجه الشّ  ىعجل اهلل تعال«
و  ىفرزند برومند اّمام حسن عسكر( انيعيش 'زنده'اّمام « از ىظاهر ريبه تعب

ق در سامرا، كه  ٢٥٥شعبان  مهيد نالم، و متولّ السّ  هماينرجس خاتون عل
طومار  ديايو اگر ب برد ىبه سر م بتيقرن است در پس پرده غ ١٢به  كينزد

مرجع  کياز  تواندى چگونه م »)چديپ ىستمگران جهان را درهم م
 چيداند نقل قول کند و ه ىم ىخراف ىورهاحرف ها را با نيکه ا ىستيمارکس

 ىدم هم نزند چرا که اگر نف ،نکند سندهيروش نو ىريجهت گ به هم ىا ارهاش
خلط مبحث نشانه  نيا. ستا مجاز ىدر کار است هر سفسطه ا انيبهائ
 ىبا ورود آگاه ىبهائ نيد نيکه مخالف ىّ کل ىاستراتژ کياست از  ىگريد
 ختنياز آن بهره گرفته اند و با ر ىسطح ىبه نحو رانيبه ا ىستيمارکس ىاسيس
را  شانى دار مذهب شهيب رکرده اند که تعّص  ىسع ىقالب اسالم کيدر  نآ

سفسطه . جلوه دهند ىستياليمبارزه ضد امپر ىبه نوع ىاسيهاّمات سبا زدن اتّ 
 ىصفحه را به جنبش باب ۱۹حدود  ىکتاب فشاه. ابدي ىخاتمه نم نيبه هم

 ۱۹در . ىبهائ نييصفحه را به آ کياز  شتريب ىو کم ددهى اختصاص م
کند از  ىم ىفمعرّ  رانيا ونياّول نهضت باب را رنسانس و رفرماس حهصف

و حکومت خودکامه و  سدينو ىشگفت آور م ىبه نحو انيباب ىهايجانباز
را به  ىراه ترق توانستى نهضت که م نيمرتجع را بخاطر سرکوب ا انيمّال 
 انيم ىبخش فشاه نيدر قسمت آخر ا. کند ىند محکوم مباز ک رانيا ىرو

. پردازد ىم ىبهائ نييو به انتقاد از آ گذاردى فرق م ىبهائ نييو آ ىبجنبش با
آن قسمت را که انتقاد  ولىندارد  ىصفحه اّول کار ۱۹به  ۲۹ايّام  تياّما سا
خان مورّ  ىکه فشاه سدينو ىنم .کندى است به طور کامل نقل م ىبهائ نيياز آ

آنکه آن را  ازکند و  ىمالمت م ىبه جنبش باب يىفئودال را به خاطر ناسزاگو
را در  انيدست داشتن خارج زيون .ستيت شاکاند به شدّ  دهينام هيّ فتنه باب

کند به خاطر  ىاگر هم از باب انتقاد م. رديگى به تمسخر م ىنهضت باب جاديا
. منافات دارد سندهينو ىتسيالياو است که با طبع ماتر ىکيزيمتاف دگاهيد
کنند که  ىلع نممّط  زيندارند و خواننده خود را ن ىکار تيسا نيا نيلئومس
با  رانيا ىدر جامعه فئودال ىو اجتماع ىالت فکرکتاب تحوّ  سندهينو دگاهيد

در انتخاب مراجع  انيالزم است آقا. دارد نيهاّماتشان تبااز اتّ  ىبخش اعظم
  خ؟يبه م ىکينعل  به ىکي ىتا ک. مراقب باشند
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مسحورستارگان،  جام جم،

  كورمهررخشان 

  حامد

ت عزيزايران اين بوده كه مانع ملّ  شگردهاى بهائى ستيزان ازديرباز از  
وحشت . وتاريخ وتعاليم بهائى را بخوانند كتب وآثار شوندكه خودبه چشم خود
 ش ولىّ هموطنان با بهائيان چنان بوده وهست كه درنق ايشان ازروبه روئى خود

م ايشان ظاهرشده، ازطرف آنان كتب بهائى رامى خوانند ومطابق اغراض وقيّ 
وكتب به  واميال بهائى ستيزانه شان تصويرى ناقص وتحريف شده ازآن آثار

 ت ايران ديگرجام جم نيزچنين كرده، غافل ازاين كه ملّ . ت عرضه مى دارندملّ 
 وبه فتوائى تحريك شود گردداين وآن  افكار ه نيست كه اسيردوران قاجاريّ  در

ين بى انصاف قرارگيرد تا به دست ايشان بهائى ستيزى وآلت دست مستبدّ 
  . وبهائى كشى راه بياندازند

عكس هائى است كه براى  ازجمله موارد تحريف مزبور، مطالب و  
عكس پشت . ام گنجانده اندايّ  آن درۀ جامع بهائى و مريكائى جلوه دادن امرآ

توضيح  .تكرارًا چاپ شده نگاه كنيد نيز ٥٥ ۀجم را كه درصفح ام جامجلد ايّ 
 ١٣( نيويورك. بيرق اجانب زير«: جام جم مربوط به عكس اين است

 درپشت جلد و ».مريكائىآاس افندى دريك ضيافت عبّ ) ١٩١٢نوامبر
مريكا، آت ازبراى تجارت ومنفعت ملّ  - اس افندىعبّ «: زيرعكس مى نويسد
چه كه مملكت ايران مواد ثروتش همه درزيرخاك پنهان . نه مملكتى بهترازايران

درصفحات  ١».مريكا سبب شوند كه آن ثروت ظاهرشودآت اميدوارم ملّ . است
از آنجا كه مطالب . نيزازبه اصطالح روابط بهائيان وآمريكا مى نويسد٢٧تا ٢٢
ات جزئيّ  ۀناقص وتحريف شده است، لزومى به پرداختن به هم كالً  مزبور
ت شريف تا ملّ  تقديم مى گردد شده درآن نيست، اّما براى نمونه مواردىذكر

هدف تيرهاى چه بى  سال مورد ١٦٤ايران بدانند كه هموطنان بهائيشان 
  . نامهربانانى بوده وهستند انصافان و

آن درپشت  ۀوبزرگ شده ورنگى شد ٥٥ ۀدوباره به عكس صفح  
درعكس دست زده، پرچم جام جم به رتوش وتحريف  چرا .جلدنگاه كنيد

درعكسى سياه وسفيد رنگى نموده، دايره اى دورعكس حضرت  آمريكا را
پرچم  ۀاّما پرچم شيروخورشيد ايران عزيزمان را كه آن نيزقرين عبدالبهاء كشيده،

امريكا نصب شده، متروك ومستورومغفول وبدون توضيح واشاره وبدون رنگى 
 از »ستارگان پرچم امريكا«ن كردن رهاكرده؟ ظاهرًا درچشم جام جميا

جام  وباال ترازآن چرا .است چشمگيرتر و درخشنده تر »خورشيد پرچم ايران«
ازهمان منبعى  همين مقال خواهدآمد، ۀجم شرح اين مجلس را، كه درادام

دربين دوپرچم  و كه عكس را ازآن كپى كرده، نياورده تا همه بدانند كه باال
دين بهائى است نصب شده تا  ۀل ونشانكه سمب »نقش اسم اعظم« مزبور

 نشان مزبور( سياسى است؟ ملكى ونات ُئوروشن گردد كه دين الهى مافوق ش
با اين وصف ). ص است؛ پشت لوستر، بين دوپرچمى مشخّ درعكس نيزتا حدّ 

جام جم كه نوشته زيربيرق اجانب، بى شرمانه حقايق را تحريف كرده است ونه 
ا اين ستم را امّ . داشته است هموطنان عزيزنيز ستم روا تنها به بهائيان، بلكه به

همچون هميشه به جان خريداريم چه كه جام جم با اين دست گل هائى كه به 
يا زود ديانت  آب داده است، ايرانيان عزيزرا به مسيرى انداخته است كه دير

س برخاسته ازوطن عزيزشان را خواهند شناخت وبه آن افتخارخواهند كرد مقدّ 
وحدت  صلح و ايجاد نيز ت واعتالى ايران عزيز وازتعاليم آن درجهت عزّ  و

  . نمود عالم بشرى استفاده واستفاضه خواهد
سال پيش نداى  ١٦٤تا حال دانسته اند كه  هموطنان عزيزالبدّ   

شد وچون  وطنشان بلند از جمله اسالم عزيز از اديان و ۀموعودآسمانى هم
س وهزاران شارعين مقدّ  ن وتبعيد وشهادترغم زندا بود على ازطرف خدا

دول  چشم جهانيان اعم ازملل و در به روز روز پيروانش ازبين نرفت، و نفراز

ى كه روشنفكران جلوه يافت به حدّ  دانشمندان و ون وون ومذهبيّ وسياسيّ 
 حادونموش به خاطر اقدامات فداكارانه اش درمسيراتّ  رشد درهرمرحله از

سازمان  ن بيشترى را برانگيخت به طورى كه حال نزدجهانيان تحسين بزرگا
دانشگاهيان به عنوان جامعه اى كه هم  دولتى و دول وسازمان هاى غير ملل و

 مشهور وحدت است، ازنظرتئورى وهم ازنظرعملى سمبل صلح جهانى و
حضرت  .ياورصلح جويان حقيقى است و ومعروف وطرف مشورت ويار

پدرآسمانيشان  هدايات هلل برطبق آموزه ها وعبدالبهاء جانشين حضرت بهاءا
وحدت شدند  صلح و شدند علمدار زندان آزاد زندان وچه موقعى كه از چه در

وحدت «ودرصدها لوح وكتاب ونامه به بهائيان وجهانيان راه ورسم رسيدن به 
واقدامات ايشان، آوازه شان را به شرق وغرب  آثار. را آموختند »عالم انسانى
 سياسى ازكلّ  ت هاى دينى وعادى، بلكه بزرگان وشخصيّ  تنها افراد رساند ونه

ه لبنان وسوريّ  فلسطين و و فرق مختلفه درمصر از جهان، ازجمله مسلمين عزيز
آمريكا ومصر  اقدامات مزبورسفرايشان به اروپا و ۀازجمل. را، تحت تأثير قرارداد

اراضى  و مصر اروپا ول بود كه درروزنامه هاى آمريكا وقبل ازجنگ جهانى اوّ 
ى به دراينجا فرصت نيست حتّ . فلسطين آن زمان نيزانعكاس يافت ۀسمقدّ 
 بايد ات آن، وهموطنان عزيزبه جزئيّ  تاچه رسد پرداخته شود ات اين اسفاركليّ 
اما به عنوان نمونه  ،٢آن مراجعه فرمايند ۀدربار اين خصوص به كتب موجود در
توسط جام جم مطالبى تقديم هموطنان  تحريف شده ذيل درپاسخ موارد در
 ت ايرانچنين هموطنى كه سبب عزّ  ومشتاق مى شود تا جانشان ازوجود عزيز

  . ام گمنامى وضعف ايران، بوده اند شاد گرددوايرانى، آنهم درايّ 
و  درعكس وكمّ  »پرچم ايران«و  »نشان اسم اعظم«اگرجام جم راجع به   

وشته وتحريف نموده، چه باك كه كيف حقيقى اسفارحضرت عبدالبهاء نن
ام درهمان ايّ  ،٣چاپ مصر چهره نما فارسى ۀبهائى امثال روزنام منابعى غير

كردن عظمت  آشكار عالوه بر با اين كار نوشته اند و حضرتشان آن را سفر
درزير، . نمايانده اند را نيز »حقيقى جام جم ۀچهر«حضرت عبدالبهاء، 

چاپ  ،١١ و ١٠هشتم، صفحات  ۀشمارمزبور،  ۀروزنام قسمت هائى از
اهداء نشان نايت  قبل از ل ويعنى قبل ازجنگ جهانى اوّ (١٩١٣مصر، سال

را  ،)اقدامات صلح جويانه ونيكوكارانه شان به حضرت عبدالبهاء به خاطر هود
كه جام جميان نزدشان دارند، و  آهنگ بديعت به نقل ازيكى ازهمان مجّال 
معجزآساى حضرت عبدالبهاء است بدون دخل  حاوى مطالبى راجع به اسفار

روزنامه نويس . ف درسبك نگارش ورسم الخط آن تقديم مى شودوتصرّ 
  : برخالف روزنامه نويس جام جم مى نويسد »چهره نما«مسلمان 

اس افندى عبدالبهاء عبّ  ١٩٠٨ت دولت عثمانى درسنه پس ازاعالن حريّ 
با كشتى قصير خديو  ١٩٠٩درتابستان . ازقيد وحبس چهل ساله آزاد شد

چون خبراستخالصش به . محض تغيير آب وهوا به قطرمصرى شتافت
اروپا وآمريكا رسيد، ازمجامع صلح مكاتيب متعدده رسيد وهمگى 

ى نمودند من جمله اعظم مؤتمر صلح لندن وحتّ  خواهش حضوراورا
 او مريكا به واسطه قونسول تقديم نمودند وآ مبالغى براى مصروف راه اواز
كرد ولى دعوت مقرون به اجابت گشت  قبول ننمود وهمگى را ردّ 

 دركنائس ومجامع صلح و به اروپا شتافت و ١٩١١ ۀدرتابستان سن
 كه بزرگترين و) وستمنسترابى وسيتى تمپل(ى دركليساى دارالفنون ها، حتّ 

مشهورترين كنائس انگلستان ومحل تاجگذارى پادشاهان است 
 خطاب مى) مولى(ى داشتند ودرهرجا اورااحترامات فوق العاده مجر

دراين باب منتشردادند ــ چون  نمودند وجرايد ومجالت مقاالت مهمّ 
ه به سبب خواهش وعرايض ال ُتَعد وال ثانيّ  ۀت موعود به سرآمد مرّ مدّ 

دوستان شخصى البد  ُتحصى ازفالسفه وكشيش ها وعلماى آمريك و
با لباس وطنى ايرانى  ١٩١٢دربهار) سدريك(باكشتى) اس افندىعبّ (

خود وجمعى مالزمين خدمت او كه همه با كاله سياه ايرانى بودند به 
شبها . سفرنمود و مريك شتافت ـــ وقريب نه ماه دربالد معتبره آمريك سيرآ
مردم ازصد فرسنگها  .لقاى خطب ونصايح مشغول بودا سفر وروزها با در

وهررئيس كليسا با شتافتند  محض زيارت واستماع كالمش بطرفش مى
را  كمال خواهش اورا دعوت مى نمود كه اداء نطق نموده ومستمعين

بهره ورسازد ــ ولى كثرت طلب وضعف جسد وقلّت وقت سبب شد كه 
 تمام محافل ومجامع ابالغ پيام مى را قبول بنمايد چه كه اگر در بعضى



 
 ١٩٥   ولوله درشهر

 
 ١٦٣ختلفه دربروايات م تًاا كليّ كشيد، امّ  ات مىنمود سفرها بسنين متواليّ 

  . مجامع صلح اداء خطب نمود تاالر و يونورستى و كليسا وكولج و

عجيب ترآنكه دراغلب نقاط عظيمه بيرق ايران وآمريك نصب شده بود 
نمود وچقدر برافتخار ايرانيان  دو ايستاده نطق مى وعبدالبهاء وسط هر

ى بات دينى ونژادموضوع بحث عبدالبهاء اين بود كه رفع تعّص . افزود
نمود ازبراى يهود  برادرى دعوت مى ت وبيك طريقه محبّ  بشود وكل را

 ت حضرت رسول صلعم مىانيّ اثبات مسيح وازبراى نصارى اثبات حقّ 
ه ه بشريّ ون حل معضالت واصالح هيئت اجتماعيّ ازبراى اشتراكيّ . نمود
ازبراى  كرد، و ت مىييون اثبات الوهيّ ازبراى فالسفه ومادّ . كرد مى

براى تالميذ  نمود، واز بودائيان اقامه براهين دربقاى روح مى نياسفه و
ه ها دعوت بتحصيل علوم الهى وكسب اخالق ه وكليّ مدارس عاليّ 
افزود ومسرور  ولوله خلق مى و شور بر هرجا در نمود و روحانى مى
مريك هم منقضى شد اين قائد شهير آفرمود تا آنكه موعد  ومستبشرمى

گشت اين ) ليورپول(وارد ) سلتيك(كشتى با ١٩١٣ايرانى درماه ديسمبر 
پيش بر پذيرائى واحترام او  دفعه اهالى انگلستان واسكتالند بيش از

جمله  نمود من يا سه نقطه مشهور نطق مى دو در افزودند وهرروز
لسان عمومى نطقى كرد ) اسپرانتيست(ه وجمعيّ ) اكسفورد(دردارالفنون 

را دراغلب جرايد درج  ايشان ر واقع شد ونطقهاىكه بيحد مؤثّ 
گفتند ـــ بعد نوبه پاريس  ومنتشرنمودند وتبريك از اين مقصد عظيم مى

رسيد كه درمجامع عظيمه دعوت مى نمودند وايشانهم نطقهاى صلح 
) آلمانيش(كردند دراين حال هيئتى ازاتباع  مى ءآميزش وخيرخواهى ادا

ه ت ايشانهم مقرون بنمودند دعو آلمان بپاريس آمده وخواهش حضور در
غين ازآنجا بساير نقاط كه اغلب مبلّ ) استوتكارت(اجابت گشت در 

شور و ولوله وهلهله ) عبدالبهاء(روند ازآمدن  اطراف مىه محض تبشير ب
) عبدالبهاء( عظيمى برپاشد وحال كه كاتب اين سطور را مى نويسد

حسب دعوت مجلس صلح دربوداپست هستند يكدفعه درمجلس 
كوه ه مصر وازآنجا به قريب ازراه فرانسه ب نت نطق نمودند وعنپارلما

نمايد ـــ  س اين دين جديد است رجوع مىر ومؤسّ كرمل كه مقام مبشّ 
دراين حيات بواسطه سوء تفاهم خلق صدمات شديد ) عبدالبهاء(اگرچه 

ديد وچهل سال محبوس بوده ولى درقواى روحانى فتورى حاصل ننموده 
دراروپا بسرعت . لعنده ايشان مّط مقاصد خيريّ  رقومى ازرين هوحاال متفكّ 

اسم ه را جمع ودركتب نشر دادند يكى ب تمام مقاالت ونطقهاى ايشان
ودرآمريك نيز ) عبدالبهاء درپاريس(اسم ه ويكى ب) عبدالبهاء درلندن(

  . خواهدشد جلده وتدارك طبع ونشرند كه چنددرتهيّ 

او نوشته، شهادت يكى  ودآنچه خ از عجيب تر چهره نمابه قول   
 على م،١٩١٢دعبداهلل است كه درسالازدشمنان حضرت عبدالبهاء به نام سيّ 
 ه اى عليه آن نتوانسته مقام ويّ ردّ  ۀسال رغم دشمنى خود با امربهائى، درر

 ۀرسال وى در. پنهان كند مزبور اسفار جمله در مناعت حضرتشان را از عظمت و
  :چنين است مى نويسدفارسى اش  مۀعربى خود كه ترج

 دهه تاحال ايجاد زمان وفات پدرش درمدت دو اس ازآنچه را كه عبّ ...
بريتانيا  ه وروسيّ  و اراضى قفقازيا مريكا وآنقاط دورى چون  نموده در

گروه هاى مختلفى ازاديان . داخل آن به چشم مى خورد وسواحل هند و
 پرستان وبت  وطوايف وزبان هاى مختلف همچون اسالم ومسيحى و

با وجود ذكاء مفرط وهوش ....برهمائى جذب آن شده اند بودائى و
پاكدامنى به  درستى و(تعّفف مجرب  كفايت تاّم و وغنا و حيرت انگيز
موّفق برجذب بسيارى ازطوائف وملل مختلفه گرديد، تا  )تجربه رسيده

را  او مريكا به وى رسيد كه مؤمنينش درآنآاين ماه صدها نامه از اينكه در
شلينگ، ٢١بوده با  انگليسى برابر ۀهرجني(جنيه  دعوت نمودند ودوهزار

) مصرى بوده است ۀقرش كه يك لير ١٠٠ بوده با مصرى برابر ۀوهرجني
سال پيش به  ۀآنها را حسب وعد ۀوى خواست. تقديم كردند براى سفر نيز

قبول  اقتدار ايشان با از آنها قبول كرد، ولى دوهزارجنيه را ضمن تشكر
نكرد چه كه عادت اونيست كه ازاين قبيل تقديمى هارا بپذيرد واين به 

 پيروانش برايم نقل كرد و ثروت عظيم اوست كه يكى از و اقتدار خاطر

پس بنگريد به چنين پاكدامنى . كردند آن را ذكر نيز مصر بعضى جرايد
چنان كه جّد ما صاحب  ت مى گردد، آنوتعفّفى كه موجب ميل ومحبّ 

به آنچه دردستان مردم است اعتنا نكن، تا آنان « ه گفتريعة اسالميّ ش
   ٤».تورا دوست بدارند

غرب به عّكا، شيخ اسعد كه ازبزرگان  اسفار م ورود حضرتشان ازروز دوّ   
 طّالب به حضور ُادبا و اة وقّض  از علماى اهل سنّت وجماعت بود با پنجاه نفر

شيخ مذكور، ايستاده  وض مى دارند ورا معر خود رتشكّ  روند و حضرتشان مى
  :)ترجمه( به عربى چنين مى گويد

براى  شما مبرهن است كه تا قرن پانزدهم ميالدى كمال اقتدار از ۀبرهم
ه موجود بود وساير دول وملل درجنب دولت وملّت اسالم دول اسالميّ 

اين درعين اقتدار اسالم، احدى جرأت  با وجود. حقير وضعيف بودند
ه اسم مقّدس حضرت رسول را ه درممالك غرب ومجامع مسيحيّ نكرده ك

اّما دراين . نمايد وبه نام آن حضرت دعوت نمايد به تعظيم وتكريم ذكر
ه درغايت قرن كه كمال ضعف ازبراى اسالم حاصل ودول وملل مسيحيّ 

درجرايد ومجّالت خوانديم كه حضرت  اقتدارند، ديديم وشنيديم و
ت بسيار ميان جمعيّ  ئس ومعابد قدم نهاده درعبدالبهاء درمجامع وكنا

ت سخن دادند وبه نوعى اثبات حقيّ  ازهزار الى شش هزار نفر داد
اين نعمت نعمتى . حضرت رسول فرمودند كه احدى ادنى تعّرضى نكرد

رموده بود وما فاست كه زياده ازپنجاه سال است خدا به ما عطا 
ازاين قدراين نعمت را بدانيم اّما اميدواريم بعد . ندانستيم نشناختيم و

   ٥.وتالفى ما فات نمائيم

: ت سفرشان به امريكا مى فرمايندحضرت عبدالبهاء درپاسخ به سؤال علّ   
آمده ام ترويج وحدت  ،كنم مريكا آمده ام تاَعَلم ِ صلح عمومى بلندآمن به «

جمله  از ٦».ت بين اديان استمحبّ  مقصودم الفت و ،عالم انسانى نمايم
عبدالبهاء «: سفرايشان، چنين بوده استۀ آن ايام دربار نات روزنامه ها دراعال

عبدالبهاء « ،»صلح عمومى نموده است ۀوقف اشاع را خود چهل سال ازعمر
حوارى صلح با سوسياليست ها « ،»پيشگام بزرگ صلح دردنياى امروز

 ،»ماترياليسم مردوداست ۀپيامبر شرق مى گويد فلسف« ،»مالقات مى نمايد
چه « ،»براى غرب پيش بينى مى نمايد ارى صلح جنگى دهشتناك راحوّ «

واال جذب مى نمايد؟ آيا  ت بى همتا ونفوس را به اين شخصيّ  ۀچيزى هم
ت هائى كه متحّمل شده قدرت تفّكر يا نفوذ كالم ايشان است ويا محروميّ 

حصرشان  ت ويكرنگى بى حّد وكدام، بلكه اين صميميّ  هيچ !اند؟ خير
دارند كه بدان با تمام روحشان ايمان  مأموريتى ت ممتازاين شخصيّ . تاس

او انسان دوستى است عاليقدر كه كليسا ومعبدش عالم « ،»دارند راسخ
   ٧».انسانى است

ا اگرچه با مطالب فوق بسيارى حقايق براى هموطنان عزيزروشن شد، امّ   
تحريف  است كه شرح مجلسى را كه جام جم عكس بدون توضيح و مفيد
 همان منبع مورد چاپ كرده از ٥٥ ۀدرصفح نيز م واپشت جلد ايّ  آن را در ۀشد
دراينجا بياورد تا برهمه آشكارشود كه برعكس تحريف جام  ٨جام جمۀ اشار

بهائيان با  »جشن معنوى ميثاق«نبوده بلكه  »مريكائىآ«جم، آن ضيافت، 
روشن شود كه  ده، وبهائيان برگزارش ط خودحضرت عبدالبهاء بوده كه توسّ 

ت ايران ملّ  م وولىّ آنچه درآن گفته شده چه بوده كه جام جم به عنوان قيّ 
اين است شرح آن  .هموطنان آن را بخوانند وبفهمند صالح ندانسته خود

  :مجلس

ه و تدارك جشن ميثاق و تبريك اء در تهيّ نوامبراحبّ  ٢٣ ذى حجه ١٤روز 
روز با دسته هاى گل بساحت  دسته دسته آن. مسافرت دلبر آفاق بودند

ا آن جشن عظيم و بزم جانفزا شب در يكى از امّ . انور مى رسيدند
ا كه در تاالر عظيمى مهيّ  )گرنت نادرن هوتل(هوتلهاى بزرگ نيويورك 

انواع پرده ها و علمها و ه ن بمانند جشن واشنگتن آئين بسته تاالر را مزيّ 
در صدر تاالر نصب كرده قطعه ها نموده قطعه اسم اعظم را فوق كل 

بودند در وسط تاالر دو ميز مربع مستطيل و در صدر آن ميز ديگر بسيار 
انواع گلهاى رنگين و ه ن و اطراف ميزهاى مدور ديگر همه ببزرگ و مزيّ 
ات و ظروف بلور و اسباب زينت آراسته بود كه از انعكاسات اقسام حلويّ 



 
 ١٩٦   ولوله درشهر

 
و تلئال گشته متجاوز از  اف و پرجلوهاق و شفّ چراغهاى برق جميع برّ 

سيصد نفر كرسى نشين با لباسهاى فاخر رسمى در محضر اطهر جالس 
اء مخصوص امة اهلل مسس لئلى اليد در خدمت بودند و بعضى از احبّ 

بزم ميثاق كام دل دادند و چون جمال جميل در آن جشن جليل نزول 
نان اهلل اجالل فرمودند همه از كرسيها برخاسته باروى خندان تعظيم ك

ت زيادى در ه روى ماه پيمان گشتند و جمعيّ ابهى گويان ناظر و متوجّ 
اطراف تاالر از اهل هوتل تماشا مى كردند و از عظمت عهد الهى و 

اى رحمانى حيران بودند و چون جلوس فرمودند مستر ل احبّ خضوع و تبتّ 
بر اء و اظهار اطاعت و ثبوت ى از قبل احبّ ا هور برخاسته تبريك نامه

عهداهلل و محامد طلعت نوراء خوانده بسمع اطهر رسانيد آنگاه هيكل 
ه و صلح و وحدت عالم ى جامع مسائل الهيّ اانور برخاستند و خطابه 

انسانى ادا فرموده بعد دور محفل دوستان گردش مى فرمودند و بدست 
ر مى مبارك شيشه هاى عطر گرفته موى و روى ياران را خوشبو و معّط 

اوصاف روى ه اء با نغمه و پيانو بچون شروع بشام كردند باز احبّ  نمودند و
نيكو پرداختند پس از نغمه و ساز باز لسان راز ناطق و از جنگ و جدال 

ندگى نوع تعاليم اسم اعظم و شرح حرب بالكان و درّ ه امم و احتياج ب
حاد و يگانگى و انسان نطقى مشروح فرمودند و كل را داللت بر اتّ 

ميمى اهل عالم نمودند بعد از آن حضرت سفير ايران و جناب ت صمحبّ 
و ستايش هيكل ء جنرال قونسول مستر توپاكيان و بعضى از دوستان در ثنا

اقدس نطقهاى مفصل نمودند و آن شب آن بزم و جشن عظيم چنان 
عظمتى داشت كه جمعى از اهل هوتل پس از مجلس در تاالر ديگر 

و جستجو برآمدند كه اين چه بساط ف شدند و در صدد تحقيق مشرّ 
ت و تمجيد شخص شرقى نفوس پرانبساطى بود و چگونه در تبريك و تهنيّ 

جشنى شاهانه بود و مايه  مريكائى چنين جشنى گرفتند حقيقتًاآجليله 
عبرت هر شخص فرزانه دوشيشه عكس ممتاز بواسطه روشنى مخصوص 

