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  شگفتاريپ
  

ا يو  ى، مخصوص مملكتن ذكرين ندا و ايا« :نديفرما ىم ىيانت بهايحضرت بهاءاهلل، شارع د     

ند يبه آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسك نما )ىهمگ( د اهل عالم طرأيست؛ باينبوده و ن ىنه ايمد

  .٢»فائز شوند ىقيحق ىتا به آزاد

واقع  ىان آسمانيبلند و آن ظهور موعود اد ىاله» ذكر«و » ندا«سال است كه آن  ۱۶۲ز، يران عزيدر ا

ا، از همه ير دنون نفر ديمل ۷ ران وبيش ازينفر در ا ۰۰۰/۳۰۰شده است و در حال حاضر بيش از 

ش از يمان دارند و بيان مختلف، به آن ايممالك و نژادها و فرهنگ ها و زبان ها و مذاهب و اد

ز از ياز هموطنان عز ىرغم آن، اكثرياما عل. نفر خون هاى پاکشان را در راه آن نثار نموده اند ۰۰۰/۲۰

دينى که  ،از داشته شده اندكه از كشورشان ظاهر شده ب ىدين جدين ديح از ايداشتن اطالعات صح

زه كاوانه و يطرفانه، انگ ى، بىتاكنون هرگز به درست« ىن صاحب زمانيبه قول استاد دكتر ناصرالد

حضرت  ىسال از دعوت رسم ۱۳۵حال آنكه . ٣»ق قرار نگرفته استيعم ىجامعه شناسانه مورد بررس

باره  ق دريتحق ىبرا» ىمذهب ىو علما سلطان و ُامراء« ىعنيران، يمملكت ا ىبهاءاهلل از مقامات رسم

ن شاه ياز لوِح پرشکوه  حضرت بهاءاهلل، خطاب به ناصرالد ىگذرد، چنانكه در قسمت ىامرشان م

  :نديفرما ىقاجار، م

كه به آن  ىفه امرين طايَزعم القوم، ا ىا خطا،  عليواضح است كه صواب  ىن بسيا

ِابِْتغاًء ِلما ِعنَْداهلل  ،)آنچه دارند( ا از ماِعنَدُهممعروفند، آن را حق دانسته و اخذ كرده اند، لذ

 ىم بر آن قرار ىپادشاه ىجهان آرا ىكاش رأ ىا... گذشته اند )به خاطر آنچه نزد خداست(

حّجت و  شد و در حضور حضرت سلطان، ِاتيانِ  ىعصر مجتمع م ىن عبد با علمايگرفت كه ا

قت امر در يد تا حقيفراهم آ ىن مجلسيكه چن ن عبد حاضر و از حق آمليا. نمود ىبرهان م

؛ ِر َسلَْطَنِتَك يِدَك َو َاَنا حاِضٌر ِتلْقاَء َسريساحِت حضرِت سلطان واضح و الئح گردد و بعد، َاْالَمُر بِ 

امر به دست توست و من در برابر تخت سلطنت تو حاضرم؛ پس حكم ( ىَاْو َعلَ  ىَفاْحُكْم ل

  .)ه منيا عليكن له 
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انه، كه يعالمانه و منصفانه و متق ىقيتحق ىران، به جايدر ا ىن مدت طوالنيسفانه در ااما متأ  

 ىن ظهور الهياست، اكثر آنچه درباره ا ىو دانشگاه ىز مراجع علميو ن ىد همه كتب آسمانيمورد تأك

 غلط و مغرضانه و ىش فرض هاياست كه با پ ىب و اتهامات و افترائاتيعات و اكاذيارائه شده، شا

ده يون مطرح گرديزيو و تلويها در كتب و رساالت و جزوات و مطبوعات و راد ىش داوريتعصبات و پ

 ىد با استفاده از آثار و كتب متعلق به نفس اين آئين  الهيح بايقات صحيتأ تحقيحال آنكه نها. است

ن روند، نه يدر ا. كه بر ضّد آن ارائه شده است ىه ايرد، و نه صرفأ با استفاده از مطالب رديانجام گ

 ىه هايبلكه آن رد ،، مستور نگه داشته شده استاز اذهان و قلوب و انظار يىانت بهايقت ديتنها حق

م دچار يك قرن و نيش از يان را بيي، بهاشده است كه بواسطه آن ىفر خواستيمغرضانه همچون ك

  .قات گوناگون و از جمله قتل و كشتار نموده استييمظالم و تض

حه يات صريدات و هدايم و تأكيفه بهائيان در برابر مظالم مزبور، بر طبق تعاليعكس العمل و وظ       

كه  ىبه طور ،حضرت بهاءاهلل، صبر و استقامت و محبّت و دعا در عوض مقابله به مثل بوده است

از  ىنكه نفسيزنهار زنهار از ا« :نديفرما ىن ِ منصوص آن حضرت ميحأ، حضرت عبدالبهاء جانشيصر

ر زنند شكر يد؛ اگر شمشيده اگر زهر دهند شهد« :زيو ن ٤»ولو دشمن خونخوار باشد انتقام كشد ىگريد

ام يق ىِت مهربانيدر نها. دييند رحمت جويد؛ اگر لعنت نماييد؛ اگر اهانت كنند اعانت نماير بخشيو ش

  .٥»دييااليان ندر حقشان زب ىكيد و ابدأ به كلمه ركيمعامله كن ىد و به اخالق رحمانيينما

مه نظم يخ«و  ٦»گذرد ىنم ىظلم احد«، از آنجا كه خداوند عادل است و از اما عالوه بر روش فوق

 نِ ير منصفيغ ىضمن دعا برابهاييان ، ٧»قائم و برپاست« »مجازات و مكافات» «عالم بر دو ستونِ 

از  ىكيهاء به مناسبت شان، حضرت عبدالبيچنانكه موال. نامهربان، آنها را به خدا واگذاشته اند

از : ديُامور عرضه دار ِى ايبه حضوِر اشرِف اول« :ران، فرمودنديان اييوارده بر بها ىايصدها موارِد بال

را يد،  زيز بايز است و از دوِد آِه مظلومان پرهيل خيرا سيالزم، ز دگان َحذريستمد مانِ يتيدۀ يسرشِك د

  ٨».نيالَمظلوم ىَواهللُ َول. حاصل گردد ىخواهق از عدل و داديد و توفييتأ .ز استيشرر انگ

بوده و هست، و از آنجا  يىع بهايقِت ظهور بدياز حق ىَمعلوِل عدم آگاه از آنجا كه مظالم مذكور     

د در يو از جمله قرآن مج ىداِت كتاب هاى آسمانيتوجه به تأك ز معلول عدمِ ين ىكه آن عدم آگاه

ا و غرض و ياز كذب و تهمت و ر ىو دور يىقت جويو حق ىخصوص تمّسك به انصاف و عدل و تقو

در مواردى که الزم بوده انجام داده اند، رفع  بهاييانكه  ىاز اقدامات ىكيباشد،   ىنه و تعصبات ميك
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 ىه، پهلويقاجار ىم هايبوده است كه در رژ ىب و اتهاماتيسوء تفاهمات و شبهات و پاسخ به آن اكاذ

  .سال،  مستمرأ ادامه داشته است ۱۶۲ به مدت ىاسالم ىو جمهور

تا  ۱ضمائم شماره ( سال گذشته تا حال ۲۷ ز، عالوه بر انواع مظالم وارده درير نياخ ىدر سال ها     

ب و افترائات در يبيش تر از قبل به صورت نشر اكاذ ىافته اي، حمالت سازمان )ن جوابيهيهم ۶

افته است كه از جمله عبارتند از ينترنت، شدت ين و اويزيمطبوعات و جزوات و رساله ها و كتب و تلو

، محقق و موّرخ ىعبداهلل شهباز ىاز آقا ىو مقاالت» مسلخ عشق«و » چرا مسلمان شدم«ۀ يدو رد

گر در ي،  مندرج در روزنامه جام جم و مطالب مشابه آن از نفوس دى پس از انقالب اسالم ِ ىرسم

ان ارسال شده است ييبها ىبعض ىبرا ز ين ىأ با پست سفارشمزبور، بعض ىه هايرد. مزبور ىرسانه ها

  .بنده هم فرستاده شده است ىكه در متن آورده شده، برا ىاز آنها به شرح ىكيكه از جمله 

مزبور حاضر نشدند طبق قانون عدل و عدالت و  ىه ها و از آنجا كه رسانه هاين رديبا مطالعه ا     

ب و افترائات يرا در پاسخ به اكاذ يىۀ جامعۀ بهايجواب — بوعاتنه بر طبق قانون مط اگر — انصاف

در » مسلخ عشق«ۀيند،  و از آنجا كه مشاهده نمودم رديح مزبور ارائه نمايب و موهن و وقيب و غريعج

كه  — ديجد ىاتيساله را با ن ۱۶۲د يم و جديب و اتهامات قدياز اكاذ ىفيقالب داستان و رمان، ط

كه شده گنجانده است،   ىبيمستهجن به هر ترت ىداستان ىدر البال — ده استح آن آميدر متن توض

د يسال پاسخ آن اتهامات مفصالٔ در آثار طلعات مقدسۀ اين ظهور جد ۱۶۲ن ينكه در ايرغم ا ىو عل

ز از مطالعه ين خاطر كه اكثر هموطنان عزيداده شده است،  صرفأ به ا يىات بهايگر كتب و نشريو د

ان  ييبها ىط سخت فعليكه در شرا ى، بنده مصمم شدم تا در حدّ ور باز داشته شده اندمزب ىپاسخ ها

سم و ضمن آن با طرح و پاسخ به يبر آن بنو ىبه منابع مورد لزوم، امكان داشت، جواب ىو عدم دسترس

اول از متن  بخش ر  در مقدمه ويِد سه دهۀ اخيو موارد بعضأ جد ىميقد ىب و اتهامات تكرارياكاذ

از موارد جواب كه در قسمت  ىاريز بسي، و ندوم آن بخشدر » مسلخ عشق«ژه به ياضر، و پاسخ وح

ساله را به  ۱۶۲ ىاز پاسخ ها ىني، آورده شد، گلچار مهميار بسيمه بسيز شش ضميادداشت ها و ني

ساله و  ۱۶۲ ىه هاير و روند اتهامات و رديبأ سيز بگذارم  تا تقريار هموطنان عزيطور مختصر در اخت

— ، چه مختصر، و چه صرفأ با اشاره و ارجاع به منابع مربوطهچه به شكل مفصل — پاسخ آنها را

ن يز ايچه كه تا هموطنان عز. ز بشناسنديب و اتهامات را نين اكاذيند و ضمن آن جاعليمالحظه فرما

ن ين و ُمفترياِت ُمكّذبب و افترائات و اتهاميره اكاذيت ىاشخاص و اوهام و ظنونشان را نشناسند و ابرها

در دور  ىآسمان ىحضرت بهاءاهلل، مرب ىت مدعايدگانشان كنار نرود، بر حقانين از برابر ديو ُمغِرض
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ع را مالحظه نخواهند يقِت طالع از افق ِ بديِد حقيافت و خورشينخواهند  ى، آگاهىات بشريد حيجد

 ىتا بر كذب قبل آگاه« :نديفرما ىن ماين بيق و مهم را حضرت بهاءاهلل چنيقت دقين حقيا. فرمود

د ناس ِ غافل را آگاه نمود تا مطالع ظنون و اوهام را از يبا. ىنده ىع گواهيوم بدين ي، بر صدق اىابين

م يار عظيبس ،امر. نديتَمّسك و تشبّث جو ،نيم و حبل محكم متيقبل و بعد بشناسند و به صراط مستق

  ٩».فياست و ناس ضع

 ىر مذهبيو غ ىمذهب ىعلما ىان مطالب، از بعضيان، گاه لزومأ ضمن بين ميدر اان ذكر است كه يشا

 ىن امر صرفأ از جهت اظهار نظرات شفاهياد شده است كه ايامور  ىايون و امراء و وزراء و اولياسيو س

بوده است، واّال بهائيان در خصوص  يىو جامعه بها يىا اقداماتشان در ارتباط با امر بهايو  ىو كتب

شان در امور يكنند و به حكم موال ىد و اقوال و اعمال آنها مداخله نميگر عقايجنبه ها و جهات د

 ىت هايشخص» هِ يا َعلَ يَله « شوند و ىر نميون و منازعات و اختالفاتشان درگياسيو س ىاسياحزاب س

آثار و اقوال و چه كه . )»تيانوار هدا«و» يىنظامات بها«( كنند ىو احزاب آنها اظهار نظر نم ىاسيس

ن عدم مداخله و يا بد آنهاست، و ايات خوب يبر قدر و اعتبار و ن ىل واضحيعملكرد نفوس، خود دل

ان يتحقق بشارات همه اد ىخود به سو ىر اصليان از مسيين علت است كه بهايعدم اظهار نظر، به ا

ز از روش ِ ي، و نىاله و استقرار عدالت ىو صلح عموم ىجاد وحدت عالم انساني، داّل بر اىآسمان

 ىرا بعضيز ١٠ِع واال، غافل نشوند و باز نماننديدن به آن اهداِف بديرس ى خود برا ِ ىاسيِر سيغ ِىاله

  .باشد ىو انصاف م ىان آسمانى است و بدور از تقوي، مخالف اصول همه ادىاسيس ىروش ها

البته بدون  ىول — حًايها صراز آن ىدر مورد مطالب كذب و افترائات بعض ىن اگرگاهيهمچن       

 ىقيان حقايپاسخ داده شده، صرفأ ب — كيا به كار بردن الفاظ ركيشان، و ينه نسبت به اياحساس ك

گر يد ديان بوده است، و به عقاييو بها يىن بهايات آنها نسبت به ديب و َجعليدرباره اتهامات و اكاذ

ان يشود ما را مقصد ب ىآنچه گفته م« :نديمافر ىچنانكه حضرت عبدالبهاء م. نداشته ام ىآنان كار

 ىان واقع است و بس؛ واّال به وجدان ِ نفسيست؛ ُمجّرد، بيگر نيد ملل دين عقايقت است، توهيحق

د و يد بدانند منظور از عقايز بايوالبته صد البته خوانندگان عز .١١»ميم و ِاعتراض روا ندارييتعّرض ننما

  ِ ىشخص ىو برداشت ها ىد آنها از جنبۀ بشريوق ذكر شده، عقاگر كه در فيافكار نفوس و ملل د

د و تعّصبات و خرافات و اوهام شده يخته به تقالينفوس و ملل مزبور است كه بعضأ به مرور زمان آم

، مورد ىان آسمانيث معتبره و مستند اديات و احاديم و كلمات و آيحه و تعالياست، واّال نصوص صر
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است و  ىكيقت يست و حقيقت نيجز حق ىان الهياست،  چه كه اساس اد ىيد امر بهايِد َاكيتأك

  ).»ام ملكوتيپ«( رديپذ ىتعّدد نم

و خلق  ىكه در رتبۀ بشر ىن كرۀ خاكيز مانند همه نفوس اين احوال، بنده نياما با همه ا  

لغزش و خطا است، مصون از  ىو الهام ربان ىاله ىكه علمشان به وح ىاله ىايم، بالنّسبه به انبيهست

سم؛ چه كه آنچه مالك يه ننويرا نموده كه خارج از نصوص و بيانات اله ىت سعيستم؛ اما نهاين

مشاهده شود از قصور و غفلت بنده  ىاست و بس و اگر لغزش ىات ربانيقت است، كلمات و آيحق

ّـِة َفِمْن َنْفِسَك َو يِمْن سَ  ما َاصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهللِ َوما َاصاَبَك « :است، چنانکه در قرآن است

 ىم ىآنچه به تو از خوب( ١٢»ِطع ِ الرسُوَل َفَقد َاطاَع اهلليَمْن . دأيِباهلل َشه ىَاْرَسلْناَك للّناِس َرُسوالٔ َو َكف

 ىاز برا ىم ترا رسوليباشد، و فرستاد ىرسد از خود تو م ىبه تو م ىرسد از خداست و آنچه از بد

اطاعت از خدا كرده  ،آنكه از رسول خدا اطاعت كند. است ىخداوند بر آن كافمردمان و شهادت 

وٍء ِاّال ما َرِحَم َربّ ىُء َنْفسىَو ما ُاَبرِّ «. )است ّماَرٌه ِبالس  ىو بر( ١٣»مٌ يَغُفوٌر َرح ىَربّ  ِان  .ى؛ ِان الَْنْفَس َالَ

آنكه خداوند رحم كند و همانا  است؛  مگر ىچه كه نفس امر كننده به بد ،دارم نفس خود را ىنم

  .)پروردگارم آمرزنده مهربان است

م، يتشكر نما» مسلخ عشق« ه كنندگانيز تهي، و نيىه امر بهايسان عليه نويد از همۀ ردينجا بايز در اين

 بهاييان ىآنان بر ُمّدعا ىشان، موجب آگاهيب و افترائات ايز بر اكاذيهموطنان عز ىچه كه نفس آگاه

  .گردد ىم

دهد به  ىن مرز و بوم مقدس را قسم ميع النظر و آزاده ايوس ىِز منصف و فضاليدر آخر، هموطنان عز

ع يشان را به جميدهد ا ىد الشهداء، و قسم ميخ و از جمله حضرت سيتار ىقيهمه آزادگان حق

آثار  شان محترم است، كه خود به چشم و فكر و قلب و روح خود، به کلّ يا ىمقدساتشان و به آنچه برا

كند لوح مبارك حضرت بهاءاهلل خطاب  ىتمنّا م ،شروع ىند، و به عنوان مثال و برايمراجعه فرما يىبها

» عيبد«ملقب به  يىبها ىسال قبل توسط جوان ۱۳۵قأ ين شاه قاجار را كه دقيران ناصرالديبه سلطان ا

د، مطالعه و يه شهادت رسز پس از چند روز داغ و شكنجه بيل داده شد، و حامل مزبور نيتحو ىبه و

ن متن مالحظه خواهند فرمود اذعان ياز آنچه كه در ا ىاريمورد ُمداقه و تفكر قرار دهند تا به بس

 ،حضرت بهاءاهلل ،يىاز افترائات و دروغ هاى قبل و مطالعه آثار بها ىند، و باشد كه با آگاهينما

 ىايجو«ند؛ چه كه حضرتش يرا بشناسند و خود قضاوت نما» ىقيحق ىدوست و محبوب معنو«

  .قبول فرموده است ١٥»ىال ُتْحص ىايبال«محبّت و اتحاد جهانيان  ىو برا ١٤»احباب گشته
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اهل عالم، و  ى، و ا»مسلخ عشق« همچون ىه هائيه كنندگان رديته ىز، و ايهموطنان عز ىا         

م و از خدا بخواهيم که  بر يحضرت عبدالبهاء را تالوت كن ىن مناجات و دعايد اييايب! بهائيان ىا

  :م ين جهان بحران زده است،  موفق  و عامل گرديا ىآنچه ارادۀ او برا

ك خاندان گردند و يتا اعضاء  ىك سالله خلق فرموديع بشر را از يزدان مهربان جمي ىا   

و بر خوان ِ نعمتت مجتمع  ىديبخش ىبندگان حضرت تو شوند؛ در ظلِّ ُسراِدق ِ فضلت َمأو

ملجأ و پناه و  يىمهربان، تو يىخدا، تو ىا. ىتت منّور ساختيو از اشراقات انوار عنا ىكرد

ور كل بشر، يو خلعِت موهبت را ز ىفرمود ىنِت هر سريرا ز ىتاج انسان. اتيض حيبخشنده ف

مهربان، كّل را متحد فرما و مظاهر مختلفه را به  ىموال ىا. رحمتت شوند ىايق دريتا غر

ن يزم ىك خانمان گردند و رويع ملل را ملت واحده كن تا اجزاء يش؛ جمگر الفت بخيكدي

را  ىِت وحدِت عالم ِ انسانيخدا، را ىا. نديت اتحاد، الفت جويك وطن دانند و به نهايرا 

پدر مهربان،  ىخدا، ا ىا .ام دهيگر التيكديقلوب را به  ،بلند فرما، صلح ِ اعظم را مستقر كن