ت همه جمعيّ  كه عكاسها براى عكاسى شب دارند برداشتند اگر چه
مجلس در عكس نيفتاده ولى آن عكس بخوبى حكايت از صورت آن 

  . مجلس مى كند

ه و صلح و مسائل الهيّ  ۀمالحظه فرموديد كه نطق حضرت عبدالبهاء دربار  
تعاليم اسم ه وحدت عالم انسانى و جنگ و جدال امم و احتياج ب

را داللت  و كلّ  و درندگى نوع انسان بوده ٩و شرح حرب بالكان )بهائى(اعظم
اينجا بجاست كه . ت صميمى اهل عالم فرموده اندبر اتحاد و يگانگى و محبّ 

دعوت شود كه خود شرح اين اسفار ومتن نطق هاى  هموطنان عزيز از ديگر بار
  . مدتى است كه وقت آن رسيده است ،حضرت عبدالبهاء را بخوانند

زنطق حضرت رسيم به نقل گزينشى ِ ناقصى كه جام جم ا اما مى  
ازبراى تجارت ومنفعت «آورده كه  امايّ پشت جلد  دالبهاء درزير عكس مزبورعب
چه كه مملكت ايران مواد ثروتش همه . ايران نه از مريكا، مملكتى بهترآت ملّ 

مريكا سبب شوند كه آن ثروت آت اميدوارم ملّ . درزيرخاك پنهان است
ژورناليستى خواسته  ل آن كه جام جم با صحنه سازى هاىاوّ  ».ظاهرشود

وجود  مسكوت گذاشتن پرچم ايران وعدم ذكر مريكا وآبارنگى كردن پرچم 
اسم اعظم بهائيان مافوق آن دو، ونياوردن شرح ضيافت مزبوربراى پنهان  ۀنشان

زيربيرق اجانب، « ۀدرج جمل و كردن مطالبى كه درآن مطرح شده است،
مبارك حضرت عبدالبهاء كه بيان  كند وانمود »دريك ضيافت آمريكائى،

 حال آنكه بيان مزبور. وطن فروشانه است و سياسى و مربوط به ضيافت مزبور
 ۀارتباط شرق و غرب در تاالر کتابخانۀ مبارك ايشان در کنگر ۀمربوط به خطاب

ثانيًا . مى باشد١٣٣٠اّول  ىجماد ٣مطابق ١٩١٢آپريل  ٢٠ واشنگتن ىملّ 
 ۀمول روش الهى حضرتشان با جملرا كه حسب مع آن حضرت ۀتمام خطاب

شروع مى شود، بدون هيچ شرحى درذيل مى آورد تا خودبخوانيد وان  »هواهلل«
   .شاءاهلل نيات جام جم رابدانيد وقضاوت فرمائيد

وارد  ىامشب من نهايت سرور دارم که در همچو مجمع و محفل .ُهو اهلل
 ىو جمع هستم الحمد هلل در مجلس غرب حاضر شدم ىمن شرق. شدم

آنان نور انسانيت در نهايت جلوه و ظهور است و اين  ىبينم که در رو ىم
مجلس را دليل بر اين ميگيرم که ممکن است ملّت شرق و غرب متّحد 

ترّقيات  ىزيرا برا. مريکا حاصل گرددآو ارتباط تاّم بميان ايران و  ندشو
تجارت و  ىم از براشود و ه مريکائيان نمىآماّديه ايران بهتر از ارتباط به 

بهتر از ايران نه چه که مملکت ايران مواد  ىمريکا مملکتآت منفعت ملّ 
شوند  بمريکا سبآاميدوارم ملّت . ثروتش همه در زير خاک پنهان است

مريکا حاصل گردد آکه آن ثروت ظاهر شود و ارتباط تاّم در ميان ايران و 
ه به ت روحانيّ ه خواه از حيث مدنيّ ت جسمانيّ خواه از حيث مدنيّ 

ت مريکا در ايران و مدنيّ آ ۀت ماّدييکديگر معاونت نمايند تا آنکه مدنيّ 
 ۀعموميّ  ئناتکا ىبار. مريکا نهايت نفوذ و تأثير نمايدآايران در  ۀروحانيّ 

منفردًا نشو و نما  ىهر شجر. توانند ىم ىعالم هر يک منفردًا زندگان
همچنين حيوان منفردًا . شودنمايد بدون اينکه از سائر اشجار مستفيد 

نوع انسان محتاج تعاون و . تواند و لکن انسان ممکن نيست ىزندگ
 شتعاضد است محتاج مراوده و اختالط است تا کسب سعادت و آساي

مثًال اگر ميان دو قريه ارتباط تاّم حاصل شود . کند و راحت و آرايش يابد
شهر چون تعاون و  گردد و همچنين ميان دو ىه و ترقّ سبب منفعت کليّ 

 ىپس اگر ميان دو اقليم. و آسايش گردد ىتعاضد حاصل شود سبب ترقّ 
نيست مزيد  اىارتباط تاّم و تعاون و تعاضد کامل حاصل گردد شبهه 

الحمد هلل سبب  ىحال اين محفل نوران. و فوائد عظيمه شود رّقياتت
اين ت است از حاد شرق و غرب است اساس تعاون و تعاضد دو ملّ اتّ 

در ايران  ىشودکه منافع و فوائد عظيمه حاصل خواهد شد يعن ىمعلوم م
مريکا باز خواهد آ ىت ماّديه رواج و شيوع يابد و ابواب تجارت برامدنيّ 

و منفعت طرفين گردد و اين ارتباط اعظم  ىشد و يقين است سبب ترقّ 
حضرت بهاء اهلل در . ت بين ملل شرق و غرب شودوسيله حصول محبّ 

گذاشت و اعالن وحدت  ىتران شصت سال پيش اساس چنين محبّ اي
که همه بار يک داريد  نمود ىفرمود و خطاب به نوع انسان ىعالم انسان

و برگ يک شاخسار و فرمود که نوع انسان عبارت از يک عائله است و 
لهذا اميد چنان است که ملّت ايران و . جميع بشر عبارت از يک جنس

 ىک جنس و يک طائفه و يک عائله گردند تفاوتمريکا يک ملّت و يآ
و ترويج  ىحاد عالم انسانحضرت بهاءاهلل به جهت اتّ  .در ميان نماند
تحّمل فرمود چهل  راحاد جميع صدمات و اين ارتباط و اتّ  ىصلح عموم

و . سال در زندان عبدالحميد بود و اوقات مبارک در اعظم باليا گذشت
در حبس و زندان بودم تا جمعيت  همچنين من متجاوزاز چهل سال

 ىمن شدند و نهايت محبّت و مهربان ىسبب آزاد ىحاد و ترقّ اتّ  ۀمحترم
و  دحات اتّ اگر جمعيّ . اين ممالک آمدمه نمودند و ممکن شد که من ب

آن  ىاين ممالک ممکن نبود پس براه بود آمدن من ب ىنم ىترقّ 
 ىسبب حّريت و آزادد شوند زيرا ت دعا کنيد که روز بروز مؤيّ جمعيّ 
اينجا ه کردم و ب ىخالصه اين بحر محيط آتالنتيک را من ط. شدند

بينم و از اين  ىم ىو نفوس را روحان ىرسيدم الحمد هلل محافل را نوران
خداوندا آمرزگارا . کنم ىشما ها دعا م ۀو در بار رورممس ىمحافل خيل

حاد روشن نمايد اتّ  اين مجمع را تأييد کن و توفيق بخش تا عالم را بنور
بخشنده مهربان  ىا. فاق منّور کندشرق و غرب را به پرتو محبّت و نور اتّ 

دلها را بنفثات روح القدس زنده کن و رويها را مانند شمع بر افروز تا 
 ىبخشنده و توئ ىتوئ. نمايند ىکنند و نفوس را رحمان ىنوران راجهان 

   ١٠.مهربان ىدهنده و توئ

مالحظه  آنچه درفوق ذكرشد ۀمجموعه نيزمطالبى دربار درديگرمقاالت اين
  . باد قلبتان مسرور جان و. مى فرمائيد
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  ها يادداشت

 

  سرسخن

 ٧٦٤٧، شماره ١٣٨٤آذر  ١٢مورخ شنبه  ١
 Fars_News.docمصاحبه با  ٢
سه مقالۀ آقاى عبداهلل : از قبلى آن عبارتند ازجمله موارد ٣

انحرافى  ۀفرق« ۀ؛ مقال١٣٨٢مرداد١٩تا ١٦شهبازى،

... ؛١٣٨٥دى ماه  ٤ ۀ؛ ويژه نام١٣٨٥خرداد ١،»ابتكارى

 ...تلويزيون وبرنامه هاى مختلف راديو و
شنيده شده است ظاهرًا به عللى كه ذكرش رفت،  ٤

مزبور را جمع آورى  ۀولين دربعضى شهرها ويژه نامئخودمس

جالب است هموطنان عزيزبدانند كه درتاريخ ! كرده اند

بهائى چندبارمشابه اين حادثه رخ داده است كه خودرّديّه 

ه جمع آورى رّديّه هاى خودبوده اند، ويا نويسان مايل ب

اينكه اساسًا مقصودشان ازرّديّه نويسى نفع مادى بوده است 

مثل شيخ . ونه كشف حقيقت وبه اين جهت رسوا شده اند

جناب ابوالفضل گلپايگانى  فرائداالسالم تفليس كه كتاب 

او عليه دين بهائى نوشته شد وچون ضعفش  ۀدرپاسخ به رديّ 

فرائد معلوم گرديد به فكرجمع آورى رّديّه اش  با انتشار

، نوشتۀ ايران آيندهبه نقل ازكتاب  ( مثال ديگر. افتاد

که زعيم الدوله «) ،استراليا١٩٨٨جمشيد فنائيان،چاپ 

ست كتابى به زبان عربى ا درمصر حكمت ۀصاحب جريد

مفتاح باب تحت عنوان  )بابى و بهائى (ين يدر رّد آ

ترجمه شده است نوشت  بهاء اريخ باب وت که بنام االبواب

حضرت بهاءاهلل  پيغام داد كه چون دراين كتاب لوحى از و

نقل شده است كه درلوح مزبور سقوط سلطنت عثمانى 

براى  اگر كتاب مزبور انتشار يابد به زعم او پيش بينى گشته و

گران تمام خواهدشد،  بهائيان ساكن درقلمرو عثمانى بسيار

بدو رشوتى داده شود تا ازانتشار آن صرف  تازاين رو خواس

ما به كسى آجيل «حضرت عبدالبهاء پيغام دادند . نظر كند

پس ازانتشار آن كتاب سلطنت عثمانى سقوط » .نمى دهيم

باطنى حضرت بهاءاهلل به عنوان  علمى و ۀكرد واحاط

ودراين اواخرنيز اسماعيل . مظهرالهى بيشترمكشوف گرديد

ت انشعاب دربهائيّ  به نام (بهائيان نوشت رائين كتابى عليه 

پيغام دادكه رشوت مى خواهد  و) پس ازمرگ شوقى ربانى

. آن راتعيين كرد ازانتشار آن صرف نظر نمايد وحتى مقدار تا

خود اين پيغام را بدون جواب  ۀبهائى به شيو ۀالبته جامعّ 

 

 
گذاشت، زيرا اباطيل نمى تواند براى هميشه حقيقت را 

دو  يك و ۀدو منبع شمار ازقضا دوكتاب اخير» .دمستور دار

ام جام ايّ  ۀويژه نام ٤٧درستون سمت چپ صفحۀ  مذكور

» تت وبهائيّ بابيّ  كتابخانه موضوعى نقد«جم تحت عنوان 
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  قتيحق ىدر خصوص تحرّ 

 ١٣٩صفحه  ١که جلد خطابات مبار ١

  وامگذار به خود را خدايا ما
 .٣٤٠، صاصول كافى ١
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 .٣٤٢همان، ص ٣
 .١٣، باب٥، واحدبيان فارسىكتاب  ٤
اس اقبال آشتيانى؛ از مرحوم عبّ  خاندان نوبختىمثل  ٥

از عبدالرحمن بدوى؛ و فهرست ن َاْلَمذاِهُب اِالسالمييّ 
 .وبختىخاندان نمنابع مذكور در 

آيا نرسيد وقت مرآنان را كه : مضمون. ١٥سورۀ حديد،  ٦
ايمان آوردند كه بترسد دلهاشان براى ذكر خدا و آنچه نازل 
شد از حّق و نباشند چون كسانى كه داده شدند كتاب را از 

 

 
پيش، پس دراز شد برايشان زمان پس سخت شد دلهايشان 

 .و بسيارى از ايشان فاسقانند
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بهترين آفرينندگان  بگومبارک است خداوندى که آنگاه و
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 درخشکى پنهان کنند را اگرنور لوح مبارک پاپ، يعنى ٢٧

من زندگى بخش عالميان  ومى گويد برمى آورد دريا سراز

 .هستم
نورالهى  يعنى مى خواهند. ٣٢ۀ ،آي٩ۀ ، سورقرآن مجيد ٢٨
مگرآنکه  مى کند ابا داخ و خاموش کنند دهان خود با را

  . اگرچه کافران کراهت داشته باشند ،راتمام نمايد نورش
حيانى بهائى چنين آمده  و درآثار شهيدان، خون آن درتأثير
) ريخته شدن خون پاك ِ(ِ◌ِدماِء مطهّره  ٕاهراق«: است

 گوهر عصر و شهيدان ايران است كه دراين قرن نورانى
 سرا و بهشت برين نمايد راروى زمين  افشان ِأَعّز ِأبهائى،

همان (َكماُنزَِّل ِفى االٔلْواح  انسانى را، وحدت عالمۀ پرد
درقطب آفاق  ،)شده طوركه درالواح وآثاربهائى نازل ونوشته

صلح اعظم  و دهد جلوه وحدت ِاصليه را و مرتفع سازد
 ِت َحى ِقديربراين تعلّق گرفته ومشيّ «: ونيز» .فرمايد راتأسيس

نموده كه خاّصان ِحّق  اقتضاء هچنين، الهىۀ حكمِت بالغ
 حتّى دمِ  دركشورمقّدس ِايران، مال ومنال،

ر ِ اميد، ۀ ايثار نمايند تا شجر خويش را) خون ِپاك ِ(ُمطه
ن گوناگون مزيّ  ميوه هاى به برگ و ود  گرد) آبيارى(سقايت 

درحال (ۀ شود و به مرور ِايام، اقوام و قبائل وملل ِمتباغض
 افريك را و تاجيك امريك و اروپ و) نىجنگ ودشم

) دوستى وآشتى(درآورد و تأليف ) دائمۀ ساي(درظّل َِظليلش 
وپيام بيت  ؛٣١٠، ص١، جتوقيعاتبه نقل از (» .دهد

 ۀبه نقل ازجزو) (١٩٩٠دسامبر ٢٩العدل اعظم، مورخ 
 )بهائى نگاهى تازه به ديانت

  صداست افالك پر زين قصه هفت گنبد
يف مزبور درانتهاى همين مقال براى توص تصوير و ١

 آورده مى شود تا طرح حضرت بهاءاهلل را هموطنان عزيز
دراينجا حسب الوعده، . براى دنياى آينده مالحظه فرمايند

امربهائى براساس تعاليم  كه حضرت ولىّ  طرح مزبورى را
  : بهائى ارائه فرموده اند، تقديم مى كند

بهاءاهلل مقّرر  وحدت نوع انسان به نحوى كه حضرت«
حد جهانى تشكيل متّ  ۀفرموده مستلزم آنست كه يك جامع

 اديان وطبقات كامًال و نژادها و يابد كه درآن تمام ملل و
درعين حال استقالل دول عضوش  حد گشته وپيوسته متّ 
يقينًا محفوظ  ابتكار اعضاء مركبّه اش تمامًا و وآزادى و

جائى كه مى توان  حدجهانى تامتّ  ۀاين جامع. مانده باشد
نمود بايد داراى يك هيأت مقننّه باشد كه  تصوّرش را

امناى تمام نوع انسان بالمآل جميع منابع ۀ اعضايش به منزل
قوانينى را  گيرد و جهانى را دراختيار خودۀ ملل آن جامع

رفع حاجات وترميم  وضع كند كه براى تنظيم حيات و
درچنان جامعه . تواجب اس روابط جميع ملل واقوام الزم و

ه به پشتيبانى يك نيروى پليس بين اى يك هيأت مجريّ 
قوانينش  المللى مصّوبات هيأت مقننّه را اجراء كند، بتنفيذ

جهانى را حفاظت ۀ تمام جامع ۀوحدت اصليّ  پردازد و
جهانى تشكيل شود كه تمام دعاوى ۀ ونيزيك محكم. نمايد

داورى كند و  اين نظام جهانى راۀ حاصله بين عناصر مركب
يك دستگاه . حكم نهايى و الزم االجرايش را صادر نمايد

ارتباطات و مخابرات بين المللى بوجود آيد كه با سرعتى 

 

 
ۀ حيرت انگيز و نظم و ترتيبى كامل به كار افتد و جميع كر

. ى آزاد باشدزمين را در بر گيرد و از جميع موانع و قيود ملّ 
كانون و مركز اعصاب ۀ يك پايتخت بين المللى بمنزل

ه ت جهانى تعيين شود كه كانونى براى تمركز و توجّ مدنيّ 
قواى وحدت بخش حيات باشد و از آن انوار نيروبخش و 

يك زبان بين . جميع جهات ساطع گردده جان افزايش ب
المللى ابداع شود و يا يكى از زبانهاى موجود انتخاب و 

رال جهانى تعليم عالوه بر زبان مادرى در تمام كشورهاى فد
يك خط و ادبيات جهانى، يك نظام مشترك . داده شود

براى پول و اوزان و مقادير تعيين شود و روابط و تفاهم بين 
در چنين . نژادهاى متنوع و ملل جهان را ساده و سهل نمايد

جهانى علم و دين يعنى دو نيروى بسيار تواناى بشر با ۀ جامع
ند و در پيشرفتشان و همكارى نماي هم آشتى پذيرند

چنين نظامى مطبوعات به اظهار ۀ در ساي. هنگ شوندآهم
نظرات و عقايد بشر كامًال ميدان دهد و از اينكه مورد سوء 

ارباب غرض چه شخصى و چه عمومى قرار گيرد ۀ استفاد
 منابع. ابا كند و از قيود نفوذ ملل و دول متنازع رهايى يابد

از مواد خامش بهره درآيد و  اقتصادى جهان تحت نظم
و استفاده شود بازار فروشش توسعه و هماهنگى يابد  بردارى

  . توزيع شود بطور عادالنه و محصوالتش
بات و ى از ميان برخيزد و تعّص رقابتها و كينه ها و دسائس ملّ 

عداوتهاى نژادى بدوستى و حسن تفاهم و همكارى تبديل 
د اقتصادى و قيو و موانع علل خصومتهاى دينى رفع. گردد
هم فقر و . الغاء و تفاوت فاحش طبقاتى نابود شود كامالً 

ت و ثروت فوق العاده از بين برود و نيروهاى فاقه و هم مالكيّ 
 اقتصادى و سياسى بهدر مى عظيمى كه در راه جنگهاى
ۀ اهداف اليقى از قبيل توسع رود از آن پس معطوف به

و محصوالت  ى و ازدياد توليداتات فنّ اختراعات و ترقيّ 
تحقيقات علمى و باال بردن ۀ امراض و توسع ۀبشرى و ازال
ت و تشحيذ و اعتالء مغز و فكر بشرى و بهره سطح صحّ 

زمين و درازى عمر انسان  ۀكرۀ مندى از منابع بكر و ناشناخت
هر وسيله اى كه حيات فكرى و اخالقى و  گردد و به ترويج

   .روحانى نوع انسان را تقويت كند پردازد
در چنان جامعه اى يك نظام فدرالى جهانى برقرار گردد كه 
بر جميع بالد حكومت نمايد و فرمانرواى بالمنازع منابع 

شرق و غرب را در بر ۀ بسيار عظيمش باشد و مرامهاى عالي
ستفاده از ه اگيرد و طلسم جنگ و بدبختى را بشكند و ب

مى در چنان نظا. جميع منابع موجود در زمين راغب باشد
كى باشد بر شناسايى زور خادم عدل و داد شود و بقايش متّ 

اين است هدف . خداوند يگانه و پيروى از يك دين عمومى
وحدت بخش  بر اثر نيروهاى و مقصدى كه نوع انسان ناگزير

نظم جهانى به نقل از (» .سويش روان است ه حيات ب
-١٦٧: هوشمند فتح اعظم، صص: ، ترجمه واقتباسبهائى
١٦٥.(  

 ،جهانۀ حال وآيند: به له رجوع شودمازج اين مورد در ٢

 .ترجمه واقتباس هوشمندفتح اعظم نظم جهانى بهائى
درشماره  ازجمله مى توانيد اخباركنفرانس هاى مزبوررا ٣

ازجمله (  ٢٠٠٠مربوط به سال  پيام بهائى ۀهاى مجل

مالحظه ) ٧-٥: ، صص١٣٧٩دى ماه  ،آذر و٢٥٣ۀ شمار

المللى  تهاى بيناليّ فعّ «ۀ مقال در ن مجموعه نيزدرهمي. نمائيد

 

 
اشاراتى  »وحدت و رفاه عالم انسانىۀ بهائى در زمينۀ جامع

. رامالحظه مى فرمائيد درمورد كنفرانس هاى مزبور

همچنين مى توانند جريان آن را  عزيز خوانندگان

مذهبى ايران كه درآن  ازنمايندگان رسمى سياسى و

بهائى را ۀ وعظمت مقام جامع كنفرانس ها شركت كردند

 !حس كردند،بپرسند
، رجوع شودبه مقاالت مربوطه ٢عالوه برمنابع مأخذ ٤

 .درهمين خصوص درهمين مجموعه
ازدوستان  كتاب مزبوررا ازهموطنان عزيزتمنا مى شود ٥

تا  وفاميل وآشنايان بهائى خودتهيه ومطالعه فرمايند

 .خودشهادت برآنچه عرض شد بدهند

ونگرانى رّديّه نويسان علل ترس 

س سياسى ومذهبى عليه ديانت مقدّ 

  بهائى

 ٩٧، صقرن انوار ١
 ٩٨، صقرن انوار ٢
 ١٠٣همان، ص ٣
٤ http://statements.bahai.org/about.cfm 
 ١٠٤، صقرن انوار ٥
٦ http://statments.bahai.org/about.cfm 
 ٨٨، صقرن انوار ٧
٨ 

http://newnegah.org/index.php?option=com_conte

nt&task=blogcategory&id=126&1temid=138 
٩ http://www.nur.edu/55225/wpm00c0.asp 

١٠ http://www.fundaec.org/en 
١١ http://www.bahaindia.org/social/nedimore.html 
١٢ 

http://www.chinadevelopmentbrief.com/dingo/pro

vince/gansu/1-5-0-28-0-0-.http 
 زوۀ نگاهى تازه به ديانت بهائىبه نقل ازج ١٣
١٤ http://info.bahai.org/article-1-8-1-23.html 
 ١١٧، شمارۀبهاءاهلل منتخبات آثارحضرت ١٥
 ٣٤٠، ص١، جآيات الهى ١

  فرقه نيست دين است و

را  شرح زندگانى آيت اهلل بروجردىخودآقاى دوانى كتاب  ١

 .صفحه نوشته ودرچهلم اومنتشر ساخته است ٢٠٠در

 



 
 ١٩٩   ولوله درشهر

 
 
، ت االسالم فلسفىخاطرات ومبارزات حجّ كتاب  ٢

 .١٩١،ص ١٣٧٦انقالب اسالمى، مركزاسناد
  .آن است ١٣، جلدمهدى موعودعنوان  ترجمۀ آن با ٣
. ه ش بوده است ١٣٣٩دى  ٢٠اتمام تأليف كتاب، ٤

د ايشان ترجمۀآقاى دوانى كه البّ  ازجمله ترجمه هاى قبل از

است كه درآن  ١٣٣٢را ناراحت نموده بوده، ترجمۀچاپ 

ازجمله بشارات ذيل دربارۀ قائم موعود وتطابق آن با 

حرف  ٢٧علم : مذكوراستًاحضرت باب، واضح

؛ خروج مثل )٢٨٧ص(ن قائمآ؛ قر)٢٨٠ص(است

 دين جديد وحكم تازه وكتاب جديد ؛)٢٨٩ص(پيغمبر

 تازه كه از آسمان نازل مى شود امر قائم،

 نيز و ؛)٢٣ص(كتاب قائم ؛انكار)٢٤٠،٢٣٩،٢٩٢صص(

 ٣١حديث پنجم،و ٢٩،و٢٨٦،٢٨٨،٢٩٧،٢٩٩:صص

كه درآن مى  ٢٦٧و ٢٥٨،وص١١باب ٣٤،وص٣٣حديث 

وجعلنى من چون قائم ظاهر مى شود آيۀ مباركۀ  فرمايد

وبسيارى  ٢٦١وص را تالوت مى فرمايد، المرسلين

  .صفحات ديگر
چاپ هاى بعدى آن بى اّطالعم؛ ولى به نظر مى  از ٥

رحوم دوانى درمصاحبۀ فوق گفته، م چنانكه خود رسدآن

رانيز مناسب نديده، اقدام به نوشتن  ى همين ترجمۀ خودحتّ 

 !صفحه اى فوق به جاى آن كرده است ٤٠٠كتاب 
بنده خود ترجمه هاى بعضى احاديث توسط ايشان در  ٦

را، كه درحقيقت تبديل به رّديّه اى عليه  مهدى موعود

 اقاى حسن فريدبا ترجمه هاى  امربابى و بهائى شده،

گلپايگانى ازهمان احاديث دركتاب رّديّۀمعروف مهدى 

-٤٥: ، صصمفتاح باب االبوابخان زعيم الدوله،به نام 

مترجم ازمخالفين دين بهائى بوده  دو درحالى كه هر — ٢١

مقايسه نمود وتفاوت آنها را به چشم سر وسّر  —! اند

انجام  ش ـه١٣٣٤ترجمۀ مزبور نيز حدودسال! مشاهده نمود

توسط  ١٣بحاراالنوار ج  ترجمۀ شده است؛ يعنى قبل از

  .١٣٣٩آقاى دوانى به سال 
 ١١٢٦ ، ١٢٥٣دو،  وشصت و صد: صفحات ٧

،٩٢٦ ، ١٠٢٦ ، ١٠٩٠،١٠٤١ ، 

١٠٦٧، ١١٣١، ٣٧٥، ٥٥٨،١٥٦،١٥٢،٨٦٦،...  
آقاى حسن فريد گلپايگانى نيز كه . ٨٩١،٤٩١:صص ٨

ى خان زعيم الدوله مهد مفتاح باب االبوابكتاب رّديّۀ 

نوشته  ١٣٩درص  راعليه دين بهائى ترجمه نموده است،

  .است كه مجلسى همۀ احاديث ضعيف را هم آورده است
، ١، جقاموس ايقان؛ محاضراترجوع شود به كتاب  ٩

اس اقبال از مرحوم عبّ خاندان نوبختى ؛ ٥٤٣-٥٦٣:صص

  ...آشتيانى؛

 

 
جوع شود به دربارۀ اختالف وتناقض دراحاديث ازجمله ر ١٠

 ٩٠-٨٠، صص ١، جلداصول كافىكتاب 
البته ! درنفس همين دوباب نيز تناقضات وجود دارد ١١

عاى مالقات دربيش ادّ  مورد براى توجيه دهها

سال، توجيهاتى نيز مى شودكه بى اعتبارى آن ١٠٠٠از

به عنوان نمونه رجوع شود ! ازنفس توجيهات مزبور پيداست

 احمدقاضى زاهدى، از شيفتگان حضرت مهدىبه كتاب 

- ١١٢:، صص١ج ،١٣٨٣پاييز چاپ نهم، قم، نشرحاذق،

١٠٩ 
دررابطه باهمين مورد، بدون درنظرگرفتن معانى حقيقى  ١٢

ت غيبت قائم، ترس او از مرگ عنوان احاديث صحيح ،علّ 

 ٢٥باب !/ ترس نباشد ت رامى شود،حال آنكه منجى بشريّ 
خاطرچنين  چنانكه درباال ذكر شد، ظاهرأ به. ٨٧٠ص  ١٣

مواردى بوده است كه آقاى دوانى همين ترجمۀ خودرانيز از 

: بحاراالنواربه اين شرح تصحيح وتعويض نموده ١٣جلد 

براى اينكه اين قبيل احاديث ضعيف دست آويز «

 موعودى كه جهان در انتظار اوستبدخواهان نشود، كتاب 

تى ديگر صفحه است و تا مدّ  ٤٠٠را نوشتم كه در حدود 

در اين كتاب حشو و . چهارم آن منتشر خواهد شد چاپ

مه زوايدى كه در كتاب مهدى موعود وجود داشته و عّال 

با . مجلسى هم يقينا آن را قبول نداشته، تنقيح شده است

اين كتاب ديگر كسى نمى تواند به دنبال بهانه باشد، مگر 

معلوم است كه اگرمرحوم دوانى نيز قبل » .اينكه معاند باشد

ظهور اديان بابى بهائى مى زيست وبحاراالنوار راترجمه از 

  !مجلسى چنين نمى نوشت مى كرد، راجع به مرحوم
كه دورۀ دين اسالم را يك  ٢٨-٢٩ ۀسبا،آي مثل سورۀ ١٤

رجوع ... / سال است تعيين فرموده؛ و ١٠٠٠روزكه مساوى 

  .شودبه دهها كتب استداللى بهائى
 »ن الحكيمآيس والقريظهرعند سنة «قبيل  احاديثى از ١٥

كه به حروف ابجد سنۀ ثانى ) ٥٨٨،ص١قاموس ايقان، ج(

 .ازظهورحضرت باب مى شود
براى رفع  وجالب آنكه مرحوم مجلسى هم،. همان منبع ١٦

تناقض بين احاديثى كه تعيين وقت مى كند با مسألۀ منع 

با منع ... «: تعيين وقت، برخالف آقاى دوانى، مى نويسد

زيرا رواياتى كه ازتعيين وقت ها . فات نداردتعيين وقت، منا

نهى كرده، مقصود تعيين وقت به طور حتم است، نه تعيين 

، ج بحاراالنوار» درآن برود 'بدا'وقتى كه احتمال حصول 

 ٨٩١، ص١٣
  .٩٢٦صد و پنجاه، و صد وهفتاد، و: صص ١٧
براى ديدن آن احاديث از جمله مراجعه فرماييد به همان  ١٨

 ١٢٤٢تا  ١٢٣٨:كتاب ،صص

 

 
 —ۀ شيعه دربارۀ كمبود مؤمن حقيقى حتى درفرقۀ ناجيّ  ١٩

همين كتاب  ٨٨٣درص —امامى  ١٢به عقيدۀ شيعيان 

ذكر شده است شيعۀ حقيقى مانند  ،١٣بحار االنوار ج 

  .قليل خواهند بود »سرمه درچشم ونمك درغذا،«
عقيدۀ پايان يافتن عالم درميان بعضى مسيحيان نيز به  ٢٠

مطرح است وآنان ) ع(با رجعت حضرت مسيح شكلى ديگر

پايان  مان وآرماگدون ونيز چون شيعيان منتظرجنگ آخرالزّ 

 !جهان هستند
براى ديدن معانى حقيقى آنها رجوع شود به كتب بهائى  ٢١

 ازحضرت بهاءاهلل، جواهراالسرارو  ايقان: ازجمله

 مكاتيبنه جلد وُ  مفاوضاتبنيانگزاردين بهائى، و 

لبهاء جانشين رسمى ومنصوص حضرت ازحضرت عبدا

، مائدۀ آسمانىنه جلد : كتب ديگرى همچون و بهاءاهلل،

ه استدالليّ ، قاموس ايقان، چهارجلد ات نعيمجنّ ، فرائد

، تبيان وبرهان، دالئل العرفان، گلشن حقايق، صدرالصدور

 ،و مذاهب آن حضرت محّمد، سيّدرسل، مبشرين غربى

ها منبع ديگربه زبان هاى ، ودهرهبران ورهروان ،محاضرات

   .ازجمله فارسى وعربى وانگليسى
به عنوان نمونه رجوع شود به ترجمۀمرحوم دوانى، باب  ٢٢

 ...٧٠٢،٨٠٨، ٦٩٨: ،و صص٢٤و ٢٣و ١
  .٢٤٤،ص ٦، ج آثارقلم اعلىكتاب  ٢٣

 وتحّقق وعود مانكجى صاحب،

  اسالمى
 .٦/٦/١٣٨٦ به تاريخ ،ساغرسايت  موجود در ١
ه درخصوص ظهورقائم موعود، وعودالهيّ  ت وبشارا درمورد ٢

دوجلد كه شرح  در جنّات نعيمازجمله رجوع شود به كتاب 

 ۀ منظوم شاعرشهيربهائى جناب نعيم مى باشد والليّ داست

 .شرح نموده اند دانشمندبهائى جناب اشراق خاورى آن را
حضرت (دراحاديث اسالمى است كه پس ازقائم موعود ٣

، )حضرت بهاءاهلل(ت مى فرمايد، حضرت مسيح رجع)باب
به صلح وعدالت  ملغى مى فرمايد ودنيا را را وحكم جهاد
ال ينَقِطُع الجهاُد «: حديث معروف اين است. مى رساند

 ناسخ التّواريخكتاب (  »عن اّمتى حتّى ينِزُل عيسى بُن مريم
به  وعود رجوع شود و بشارات درمورد ديگر).ازسپهركاشانى

 .٢دداشتيا در مذكور مأخذ
 .١٧٦سيّد رسل حضرت محّمد، ص  ٤
، تأليف روحى ارباب، ترانهنوجوانان  ۀ جوانان ونشريّ  ٥

 .٥٠٢-٥٠٠: صص بديع،١٢٩نشر ،٤جلد
 ١٣١يا  ١٣٧سوره آل عمران، آيه  ٦
 .١٢١، ص ٢، ج مكاتيب عبدالبهاء ٧
 .٦٢، ص ٣، ج مائدۀ آسمانى ٨

 



 
 ٢٠٠   ولوله درشهر

 
 
 جالب آن كه خودجام جم درمقاله اش نوشته جناب ٩

! مخالف بوده اند» فارسى سره نويسى«ابوالفضائل با 
 در وحقيقت اين است كه جناب ابوالفضائل چنانكه خود

هدايات  نامه اى به فارسى سره به آن اشاره كرده اند، دراثر
ه بوده اند كه كوشش مزبوركارى بيهوده آيين بهائى متوجّ 

بوده چه كه به وحدت عالم انسانى كمكى نمى نموده، وبه 
وحدت زبان وخط  جاى آن حكم حضرت بهاءاهلل مبنى بر

شرح احوال جناب رجوع شود به كتاب .(رامطرح مى نمايند
 ، تأليف روح اهلل مهرابخانى،ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

رسائل ورقائم ؛ وكتاب ٦٥بديع، ازجمله ص ١٣١نشر
، تأليف روح اهلل جناب ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

اين  در به اين دليل اگر). بديع١٣٤رمهرابخانى، نش
است، جام جم طبيعتًا بايد به آنانى  خصوص ايرادى وارد

ادامه دادند، ونه جناب  بگيرد كه سره نويسى را ايراد
وجالبترازآن اينكه حضرت بهاءاهلل درلوح ! ابوالفضائل

دو  هر) تازى(مانكجى به وى مى فرمايند كه فارسى وعربى
زبان پى بردن به گفتارگوينده  از خوب است، چه كه مقصود

 خود وشاهدآن آثار. زبان مى آيد دو است واين ازهر
زبان فارسى وعربى نازل شده  دو حضرتشان است كه به

است، وجالب آنكه درآخرلوح مانكجى كه به نوعى فارسى 
نازل شده،  سره مليح، نه ازآن نوع كه ديگران نوشته اند،

ه تا همه بدانند كه همۀ مناجاتى به زبان عربى نازل شد
ت ومحبّ  حاداين آيين نازنين حول وحدت واتّ  ن وآثارئوش

دورمى زند، وهرآنچه كه بوى اختالف وبهترى وبرترى ازآن 
 !استشمام شود، دراين بساط جائى ندارد

؛ ٢٦٧-٢٥٩، چاپ مصر، صصمجموعۀ الواحكتاب  ١٠
 .به بعد ٢، صدرياى دانش

 ۀرّديّه هاى امثال جام جم درآين

  خطابات حضرت عبدالبهاء

 —در منزل  ١٣٢٩ذى قعده  ٢٨نطق حضرت عبدالبهاء  ١

ص  ١خطابات مبارکه جلد  — ١٩١١نوامبر  ١٩در پاريس 

١٨٦.  
بوده  مثل چندكتاب زيركه ازقضا مورداستفادۀ جام جم نيز ١

،بابى ، شيخى گرى: تحقيق در تاريخ و عقايدكتاب : است

نوشتۀ دكتر يوسف  رايىو كسروى گ... گرى، بهايى گرى

مؤسسۀ مطبوعاتى عطايى، . ش.ه١٣٥١فضايى در سال 

( .٥ص. ش.ه١٣٦٣چاپ ششم با تجديد نظر كلى در سال 

جالب است كه در تيتر كتاب روى جلد و نيز روى صفحۀ 

نقطه چين گذاشته و بعد نوشته » بهايى گرى«اول آن بعد از 

 تحقيق مزبور ظاهرًا منظور اين بوده كه» و كسروى گرايى...«

است، حال آنكه متن » وغيره«راجع به چهار مكتب مزبور 

اى در » وغيره«كتاب فقط راجع به آن چهار مكتب است و 

احتماًال چون قبل از نويسندۀ مزبور كتبى مشابه با . كار نيست

مضامين تكرارى كتاب ايشان چاپ شده بوده، براى جلب 

 

 
لبين از آن توجه، با نقطه چين مذكور درج شده تا طا

، ابوتراب ت دين نيستبهائيّ كتاب .). استقبال نمايند

 باقر د، محمّ بهائيانكتاب . هدائى،تهران،فراهانى، بى تا

 ....١٣٥٧نجفى،تهران، طهورى، 
 آنها آقاى عبداهلل شهبازى، آقاى سعيدزاهدۀ ازجمل ٢

دراينترنت،  بهائى پژوهىزاهدانى، و نويسندگان سايت 

جام جم  ۀويژه نام ٤٧ ۀليست صفحوغيره هستند كه در

 .).ذكرشان رفته است
، ستون ٤٧ص( ويژه نامه اش در خوشبختانه جام جم عزيز ٣

 دو هر دسته گل بزرگى به آب داده وفهرستى از) سمت چپ

طالبان منصف  كارمحققين و را ارائه نموده و مزبور دسته آثار

 .را آسان نموده است
 ١١٢بقره، ٤
موجود ۀ ودبه ده ها كتاب و مقاله وجزوبراى نمونه رجوع ش ٥

و نيونگاه و  اوهام زدائىو  بهائىۀ كتابخان: در سايت هاى

 ...و نقطه نظر
بغضش چنان است كه حتى برخالف تمام رّديّه نويسان،  ٦

 ابا حضرت باب نيز» سيادت«خود ازذكر  »سرسخن«در 
كه موعودشان  مبادا منتظرين حضرتش متوجه شوند كرده تا

 ق بشارات اسالمى ازخاندان رسول اكرم ص ظاهرطب بر
، سيادت ٦٢جالب آنكه درهمين ويژه نامه،ص. شده اند

قبول جام جم، آقاى  مورد تأكيد استاد حضرت باب مورد
 ! محيط طباطبائى، قرارگرفته است

فهرست رّديّه هاى مزبور،  از شايان ذكراست اولين مورد ٧
 (الدوله است  ، تأليف زعيممفتاح باب االبوابكتاب 

- ١٩٢،صص٢دربارۀ او من جمله رجوع شود به مكاتيب،ج
؛مائده ١٥٧-١٥٨، صص٥؛ مائده آسمانى، ج ١٨٦

 ،١ج ؛ كتاب محاضرات،١١٤و  ١٠٩ص ،٩آسمانى، ج
كه اصل متن عربى آن را مترجم محترمش آقاى ) ٢ص

تاريخ نشرآن، بسى  سال از ٥٣حسن فريدگلپايگانى، پس از
. به زبان فارسى تبديل نمود تمام عيار به رّديّه اى بيشتر

ون فى ييّ ءاْلبابيون والبها« همچنين دراينجا بايد كتاب
، ازآقاى )م١٩٦٢./ق.ه١٣٨١چاپ ( »حاِضِرِهم وماضيهم

عبدالرزاق الحسنى را ازفهرست رّديّه هاى جام جم مستثنى 
آنجا كه توانست سعى كرد به  تا او ،چه كه ظاهرًا نمود

براى اين منظور  طرفانه دهد و قيقى بىتحۀ تأليف خودجنب
جمله بعضى كتب بابى  از مراجعه كرد و بهائيان نيز به خود

از حضرت شوقى ربانى ولى امر بهايى تقاضا  وبهائى را
تأييد براى وى كتبًا از  ت و آرزوىخواسته اش با محبّ  نمود و

مؤلف مزبور عالوه بر . طرف حضرتشان مورد قبول واقع شد
ى از نظرات ئو اصل منابع بهائى ز كتب بهااستفاده ا

ى نيز استفاده كرد، وحتى ئمخالف دين بابى و بها
 يان دربارۀ اشتباهات كتابش رائبها بعدى توضيحات

رّديّه  از را او اين قبيل اقدامات او، كار. نيزضميمه نمود
 . درفهرست جام جم جدا مى سازد نويسان ايرانى مذكور

 ۀويژه نام ٤٧ ۀى،به فهرست صفحبراى ديدن نمونه هائ ٨

عجايب اين است كه هم امثال  از. جام جم مراجعه شود

 

 
آنها استفادۀ وسيع مى  آقاى عبداهلل شهبازى مورخ رسمى از

 !رئوفى كند، وهم جاعلين رّديّه هاى مهناز
ص  ١٣٥٥سال چهارم شماره هفتم مهرماه  گوهرمجله  ٩

٥٦١.  
، به ١٣٨٦شهريور  ٦، امنامه ايّ ه ، ويژجام جمنشريه  ١٠

مرگ حق است اما براى «، مقاله ٣٧عنوان نمونه، ص 

 .»همسايه
 .،همان صفحه٩ۀ مأخذشمار ١١
ام، به کتاب هاى آواره و صبحى ايّ  ۀمقال ١٠در بيش از  ١٢

ازجمله نگاه کنيد به پى نوشت هاى : استناد شده است
 ١٤،  ١٦، ١٧،  ٤١، ٤٣، ٤٥،  ٤٧، ٦٤: صفحات

نفرمقاله اى مجزا  اين دو درمورد. ٧، ٩،  ١٠،  ١١،
آواره، طناب  صبحى و«درهمين مجموعه تحت عنوان 

تقديم  »انقالب پس از رّديّه نويسان قبل وۀ هاى پوسيد
 . شده كه مالحظه مى فرمائيد

درمقاالت ومطالب اين مجموعه شواهدى از تحريفات  ١٣

 .مزبور را مشاهده خواهيد فرمود
ت عالوه بررجوع به خودآن ت اين سايماهيّ  ۀدربار ١٤

 نقطه نظربخش هاى آن، به سايت  ۀدقيق هم ۀومطالع

 .رجوع شود
 .، سرسخن٢ ۀصفح ١٥
، چاپ ١٣٧٠، نشر امير كبير، تهران، تاريخ در ترازو ١٦

 .٧سوم، فصل 
 ١٩، ٩٣٣، شماره »جام جم«رجوع شود به روزنامۀ  ١٧

ۀ ت مؤسسّ همايش مذكور به همّ . ٨، ص ١٣٨٢مرداد 
موزه و مركز اسناد  تاريخ معاصر ايران، كتابخانه، مطالعات

مجلس شوراى اسالمى و پژوهشگاه علوم انسانى و 
در ( مطالعات فرهنگى در محل مجلس شوراى ملى سابق

برگزار شد و از جمله سخنرانان و محققين ) ميدان بهارستان
دكتر رضا داورى، آيت اهلل عباس : آن عبارت بوده اند از

نى، دكتر کريم مجتهدى، دكتر موسى على عميد زنجا
نجفى، دكتر مجيد تفرشى، دكتر محمد مدد پور، عبداهلل 

( شهبازى، حجت االسالم والمسلمين على ابوالحسنى 
، دكتر ناصر تكميل همايون، دكتر عطا آيتى، حجت )منذر

االسالم مهدى انصارى، دكتر مظفر نامدار، ناصر تقوى، و 
همان طوركه .( ى زادگانحجت االسالم والمسلمين مهدو

مالحظه مى شود بعضى ازاين شركت كنندگان، درهمين 
 دارند و نيزحضور ٦/٦/١٣٨٦ام جام جم مورخ ايّ  ۀويژه نام

 ). به اسامى روى جلدمراجعه فرمائيد! مطلب نوشته اند
) ١٥، ص ٢ج( ظهور و سقوط سلطنت پهلوىدر كتاب  ١٨

د كه اسناد دول نيزكه مطالبى عليه امربهائى دارد، مى نويس
استعمارى معتبر ترين اسناد نيست بلكه اغراق دارد و اسناد 

و . رسمى است، حال آنكه آنان اسناد مخفى نيز دارند
اشاره مى كند پس بايد به اسناد داخلى هم مراجعه كرد، و 
يكى نيست سؤال كند پس چرا از اسناد مزبور به شكل 
 گزينشى و در جهت اهداف خاصى درهمان كتاب

 وسايررّديّه هاى عليه امربهائى استفاده مى شود؟ 
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  جام جم مدارك بى نظير

 .٣١٣، ص٢، جمكاتيب عبدالبهاء ١
. مى باشد ٣١٢،ص٢جلد مكاتيبآن همان  مأخذ ٢

اين، دعاى  ه داريد كه درست درصفحۀ بعدازدراينجا توجّ 

 .ديگرى كه ذكرش درفوق رفت مندرج مى باشد
 .آقاى خمينى كشف االسرار ٣
به ديگرمقاالت اين  همچنين مراجعه شود اين موارد در ٤

هامات استعمارى بودن مجموعه كه درآنها به شبهات واتّ 
 .اديان بابى وبهائى پاسخ داده شده است

، ازجناب قاموس ايقانرجوع شودبه كتاب  دراين مورد ٥
 .٤٣٨-٣٨٣: اشراق خاورى، جلداّول، صص

 .٤٣٣همان، ص ٦
به اين حقيقت،  عيان عالوه براعتقادازنكات مهم آنكه شي ٧

هاى حضرت رسول ص ويا ييپيشگو ى اگرمعتقدند كه حتّ 
نمى  ت آنها واردق نيابد، خللى برحقانيّ ائمۀ اطهارع تحقّ 

ه ق وعودالهيّ شود چه كه گاه براى امتحان بندگان، درتحقّ 
يهاى يواقع مى شود، چنان كه اين امردربارۀ پيشگو »بدا«

ازجمله .(ن مجيد هم واقع شدآقر رد حضرت نوح مذكور
حال جام جميان برفرض ) ١٣، جبحاراالنواربه  رجوع شود

دربارۀ عدم تحّقق » نيكو«قبول اقوال راوى محبوبشان 
 بهائى، حداقل بايد آنها رامانند امر ه درالهيّ  بعضى وعود

ى مى ه دراسالم واديان قبل تلقّ الهيّ  ق وعودعدم تحقّ  موارد
واقع شده ومى  ه دراين ظهورالهيّ  وعود حال آنكه! كردند
 .شود

: مى فرمايند كلمات مكنونۀ فارسى حضرت بهاءاهلل در ٨
 خود دوست مرا از دشمن مرا درخانۀ من راه داده ايد و«

بشنويد . مرا دردل منزل داده ايد چنانچه حّب غير. رانده ايد
دوستان . بيان دوست را وبه رضوانش اقبال نمائيد

دارند،  يكديگررا دوست داشته و صلحت خودظاهرنظربه م
شما دوست ) به خاطر(ولكن دوست معنوى شما را ِالٔجل ِ 

دارد، بلكه مخصوص هدايت شما بالياى ال  داشته و
به چنين دوست جفا مكنيد . قبول فرموده) بى شمار(ُتحصى

وفا كه  اينست شمس كلمۀ صدق و. وبه كويش بشتابيد
 »...اشراق فرمودهازُافق ِاصَبع ِ مالك اسماء 

ازبهائيان وسايت  لوح مزبوررا ا آنكه هموطنان عزيزتمنّ  ٩
با طرح بديع  هاى بهائى بيابند ومطالعه فرمايند تا خود

سال است آشكارشده آشنا  ١٦٤جميع اديان كه  موعود
ببينند وبه جان ودل وفكر خودقضاوت  گردند وبه چشم خود

 .فرمايند
، چاپ مصر، الواح مباركه مجموعه، مندرج در لوح دنيا ١٠

 .٢٨٥-٣٠١: صص
 .١٣؛ بحار االنوار، ج ١٨٧، ص مستطاب ايقانكتاب  ١١
 .١٣؛ وبحاراالنوار،ج١٨٩همان، ص  ١٢
 .٤٣ترجمه، مفتاح باب االبواب، ص  ١٣
 .٣١همان، ص  ١٤
حضرت  مكاتيب: دراين مورد ازجمله مراجعه شود به ١٥

؛ عبدالبهاء خطابات؛ ١٤٣-١٤٦:صص ،٢عبدالبهاء، ج
، ٣٩٨-٣٩٩، ٤٤٧، ٤٤١، ٣٨٨: ، صص٣، ج مکاتيب

 

 
از جناب  برهان المع؛ پيام ملكوت؛  ٤٨٩ – ٤٩٠

گلپايگانى، و نطق ايشان مندرج در كتاب شرح  ابوالفضائل
 ٢٩٨: حال ايشان به قلم جناب روح اهلل مهرابخانى، صص

-٢٩١. 
 .١٥٩، ص٢، ج رگ تاکجوع شود به كتاب رازجمله  ١٦
، دى، مقاالت ورسائل درمباحث متنوعهداو دكترعليمراد ١٧

سۀ معارف بهائى، ، تهيه وتنظيم وحيدرأفتى، نشرمؤسّ ٣ج

 .٢٠٣م، ص١٩٩٣كانادا، 
 در در مورد جواب محيط طباطبايى عالوه برمنبع مذكور ١٨

،رجوع شود به ١٨٩- ٢٢٣، صص ١٧يادداشت شمارۀ 
چاپ ايران، ازجمله  مطالعۀمعارف بهائىۀ شماره هاى نشريّ 

نّواب زاده با عنوان . به قلم جناب ص١٢مارۀ جزوۀ ش
و دربارۀ ملکم . بديع ١٣٢، نشر نقدى برمقالۀ كتاب شناسى

مندرج دركتاب  خان رجوع شود به لوح حضرت عبدالبهاء،
 .١٤٣-١٤٤: ، صص٩، ج مائدۀ آسمانى

از آن مى فرمايد كه مى گفتند قرآن  درهمان سوره آيۀ بعد ١٩
بر او مى  پيشينيان است كه اساطيراّولين وافسانه هاى«

ودرسورۀ » .هر شبانگاه و بامداد نويسانند آن را خوانند و مى
درپاورقى . نيزبه تهمت مزبوراشاره مى فرمايد١٠٥نحل، آيۀ

ه علماى حوزۀ علميّ  از ، تصحيح هفت نفر٩ن شمارۀ آقر
ن آقم، دربارۀ اشخاصى كه گفته مى شده حضرت رسول قر

ه اند،ازعابس، يا غالم خويطب بن ازايشان آموخته ونوشت را
عبدالعزى، ويا به قول بعضى نصرانى ورومى بوده، وبه 

 .قولى غالم شمشيرگرى نام مى برد
 .٥٧-٥٦، صص١٢، شمارۀمطالعۀ معارف بهائىنشريۀ  ٢٠

  ...آواره و صبحى

كژ  راست راكتاب  ۀرجوع شود به ترجم دراين مورد ١

 .١٤اودوشفر، ص به فارسى، از انگاشته اند
 ١٣٤٤چاپ دوم آن، تهران،  ٢
از  »عهد و ميثاق«ه مقال: به دراين مورد ازجمله رجوع شود ٣

موژان مؤمن مندرج در يكى از نشريات اخبار امرى 
، ٢جرحيق مختوم ؛  ٤٦- ٦٢صص  بديع، ١٥٨سال
 . ١١٥-١٢٤:صص

كه او  —صبحى ونيكو  يعنى —سرنوشت دو رفيق او نيز  ٤
ى ئت با امر بهاشان كه در ضديّ را مى ستودند، مانند قلوب

بقره،  ، قرآن مجيد،»َتشاَبَهْت ُقُلوُبُهم«(يكديگربود  شبيه
: نيكو در صص حسن.( ، جز يأس و خسران نبود)١١٢
تقريظى بر آن نوشته و آواره  ٢ج ه،ريّ كواكب الدّ  ٣٣٦- ٣٣٨

 ). را ستوده بود
. آشكار است دى از قرآن مجيد اين حقيقتدر آيات متعدّ  ٥

؛ ٢٨٦، ٢٨١، ١٤٩،١٥٩:آل عمران: عنوان نمونهبه 
   .... ؛٢٧:؛بقره٣٥،١٢٥:؛ اعراف١١:نور
 ٤٠٢به نقل ازبهائيان، سيد محمد باقر نجفى ص  ٦
و المسلمين سيّد هادى خسروشاهى  االسالم حّجتمقالۀ  ٧

گاهى به خاطرات «مزبور تحت عنوان  ۀدرفصل نام
به  ان عزيزت عدم اعتناى هموطنآمده است وبه علّ  »صبحى

 ت عزيزافزون ملّ  ه وكنجكاوى روزتوجّ  امثال صبحى و آثار

 

 
وى  س بهائى است كه ايشان ازايران نسبت به آئين مقدّ 

اهّميت خاطرات صبحى از دو جهت «: كرده اند چنين ياد
ت نويسنده که از افاضل و نخست شخصيّ  قابل توّجه است؛

اطرات خ باشد و ديگرى محتواى ادباى معروف عصر ما مى
. گرى پرداخته است بهائى ۀکه به تاريخ و عملکرد فرق

 ربع قرن از انتشار کتاب اّول، باز رغم گذشت حدود سه على
ديگر . نمايد خوانى و يا نگاهى به خاطرات وى ضرورى مى

صبحى، نثرى اديبانه و ممتاز دارد که ۀ آنکه اين دو نوشت
البته  ».ادبى و سخنورى وى است حاکى از مقام ارجمند

اين امر از امثال جناب حجت االسالم بعيد نيست ، چه كه 
به علّت همين ديد بهائى ستيزانه وغيرمنصفانه است كه 

، فصل نامۀ مطالعات تاريخىهمين ايشان درمطلبى در 
، ص ۱۳۸۴بهمن، چاپ زمستان۲۲، ويژه نامۀ ۱۱شمارۀ 

، با ديد و قصد وارونه جلوه دادن حقايق، پس ازاشاره ۷۵
اينكه پروفسور بهائى ايتاليائى، جناب بوزانى ، قرآن به 

مجيد را به زبان ايتاليائى ترجمه كرده، به جاى قدردانى وبه 
جاى اعتراف به اينكه ديانت بهائى نفوسى چون جناب 
بوزانى را ازمسيحيت به خودجذب ومؤمن نموده است به 
طورى كه چنان برحّقانيت اسالم عزيز معترف شان ساخته كه 

ه ترجمه ومعّرفى قران كريم نيز پرداخته اند، دراظهارنظرى ب
غيرمنصفانه وحقيقت ستيز، بهائيان را مخالف اسالم جلوه 

در مورد بهائى ! داده، فرموده اند ترجمۀ ايشان ايراد دارد
درهمين مجموعه حقايق  »قلقلك«ستيزى ايشان درمقالۀ 

  !جالب ترى را نيز خواهيد خواند
،چاپ انتشارات عى گرى،صوفى گرىبهائى گرى، شي ٨

شهادت امثال كسروى . ٩٩، ص١٩٩٦مهر، آلمان، ژانويۀ

كه خوددشمنامربهائى بوده وبرآن رد نوشته نشان مى دهدكه 

حتى غيربهائيان نيزبه فسادوبيشرميامثال آواره وصبحى 

درادامۀ مقاله خواهيدديدكه صادق (شهادت داده اند

جداشدگان ازجامعۀ بهائى  اساسًا). هدايت نيزچنيننظرداده

فقط نزددشمنان امربهائى درايرانموردتوجه ظاهرى قرارگرفته 

اند كه آن نيزبه خاطراستفادۀ ابزارى ازايشان برايمخالفت با 

واال درحقيقت وباطن آنان حتى . دين بهائى بوده است

نزدخوداينان نيزارجوقرب حقيقى نداشته اندچنانكه به 

ال خود رها كرده وآن بختبرگشتگان مرورايام آنان را به ح

امروزاين جريان . درتنهائى وبيچارگى خودازدنيا رفته اند

دربارۀ خانممهنازرئوفى درحال تكراراست كه باندرديه 

نويسى ايران ونيزجام جم وكيهان وراديووديگران مشغول 

! استفاده ازايشان هستند، تا كى اورابه حال خودرها سازند

درجاى ديگرازهمين مجموعه مطالبى  دربارۀخانم رئوفى

 .مذكوراست مراجعه فرمائيد
، كتاب يكم كنكاشى دربهائى ستيزىبه نقل از كتاب  ٩

نيكوصفت، . ازسلسلهنشريات خرافات زدائى،ازس

نامه ٨٢، به نقل از١٣٨٥انتشارات پيام، چاپ اول خرداد

ازصادق هدايت به حسن شهيدنورانى،كتاب چشم 

. ١٩٤٨شنبه ماه مه ٢٧خرداد ١مۀ ، نا١٣٧٩انداز،پاريس،

 