تت روشن نما و گوش ها را يده ها را به نور هدايبتت شادمان كن و دقلوبمان را از نفحات مح

ا يُر يالَقد ىِاَنَك َانَْت الَقوِ  .ت ملجاء و پناه بخشياز نغمات جانپرور متلذذ فرما و در صون عنا

ُنوْب يوِب َو يَستّاَر الْعُ  ا َغّفاَر الذ  

                                                                                                            

  ۳۰/۸/۱۳۸۴- صبورى  حامد                                                                      
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  مقّدمه
ش از مركز يكى از استان هاى كشور، كتاب رديه اى عليه ديانت .ه ۱۹/۱۰/۱۳۷۸در   

چرا مسلمان شدم، : شناسنامۀ كتاب به شرح زير است. رسيدبهائى،  با پست سفارشى به بنده 

، ۱۳۷۸انتشارات نور علم، چاپ اول، تابستان : مهناز رئوفى، ناشر: ، نويسندهسخنى با بهائيان

مقدمه، چرا مسلمان شدم، بهائيت از : فهرست مطالب كتاب فوق به اين شرح بود  ١٦.همدان

در بينش اسالمى و بينش بهائى، بحث توحيد، زبان تاريخ، صحبتى با بهائيان، اصول دين 

   ١٧.بحث نبوت و معاد

با مالحظۀ كتاب مزبور متوجه شدم مطالب آن مانند ساير كتب مشابه، چيزى جز افترائات و   

اكاذيب و اتهاماتى نيست كه بهائيان بيش از يك قرن و نيم است در ايران شنيده و خوانده و ديده 

اده شده در تأليف كتاب مزبور يكى كتبى بود كه نويسندگان آن از اند، چنانكه مآخذ اصلى استف

مخالفين ديانت بهائى بوده اند، و ديگرى كتبى كه نويسندگان آنها از معدود بهائيانى بوده اند كه 

از دين بهائى خارج شده و به عللى كه از مطالب و لحن آثار خود ايشان بر منصفين و متقين و 

شايان ذكر است در مواردى نيز كه . يه آ ئين بهائى مطلب نوشته انداهل تحقيق پيداست، عل

حدودًا به ده كتاب و مآخذ بابى و بهائى اشاراتى شده، همه براى خالى نبودن عريضه و به نقل از 

همان كتب رديۀ فوق الذكر بوده كه حسب المعمول در چنين رديه هايى، نقل قول هاى مزبور از 

ينشى و ناقص است و منعكس كنندۀ اصل و تماميت و روح آن آثار نمى آثار بابى و بهائى، گز

   ١٨.باشد

بعدها متوجه شدم كه رديۀ مزبور براى بعضى بهائيان ديگر نيز با پست سفارشى ارسال شده   

است و چيزى كه در اين ميان جالب بود آنكه در زمان رژيم پهلوى و سال هاى اوليه انقالب 

از جمله انجمن  — رديه به بهائيان توسط بعضى گروههاى ضد بهائى اسالمى، ارسال و يا دادن

معمول بود، اما از آن تاريخ به بعد مدتها بود كه شايد به علت ِاعماِل روش هاى به  — حجتيه

و ازجمله حبس و  — مراتب ظالمانه تر و شديدتر فيزيكى و اقتصادى و فرهنگى و فكرى و معنوى

نفوس ضد بهائى مزبور، لزومى به ادامۀ چنان روشى را  ديگر — نفى و شكنجه و شهادت

چه شده بود كه كتابى به مراتب  ١٩، معلوم نيست۱۳۷۸و حال در سال . احساس نمى كردند

سيد محمد باقر نجفى منتشره در اواخر  بهائيانكوچك تر از بعضى رديه هاى قطور، مثل كتاب 



١٠ 

، چاپ شده و تهيه كنندگان آن اين )۱۳۵۷سال (رژيم پهلوى و اوايل رژيم جمهورى اسالمى

ماه از انتشار چاپ اول آن، آن را به وسيله ُعّماِل  ۶زحمت را به خود داده بودند كه به فاصلۀ 

فاصله دارد، ) محل چاپ كتاب(خود در بعضى نقاط ايران، كه بعضًا صدها كيلومتر از همدان 

  !براى بعضى بهائيان با پست سفارشى ارسال كنند

ل، چون بهائيان به عللى كه در ادامه اشاره خواهد شد، از اختالف و نزاع و جدال به هرحا  

و فساد و دشمنى به هر شكل آن گريزان بوده و بيزارند و هدفشان ايجاد وحدت عالم انسانى 

است، اكثرًا به كتبى اينچنين پاسخ نمى دهند، مگر آنكه حس كنند پاسخ موجب تحبيب و رفع 

و كشف حقايق و رفع سوء تفاهمات و اتهامات و جلوگيرى از فساد و نيز كينۀ رديه نويسان 

چنانكه به عنوان مثال يادم مى آيد كه در معرفى و پاسخ به همان . تضييقات و مظالم مى شود

، مطلبى در پنج »احباى عزيز الهى«نجفى، يكى از » بهائيان«صفحه اِى  ۷۷۸رديۀ قطور 

وحانى ملى بهائيان ايران، كه اعضاى آن در همان اوايل صفحه تهيه كرده بودند كه محفل ر

انقالب به جرم عشق به آئينشان شهيد گرديدند، نسخه اى از آن را به خاطر روشن شدن احتمالى 

براى هر يك از  ۲۷/۲/۱۳۵۸اذهان و رفع اتهامات در جّو موجوِد اوايل انقالب اسالمى، در 

اسر ايران فرستادند تا مورد استفاده طالبين قرار گيرد، در سر ىمحلى بهائ »محافل مقدسۀ روحانيۀ«

يكى از احباى عزيز الهى مطلبى در معرفى يكى از كتب «: و در نامۀ ارسالى مربوطه مرقوم فرمودند

رديۀ اخيره و بيان اسلوب تأليف كتاب و كيفيت اشتمال آن بر اغراض متعدده، نگاشته اند كه يك 

تعميم نشر آن نظر به . وب تقديم آن محفل مقدس مى گرددنسخه از آن به ضميمۀ اين مكت

  ٢٠».وجوب ترك اعتنا نسبت به اين قبيل كتب، لزومى ندارد

لذا به علل فوق، رديۀ خانم رئوفى و تهيه كنندگان آن را به خدا سپردم تا بعدها از پس پردۀ   

دود پنج سال پس يعنى ح ۱۳۸۴اين ماجرا گذشت تا اينكه در اوايل سال ! غيب چه ظاهر گردد

كتاب رديۀ ديگرى از خانم مهناز  ۱۳۸۳، شنيدم كه در زمستان سال چرا مسلمان شدماز نشر 

به همراه بعضى مطالب ديگر براى تخطئه و بى اثر نمودن تظلم  مسلخ عشقرئوفى تحت عنوان 

نامه اى كه جامعۀ بهائى خطاب به رياست محترم جمهورى وقت جناب آقاى خاتمى در 

، به ٢١دم اجازۀ ورود بهائيان به دانشگاه ها تهيه و به اولياى محترم امور تسليم شده بودخصوص ع

با پست ) ازجمله در طهران(خانم رئوفى، براى بهائيان  ۱۳۷۸تعداد بيشترى نسبت به رديۀ سال 

  .سفارشى، ارسال شده است
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وقتى نظر دوستان  نسخه اى از آن را از يكى از دوستان به دست آوردم و جالب اين بود كه  

بهائى را راجع به آن جويا شدم، صرف نظر از ميزان سواد و مراتب ايمان قلبيشان، كل متعّجب 

و ! بودند كه چرا رديه اى چنين سطحى و بى محتوا و بسيار عاميانه را براى بهائيان ارسال كرده اند

لين شده و به اين كار بعضى نيز براى خانم مهناز رئوفى تأسف مى خوردند كه چرا تسليم جاع

و آرزو مى كردند خداوند دست ايشان ! حقير تن در داده اند و روح و روان خود را آشفته نموده اند

  .را بگيرد و صبر و سرور حقيقى عنايت فرمايد

و ضمن آن اكثر موارد اشتباهات كتاب را  ٢٢بنده نيز كتاب مزبور را از اول تا آخر خواندم  

ه كردم اشتباهات به قدرى فاحش و مطالب به قدرى دروغ و وهم آلود و عالمت گذاشتم و مالحظ

 ريت، دوستان غمتفاو ىنيبا اطالعات د انيعالوه بر بهائ ىحتتوهين آميز و بى شرمانه است كه 

  .بى مايگى آن را درست تشخيص داده بودند  زين ىبهائ

اين نيز گذشت تا اينكه اخيرًا متوجه شدم عالوه بر استفاده از روش پستى قديمى و ارسال   

به منازل بهائيان، براى خانم مهناز رئوفى سايت اينترنتى نيز به وجود آورده اند و گويا در اين  رديه

آشفته بازار ارتباطات الكترونيكى كه هر رطب و يابسى را در آن مى توان يافت و از مقدس ترين و 

ر از انسانى ترين حقايق تا سخيف ترين و حيوانى ترين مطالب را شامل مى شود، گروه مزبو

دوستان ضد بهائى تصميم گرفته اند بدون بررسى دقيِق بازخورد ارسال حداقل دو رديه، تحت نام 

خانم رئوفى و ساير اقداماِت حداقل پنج سالۀ خود، از اين طريق نيز باب رحمتى جديد به روى 

ه ظاهر يا ، بانبهاييهاى ديگرى نيز از جمع » مهناز رئوفى«بگشايند تا بلكه به زعمشان،  بهاييان

حال ! به واقع، خارج شوند و به صف متوّهمين درآيند و بر ضد امر بهاء و مؤمنين به آن قيام نمايند

، همين بس كه مجبور شدند مسلخ چرا مسلمان شدمآنكه براى بى نتيجه بودن همان رديۀ اول 

بار عوام پسند عشق را، آن هم در قالب داستانى پيش پا افتاده و مبتذل، بنويسند تا بلكه اين 

ولى حتى در اين صورت نيز احدى از بهائيان در اثر . گردد و حداقل بر بعضى بهائيان تأثير گذارد

اقدامات مزبور، راه خانم رئوفى وجاعلين را نه تنها پيش نگرفت، بلكه اشتعالشان در عشق به 

گذشتۀ اين آئين بديع  اگر اين دوستان بى انصاِف نامهربان كمى در تاريخ. نشان نيز بيشتر شديآئ

دقت مى كردند، متوجه مى شدند كه حتى با حبس و نفى و شهادت نيز نمى توان جلوى پيشرفت 

و اى كاش ايشان در احوال گروه ها و احزاب . امر الهى بهائى را گرفت تا چه رسد به نوشتن رديه

زيادى در ايران و عثمانى و  و انجمن ها و افراد ضد بهائى و حتى ُدَوِل مقتدرۀ قاهره اى كه بالياى
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غيره بر امر بهائى وارد ساختند، تفّرس مى كردند تا بدانند كه به شهادت خود اين گروه ها عليه 

يكديگر، تا حال نه تنها نتوانسته اند جلوى رشد اين آئين را بگيرند، بلكه ضديت هايشان نتيجۀ 

شقانش گرديده است؛ چه كه در قرآ معكوس داده و سبب رشد امر بهائى و استقامت مؤمنين و عا

يريدُوَن «: ، خداوند، چنين قاطع ارادۀ خود را بيان فرموده است۳۲- ۳۳ن مجيد سورۀ توبه، آيات 

ى َاْرسَ  ُنوَرُه َو َلْو َكِرَه الْكاِفرُوَن ُهَو الذ َل َرُسوَلهُ َاْن يْطِفؤا ُنوَراهللِ ِبَاْفواِهِهْم َو يأَبى اهللُ ِاّال َاْن يِتم 

  ٢٣».ِليْظِهَرُه َعَلى الّديِن ُكلِّه َو َلْو َكِرَه الُمْشِرُكونَ  ِبالُْهدى َو ديِن الَْحقِّ 

به عنوان نمونه، خوب بود تهيه كنندگان مطالب عرضه شده به نام خانم مهناز رئوفى،   

نظرى به همتاى خود، انجمن حجتيه، كه مدعى مبارزه با ديانت بهائى و ارشاد مسيحيان و 

بود، مى نمودند كه به قول يكى از برادران دينى از حزب مخالفشان  ٢٤كسيست ها و اوباشمار

 ۱۳۶۲ش تا سال .ه ۱۳۳۲بر طبق تاريخ مأخذ مزبور، منظور از سال (سال ۲۵در طول بيش از «

نه تنها قادر به شكست بهائيت نشد، بلكه خود عاملى براى ) سال مى باشد ۳۰است كه حدود 

سازمان عباد «و ظاهرًا به خاطر همين عدم موفقيت بود كه  ٢٥»!تعمارى گشترشد اين فرقۀ اس

، با تغيير روش گذشتۀ خود ٢٦، شاخۀ جدا شده از انجمن مزبور، بعد از انقالب اسالمى»صالح

 ٢٧».با بهائيان نبايد مبارزۀ عقيدتى كرد، بلكه بايد مبارزۀ سياسى نمود«: در انجمن، ابراز كرد كه

توسط سازمان مزبور كشفى جديد نبود، زيرا همان گروهى كه قبل و ! ف بزرگحال آنكه اين كش

بعد از انقالب مخالف انجمن حجتيه بود و بعد از پيروزى انقالب قدرت را به دست گرفت و 

عباد صالح از انجمن مزبور جدا شده به ايشان پيوستند، مدتها بود كه از قبل از انقالب كشف 

ئيان مبارزۀ سياسى كرد و حتى قبل از پيروزى نهايى انقالب و پس از آن، كرده بود كه بايد با بها

برنامۀ منظمى براى قلع و قمع بهائيان طراحى نموده بود و تا حال نيز تا آنجا كه توانسته آن برنامه 

  ٢٨.را اجرا نموده و مى نمايد

و  بهاييانترائات به مزبور و ايراد اتهامات و اف» مبارزۀ سياسى«و از معجزات امر الهى آنكه   

سال نيز به سرنوشتى  ۲۷حبس و نفى و اعدام و انواع محروميت ها از حقوق اجتماعى در اين 

مذكور منجر شد، به طورى كه به فرمودۀ مركز جامعۀ جهانى بهائى، يعنى » مبارزۀ عقيدتى«بدتر از 

ر باعث رشد كيفى مزبو» مبارزۀ سياسى«بيت العدل اعظم، در همان سال هاى اوليۀ انقالب، 

سال گرديد؛ به طورى كه امثال همان گروه هاى فوق الذكر نيز  ۲۰۰امر و جامعۀ بهائى به اندازۀ 

مبارزۀ «به اين رشد اعتراف كردند و تقصير آن را نيز به گردن آنهايى گذاشتند كه با بهائيان 
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را عامل رشد آئين  نمودند؛ و حتى بنده شفاهى شنيدم كه بعضى، خوِد انقالب اسالمى» سياسى

ى ِبيِدِه ! بهائى گفتند، همانطور كه در مورد رژيم پهلوى گفته بودند ُسبْحاَن َو َتباَرَك َوَتعاَلى اَلذ

ولى به نظر من همۀ اين گروه ها حق داشتند به هم اعتراض كنند و از نحوۀ مبارزه شان با ! الُْملُْك 

تى باشد و چه مبارزۀ سياسى و حبس و نفى و اعدام و امر بهائى ايراد بگيرند، زيرا چه مبارزۀ عقيد

امثال آن، محال است تأثير منفى در امر الهى و حقيقت دين بهائى بگذارد، زيرا خداوند در اين 

ظهور مخصوصًا چنين مقدر فرموده است كه رنج و بال موجب رشد آن باشد؛ چنانكه حضرت 

  : اند،بهاءاهلل شارع اين امر اعظم  چنين شهادت داده 

چنانچه در اين كور مالحظه شد كه اين َهَمِج َرعاع گمان نموده اند كه به قتل و غارت و 

نفى احباى الهى از بالد، توانند سراج قدرت ربانى را بيفسرند و شمس صمدانى را از نور 

. غافل از اينكه جميع اين باليا به منزلۀ ُدهن است براى اشتعال اين مصباح. بازدارند

ُل اهللُ ما يشاُء وَ  َكذِلَك    ٢٩.ِانُه َعلى ُكلِّ َشىٍء َقديرٌ  يَبدِّ

و از عجايب ديگر در زمينۀ مبارزات رنگارنگ با ديانت بهائى و مؤمنين آن، اينكه بعضى   

باطل به ترك ذكر و مسكوت گذاشتنش از بين مى (» َالْباِطُل يُموُت ِبَتْرِك ِذْكِره«به مصداق اينكه 

اى فوق الذكر، راه مبارزه با امر بهائى را انكار وجود آن و سكوت در برابر آن برعكس گروه ه) رود

كه اين هم بى نتيجه بوده زيرا، آنچه باطل است به ترك ذكرش از بين مى رود؛ ولى  ٣٠دانستند

آنچه حق است و حقيقت، در هر صورت از بين نمى رود؛ زيرا حقيقت زنده است و مرده نيست 

پويايى و قائم بالذات بودن ِ آن است كه عكس العمل ها ايجاد مى كند و  و همين زنده بودن و

  :به قول شاعر. سكوت موقت را تبديل به فرياِد واويال و وادينا و واشريعتا مى نمايد

  ُطِويْت أتاَح َلها ِلساَن َحُسودِ  َو ِاذا َاراَداهللُ َنْشَر َفضيَلةٍ  

  ٣١ما كاَن يْعَرُف طيُب ُعْرِف الُْعودِ  َلْو ال اْشِتعاُل النّاِر فيما جاَوَرْت  

لذا افراد و گروه هاى ضد بهائى هر روشى را كه پيش گرفته و بگيرند، نتيجه اى جز اعتال و رشد و 

فرا گير شدن بيشتر ديانت مقدس بهائى نخواهد داشت، و به همين جهت است كه قبًال عرض 

ى پاسخ دهد، مگر بعضى موارد كه احساس شد الزم نيست جامعۀ بهائى به هر رديه و يا اعتراض

شود كمكى به كشف حقايق و ارائۀ اطالعات صحيح و رفع شبهات و سوء تفاهمات در جهت 

ايجاد وحدت و حفظ ضعفاء از فريب و ريا مى نمايد، و حتى در اين موارد نيز اگر جوابيه اى تهيه 
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قت چه از آن طرفدارى و دفاع نشود باز به اصل حقيقت لطمه اى وارد نخواهد شد، چه كه حقي

شود و چه عليه آن اقدامى صورت گيرد، پيوسته در اوج اعتال و صّحِت خود باقى بوده و خواهد 

بود، و به اين جهت، از نكاِت مهّمه اى كه افراد و گروه هاى ضد بهائى بايد بدانند اين است كه 

همين رديه ها و اتهامات نيز ممنوع و  در ايران در اكثر ايام، جامعۀ بهائى حتى از ارائۀ پاسخ به

محروم بوده و حتى اگر جوابيه اى نيز تهيه شده، هموطنان عزيز از خواندن آن ممنوع و محروم بوده 

سال سابقه دارد، يا هيچ  ۱۵۰اند و لذا اطالعاتشان دربارۀ حقيقت دينى كه در وطنشان بيش از 

عى، ديانت بهائى و بهائيان كمر زير بار انواع يا بس ناچيز بوده است؛ اما عليرغم همين بى اطال

فشارها و تضييقات و اتهامات و باليا راست كرده اند، تا آنجا كه احترام هموطنان نازنينشان را بر 

  .انگيخته اند

سال از شروع انقالب  ۲۶از شواهد حقيقت فوق آنكه به عنوان مثال، وقتى پس از   

يانيه اى را، همچون موارد مشابه در اوايل انقالب، در اسالمى، جامعۀ بهائى تظلم نامه و ب

خصوص تقاضاى رفع ممنوعيت بهائيان از ورود به دانشگاه و ديگر تضييقات، خطاب به رياست 

، حضورًا و آشكارا و بدون پرده پوشى و مخفى كارى كه ۱۳۸۳در سال  ٣٢محترم جمهورى وقت

عالوه  بر مراجع  — مختلفه سراسر مملكتروش سياسيون است، تقديم اولياى امور در ادارات 