 
 ٢٠٢   ولوله درشهر

 
 

همچنين رجوع شودبه شهادت آقاى محيط طباطبائى ــ 

 بهائى پژوهىكهمورداعتماد جام جم وسايت ضدبهائى 

است ـــدرخصوص سنديت نداشتن كتب آواره وصبحى، كه 

بررسى ادعاى جام جم «درهمين مجموعه، تحت عنوان 

، »مۀ ايامبودن مطالب ويژه نا 'وعالمانه دقيق'درخصوص 

 .آمده است
نويسندۀ كتاب، . ٨٥٩ـــ  ٨٦٠: ، قسمت دوم،صص٨ج ١٠

جنابفاضل مازندرانى، ازدانشمندان جامعۀ بهائى مى 

 .باشند
ازعجايب آنكه رديه نويسان شيعى درايرانكه  ١١

اينقدرسنگ صبحى رابه سينه مى زنند، خودهمان 

 چيزهائى را درموردمعاويه مدعى هستندكه خيلى شبيه به

بعضى مواردى است كه راجع به صبحى مى گويند، وبا 

يك بام ودوهواكردن، آنچه برخودنمى پسندند برديگران مى 

دركتاب ! پسندند، ومرگ را خوب مى دانند ولى برايهمسايه

، گفتارسلطان الواعظين شبها يپيشاور دردفاع ازحريم تشيع

: ، ناشر١٣٦١شيرازى، چاپ بيست وهشتم،ديماه 

سالميه، كه به تأئيد آيات عظام ازجمله آيت دارالكتب اال

صفحه مناظرات بين اهل  ١٠٥٩اللهبروجردى رسيده، ودر

آمدهكه طرف  ٧٧٢-٧٧٥: تسنن وتشيع است، درصص

سنى مى گويد معاويه خال المؤمنين وكاتب وحى بوده 

وخواهرمعاويه اّم حبيبهزوجۀ رسول اهلل ص بوده است ولى 

سلطان الواعظينشيعى . نندشيعيان به اوبى حرمتى مى ك

جواب مى دهد كه معاويه كاتب وحى نبوده بلكه كاتب 

هجرى مؤمن شده كه ١٠معاويه سال . مراسالت بوده

ازدوران وحى چيزى باقى نمانده بوده، بلكه كاتب 

چون رسول اكرم ص را خيلى آزارنموده «. مراسالت بوده

سفيان وبدها گفته بودوبعدازاينكه سال هشتمدرفتح مكه ابو

مسلمان شد نامه ها براى پدرنوشت واوراتوبيخ وسرزنش 

نمودكه چرامسلمان شدى وقتى هم كه خودش ناچار شد در 

 —درشبه جزيرة العرب و خارجاز آن  —اثر بسط اسالم 

مسلمان شود ميان مسلمانان موهون بود جناب عباس عّم 

اكرم رسول اهلل صازآنحضرت درخواست نمودكه يك 

عاويه بدهيد تا از خجلت بيرون آيد حضرتبراى امتيازى به م

» .رعايت تقاضاى عّم بزرگوارش اوراكاتب مراسالت نمود

پس ازنقض عهد عليهحضرت على ع، معاويه درمذمت آن 

  ). ٧٧٩ص(حضرت حديث جعل مى كرد

جالب آنكه وى به قول خودش درپاسخبه سنى عزيزى كه 

يه كاتب معاويه راكاتب وحى گفته استدالل مى كند معاو

ناگفته نماند كه (وحى نبودهبلكه كاتب مراسالت بوده 

ازكاتبين وحى حضرت رسول نيزبوده اندكهنقض عهدكرده 

 

 
اندوازاسالم خارج شده اند، مثل عبداهلل بن سعد ابن ابى 

، اما وقتى بهائيان درجوابرديه نويسان عليه امربهائى )سرح

الت استدالل مشابهى رامى آورند كه صبحى كاتب مراس

بودهونه كاتب وحى، واساسًا وحى مخصوص حضرت 

بهاءاهلل بوده ونه حضرت عبدالبهاء كهمصدرالهام موهوبى 

: ازجلمه چنين نوشته اند! ( بوده اند، ازايشان نمى پذيرند

اين دو نفر از کسانى بودندکه پيروان سر سخت بها و «

و باصطالح کاتب وحى آنها ....عبدالبها محسوب مى شدند

و ......و الواح بسيارى به افتخار آنها صاد رشده بودبودند

بهاييان احترامى که براى ايندو نفر قائل بودند کمتر از خود 

آنان به تمام زير و بم بهاييتآشنا ئى ......بها و پسرش نبود

داشتند و شاهد تمام فعاليتهاى سياسى، مذهبى و تمام 

رفتارهاى اجتماعى،شخصى و خانوادگى اين حضرات 

كه مطلبى  http://bahaallah.blogfa.comسايت » .بودند

 يا مهناز و. »نخواندن نيست تحرى حقيقت،«با عنوان 

براى «: به اشتباه چنين مى نويسد مسلخ عشقرئوفى در 

اينكه حقيقت ساختگى بودن و پوچبودن اين دين برايت 

بيشتر روشن شود، در نوشتجات باب و بهاء بيشتر دّقت كن 

  ). »كاتب وحى آنها، آقاى صبحى را بخوانوكتابهاى 

حال آنكهبه قول خودشان معاويه كاتب حضرت محمد ص 

كه مصدروحى ورسالت هستند بوده، ولى صبحيكاتب 

حضرت عبدالبهاء بوده كه جانشين حضرت بهاءاهلل كه 

اينك ! مصدروحى الهى دردورۀ جديدهستند، بوده

پرسيد كه  بايدازجام جميان ودارودستۀ همچون خودشان

! دراين موردكهخودشان نوشته اند، چه دارند بگويند

مگرنمى گويند كه معاويه نزدحضرت رسول به كتابتمشغول 

بود وسپس نقض عهدكرد وبه جعل احاديث عليه شيعيان 

پرداخت؟ بنابراين چگونه است كهاحاديث اورادرردشيعه 

قبول ندارند، ولى رديه هاى مشابه صبحى عليه بهائيان را 

فاعتبروا يا اولى ! حجتكامل مى دانند؟ سبحان اهلل

 !االبصارواالنصاف
اهل بها اين رويه راازمواليشان حضرتعبدالبهاء آموخته اند  ١٢

، پس ازافشاياقدامات الواح وصاياكه دروصيت نامۀ خود، 

دشمنان و پيمان شكنان، چنين برايشانطلب استغفار كرده 

ِانّى َاْدُعوَك ِبِلسانى وَجنانى َاْن ال  َربِّ «: اند، َقوُلُه الَْمْحبُوْب 

ِانّياِكب ِبَوجهى ... ُتؤاِخَذُهْم ِبُظْلِمِهْم َواْعِتساِفِهْم َو ِنفاِقِهمْ 

نِْكساِر َو َاْدعُوَك ِبُكلَِّتَضرٍع َواْبَتهاٍل َاْن  لِّ َواْالِ َعلى ُتراِب الذ

ْن َاراَدنى ِبُسوٍء َو َاهاَننى َتْغِفَرِلُكلِّ َمْن آذانى َو َتْعُفَو َعْن ُكلِّمَ 

َل َسيئاِت ُكلِّ َمْن َظَلَمنيِبالَْحَسناِت َو َتْرُزَقُهْم ِمَن  َو ُتَبدِّ

ْلَمَبّراِت  َر َلُهْم ُكال اى پروردگار :مضمون( »...اْلَخيراِت َو ُتَقدِّ

من همانا ترا به زبان و قلبم مى خوانمو مى خواهم كه آنها 

 

 
همانا رخ بر ...قشان مجازات مفرمايىرا به ظلم و جور و نفا

خاكافتادگى و انكسار مى گذارم و ترا به كل تضرع و زارى 

دعا مى نمايم كه ببخشايى هر كهرا كه مرا اذيت نمود و عفو 

فرمايى هر آن كس را كه بدى مرا خواست و مرا اهانت 

نمودوتبديل فرمايى گناهان كسانى را كه به من ظلم كردند، 

ايشان را از خيراترزق دهى و همۀ خوبى ها را به حسنات، و 

 ...).برايشان مقدر فرمايى
نيز توقيعات . ١٥و١٤صص  ٦جلد  مائدۀ آسمانىكتاب  ١٣

نظربه همين حكم،حضرتشان دربارۀ . ٢٥٠ص  ١جلد 

همان آوارۀ مذكور، به جناب عبدالوّهاب ذبيحى مى 

به آواره ) بهائيان(فرمايند كه بايدهر كس ازاحبّاء 

تا فلِس آخر قرض را بپردازد زيرا حقوق مدنى «قروضاست م

، جلد نهم، مصابيح هدايتكتاب (» .او محفوظ است

 ).مى فرمايند ٤٩١ص

  ...تاريخ نويسى تا داستان پردازى از
و نيز سايت بهائى پژوهى،  ٧سال پنجم شماره  گوهرمجلّه  ١

 مقاله برهان قاطع
 ٦٢ص  ١٣٨٦ريور شه ٦نامه ايّام ه ، ويژجام جمه نشريّ  ٢
ياد  »داستان«چون خود نويسنده، از اين قضيه با عنوان  ٣

 .مى نمايد ؛ از ذکر اين کلمه ابائى نيست
ايّام  كه با انتشار بهائى پژوهىسايت . ٢ماخذ شماره ٤

ه متقابًال مسائل پشت بسيارى ازمسائل پشت پرده اش ــ والبتّ 
اى محيط پردۀ جام جم ــ آشكارتر شده است، دربارۀ آق

برازنده نام  -اسطوره تحقيق «: طباطبائى ازجمله مى نويسد
آن استاد بى بديلى است که براستى تحقيق و پژوهش را 

بيش از شصت سال  .اعتبار بخشيد و مالک و معيار آن شد
مقاله و مقامه تحقيقى آفريد تا  پياپى قلم علم مدارش،

تبعش بر دوهزار گذشت وشيوه تحقيق و ت بدانجا که از مرز
ى ديگر کشورها و بوم و حتّ  صد ها عالم و پژوهشگر اين مرز

تالشهاى روح  ۀو هزاران نکته بديعى که ثمر اثر گذار گرديد
جستجوگرش بود را متواضعانه به جهان دانش عرضه 

اين سايت نخستين سايتى بود که از تحقيقات آن » «.نمود
و آنها  نموداسطوره تحقيق در زمينه متون بهائى پرده گشايى 

» .را در اختيار بهائى پژوهان در سراسر جهان قرار داد
رحمت و رضوان الهى نثار روح پر فتوح آن سالله از تبار «

قدردانى از » «.سيّد محّمدمحيط طباطبائى پيامبر اکرم
قدر دانى از ساحت علم و  محيط طباطبائى ، محيط ادب،
 »...پژوهش است

درمصاحبه اى گفته اند دربارۀ اخيرًا  اريان نيزقاى حجّ آ ٥
آقاى :اميرحسين! جناب دكترداوودى چيزى نشنيده اند

ام که شما  با آرزوى سالمتى وتندرستى؛ شنيده! دكتر
اّطالعات خوبى از جريان بهائيّت در تاريخ معاصر ايران 

من دانشجوى رشته فلسفه هستم و ُخب از سر . داريد
سرنوشت دکتر خواستم بدانم اّطالعى از  کنجکاوى مى

عليمراد داوودى، استاد و مترجم آثار فلسفى در ايران 
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او در اوايل انقالب به نحو مشکوکى ناپديد  داريد؟ ظاهرًا
  .شده و بهائيان معتقدند به قتل رسيده است

شناسم و اّطالعى هم  فانه ايشان را نمىسّ أمت:اريانسعيد حجّ 
. از خبرى كه شما گفتيد، ندارم

http://norooznews.ir/news/3126.php  
اين مقاله هم در جزوه اى مستقل با همين نام منتشر  ٦

مقاالت و «گرديده و هم در جزء مجموعه اى با عنوان 
 ٢٠٧تا  ١٨٩صفحات  ٣جلد  »رسائل در مباحث متنوعه

عالقمندان مى توانند اين . کانادا –سه معارف بهائى سّ ؤم
 .نمايندمجموعه را درسايت کتابخانه بهائى مالحظه 

 .مقصود دکتر باهر است ٧
 .که در حقيقت، پنجاه واندى سال درست است ٨
و نيز  ٢٠٥ص ١٣٥٥خردادماه . مجلّه گوهر سال چهارم ٩

از تحقيق و تتبع تا تصديق و «مقاله . بهائى پژوهىسايت 
 .)قسمت دوم( »تبليغ فرق بسيار است

 .همان ص. همانجا ١٠
 .همان ص. همانجا ١١
 .٢٠٦همانجا ص  ١٢
  .٢١٤ص ... مقاالت و رسائل ١٣
  .نامه ايّام در صفحه اّول استه عاى ويژاشاره به ادّ  ١٤
ص  ١٣٥٥سال چهارم شماره هفتم مهرماه  گوهرمجلّه  ١٥

٥٦١. 
از جمله نگاه کنيد به مقاله  ٣٧ص  ٢خذ شماره أم ١٦

 ».است اّما براى همسايه مرگ حّق «
 .همان ص ١٤ماخذ شماره  ١٧
و  هريّ کواکب الدّ ه ايّام به کتاب هاى مقال ١٠در بيش از  ١٨

در باره بابيگرى  خاطرات صبحىو نيز  کشف الحيل از آواره

نگاه کنيد به پى : و بهائى گرى از صبحى استناد شده است

-٤٣-٤١-١٧-١٦-١٤-١١-١٠- ٩ -٧نوشت هاى صفحات 

 .٦٤و  ٤٧-٤٥

  ... ايّام تحريفات لفظى و مفهومى
به . دى وجودداردمتعدّ  نظم بديع بهائى مراجع ۀدربار ١

 بديع ازحضرت ولىّ  ١٠٥توقيع : عنوان نمونه رجوع شود به
جهان؛ اركان نظم  ۀ؛ حال وآيند٤امراهلل؛ قرن بديع، جلد

 ...بديع؛
 بهائى ايران از ۀات جامعنشريّ « ۀازجمله با استفاده ازمقال ٢

 ۀسمؤسّ  ٧ۀشمار ۀمندرج درنشري »تعطيل، تا انتشار آغاز
 .١٠٦-٩٢: صص عالى امربهائى، معارف ۀلمجلّ 

ۀ ينى است كه اسم رّديّ ئجهاتى مشابه آقاى رآ از جام جم ٣
ايّام خود در فهرست كتب بهائى  ٤٧ ۀنيزدرصفح را او

دسترسى به  ۀستيزان آورده است؛ ازجمله ازجهت نحو
ات وآثاربهائى با حمايت وهمكارى حكومت وقت نشريّ 

ۀ م كه خوددرصفحدرموردجام ج(است كه به هم شبيه اند 
لين حكومتى ودينى سئوايّام، ستون راست، به بعضى از م ٢

مزبوركه مجازبوده اشاره كرده وازايشان تشكرنموده؛ 
ين نيز به اعتراف خودموّرخين رسمى ئدرموردآقاى رآ

 

 
ظهور و سقوط سلطنت جمهورى اسالمى ازجمله دركتاب 

: ، صص١، ج ١٣٧١العات، تهران، ، انتشارات اطّ پهلوى
تحريف  ۀ؛ وازجمله درنحو)٢٤٣، ص ٢، ج ٣٧٤- ٣٧٣

به همين جهت ! ندا ات مزبورنيزبا هم متشابهمطالب نشريّ 
امثال ايشان فرموده است كه  ۀاست كه قرآن مجيد دربار

ت است كه مى توان ونيزازهمين واقعيّ ».تشابهت قلوبهم«
دريافت وقتى كسى همچون آن مرحوم توانسته به تحريف 

بهائى براى  ۀنين طبيعى بوده كه ازجامعهمچ دست بزند،
دراين موردرجوع !(منتشرنكردن كتاب رّديّه اش پول بخواهد

ه به جام جم؛ جوابيّ  ۀسرسخن درهمين مجموع ۀمقال: شودبه
: حقيق در تاريخ و عقايدكتاب رّديّه عليه امربهائى باعنوان 

، و كسروى گرايى... ى گرىئشيخى گرى،بابى گرى، بها
سۀ مطبوعاتى مؤسّ . ش .ـه١٣٥١يوسف فضايى،  نوشتۀ دكتر

 .ـه١٣٦٣عطايى، چاپ ششم با تجديد نظر كلى در سال 
 ) .ايّام آمده است  ٤٧ۀاين كتاب نيزدرليست صفح. / ش
پاسخ : بهائى مزبورعبارتند از ازجمله ديگرسايت هاى ضدّ  ٤

ى حقيقت؛ اخبار ت؛ تحرّ االت در مورد بهائيّ ؤبه س
ت و سياست؛ بيائيد کمى ت؛ بهائيّ ت؛ سراب بهائيّ بهائيّ 

ت؛ ان مهدويّ عيّ ت؛ کوتاه ولى خواندنى؛ مدّ فکر کنيم؛ بهائيّ 
ت در ايران؛ البرهان؛ مرکز مطالعات فرهنگى سياسى؛ بهائيّ 

جهان بدون صهيونيسم؛ جستجوگر پايگاههاى شيعى؛ مرکز 
ت ؛ به انتظار او ؛ ارتباط بهائيّ ٢مطالعات فرهنگى سياسى 

صهيونيسم؛ انجمن دختران ضّد بهائى با اسرائيل 
رفسنجان؛ پرس و جو؛ مرکز اسناد انقالب اسالمى؛ مجمع 

ت؛ الع رسانى مهدويّ جهانى شيعه شناسى؛ پايگاه اطّ 
ت از نگاه کاريکاتور؛ ت؛ بهائيّ ت و مبارزه با بهائيّ مهدويّ 

ت؛ بررسى و نقد فرق و مذاهب و بهائيّ ) ره(امام خمينى 
باطل؛ بهائى شناسى؛ 

http://www.vahdatebahai.blogfa.com  ؛ سايت خبرى
انديشه يزد؛ يوسف زهرا؛ مر کز اسناد انقالب اسالمى؛ 

فى سايتهاى ايرانى؛ ت؛ معرّ اخبار مهدى؛ اخبار مهدويّ 
ت؛ سايت ت؛ پيرامون بهائيّ وحدت عالم انسانى در بهائيّ 

عبداهلل شهبازى؛ بحث هاى اعتقادى ودينى؛ 
http://www.irdc.ir . 

ت هاست كه آشكارشده، به طورى كه اين وحشت مدّ  ٥
قم واصفهان وغيره به شكلى سازمان  ۀحوزه هاى علميّ 

ع يافته وبعضى ديگرنيزبه دنبال آنها مشغول اقدامات متنوّ 
اهلل جعفر  به عنوان مثال، آيت. بهائى ستيزانه شده اند

ه قم پارسال در سبحانى از اساتيد برجسته حوزه علميّ 
مين اجالس اساتيد مركز جهانى علوم اسالمى استان دوازده

ت امروز با طرح مسائل كالمى براى فرقه بهائيّ «: قم گفته اند
و با كمال » .كنند متزلزل كردن عقايد جوانان تالش مى

ب، برخالف اّدعاى ايّام درمقاالت ومطالب وعكس  تعجِّ
قبل از «: نشان کرده اند خاطر آن، ٥٨تا  ٥٠هاى صفحات

اين  شد ولى ت كمتر احساس مىب اسالمى خطر بهائيّ انقال
آدرس اين » .باشد ى مىله درشرايط فعلى بسيار جدّ أمس

: خبرچنين است
http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-

273/8502148835140951.htm  
 . ايّام آمده است ٢ ۀنام حقيقى يا مستعارايشان درصفح ٦
به بيش ٧/٧/١٣٧٧سرى سراۀ سازمان يافت ۀازجمله درحمل ٧
ه به بهائيان كه درآن هزاران جلد كتاب ونشريّ ۀ خان ٥٠٠از

 

 
البتّه محّققين گرامى . بعضى لوازم منزل برده شد ۀعالو

ه فرمايند كه خداى ناكرده بدآموزى نشود كه اين بايدتوجّ 
روش جمع آورى منابع تحقيق را كارى درست ودانشگاهى 

راموش كرد كه عالوه نيزنبايد ف! وآكادميك تصّوركنند
براماكن ومنازل بهائيان،منبع ديگرى نيزبراى به دست آوردن 

ات بهائى دراختيارجام جميان قرارداده شده، كه نشريّ 
چه كه طبق آنچه در . ساواك بوده است آرشيو عبارت از

 ٣٧٤، ص ظهور و سقوط سلطنت پهلوىجلد اّول كتاب 
حرم تقريبًا آمده، ارتشبد سابق حسين فردوست، دوست و مَ 
دفتر ويژه «چهل سالۀ محّمد رضا شاه پهلوى، رئيس 

، ١همان،ج(شاه و ناظر بر ساواك » بازرسى«و » العاتاطّ 
يكى از فرقه «: چنين گفته) ٦٨١تا  ٦٣٦پيشگفتار و صص 

م ساواك به دّقت دنبال مى ط ادارۀ كل سوّ هايى كه توسّ 
) سه ماهه(ىشعبۀ مربوطه بولتن هاى نوبه ا. ت بوديّ ئشد، بها

دفتر ويژه (تنظيم مى كرد كه يك نسخه از آن از طريق من 
اين . مى رسيد) پهلوى(به اّطالع محّمد رضا ) اطالعات

بايد اضافه كنم كه ... بولتن مفصلتر از بولتن فراماسونرى بود
 ١٢ى گرى بود در تمام ئدر ساواك فردى كه مسئول بها

داشت و بعدها سالى كه من در ساواك بودم همين سمت را 
ص هم در همين سوژه كار مى كرد و لذا در كار خود متخّص 

 ».ى شديد داشتئاو روحيۀ ضّد بها. درجه اّول شده بود
 .٢ايّام، ص »سرسخن« ٨
 .همان ٩

 .همان ١٠
ترجمه و اقتباس  ىئنظم جهانى بها نقل از كتاب  ١١

 .٨٩- ٩٣:صص هوشمند فتح اعظم،
 .١٤٥٦انوارهدايت، بند ١٢
موطنان عزيزمى توانند منابع مزبور را تا آنجائى اگرچه ه ١٣

اخيرباقى مانده،  ۀسال ٣٠ ۀكه ازحمالت وضبط ومصادر
رسيده  ازدوستان بهائى خود به دست آورند، اّما زمان آن نيز

است كه براى كشف حقيقت، كه ازقضا مورد تأكيد خود 
، به خود جام جميان )ايّام ٢ص(جام جم نيزهست
درعوض دروغ هائى كه به ايشان گفته  نيزمراجعه كنند، و

 !شده ومى شود، اصل منابع مزبوررا ازايشان مطالبه نمايند
اسفند  ١١شماره نوزدهم سال پنجاه و سوم،  اخبار امرى ١٤

 ٥٣٧و ٥٣٦ص ش، ـه ١٣٥٣
عدم مداخله «ۀ دراين مورداز جمله مراجعه شود به مقال ١٥

جام  ۀجوابيّ  ۀدرهمين مجموع »درسياست بى تفاوتى نيست
 .جم
به نقل از مجموعه اى مستخرج ازپيام هاى . ترجمه ١٦

عدم مداخله  ۀاعلى دربار امراهلل ومعهد حضرت ولىّ 
ه واطاعت ازحكومت متبوعه، جمع آورى درامورسياسيّ 

 . ١٩دكترپيترخان،ص
 ،٩ اخبار امرى شماره ى نهم سال پنجاه وچهارم،شماره ١٧

 ٢٣٦-٢٣٥صص ١٣٥٤مرداد  ٢٩
 .٣٣٦،٣٣٢،٣٢٢،٣١٥،٣٠٨صص  ١٨
عقايد بعضى ازدانشمندان جهان : ازجمله رجوع شود به ١٩

ديانت بهائى؛ شهادت مستشرقين ودانشمندان  ۀدربار
 ...امربهائى؛  ۀوبزرگان دربار
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 .١٣٢ۀ ، شمارمنتخبات آثارحضرت بهاءاهلل ٢٠
 . ٣٧٦،ص٣ج ،مكاتيب ٢١
 ۀايّام، مقال ٦٠ ۀاين را مقايسه كنيد با وارونه كارى صفح ٢٢
آيا اين  »هى جهانيان به آنانبى توجّ  ت ازخشم سران بهائيّ «

هى بى توجّ « ۀهمه بهائى ستيزى بى سابقه درايران نشان
سال هاست كه ! است؟ سبحان اهلل» جهانيان به بهائيان

را كه حضرت بهاءاهلل » اغنام اهلل«ۀ بهائى ستيزان كاربرد كلم
كاربرده اند، ت بهائيان به به شكل تشبيه براى بيان مظلوميّ 

 طعنه درمعنائى حقيقى براى توهين و و به تمسخر
تحقيربهائيان به كار برده ومى برند، غافل ازآنكه اگرآن را 

بپذيرند كه دربرابرمظلومين، ظالمين نيزبه  قبول دارند بايد
بارى بهائى ستيزانى كه كاربرد تشبيه ! گرگ تشبيه شده اند

دهند وچنين توهين  ومجازوكنايه واستعاره را تشخيص نمى
اين رانيزنمى دانند كه درقرآن مجيد  مى كنند، البدّ 

 ۀواحاديث اسالمى نيزازاين تشبيهات حتّى براى ائم
اطهارنيزبه كاررفته، ودرانجيل نيز مؤمنين به اغنام تشبيه شده 

 »ءشبان فقرا«اند و نيز در گاتها، حضرت زردشت با عنوان 
 ). ٤٦٦جان ناس ص  ،تاريخ جامع اديان(ياد شده است 

. بايدبه كل آثاربهائى مراجعه كرد» بهائى«مفهوم  ۀدربار ٢٣
آنها  ۀدول وحكومات وملل ورابط ۀدرمورد نظرامربهائى دربار

كتب بهائى  كه بايد درآثارو ه اى موجودنيزبيانات عاليّ 
الواح متّممات ؛ الواح ملوك: ازجمله رجوع شود به. يافت

پيام ؛ همدنيّ  ۀرسال؛ هسياسيّ  ۀرسال؛ كتاب مستطاب اقدس
 .انوارهدايت؛ ملكوت

 .٧٠، ص١، جخاطرات حبيب ٢٤
 . ٤٦-٤٧: ، صص٣، جمائده آسمانى ٢٥
. ٢٨٩،ص١٢و ١١ ۀ، شمار١٣٤٩، سالآهنگ بديع ٢٦

جهانى بهائى درسازمان ملل ازجمله  ۀت جامعدرموردعضويّ 
علل ترس ونگرانى رّديّه نويسان « ۀرجوع شود به مقال

درهمين  »س بهائى،عليه ديانت مقدّ  سياسى ومذهبى
 .هجوابيّ  ۀمجموع

 .٢٣١،ص٧ۀ،شمار١٣٥١سال  امرى اخبار ٢٧
 . ٢٦يادداشت  در مذكور ۀبه مقال رجوع شود ٢٨
 ايّام ٤٠، ص١٣٥٠، سال١١، شمارۀ امرى اخبار ٢٩
 .١١٩،ص١٣٥١سال ،٤ۀ شمار امرى اخبار ٣٠
براى . مى باشد ١٩٨٥اكتبر  ١٦ ۀ آقاى الزلوتاريخ بيانيّ  ٣١
ى ئالع بيشتر دربارۀ ايشان و نظراتشان دربارۀ ديانت بهااطّ 

ط كلوپ رم، مراجعه شود عالوه بر گزارش هاى منتشره توسّ 
از دو خبرنگار فرانسوى غير  باغبانان بهشت خدابه كتاب 

كولت گوويون و فيليپ ژوويون، كه در اواخر آن : ىئبها
كتاب مزبور شرح . مصاحبه اى با آقاى الزلو انجام داده اند 

مشاهدات و مصاحبه هاى دو خبر نگار مزبور در مركز 
ى مى باشد كه توصيه مى شود هموطنان عزيز ئجهانى بها

ديگرى  موارد. ورده مطالعه نمايندآحتمًا آن را بدست 
دارد،  وجود بهائى نيزۀ ه هاى جهانى جامعبيانيّ  ۀازارائ

كًال براى  ، كه٢٠٠٠درسال  سران اديانه به همچون بيانيّ 
به  ه هاى مزبور، ازجمله رجوع شودوبيانيّ  الواح ملوكديدن 
 . www.ketabkhaneyebahai.org: سايت

 .٨٠-٨١: ، صص٣ۀ،شمار١٣٥١الس، امرى اخبار ٣٢
وقايع نشان داده ومى دهد، مصريان  چه چنانكه روند اگر ٣٣

نيزمانند ديگركشورهاى اسالمى، تحت تأثيرامثال آيت اهلل 

 

 
 مهمّ  ۀبهائيان، مسأل مورد از ستند، چه كه مهمترتسخيرى ني

اساسى  ۀخود مسلمانان است كه دغدغ حادهنگى واتّ آهم
 .ايّام بوده ومى باشد ٤٧ۀ كنفرانس اسالمى مذكوردرصفح

آن مربوط به  ۀصفح ٤-٣صفحه مطالب ايّام فقط ٦٤از  ٣٤
 ٣٠ ۀرشد وتوسع جام جم عمدًا اخبار! سال اخيراست ٣٠

جهانى بهائى همزمان باجمهورى اسالمى  ۀسال اخيرجامع
 تأثير امثال ايّام به خاطر ۀاساسًا تهيّ ! را مسكوت مى گذارد

آن  ايران از ت عزيزملّ  عجيب، وآگاهى بيشتر ۀهمين توسع
سرگردان وعصبانى  ديوانه وحيران و بوده كه جام جميان را

 ! نموده
، وسايت ٢٦مزبور در يادداشت  ۀاز جمله به مقال ٣٥

newnegah.org  سرويس خبرى جامعه جهانى بهائىو نيز 

 مراجعه شود
 ٣٢ص همايون، .، از بايران آينده بهائيان و كتاب ٣٦
 كتاب مستطاب اقدس ٣٧
 ١٢سبأ، ٣٨
 والعصر ٣٩
 ١٣-١٢،شمارۀ١٣٣٢سال  ،آهنگ بديع ٤٠
 فرهنگ عميد ٤١
 ۳۱، نامۀنهج البالغه دشتى ٤٢
ر نزد كه يكى ازچهار كتب معتب اصول كافىدركتاب  ٤٣

 ٣٤٠،ص٣شيعيان است، درجلد
 .١٧٦ى آيين فراگير جهانى،صئديانت بها ٤٤
نوامبر  ٢٦و پيام  ١٠٤ص ۀ قرن انوار،به نقل از بيانيّ  ٤٥

برزيل بارها به تحسين امربهائى ). بيت العدل اعظم ٢٠٠٣
آنها سبب تطويل  ۀآن پرداخته است كه ذكرهم ۀوجامع
 .است

 .٦٤ى،صئايران زادگاه آيين بها. ترجمه  ٤٦
 .١٠٥ص  ،قرن انواربيانيۀ  ٤٧
 ديانت بهائى، ۀبار دانشمندان جهان در بعضى از عقايد ٤٨

 .١٣٣ص 
 .١٧٦همان، ص ٤٩
گرايش تولستوى به آيين بهائى، به ۀ ، مقالنيونگاهسايت  ٥٠

 .استنداردو. نقل ازکتاب لئوتولستوى وديانت بهائى، اثر ل
 .١٦٨ص ...عقايدبعضى از ٥١
 . ١٣٠همان، ص ٥٢
 طهران، الهورى، نامه، كليات اشعارفارسى اقبال جاويد ٥٣

 .٣٣٦ص ،١٣٧٠
، ٨٩-٩٣: ، صص١٣٥٩، سال ٦ ۀشمار ،اخبار امرى ٥٤

هدايت اهلل، نيابت . از جمله پيام، م(مندرج مى باشد 

 )رئيس جمهور، سانجيوارّدى، اينديرا گاندى نخست وزير
 .٥٦، ارديبهشت وخرداد، ص٢٨٢ ،پيام بهائى ٥٥
  .٦٢آبان، ص و ، مهر٢٥١ۀشمار هائىپيام ب ٥٦

 

 

 بهائى ستيزى ۀنزاع بر سر نحو
فرموده اند تأويل ) ع(مهم است كه اشاره گردد امام صادق ١

يعنى در . آيات مزبور جز در زمان قائم موعود نخواهد بود
ى است كه نور الهى به تدريج تمام عالم را ئظهور بابى و بها

مله حضرت ختمى و وعود انبياى الهى و من ج مى گيرد
 د مصطفى َعَليِهم َاْبَدُع اْلتحياِت َواْلثناء تحقّق مرتبت محمّ 

 مى يابد و نمى توان جلوى آن را گرفت و مخالفتهاى اعدا
فوت كردن به نور الهى خواهد بود كه بديهى است  همانند

، و نيز كتاب ١٣بحاراالنوار، جلد(  بى اثر خواهد شد
 ). ١٣٥٨چاپ  تعليمات دينى سوم اقتصاد؛

موسوم به انجمن (  در شناخت حزب قاعدين زمان كتاب ٢
باقى؛ نشر دانش اسالمى، نشر اسفند  .، از ع)هحجتيّ 
 . ٩٦،٢٠٣:، صص١٣٦٢

 .١٢٨و  ١٩٤همان مأخذ صفحه  ٣
 .١٩١همان، ص  ٤
يان ايران در جواب سخنرانى ئۀ جامعۀ بهابه نقل ازبيانيّ  ٥

ات كميتۀ حقوق بشر نماينده محترم وقت ايران در جلس
يان كه سخنرانى مزبور ئسازمان ملل در ژنو درباره حقوق بها

 ٢/٥/١٣٦١، روزنامۀ اطالعات مورخ ١٦٧٧٦در شماره 
 . چاپ شده است

 ٢٠٠٠پيام رضوان : در اين مورد من جمله رجوع شود به ٦
همان معهد اعلى  ٢٠٠٣نوامبر  ٢٦بيت العدل اعظم و پيام 
يان ايران ئۀ جامعۀ بهاه است؛ بيانيّ كه درهمين مجموعه آمد

مراجع امور و مالذ جمهور در بديع با عنوان  ١٣٨مورخ 
، صحيفۀ نور؛ كتاب ...كشور مقدس ايران مالحظه فرمايند

، ٨-١٤:از مركز فرهنگى انقالب اسالمى، جلد اول،صص
١٠٠، ٦٥-٦٩، ٥٣-٦٢، ٥٢، ٥٠، ٣٤،٣٩،٤٤، ١٧ -
نور،جلد  ؛ صحيفۀ ١٣٨، ٢٠٨، ٢٢٨، ٦٤،٢٤٣، ٩٠
 . ٢٠١و ٧٩،صص٤
چنانكه حتى دولتمردان رژيم پهلوى نيزگاهى عنداللزوم در  ٧

ى در ايران را انكار مى ئمجامع بين المللى وجود جامعۀ بها
همچنين بعضى علما و . كردند و يا تجاهل مى نمودند

روشنفكران نيز همين روش را ترجيح مى دادند كه در اينجا 
جمله رجوع  از دراين مورد. بيندلزومى به ذكر ايشان نمى 

- ٤٥٣،صص١٣٥١، آبان ١٣،شمارۀاخبارامرىشودبه 
٤٥٤.. 

، ترجمه سيد مهدى حائرى ٢االتقان،جلد ٨

و هر گاه خداوند : مضمون شعر. ٢٤٩-٢٥١قزوينى،صص

بخواهد فضيلت بسته شده را بگشايد، زبان حسود را بر آن 

زاند، اگر آتش آنچه در كنارش هست نمى سو. باز مى كند

 .بوى خوش عود هيچگاه احساس و دانسته نمى شد
َجل َثناُه، چاپ  مجموعه مناجاتهاى حضرت عبدالبهاء ٩

 .٣٤٦و ٣٢٥:آلمان،صص
جام ام ايّ  ۀاشاره به تهيه كنندگان و مقاله نويسان ويژه نام ١٠
 ). ، قسمت سرسخن٢ص(است  جم
 ٢صفحه ،١٣٦٠آبان  ١٠يكشنبه  ،كيهان روزنامه ١١

 



 
 ٢٠٥   ولوله درشهر

 
 
كتاب انجمن  »گفت وشنود«مباحثه، درقسمت اين  ١٢

، ضمن اظهار نظرات راجع به كتاب متون شناسى ونقد
 . مطرح شده است بهائى پژوهىدرسايت  مستطاب ايقان

 بهائى پژوهىتوجه مى فرمائيدكه دراينجا عامل سايت  ١٣

كه به  را ت مسلمانوسايت مزبوررا عاقل دانسته، وملّ  خود

براى آگاه  ولىّ  و مبه قيّ  ان، نيازايشۀ كودكان زعم باطل و

 !شدن دارند، جاهل دانسته

بهائى ستيزى جام جم، گفتمانهاى 

  ...قدرت 

١ Surveiller et Punir 
٢ Orientalism, 334 

  نيست اسالم دين بهائى ضد

 ۹۰ – ۸۹ص  – ۴جلد مکاتيب عبدالبهاء ١
 .٣٧٤ -٣٧٧صص ،ادعيه محبوب ٢
: ب عندليب، صص، به خط جنامجموعه الواح سمندر ٣

١٩٢- ١٩٣. 
-٤٦٩، صص٤ج امر و خلقنيز به مضامين لوح مبارك در  ٤

 .ه شودتوجّ  ٤٦٨
 .٦٧-٦٨،صص ٢، ج هريّ كواكب الدّ  ٥
 .٢٠٨، از جمشيد فناييان،صكتاب ايران آينده ٦
مرداد  ١٦، مورخ ٩٣١شماره  جام جممقاله مندرج در  ٧

١٣٨٢. 
نان هموط.٤٣٧-٤٣٨: صص ،گنجينه حدود و احكام ٨

به تعاليم بابى  اين خصوص بايد در عزيزبراى آشنائى بيشتر
و بهائى درباره حرام بودن مصرف و خريد و فروش ترياك و 

و حرمت  —حشيش و هروئين و مشروبات الكلى و امثال آن 
مراجعه فرمايند تا اكاذيب امثال جام  —تنزيهى دخانيات 

بدانيم جالب است . دريابند جم وآقاى شهبازى را آشكارا
ى كه يكى از مدارك دستگيرى بابيان اين بوده كه آنها حتّ 

دخانيات مصرف نمى كردند؛ آن هم در زمانى كه از دربار 
فاقًا نمونه هايى اتّ ! شاه تا خانۀ گدا، انواِع دود، مشهود بوده

از دفاتر حساب و كتاب و خريد و فروش تجارى حضرت 
ريد و فروششان باب باقى مانده است كه ليستى از اجناس خ

در آن مسطور است و جالب آنكه در اين ليست، نه تنها از 
. ترياك بلكه از بعضى مواد و ادويه بد بو نيز خبرى نيست

 ٩از واحد  ٧، باب بيان فارسىچنانكه در كتاب مستطاب 
صريحًا ترياك و مواد بد بوى ديگر را حرام فرمودند و جا 

مى نوشتند كه  داشت آقاى شهبازى به جاى تهمت مزبور
ى ادويه جات را حرام فرموده اند و به جاى حضرت باب حتّ 

آن دستور فرمودند از اغذيه و داروهاى گياهى براى درمان 
استفاده شود و اين همان دستورى است كه دنيا به تدريج به 

براى موارد ذكر شده، از جمله . سمت قبول آن پيش مى رود
، ٤٣٢: م، صصجينۀ حدود و احكاگن: رجوع شود به

؛ امر و ٤٦١، ٣٤٦،٤٥٨:؛ گلزار تعاليم بهائى،صص٤٢٨

 

 
؛ كتاب حضرت نقطۀ اولى تأليف محّمد على ٣خلق،ج

، ارديبهشت وخرداد ١٧٤، شمارۀ پيام بهائىفيضى؛ مجلۀ 
 ...؛١٨-١٤، صص ١٣٧٣

  يوم تبلى السرائر

 ٩سورۀ طارق آيه  ١
 .١٤٢ص ،١ ج ،مصابيح هدايت ١
مقدارهم كه گفته شده به  قابل تذكر است كه اين ٢

خاطرروشن شدن اكاذيب جام جميان است كه به فرمودۀ 

همچنين بايداشاره » .يخربون بيوتهم بايديهم«قران كريم،

كرد كه بعضى ازنفوس شكنجه شده، هنوزدرقيدحياتند 

 !امثال جام جميان مى باشند» قلقلك«وشواهدزنده اى از
 ٢٥دوشنبه ، كيهانروزنامۀ  جمله در آن از خبر ٣

 .آمده است١٥،صفحۀ١٣٦٠خرداد
 .٢٨تأليف حسن يوسفى اشكورى، ص ٤
تحريفات لفظى ومفهومى ايام «به مطلب  رجوع شود ٥

مندرج » امرى و آهنگ بديع درنشريات بهائى اخبار

 .درهمين مجموعه
 .١١٤٢٢، شماره ١٣٦٠آبان  ١٠روزنامۀ كيهان، يكشنبه  ٦
ه انجمن شناخت حزب قاعدين زمان موسوم ب ٧

 .٦٢،١٩٤،٢٨،٩٦: حجتيه،صص
 !البته اين فصل نامه يكى دوماه پس ازنشر ايام به بازارآمد ٨
 .١٢٠ص ،اشراقاتمجموعۀ  ٩

 .۸۶۶،ص۲،جرحيق مختوم ١٠
 .۲۱۱، صاقليم نور ١١
 آقاخان نورى در بارۀ ميرزا در ديگر دربارۀ شواهد ١٢

، ٢، ج رحيق مختوم؛ قرن بديع  آثاربهائى رجوع شودبه
- ٢١٦،٢٣٤-٢١٠:، صصاقليم نور؛ ٨٦٦-٨٦٢صص
٢٣٧،... 

 ١٦٧٧٦سخنرانى مزبور در روزنامه اطالعات، شماره  ١٣

 .چاپ شده است ٢/٥/١٣٦١مورخ 
دربارۀ آقاى خسروشاهى وبهائى ستيزيشان درهمين  ١٤

صبحى وآواره، طناب هاى پوسيدۀ «مجموعه نيز،درمقالۀ 

 .آمده استاشاراتى » رديه نويسان قبل وپس ازانقالب
دراين موردبه توقيعات حضرت شوقى ربانى مراجعه  ١٥

 .فرمائيد
در شناخت حزب قاعدين زمان، موسوم به انجمن كتاب  ١٦

باقى؛ نشر دانش اسالمى، نشر اسفند . ، از عحجتيه
 .٩٦،٢٠٣:، صص١٣٦٢

ش تا .ه ١٣٣٢بر طبق تاريخ مأخذ مزبور، منظور از سال  ١٧

 .دسال مى باش ٣٠، حدود ١٣٦٢سال 
 .١٢٨و  ١٩٤همان مأخذ صفحه  ١٨

 

 
 .١٩١همان، ص ١٩
 ٢٠٠٠در اين مورد من جمله رجوع شود به پيام رضوان  ٢٠

همان معهد  ٢٠٠٣نوامبر  ٢٦بيت العدل اعظم و پيام 
بديع با عنوان  ١٣٨اعلى؛ بيانيۀ جامعۀ بهاييان ايران مورخ 

مراجع امور و مالذ جمهور در كشور مقدس ايران مالحظه «
؛كتاب صحيفۀ نور، از مركز فرهنگى انقالب »...فرمايند

، ٥٠، ٣٤،٣٩،٤٤، ١٧، ٨- ١٤:اسالمى، جلد اول،صص
٢٢٨، ٦٤،٢٤٣، ٩٠-١٠٠، ٦٥-٦٩، ٥٣-٦٢، ٥٢ ،

. ٢٠١و ٧٩،صص٤؛ صحيفۀ نور،جلد  ١٣٨، ٢٠٨
همچنين دربارۀ نزاع بهائى ستيزان برسرنحوۀ بهائى 

 بهائى نزاع بر سر نحوۀ«ستيزيشان، رجوع شودبه مقالۀ 
 .، درهمين مجموعه»!ستيزى

 .درياى دانش ٢١
حضرت ولى امراهلل و سپس بيت العدل اعظم براى  ٢٢

توسعه و تحكيم و رشد جامعۀ بهايى برنامه هاى مختلفى 
طراحى فرموده و مى فرمايند، كه مورد اشاره شده در پيام 

ميالدى بوده  ١٩٨٦تا  ١٩٧٩ساله از سنۀ  ٧مزبور، نقشۀ 
 .است

م است و  ١٩٨٥ارائه شده در پيام مزبور مربوط به  آمار ٢٣

م ابعاد كمى و كيفى دائم التزايدى  ٢٠٠٧اينك در سنۀ

سال پيش دارا شده كه قسمتى از آن را  ٢٢نسبت به 

مختصرى ازتاريخ ديانت بابى و «درهمين مجموعه درمقالۀ 

 .مالحظه مى فرمائيد» بهائى ورشدان

  ال اكراه فى التشرّف
، معارف عالى امر ۀسمؤسّ  ۀنشري ١٠٥حۀ ازصف به نقل ١

ت سيسان ازاين نظرچنان معروفيّ .بديع ١٦٠، سال ٦ ۀشمار
 ۀ، كه دربار٣٩٠، صطّب الكبيربود كه ازجمله دركتاب 

: سيب زمينى مى نويسد، به سيسان چنين اشاره مى كند
تبريز كه  سيسان دهى است دريك فرسخى بستان آباد«

درسيسان سيب زمينى زياد مى . اند اكثراهالى آن ده بهائى
 » .الخ...كاشتند

اسالم، دموكراسى ونوگرائى دينى درايران، به  رجوع شود ٢
جليل  ۀ، ازفروغ جهانبخش، ترجمسروش ازبازرگان تا

بررسى جنبش اسالمى  و نقدو . ١٣٨٣پروين، نشرگام نو، 
، حسن يوسفى اشكورى، معاصر، نوگرائى دينى

 . ١٣٧٨نشرقصيده، چاپ دوم،
 ٢٩٩، ص گنجينۀ حدود و احكام ١
 ٨٥، ص ٥، جآثار قلم اعلى ٢
 ٢٩، ص ١ج آيات الهى ٣
 ٨٢، ص ٢، جآيات الهى ٤
 ٢٩٩، ص گنجينۀ حدود و احكام ٥
 ٨٠، صمنتخباتى دربارۀ تعليم و تربيت ٦
 ١٢٥، صگلزار تعاليم بهائى ٧
 ١٣٨٥خرداد  ٢٩، ٢صفحه  ٦٩٦شماره  هگمتانه ٨

 همدان

 



 
 ٢٠٦   ولوله درشهر

 
 
 ١٣٨٥خرداد  ٢٨صفحه اول،  ٦٩٥اره شم هگمتانه ٩

 همدان 
 ١٣٨٥خرداد  ٢٩، ٢صفحه  ٦٩٦شماره  هگمتانه ١٠

 همدان
 همدان١٣٨٥تيرماه  ٦، ٢صفحه  ٧٠٣شماره  هگمتانه ١١
 همدان ١٣٨٥تيرماه  ٦، ٢صفحه  ٧٠٣شماره  هگمتانه ١٢
 ١٣٨٥تيرماه  ١٢، ٢صفحه  ٧٠٧شماره  هگمتانه ١٣

 همدان

  سياست الهى، سياست بشرى

 مستطاب اقدسكتاب  ١
 ٤٤، ص گلزار تعاليم بهائىلوح بشارات به نقل از  ٢
 ١٠٤-١٠٥لوح شيخ نجفى، صص ٣
 لوح دنيا ٤
 ٢٠٠، ص٣، جامر وخلق ٥
 ٤٣٨، ص٤، جامروخلق ٦
 ٤٣٨، ص٤، جامروخلق ٧
 ٦٧- ٦٨:، صص٢، جكواكب ا لّدريهكتاب  ٨
 ٤٠٩-٤١١صص ،١ج ،مكاتيب ٩

 ٤١١-٤٠٩، صص١، جمكاتيب عبدالبهاء ١٠
 ٤٩، ص١٣٥٩، سال٤، شمارۀاخبار امرى ١١
 رسالۀ سياسيّه ١٢
 به بعد ٢٦٧صص ،٢ ،جخطابات ١٣
 رسالۀ سياسيه ١٤
 به بعد ٧٢، صص٢، جمكاتيب ١٥
 به بعد ١١٨، صص٢، جخطابات ١٦
 به بعد ٢٦٧، صص ٢، جخطابات ١٧
 ١٩٩- ٢٠١: ، صص٣، جلد مكاتيب عبدالبهاء ١٨
 ١٩٣٤امضاى مبارك، شوقى، سنه  ١٩
 ٥٤-٥٥، صص٦، جنىمائدۀ آسما ٢٠
 ١٦٣-...صص ،١ ج ،توقيعات ٢١
 ١٤٤-١٤٥، صص١ ، جتوقيعات ٢٢
جوالى  ٧ در اين مورد همچنين مراجعه شود به پيام ٢٣

آهنگ داراالنشاء بيت العدل اعظم مندرج درمجلۀ  ١٩٧٦

 ٣٤١، شماره ٣١سال  بديع

  سياست و مداخله در آن

 ه١٤ص  مبانى سياست ١
 ١٦همانجا ص  ٢
 ٧٤انجا ص مه ٣

 

 
 ٧٤همانجا ص  ٤
 ٢٢پيشگفتار، ص  مبانى سياست ٥
 و اشاره به حديث قدسى ٢٣٩ص  ٣ج  مر و خلقا ٦
 ٤٠٥ص  مبانى سياست ٧
ى ئهيچ فرد بها«:فرمايند امراهلل در بيانى مى حضرت ولىّ  ٨

جمهوريخواه يا دموكرات شناخت  به مفهوم توان عينًا را نمى

 اصول و مبادىامى و طرفدار حچه كه وى مافوق ساير امور 

 است كه حضرت بهاء اهلل وضع فرموده اند و اين عبد كامالً 

يك ازاحزاب سياسى با اين اصول  معتقدم كه پروگرام هيچ

 »و مبادى موافقت تام نداشته و ندارد

  ... فراماسونرى و ديانت بهائى و
 .٥٢٨-٥٢٥، صص١٣٤٣، سال اخبارامرى ١
 .٣٤١، شمارۀ٣١، سالآهنگ بديع ٢
 .١٣٨٧، بندانوارهدايتكتاب  .ترجمه ٣
 .١٣٨٨همان، بند. ترجمه ٤
 .١٣٨٩همان، بند. ترجمه ٥
 .١٣٩٠همان، بند. ترجمه ٦
 .١٣٩١همان، بند. ترجمه ٧
به بهائى  ٣٠ايّام درص خود. ١٣٩٢همان، بند. ترجمه ٨

شدن بعضى تئوسوفى ها اعتراف كرده است، ولى نگفته 
دن نفوسى كه قبًال چه اشكالى دارد، وبيان ننموده بهائى كر

 پس ازبهائى شدن ديدشان را و به تناسخ معتقدبوده اند
 !اسالم دارد اصالح كرده اند چه ضررى براى جام جميان و

 .١٣٩٢همان، بند.ترجمه ٩
 .١٣٩٣همان، بند.ترجمه ١٠
 .١٣٩٦همان، بند. ترجمه ١١
 ١٣٩٧همان، بند.ترجمه ١٢
 .١٣٩٩همان، بند.ترجمه ١٣
 .١٤٠١همان، بند .ترجمه ١٤
 .٣١٢-٣١١، صصيكتا گوهر ١٥
 .٣٧٤جلد اّول آن، ص  ١٦
سقوط  و ظهوردركتاب  ازديگرنمونه هاى توجيهات مزبور ١٧

مى باشد كه ٤٦٨-٤٦٩، صص ٢، جلد سلطنت پهلوى
ارائه كرده  ٥/٦/١٣٤٤سندى منتسب به جامعه بهائى موّرخ 

اند كه در آن آمده آقاى صنيعى بهائى استعفاى خود را از 
تقديم شاه نموده ولى شاه قانع نشده و اظهار وزارت جنگ 

اجازه دخالت ) يعنى خود شاه(داشته در ايران كسى جز وى 
ه ندارد و هيچ كس هم دخالت ندارد و لذا در امور سياسيّ 

استعفاى آقاى صنيعى به خاطر عقيدۀ دينى اش مبنى بر 
عدم مداخله در امور سياسى منتفى است و بايد به كار خود 

رغم ارائۀ  اّما عجيب آنكه على.د و تمّرد ننمايدادامه ده
ِبِت صداقت بهائيان در قول و عمل است، ثاين سند كه م

به حكم حالت هميشگى خود، يك بام و دو هوا عمل 
به نظر مى رسد كه اين حركت چيزى «: نموده و نوشته اند

جز صحنه سازى نبوده است، تا از سويى نقض آشكاِر 

 

 
ى يك پست كامًال تصدّ ( 'هامور سياسيّ  عدم مداخله در'اصِل 

توجيه شود و از سويى ديگر ) ط يك فرد بهائىسياسى توسّ 
مالحظه مى  ».اعتماد شاه به فرقه بهائيّت تثبيت گردد

رسيده » خين منصف حقيقت جوبه نظرمورّ «فرمائيد چه 
درمقاالت ديگرى نيزبه اين موضوع اشاره شده  !است
 ).است

فاضل : نگاه كنيد به«: مى نويسد پاورقى اينجا در در ١٨

ى سه ملّ ؛ مؤسّ ؛تاريخ ظهورالحّق مازندرانى، اسداهلل

. ٥٨٩-٥٨٥مطبوعات امرى؛جلدهشتم؛ بخش اّول،صفحۀ

ق محترم آقاى عبداهلل اشارۀ مزبورمرهون يادآورى محقّ 

اشارۀ آقاى  صفحۀ مورد٥البته شما اگربه » .شهبازى است

يحى دربارۀ بهائى بودن شهبازى مراجعه بفرمائيد ابدًا توض

 !نمى كنيد پيدا ذبيح قربان
همان طوركه درمنابع مربوطه آمده، باشگاه هائى ازقبيل  ١٩

هميشه جنبۀ سياسى نداشته، بعضًا جنبه هاى  روتارى والينز
ه يا ورزشى ياهنرى يا اجتماعى وامثال آن دارند خيريّ 

. وارتباط باآنها هميشه امرى سياسى محسوب نمى شود
وكيف اين قبيل باشگاه ها دركشورهاى  ين كمّ همچن

با اين حال بهائيان چنان كه . مختلف متفاوت است
 خدمات خود ازنصوص فوق پيداست، هميشه سعى دارند
انجام دهند  را ازطريق تشكيالت نظم ادارى خود

ت درامثال آن باشگاه ها دقيق ت يا عدم عضويّ ودرعضويّ 
 دچار و غافل شوند خود مبادا ازمبادى عقايد وحّساسند تا

دربارۀ باشگاه هائى . ون گردنددسايس احتمالى سياسيّ 
: مراجعه شودبه آدرس اينترنتى الينز ازقبيل روتارى و

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.
php?sid=229 و فرهنگ عميد كه درآن چنين آمده است :

 ايع وم ازصاحبان صن١٩٠٥انجمنى كه درسال : روتارى«
شيكاگو  شهر ه دربازرگانان بزرگ به منظور كمك به امورخيريّ 

بتدريج دراغلب كشورهاى جهان شعبه هائى  تشكيل شد و
تأسيس كرد، درتهران نخستين باشگاه روتارى درسال 

قين همچنين بايداشاره كردكه محقّ » .تأسيس شد ١٩٥٦
 مضرّ  و فاسد و ن فراماسونرى را يكسره بدئومختلف همۀ ش

بين  نيز گفته اند وبين تاريخچۀ قديم وجديدآن ون
فراماسونرى دركشورهاى مختلف واهداف هريك تفاوت 

ايران  و كيف آن در چنان كه كمّ . هائى نيز قائل شده اند
سرزنش قرارگرفته  نيزمتفاوت بوده است وآنجائى مورد عزيز

عمل  وطن عزيز به ضرر و است كه درخدمت دول استعمارگر
 واين خودبحثى مفصل دارد كه خود نموده است،

 .نويسندگان ايران بعضًا به آن پرداخته اند

  بازهم هويدا
يابى علل  ما چگونه ما شديم؟ ريشه. زيباکالم، صادق ١

خورشيدى  ١٣٧٨انتشارات روزنه . عقب ماندگى در ايران
 . ١٨٣-٨٤. ص

 ١٨٣. ماخذ باال ص ٢
  : براى نمونه نگاه کنيد به ٣

 



 
 ٢٠٧   ولوله درشهر

 
 

Le Livre de la Certitude (traduit de Persan par 

Hippolyte Dreyfuset Mirza Habibullah Chirazi) 

Paris:Leroux, 1904. 
- ٢٥٧. متن اين نامه در مکاتيب عبدالبهاء جلد دوم ص ٤

  : او مى نويسد که. آمدهاست ٢٦٣
درخصوص جناب آقا ميرزا حبيب اهلل اين سليل آقا رضاى 

نمائيد با سائر ياران که  ىتهر قسم باشد همّ . جليل است
ا گردد ولو درسائر تى از براى او مهيّ شاءاهلل مشغوليّ  بلکه ان