نمود، با نهايت تعجب مالحظه شد كه بسيارى از اولياى محترم امور حتى  —عالى رتبه نظام

سال بوده است از ورود به دانشگاه و تحصيالت عاليه محروم  ۲۶مطلع نبودند كه جوانان بهائى، 

مى كردند، و نيز بعضى از ايشان هم  بوده اند و اكثر ايشان از اين بابت اظهار تأسف و تعّجب

مانند بعضى از هموطنان عزيز نمى دانستند ديانت بهائى چيست و يا معدودى نيز آن را با فرقۀ 

د نظر به تلفظ مشابه دو كلمه، و يا حتى با هموطنان عزيز يهودى و مسيحى، اشتباه يوّهابى، شا

  !مى گرفتند

تا  ۹۳۱ شهبازى در روزنامۀ جام جم شماره هاى مثال ديگر در مورد سه مقالۀ آقاى عبداهلل  

، عليه ديانت بابى و بهائى مى باشد كه روزنامۀ مزبور بر ۱۳۸۲مرداد ماه  ۱۹تا  ۱۶، مورخ ۹۳۳

سال اخير، حاضر به  ۲۷خالف قانون مطبوعات، مانند اكثر روزنامه هاى زمان رژيم پهلوى و 

سال تاريخ ديانت بهائى، اولياى  ۱۶۳اصوًال در . چاپ جوابيۀ جامعۀ بهائى به مقاالت مزبور نشد

امور قاجاريه و پهلوى و جمهورى اسالمى، و افراد و گروه هاى ديگر ضد بهائى، هميشه سعى 

نموده اند تا آنجا كه ممكن است هموطنان عزيز، از دانستن حقايقى دربارۀ آن محروم و ممنوع 
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ُمَجلد مى باشد از دسترس اكثريت نفوس دور  باشند و اصل آثار و كتب بابى و بهائى كه صدها

بماند و تنها منابع اطالعات دربارۀ آن، صدها رديۀ گوناگون نوشته شده  توسط افراد و گروه هاى 

ضد بهائى باشد؛ جالب آنكه خود اين گروه ها بعضًا شديدًا مخالف يكديگرند و گاه بر سر نحوۀ 

نيز در اين ميانه، چون طيور  بهاييانزاع  و جدال دارند و قلع و قمع بهائيان با هم اختالف نظر و ن

مظلوم نمى دانند در اين  مسلخ عشق، با چاقوى كدام يك از آنان سرشان بريده خواهد شد؛ ولى 

دستبوسى حرام نبود دست   ىن بهائيما با آغوش باز از همۀ ايشان استقبال مى كنيم و اگر در د

به خون خويش آيات «هميشه به فرمودۀ مواليمان عبدالبهاء  همۀ ايشان را مى بوسيديم تا مثل

در نهايت سرور و بشاشت، آتش ظلم «بگرييم و بخنديم و » از شدِت محبّت«و » محبت بنگاريم

در اين جهان بى بنيان سبب ظهورات كماالت عالم انسان «يابيم، تا » و ستم را گلزار و گلشن

  ٣٣».گرديم

از جان بدانند كه يكى از روش هاى دور نگه داشتن ايشان از  و الزم است هموطنان عزيز تر  

سال اين بوده است كه صدها بار به منازل بهائيان و اماكن ديگر  ۱۶۳آثار و كتب بهائى در اين 

بهائى مراجعه و يا هجوم شده و چه با تمّسك به حيله و چه با زور و ِارعاب و زندانى كردن و 

شتن، كتب و آثار بابى و بهائى را با خود برده يا معدوم نمودند ضرب و جرح و حتى آتش زدن و ك

و يا در مكان هاى خاص در اختيار اشخاصى محدود و خاص، به جهت مقاصدى خاص عليه 

سال اخير بارها و بارها و حتى در سال جارى به  ۲۷از جمله در همين . جامعۀ بهائيان، قرار دادند

ز كتب و آثار و جزوات بهائى را به همراه چيزهاى ديگر از همان روش هاى مذكور، هزاران جلد ا

تا اكثريت ملت ايران همچنان از  ٣٤صدها خانۀ بهائيان و اماكن مصادره شدۀ اين جامعه بردند

بدست آوردن اطالعات حقيقى دربارۀ آيينى كه دير يا زود به آن افتخار خواهند كرد، محروم و 

از جمله چندين بيانيه و جوابيه نيز وجود داشت كه در اوايل  ممنوع بمانند، و در ميان اين آثار،

انقالب اسالمى توسط محفل روحانى ملى بهائيان ايران، در پاسخ به اتهامات قديم و جديد به 

جامعۀ بهائى تهيه شده بود كه اگر حداقل همين بيانيه ها نيز در اختيار نفوس قرار مى گرفت، 

اما دريغا كه چنين نشد و حتى اخيرًا نيز ازجمله به واسطۀ . بسيارى از شبهات از بين مى رفت

تسليم همان تظلم نامۀ سابق الذكر به اولياى محترم امور دربارۀ رفع ممنوعيت بهائيان از ورود به 

دانشگاه، جامعۀ بهائى مجددًا مواجه با موج جديدى از تضييقات و دستگيرى ها شد تا بار ديگر 

شن شود كه وارد كردن افترا و تهمت و دروغ عليه يك جامعه و ِاعمال با كمال تعجب و حيرت رو
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اقتصادى عليه آن مجاز است؛ اما پاسخ دادن به اتهامات بى  — محروميت هاى شديد اجتماعى

و تظلم به اولياى محترم دولِت متبوع براى رفع تبعيضاِت غير قانونى  ىاساس و حتى دادخواه

  .ستوجب تعقيب و زندان و مجازاتوغير اخالقى، غير مجازاست و م

بارى با اين تفاصيل به فكر فرو رفتم كه دربارۀ رديۀ جديد خانم مهناز رئوفى و ديگر رديه   

هايى كه دوباره در سال هاى اخير به شكل كتاب يا جزوه يا مقاله در مطبوعات يا به شكل برنامه 

نهايتًا . به اعتنا و پاسخگويى هست يا نه هاى تلويزيونى انتشار مى يابد، چه بايد كرد و آيا لزومى

به نظرم رسيد كه اگر چه از طرفى با توجه به حقايقى كه در فوق اشاره شد، و نيز با توجه به اينكه 

چون خوِد جامعۀ بهائى و اعضا آن با اتهامات و اكاذيب قديم و جديد مزبور و پاسخ هاى آنها 

؛ اما از طرفى ديگر مالحظه شد هموطنان عزيز و ٣٥يستكامًال آشنا هستند، نيازى به پاسخ دادن ن

به خصوص جمعيت كثير نوجوانان و جوانان عزيز و بى گناه و محروم اين خاك مقدس كه نسلى 

سال گذشته است  ۱۶۳در اين  بهاييانجديدند و هنوز يا از حقايق آئين بابى و بهائى و آنچه بر 

بعضًا   ىده هايرًا از منابع و رديه هاى فوق الذكر و شنبى اطالعند، و يا اگر اطالعى هم دارند اكث

اشتباه اين و آن و يا شايد سايت هاى اينترنتى ضد بهائى مى باشد، و از طرفى نيز چون مالحظه 

شد قالب انتخاب شده براى محتواى رديۀ مسلخ عشق عمدًا به اصطالح، داستان و رمان عشقى 

ر موقت ممكن است در قوۀ واهمه و اذهان ِ عوام و است كه خواسته يا ناخواسته ولو به طو

، لذا تصميم گرفتم پاسخى بر آن ٣٦نوجوانان و جوانان تأثير سوء بگذارد و ايجاد شبهه نمايد

  .بنويسم

از آنجا كه مطالب رديۀ مزبور، ايرادات تكرارى و اشتباهات فاحش و آشكار زيادى   

يه كار مشكلى نبود و فقط با استفاده از داشت، به ِصرِف تأييد الهى، تهيۀ دستنويس اول

محفوظات به سهولت و سرعت آماده شد، و چون تصميم گرفتم آن را به جامعه تقديم كنم، 

پاكنويس آن الزم شد و در اين زمينه آنچه ضرورى بود، تنظيم محفوظاِت نوشته شدۀ مزبور از 

نيز، عليرغم عدم دسترسى به همۀ  طريق تهيه و ارائه منابع و مآخذ و ارجاعات دقيق بود، كه آن

منابع دلخواه به علت غارت مكّرر كتب و آثار بهائى و غير آن از منازل بهائيان، به حول و قوۀ 

با اين حال طبق آنچه قبًال گفته شد معلوم نيست كه . الهى در حّد  مقدور و الزم صورت گرفت

ى در دسترس هموطنان عزيز قرار گيرد؛ اما اين پاسخ نيز مانند ساير پاسخ هاى جامعه يا افراد بهائ

باز با توجه به حقايقى كه در صفحات قبل ذكر شد، حتى در اين صورت نيز حقيقت امر بهائى 
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كه خود بهتر مى داند،   يىدر مقام بلند و عظيم خود باقى خواهد ماند و خداوند عاقبت از راه ها

د و هموطنان عزيز كه از نزديك با اعمال و حقايق را بر هموطنان نازنينمان آشكار خواهد فرمو

كه همسايگان و دوستان و همكاران و خويشاوندان ايشانند و در  —اخالق و اقوال و روش بهائيان

آشنايند،   —اين خاك مقدس با هم نفس مى كشند و در غم و غصه و شادى و سرور هم شريكند

عتقاد به شارع مقدس امر بهائى يعنى با منشأ اعتقادى آن اعمال و اقوال نيز كه جز عشق و ا

مان به تعاليم ايشان نمى باشد آشنا خواهند گرديد و به اكاذيب و افترائات يحضرت بهاءاهلل و ا

  ٣٧.معدود هموطنان نامهرباِن بى انصافمان پى خواهند برد

 ۱۳۸۴/  ۸/  ۳۰اما در آخر ِ اين مقدمه بايد اضافه نمايم که پس از نوشتن اين متن که در   

پايان يافت، به علل مشکالت معمول ِ موجود که توضيح و تفصيل آن در اين جا ضرورى نيست، 

اتمام تايپ کل مطالب يک سال طول کشيد و چون در اين مدت نيز وقايعى جديد در ارتباط با 

موضوع اين متن رخ داد تصميم گرفتم ضميمۀ ششمى نيز به پنج ضميمۀ سابق بيافزايم و شرح 

صرى از آن وقايع را در آن بگنجانم تا خوانندگان و هموطنان عزيز در جريان مختصر بسيار مخت

شايان ذکر است که به جز چند مورد ِ . ادامۀ اقدامات رديه نويسان و جاعليِن مسلِخ عشق قرار گيرند

بسيار معدود نيز که در خود متن مشخص شده، چيزى به متن اصلِى اوليه اضافه نشده و آنچه 

آورده شده است و تمنا مى شود خوانندگان عزيز حتمًا آن را  ۶شده کًال در همان ضميمۀ  افزوده

  .مالحظه فرمايند
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  :اول بخش

  »مسلخ عشق«و در ايران رديه نويسى  
  

  و جاعلين آن» مسلخ عشق«: فصل اول

  خانم مهناز رئوفى

نام  كتاب مسلخ عشق از محتوياتش پيداست كه توسط شخص يا اشخاصى كه در پشت  

و به نظر، متوليان نگارش و تهيه و تدارك و  ٣٨خانم مهناز رئوفى مخفى شده اند، نوشته شده

منازل بهائيان با پست سفارشى، كه حاكى از داشتن آمار و آدرس منازل اهل  ارسال آن به

بهاست، بايد مستقيم يا غير مستقيم، به نحوى از ناحيۀ مراجع مسئول مشخصى، مورد حمايت و 

  .بوده باشند، چه كه توانسته اند بدون ممانعت و آشكارا دست به چنين اقدامى بزنند هدايت

صميمانه و خالصانه سرکار خانم مهناز رئوفى  اين عبد الزم مى داند از خواهر عزيز ابتدادر   

و مسلخ عشق  چرا مسلمان شدمو برادرانه بخواهم كه مجددًا چندين بار خود به تنهايى دو كتاب 

انند و به فطرت و وجدان خود متمسك شوند و در لحن و مطالب آن تفكر كنند تا در نتيجۀ را بخو

تأثير اكاذيب و اتهامات و توهمات آن در قياس با حقيقت امر محبوب ابهى و حالوت آثار و 

الواح آن دلبر يكتا، به خود آيند و غم و اندوه و تيرگى و يأس و پشيمانى و سرخوردگى و نياز 

ل و جانشان را حس كنند و اگر حالتى معنوى در وجود خود ديدند، به دعا و مناجات حقيقى د

بنشينند و از آستان الهى طلب صبر و استقامت و شجاعت نمايند تا به جبران مافات و صدماتى 

كه بر قلب و روح و فكر خود وارد نموده اند پردازند، ولو اينكه در اثر آن، جان تقديم جانان 

اين خود منتها آرزوى عاشقان و خالصان است و ازجمله اين چند مناجات و لوح مذكور نمايند كه 

در زير را كه از قلم حضرت بهاءاهلل َجَل َجالُلُه َو ُعطوَفُتُه نازل شده و برادران و خواهران دينيشان 

نيز هميشه از سر عشق و اشتياق مى خوانند و وصف حال متذكرين و بندگان خداوند است، با 

تضرع و نياز تالوت نمايند و بدانند كه خواهران و برادران ايشان در جامعۀ بهائى همچون موارد 
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مشابه ايشان، از ايشان كينه به دل ندارند و آرزومند حسن عاقبت ايشان و خودشان و همۀ اهل 

اما  و. عالم هستند، و نظر به جّو موجود هنوز ايشان را خارج شدۀ ارادى از جمع خود نمى دانند

اگر خواهر ما چنين حالتى در خود مشاهده نكردند، به ياد آورند كه محبوب ما در لوحى اشاره به 

و در  ٣٩»گر جملۀ كائنات كافر گردند بر دامن كبرياش ننشيند گرد«: آن شعر معروف مى فرمايند كه

َحَسناُتُكم ِانما َنْدُعوُكم ِلَوْجِه َلْن َتُضرنا َسيئاُتُكم َكما ال َتنَْفُعنا «: كتاب مستطاب اقدس مى فرمايند

گناهانتان هرگز به ما ضرر نمى رساند همانطور كه : مضمون(» .اهللِ يْشَهُد ِبذِلَك ُكل عاَلٍم َبصيرْ 

هر عالم بصيرى . همانا ما به خاطر خدا شما را مى خوانيم. حسنات شما به ما نفعى نمى رساند

  .)بر اين شهادت مى دهد

  :ناجات و لوح اين استو آن چند م  

عاصى بايد ما بين خود و خدا از بحر رحمت، رحمت طلبد و از سماء كرم مغفرت       

ِالهى ِالهى َاْسُلَك ِبِدماء عاِشقيَك الذيَن اجَتَذَبُهْم َبياُنَك : مسئلت كند و عرض نمايد

هاَدة الْش ْرَوَة الُعليا َمَقر الُْكبْرى َو باْالَسراِر الَْمْكنوَنة فى ِعلِْمَك َو  اَالْحلى ِبَحيُث َقَصُدوا الذِّ

ِباللئاِلى المخزونة فى َبْحِر َعطأَِك َاْن َتْغِفَر لى َو ِالَبى َو ُاّمى ِانَك َانَْت َاْرَحُم الّراِحميَن ال 

عيَف َاى َربِّ َترى َجوَهَر الَْخطاء َاْقَبَل ِالى َبحْ . ِالَه اّال َانَْت الَغفوُر الَكريمُ  َِٔك َو الضِر َعطا

َمَلكُوِت اْقِتداِرَك َو الَفقيَر َشْمِس َغنأَِك َاى َربِّ ال ُتَخيبُْه ِبجُوِدَك َو َكَرِمَك َو ال َتْمَنْعُه َعْن 

آٍه، . ُفيوضاِت َاياِمَك و ال َتْطُرْدُه َعْن باِبک َ الذى َفَتحَتُه على َمن فى َارِضَک و َسمأِک

ِه ِالى آٍه، َخطيّاتى  َوجَقُرِب ِالى ِبساِط ُقْدِسَك َو َجريراتى َابَْعَدْتنى َعِن التَمَنَعتنى َعِن الت

َقْد َعِملُْت ما َنَهيَتنى َعنْْه ْو َتَرْكُت ما َاَمْرَتنى ِبه َاْسأُلَك ِبُسلْطاِن اَالسماء َاْن . ِخباء َمْجِدكَ 

َ التى حاَلْت   ما يَقرُِّبنى ِاَليَك َو يَطِهرنى َعنْ  َتْكُتَب لى ِمْن َقَلِم الَْفْضِل َو الَْعطاء
َجريراتى

  ٤٠.َبينى َو َبيَن َعْفِوَك َو ُغفراِنَك ِانَك َانَْت الُْمْقَتِدُر الَْفياُض ال ا ِله اّال َانَْت الَْعزيُز الَْفّضالْ 

دوست من  اى خداى من و مالك من و: به لسان جان محبوب امكان را ندا كن و بگو      

در بحر غفلت و نادانى مستغرق . و محبوب جان و روان من چگونه از عهدۀ شكر تو برآيم

اى پروردگار من، غفلت من . بودم، لسان فضلت مرا ندا نمود و يد عنايتت مرا اخذ كرد

. به مقامى رسيد كه مرا از فرات عذب يقين محروم ساخت و به ماء صديد ظنون راه نمود

. شدم و تو از من غافل نشدى، از حبّت مخمود بودم و نار عنايت تو مشتعلاز ذكرت غافل 
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خجلت و انفعال مرا فرو گرفته و . به كدام وجه به تو توجه نمايم و به چه لسان تو را بخوانم

از جميع جهات مأيوس ساخته، ولكن اى پروردگار من و مقصود من و موالى من، شنيده 

» َربِّ َاِرنى«ست كه اگر يك بار نفسى از روى صدق، ام كه فرموده اى امروز روزى ا

استماع نمايد و از اين كلمۀ مباركۀ عاليه، مقام امروز » ُانُْظْر َترانى«گويد، از ملكوت بيان، 

وهمچنين فرموده اى اگر نفسى از اول ال اول از جميع اعمال حسنه . معلوم و واضح است

است؛ چه كه درياى غفران در امكان ظاهر، و محروم مانده باشد، اليوم تدارك آن ممكن 

سؤال مى كنم از تو به حرمت اين روز مبارك كه مصدر و مطلع ايام . آسمان بخشش مرتفع

َاى َربِّ َاَنا الِْمْسكيُن َو . است، مرا به رضاى خود موفق بدارى و به طراز قبول مزين نمايى

نَْدَك ُكُنوُز الِْعلِْم َوالِْعرفاِن َو َاَنا الَْبعيُد َوِانَك َانَْت الُْمْقَتِدُر ِعنَْدَك َبْحُر الَْغناء َو َاَنا الّجاِهُل َو عِ 

   ٤١.الُْمَتعاُل الَْقريُب 

ُهواهلل، اى َبــــگـــُم، اصحاِب نار باش و اهل ريا مباش، كافر باش و ماكر مباش، در      

ّال مترس، سر بده و دل مده، زير ميخانه ساكن شو و در كوچۀ تزوير مرو، از خدا بترس و از مُ 

اين است آوازهاى نى ِ قدسى و . سنگ قرار گير و در سايۀ تحُت الَحَنك مأوى مگير

نغماِت بلبل فردوسى كه جسدهاى فانى را جانى بخشد و جسم ترابى را روان، روح ِ 

  ٤٢.مسيحى دهد و نور الهى بخشد؛ به حرفى عالم فانى را به ملك باقى كشد

  اى ضد بهائىنقش رديه ه

و ُلبِّ آن، همان  —» چرا مسلمان شدم«و نيز كتاب  —و اما مطالب كتاب مسلخ عشق       

مطالب رديه هاى قبلى و بعضى اتهامات ابداعى پس از انقالب اسالمى است كه تا حال بارها 

، بر عكس تکراِر نشر يافته، با اين تفاوت كه اين بار قالب ارائۀ مفتريات و اكاذيب در مسلخ عشق

چرا مسلمان شدم، شكل داستان و رمان به خود گرفته و گاه از فرط بى مايگى، انسان را به ياد 

جنائى مى اندازد  —داستان ها يا فيلم نامه هاى مبتذل عشقى و سطحى و داستان هاى جاسوسى

پا افتاده مثل بعضى فيلم هاى هندى و ايرانى و غيره كه بعضًا خيلى گيشه اى و كليشه اى و پيش (

  ).و سطحى و خيالى اند و صرفًا براى سرگرمى قشرى خاص تهيه مى شوند

كه  —صرف نظر از بحث ادبى دربارۀ اينكه چقدر قالب مزبور درست يا غلط طراحى شده  

بايد اشاره كرد كه چون قرار  —بررسى آن را به اهل ادب از هموطنان عزيز و منصف وامى گذاريم
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بلى به هر شكلى، در البالى داستان بيايد، نفس همين نيت و حيله، هم بوده مطالب رديه هاى ق

از نظر قالب ادبى و هم از نظر محتوا و مطلب به مسلخ عشق صدمه زده، به نحوى كه 

خوانندگانش نه مى توانند از آن بهره اى ادبى ببرند و نه مى توانند به مطالب و حقايقى كه در 

اين ناشى گرى در اتخاذ چنين روشى، ناشى از . ، دست يابندارتقاء ذهن و روحشان مؤثر باشد

عقيم ماندن وبى ثمرگشتن روش هاى قبلى است؛ و انتخاب قالب نادرست و نامناسِب رمان و 

، براى بيان حقايقى كه طبق معمول بايد در قالب تحقيقات علمى و (!)داستان عشقى و جنايى

، شايد با اين حيله و نيِّت سوء بوده كه به خصوص دينى و دانشگاهى طرح و مورد بحث قرار گيرد

بتوانند قلوب و افكار نوجوانان و جوانان و افراد عادى از هموطنان عزيز را كه بخش بزرگى از 

جمعيت كشور را تشكيل مى دهند، نسبت به امر بهائى و جامعۀ آن مشوب و آلوده سازند و با 

ن، افكار و احساساتشان را از توجه به حقايق آئين مشغول ساختن و غرق نمودن آنان در قالب رما

بهائى و آشنايى با تعاليم بديع و فرا گير اين آيين جهانى، منحرف سازند و آنها را از دوست 

حقيقى و محبوب رحمانيشان كه براى نجاتشان از سردرگمى هاى ناسوتى قرن حاضر آمده و 

  .دور سازند ٤٣»همخصوص هدايت ايشان بالياى ال ُتحصى قبول فرمود«

به علت همين بى مايگى محتوا و قالب مبتذل و بازارى آن، در حقيقت بايد گفت   

توهين و ستم كرده اند، بلكه سليقه و افكار و احساسات و  بهاييانجاعلين مسلخ عشق نه تنها به 

عواطف و مراتب انسانى و معنوى و شرف هموطنان عزيز، و به خصوص همان طبقۀ نوجوان و 

  .ن و عادى اين مرز و بوم را نيز تحقير نموده اند و كًال مخاطبينشان را دست كم گرفته اندجوا

آيات گويا تهاجم فرهنگى مورد ادعاى سالهاى اخير، و يا كتب رمان مانندى از قبيل   

و بعضى كتب مشابه كه ذكرش را در اينجا ضرورى نمى بيند، تأثير خود را در اذهان  شيطانى

كه ايشان نيز روش آنان را پيش گرفته اند تا مصداقى از مصاديق آيۀ مباركۀ قرآن بار  جاعلين نموده

؛ و براستى كه على رغم تفاوت هاى ٤٤»َتشاَبَهْت ُقُلوُبُهمْ «: ديگر آشكار شود كه مى فرمايد

شخصى و اسمى و زمانى و مكانى و فرهنگى، قلوب و افكار معرضين از اديان الهى و آنان كه 

، شبيه به هم است؛ زيرا كه كل، مظاهر و مصاديق ٤٥لهى را استهزاء كرده اند و مى كنندانبياء ا

  ٤٦.نفى و نار و انكار و اصحاب ِشمال اند

بلكه بالعكس، ! از نشر رديه ها ناراحتند، نه قسم به خدا بهاييانو همچو گمان نشود كه   

اين امر دانسته اند، حتى فيلم هايى انشاءاهلل در آينده دوستان غير بهائى مزبور كه خود را دشمن 
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نيز دربارۀ مسلخ عشق و رمان هاى مشابه جديد تر بسازند و جعل نمايند تا كل بر مقداِر شأن ايشان 

بيشتر آگاه گردند، و فى الحقيقه بهائيان از اين عزيزان ممنون نيز هستند كه چنين مطالبى را مى 

را بخوانند محتويات خوِد متن و لحن آن، به نويسند؛ زيرا اگر منصفين جهان مطالب مزبور 

خوانندۀ متفكر و منصف و متقى نشان خواهد داد كه مضمون، جز افترا و كذب چيز ديگرى 

مسلخ عشق يك بار ديگر ُمثِبت اين بيان حكيمانه و مهيمن مركز ميثاق امر بهائى، يعنى . نيست

و در لوحى ديگر نيز چنين مى » رندمنكران مناديان ام«: حضرت عبدالبهاء شد كه مى فرمايند

  : فرمايند

منكرين و راّدين ... شما مى دانيد اين عبد اينگونه كلمات رديه را سبب اعالء مى دانم

عنقريب مالحظه خواهيد نمود كه نفوس بسيار مهمى از شرق و ... اول منادى حق هستند

ه عظمت امر آنچه بيشتر غرب صحائف عظيمه بر رّد، نوشته و نعره زنان فرياد كنند؛ چه ك

ظاهر شود مغرضين و منكرين و راّدين عظيم تر و كثير تر گردد و كل سبب اعالء كلمةاهلل 

شما دعا نماييد كه خدا از اين قبيل راّدين بسيار خلق فرمايد چه كه خيلى مفيد . است

  ٤٧.است

  طرق و نحوۀ پاسخ دادن به رديّه ها

ه هاى مختلفى وجود دارد که نهايتًا انتخاب يکى از آنها که اما براى پاسخ به مسلخ عشق را       

مطابق با روح امر بهائى و تعاليم آن باشد، بسته به تصميم مسئولين عزيز نظم ِ ادارى و جامعۀ 

لذا بنده نيز يکى از طرق مرضيۀ مزبور را انتخاب کرده و مطالبى را در پاسخ به . بهائى مى باشد

ى است مى نگارد و آن را در َطَبق ِ ِاخالص تقديم به آن مسئولين مسلخ عشق، که کامًال شخص

عزيز مى نمايد تا هر طور مصلحت مى دانند از آن استفاده شود، تا مثل هميشه روشن شود که 

برعکس تصوير غلطى که جاعلين ِ مسلخ عشق خواسته اند از نظم ادارى بهائى و سيستم 

راد جامعۀ بهائى ارائه کنند، اين صرفًا عشق و اعتماد تشکيالتى و اعضاء آن و روابطشان با اف

حضرت بهاءاهلل و امر بهائى و تشكيالت نظم ادارى «مؤمنانه و خالصانه و معنوى فرد بهائى به 

است كه چنين روابطى را ايجاد كرده، و نه انگيزه هاى محدود و فانى و  ٤٨»بهائى و ساير بهائيان

جهان ما، بشريت را به يأس و فلج و بى اعتمادى در همۀ  ريائى ِ دنيوى كه در دنياى سياسى

سطوح و روابط اجتماعى مبتال كرده است؛ و اهل عالم به زودى خواهند ديد كه باالخره همين 
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عشق و اعتماد در روابط ميان فرد بهائى و تشكيالت نظم ادارى بهائى و جامعۀ بهائى است كه 

كل با منشأ و هدف و روش بديع نظم ادارى بهائى،  و آنگاه ٤٩نظام عالم را اصالح خواهد كرد

اين ساختۀ  مشروع دست  پروردگار كه به قلم ُملَهم حضرت بهاءاهلل در كتاب مستطاب اقدس 

نازل و خلق شده، آشنا خواهند شد، و تفاوت هاى بنيادى آن را با انظمۀ فانيۀ موجود، در 

د، به عشق و اعتماد به نظم بديع جهان آراى خواهند يافت و بى اعتماديشان به اين انظمۀ موجو

  .حضرت بهاءاهلل تبديل خواهد شد

اما از جمله شيوه هايى كه مى توان در جواب به مسلخ عشق اتخاذ كرد، يكى آنكه به   

، اصًال پاسخى به آن داده نشود؛ زيرا همانطور كه ذكر شد »َالْباِطُل يُمُوُت ِبَتْرَك ِذْكِره«مصداق 

ب ارائه شدۀ آن، به قدرى پوچ و واضح البطالن است كه نفس كلمات و لحن آن، مطالب و قال

چنانكه حضرت بهاءاهلل بارها در مورد رديه هايى اينچنينى و از جمله . خود آن را تكذيب مى كند

در مورد آثار معرضين و پيمان شكنان در امر بابى و بهائى و نيز در اديان و ادوار مختلفۀ ديگر، 

ند كه كلمات چنين نفوسى، خود، خود را تكذيب مى كند و نويسندۀ خود را به لسان فرموده ا

حال، مالمت و لعن مى نمايد؛ و اين حقيقت را جز  وارستگان مخلصى که خداوند قلب هايشان 

و حضرت مسيح نيز به همين  ٥٠.را پاک و چشم بصيرتشان را تيز قرار داده، بخوبى نمى فهمند

، و لذا مقام نويسندگان رديه ها را مى توان »رخت را از ثمره اش بشناسيدد«: جهت مى فرمايند

از كلمات و لحنشان شناخت، چنانكه اگر نفوس با تقوى و منصف، صدها رديۀ ضد بابى و ضد 

سالۀ اين امر را تا حال بخوانند، خود بر حقيقت امر الهى و  ۱۶۳بهائى نوشته شده در تاريخ 

  .ها و رديه نويس ها پى خواهند برد مظلوميت آن و بطالن رديه

روش ديگِر ارائۀ پاسخ به رديه ها که کامًال روشى بهائى است آنکه به لسان شفقت و   

ولى  —مهربانى و استقامت و با صداقت پوئى و حقيقت گوئى و با ارائۀ داليل محكم و مستند

ۀ بهائى و حقيقت امر الهى آنچه را كه مطابق كتب و آثار مبارك —البته نه به قصد دندان شكستن

و نظم ادارى و جامعۀ بهائى و افراد آن است، در پاسخ به اكاذيب و افترائات، ارائه داد و 

اين روش به تعبيرى همان روش اثباتى . قضاوت را به خوانندگان و انصاف و تقواى آنان سپرد

   ٥١.است

وازين بهائى صورت گيرد، روش ديگر پاسخ به رديه ها كه آن هم بايد با رعايت اصول و م  

به اين صورت كه عالوه بر بيان حقايق به شكل اثباتى، . تركيبى از روش اثباتى و نقضى است
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مى توان به شكل تطبيقى ومقايسه اى، و يا به تعبيرى ديگر به شكل نقضى، مطالبى را نيز با 

َتْكُفروا ِبهِذِه االٓياِت  ِانْ «توجه به عقايد و ادعا و موضع خود رديه نويس، نوشت و نشان داد كه 

ٍة آَمنُْتْم ِباهللِ ِمْن َقبُْل، هاُتوا ِبها يا َمَالَء الْكاِذبينَ  و عجيب است كه تمام ايراداتى را  ٥٢»!َفِبَاى ُحج

سال، بر امر مبارك گرفته اند، همان به اصطالح ايرادات، به شكلى  ۱۶۳كه رديه نويسان در اين 

ولكن به   بر عقايد و شخصيت خود رديه نويسان وارد بوده است؛ شديدتر و بيشتر و صريح تر،

  :مصداق شعر موالنا كه مى گويد

  صد حجاب از دل به سوى ديده شد چون غرض آمد هنر پوشيده شد         

رديه نويسان به هنگام نوشتن رديه به قدرى قلب و روح و فكر و هوششان اسير أغراض  

را و تهمت و دروغ، هواسشان پرت مى شود و دچار خطاياى نفسانى مى گردد كه در جعل افت

بر اساس . آشكار و نهان مى گردند و ِعرض خود مى برند و موجب زحمت اهل عالم مى شوند

نيز بسى سهل و آسان است كه مقابله به مثل نمايند و با داليل نقضى،  بهايياناين روش، براى 

رائات و بى احترامى، كه در شأن پيروان حقيقى اديان ولى البته صد البته بدون جعل اكاذيب و افت

الهى و علماى منصف نيست، ايراداتى واقعى و حقايقى آشكار را دربارۀ جاعلين و عقايدشان 

كه الزم بوده براى اولين بار  —مطرح نمايند، اما به استثناى بعضى موارد در تاريخ جامعۀ بهائى

مات جديدى پاسخ داده شود تا مفترين و مكذبين در اثر حقايقى روشن گردد و به ايرادات و اتها

آن به شخصيت نفسانى خود پى برند و خوِد حقيقى خويش را بشناسند و از َمركب غرور و حسد و 

به عنوان مثال، همچون . از اين روش كمتر استفاده مى کنند —بغض به زير آيند و متنبه گردند

دسۀ ديانت بابى و بهائى در الواح و آثار و كتبشان، شارعين مقدس اديان قبل، نفِس طلعاِت مق

هر جا الزم بوده، براى طرح و روشن شدن بعضى حقايق براى اولين بار، و براى اينكه درِس 

عبرت و تنبّهى باشد براى غافلين روزگار، براى آشكار شدن شدت ظلم مفترين و مكذبين و 

حفظ ضعفاى مؤمنين از حيل و مكرهاى معرضين، نظر به حكمت هاى بالغۀ الهيه و در جهت 

نيز  بهاييانمبغضين، عالوه بر داليل اثباتى، از داليل نقضى نيز استفاده فرموده اند و به َتَبِع آن، 

در بعضى موارد الزم، از چنين روشى به ناچار سود جسته اند، اما با توجه به هدايات همان 

بهائى، يعنى بيت العدل اعظم، ديگر چندان طلعات مقدسۀ آيين بهائى و مركزيت جهانى جامعۀ 

تمايلى به استفاده از آن ندارند و احتياج زيادى را نيز به آن احساس نمى كنند، و آن روش را 

روشى مخصوص به قبل از ظهور بهائى وغالب در آن ادوار، مى دانند كه بعضى علماى دينى و 
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و عالم، بيشتر از آن سود مى جستند و  اصحاب كالم و نيز فالسفه و سياسيون و غيره در ايران

ياد مى كردند و حتى بعضى گاهى تا مرز تكفير و توهين » دشمن«و » خصم«يكديگر را به عنوان 

و فتوا به قتل يكديگر پيش مى رفتند كه حاصل آن جز ايجاد و تشديد اختالف و نزاع و جدال 

و فى الحقيقه روشى را كه امروزه  هاى بيهودۀ لفظى و عملى و مستور ماندن حقايق نبوده است؛

علما و فالسفه و بزرگان وسيع النظر و ُمنصف و حقيقت جو نيز مى پسندند، روش نقضى سابق 

نيست؛ بلكه روش اثباتى و پرداختن به نفس حقيقت و تحقيق منصفانه و علمى و بى غرض 

كردن خطاها و اشتباهات  دربارۀ آن است و اگر لزومى نيز به داليل نقضى باشد صرفًا براى آشكار

و اكاذيب و مفتريات است، تا با از بين بردن چنين علف هاى هرزى از اراضى اذهان و قلوب، 

زمينه براى رشد و نمّو حقايق و اثبات و تحقيق دربارۀ آن ها آماده گردد تا نتايج اين تحقيقات، به 

يت و سلطنت عشق و حقيقت و اتحاد ُدَول و ملل و وحدت عالم انسانى و رفاه همه جانبۀ بشر

  .انسانيت منجر شود و نه به جنگ و جدال و قتال و تنجيس و فرمانروايى كينه و جهل و وبال

و اما نوع و روش ديگر پاسخ به رديه ها، آنكه به روشى غير الهى و غير علمى، به همان   

توزى، بل اشّد از شيوه اى كه رديه نويس اتخاذ كرده متمسك شد و با همان غرض ورزى و كينه 

آن، عالوه بر بيان ايرادات واقعى و حقيقى رديه نويس و عقايد او، به ذكر اكاذيب و افترائات 

و نيز منصفين و متقين از اديان  بهاييانو البته، البته، نزد . عليه عقايد او و خود او نيز پرداخت

ن روشى پسنديده و َمرضى مقدسۀ الهيه و روشنفكران حقيقى و انسان دوست، واضح است كه چني

را به  بهاييانزيرا حضرت بهاءاهلل  در بياناتى بى شمار، . درگاه الهى و ساحت بشريت نيست

تقوى، انصاف، عدل، ادب، محبت، فدا و عفو توصيه فرموده اند و جز لحن ادب را نپسنديده و 

ه و خشونت آميز در و جالب آنكه حضرت بهاءاهلل حتى كاربرد روش قهري ٥٣.اختيار نفرموده اند

برابر كتِب شديدترين و كينه توزترين معرضيِن اين امر نازنين را نيز نهى فرموده اند؛ به طورى كه 

وقتى يكى از بهائيان، اقدام به سوزاندن كتاب رديۀ يحيى ازل نمود، به محض اينكه حضرتشان 

و چون فرد مزبور  ٥٤از بين ببرنداطالع يافتند، فرمودند احبايشان نبايد كلمات احدى را بسوزانند و 

از روى عشق و محبت به حقيقت و بروز استقامت ايمانى چنين كار خالفى را مرتكب شده بود، 

او را عفو فرمودند و براى جلوگيرى از تكرار اينچنين عكس العمل هاى قهر آميزى، در كتاب 

نانكه لعن و طعن و قتل و مستطاب اقدس و لوح دنيا و لوح بشارات و ساير الواح و آثارشان، چ

تكفير و تنجيس و اجتناب از ديگر ملل و فساد و نزاع و جدال و جهاد و حتى ايجاد كدورت و 
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و از بين بردن آثار نفوس و كتاب » محو و حرق كتب«برودت مابين انسان ها را نهى نمودند، 

نصايح اخالقى، بلكه  سوزى را نيز صريحًا ممنوع فرمودند و ممنوعيت آن را نه به شكل توصيه و

به صورت يكى از احكام و اوامر و واجبات ديانت بهائى تشريع فرمودند تا ِمن بعد احدى مثل 

ادوار و قرون سابقه، از اين قبيل اقدامات نكند و به اخالق دور جديد بهائى كه ُبعدى فراگير و 

مى شود و ويژگى اش  جهانى در آن ملحوظ شده و نياز آن نيز در آغاز هزارۀ سوم ميالدى حس

  : مى فرمايند بشاراتچنانكه به عنوان نمونه در لوح . است، مزين گردد» وحدت در كثرت«

چون در مذاهب قبل نظر به ... حكم محو كتب را از ُزُبر و الواح برداشتيم: بشارت دهم

مقتضيات وقت، حكم جهاد و محو كتب و نهى از قرائت بعضى از كتب محقق و ثابت، 

اين ظهور اعظم و َنَباِء عظيم، مواهب و الطاف الهى احاطه نمود و امر مبرم از افق  لذا در

  ٥٥.ارادۀ مالك قدم بر آنچه ذكر شد نازل

  در اين متن» مسلخ عشق«روش پاسخ به 

كه ضمن آن اشاراتى نيز به رديۀ چرا مسلمان شدم —اما روش بنده در پاسخ به مسلخ عشق       

همان طور كه تا حال نيز  —رديه هاى قديم و جديد ديگر نيز خواهد شداز خانم رئوفى و بعضى 

مشخص شده است، بيشتر معطوف به پاسخ هاى اثباتى خواهد بود و كمتر قصد دارد پاسخ هاى 

نقضى ارائه كند؛ مگر درموارد معدودى كه مطالب به قدرى عجيب بود كه بنده باور نمى كردم 

ه باشد و احساس كردم جاعلين از نفس تعاليم و احكام ديانت چنين اشتباهاتى از جاعلين سر زد