تى در نزد من اين مسئله اهميّ . واليات و يا در خارج مملکت
  ) ٢٦٣.ص. (به جناب آقا رضا دارم تى کهدارد نظر به محبّ 

ميالدى دانست چون  ١٩١٠اين مکتوب را مى توان  تاريخ
احتمالى بهائيان در  اره اى به عضويتدر متن نامه اش

اين انتخابات به دليل اولتيماتم و . م شده استمجلس سوّ 
م مورگان شوستر منحل شد و مجلس سوّ  ۀروسپيرو مسال ۀحمل

  . تشکيل نشد ١٩١٤تا سال 
اس ميالنى در کتاب معماى هويدا اشاره اى به اين دکترعبّ 

ودند و در خذ آن را گم کرده بأمکتوب دارند ولى گويام
  : ک به.ن. پانويس اشاره اى به اين مساله شده است

  The Persian Sphinx. ٤٤ص 
٥ The Persian Sphinx  ٤٧ص 
٦ The Persian Sphinx. ٧٨ص 
در اينجا الئيک را به عنوان برابر فرانسه واژه انگليسى  ٧

 .سکوالر بکارمى برم
 .ماخذ باال٧ص  ٨
٩ The Persian Sphinx  ٢١٩ص 

عبداهلل ۀ جلد دوم، نوشت ور و سقوط سلطنت پهلوىظه ١٠

 ٣٩٠- ٣٩١.شهبازى ص
  ٣٨٨ماخذ باال ص  ١١
اسناد  اس هويدا به روايتامير عبّ : رجال عصر پهلوى ١٢

 ٤٠٢ص  ١ج ساواک
عبداهلل ۀ م، نوشتجلد دوّ  و سقوط سلطنت پهلوىظهور  ١٣

 ٣٨٨شهبازى ص
د اسنا اس هويدا به روايتامير عبّ : رجال عصر پهلوى ١٤

  ٤٥٩ص  ٢ساواک ج
د سيّ  ۀنوشت ٢٤١. ص ت در ايرانبهائيّ رجوع کنيد به  ١٥

 .د على سالمىسعيد زاهدزاهدانى و محمّ 
عبداهلل  ۀم، نوشتجلد دّ  سلطنت پهلوى ظهور و سقوط ١٦

 ٣٨٨شهبازى ص
 ٣٨٥ماخذ باال ص  ١٧
اسناد  اس هويدا به روايتامير عبّ : رجال عصر پهلوى ١٨

 ٥٢٥-٥٥١ص  ٢ج ساواک
 ٥١٩- ٥٢٠:،صص١٣٧١چاپ پنجم، پاييز  ،٢ج ١٩
افراسيابى  آقاى بهرام: ديگران نيز چنين كرده اند، مثل ٢٠

چاپ  تجديد ١٣٨٢كه در تتاريخ جامع بهائيّ دركتاب 

كه به نام خانم  مسلخ عشقشده است؛ ومثل جاعلين كتاب 

 

 
 ١٣٨٥چاپ ودر ١٣٨٣ودر مهناز رئوفى جعل شده است

 .تجديد چاپ شده است
ى ئس بهامقدّ  ورد بياناتى از بنيانگزاران آييندراين م ٢١

آنها  ۀموجود است كه اگرطالِب دلسوزى مايل به مطالع

 .تقديم خواهد شد باشد، درطبق اخالص
، احمد وزيران ايران نخستازجمله رجوع شود به كتاب  ٢٢

 ،١چاپ عبداهلل پور، نشر كانون انتشارات علمى،
 . ٢٣٨ص ،١٣٦٩پائيز
رگ دركتاب  ن حقيقت را مى توانگوشه هايى از اي ٢٣

 .، از دالرام مشهورى، مالحظه نمودتاك
داراالنشاء بيت العدل اعظم، خطاب به ۀ ازرقيم به نقل ٢٤

ناگفته نماندكه ./ ٢٠٠٦دسامبر٦خ  يان، مورّ ئيكى از بها
توسط ديگران نيزمطرح شده است كه پاسخ  همين مسأ له

زآقاى ابراهيم ا ازجمله مى توان. فوق جواب آنها نيز هست
ذوالفقارى ياد كرد كه درمقاله اى ناقص وناتمام، باعنوان 

سه ، مندرج درفصلنامه مطالعات تاريخى، مؤسّ »هويدا تبار«
 شماره دهم، م،سال سوّ  سياسى، پژوهشهاى مطالعات و

، بدون ١٦٧-١٨٣: صص چاپ ليال، ،١٣٨٤زمستان 
ل وباهمان روش هاى كليشه اى تكرارى معمو تحقيق كامل

نمودن  فىى معرّ ئبعضى نويسندگان، سعى نمود با بها
 ى باقى ماندئزندگى نيز بها آخر ذكراينكه اوتا با پدرهويدا و

ى با بعضى سياسيون،ازجمله ئبها جهت اهداف دين در و
ه ش  ١٢٩٩ين طباطبايى ازعوامل كودتاى دضياء الدّ سيّ 

 روى كارآمدن در و وارباب اردشيرجى ريپورتر،ارتباط داشت
 ى را ساخته ى استعمارئرضا شاه نقش ايفا نمود، دين بها

يان را وابسته به آن ورژيم پهلوى معرفى ئبها و انگليس
 !. نمايد

؛ و سايت ضد مسلخ عشقاز جمله، رجوع شود به كتاب  ٢٥
 ... ؛ و) پژوهى بهائى( Bahairesearch.irى ئبها
 بهائيان در امور سياسىۀ مفهوم عدم مداخل درمورد ٢٦

ى ودهها ئقصود از آن به دهها بيان از بنيانگزاران آيين بهاوم

كه از جمله در سايت هاى اينترنتى  ىئمقاله از فضالى بها

 .هم موجود است مراجعه شود
 .به بعد ٣٨٦:صص ،٢جلد ٢٧
 .٦٤٠،ص ١ج همان، ٢٨
 .٦٣٦ ،ص١ج همان، ٢٩
 .٦٤٢- ٦٤٣صص ،١ج همان، ٣٠
 كه خود وى اعتراف كرده است. ١٨ و ٣٧٧ صص ٣١

 همان،  .وسايل آموزش ساواك توسط اسرائيل را فراهم آورد
 . ٦٥٢-٦٦١؛٤٤٢-٤٦٧؛ ٣٧٧صص  ،١ج
 .مزبور است تاريخ دو سند ١٩/٥/١٣٥٠و  ١٢/٦/١٣٤٣ ٣٢
فسادى كه  بسيارى ازتهمت هاى. ٣٧٦ص  ،٢ج همان، ٣٣

 ى دررژيم پهلوى نسبت دادهئويژه نامه جام جم به افراد بها

د رضا شاه پهلوى محمّ  ۀسال ٤٠اكاذيب همين َمْحَرم ِ از

ظهور كتاب  طبق خود كه ساواك وى، ۀسال ١٢وناظر 

 

 
 اسرائيل مرتبط امريكا و با انگليس و وسقوط سلطنت پهلوى

 ).ت هم نداردبوده، مى باشد، ودرنتيجه سنديّ 
، مركز ت االسالم فلسفىومبارزات حجّ  خاطراتكتاب  ٣٤

 .١٩١،ص  ١٣٧٦انقالب اسالمى، اسناد
ذكر است كه اين اولين بار و آخرين بار از جعل  نشايا ٣٥

ى و وجه المصالحه قرار ئبها چنين سناريو ها عليه جامعه
 دادن آن نبوده و نيست، چه كه عالوه بر اينكه در زمان شاه

نيز ساواك همين كار را مى نمود، جالب تر و عجيب تر آنكه 
وه درحال تكرار است و عال همان نقشه نيز انقالب از بعد

 ات مذكور در جريان فردوست در دهه اول انقالببر جعليّ 
يان را از عوامل رژيم شاه و ئاسالمى كه در آن سعى شد بها

م م و سوّ دهند، در دهه دوّ  ى جلوهئساواك، و وزراء را بها
انقالب نيز، پس از افشاى اقدامات جريانى دروزارت 

ط خود مسئولين محترم جمهورى اسالمى توسّ  العاتاطّ 
بلند پايه نظام، عواملى مى خواستندآن جريان را منتسب به 

يان نمايند كه مكرشان را خير الماكرين باطل ساخت، و ئبها
تصويرِى آن در کشور موجود  —کتبى و صوتى  مدارک

مظلوم  يانئاست و اينك براى هموطنان عزيز و منصف و بها
ى، ئبسى جالب و عجيب و غريب است كه نفوس ضد بها

ساواك بگويند و هم از عوامل  ن را هم از عوامليائبها
َس َو َتباَرَكَو َتعالى ِمْن . انقالب اسالمى سبحان اهلل ِ َو َتَقد

بيَن َو َاوهاِما مينَ  َجْعِل الُْمْفَتريَن َو ِكْذِب الُْمَكذِّ . ْلُمَتَوهِّ
گوئى در گفت و ۀ دراينمورد، ازجمله رجوع شود به مقال(

 ). اوهام زدائى، درسايت ىصفحه ا ٨٠باره جزوه 
 .شود به روزنامه هاى آن زمان رجوع ٣٦
، اوهام زدائىازجمله رجوع شود به سايت  دراين مورد ٣٧

از بهرام نيک آئين،  »کشف جديد روزنامه کيهان،« ۀمقال
 . ١٣٨٥شهريور 

جام جم درهمين خصوص  ۀتحريفات وقيحان ازجمله ٣٨
مربوط به ام اواسط ستون راست، ايّ  ٥٧صفحۀ (است 

درآنجا جام جم علنًا مطلب مذكور ). ١٣ ۀيادداشت شمار
شمارهنوزدهم سال پنجاه و سوم، ( بهائى را  اخبار امرىدر 
درجه  ١٨٠) ٥٣٧و ٥٣٦ه ش،ص ١٣٥٣اسفند  ١١

وبه جاى آن كه اعتراف كندبهائيان  تحريف مى كند،
 مى كندكه درحزب رستاخيز شركت نجستند، طورى وانمود

جداگانه دراين مجموعه  دراين مورد! كرده اندال شركت فعّ 
جام جم مقايسه شده است  عاىآمده است واصل سند با ادّ 

دشمنان هموطنان بهائيشان آشنا  هموطنان عزيز بيشتربا تا
 . گردند

نخست وزيران در اين موردهمچنين مراجعه شود به كتاب  ٣٩
پ چا ، ازاحمدعبداهلل پور، نشركانون انتشارات علمى،ايران
 .٢٣٨ص  ،١٣٦٩پاييز ،١
، ويژۀ ١٧شمارۀ   فصل نامۀ مطالعات تاريخى وسياسى ٤٠

 ١٣٨٦بهائيت،چاپ تابستان 

  ...بلخ آهنگرى در گنه كرد

 ٥،١٧،٥٨،٥٣ويژه نامۀ ايّام صص ١
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-٥٣،٤٦:،صص»گلزار تعاليم بهائى«به عنوان نمونه به  ٢

٤٥٧، ٤١٩- ٤٢١، ٤٦٩، ٤٠٩، ٣٨٩، ٤٤،٣٨٨-

. مراجعه شود...؛ پيام ملكوت؛٣،ج»امر و خلق«؛٤٥١

درمقاالت همين مجموعه نيزنصوصى دراين خصوص 

الهى، سياست « سياستمطلب  ازجمله در( دارد وجود

 ).»بشرى
 .٤٥گلزار تعاليم بهائى، ص  ٣
 .٢٢٣،ص٣ج مكاتيب عبدالبهاء ٤
 .٢٨٩، ص٣، جامر وخلق ٥
ترجمه و اقتباس هوشمند  نظم جهانى بهائىنقل از كتاب  ٦

 .٨٩-٩٣:صص تح اعظم،ف
، ص ٤ه ش، تير ماه، شماره  ١٣٤٣اخبار امرى، سال  ٧

دات همين ه دارند كه مجلّ توجّ  هموطنان عزيز. ١٣٨- ١٣٩
استفادۀ جام جم قرارگرفته وامثال اين  بارها مورداخبارامرى 
 روى بغض و درآن مشاهده كرده اند ولى از حقايق رانيز

 !ندارائه نداده ا حقيقت پوشى آنها را
، نشر ١، جدانش و بينشه من جمله مراجعه شود به نشريّ  ٨

 .١٩٩٩دسامبر 
ه ١٣٨٠، سال١٢خوشه هائى ازخرمن ادب وهنر، شمارۀ ٩

 .ش
 .٤٦٩، ص٢ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوى ١٠
جعلى بودن آنها، به مقاالتى كه  و مزبور دربارۀ اسناد ١١

جعه درهمين مجموعه دربارۀ بهائى نبودن هويدا آمده، مرا
سند  ٨سنداز ٧مزبورآنكه  ازعجايب مربوط به اسناد. فرمائيد

جاعلين اسناد قبل وپس ازانقالب ! است مربوط به شيراز
ايران سندى  يا ازنقاط ديگرآ !ت ايران پاسخ دهندبايدبه ملّ 
اهل ! ارائه نشده؟ واگرنه، چرا؟ نداشته؟ اگربله چرا وجود
ها؛ روزى  صبورند ومتحّمل انواع باليا وسختى ءبها

خواهدرسيدكه چهرۀ بهائى ستيزان نامهربان بى انصاف 
 نيز ى آن روزاّما حتّ . آشكارخواهدشد بيشتر دروغگو جاعل و
است چه  براى ايشان باز ت بهائيانآغوش محبّ  امروز مانند

آنچه . نه كينه وانتقام و مى خواهد حادت واتّ كه خداوندمحبّ 
ئيم براى آشكارشدن پاسخ مى نويسيم ومى گو در كه نيز را

 .حقايق است وبس
گوشه اى ازخاطرات دكتر على محّمد مجتهدى،  ١٢

بهائيان كتاب  ٨٩به نقل ازصفحۀ . كتابفروشى ايران، مريلند
خواندن كتاب آقاى همايون . همايون. ، از بوايران آينده

هاّماتى توصيه مى شود، چه كه رافع اتّ  به همۀ هموطنان عزيز
 .ين مقال استبحث هم است كه مورد

، ازمقاله اى به عنوان ١٣٢٧ۀ آموزش وپرورش، سالمجلّ  ١٣
خوشه هائى ازخرمن نقل از  ».رايگان آموزش همگانى و«

 .١٧٧،ص١٣٨٠، سال ١٢، شمارۀادب وهنر
درهمين  »سياست الهى، سياست بشرى«جمله مورد  از ١٤

 .مجموعه
لوح ؛ لوح سلطان ايراناين مورد ازجمله رجوع شود به  در ١٥

مكاتيب ؛ هرسالۀ سياسيّ ؛ هرسالۀ َمَدنيّ ؛ شيخ نجفى
نوامبر  ٢٦، پيام امراهلل توقيعات حضرت ولىّ  ؛عبدالبهاء
 .ۀ ايّام، ومقاالت ارائه شده درهمين مجموعۀ جوابيّ ٢٠٠٣

 ١٦٤آيۀ  سورۀ انعام، ١٦

 

 
به جاى گذاشته كه آنچه  سندى ازخود عمر اواخر در ١٧

 .به جّو زمان بودهنموده نظر توهين درتاريخش نوشته و
به مقاالت نهضت  ازجمله رجوع شود شوستر مورد در ١٨

نگرشى نوين به گفتمان جامعه : مشروطيّت و ديانت بهائى
 كاويان صادق زادۀ ميالنى، بهائى در عصر مشروطيّت، از

 .درسايت نيونگاه
تنها سند ايّام برفرا ماسون بودن نبيل الدوله،  ظاهرًا ١٩

ى اسم کوچک نبيل ه خود حتّ ين است کئاسماعيل رآ

نگاه ! نوشته» علينقى«الدوله را نمى دانسته و به اشتباه 

 .٢ايّام، پى نوشت  ٢٥ص به كنيد
درهمين مجموعه مراجعه  »...آواره صبحى و« به مقالۀ ٢٠

 مذكور نيز ٩-٨دى شمارۀ  –، آذر ١٣٣٠دراخبارامرى . شود
 .دآن را مسكوت گذاشته ان است ولى جام جميان عمدًا

درعكس ها . اين تنها موردتوهين ايّام نيست ١

ديگرنيزكه درهمين مجموعه به آنها اشاره ومطالب وتصاوير

 .شده،چنين كرده است
 ٧٩سورۀ مؤمن، آيۀ  ٢
 ٥-٨نحل، ٣
 .٢٦٠ص گلزارتعاليم بهائى  ٤

  چه دربندخارى توگل دسته بند
، بررسى جنبش اسالمى معاصر، نوگرائى دينى و نقد ١

 ،١٣٧٨ چاپ دوم، نشرقصيده، اشكورى، حسن يوسفى
 .٢٤٩ص

اين بزرگان دراين خصوص  شهادت بعضى از درمورد ٢

درهمين مجموعه درمقاالت ديگر نمونه هائى ذكرشده 

 .مراجعه شود
كه ترجمۀ (مهدى موعود ازجمله رجوع شودبه كتاب  ٣

م، ، چاپ سوّ )مرحوم مجلسى است بحاراالنوار ١٣جلد
، سياحت شرقشش، وكتاب صفحات نود وپنج ونود و

 .ازمرحوم آيت اهلل قوچانى

  ىرانيا هموطن دل با درد

 ۲۵۸صفحه تعاليم بهائى گلزار ١
 ۱۲۵صفحه  تعاليم بهائى گلزار ٢

  ...!ىشباهت ها

ه تاريخ از زمان قاجاريّ منظور کتبى است که تحت عنوان  ١

. ( منتشر شده و لى جنبۀ تاريخى و علمى ندارد به بعد

 ).مترجم

 

 

در خصوص مقاله باعنوان فرقه  ىتنکا

  ىابتکار ىانحراف

 ٤١سوره فرقان آيه ١
 ١٦سوره الشورى آيه ٢
 ١٠يا ٨سوره فرقان آيه  ٣
 ١٤يا١٣سوره دخان آيه  ٤
 ٣٦يا ٣٥سوره الصافات آيه  ٥
 ٢٩سوره طور آيه  ٦
 ٥١سوره قلم آيه  ٧
 ٣٩و  ٣٨سوره ذاريات آيه  ٨
 ٥٢سوره ذاريات آيه  ٩

 ١١٨يا  ١١٣ه سوره بقره آي ١٠
 ٥يا ٤سوره فرقان آيه  ١١
 ١٠٥يا ١٠٣سوره نحل آيه  ١٢
 ٤٤يا  ٤٣سوره ُفصلت آيه  ١٣
 ٦٥يا  ٦٢سوره االنفال آيه  ١٤

  َقد َفَديُت ِبُكلّى لََك 

 ٤٥، صتسبيح و تحليل ١
 از حضرت بهاءاهلل كتاب بديع ٢
رّديّه نويسان  ۀصبحى وآواره، طناب هاى پوسيد« ۀمقال ٣

 .درهمين مجموعه »بقبل وپس ازانقال
گفتار به پاس  ٣٠ ۀ، مجموعمحيط ادببه  رجوع شود ٤

، به ١٣٥٧سال تحقيقات محيط طباطبائى، طهران،  ٥٠
، سال ١٢ ۀ، شمارخوشه هائى ازخرمن ادب وهنرنقل از 
 .٥١،ص١٣٨٠

 طتوسّ (!) ، درهجوم مسالمت آميزى٧/٧/١٣٧٧در ٥
 جلد بهائى هزاران ۀخان٥٠٠لين محترم به بيش ازئومس

دوسال قبل نيزدراقدامى مشابه . ديگرازكتب بهائى برده شد
 !بهائيان برده شد ۀخان ٢٠٠كتب مزبورازحدود

دفتر پژوهش هاى روزنامۀ ازجمله رجوع شود به كتابى كه  ٦
سايۀ شوم؛ خاطرات همزمان با انتشار ١٣٨٥درسال  کيهان

 .كيهان، منتشرنمود ۀدرروزنام يک نجات يافته از بهائيّت
مضمون فارسى بيان . ٧٠-٧١صص به نقل از لوح شيخ، ٧

اى ملكه لندن بشنو نداى : مبارك فوق چنين است
نا آپروردگارت را كه مالك مردم است از درخت الهى كه هم

آنچه را كه . نيست خدايى جز من كه عزيز و حكيم هستم
روى زمين است رها كن و َسِر ُملك را به تاج ذكر پروردگار 

نا او به عالم آمد به مجد و شكوه آهم. بده جليلت زينت 
اعظم خود و آنچه را كه در انجيل مذكور است كامل و تمام 

بتحقيق كه سرزمين و َبرِّ شام به قدوم پروردگارش كه . فرمود
رارها كن  هواى نفس خود... مالِك َانام است مشرف شد
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همانا ما ترا به خاطر . وسپس به موالى قديم خود روى آور
دا ذكر مى كنيم و دوست داريم كه اسم تو به ذكر خ

نا خدا آپروردگارت كه خالق ارض و سماست بلند شود، هم
به ما رسيد كه تو خريد و . بر آنچه مى گويم شهيد است

فروش غالمان و كنيزان را منع كردى؛ اين است آنچه كه 
به تحقيق كه . خداوند به آن در اين ظهور بديع حكم فرموده

نا او پرداخت آپاداش آن را براى توثبت فرمود، همخداوند 
كنندۀ اجرهاى زنان و مردان نيكوكار است به شرط اينكه 
پيروى كنى آنچه را كه از جانب خداوند عليم خبير براى تو 

نا كسى كه اعراض كند و استكبار آهم ،ارسال شده است
نات ورزد بعد از اينكه از نزد ُمنزل آيات برايش داليل و بيّ 

آورده شد هر آينه خداوند عمل او را ساقط و بى نتيجه مى 
كه  بدرستى. نا خدا بر هر چيزى قدير استآگذارد، هم

. مورد قبول قرار مى گيرد ) به سوى حّق (اعمال بعد از اقبال 
 نا از محرومترين و ممنوعآكسى كه از حّق اعراض كند، هم

 ....شدچنين از نزد عزيز قدير مقّدر  ترين خلق است، اين
 ٥١-٥٠عنكبوت،  ٨
، صص الواح نازله خطاب به ملوك ورؤساى ارضكتاب  ٩

اى پادشاه روس بشنو : مضمون بيان مبارك. ١٢١- ١٢٨
وس را و روى آور به سوى بهشتى كه نداى خداى مالك قدّ 

ى است كه در آن مستقر شده كسى كه ناميده شده به مقرّ 
اء به اسم اسمهاى نيكو بين مالء اعلى و در ملكوت انش

مبادا تو را محتجب نمايد چيزى از . خداوند َبهى َابهى 
بتحقيق كه يكى از ... ه به پروردگار رحمن و رحيمتتوجّ 

ُسَفراى تو وقتى در زندان طهران زير سالسل و زنجيرها بودم 
به اين خاطر خداوند براى تو مقامى ثبت . مرا يارى نمود

مبادا . ه نكردهنمود كه علم احدى به آن جز خودش احاط
حضرت (كه پدر  بتحقيق. اين مقام عظيم را تبديل نمايى

س مى در وادى مقدّ ) حضرت مسيح(آمد و پسر ) بهاءاهلل
گوش به فرمان توام اى خداى من، گوش به فرمان : گويد

توام، و كوه طور گرِد بيت طواف مى كند و درخت به بلند 
خشنده، سوار اب و بنا وهّ آترين ندا، فرياد مى كند كه هم

بر ابر آمد، خوشا به حال آنكه به سويش نزديك شد و واى 
بنگر و ذكر كن ايّامى را كه در آن روح ... بر دور شدگان

يا هرود كبير، نمايندۀ (آمد و هيرودوس ) حضرت مسيح(
ه كه حضرت مسيح در زمان او مقتدر روم و حاكم يهوديّ 

ناصره  د و فرارى شد و مدتى بعد از مرگ وى بهمتولّ 
به تحقيق كه . عليه او حكم كرد)) نوزده هزار لغت(بازگشت 

خداوند، مسيح را به لشكرياِن غيب نصرت نمود و او را به 
حّق حفظ فرمود و به ارضى ديگر فرستاد و اين وعده اى از 

كه خدا حاكم است بر آنچه اراده  جانب او بود، به درستى
ا كه مى نا پروردگارت حفظ مى كند كسى رآهم. كند

خواهد ولو اينكه او در وسط دريا يا در دهان اژدها و يا زير 
بدان كه جسم من زير شمشير . .. شمشيرهاى ظالمين باشد

شمار است ولى روح در  دشمنان و جسدم در بالى بى
شادى و بشارت و فرحى است كه شادى عالمين با آن 

 نا من به زبان اشعياى نبى مذكورآهم...برابرى نمى كند
بگو اى ... ن شدهستم وانجيل وتورات به اسم من مزيّ 

قصرها مى بينيد درحالى كه سلطان  در را مغروران آيا خود
) زندان(درخرابترين خانه ها ) حضرت بهاءاهلل(ظهور 
آيا گمان مى كنيد آنچه ... ازقبرهاى هوى برخيزيد!... است؟

 

 
بزودى ديگران ! كه نزدشماست، به شما سودى مى رساند؟

به خاك  ياور و رامالك خواهندشد وشما بدون يارآن 
زندگى اى كه مرگ ازپس آن  خيرى در. گشت برخواهيد

مى آيد نيست، وخوبى اى براى بقائى كه آن رانيستى 
 گرفت نيست، ونيزخيرى درنعمتى كه تغييرخواهد خواهد

رها كنيد آنچه نزدشماست وروى آوريد . پذيرفت نمى باشد
ه اين اسم بديع نازل گرديده به نعمت خداوندى كه ب

خوشا به حال پادشاهى كه ُملك وسلطنت او را ... است
 .نداشت وبه قلبش به سوى خدا روى كرد ازمالكش باز

 .٢، جرگ تاك، به نقل از ٢٩١، ص تاريخ مشروطه ١٠
وكتاب  كشف الغطاءازجمله رجوع شود به همان كتاب  ١١

 .رگ تاك
م جميان آنكه ازعالئم كم حافظگى و گيج بودن جا ١٢

 كشف الحيلبه نقل از  ، ستون اّول ازسمت چپ،٦درص
به نقل ازلوح  نوشته،٧آواره، برعكس آنچه كه درص

مستخدمين روسى با بعضى «: حضرت عبدالبهاء مى نويسد
حضرت (ازخوانين بسيار اصرارنمودند كه جمال مبارك 

به كشتى روس تشريف ببرند وآنچه اصرار والحاح ) بهاءاهلل
 م ازستون سوّ ١٣و نيز خوشبختانه د رص» د قبول نيفتادكردن

به حضرت عبدالبهاء را » رسِ «راست، اگرچه اعطاى نشان 
به اوهام خود دليل وابستگى وحمايت سياسى دانسته، ولى 

عبدالبهاء هيچ وقت خودش ازلقب «اعتراف كرده كه 
د غيرسياسى و همين حقيقت مؤي » .راستفاده نكردسِ 

جريان مزبور است وصرفًا به خاطرانسان  وغيرمادى بودن
 ءدوستى وصلح جوئى وحمايت حضرت عبدالبهاء ازفقرا

 .بوده است
بدايع به  رّد مالقات با شاه انگليس مراجعه شود ۀدربار ١٣

قبل ازآن نيزطبق آنچه . ١٩١٣ژانويه١٦، لندن، ٢، جاالٓثار
 غيربهائى، ۀ، تأليف نويسندكجا مى رويمدركتاب 

آمده،درمركز اسناد سياسى ١٤ تا١١و ٥و ٤: ر،صص.پشوتن
انگليس  ۀبريتيش ميوزيوم انگليس، حكم وزارت امورخارج

به پروفسور ادوارد براون موجوداست كه درآن به وى امرشده 
ا مسافرت كند وكوشش نمايد تا همكارى حضرت به عكّ 

بهاءاهلل رانسبت به اجراى برنامه هاى شوم انگليس درايران 
سنده ادامه مى دهد كه جواب ادوارد براون نوي. جلب نمايد

جلب «: به وزارت امورخارجه انگليس مختصرش چنين بود
همكارى بهاءاهلل نسبت به پيشبرد برنامه هاى دولت 

ت آميز نبود چرا كه او قيّ پادشاهى انگليس درايران ابدًا موفّ 
صحبت كردن درسه مالقاتى كه  ۀوجه به من اجاز به هيچ

ا اونمودم نداد وفقط به تشريح اصول ديانت ا بزندان عكّ  در
والبتّه خودجام جميان نيزمى دانند كه به  ».خود پرداخت

خاطرامتناع حضرت بهاءاهلل، ادواردبراون به سراغ ازل 
 ۀازليان دور او و ۀدرقبرس رفت، وازهمكارى بى وقف

روزى امثال جام جم بايد ! قاجاريّه وپهلوى برخوردارگرديد
سال  ١٣٠يران پاسخ گويند كه چرا بيش ازت عزيزابه ملّ 

حتّى به خاطر بهائى  و است كه به وارونه كارى مشغولند
 ستيزيشان، براى ازليان دلسوزى ها نيزكرده وبعضًا مى كنند،

وازآن بى شرمانه تر، خيانت هاى آنان را به نام بهائيان 
 !شهرت داده اند

 .٤٥ص گلزار تعاليم بهايى، ١٤
 .٢٨٩، ص٣، جامر وخلق ١٥

 

 
 ۀمطالع ۀجزو: براى تفصيل بيشترازجمله رجوع شود به ١٦

كتاب  نيز بديع؛ و١٣٢ نشر ،١٢ۀ ، شمارمعارف بهائى
، مقاالت ورسائل درمباحث متنوعه داودى، دكترعلى مراد

معارف بهائى،  ۀسه وتنظيم وحيدرأفتى، نشرمؤسّ ، تهيّ ٣ج
 .كانادا

 .٨٤-٨٥منتخبات آيات حضرت نقطه اّولى، صص  ١٧
بيشتردراين مورد، رجوع  ۀبراى مطالع. ٨٦مان، ص ه ١٨

، مطلب تحت معارف بهائى ۀمطالع ١٠ ۀشمار ۀشودبه جزو
ازجناب  »اّولى، ۀمراحل دعوت حضرت نقط«عنوان 

 .بديع ١٣٢دكترمحّمد افنان، نشر
ازحضرت  ايقانازجمله رجوع شود به كتاب مستطاب  ١٩

 نيز ؛ وئدفرا؛ وكتاب قاموس ايقانبهاءاهلل، و چهار جلد 
 .بحاراالنوارقبيل  كتبى از

 ٤٠سالطين قاجاريّه، ص ،٣، ازسپهر، جناسخ التّواريخ ٢٠
 ۀ، شمارمعارف بهائى ۀمطالع ۀرجوع شودبه جزو ٢١

 .١٤ـ١٥صص بديع، ١٣١،نشر٦
 ٤٥نحل، ٢٢
 ٣٨٠، ص٢و  ١، جامر و خلق ٢٣
در اين مورد همچنين به . ٣٧٩، ص ٢و ١ امر و خلق ٢٤

 بهاءاهلل مراجعه شود از حضرت» قناع« لوح 
، ج اصول كافىبراى ديدن آن احاديث رجوع شود به  ٢٥

 ٣١٤- ٣٠٧:، صصباب التقية، ٣
 فصل نامه١٦٦ص ٢٦
 فصل نامه ١٦٦ص ٢٧
 ١٦٤در ص» دراين ورقه حيله وتقيه نيست«عبارت  ٢٨

اصول . نيز به روش ائمۀ اطهارع عين تقيه است فصل نامه

 مذكور در فوقكافى
؛ و نيز اّول ٢١٥-٢١٤، صص وبمحب به يادكتاب  ٢٩

 .ىئدور بهاترجمه همان توقيع 
 .٣١-٣٤:، صصىئتوقيع دور بها ۀترجم ٣٠
 ١٢٤ــ ١٢٣، صص ١،جلداصول كافى ٣١
 ١٣٩، ص ١٣٨٤، خرداد١٧، چاپ خاتميتكتاب  ٣٢
 ٤٠ۀ احزاب، آي ۀسور ٣٣
 .٢٣، ص٥٣ۀ ، شمارحضرت باب آثار ۀمجموع از ٣٤
وق واينكه بهائيان ف براى توضيح مفّصل وبيشترموارد ٣٥

حضرت باب وبهاءاهلل راذات خدانمى دانند، واگرچنين 
ازجمله . بابى وبهائى مراجعه شود باشد كافرمحسوبند،به آثار

 .معارف بهايى ۀمطالع ۀنشري ٢و١به شماره هاى 
 ٨٧ِاسراء،.../ويسئلونك عن الروح ٣٦
 ٤٩-٤٨صص  ،٦شماره ،معارف بهائى ۀمطالع ۀجزو ٣٧
وى تأليف تاريخ خود را . ٧٣١، ص٥فرهنگ معين،ج ٣٨

ين شاه ادامه داد در زمان محّمد شاه آغاز و در دورۀ ناصرالدّ 
اس قلى خان سپهر كار او را و پس از وفاتش، پسرش عبّ 

 ).٢٠٩٢، ص٦همان،ج(دنبال كرد ولى باز هم ناتمام ماند
البتّه طبق » .واريخناسخ التّ «نوزده هزار لغت، ذيل كلمۀ  ٣٩

دالبهاء، مرحوم سپهر در اواخر ايّام، رساله بيان حضرت عب
اى به خط خود نوشت و در آن اعتراف نمود كه آنچه را در 

 



 
 ٢١٠   ولوله درشهر

 
 

ه نوشته به اقتضاى زمان و مراعات خاطر آشنا و حّق بابيّ 
مائدۀ (رسالۀ او نزد خاندانش موجود است . بيگانه بوده
 ).١١١-١١٥،١١٢:،صص٩آسمانى،ج

حث ازجمله رجوع براى آشنائى باحال وهواى اين ب ٤٠
، از عشبهاى پيشاور، در دفاع از حريم تشيّ شودبه كتاب 

خرداد  ٢١ه، سلطان الواعظين شيرازى، دارالكتب االسالميّ 
١٣٥٢. 

 .١٦-١٥: ، صص٢١يادداشت  در مذكور مأخذ ٤١
تاريخ پيدايش آيين  بررسى مختصرى از« ۀبه نقل ازمقال ٤٢

ايت درس ازبهروزبه آيين، موجود »بهائى، بابى و
www.ohamzodai.com . تأليف قاموس ايقانوكتاب ،
 .١٠١-٧٥،صص١جناب اشراق خاورى،جلد

مطلب داخل پرانتز . ١١ايّام، ص ۀهمين ويژه نام ٤٣
 .ازخودجام جميان است

رسائل ورقائم جناب كتاب  ٣٠٣تا  ٢٩١مندرج درصص ٤٤
تأليف جناب روح اهلل  ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

كه  دراين منبع مى خوانيد. بديع١٣٤مهرابخانى، نشر
چطورجناب ابوالفضائل درميان علماى االزهرمصرمعروف 
شدند به طورى كه گاهى ازايشان خواسته مى شد كه 
درپاسخ رّديّه هائى كه بعضى مسيحيان عليه اسالم 

شهرت ايشان درمصرچنان . عزيزنوشته بودند، كتاب بنويسند
آنجا نيزمطرح مطبوعات  نيز فرهنگى و ۀبودكه درجامع

المقتطف ازايشان خواهش  بودند، وبه همين جهت مدير
اى كاش جام جميان كه . كردكه مقاالتى براى آن بنويسند

 از و ايّام با آيت اهلل تسخيرى مصاحبه كرده اند ٤٧درص
ه توجّ  بهائى تحريك كرده اند، ۀايران مصريان راعليه جامع

ايشان كه  مى نمودندكه اهل بهاء چگونه برعكس اّدعاى
مدافع اسالم » روى جهان اسالم، يا ت، روبهائيّ «نوشته اند 

البتّه شايد جام جميان ازاين مى ترسند كه ! بوده وهستند
ت ايشان چندين جناب ابوالفضائل كه به همّ  ۀدور مانند

نفرعلماى شيعه بهائى  صدها نفرازعلماى االزهرمانند
. يمان آورندا اهالى مصربه آيين جديد امروزه نيز شدند،

ميالدى وقايعى در  ٢٠٠٦چه كه در سال ! ترسشان بجاست
فاق افتاد که در اثر آن دوباره مصريان در همان مصر اتّ 

ِى ئدر اثر استقامت عشاق بها. جستجوى يوسف برآمده اند
ى در مصر شده، ئآن ديار که موجب ِاعالِن عمومى ِ امر بها

رى از سايت مص ٢٠٠٠٠از جمله فقط در ماه مى، بيش از 
ى ديدن ئالعات در مورد امر بهاى براى کسب اطّ ئعربى ِ بها

نموده و عالقه مندان در نقاط مختلفۀ عالم نيز هزاران 
ى را به زبان عربى از کتابخانۀ ئنسخه از کتب و آثار بها

ى استخراج نمودند و ميليونها نفر با تماشاى ئاينترنت بها
لويزيونى معروف مصر برنامۀ هفتگِى يکى از ايستگاههاى ت
آشنا  انصافِى مخالفان با حقايق و اصول امر الهى و بى

شدند و در رسانه هاى بين المللى عربِى دنيا و سايتهاى 
ى ئه خاصى به امر بهامختلف اينترنت به زبان عربى نيز توجّ 

درموارد (يان مصر نشان داده موجب اشتهاِر آن شدند ئو بها
احوال جناب ميرزا شرح كتاب : فوق رجوع شودبه

، تأليف جناب روح اهلل مهرابخانى؛ و ابوالفضائل گلپايگانى
 ).بيت العدل اعظم ٢٠٠٦جون  ٢٩پيام 

مضمون مطالب به فارسى . ٣٠٣-٣٠٢همان، صص ٤٥
ه راتدوين كرد ميرزا واّولين كسى كه وقايع بابيّ : چنين است

كتاب  ۀب به لسان الملك نويسندتقى مستوفى كاشانى ملقّ 

 

 
كتاب تاريخ خود مخصوص  وى در. است خ التّواريخناس

 باب وحوادث آن را موافق آنچه نزد ظهور ۀبه قاجاريّه، واقع
 و دشمنان بابى ها اشتهارداشت ذكركرد وآنها رابه فساد

 كفرنسبت داد وامورى ازايشان بيان نمود كه قلوب ونفوس از
بيان، ستم به با و بيزارشد، چه كه درايّام آزار و رآن متنفّ 

دشمنان ايشان درانتشارمفتريات عليه آنان كوشيدند وآنها را 
متّهم به اباحى گرى وفساد اخالق كردند، وعمل زشتى نبود 
مگرآنكه آن رابه ايشان نسبت دادند وهرزگى اى نبود 
مگرآن كه به ايشان بستند ولذا شايعات زيادشد وافكارآشفته 

رصاحب تاريخ واّما لسان الملك مزبو... وپريشان گرديد
ه رسيد كبيرناسخ التّواريخ وقتى دراين كتاب به حوادث بابيّ 

ه دراصل ناسخ وقايع بابيّ  در طرزبيانش تغييركرد وآنچه كه او
مخصوص به قاجاريّه نوشته به  دبالنّسبه به مجلّ  واريخالتّ 

است وبزودى گذشت ايّام ازعجايب وقايع  حقيقت نزديكتر
اپنهان داشته، پرده ه كه اغراض سياسى آن ربابيّ 

واين مقداركه ذكرشد محّققين راكفايت . برخواهدداشت
 .است وخداوند ولى هدايت وتوفيق است

 .٤٥همان، ص ٤٦
درست مانند علمائى كه . ١٠٢-١٠١همان، صص ٤٧

درفوق ذكرشان شد كه درزمان حضرت رسول اكرم با 
يسئلونك عن ( »روح چيست«سؤاالتى ازقبيل اين كه 

 .واستند حضرتشان را اهانت واستهزاء نمايند، مى خ)الّروح
  :، به آدرس زيركوشا ۀنوشت »ليعهد، مجلس و« ۀازمقال ٤٨

http://www.goftmaniran.org/index.php?option=co
m_content&task=view&id=829&Itemid=13  

 .٧٨،ص١، جقاموس ايقان ٤٩
 .٧٩-٧٨همان، صص ٥٠
يط آقاى مح جالب آنكه همين اّدعاى تكرارى را ٥١

بهائى طباطبائى محّقق محبوب جام جميان وسايت 
، وماركسيست هائى چون طبرى وفشاهى نيزبه تقليد و پژوهى

به  رجوع شود. ندنموده ا ،ادوارد براون انگليسى ت ازتبعيّ 
ديگرمقاالت همين  و١٦ ۀمنابع مذكوردريادداشت شمار

كتابشان باعنوان  همچنين جناب حسن باليوزى در. مجموعه
، به طورمشروح اشتباهات بزرگ براون وديانت بهائى ردادوا
 .براون را موردبحث قرارداده اند اساسى و

 .٢٠٤، صكشف الغطاء ٥٢
 .٣٤٢-٣٨٠، صصخط سّوم ٥٣
توصيه آنكه منابع و صفحات اشاره شده از هر دو كتاب  ٥٤

مالحظه گردد، زيرا از جهاتى روشنگر است و اذهان را 
وى در . در زمان ما مى كندمستعد درك حقيقت ظهور الهى 

نيز به مناسبت، ذكرى هم از جناب  مخط سوّ  ٣٧١ص 
طاهره، شهيد بى همتاى ظهور بابى از گروه زنان، مى نمايد 

ُة العينتهاى ادبى طاهره ِى اليّ دربارۀ فعّ «: ومى نويسد نيز  ُقر
را بر  باب، و تفسيِر سورۀ يوسفگزارش شده است كه وى 

كرده است و با اشتياق به انتشار آن آن، به فارسى ترجمه 
به نقل از تاريخ نبيل انگليسى، چاپ (» زيده است دست يا
 ).٨١،ص١٩٦٢يلمت،

يادداشت  در مذكور ۀ؛ ومقال٦١ى گرى كسروى،صئبها ٥٥
 .٤٨ۀ شمار

 .٧٩- ٧٨،صص١،جلدقاموس ايقان ٥٦
 .٧٩همان، ص ٥٧

 

 
فارسى كتاب ۀ ترجم١٥٧، به نقل ازص٨٤همان، ص ٥٨

 .بوابمفتاح باب اال
، مفتاح باب االبواب ۀ، به نقل ازترجم٨٥همان، ص ٥٩
 .١٥٩ص
 .٨٦-٩٣همان، صص ٦٠
 .٩٤همان، ص ٦١
 .، عين عبارات جناب اشراق خاورى٩٦همان، ص ٦٢
؛ ٤٦٤-٤٥٧،صص١، جلدقاموس ايقان: رجوع شود به ٦٣

؛ بحاراالنوار، ١٥٧، ازجمله صجنّات نعيمكتاب 
  ....فاضل بحرينى؛ و عوالممجلدغيبت؛ كتاب 

بهائى ستيزى دراين مورد همچنين رجوع شودبه مقالۀ  ٦٤

، جام جم، گفتمانهاى قدرت و توليد ِشبه علمى تاريخ

 .مندرج درهمين جوابيّه
 ١١٢سوره هود، آيه  ٦٥

 ىاهلل العظم تآيمنسوب به  ىنوشته ا

  مکارم شيرازى
١ http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-

964789&Lang=P  
گزارشات رسمى و غير رسمى در ايران حاکى از  در حالى که

 ميليون بيكار، ٧ ميليون معتاد، ٤ميليون فقير، ٢٠وجود
 ٦٠٠ ميليون بيمار روانى، ١٤ هزار زن تن فروش؛ ٣٠٠

 ٨ هزار كودك كارگر، يك و نيم ميليون محروم از تحصيل،
 ٤٠٠تريليون و ٣٠هزار نابغه فرارى با  ١٨٠ ميليون بيسواد،

هزار  ٤٥٠ ومان خسارت ناشى از فرارمغزها،ميليارد ت
هزار بيمار ايدزى و سن بزهکارى زير  ٤٠ تصادف در سال،

يان را بزرگترين خطر ئامام جمعه سروستان بها سال دارد، ١٠
يان ئاز دو حال خارج نيست يا بها .براى سروستان مى داند

عامل تمامى مصيبات فوق هستند و يا سروستان جزء کشور 
 .ستايران ني

٢ 
http://www.iqna.ir/news_detail.php?ProdID=1152
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ه، اهل حّق، ت، صوفيّ برگزارى دوره نقد و بررسى مسيحيّ 
  ه قمگرى در حوزه علميّ  ىئگرى و بها ابىوهّ 

ه، اهل حّق، دوره نقد و بررسى فرق صوفيّ : گروه انديشه
ت از سوى معاونت تبليغ ت و دين مسيحيّ ابيّ هّ ت، وبهائيّ 

  .شود ه قم برگزار مىحوزه علميّ 
و به نقل از مركز ) ايكنا(به گزارش خبرگزارى قرآنى ايران 

ه قم هاى آموزشى معاونت تبليغ حوزه علميّ  خبر حوزه، دوره
ت، ت، بهائيّ ابيّ آغاز شده در پنج رشته وهّ  ٨١كه از سال 

ت و در جهت آشنايى هر چه يّ ه، اهل حّق و مسيحصوفيّ 
مادگى براى دفاع آها و  غين با اين فرقهبيشتر روحانيون و مبلّ 

  .شود از اسالم ناب برگزار مى
شود كه در هر  گرايشها هر كدام در پنج دوره برگزار مى اين

ت كنند و تا كنون در زمينه مسيحيّ  دوره سى نفر شركت مى
و در بخش اهل حّق دو ت دو دوره ابيّ چهار دوره و درباره وهّ 
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ه چهار دوره ت سه دوره و در صوفيّ دوره و در خصوص بهائيّ 
برگزار شده است كه در نهايت از اين پنج دوره آزمون 

  .شوند اختصاصى به عمل آمده و نيروهاى زبده انتخاب مى
ل گزينش دوره آموزش فرق و اديان معاونت تبليغ حوزه ئومس

ها  ب در اين دورهطّال  ه قم، شرايط الزم جهت شركتعلميّ 
را قبولى پايه هشتم حوزه و قبولى در مصاحبه دانست و 

پذير در رابطه با فرقه مربوطه، امكان  اعزام به مناطق آسيب
حضور در طرح هجرت بلند مدت، امكان شركت در 

ت در طرح تبليغى هاى تحقيقاتى و امكان عضويّ  پروژه
 دها برشمر اينترنتى را از مزاياى اين دوره

٣ http://www.religions.ir/cont.php?sid=69  
  حضور جمعى از دبيران آموزش و پرورش تهران

استان تهران،  ١٤بنا به درخواست آموزش و پرورش منطقه 
ات، جهت آشنايى با مرکز مطالعات جمعى از دبيران الهيّ 

اين . ، به قم سفر کردند٣/٢/٨٦اديان، روز سه شنبه مورخ 
مرکز و بخش هاى مختلف آن از  جمع ضمن بازديد از
صى اديان و مذاهب، در نشستى جمله کتابخانه تخّص 

هنگى قبلى آاين نشست با هم. علمى نيز شرکت کردند
  .ت بودت و بهائيّ برگزار شده، محور بحث آن آشنايى با بابيّ 

دعلى موسوى نژاد، عضو هيأت علمى و مدير گروه سيّ 
  :را مطرح کردمذاهب اسالمى در سه محور مباحث الزم 

  ى گرىئزمينه هاى پيدايش بابى گرى و بها: نخست
  تت و بهائيّ مرورى بر تاريخ بابيّ : دوم
ه، در اين بخش علل ه و بهائيّ بررسى و نقد جريان بابيّ : سوم

  .ت نيز طرح شدگرايش به بهائيّ 
اين نشست، دو ساعت به طول انجاميد و به پرسش هاى 

 ميهمانان، پاسخ داده شد

  ولى بى وفا و نامهربانرئوفى، 

 ١٥٤- ١٥٣، صص ٣، جمکاتيب حضرت عبدالبهاء ١
 ٢٦٨، ص ٢، جبدائع االٓثار ٢
 ١٠٣ االسرآء ٣
 ٤٧بقره  ٤

  يك سند گويا

 بديع، ١٠٩ تا ١٠٢ توقيعات مباركهبه نقل ازكتاب  ١

 ٨٦-٨٠صص 

 ۀبار بهائى در امر نظر گوشه اى از

  اسرائيل
رات را بخوانند براى آن كه هموطنان عزيزخودآن بشا ١

ومسرورگردندكه موعودشان ظاهرگشته، تقاضا آنكه ازجمله 
، تأليف جناب حاج گلشن حقايقكتاب : رجوع فرمايند به
انى بوده اند كه ييهود از همدانى كه خود مهدى ارجمند

 ۀ،كه شرح استدالليّ جنّات نعيمبهائى شده اند؛ وكتاب 

 

 
بهائى  شمندط دانمنظوم شاعرشهيربهائى جنا ب نعيم، توسّ 

تأليف  ،امروخلقجناب اشراق خاورى مى باشد؛ وكتاب 
 .جناب فاضل مازندرانى،جلدچهارم

 .٤٦٩-٤٧ ٠: ، صص٤ ج ،امر و خلق ٢
 .٤٧٠-٤٧١:همان، صص ٣
 .٤٧١همان، ص  ٤
 .٤٧١- ٤٧٢: همان، صص ٥
 .٤٧٢همان، ص  ٦
همچنين براى ديدن عين پاسخ . ٧٩ص  ،خطابات مبارکه ٧

در جواب نامۀ رئيس كميسيون  حضرت شوقى ربّانى
 ١٤حد در قضيۀ فلسطين، مورخمخصوص سازمان ملل متّ 

» يك سند گويا«، مراجعه فرمائيد به مطلب ١٩٤٧جوالى 
توقيعات مباركۀ سالهاى درهمين مجموعه، به نقل ازكتاب 

 .٨٠-٨٦:، صصبديع ١٠٢- ١٠٩
 .١٧٦و١٥٣-١٥٠،ص»...شب هاى پيشاور« ٨
 ۀه، زوجيهودى پدرصفيّ حى بن اخطب . ٧٧٣همان ص ٩

 .رسول اهلل ص بوده است
ايّام كه  ٢٩ص ٥ ۀيادداشت شمار در همان منبع مذكور ١٠

 !،مى باشد١٤،ص١٣٣٢آبان-،مهر٧-٦ش اخبارامرى،
جمله اى است ازيكى ازمناجات هاى حضرت  ١١

 .عبدالبهاء
 ١٣٨٦ ارديبهشت ٨ نگارش چيسگين، ١٢

  اسرائيل ديانت بهائى ومسئله

چاپ مصر،  مجموعه الواح مباركههداء، دالشّ يّ زيارتنامه س ١

 .٢١١- ٢٠٢صفحات 
 .خطابات عبدالبهاء ٢
 .ميالدى ١٩٤٨، سپتامبر بهائى نيوزمجله  ٣
 .شهبازى ، عبداهلل١٦/٥/١٣٨٢، جام جمروزنامه  ٤
 .٤٠-٣٠، صص مقاله شخصى سياحمه مقدّ  ٥

  دل باجناب دكتر واليتى درد

-http://www.iranر ك  ١

newspaper.com/1386/860410/html/rodarro.htm 
 ١يادداشت  ايشان درمصاحبه اى كه درآدرس مندرج در ٢

تهاى مقامشان گفته ت وحساسيّ دربارۀ اهميّ  موجوداست،

وزارت امور خارجۀ هر نظامى و اعضايش نزديكترين «: اند

درحالى كه عراق در چند ... وزارتخانه به آن نظام است

كى از آنها جبهه نظامى و جبهه با ما مى جنگيد كه ي

باز در جبهه نظامى يك . ديگرى جبهه ديپلماسى بود

بسيجى يا نظامى يا كسى كه سربازى رفته است، تفنگ 

ى و ميهنى و اسالمى به ه به عرق ملّ دست مى گيرد و با توجّ 

جنگ مى رود اّما در جبهه ديپلماسى كه نمى شود هركسى 

در سفارت كه . برود نفر نداشتيم كه. را به سفارت فرستاد

 

 
آنجا بايد بروى و حرف بزنى . نمى شود تفنگ دست گرفت

و به زبانى هم حرف بزنى كه ديگران بفهمند و با روشى كه 

 ».روش پخته اباشد تا آنجا بند را آب ندهيم
 .٣٩٨- ٣٩٩، صص كشف الغطاء ٣

اشى خليل جبران وجه تشابه نقّ 

  لدياشى روچونقّ 
- ١٩٣١(اش لبنانىنويسنده و نقّ جبران خليل جبران شاعر، ١

 .بعضى او را پيامبر لبنان خوانده اند) ١٨٨٣
 بهاءاهلل پيامبر ديانت بهائى ٢
 ن آثار اوعبدالبهاء جانشين بهاءاهلل و مبيّ  ٣
ط اين کتاب در ايران تحت عنوان مسيح فرزند انسان توسّ  ٤

انتشارات نيک فرجام به چاپ رسيده و اکنون در بازار 

 .موجود است
در سال  ه به اينکه مالقات جبران با عبدالبهاءبا توجّ  ٥

مى ١٩٢٣صورت گرفته و کتاب پيامبر مربوط به سال ١٩١٢
ه به شباهت مضامين و نثر اين کتاب به آثار باشد و با توجّ 

بهائى احتمال تأثير پذيرى جبران از ديانت بهائى در 
 .نگارش اين کتاب را نمى توان منتفى دانست

  ...امايّ  ٣٣ۀ فحصۀ بار در

 .١٦٦، ص٣، ج اصول كافى ١
 ١٥،حديد، قران كريم ٢

  !يك كشف جديد
رجوع  اين مواردۀ مآخذ دربار براى ديدن بعضى منابع و ١

؛ وكتب قرن ... نقطه نظر و سايت هاى نيو نگاه و: شود به
ديانت بهائى؛  ۀانوار؛ عقايد بعضى دانشمندان جهان دربار

؛ نقد وبررسى ١نور، جلد ۀصحيف ين بهائى؛يايران زادگاه آ
جنبش اسالمى معاصر، نوگرائى دينى، گفتگوى حسن 
يوسفى اشكورى با بازرگان، يزدى، سروش، جعفرى، 

ى كرمانى، لى، پيمان، ميثمى، سحابى،حجتّ شبسترى، توسّ 
، ص ١٣٧٨موسوى بجنوردى، نشرقصيده، چاپ دوم 

 ... ؛٢٨
 . ١٢حجرات، ٢
 .٣٨ِاسراء،  ٣

  جم چاپ مّكه ويژه نامۀ جام
شرح ل ماجرا ازجمله رجوع شود به كتاب براى شرح مفّص  ١

، تأليف روح اهلل احوال جناب ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى
 .٢٠٠-١٥٨مهرابخانى، صص 
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ازموژان  گفتارى كوتاه دربارۀ امربهائىرجوع شودبه كتاب  ٢

 .مؤمن
ص شده برمال كنندۀ اكاذيب جام جم مشخّ  ه به مواردتوجّ  ٣
 .ستا
 .٤٤١ص ،٣ ج ،مكاتيب ٤
 .١١٠-١١١:همان، صص ٥
هت بيشتر رجوع نيز براى بُ  ،٤٥٢ص  ،٤ ، جامر و خلق ٦

 .٢٦٩-٢٧٠: ، صص٣، ج مکاتيبشود به 
دسترس  در فيلم هاى مشرق االذكارهاى مزبور عكس ها و ٧

 .همگان است
 اخبارامرىدرهمان  جام جميان ايشان را مى شناسند و ٨

ست خبرآن را خوانده اند، ولى اين قبيل هائى كه نزدشان ا
ه هاى كذبشان است عمدًا چون مخالف فرضيّ  اخباررا

تحريفات «رجوع شودبه مقالۀ ! (تحريف يا مخفى مى كنند
ات بهائى اخبارامرى و آهنگ لفظى ومفهومى ايّام درنشريّ 

  ).درهمين مجموعه »بديع

 ممنوع ىاشنقّ 

 ٢٤ ايقان ١
 ٤ص  ٦/٦/٨٦مورخ  ايّامويژه نامه  ٢

  ا پاکستانامّ 
با کمى دخل و  ٦/٦/١٣٨٦ جام جمبه نقل از ويژه نامه  ١

 . تصّرف، تأکيد مى کنم فقط با کمى
مبارزۀ دولت شوروى با ، ٨، صماه عسل درعشق آباد ١

 ١٠، صبهائيان
 .به بعد ٣٨٠صصخط سوم  ٢
بعضى ازآنها ونظراتشان به سايرمقاالت همين  ۀدربار ٣

 .مجموعه رجوع شود
ازموژان  امربهائى ۀگفتارى كوتاه درباررجوع شودبه كتاب  ٤

 .مؤمن
 ٢٢و١٢درگوشى ازجام جميان پرسيّد كه راوى ص بايد ٥

ايّام يعنى احسان طبرى وفشاهى مارکسيست بوده اند و 
شان عضو حزب توده و وابسته به شوروى نيزبوده  يكى
آيا تمايل جام جم به استفاده از يک شخص مرتبط . است

 روسيّه نشان از وابستگى ايّام به روسيّه دارد؟ با
 .١١٨، ص جامعۀ ايران در دوران رضا شاه ٦
وتحّقق  مانكجى صاحب،« ۀدراين موردرجوع شودبه مقال ٧

 .درهمين مجموعه »!وعوداسالمى
اسونرى ديانت بهائى وفرام« ۀرجوع شودبه مقال ٨

 »وتئوسوفيسم وديگرسازمان هاى دينى وسياسى واجتماعى

 .درهمين مجموعه

 