مقدس اسالم و فرقۀ شيعه نيز بى اطالعند، تا چه رسد به تعاليم بهائى، و لذا تعجبًا و مجبورًا و 

جهت ايجاد دقت و بيدار كردن انصاف در جاعلين، اشاراتى نقضى را نيز براى توضيح موارد 

دار پاسخ نيز سعى شد فقط مختصرًا به نكات الزمه اشاره كنم و مزبور الزم ديدم؛ و در همين مق

ًال از توضيح و پاسخ بعضى موارد نيز بگذرم؛ زيرا اين موارد قبًال مكّررًا در كتب بهائى مفّص 

توضيح و پاسخ داده شده و ارجاع به آنها كافى بود و فى الحقيقه اگر جاعليِن مسلخ عشق فقط 

نسبت به اتهامات و توهين هاى مسلخ عشق تفكر منصفانه  هاييانبدر همين روش و عكس العمل 

كنند، بر بطالن رديۀ خود و حقانيت و رحمت و مناعت و صبر و تحمل و گذشت و بردبارى و 

متذكر خواهند شد، زيرا تهمت هاى مزبور به قدرى مستهجن است كه  بهاييانشفقت و مظلوميت 

طر عشق و اطاعت محبوبشان جز روش بهائى ِ مذكور را اليق روشى ديگر است، اما بهائيان به خا
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ممنوع و ناپسند در درگاه الهى مى دانند و باقى امور را به يد قدرت و حكمت خدا وا مى 

گذارند، و جاعلين و امثال ايشان نيز چون اين روش بهائيان را مى دانند و مطمئنند كه ايشان 

ه كار بردن قوۀ قهريه و فحاشى و زور را معمول نمى مقابله به مثل نمى كنند و افترا و تهمت و ب

  .دارند، عنان قلم را در بيان اكاذيب و توهين و افترا رها مى كنند

حال با توضيحات فوق، ذيًال قبل از ورود به پاسخ هاى جزئى كه در ادامه، يك يك با قيد   

مهّمى كه مبناى به نكات و اشارات  در هشت بندصفحۀ مربوطه از مسلخ عشق خواهد آمد، 

  .پاسخ به موارد جزئى مزبور است، مى پردازد

  »مسلخ عشق«علت تسميۀ : نكتۀ اول

آيا به جهت موارد عشقى است كه مثًال . معلوم نيست چرا اسم كتاب را مسلخ عشق گذاشته اند

در سراسر داستان وجود داشته و تشكيالت بهائى مانع ... بين على و رعنا يا محمود و فرشته،

يا اينكه به جهت سر بريدن حقايق و كشتن صداقت و تقوى و  ٥٦يدن آن عشاق به هم بوده؟رس

انصاف و عشق حقيقى معنوى الهى است كه نويسنده يا نويسندگان مسلخ عشق به آن مبادرت 

ورزيده اند؟ خوشبختانه عملكرد تشكيالت بهائى در اين خصوص و عملكرد رديه نويسان در 

نصف، مشهود است و در ادامۀ مطالب، حقايقى بيشتر نيز در اين باره روشن تاريخ و نزد مطلعين م

   .خواهد شد

  »مسلخ عشق«اشتباهات  :نكتۀ دّوم

ايراداتى كه در سراسر كتاب بر امر بهائى و تاريخ و احكام آن گرفته شده، تمامًا مخالف اصل  

ه دربارۀ ديانت مقدس مطالب مندرجه در آثار بهائى است، و عجب آنكه اطالعاتى را نيز ك

اسالم بعضًا در كتاب آورده شده، داراى اشتباهات فاحشى است كه مطمئنًا موجب اعتراض 

در ادامه به طور پراكنده به مواردى متعدد در . علماى واقعى و روشنفكران مسلمان نيز خواهد بود

  .هر دو زمينه اشاره خواهد شد
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  بهائيان در بارۀ آن عليه اسالم و موضع مطالب رديّه :نكتۀ سّوم

رديه نويسان مزبور و حاميان سياسى و غير سياسيشان احتماًال مى دانند كه در طول تاريخ اسالم و  

و ) ص(از قضا در همين دهه هاى اخير نيز چه رّديه ها و افترائاِت موهنى عليه اسالم و رسول اكرم

مى شود، ولى حقيقتى را كه به نظر،  تعاليم و احكام و تاريخ اسالم و جوامع مسلمان نوشته شده و

يا نمى دانند و يا آنكه آن را جدى نگرفته اند و يا كارى در برابر آن نمى توانند بكنند، اظهار نظر 

برخى از خود مسلمانان در اين ايام است كه دچار شبهات و افترائات مزبور شده اند و حتى از 

دوستان نامهربان كه شمشير افترا و اكاذيب را بر روى اين . ابراز آن نيز در مالء عام ابائى ندارند

كشيده اند، اى كاش از يك طرف، تفكرى در عكس العمل محبت آميز و بردبارانه جامعۀ  بهاييان

بهائى در برابر اين شمشير مى نمودند، و از طرفى نيز تفكرى در كتب رديه و اينترنت و ماهواره مى 

   ٥٧.اسالم مطالب مى نويسند وسخن مى گويندكردند كه به چه روش و لحنى عليه 

ولى البته صد البته، جاعلين بايد بدانند كه بهائيان عالم، آن ايرادات و افترائات وارده بر   

اسالم عزيز و اصوًال ايرادات بر كل اديان آسمانى و انبياى الهى را وارد نمى دانند و با استفاده از 

ابى و بهائى، كامًال قادر به پاسخ به ايرادات مزبور هدايات وحيانى طلعاِت مقدسۀ ديانت ب

اما متأسفانه چيزى را كه قادر به جواب آن نيستند، ايراداتى است كه به عملكرد و اعمال . هستند

و رفتار و اقوال بعضى منتسبين به اسالم از طبقات مختلفه وارد مى شود، زيرا اين نفوس گاه از 

عدول نموده، موجب تحكيم شبهات و اثبات ايرادات  صراط مستقيم و منهج قويم اسالم

خود اين عبد از دوستان مسلمان زيادى . جاهالن و غافالن و غرض ورزان عليه اسالم شده اند

چنين شبهات را بارها شنيده و با استفاده از آثار بهائى پاسخ آن عزيزان را داده ام، ولى متأسفانه 

ى، امثال جاعلين مسلخ عشق، شبهاتشان كامال رفع به واسطۀ عملكرد بعضى مسلمانان ظاهر

مزبور را به پاى ديانت مقدس اسالم مى » به ظاهر آراسته و به باطن كاستۀ«نشده و اعمال نفوس 

گذارند و حتى به بهائيان بعضًا مى گويند که تعاليم شما خوب و مترقى و مطابق نياز زمان است 

آيا بعد از گذشت ! ست از دفاع از اسالم نمى کشيداما تنها اشکالى که داريد اين است که د

سال از ظهور جديد، وقت آن نرسيده كه جاعلين مسلخ عشق و امثال ايشان دست از اعمال ۱۶۳

و اخالق و گفتار زشت مخالف اسالم خود بردارند و با خشية اهلل و تقوى و انصاف در مورد اين 

َاَلْم يأِن «: حال فرموده خداوند در قرآن مجيد حقايق تفكر نمايند و از خدا بترسند؟ چه مناسب
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 ِمْن َقبُْل ِللذيَن آَمُنوا َاْن َتْخَشَع ُقلوُبُهْم ِلِذْكِر اهللِ َو ما َنَزَل ِمْن الَْحقِّ َو ال يكوُنوا كالذيَن اُوُتوا الِْكتاَب 

  ٥٨».ُونَ َفطاَل َعَليِهُم اَالَمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َو َكثيٌر ِمنُْهْم فاِسق

سخنان  و پاسخ آن در آيينۀ به بهائيان و تهمت فساد»  مسلخ عشق«: نكتۀ چهارم

  بزرگان

درصد جامعۀ  ۹۰يكى از چند محور اصلى اتهامات مسلخ عشق اين است كه مى نويسد بيش از 

غير متقى و زناكار و فاسدند و تشكيالت بهائى، غير دينى و سياسى و ) ۲۷۷و ۱۳۸صص(بهائى 

آيا جاعلين مسلخ عشق فكر نكرده اند كه هموطنان عزيز ! سبحان اهلل! سبحان اهلل. است تروريستى

ايرانى كه اكثرًا از همسايگان و دوستان و بعضًا فاميل و خويشاوندان دور و نزديك بيش از سيصد 

هزار نفر بهائى اند، در مورد اين اكاذيب چه قضاوت خواهند كرد و در حق جاعلين چه خواهند 

؟ اين عبد اين مطلب را به هر دوست و آشناى مسلمان خود كه گفتم حيرت نمود و گفت گفت

بلى عالوه بر حقيقت آئين بهائى و تعاليم آشكار آن دربارۀ تقوى . آنچه را كه در اينجا نتوان گفت

و عفت و عصمت و حرام بودن فساد و زنا، و نيز عالوه بر كارنامۀ جامعۀ بهائى كه خالف ادعاى 

خ عشق را اثبات مى كند، بسيارى از غير بهائيان نيز در عالم و در ايران هستند كه بر خالف مسل

 ٥٩به عنوان نمونه بزرگترين سازمان جهانى يعنى سازمان ملل متحد. نظر جاعلين مزبور اعتقاد دارند

ى و بسيارى از ديگر سازمان ها و كشورهاى دنيا و ُفضال و دانشمندان و بزرگان و شخصيت ها

سياسى و غير سياسى كه با آثار و جامعۀ بهائى آشنايند، عمًال و قوًال به تقديس امر بهائى و جوامع 

، و آمار چنين ستايش ها در حق جامعۀ بهائى و آيين بهائى از ناحيۀ افراد و ٦٠بهائى پرداخته اند

 NGOاى گروه ها و كشورها و مقامات مختلفۀ علمى و فرهنگى و سياسى و دينى و سازمان ه

سال محتاج چندين جلد كتاب است، و  ۱۶۳چنان زياد است كه نوشتن اظهار نظرهايشان در اين 

اين ستايش ها در زمانى بوده و هست كه امر بهائى هنوز در آغاز راِه حداقل هزار سالۀ خود است 

گر و در بعضى مقاطع تاريخى، تا حد كمترى، در دي—و دچار صدمات و بالياى شديده در ايران

  ٦١.بوده و هست —نقاط دنيا

به عنوان نمونه نظر بعضى بزرگان فوق را دربارۀ ديانت بهائى مى آورم تا هموطنان عزيز كه   

اكثرًا محروم و ممنوع از دستيابى به مطالب حقيقى دربارۀ ديانت بهائى هستند، با قطره اى از 
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شان ظاهر شده، آشنا گردند و خود درياى تحسين بزرگان عالم نسبت به ديانتى كه در مرز و بوم اي

  .دربارۀ آن و دربارۀ كسانى كه سبب محروميت و ممنوعيت مزبور شده اند، قضاوت فرمايند

پروفسور وارن واگار دانشمند و عالم اجتماعى امريكايى با مطالعۀ عميق و ارزيابى دقيق   

ذاهب و اديان از بين همۀ م«: دربارۀ امكان حصول وحدت و تمدن جهانى چنين مى گويد

معاصر، اين تنها آيين بهائى است كه بالشبهه و بدون هيچ گونه ابهامى با قطعيّت تمام همۀ هّم 

   ٦٢».خود را وقف مسئلۀ وحدت عالم انسانى نموده است

، عالى ترين مجمع قانون گذارى كشور برزيل، يعنى ۱۹۹۲مى  ۲۸مثال ديگر آنكه در روز   

بت انقضاء يك قرن از صعود حضرت بهاءاهلل، جلسه اى مجلس نمايندگان برزيل به مناس

مخصوص تشكيل دادند و ضمن آن از مقام بنيانگذار آيين بهائى و تعاليم مباركه اش و خدماتى 

كه جامعۀ پيروانش به نوع بشر ارزانى داشته اند، تجليل كردند و سخنگوى مجلس و نمايندگان 

آن مظهر ظهور الهى را در بيانات خويش ستودند و  جميع احزاب بپا خاستند و يكى بعد از ديگرى

عظيم ترين مجموعۀ آثار دينى كه تا كنون از قلم شخصى واحد صادر «حضرتش را آفرينندۀ 

وراى تفاوت هاى بى اهميت   براى جميع نوع بشر،«خواندند و پيام مباركش را پيامى » شده

   ٦٣.توصيف نمودند» نژادى، مذهبى و ملى

وماس ك، چين، دكتر در الهيات و استاد دانشگاه آكسفورد، عضو آكادمى نمونۀ ديگر، ت  

اتحاد اديان و «بريتانيا، مؤلف كتب متعدده از جمله دائرة المعارف كتب مقدسه، در كتاب 

  : انتشار يافت، دربارۀ حضرت بهاءاهلل مى نويسد ۱۹۱۴كه به سال » نژادها

يست كه داراى چنان كماالِت عاليه بود در اين اواخر موجودى انسانى در كرۀ خاك مى ز

كه بسيارى بر اين عقيده اند كه اگر وى را با يك بينش عرفانى حتى تا حّد خداى نامرئى 

اگر در زمان اخير پيامبرى در دنيا ظهور كرده باشد ... باال بريم، حق داريم و جز اين نتوانيم

روحانى مى تواند ميزان شخصيت . همان بهاءاهلل است كه بايد به سويش روى آوريم

قضاوت نهايى باشد و از اين لحاظ، بهاءاهلل در عالى ترين سطح قرار داشت، يعنى در 

سطح پيامبران ولى با وجود علو مقام روحانى، خويشتن را از ديگران جدا نمى دانست و 

ه من نمى خواهم برتر از ديگران باشم؛ بلك«: گفتۀ خود او در اين باره بسيار مناسب است

   ٦٤.مى خواهم همۀ مردمان به مثل من شوند
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مثال ديگر آنكه در آلمان، اولياى امور دولتى در محلى رأيى صادر كردند كه ماهيت هيأت   

دادگاه عالى آلمان در . هاى انتخابى بهائى از لحاظ قانونى با قوانين مدنى آلمان مغايرت دارد

رأى داد كه نظم ادارى بهائى جزء جواب استيناف محفل روحانى بهائيان توبينگن چنين 

دادگاه عالى رسيدگى به اين قضيه . اليتجزى از دين بهائى است و از عقايد بهائى انفكاك ندارد

را در حوزۀ اختيارات خود شمرده و در توجيه اين مطلب شواهدى آورد مبنى بر اينكه آيين بهائى، 

حائز اهميت زياد بود؛ زيرا اصحاب چنين رأيى در جامعه اى مثل آلمان . خود يك ديانت است

كليسا كه مخالفين امر بهائى در آن كشورند مدتها بود مى كوشيدند امر بهائى را يك فرقه و يا 

ماهيت امر بهائى به عنوان يك «: متن قسمتى از رأى دادگاه عالى چنين بود. مذهب جلوه دهند

روزانه و چه در سنت فرهنگى و رأى دين و جامعۀ بهائى به عنوان يك جامعۀ دينى، چه در حيات 

  ٦٥».عاّمه و چه بنا بر علم تطبيق اديان واضح است و شّكى در آن نيست

توسط بيت العدل اعظم در اكتبر  وعدۀ صلح جهانىنمونۀ ديگر آنكه پس از انتشار بيانيۀ   

ير ، و ارائۀ آن به همۀ رهبران ُدَول و ملل عالم و بزرگان و شخصيت هاى سياسى و غ۱۹۸۵٦٦

سياسى و فرهنگى و علمى و حقوقى و دانشگاهى و نمايندگان مجالس كشورهاى جهان، جامعۀ 

بهائى با بارخورد بسيار مثبت و اظهار نظرهاى شفاهى يا كتبى تحسين آميز مقامات مزبور دربارۀ 

يكى از اين موارد بيانيۀ اروين الزلو . ديانت بهائى و جوامع بهائى در سراسر عالم مواجه شد

فرانسوى، يكى از شخصيت هاى برجسته و صاحب نظر در علوم تجربى و اجتماعى عصر حاضر 

. كه عضو كلوپ مشهور رم و مشهور در سازمان ملل و سازمان هاى وابسته به آن است، مى باشد

وى در بيانيۀ خود، ضمن بيان وضعيت بحرانى دنيا در عصر حاضر، تأكيد مى كند كه رهبران و 

د براى درك لزوم صلح، به رشد و بلوغى كه ديانت بهائى آن را بيان مى كند و مردم دنيا باي

  : ضرورى مى داند، نائل آيند و در ادامه مى نويسد

براى نيل به صلح، ما به شيوه هاى جديد انديشه و تفكر و نيز معرفتى بديع در باب  

م و چنين تصور مى كنيم قواى مؤثر در فرايند تغيير و تحول تاريخ جوامع انسانى نياز داري

كه ديانت بهائى قادر است به اين هر دو نياز، پاسخى را كه به طور اساسى در بطن تعاليم 

در اين لحظات حساس، ما تنها در صورتى ... خود از آن بهره مند است، به ما ارائه كند

م، كه مى توانيم به بقاى نوع انسان و شكوفايى و غناى تمدن و فرهنگ او اميدوار باشي

شيوۀ تفكر و تلقى متعارف خود را تغير داده و از بينش بديعى كه منبعث از تعاليم و 
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ديدگاه هاى ديانت بهائى است، و تازه ترين اكتشافات علوم تجربى نيز بر آن مهر تأييد 

بهائيان اعالم مى دارند كه مهم ترين شرط حصول صلح، . زده اند، برخوردار گرديم

انى است، همچنين وحدت تبارها و نژادها، وحدت اقوام و ملل و تحقق وحدت عالم انس

اما از نظر . نيز وحدت جريان هاى عظيم تفكر و تتبع كه ما آنها را علم و دين مى ناميم

بهائيان بلوغ عالم انسانى به نوبۀ خود شرط مقدم و اساس نيل به چنين هدفى 

بهائى نائل شده اند، با برخوردارى  چنانچه گروهى از مردمى كه به انديشه و ايمان...است

از معرفتى عميق در باب پويايى اين برهۀ حساس از تاريخ بشرى، به نحو هماهنگ و 

همنوا با يكديگر، حركتى را آغاز كنند؛ بى هيچ شبهه و ترديدى خواهند توانست در روند 

ن تأسيس صلح مردمى اينچنين كه هدفشا... كنونى تاريخ تأثير گذارند و آن را تغير دهند

عمومى و مقصدشان تحقق وحدت عالم انسانى است، چنانچه با بهره مندى از معرفتى 

مى توانند در روند   درست و ايمانى عميق و اراده اى خلل ناپذير گام در راه گذارند؛

تغيرات و تحوالت اجتماعى عصر حاضر آشكارا تأثير گذارند؛ آمار تغييرات و تحوالت را 

شكل دهند و به اهداف عاليۀ خود كه مآًال عبارت از توافق و هماهنگى با  به دلخواه خود

الگوها و طرح هاى عظيم تكامل و توسعه و پيشرفت در پهنۀ زمين و عرصه هاى دست 

آنانكه آرزومند وصول به نظم بديع جهانى هستند ...يافتى جهان است، جامۀ عمل پوشند

لبيك گويند و دربارۀ معنا و مفهوم عميق آن بر  وظيفه دارند كه پيام صلح جامعۀ بهائى را

اساس ادراكات و اعتقادات و آيين هاى خود و نيز نظريه هاى حاصله از علوم تجربى، 

  ٦٧...بيشتر انديشه كنند

  : و تولستوى روسى مى نويسد

... آيين بهائى داراى فلسفۀ بسيار عميقى است كه نسل هاى حاضر از درك آن عاجز است

بايد تعاليم و ... ائى روح اين عصر است و به مقتضاى نياز بشر پديد آمده استتعليمات به

قوانين بهائى را در جهان تنفيذ نمود و وحدت حقيقى را كه اساس اين دين است، نشر 

صد سال ديگر به بلوغ خواهد رسيد و خود را به اهل ... امروز اين آيين نوزاد است. داد

بشر را كه در ترك تعصبات و صلح عمومى است تأمين  عالم معرفى خواهد كرد و سعادت

  ٦٨.خواهد نمود
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از اين نمونه هاى متنوع، از مليت ها و كشورها و فرهنگ هاى مختلف، دربارۀ امر بابى و   

سال تاريخ آن تا به حال زياد است و موارد فوق چون در دسترس بود مذكور شد، و ۱۶۳بهائى در 

در آن مراجع نظريات . ضى مراجعى كه قبًال ذكر شد مراجعه شودبراى ديدن ساير نمونه ها به بع

  :بزرگانى چون افراد ذيل را در مورد امر بهائى مالحظه خواهيد فرمود

، شيخ محمد عبده از سوسنۀ سليمانملكه مارى از رومانى، نوفل افندى طرابلسى در كتاب 

َالبابيوَن َو الَبهائيوَن فى «اب علماى االزهر مصر، عبدالرزاق الحسنى نويسندۀ عرب و مؤلف كت

، اقبال الهورى، گاندى، چيكائوفو جيساوا، عضو دبيرخانۀ جامعۀ ملل »حاِضِر ِهم َو ماضيِهم

، )م۱۹۳۲مورخ (متفق و رئيس بخش علوم سياسى بين المللى دانشگاه سلطنتى كى يو شو 

ابل گرنژواسكى، هلن ادوارد بنش و مازاريك، دو رؤساى اسبق جمهورى چكسلواكى، مادام ايز

كلر، ماركوس باخ نويسنده امريكايى و دكتر در الهيات و استاد دانشگاه آيوا، ادوارد مونته 

شرقشناس و تاريخ نويس فرانسوى در دانشگاه سوربون و استاد تاريخ مقايسه اديان، گوبينو 

كه استاد  ٧٠ون، بعضى رؤساى جمهور امريكا مثل ويدرو ويلس٦٩فرانسوى، ادوارد براون انگليسى

، ديونى سيوس اس ديواريس، سردبير آتنى، )م ۱۹۰۲-۱۹۱۰(دانشگاه پرينستن نيز بوده است

پروفسور هربرت ميلر، پروفسور توماس كلى چاين داراى دكتراى الهيات در دانشگاه آكسفورد و 

برى ، پروفسور آرمينيوس واممطالعات معاصرعضو فرهنگستان انگلستان، چارلز بودوين در كتاب 

و عقايد و اديان، پروفسور بنيامين جوت ) فارسى، عربى، تركى(استاد ماهر در اكثر زباهاى شرقى 

نهضت بهائى شايد تنها «استاد دانشگاه آكسفورد و مترجم آثار افالطون كه آشكارا اظهار داشته، 

اندر ، الكس٧٢، آندره كارنگى، آدميرال پيرى مكتشف آمريكايى قطب شمال٧١»اميد آينده باشد

گراهام بل، ديويد استار جردن رئيس وقت داشگاه استانفورد كاليفورنيا، هنرى برگسون فرانسوى 

و بسيارى از شخصيت هاى قديم و جديد ديگر كه ...كه به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف شد،

متأسفانه به علل سابق الذكر چون در وضع حاضر مراجع و كتب براى ذكر دقيق و بيشتر نام و 

  .نشان نزد بنده نيست، از فهرست كردن بيشتر معذورمنشا

همچو گمان نرود كه ديانت مقدس بهائى و جامعۀ آن، براى اثبات خود و رّد ! اّما و اّما  

درصد بهائيان را منحرف و زانى ذكر نموده و يا فاسد  ۹۰تهمت جاعلين مسلخ عشق كه بيش از 

حتاج به تأييد و تكريم و شهادت و اظهار نظر وسياسى و تروريست و ضد صلح وا تحاد خوانده، م

بلكه اثبات امر بهائى نفس امر بهائى و تعاليم مقدسه اش ! بزرگان مذكور است، نه قسم به حق
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مى باشد و دليل بطالن تهمت مزبور عملكرد عاشقان و پيروان اين آيين َاَعزِّ ابهى است؛ زيرا نفس 

اقوال بهائيان بوده است كه موجب آن شهادت ها و  ظهور ديانت بهائى و نفس اعمال و اخالق و

  ٧٣.اظهار نظر ها شده، نه بالعكس

همچنين براى جلوگيرى از سوء تفاهمى ديگر بايد اشاره نمايد كه مطالبى را كه بعضًا در   

و ُحسن رفتار و اقوالشان مذكور شده، صرفًا به  بهاييانفوق و در قبل و در ادامۀ متن در وصف 

م بى شرمانۀ جاعلين مسلخ عشق بوده و نبايد آن را حمل بر خود پسندى و غرور جهت رد اتها

بهائيان و اشتباه ناپذيرى كل آنها به طور مطلق دانست، چه كه طبق همان تعاليمى كه مربى و 

بوده، معتقديم كه اگر چه ديانت بهائى و ساير اديان آسمانى كل در ُعُلوِّ شأن  بهاييانمعلم معنوى 

الهى خود بوده و هستند، ولى بديهى است كه پيروان آنها هيچ گاه صد در صد در حد ُعُلوِّ و مقام 

شأن و مقام آن ظهورات الهيه نبوده و نيستند، و بهائيان نيز مانند مؤمنين عزيز ساير اديان الهى 

و به  همواره در تالش و مجاهدۀ معنوى بوده اند تا بلكه بتوانند به عمل به تعاليمش موفق شوند

خضوع و خشوع و تسليم و رضا و خشية اهلل و تقوى و ساير فضائل و خصائل معنوى فائز گردند، و 

شهادت هاى فوق الذكر از بعضى بزرگان عالم خود گواهى است بر اينكه اكثريت ايشان مؤيد بر 

و شهادت عظيم تر در اين خصوص نفس بيانات طلعات مقدسۀ اين آيين است  ٧٤.آن شده اند

چنانكه مواليشان . و عالميان كه به آن فضائل و كماالت مزين شوند بهاييانمن امر به متض

: و نيز ٧٥»ِان َاْقَرَبُكم ِاَلى اهللِ َاْخشاُكْم َوَاخَشَعُكم َلْو َانُْتْم ِمَن الْعاِرفينَ «: حضرت بهاءاهلل مى فرمايند

  : و نيز ٧٦»جامۀ غرور را از تن برآريد و ثوب تكبر از بدن بيندازيد«

نسانِ  َهْل َعَرْفُتْم ِلَم َخَلْقناُكْم ِمْن ُتراٍب واِحٍد ِلال يْفَتِخَر َاَحٌد على َاَحٍد َو َتَفَكرُوا ! يا َابْناَء اْالِ

ِاذًا ينَْبغى َكما َخَلْقناُكْم ِمْن َشىٍء واِحٍد َاْن َتكُونُوا َكَنْفٍس . فى ُكلِّ حيٍن فى َخلِْق َانُْفِسُكم

   ٧٧واِحَدٍة 

  :و نيز    

رائحۀ فساد و نزاع و جدال و يا حزن نفسى از او ) سر مويى(هر امرى كه به قدر رأس َشعرى 

بارى )... مار گزنده(ادراك شود، حزب اهلل بايد از او احتراز نمايند، بمثابه احتراز از رقشا 

ِلسانى َو  يْشَهُد ِبذلَك . در هيچ امرى از امور، اين ظهور اعظم شريك فساد نبوده و نيست

   ٧٨. َقلْبى وُزُبرى و ُصُحفى و ُكُتبى وَالواحى
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ذره اى از عصمت، اعظم از صد هزار سال عبادت و درياى «: و حضرت عبدالبهاء مى فرمايند

و به قدرى بيانات مباركه از قلم وحى در اين آيين در مقام خضوع و خشوع و  ٧٩».معرفت است

ئل و اخالق معنوى نازل شده است كه جمع آورى آن عدم غرور و منع فساد و ساير خصائل وفضا

و َالَحمُدهلل كه بر خالف ادعاى مسلخ عشق بهائيان  ٨٠.خود محتاج به چندين جلد كتاب است

  .اهل فساد و زنا نبوده و نيستند

و در ارتباط با همين اتهام فوق الذكر، شايان تذكر است كه رديه نويسان مسلخ عشق بايد   

ض بيرون آورند و دست دل را كمى بر آتش حقيقت گرم كنند و به عنايت الهى سر از زير برف غر

توبه و استغفار نمايند تا شايد به لطف الهى قلب و قلمشان پاك گردد و به جبران مافات پردازند و 

حقايق را بنگارند؛ زيرا به نظر مى رسد اينان خود به آنچه توضيح آن رفت واقفند ولى از فرط 

و حسد و به خاطر حفظ مقام و قدرت ناسوتى و البته صد البته به علت سركوب تعصب و غرض 

ساله شان و عدم تحقق خواسته ها و اميال نفسانيشان كه مى  ۲۷شدن آرزوهاى حداقل 

جامعۀ بهائى را زناكار و فاسد و اسير اختالف و متالشى و ذليل  —و مى خواهند —خواستند

ات و تهمت هاى ناشيانه تر از قبل، وارد نموده اند و خود را ببينند، اين همه اكاذيب و افترائ

ِلَم َتلِْبسُوَن الَْحق َو َتْكُتُموَن الَْحق َو «: مصداق اين آيات مباركۀ قرآن كريم نموده اند كه مى فرمايد

ّفاٍك َاثيٍم يْسَمَع آياِت اهللِ ُتتْلى َفِبَاى َحديٍث َبْعَد اهللِ َو آياِتِه يؤِمنُوَن َويٌل ِلُكلِّ اَ «و  ٨١»انُْتْم َتْعَلمُونَ 

ْرُه ِبَعذاٍب َاليٍم َو ِاذا َعِلَم ِمْن آياِتنا َشيئا اتخَ  َذها ُهُزوا َعَليِه ُثم يِصر ُمْسَتْكِبرًا َكَاْن َلْم يْسَمْعها َفَبشِّ

  ٨٢»اولَِٔك َلُهْم َعذاٌب ُمهينٌ 

و در كل ) ۱-۱۹صص(ان مسلخ عشق و يا آيا جاعلين بر خالف آنچه در فصل اول داست  

كتاب در خصوص جدايى بين تشكيالت بهائى و افراد بهائى و عدم رسيدگى تشكيالت به افراد 

القا و ذكر كرده اند كه تشكيالت افراد فقير و بدبخت را به دهات مى فرستد و خود در طهران به 

انقالب اسالمى گفته اند كه،  عيش و نوش مشغولند، نشنيده اند كه مرحوم آيت اهلل خمينى رهبر

خوب است ديندارى را دست كم از بهائيان ياد بگيريد كه اگر يك نفر آنها در يك ده زندگى «

و  ٨٣».كند از مراكز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئى تعدى به او شود براى او قيام كنند

اسالمى مرحوم خمينى، هميشه عجيب است كه هموطنان عزيز ما نيز همچون رهبر سابق انقالب 

و تا حال به ما بهائيان گفته و مى گويند شما بهائيان به هم خوب رسيدگى مى كنيد و فقير و گدا 

در جامعۀ شما به وجود نمى آيد و پيدا نمى شود، اما به يكباره جاعلين مسلخ عشق بر خالف نظر 
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ضعفايشان دچار مشكالت  ايشان معتقد مى شوند كه بهائيان به هم رسيدگى نمى كنند و

به نظر اين ادعا نيز ناشى از حسد و همان آرزوهاى سركوب شده است، چه كه مى . اقتصادى اند

بينند حتى پس از انقالب با اينكه طبق برنامه اى مشخص و سيستماتيك، تضييقات شديد 

كماكان  بهاييان ، ولى٨٤وارد شده بهايياناقتصادى نيز، عالوه بر ساير تضييقات و باليا، بر جمع 

با استقامت و صبر و قناعت و توكل و تسليم و رضا سر ِ پا ايستاده اند؛ و فى الحقيقه اگر جاعلين 

سال مالحظه كرده اند، ناشى  ۲۷مزبور وضعيت اقتصادى نامطلوبى هم در جامعۀ بهائى در اين 

رند مى دانند كه اصل و تعاليم بهائى آشنايى دا بهايياناز همان تضييقات است، و آنها كه با 

تعديل معيشت و رفع مشكالت اقتصادى و جلوگيرى از ثروت مفرط يا فقر مفرط جزء تعاليم 

اساسيۀ اين امر نازنين است و تعديل وضع اقتصادى جامعۀ بهائى در حد توان فعلى جامعه نيز 

  :معلول بيانات مباركه اى چون اين است كه حضرت بهاءاهلل مى فرمايند

احباب با كمال محبت و وداد باشند و در اعانت يكديگر كوتاهى ننمايند و  بايد جميع

معنى مواسات كه در كتاب الهى نازل شده، اين است كه هر يك از مؤمنين، سايرين را 

مثل خود مشاهده نمايند يعنى خود را اعلى نشمرند و اغنياء، فقرا را از مال خود محروم 

مورات خيريه اختيار كنند از براى ساير مؤمنين هم همان را ننمايند و آنچه از براى خود از ا

  ٨٥. اختيار كنند

و آيا جاعلين مسلخ عشق نوار نطق يكى از علما را نشنيده اند كه در آن گرگ هاى   

مختلفى را كه قصد ضربه زدن بر فرقۀ شيعه و شيعيان را دارند معرفى مى نمايند و متأسفانه بهائيان 

ان خود را جزء آن گرگ ها بر مى شمارد، اما على رغم چنين تعبيرى، بر و بعضى برادران مسلم

كه نمى زند هيچ، بلكه مفصًال  بهاييانعكس جاعلين مسلخ عشق، تهمت زنا و فساد اخالق به 

توضيح مى دهد كه در مقايسه با شيعه، چگونه اطفال و جوانان بهائى در مراتب اخالق و تقوى و 

    ٨٦.مى و تحصيلى در مدارس و دبيرستان ها سرآمد اقران و امثالندعفت و عصمت و توفيقات عل

و آيا اينان نخوانده اند كتب و اظهار نظرهاى بدون حب و بغض منصفين از علماى بنام   

اين مرز و بوم را كه در كتب خود به مناسبت و اقتضاى موضوع، ذكر حقايق امر بهائى و جامعۀ آن 

به عنوان نمونه تا آنجا كه اين عبد به . انصاف منحرف نشده اندرا نموده اند و از صراط حق و 

ياد مى آورد، يكى از اين بزرگان، مرحوم دكتر محمد معين است كه در فرهنگ مشهور خود، 
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مؤسس آيين، بهاءاهلل و ... «: چنين مى نويسد» بهائى«برعكس روش رديه نويسان، در ذيل لغت 

مبادى نيز به تعاليم روحانى و . مبادى و احكام: ايه استوار استنظم بهائى بر دو پ. جانشينان اويند

ترك : تعاليم روحانى و اجتماعى عبارتست از. اجتماعى و اصول يا نظم ادارى تقسيم مى شود

تقاليد و تحرى حقيقت، اعتقاد به الوهيت، احتياج به فيض الهى، ضرورت دين، وحدت اديان، 

مبادى ادارى عبارت است از اصول تشكيالت محافل . صلح عمومى، تساوى حقوق زن و مرد

حال، جاعلين مسلخ عشق كه يكى از . »روحانى، شوراى بين المللى و بيت العدل اعظم

محورهاى تهمت هايشان فاسد و تروريستى و زانى جلوه دادن نظم بديع و نظم ادارى و تشكيالت 

عين و نيز شهادت دادگاه عالى بهائى و خادمين آن است، خوب است به نقل قول دكتر محمد م

نظم ادارى «و » نظم بديع«آلمان كه در اوايل همين قسمت درج شده توجه كنند و دريابند كه 

و تار و پود آن، تعاليم » جزء اليتجزى از دين بهائى است و از عقايد بهائى انفكاك ندارد» «بهائى

احكام نهى از فساد و نزاع و جدال روحانى و اصول ربانى و احكام يزدانى است كه من جملۀ اين 

  .و كدورت و لعن و طعن و زنا و مكر و دروغ و رياست

نمونۀ ديگر مرحوم سيد محمد على جمال زاده است، كه بر عكس بعضى بى انصافان   

مبغض كه سعى در پنهان كردن و يا تجاهل نسبت به اخبار رشد جامعۀ بهائى و عظمت آن دارند، 

يك نفر عاِلم سويسى «، تحت عنوان ۳۳، در مطلب )زار مطلب خواندنىه(در كتاب هزار پيشه 

، دربارۀ دكتر آگوست فورل از علماى بنام سوييس و از محققين حشره شناس كه نامش در »بهائى

دائرة المعارِف  هامتبوت ثبت است و بهائى شده، مى نويسد و قسمتى از وصيت نامۀ او را بدون 

  : تعصب شاهد مى آورد از جمله

در كارلسروه از ديانت جهانگير بهائى كه مقيد به ) دكتر فورل(نگارنده  ۱۹۲۰در سال  

اين امر در هفتاد سال قبل، از افق شرق . ظواهر نه و اسير عادات و رسوم نيست، آگاهى يافت

ديانتى است حقيقى، كافل سعادت عالم . طلوع كرد و حضرت بهاءاهلل مؤسس آن بوده اند

هيچگونه اوهام و اصول تعبّدى و بدون آنكه در اين آيين طبقه اى به نام روحانيين انسانى، بدون 

جميع نفوس در ظل اين ديانت در كرۀ خاك با هم به كمال محبت و اتحاد . وجود داشته باشد

من بهائى شده ام و از اعماق قلب آرزو مى . سلوك كنند و به يكديگر اعتماد و اطمينان نمايند

آيين در راه خير و سعادت عالم انسانيت زنده و جاويد بماند و بر فالح و نجاح نمايم كه اين 

  .اين شهادت نيز رسوا كنندۀ جاعلين مسلخ عشق است و كاشف اكاذيب ايشان ٨٧.بيفزايد
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مورد ديگر از علماى اين مرز و بوم، دكتر عباس اقبال آشتيانى است كه در مجلۀ يادگار   

اعترافات يا ياداشت هاى سفير روس كينياز «جعلى بودن رديۀ  ،۱۳۲۸، سال ۹۰۸شمارۀ  ۵سال 

را كه در آن ادعا شده بود ديانت بابى و بهائى ساختۀ روس هاست، بيان نموده » دالگوروكى

  .است

مورد ديگر استاد مجتبى مينوى است كه همچون استاد اقبال آشتيانى در مجلۀ راهنماى   

اساس بودن اتهام روسى بودن ديانت بابى و  ، بى۲۲، ص ۲و ۱كتاب، سال ششم، شمارۀ 

يقين كردم كه اين يادداشت هاى منسوب به دالگوروكى «: بهائى را اثبات نموده و نوشته است

همين حقيقت را آقاى فريدون آدميت نيز » .مجعول است و اين جعل هم بايد در ايران شده باشد

رده و نام جاعل ايرانى آن را نيز نوشته ، ذكر ك۴۵۶چاپ چهارم، ص  امير كبير و ايراندر كتاب 

يادداشت هاى مزبور كه از زبان سفير روس به صورت روايتى تاريخى نقل شده، به خاطر . است

شكل روايتى اش، شباهت هايى به شكل داستانى و رمانى مسلخ عشق دارد، و از نظر جعلى و 

ف امروزى، يعنى جاعل دروغ بودن كامًال شبيه به مسلخ عشق است، اما َسَلف اين اخال

يادداشت هاى مزبور، آنقدرها زيرك نبوده و از اسامى و القاب شخصيت هاى حقيقى ظهور بابى 

و بهائى استفاده نموده و به اين علّت خيلى زود مشتش نزد علماى فوق الذكر باز شد و لو رفت، 

از اسامى حقيقى استفاده اما اخالف او، يعنى جاعلين مسلخ عشق، ظاهرًا زيركانه تر عمل كرده و 

نكرده اند چون به وضوح آگاه بوده اند كه اكاذيب و تهمت ها و افترائات مستهجن مسلخ عشق 

با شخصيت هاى حقيقى و خادمين و احباى واقعى اين آيين مقدس مناسبت و سنخيتى ندارد، و 

حى كنند، حداقل آنان اگر قرار بود داستان جعلى خود را با استفاده از اسامى حقيقى بهائيان طرا

اما از آنجا كه حق فرموده . كه با آن بهائيان آشنا بودند فورًا به كذب و جعل مزبور پى مى بردند

حتى اين شگرد هم كارساز نيست؛ زيرا اشتباهات  ٨٨»و َمَكرُوا َو َمَكَر اهللُ َو اهللُ َخيُر الماِكرينَ «است 