 
اسونرى ديانت بهائى وفرام« ۀرجوع شودبه مقال ٩

 »وتئوسوفيسم وديگرسازمان هاى دينى وسياسى واجتماعى

 .درهمين مجموعه
 .ايران آيندهكتاب  ٨٠-٧٨صفحات  ١٠
گروه هاى دينى ونژادى كه  ۀاين امردرخصوص هم ١١

ند وحقوقشان پايمال وگاه ا تدربعضى كشورها دراقليّ 
همفكرانشان  ديد مى گردد، ازطرف همدينان وجانشان ته

كه گاه وابسته به آن گروه ها نيزنيستند ودركشورهاى 
 درموردخود. آزادزندگى مى كنند، معمول بوده وهست

تند چنين بوده مسلمانان نيزكه دربعضى كشورها دراقليّ 
ى درزمان خودحضرت رسول ص نيزچنين حتّ .وچنين هست

ص نجاشى  حضرت محّمدوقتى . مواردى واقع شده است
پادشاه حبشه را به اسالم دعوت فرمودند وبه 
دستورحضرتشان گروهى ازمسلمانان ازدست كفارقريش به 

ايشان درپاسخ استرى  ۀوى باقبول خواست اوپناهنده شدند،
نژاده و كنيزكى زيبا به عنوان هديه براى ايشان فرستاد و 

شى نيزسوارى كنيزك را پذيرفتند و براستر پيشك) ص( پيامبر
آيا قبول اين هديه در برابر دعوت به خير موجب . كردند

 ۀسرزنش است؟ آيا پناهندگى مسلمانان به حبشه نشان
 دست نشاندگى حضرت محّمد ص است؟

 ۸سفير، : نگارش »نايت هود،« ۀرجوع شود به مقال ١٢
 .نقطه نظر، سايت ۱۳۸۶ارديبهشت 

 ٦؛ جمعه،٨٨بقره، ١٣
 ٤-٥ص ، تاريخ شكوه مى كند ١٤
 ٣همان جزوه، ص ١٥
 همان جزوه ١٦
، ٢لوح ملكۀ ويكتوريا، لوح دنيا، مكاتيب، ج ١٧

 ٢١٢-٢١٣:صص
به بعد؛ خطابات به  ١١٨ ، صص٢خطابات، ج ١٨

سورة ؛ لوح رئيس؛ مستطاب اقدساستانبول در كتاب 
، ٦، جمائدۀ آسمانى؛ ١٨٨ص تاريخ سمندر؛ الملوك
 ...؛لوح ملكۀ ويكتوريا؛ لوح شيخ نجفى؛ ٣٧ص
به  ١١٨به بعد و  ٦٠،صص ٢، جخطابات؛ لوح دنيا ١٩
 .بعد
نقائص انظمۀ سياسى و دينى عالم مورد بحث  ٢٠

دانشمندان دنيا نيز بوده است كه بايد به كتب مربوطه 
ى كه ئدر اينجا فهرستى مختصر از مراجع بها. مراجعه كرد

ى و بيت العدل ئسۀ بهاشامل بعضى بيانات طلعات مقدّ 
ظمۀ سياسى و حكومات است تقديم مى اعظم درباره ان

لوح  ،مستطاب اقدسكتاب : گردد تا طالبين مراجعه فرمايند
به  ٣٢١:، صص٢، جخطابات ،الواح ملوك ،شيخ نجفى

كًال و من  رسالۀ مدنيه، به بعد ١١٨به بعد،  ٢٦٧بعد، 
؛ ١٤-٢٢:، صصاركان نظم بديع؛ ٦٩-٧٢جمله، صص 

َقْد ؛ توقيع  ٣٠٨-٣٢٤، ٢١٩-٢٢٠، صص٣، جامر و خلق
، نظم جهانى بهائى، )يوم ميعاد ظاهر شد(  َظَهَر يْوُم الْميعاد

، ص ٨،ج مائدۀ آسمانى؛ ١٤٥تا  ١١٥، ٢٨، ٢٧: صص
؛ ٤٦٦-٤٦٧: ، صص٤، جامر و خلق؛ هرساله سياسيّ ؛ ٨٠

توقيع هدف نظم بديع ؛ ٩٥،٢٥٣:، صص١، جتوقيعات
، كالٔ  ١جلد  توقيعات؛ ٣- ٤:، صصدرياى دانش، جهانى

ه پيام نشريّ ، پيام ملكوت؛ ٣٠٢ -٣٠٣:، صصهر يكتاگو

 

 
وعده صلح ۀ ؛ بيانيّ ٧ -٨:، صص١٥٤، شماره ىئبها

؛ بيانيه رفاه عالم انسانىبيت العدل اعظم؛ بيانيۀ  جهانى
بيت العدل اعظم خطاب به رؤساى اديان عالم، آپريل 

 ٢٦؛ پيام ٢٠شامل تحليل قرن  قرن انوارۀ ؛ بيانيّ ٢٠٠٢
پيام هاى بيت العدل  ،ال و آيندۀ جهانح؛ ٢٠٠٣نوامبر 

شهر ، ١٩٩٠دسامبر  ٢٩،  ١٩٩٢نوامبر  ٢: اعظم، مورخ
سپتامبر  ١٥بديع مطابق  ١٣٥شهر العزة  ٩ ،بديع ١٤٤العزة 
 .ىئو كثيرى ديگر از آثاربها ،....١٩٧٨

نصوص كثيرى در اين موارد وجود دارد كه بعضًا در  ٢١
كومت و بعضى درمورد مقام ح. مده استآادامه متن 

مراجعه  ٢٠شرايط آن به منابع مذكور در يادداشت شماره 
 .شود
، ١٠٦ – ١٠٧: ، صصشيخ نجفىرجوع شود به لوح  ٢٢

مکاتيب مندرج در  و نيز به لوح مهمّ ... ،١٦٣ – ١٦٤
 .، مراجعه شود١٥٧ – ١٦٤: ، صص٣، ج عبدالبهاء

 .١/٢٣، چاپ مصر، خطابات عبدالبهاء ٢٣
ديانت  ۀانشمندان جهان درباربعضى د كتاب عقايد ٢٤

 ٥بهائى، صص 
 .١٣٩٢، بندانوار هدايتكتاب  ٢٥
 .٢٣،ص٧،چ١،جكشف الحيل ٢٦
 .١١٧،ص٢، جقرن بديع ٢٧
 .١٤٢،صباغبانان بهشت خدا ٢٨

  ...فشاهى آقايان طبرى و
امر عظيم است «: چنانكه حضرت عبدالبهاء مى فرمايند ١

ت عظيم و مقاومت و مهاجمه جميع ملل و امم شديد اس
قريب نعرۀ قبائل افريك و امريك و فرياد فرنگ و  عن. شديد

تاجيك و ناله هند و اّمت چين از دور ونزديك بلند گردد و 
مائدۀ (» .كل به جميع قوى به مقاومت بر خيزند

( هچنانكه به جزايران، قبًال درتركيّ ) ٧٩، ص ٣آسمانى،ج
به  ١٩١٧(، شوروى كمونيستى )١٩٣٣و  ١٩٢٩به سال 

نيمه اّول قرن ( ، مصر)ميالدى ١٩٣٧(آلمان نازى، )بعد
مريكا، آ، عراق، سودان، اندونزى، فيليپين، ...)بيست و

به اشكال مختلف با امر بهائى مخالفت شده ... انگلستان،
تشكيالت نظم ادارى  ٢٠و بخصوص چندين مورد در قرن 
من جمله رجوع شود به (بهائى مورد حمله قرار گرفته است

 جزوات سطوت ميثاق، ۀ قرن انواربيانيّ ، يعقرن بدكتاب 
 و چنانكه در نص فوق مشخص است، عن.....) ؛٢و١

قريب كل عليه امر بهائى و جامعه و تشكيالت آن قيام 
 ٩بيت العدل اعظم درپيام منيع مهيمن. خواهند كرد

درتوضيح  ١٩٧٨سپتامبر  ١٥بديع، مطابق  ١٣٥شهرالعزه
مالحظه نماييد كه به «:بيان مبارك فوق چنين مى فرمايند

مقاومت و مهاجمه جميع ملل و ': صريح عبارت مى فرمايند
و شبهه اى نبوده و نيست كه  '.امم شديد است شديد

مقاومت سيل امراهلل و هجوم برمقّدسات دين اهلل از طرف 
دو، در شرق و غرب و جنوب و  جمهور ناس و زمامداران هر

ر دو قاره اروپ شمال و همچنين از طرف رؤساى كنائس د
فريك و آمريك ومبشّرين حضرت روح در دو قارۀ استراليا و آو

اقطاب و رؤساى اديان عتيقه هند و چين در جنوب شرقى 
و درهمين پيام، بيان  '...قارۀ آسيا و شرق اقصى خواهد بود

 



 
 ٢١٣   ولوله درشهر

 
 

: مبارك ديگرى ازحضرتشان را شاهد مى آوردند؛ َقُوُلُه اْلَعزيز
ِبَاْجَمِعِهم متوّجه تشتيت انجمن  ساى اديانؤاليوم قواى ر

رحمن و تفريق و تخريب بنيان حضرت يزدان است و جنود 
ماّدى و ادبى و سياسى جهان ازهرجهت مهاجم، چه كه امر 

 » .عظيم است عظيم و عظمت امر در انظار واضح والئح
بعضى  ،خالى ازخلوص خود ِ◌  البته ايّام به روش معمول ٢

هى درخصوص نقاط قّوت آيين جنبه هاى نظرات آقاى فشا
دراين ! بودن تخطئه مى كند» خوشبينانه«بابى را به بهانۀ 
نوشتۀ آقاى  »۲۹نقدى برايّام «به مقالۀ  مورد رجوع شود

 .بهروز ثابت، كه درهمين مجموعه مندرج است
مضمون . ٣٢١-٣٢٢، صصواحكام گنجينۀ حدود ٣

و  شهادت مى دهد به آن زبان و قلب و كتب: قسمت عربى
 . ُصُحف و نوشتجات و الواح من

امر و  ؛گلزار تعاليم بهائى: بعنوان نمونه رجوع شود به ٤
 ... ؛ ٤ و ٣ ج ،خلق

 .٤٦٣ص ،٤ ج ،امر و خلق ٥
 .٢٠٩ ص ،٢ ج ،مكاتيب ٦
 . ٤٤٠ص ،٤ ج ،امر و خلق ٧
 . ٤٣٨ص همان، ٨
 .٤٣٨همان، ص ٩

 .٤٣٥ص همان، ١٠
شته شده دربارۀ مشروطه مقاالتى نو.٤٤٢ص همان، ١١

نهضت مشروطيّت و ديانت «به مقالۀ  ازجمله رجوع شود
اسفند  ۰۱صادق زاده ميالنى، کاويان: نگارش »بهائى،
  ، اقتباس از سايت نيو نگاه ۱۳۸۵

http://www.noghtenazar.org/index.php?option=co
m_content&task=view&id=261&Itemid=10  

 مزبور در ادامۀ دربارۀ هدايت. ١٠ص ،قرن انوارۀ بيانيّ  ١٢

ارزش و قدر اين شيوه را فقط در عصر «: همان، چنين آمده

ديگرى مى توان شناخت كه از نظر سياسى از عصر ما پخته 

 ».تر و بالغ تر باشد
 .٨ص همان، ١٣
 .٤٤٢،ص٤،جامر و خلق ١٤
 .٤٤٣ص ،همان ١٥
 .٤٤٣ص ،همان ١٦
 .٧٩ ص ،٥ ج ،مائده آسمانى ١٧
 . ٧٠ص ،١ ج ،خاطرات حبيب ١٨
اّما ايران را امنيت و  :مضمون. ٤٥٠ص  ،امر و خلق ١٩

 . اّمانى نيست مگر با دخول در ظل حضرت رحمن
 .١١١ ص ،٥ ج ،اسرار االٓثاركتاب  ٢٠
 . ٤٥١ص همان، ٢١
 .٤٤٩-٤٥٠صص همان، ٢٢
 .٤٦٨،ص٣،جمصابيح هدايت ٢٣
 .٧٧٧ ص ،٢ ج ،رحيق مختومكتاب  ٢٤
يا به همين مضمون در لوح دن. از لوح به شيخ نجفى ٢٥

 .فرموده اند، مراجعه شود

 

 
امراهلل چنين  ط حضرت ولىّ همين شرط بعدها نيز توسّ  ٢٦

مشاركت در امر انتخابات مشروط و منوط به «بيان شد، 
گلزار تعاليم ( » .ه استعدم ارتباط ياران با احزاب سياسيّ 

 ). ٤٥٧بهائى،ص
از جمله بعضى از آثار مباركه را مى توان در اين منابع  ٢٧

؛ ٩ و ٥ و ٢ ج ،مائدۀ آسمانى؛ ٤ ج ،امر و خلق:  يافت
رسالۀ جلد؛  ٨، حداقل در مكاتيب عبدالبهاءدات مجلّ 
سال قبل ازمشروطۀ  ٣٠صادره  ازحضرت عبدالبهاء،( همدنيّ 
ازحضرت عبدالبهاء كه در سال ( هرسالۀ سياسيّ ؛ ) ايران

م در اّولين سال جانشينيشان پس از  ١٨٩٣، .ق. ه١٣١٠
سال قبل از انقالب مشروطه ايران،  ١٢، حضرت بهاءاهلل

صادر فرمودند و در آن هداياتى دربارۀ سعادت جامعه و 
و روابط فيمابين و وظايف هر  ءمقام ملّت و دولت و علما

يك و قّوۀ تشريع و قّوۀ تنفيذ و شريعت و قانون و روابط 
اّمانت «و » هوديعه الهيّ «ت را كه رعيّ ( ت حكومت و رعيّ 
ارائه فرمودند و در آخر آن ) مى خوانند» تحضرت احديّ 

بهائيان را هشدار دادند که فريب فتنه جويان و مفسدين را 
؛ اسرار االٓثار در پنج جلد؛ مصابيح هدايت، .)نخورند

جلد آن ؛ خاطرات نه سالۀ عّكا ؛  ٩بعضى از قسمتهاى 
بديع،  ١٥٨، نشر مركز جهانى بهائى، مورخ قرن انوارۀ بيانيّ 

 . ٧ميالدى،ازجمله ص  ٢٠٠٢، شمسى ١٣٨٠
 . اءبه نقل از دفتر خطى يكى از احبّ  ٢٨
 .همان منبع ٢٩
سۀ معارِف عالى امر، ، مؤسّ ٣تاريخ امرجزوۀ  ٣٠

در اين جزوه نويسنده نيز . ١٠٨-١٠٩:،صص١/١٦١

از آنچه به عرض رسيد «: توضيحى داده است و آن اينكه

 ١٣٢٩ مى توان استنباط كرد كه در مدت قليلى بين سنوات

ظاهرًا بنابر تقاضاى ) م١٩١٣(١٣٣١تا ) م١١/١٩١٠(

ت در اى طهران اجازۀ انتخاب افراد بهائى براى عضويّ احبّ 

 بالكلّ  ١٣٣١مجلس از قلم مبارك صادر شده ولى از تاريخ 

قابل ذكر است كه فرمان مشروطه در » .منع و نهى فرموده اند

ين شاه دّ ر الق به امضاء مظفّ . ـه ١٣٢٤جمادى الثانى  ١٤

ق تشكيل شد و .ـه ١٣٢٤مجلس اّول در ماه شوال . رسيد

 ١٣٢٤ذيقعده  ٢٤ماده در  ٥٠قانون اساسى مشروطيّت در 

ين شاه و وليعهدش محّمد ر الدّ تصويب شد و به امضاء مظفّ 

ايران » مشروطۀ سلطنتى«على ميرزا رسيد و عمًال حكومت 

 .ت يافترسميّ 
ت را همچون عضويّ  تشايد بتوان اين حالت از عضويّ  ٣١

جامعۀ بين المللى بهائى بعنوان جامعۀ مذهبى جهانى و 
در سازمان ملل ) NGO( سازمانى غير سياسى و غير دولتى

جامعۀ جهانى بهائى تنها جامعۀ مذهبى بين . حد دانستمتّ 
حد را در قسمت ت سازمان ملل متّ المللى است كه عضويّ 

آن )  NGO( تشكيالت جهانى غير دولتى و غير سياسى 
به  ١٩٤٨ت در ماه مارس عضويّ  اين حّق . سازمان داراست

ماه مه  ٢٦جامعۀ بين المللى بهائى داده شد و نيز در تاريخ 
، جامعۀ جهانى بهائى با سمت مشورتى به ١٩٧٠سال 
( ت شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل عضويّ 

ECOSOC( رسمًا عضو وابسته  ١٩٧٤و در سال . در آمد

 

 
 ١٩٧٦و در سال )  UNEP( حدۀ محيط زيست ملل متّ برنام

 . گرديد) UNICEF( عضو مشاور يونيسف
روش هميشگى مزبور از دو جنبۀ اصلى و فرعى در اّول  ٣٢

 . همين مقاله ذكر شد
فانه در دنياى امروز عى متأسّ چنين دزدى ها و تقاليد تصنّ  ٣٣

ون معمول ى بعضى مذهبيّ ون و حتّ ما نيز بين بعضى سياسيّ 

ن و تقوى است كه خود حاكى از ضعف ايمان حقيقى و تديّ 

 .مى باشد ءو اّمانت و صدق و خلوص و حيا
دربارۀ تاريخچه ازلى . ١٠١- ١١٨،صص٣مكاتيب،ج ٣٤

ها در دورۀ حضرت بهاءاهلل تا حال و اقداّمات سوِء آنها، از 
در آثار و كتب . جنبه هاى مختلف مى توان بررسى نمود

درباره آنها موجود است كه مى توان بهائى مطالب بسيارى 
همچنين در اين زمينه مى توان به آثار . به آنها رجوع نمود

خود يحيى ازل و بعضى آثار ديگر ازلى ها، مثل 
نيز مراجعه كرد چه كه » هشت بهشت«، »مستيقظ«

ق و منصف از نفس آثار ايشان مى تواند به خواننده محقّ 
ارۀ آنها از نويسندگان غير منابع ديگر نيز درب. ر پى بردمؤثّ 

تنها . بهائى و غير ازلى ايرانى يا غير ايرانى وجود دارد
مشكل در تحقيق درباره ايشان اين است كه چون آنها از 
همان زمان حضرت بهاءاهلل سعى در پنهان كارى و مخفى 

ه و حل شدن در جريانات بودن داشته اند و به تدريج با تقيّ 
يابى ايشان  ه اند، پى گيرى و ردّ سياسى، نقاب بر چهره زد

تا حال مشكل بوده است و چه بسا به خاطر همين پنهان 
 ردّ . كارى، اعمال سوء ايشان را به اهل بهاء نسبت داده اند

پاهاى ايشان در ايجاد تضييقات براى اهل بهاء و نيز آثار 
آتشان به اهل بهاء، در رّديّه هاى گروههاى ضد بهائى ئافترا

مشهود است و قطعًا در آيندۀ ايّام مشهود تر خواهد  نيز بعضًا
مفتاح باب به عنوان نمونه رجوع شود به ترجمۀ رّديّۀ . ( شد

تاريخ ، و ٢٩٧- ٢٩٨و  ٢٢٠به فارسى،صص االبواب
و .). ٢، جرگ تاك، به نقل از ٢٩١كسروى، ص  مشروطه

اين توضيحات به اين جهت بود كه گمان نرود اهل بهاء 
قين غير بهائى رفته اند، بلكه خوشبختانه محقّ تنها به قاضى 

 و الزم به ذكر است كه على. نيز به اين حقايق پى برده اند
سه امر رغم همه اقداّمات سوء ازل و ازليان به طلعات مقدّ 

( بهائى و بهائيان، اهل بهاء به پيروى از محبوب ابهايشان 
بر حال آنها ) كتاب مستطاب اقدس،آيات خطاب به ازل

يسته اند و خيرشان را خواسته اند و اگر موارد بسيار نادرى گر
نيز مقابله به مثل از طرف معدودى از بهائيان در دوره 
حضرت بهاءاهلل نسبت به آنها شده، بدون اذن و رضا و 
اّطالع حضرت بهاءاهلل بوده است بطورى كه پس از 

.( دًا نهى نموده انداّطالع، اظهار عدم رضا فرموده مؤكّ 
، بهاءاهلل شمس حقيقتاين موردرجوع شود به كتاب در

 ). ازجناب باليوزى
 . ٣٤١، شماره ٣١سال  آهنگ بديعمجلۀ  ٣٥
شايان ذکر است که تئوريسين ِ معروف مارکسيست آقاى  ٣٦

احسان طبرى پس از انقالب اسالمى توبه کردند و در سال 
، انتشارات امير کبير، تهران، سال کژراههدر کتاب  ١٣٦٦
، ١٧٠، ١٧ ١٥٥،٦، ١٤٧: ، چاپ پنجم، صص١٣٧٨
تمام آن ...،٣٠٤، ٣١٤، ٣٠٠، ٢١٧، ١٦٢، ١٠٨

قالبهاى تحليلى ِ مارکسيزم را پوچ و خنک و بيهوده و غلط 
 . ذکر کردند

 



 
 ٢١٤   ولوله درشهر

 
 
. ين شاهاز لوح مبارك خطاب به سلطان ايران، ناصرالدّ  ٣٧

اگر در رضاى او كشته شويد هر : مضمون عربى به فارسى
 . ست براى شما از اينكه بكشيدآيينه بهتر ا

و بيانات الهيه در اين مورد  ٤٤٠ص ،گلزار تعاليم بهائى ٣٨
من جمله رجوع شود به همان . التحصى است

 . ٤٦٩-٤٧٥منبع،صص
همچنين در . الواح مزبور در يك جلد چاپ شده است ٣٩

نيز، قسمت هايى از آن الواح مندرج مى  شيخ نجفىلوح 
تطاب اقدس نيز بعضًا نازل همچنين در كتاب مس. باشد

. درسايت هاى بهائى نيزمى توان آنها را يافت .مراجعه شود
بعضى از سالطين و رؤساى سياسى و مذهبى كه خطاب به 

ناپلئون سوم پادشاه : ايشان الواح مزبور نازل شده عبارتند از
فرانسه، سلطان عبدالعزيز شاه عثمانى، عالى پاشا، 

ل پادشاه آلمان، الكساندر دوم ين شاه، ويلهم اوّ ناصرالدّ 
، فرانسوا ژوزف شاه )انگلستان( شاه روسيّه، ملکۀ ويکتوريا 

مريكا، پاپ پى نهم رهبر كاتوليك آاطريش، رؤساى جمهور 
هاى جهان، مأمورين دولتى و سياسى ايران و عثمانى، 

 ... ى،يهودى، مسيحى، زرتشتى،علماى مذهبى شيعه، سنّ 
 .٧٠- ٧١صص ،لوح شيخبه نقل از  ٤٠
و ما عذاب نمى دهيم و مجازات : ١٦سورۀ اسراء آيه  ٤١

 . كننده نيستيم، مگر آنكه اّول رسولى بفرستيم
 . ٦٧-٦٩صص  ،لوح شيخاز  ٤٢
 .نوزده هزار لغت ٤٣
 . ٢قرن بديع ج ٤٤
 .٢١٢ص ،٧ ج ،مائدۀ آسمانى ٤٥
و نيز  آثار قلم اعلىدات در مورد بشارات مزبور به مجلّ  ٤٦

و ديگر آثار و كتب استداللى امر  يعقرن بد، لوح شيخ

دورو رسالۀ  َجنّاِت نعيمبهائى، مثل  ١٣و نيز جلد  صدرالص 

... و ٢١- ٤٥، صصمفتاح باب االبوابو كتاب  بحاراالنوار

 .مراجعه شود
 .اين پيام مبارك درهمين مجموعه مندرج شده است ٤٧
به مناسبت، اشاره اى به آن  ٥، ازجمله درصايّام نيز ٤٨

 .استكرده 
 .١٨٩-١٨٨، صص تاريخ سمندركتاب  ٤٩

  ...جام جم، مسحورستارگان

 ٢/٣٣، چاپ مصر، خطابات عبدالبهاء ١
 قرن انوار ۀ، چندجلد؛ بيانيخطابات عبدالبهاء: ازجمله ٢

يا  بدايع االثار، فصل سّوم ؛ ٢٠٠٢ازبيت العدل اعظم،نشر

 ۀعقايد بعضى ازدانشمندان جهان درباردردوجلد  سفرنامه

شهادت دبرافروخته؛ ، ازدكترعلى محمّ ت بهائىديان

، ازجناب امربهائى ۀمستشرقين ودانشمندان وبزرگان دربار

، تأليف جناب حسن رحمانى مراة الحقيقهذكراهلل خادم؛ 

 ....؛٢١٣-١٩١: نوش آبادى، صص
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م ازمقاله اى باعنوان درقسمت سوّ  نماچهره  ۀراجع به روزنام

روزنامه «: مطبوعات فارسى زبان در مصرچنين آمده است
روزنامه . چهل سال روزنامه نگارى فارسى در مصر: چهره نما

چهره نما از چند جهت پديده اى تاريخى و حتى استثنايى 
نخستين شماره ... در تاريخ مطبوعات فارسى زبان است

در اواخر ) ه وزيرى با چاپ سربىصفح ۱۶در (چهره نما 
ق يعنى حدود صد سال پيش .هـ ۱۳۲۲محرم الحرام سال 

مجموعه چهل ساله ... ه مصر انتشار يافتدر اسكندريّ 
دات چهره نما كه اكنون در دست داريم، به راستى مجلّ 

ل از عكس هاى رجال ر و مفّص گنجينه اى است مصوّ 
يز تصاويرى از ابنيه ايرانى و غيرايرانى در ده هاسال پيش و ن

د ايرانى، مدير و شادروان عبدالمحمّ ... مختلف آن روزگار
ناشر ونويسنده روزنامه چهره نما در نخستين شماره آن، 
هدف و رسالت روزنامه اش را با جمالت زير توضيح داده 

ما را مقصود از احداث و نشر اين جريده با احساس ' :است
هاى عديده، به جز مخاطرات شديده و زحمات و خسارت 

ت و ت و صالح اسالميّ ت و اقتضاى بشريّ در مقام انسانيّ 
وطن  ت چيزى منظور نيست و حّب خدمت به دولت و ملّ 

س و اهالى آن خاك پاك و آن گوهر گرانمايه تابناك كه مقدّ 
وظيفه ما هر نوع فداكارى و جان نثارى در حفظ و حراست 

نمود و به ذوق و ت اوست ـ وادار و استقرار در استقالليّ 
ت افزود كه جالى وطن گرام گفته و اشتياق و التهاب عصبيّ 

ى شب ها نخفته، از پى حفظ حقوق وطن و مصالح ملّ 
اوراقى آرايش و از بسط مقالى و مقصد و خيال شرحى 

ت مدير روزنامه چهره نما در سايه عزم و همّ  '...گزارش دهم
د ايرانى، فرزانه آن سى و دو سال منتشر شد و على محمّ 

شمسى بر اثر  ۱۳۱۴مدير آن، در شب پنجم آبان ماه 
پس از مرگ . عارضه قلبى و فشار خون جهان را بدرود گفت

آن خادم بزرگ فرهنگ فرزندش مؤدب زاده ايرانى 
ت روزنامه را بر عهده گرفت وچهره نما را به همان مديريّ 

اقع دوره روزنامه چهره نما در و. سبك و روش پدر انتشار داد
ر نزديك به نيم قرن ايران و جهان تاريخ جامع و مصوّ 

 » .است
 ٢٠٣-٢٠٢: ، صصالحقيقهة  مرا ٤
 .٢٠٤همان، ص ٥
 ، مرداد٢٧٣-٢٧٤ ۀ، شمارپيام بهائى ۀمجل ٦

 . ١٤، ص١٣٨١وشهريور
 .همان ٧
 ٣٨٨- ٣٨٦جلد اول ص  بدايع االثار ٨
ت ايران بدانند كه حضرت نمى خواسته ملّ  جام جم ٩

اء عامل هيچ سياست ودولتى نبوده اند وصرفًا به عبدالبه
دول وملل اعّم از قوى  ۀخاطررسالت الهى خودهم

، ...وضعيف، شرقى وغربى، مسلمان ومسيحى ويهودى و
سياه وسفيد وزرد وسرخ، وهمه وهمه را به صلح دعوت 

همين جنگ  ازجمله موارد. وازجنگ منع فرموده اند
 ۀازجمله حمل بالكان است كه درفوق اشاره شده؛

ايتاليا به ليبى بوده كه آن زمان جزئى ازخاك عثمانى ١٩١١
و  خطابات عبدالبهاءرجوع شود به (مسلمان بوده است 

 ). ٢٥، ص ٢٠٠٢نشر از بيت العدل اعظم، قرن انوار ۀبياني

 

 
، ۲، جلد خطابات حضرت عبدالبهاءبه نقل از  ١٠

 ٣٣-٣٠انتشارات النگنهاين، آلمان، ص 