و هموطنان عزيز باز نموده، زيرا به بركت  بهاييانفاحش ديگرشان در جعل، مشتشان را نزد 

انقالب اسالمى، هموطنان عزيز، خيلى بيشتر، از نزديك و در اثر معاشرت با بهائيان و مالحظۀ 

تضييقات وارده و نحوۀ عكس العمل بهائيان، ايشان و منشأ اعمال ايشان را كه تعاليم بهائى 

چنانكه از مسلخ عشق نيز پى به شأن جاعلين آن است، شناخته اند و از اثر پى به مؤثر برده اند؛ 

  .برده اند
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و براى جاعلين مسلخ عشق كه از اخالف جاعلين َسلفند جالب و مهم است كه بدانند،   

همچون آقايان اقبال آشتيانى و مينوى، حتى آقاى احمد كسروى نيز كه خود از مخالفين آئين بابى 

خود، يادداشت هاى منتسب به سفير روس  گرى بهائىكتاب  ۷۸و بهائى بوده است، در صفحه 

را جعلى و ناوارد دانسته و همچنين همين آقاى كسروى، بر عكس جاعلين، الاقل آنقدر انصاف 

و شجاعت و صداقت علمى در بعضى موارد داشته است كه از بعضى جنبه هاى حقايق كه 

حقايق او در كتاب برايش آشكار شده، چشم نپوشد؛ چنانكه به عنوان نمونه طرفداران 

با حفظ وجدان الزمه براى تحقيقات بى طرف تاريخى، در واقعۀ شهادت ) ۱۳۲۴نشرآذر(گفتنى

ننگ « چند بهائى در عصر پهلوى در شاهرود، به انصاف سخن گفته اند و بر مظلوميت بهائيان و

  ٨٩.ن شهادت داده انديبودن عمل قاتل »آور

ت جعلى بودن يادداشت هاى مزبور و بطالن اما عجيب تر از همه اينكه عليرغم اثبا  

ساختگى بودن دين بابى و بهائى توسط روس ها، هنوز هم مالحظه مى شود در بعضى نشريات 

 ٩٠خورشيد مكهبه طور مثال اخيرًا مالحظه شد در نشريۀ . همان تهمت هميشگى، تكرار مى شود

در فهرست (ضالۀ بهائيت  خاطرات جاسوس روسيه در پيدايش فرقۀسلسله مقاالتى تحت عنوان 

، ۲۷منتشر شده است كه آخرين قسمت آن در شمارۀ ) مطالب مجله، ضاله را ظاله نوشته بود

مندرج بود و مطالب آن همان يادداشت هاى كذايى ) ۱۳۸۴فروردين (۱۴۲۶سال چهارم، صفر 

هايى چون نفس ِ انتشار بى حساب و كتاب چنين اتهامات رد شدۀ تكرارى، در رديه . مزبور بود

نشانۀ  بهاييانو بعضى ديگر كه ذكرشان در ادامه خواهد آمد، در نظر  خورشيد مكهمسلخ عشق و 

اين حقيقت است كه الحمد اهلل رشد و نفوذ آيينشان خوب بوده كه موجب دست به قلم شدن 

  .رديه نويسان جديدگشته است

دربارۀ ( ط سومخمورد ديگر، استاد ناصرالدين صاحب الزمانى است كه در كتاب   

سوفسطايى - نحوى گرى «ضمن بحثى دربارۀ  ٩١،»)شخصيت، سخنان و انديشۀ شمس تبريزى

تبريزى و مولوى، و نقد و خرده گيرى به چنان َجّوى، در تشبيهى كه از جوِّ » گرى، در عصِر شمس

موجود در زمان حضرت باب در عصر قاجار با جّو و فضاى فرهنگى زمان موالنا و شمس مى 

  : ، چنين مى نويسدكند

مى » سياسى اسالمى -قيام هاى مذهبى«داوران، به ويژه در ايران، همواره از سران 

تسلط كافى دارند، يا نه؟  —بر زبان وحى قرآن —خواسته اند كه آيا آنان، بر زبان عربى
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رد آيا آنها مى توانند مستقيمًا از منبع وحى، برخوردار گردند يا نه؟ تا جائيكه، حتى در مو

بوده » تست زبان عربى«او، » محاكمۀ«سيد على محمد باب، مهمترين ركن، و نكته در 

را بيشتر از اين جهت تحقير نموده و محكوم شمرده اند كه قبل از همه » باب«و ! است

منظور نويسنده مجلس علما در تبريز در حضور (» محكمۀ شرع«چيز، بنابر گفتۀ داوران 

! نمى دانسته است» نحو«، وى )نى ناصرالدين ميرزا مى باشدوليعهد محمد شاه قاجار يع

در ! و در عربى گوئى هايش، لغزش هاى نا بخشودنى فراوان به چشم مى خورده است

درونمايۀ  —در فرهنگ الفاظ نه فرهنگ مفاهيم —فرهنگى صورتگرا، و محتوى گريز

لل رويكرد مردمان، ، قصدش از قيام، انگيزه اش از دعوى ابالغ پيام، ع»باب«انديشۀ 

به ويژه روستاييان به وى، رسائى ها و نارسائى هاى قيام وى، در نظام روابط استبدادى 

تا كنون هرگز به درستى، بى طرفانه، ) م۱۷۷۹-۱۹۲۴/ه۱۱۹۳-۱۳۴۲(» عصر قاجار«

هنوز ارزيابى از . انگيزه كاوانه، و جامعه شناسانه مورد بررسى عميق قرار نگرفته است

مرز الفاظ در نگذشته است؛ بلكه همچنان شكل ظاهرى سخن او، به ويژه تازه  از» باب«

با  —گويى هاى نا پختۀ وى به عنوان يك ايرانى و تطبيق آنها با موازين دستور زبان عرب

» عصر شمس«از ويژگى هاى » مخالفت با نحوى گرى«! مورد گفتگوهاست —»نحو«

بلكه اينجا و آنجا، رگه . ندارد» مولوى«اين مخالفت، اختصاصى به مكتب او و . است

همزمان با ...ها و آب راهه هاى اين طغيان را، در ادب فارسى مى توان مشاهده كرد

هايش، با همۀ تازى گوئى ها و عربى » بغداد زدگى«با همۀ » سعدى«شمس و مولوى، 

وارث بزرگ پيكار ضد فورماليسم، » مولوى«...است» ضد نحوى گرى«سرائى هايش، 

د سوفسطائى گرى، فرهنگ زدايى، پااليش فرهنگى و بازگشت به واقعيت و مفهوم ض

نياز به زايش «در اوج خالقيت شاعرانه ى خود » مولوى«. گرايى در مكتب شمس است

يك آفريننده را كه به محدوده ها بى اعتناست، نشان مى » نياز به قالب شكنى» «هنرى

ارى تفاهم با مردمان، مى خواهد هر گونه قيد و دهد و به خاطر پرواز، براى سهولت برقر

  ...بند مزاحم را از دست و پاى انديشه ى خود بگشايد،

 ازل رستم از اين بيـت و غزل، اى شه و سلطانِ 

  !راــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــُمْفَتِعُلْن،ُمْفَتِعُلْن،ُمْفَتِعُلن،كــش  
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 !الب ببرــــــــــه ســـيــــــــــــغـلطـه را گو همـقافيـــه و م 

  !...راــــــود درخور مغز شعــــــــــــــــــوست بــــــــــــــــــــــــپوست بود، پ  

 !ـه ام، مرد مـقـاالت نـه امـــــــــــــــــــه ام، آينــــــــــــــــــآيـن

  ٩٢!...ماديده شود حال من ار، چشم شود، گوش ش  

سال بر امثال  ۱۶۳جاعلين مالحظه مى فرمايند كه غير از قالب هاى ذهنى ِ َوهم آلودى كه   

تعصبات  ٩٣ايشان حاكم بوده و فكرشان را همچون قلبشان، به فرمودۀ قرآن مجيد، مختوم به ختمِ 

وز پيدا مى و اتهامات و اوهام و ظنون و كذب و ريا نموده، به تدريج نفوسى هم پيداشده و روز به ر

شوند كه قالب هاى خشكيده را مى شكنند و از زواياى جديد تر و بديع تر به دو ظهور عظيم عصر 

ما مى نگرند و چنانكه در ادامه نيز عرض خواهد شد و جناب صاحب الزمانى نيز اشاره كرده اند، 

چه اسباب  اگر —هنوز بررسى عميق دربارۀ دو ظهور مزبور صورت نگرفته و هنوز اول كار است

تأسف است كه چرا در ايران عزيز ما يعنى زادگاه آن دو ظهور نازنين، اين بررسى دير هم شده 

و فضالى عزيز بيشترى بايد به جبران مافات اسالف پردازند و با انصاف و تقوى و روح  —است

عالوه بر تمسك به خلوص و صفاى دل و نيت كه جاذب تأييدات الهى  —تحقيق و روش علمى

به بررسى عميق همه جانبۀ دو ظهورى كه فقط متعلق به بهائيان نيست و  —ر كشف حقايق استد

از آن ِ همۀ اهل عالم است، پردازند و به اين سبب خدمتى عظيم به ايران و ايرانيان محبوب 

  .نمايند

است كه قسمت هاى زيادى از كتاب خود را اختصاص به امر  رگ تاكمورد ديگر نويسندۀ   

و جوامع آنها داده است و ره انصاف  —و نيز ساير اقليت هاى مذهبى در ايران —بهائى بابى و

پيموده و سعى كرده، برخالف اكثر محققين قبلى، از منابع اصلى بابى و بهائى نيز بيشتر استفاده 

اجتماعى در  - نمايد و به اين واسطه به حقايق نزديك تر شود و اگر چه به علت رويكرد تاريخى

ن آن، به اساس و پايه هاى معنوى و الهى دو ظهور بابى و بهائى و تعاليم آن كامًال نپرداخته، نوشت

اما در محدودۀ رويكرد اختيار شده، به تحليل ها و نقدهاى شايان توجه و جديدى دست زده و 

همين مقدار سعى و كوشش در خور تأمل و شكرانه است و رگ تاك را از تحقيقات تكرارى و 

  ٩٤.ساله متمايز مى سازد ۱۶٣اى كليشه 
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است كه استعمارى و سياسى ) آقاى احمد اشرف(توّهم توطئهمورد ديگر، نويسندۀ مقالۀ   

و نمونه هاى . خواندن جامعۀ بهائى را، توّهمى مى داند كه بعضى در ايران دچار آن شده اند

منابع ضرورى به ديگر امثال صاحب نظران فوق نيز وجود دارند كه به علت عدم دسترسى به 

  ٩٥.همان نمونه هاى باال بسنده مى شود

   بهاييان و تهمت استعمارى بودن امر بهايى :نكتۀ پنجم

در ارتباط با نكتۀ سوم سابق الذكر بايد اشاره كرد بر خالف اكاذيب مسلخ عشق و ساير رديه هاى  

كه ديانت بهائى را سياستى ) ۱۱۸مثل رديۀ مذكور در يادداشت شمارۀ (تكرارى قبل از آن 

، بايد گفت فى ٩٦ايجاد تفرقه بين مسلمين ذكر كرده استعمارى براى ضربه زدن به اسالم و 

سال است كه قوۀ واهمه شان دائمًا  ۱۶۳الحقيقه قضيه بر عكس است، ولى متأسفانه معرضين 

. ندارد بهاييانابدًا توجهى به پاسخ هاى  اين اتهام را تكرار مى كند و گوش ظاهر و باطنشان نيز

قسم مى دهيم به روح پاك  —و نيز اخالف بعد از ايشان را —جاعلين مسلخ عشق و اسالف

كه وجدانًا و انصافًا بگويند كدام يك از اديان موجود عالم  جز امر بهائى ) ص(حضرت محمد

به جهت مصالح فرهنگى و سياسى و  است كه رسمًا، شرعًا، منصوصًا و حقيقتًا و عمًال و نه صرفًا

اقتصادى و غيره، ديانت مقدس اسالم را قبول دارد؟ اين ديانت جديد، تنها ديانتى است كه 

توانايى اثبات اسالم حقيقى را در دنياى مادى حاضر دارد و در اين راه حتى طعنه و تحقير 

  مخالفين اسالم را نيز به جان مى خرد؟

ى هموطنان عزيز اكنون بيش از پيش در اثر استفاده از اينترنت و خوشبختانه به تدريج بعض  

و معاشرت و تماس و گفتگو با هموطنان بهائى خود، بر اين حقيقت واقف شده  پيام دوستراديو 

براى آنكه روند اين آگاهى سرعت گيرد و فراگير شود، كافى است هموطنان عزيز و نازنين ما . اند

چشم جاعلين رديه هايى چون مسلخ عشق و امثال آن، نظريات خود به چشم خود، و نه به 

طلعات مقدسۀ اين امر نازنين دربارۀ اسالم را در آثار مباركۀ بهائى مالحظه فرمايند تا ببينند و 

شهادت دهند كه حقيقت، درست عكس آن چيزى است كه بى انصافان گفته و القاء كرده و مى 

بان هموطنان عزيزى كه با بهائيان معاشرت داشته اند و با كنند، چنانكه اين شهادت بارها به ز

  ٩٧.حقايق اين امر مستقيمأ آشنا شده اند، جارى شده است
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وقتى اين عبد شهادت طلعات مقدسۀ بابى و بهائى را دربارۀ ديانت مقدس اسالم با   

ت تهمت هاى رديه نويسان و جاعلين مسلخ عشق مقايسه مى كند، بى اختيار به ياد مهاجر

، )ص(مسلمانان صدر اسالم به سرپرستى جعفر بن ابى طالب به حبشه، به دستور حضرت محمد

همانطور كه در تاريخ اسالم آمده، كفار قريش دست از ايذاء و آزار مسلمانان بر نمى . مى افتد

قريش كه . شد —و مهاجرت به مدينه —داشتند به طورى كه آن آزارها باعث آن مهاجرت

آزارها سبب رسيدن نداى اسالم به حبشه شد و نتيجۀ معكوس داد، نمايندگان  مشاهده نمودند

خود را نزد نجاشى سلطان مسيحى حبشه فرستادند تا با ايراد اتهامات و اكاذيب، نظر نجاشى را 

اما به تأييد . نسبت به مسلمين پناهنده شده به او، تغيير دهند و از توسعۀ اسالم جلوگيرى كنند

در مناظره اى كه بين مسلمين و مشركين » َمَكرُوا َو َمَكَر اهللُ واهللُ َخيُر الْماِكرينْ «داق الهى و به مص

قريش در حضور نجاشى مسيحى واقع شد و در آن، مشركين مى خواستند مسلمين را مخالف 

و ديانت مسيحى وانمود كنند، حيله و افترائات مشركين مجددًا نتيجۀ معكوس ) ع(حضرت مسيح 

با قرائت آياتى از قرآن مجيد در وصف حضرت مسيح و مريم، دروغ مشركين هويدا شد و  داد و

  .نجاشى بيشتر به حقيقت و حقانيت اسالم پى برد

سال است كه مفترين عليه امر بهائى قيام نموده اند و به آزار مؤمنين پرداخته  ۱۶٣حال نيز   

گرديد، براى جلوگيرى از توجه مسلمين به اند، و چون آزارها خود موجب اشتعال بيشتر امر الهى 

امر بهائى، تهمت زدند كه بهائيان مخالف و ضد اسالم و موجب تفرقه در آنند تا به اين واسطه 

دور و جدا سازند و بهائيان را در چشم آنان دشمن اسالم و ُاّمت  بهاييانهموطنان عزيز را از 

سال، آنها  ۱۶۳شد كه به تدريج در اين  حال آنكه همين اقدام موجب آن. اسالمى جلوه دهند

كه با امر بهائى آشنايى يافته اند، به اكاذيب رديه نويسان پى برند و بدانند آنان كه موجب تفرقه 

نيستند، بلكه جاعلين و مفترينى هستند كه در طول تاريخ با اوهامات و تعّصبات و  بهايياناند 

و  بهايياند كرده اند، و اينك نيز آرزومندند كه بين تقاليد خود بين خود امت اسالمى تفرقه ايجا

هموطنان عزيز جدائى افكنند و مانع ارتباط و معاشرت آنها با هم شوند، حال آنكه روز به روز اين 

حيله نيز بر مال و بى اثر شده و مى شود و ان شاءاهلل هموطنان عزيز بيشترى هر چه زودتر به حقيقت 

علين خوب است توجه كنند كه اينك در اين كشور مقدس بسيارى از امر واقف خواهند شد، و جا

هستند كه ايشان را در آغوش محبت و دوستى مى  بهايياندوستان و همسايگاِن مسلماِن هموطِن 
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گيرند و نام بهاء را با احترام و به نيكى ياد مى كنند و روى و موى همديگر را مى بويند و چون 

  .كديگر را دوست مى دارندبرادران و خواهران معنوى ي

ظاهرًا مركز عمليات آنچنانى خود را در همدان قرار داده اند » مسلخ عشق«و چون جاعلين   

و ظاهرًا در پهنۀ وسيع ايران فقط يك خانم رئوفى را در همدان دارند كه عملياتشان را بر ايشان 

ن عشق و محبت را از متمركز ساخته، از زبانش جعليات مى پراكنند، مى خواهم شاهدى از آ

 ۲۳(و حافظه ها را به سال هاى اوليۀ انقالب اسالمى  ٩٨همان هموطنان عزيز همدانى بياورم

در همدان هدايت نمايم؛ يعنى آن زمانى كه هفت نفر بهائى شريف و نيكوكار و ) ۱۳۶۰خرداد

ند، محبوب عزيز را، كه به شهادت خوِد همدانيان عزيزى كه با آنها سر و كار و معاشرت داشت

القلوب آنها بودند؛ به زندان بغض و تعصب انداختند و پس از شكنجه هاى وحشيانه به شهادت 

ولى به ارادۀ ! ولى. رساندند و مى خواستند بى سر و صدا اجساد مطهره شان را نيز مستور نمايند

را  الهى، آن ستر بر مال شد و مستورى و مخفى كارى تبديل به تشييعى شد كه قلب همدان

گداخت و آن را تبديل به محشرى از عشق و خون و استقامت و تسليم و رضا و بروز بيشتر وحدت 

  .كرد بهايياناهالى همدان و 

شرح آن محشر را نفس ِ نفيسى كه خود بعد از شهادت آن هفت عاشق دلداده، در طهران   

هوشنگ محمودى  يعنى سركار ژينوس خانم محمودى، همسر جناب(شهيد شد و به آنها پيوست 

در آن محشر . ، نوشته و از خود به يادگار گذاشته اند)كه ايشان نيز به خيل شهداى ايران پيوستند

گروهى كثير از همدانيان  ٩٩به هنگام تشييع آن هفت شمع محبت و وفا بهاييانكبرى به گروه 

ودند، ملحق كه از واقعه مطلع شده ب —جانم فداى محبّت و انصاف و شجاعتشان باد —مسلمان

به خواندن بعضى اذكار  بهاييانشدند، و در حالى كه حين حركت جمعيت و تشييع، يك صدا با 

بهائى مشغول بودند، در كفن و دفن شهدا نيز شريك شدند و تا آخر مراسم و دفن هفتمين شهيد نيز 

اتفاق، با غروب با زبان تشنه و گرسنه در كنار هموطنان بهائى خود بودند، تا به  ۷تا ساعت 

نفوسى وداع كنند كه در حيات ظاهره مصدر خدمات صميمانه و مهربانانه به اهالى عزيز همدان 

  .بودند

اين عبد نمى داند جاعلين مسلخ عشق و خانم مهناز رئوفى در آن وقت چند ساله و در كجا   

ايند و تفكر كنند كه ولى قدرى تأمل نم! بوده اند و آيا آن محشر را به ياد دارند و شنيده اند يا نه

آيا اكاذيب و اتهامات منتشره شان مناسبتى با آن واقعۀ عظمى دارد؟ به هر حال ايشان چه تأمل 
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نمايند و چه ننمايند، اكاذيبشان به خودشان راجع است، و عزت و شرف و عشق و كل خير به آن 

قافله «ع؛ چنانكه گويى، شهدا و آنها كه با ايشان مأنوس و مألوف بودند و دوستشان داشتند، راج

يعنى حضرت عبدالبهاء، ازجمله در حق ايشان است كه چنين دعا و » ساالر بندگى و عشق بهاء

  :مناجات فرموده اند

هواهلل، اى خداوند مهربان، دوستان همدان، ياران تواند و خادمان درگاه تو، ثابت بر 

د و مبتهل، مستقيمند و مشتعلند و منجذب، متضرعن. پيمانند و نابت در اين گلستان

خدايا اين جمع مبارك را تاج عزت ابديه بر سر نه و . مستديم بر عبوديت تو اى رب كريم

اين انجمن انسانى را آيات رحمانى فرما و اين نفوس نفيسه را انيس موهبت كبرى كن و 

عبدالبهاء . توئى بخشنده و دهنده و مهربان. اين اشخاص محترمه را شهير آفاق فرما

   ١٠٠عباس

و سركار خانم رئوفى و حتى جاعلين نيز هنوز مى توانند در ظل اين مناجات قرار گيرند، زيرا   

و مى دانند كه در الواح وصاياى » قلب عبدالبهاء چقدر مهربان است«حتمًا مى دانند كه 

مباركشان چگونه به محبت بى رحم ترين و ظالم ترين دشمنانشان، برايشان طلب استغفار كرده 

  : اند

ِانّى اِكب ... َربِّ ِانّى َاْدُعوَك ِبِلسانى و َجنانى َاْن ال ُتؤاِخَذُهْم ِبُظلِْمِهْم َواْعِتساِفِهْم َو ِنفاِقِهمْ 

نِْكساِر َو َاْدعُوَك ِبُكلِّ َتَضرٍع َوابَْتهاٍل َاْن َتْغِفَر ِلُكلِّ َمْن آذانى َو  لِّ َواْالِ ِبَوجهى َعلى ُتراِب الذ

َل َسيئاِت ُكلِّ َمْن َظَلَمنى ِبالَْحَسناِت َو َتْرُزَقُهْم َتْعفُ  َو َعْن ُكلِّ َمْن َاراَدنى ِبُسوٍء َو َاهاَنتى َو ُتَبدِّ

َر َلُهْم ُكل الَْمَبّراِت    ١٠١...ِمَن الَْخيراِت َو ُتَقدِّ

عۀ و مژده باد، مژده باد هموطنان عزيز ايرانى در سراسر اين خاك مقدس را كه مركز جام  

، كه خطاب به بهائيان ايران  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶جهانى بهائى، بيت العدل اعظم الهى، در پيام 

اين آشنايان و همسايگان كه به «: است، ازجمله، چنين ذكر خير هموطنان عزيز را مى فرمايند

ٌة يْدعُوَن ِاَلى الَْخيرْ «راستى مصداق آيۀ  ى كه بى با خشم و تأسف شاهدند كه دوستان ١٠٢اند» ُام

گناهيشان در نظر ايشان محرز است، بدون هيچگونه حفاظت و حمايت قانونى مورد بهتان و 

ايشان شايد حتى بيش از خود شما به شهامت و نجابتى كه در خالل اين . هجوم قرار گرفته اند

ا تضييقات از خود نشان داده ايد واقف و به تدريج به صفات واقعى كسانى كه با اذيت و آزار شم
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اگر چه شما حبيبان معنوى هنوز از آزادى . حرمت اسالم را آلوده مى سازند، پى برده و مى برند

محروميد اما در آستانۀ آنيد كه مقام و موقعيت خود را به عنوان عضو شريف جامعۀ ايران كسب 

ت عزت و نماييد و بالمآل اهل آن ديار خدماتى را كه َيِد قدرت پروردگار براى آن پاك انديشان جه

  ١٠٣».غنيمت خواهند شمرد  منقبت كشور مقدس ايران مقّدر فرموده،

و مطمئن است براى هموطنان عزيزم جالب و حيرت انگيز خواهد بود كه بدانند چند اثر كم   

نظير دربارۀ ديانت مقدس اسالم و تاريخچۀ آن كه در دنيا نوشته شده، اثر اقالم فضاليى است كه 

اينان با الهام از آثار بهائى، با نيِت ارائۀ . هاءاهلل مى تپد و بهائى هستندقلوبشان به عشق حضرت ب

كه بعضًا توسط بعضى غير منصفين غربى، عمدًا يا سهوًا مخدوش ارائه  —چهرۀ حقيقى اسالم

به قلم محقق  محمد و دور اسالم: از جمله اين كتب عبارتند از. كتب مزبور را نوشته اند —شده

شهادت حضرت امام وقر باليوزى؛ ازجمله كتابى به انگليسى تحت عنوان بزرگ جناب حسن م

توسط جرج رونالد طبع شده و شايان ذكر  ۱۹۷۷از جناب ابوالقاسم فيضى كه در سال  حسين

است كه هموطنان عزيز بدانند از قلم حضرت بهاءاهلل زيارتنامۀ بى نظيرى در حق حضرت سيد 

بيابند و زيارت نمايند و كذب ادعاى  بهاييانآن را نزد  الشهدا نازل شده است كه مى توانند

در يابند؛ ازجمله ) ع(جاعلين مسلخ عشق را در خصوص ضديت بهائيان با اسالم و ائمۀ اطهار 

اثر دانشمند جليل فاضل مازندرانى، که قسمتى از آن در بارۀ تاريخ وعقايد  رهبران ورهروانکتاب 

؛ ازجمله »تاريخ ديانت اسالم«اب محمد على فيضى دربارۀ از جمله كتابى از جن. اسالم است

سيد رسل حضرت محمد، از جناب على اكبر فروتن؛ ازجمله كتاب  اسالم و ديانت بهائىكتاب 

از جناب دكتر رياض قديمى؛ و ازجمله كتابى است دربارۀ اسالم از جناب  اسالم و مذاهب آن

آن بر حقانيت و نقش اسالم در هدايت کاروان استان وودكاپ، يكى از بهائيان امريكا كه در 

که در اثر ايمان به امر  ١٠٤تمدن ِ بشرى صّحه گذاشته شده است؛ و ايشان تنها بهائى ِ غربى نيست

بهائى به حّقانيّت ِ اسالم اذعان نموده، بلكه امثال ايشان فراوانند، حال آنكه قبل از ايمان بعضًا 

  .خالف اين اعتقاد را داشته اند

جاعلين مسلخ عشق و رديه نويسان و مفترين ديگر تقاضا آنكه به شهادتى كه دكتر  از  

دربارۀ كتاب جناب  ۲۲۶- ۲۲۹:، صصخداوند دو كعبهناصرالدين صاحب زمانى در كتاب 

استان وودكاب مزبور داده اند خوب توجه فرمايند، و ضمنًا بدانند كه آقاى دكتر صاحب الزمانى 

كاب اطالع نداشته تا خداى ناكرده به خاطر اين شهادتشان مورد از عقيدۀ دينى جناب وود



٤٧ 

ماه پيش از سفرم به ُبسُتن، در فروردين  ۵«: مالمت و بى مهرى مكذبين و مفترين قرار نگيرند

در كتابخانۀ مسجد زيباى واشنگتن، به كتاب كوچكى از يك نويسندۀ امريكايى برخوردم  ۱۳۴۶

سهم اسالم در تمدن كتاب نوشتۀ استن وودكاب . اص بودكه از جهاتى چند داراى گيرايى خ

، و يكى از كم نظيرترين كتاب هايى Islamic contribution to civilization)(نام دارد  جهان

به شمار مى رود كه در كمال اختصار، ليكن با رسايى و ديدى وسيع و جامع، دربارۀ اهميت 

يك زبان زندۀ غربى، تا آنجا كه نويسنده آگاهى  تمدن اسالمى براى تاريخ و فرهنگ انسانى، به

و الزم به ذكر است كه جناب وودكاب در اثرى ديگر تحت » .دارد، تا كنون تدوين يافته است

، نيز از نقش اسالم در تمدن جهان به ۵۰ - ۵۹صفحات  آرامش براى جهان پر آشوبعنوان 

و نتيجتًا و طبيعتًا به نقش ديانت  تفصيل ياد نموده اند و همچنين در آن به نقش ديگر اديان

و اگر چه دوستان . بهائى به عنوان دين جديد جهانى كه ادامۀ راه اديان قبل است، پرداخته اند

نامهربان رديه نويس ما عمدًا از اين حقيقت چشم پوشيده اند، ولى همۀ اين حقايق حاكى از آن 

حيات و جلوۀ جديد يافته اند و فضالى  است كه اديان الهى قبل و اسالم عزيز در ديانت بهائى

بهائى با ديدى كه از آثار بابى و بهائى راجع به اديان مزبور اخذ كرده اند، توانسته اند دربارۀ 

آن اذعان نموده اند و » كم نظيرى«اسالم عزيز آثارى پديد آورند كه خود فضال و علماى اسالم بر 

هائى، اتحاد و وحدت ذاتى و عميقى است كه بين اخذ شده از آثار ب» ديدِ «يكى از وجوِه آن 

اديان وجود دارد و به علّت همين اتحاد و وحدت است كه فى المثل به قول مرحوم محّمد اقبال 

همۀ خطوط و سيرهاى متنوع فكرى ايرانى را بار ديگر به صورت يك تركيب جامع در «الهورى 

  ».آئين بابى و بهائى نهضت دينى بزرگ ايران جديد مى توان يافت، يعنى در

حال با توجه به آنچه در نكتۀ پنجم و ساير قسمتهاى اين متن گفته شد، براى روشن شدن   

سالۀ رديه نويسان دربارۀ امر بابى و بهائى و اثبات اينكه نه تنها آنها ضد  ۱۶۳بطالن اكاذيب 

مى باشند، آرزوى جامعۀ اسالم و موجب تفرقه درآن نيستند، بلکه تنها راه ايجاد وحدت در آن نيز 

اند، » َيدُعوَن ِاَلى الَخير«بهائى آنكه روزى برسد كه از ميان امت مسلمان مذكور که مصداِق 

سال را بررسى علمى  ۱۶۳نفوس محقق و عالم بيشترى مبعوث شوند و كتب رديۀ منتشره در اين 

ثارى محققانه و منصفانه و و منصفانه و همه جانبه نمايند و افترائات آنها را استخراج كنند و آ

متّقيانه و روشنگرانه ارائه دهند تا جاذب تأييدات الهى شود و آثارشان در كشف حقيقت و بروز 

مانند آثارى  —انصاف، چون ستاره هايى در آسمان تحقيق و فرهنگ و ادِب ايران عزيزبدرخشد



٤٨ 

انصاف نويسندگان آن هميشه كه ضمن بند چهارم بعضًا نام برده شد كه هر يك به فرا خوِر نيت و 

  .خواهد درخشيد

و جامعۀ بهائى هم اينك نيز مى داند كه اگر مسلمين منصف نام برده، مسلخ عشق را   

بخوانند با مقايسۀ آن با حقايق آشكارى كه از جامعه و برادران و خواهران ِ بهائى خود ديده اند 

نيز تا آنجا كه توان دارند  بهاييانو . كامًال بر كذب رديه نويسان مسلخ عشق شهادت خواهند داد

كمك خواهند نمود تا حقايق روز به روز، بيشتر روشن گردد و اطمينان داريم كه چنين نيز خواهد 

يا ِالهى َفابَتِعث ُقُلوبًا صافيًة و َابصارًا َحديَدًة «: شد؛ زيرا حضرت بهاءاهلل چنين دعا فرموده اند

اگر «: و در بيانى ديگر َحتميّت آن را چنين تأكيد فرموده اند ١٠٥»ا َوَرَد َعَليَك ِليَتَفرُسوا فى َاْمِرَك َو م

شما و امثال شما عارف نشويد، عبادى خلق خواهند شد كه كوثر معانى را از كأس كلمات الهى 

َفُسوَف يْظِهُراهللُ َقْومًا «: و در سورة الملوك مى فرمايند ١٠٦».بياشامند و به مقصود مطلع گردند

نا َعِن الذيَن ُهْم َظَلُمونا ِبَغيِر ُجْرٍم َو ال َذنٍْب مبييذْ  ما َوَرَد َعَلينا َو يْطُلُبوَن َحق ٍن َو ِمْن ُكُروَن اياَمنا َو ُكل

  ١٠٧».َورأِِهم كاَن اهللُ قأِمًا َعَليِهم َو يْشَهُد ما َفَعُلوا َو يأُخُذُهم َو ِانه َاَشد الُمنَْتِقمين



٤٩ 

  عليه بهائيان و تهمت هاى رايج ديّۀ نويسى در ايرانر: فصل دوم

از آغاز ظهور اديان بابى و بهائى اتهامات و دروغ هاى گوناگونى براى جلوگيرى از رشد آنها در 

سال اخير در سه  ۱۶۳بررسى اجمالى اتهامات مزبور در . ايران و جهان گفته و نوشته شده است

سبب آشکار شدن حقايق بيشمارى است که در زير به  ،ىدورۀ قاجاريه و پهلوى و جمهورى اسالم

    .آن مى پردازد

  رديه نويسى بر عليه آيين بهايى سالۀ ۱۶۳سير تحول  :نكتۀ ششم

و البته تا حدى قبل از  —رديه هاى اخيرى كه جامعۀ بهائى به خصوص بعد از انقالب اسالمى 

ى است، جز آنكه سير ايرادات و اتهامات مشاهده نموده، اكثرًا تكرار مكرّرات رديه هاى قبل —آن

به سمت نظم ادارى و تشكيالت بديع آن بيشتر شده و نوك پيكان حمالت، به قلب آن 

تشكيالت، يعنى مركز جهانى بهائى، بيت العدِل اعظم، نشانه رفته است و خواسته اند 

منشاء و روش و تشكيالت بهائى را از عوامل استعمار غرب و جاسوسى بيگانه قلمداد كنند و 

و اين سير را حضرت شوقى ربانى، ولى عزيز امر بهائى، از . اهداف آن را وارونه و بد جلوه دهند

   :، صريحًا از قبل پيش بينى فرموده اند۸۷- ۸۸صفحات  ،»ظهور عدل الهى«جمله در توقيع 

ن جهت اشاره به جهاد روحانى تبليغى و اقدامات بهائيا(در اقامۀ اين جهاد مضاعف      

، )و رسيدن به وحدت عالم انسانى و صلح عمومى١٠٨حفظ و رشد امر و جامعۀ بهائى

مبارزين سلحشورى كه در سبيل نام و امر مقدس حضرت بهاءاهلل قدم در ميدان خدمت 

نهند، قهرأ با موانع شديده مواجه و با مشكالت و مخطورات كثيره كه سدِّ راه و حاجِز 

بلى چون اقدامات ياران براى دفاع و مبارزه اى كه ... طريق است، مقابل خواهند گشت

در پيش است متشكل گردد و دامنۀ آن بسط و اتساع حاصل نمايد، طوفان هاى شديده 

طعن و لعن در حركت آيد و اعالم تكفير و تدمير عليه آنان مرتفع شود، و روزى درخواهند 

قع، مقاصدشان تعبير و اهداف يافت كه حريم مقدس دين اهلل مورد هجوم و رجوم اعدا وا

و مآربشان تكذيب و افكار و آرائشان تحقير و مشروعات و مؤّسساتشان تحريم و قدرت و 

  .نفوذشان تضعيف و حقوق و اختياراتشان تزييف خواهد گرديد



٥٠ 

سبحان اهلل كه حق چگونه آنچه را كه از بعد ظاهر خواهد شد، از قبل پيش ! سبحان اهلل  

را آماده مى فرمايد تا قدر آئين نازنينشان را بيشتر بدانند و همواره در اين  ييانبهابينى فرموده و 

دارند و مصداق اين بيان مواليشان » چون بصر و جان عزيز«فكر باشند كه آن امر عزيزالهى را 

ْن َفِم َلْو يِجُد َاَحٌد َحالَوة الَبيان ِ الذى َظَهَر مِ «: باشند كه در كتاب مستطاب اقدس مى فرمايند

ِة ِمْن ُاُفِق َمِشيِة الرحمن، َلينِْفَق ما ِعنَْدُه َو َلْو يُكوُن َخزأَِن اَالْرِض ُكلِّها ِليثِْبَت َاْمرًا ِمْن َاواِمِره الُْمْشِرقَ 

  ١٠٩»الِْعنايِة َو اْالَلطاِف 

 اين عبد در اينجا الزم مى بيند براى آشنايى هموطنان عزيز و خوانندگان محترم توضيحى  

پيش تا حال داشته تقديم  ۱۶٣مختصر دربارۀ سيرى كه اتهامات و ايرادات به جامعۀ بهائى از 

كنم و قبل از آن عرض نمايم كه بررسى اين سير خود محتاج به تحقيقى وسيع تر و دقيق تر دارد 

 كه بنده قبًال ضمن بيان ِ نكتۀ پنجم، آرزو نمود تحقيق مزبور به وسيلۀ فضالى منصف و حقيقت

جوى اين مرز و بوم نيز، عالوه بر جامعۀ بهائى انجام شود تا به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء، 

، بر همگان بيش از پيش آشكار گردد، چنانكه تا »يكى است و تعّدد نپذيرد«، كه »حقيقت«

حال نيز تحقيقات بعضى فضالى عزيز هموطن غير بهائى، بعضى حقايق را در مورد امر بهائى و 

  .روشن نموده استتاريخ آن 

  رديه نويسى در عصر قاجار

از بسيارى جنبه هاى اصلى و  بهايياناز وقتى ديانت بابى و بعد از آن ديانت بهائى، كه نزد   

در عهد ) ه ق۱۲۶۰(م ۱۸۴۴سال پيش در سنۀ  ۱۶۳، در ١١٠فرعى، يكى محسوب مى شوند

تقّدس يافته، ظاهر شد،  يانبهايمحمد شاه قاجار در كشور ايران، كه به علّت همين ظهور نزد 

انقالب دينى و روحانى و فكرى و فرهنگى و اجتماعى عظيمى ايجاد نمود، و به بشارِت حضرت 

، شارع ديانت بابى، و به بياِن حضرت بهاءاهلل، شارع ديانت بهائى، انقالب »باب«رّب اعلى، 

َقِد اْضَطَرَب النْظُم «: ودمذكور انظمۀ موجود ايران و عالم را دچار چالش و اضطرابات شديده نم

  ١١١».ِمْن هَذا النْظِم اَالْعَظِم َو اْخَتَلَف الترتيُب ِبهذا الَْبديِع الذى ما َشِهَدْت َعيُن اِالبداِع ِشبَْههُ 

اولين نمود و ظهور و بروز اين اضطراب و انقالب، در حوزۀ دينى و نظم موجود آن در   

بعدى آن در حوزه هاى اجتماعى و سياسى و ديگر حوزه ها  جهان و ايران ظاهر شد و نمودهاى

اقبال و ايمان بسيارى از علماى دينى و بعضى بزرگان مملكت ايران و نيز مردم عادى آن به . بود



٥١ 

دين جديد، اول موجب عكس العمل منفى علماى دين، و پس از آن، و به تحريك علماى 

ى، ازجمله شاه و وزير و بعضى ُاَمرا و مزبور، موجب عكس العمل شديد بعضى مراجع سياس

همين دو  ١١٢.اولياى مملكت و نهايتأ نيز مردم عادى، كه مقلّد و مطيع دو گروه مزبور بودند، گرديد

ش، چه به تنهايى و چه با .ه ۱۳۸٥سال پيش تا حال، يعنى سنۀ  ۱۶٣گروه بودند كه از 

انت جديد را به عهده داشته و همدستى و همكارى با يكديگر، رهبرى مخالفت و ضديت با دي

ازهمان آغاز، تحريكات و اقدامات همين دو گروه ايرانى به عراق هم . پيوسته ادامه داده اند

سرايت كرد و علماى شيعه و شيخيۀ آنجا را به مخالفت برانگيخت به طورى كه نزد حكومت 

شهيِد امر بابى و  عثمانى شكايت كردند و باالخره باعث شهادت جناب مال على بسطامى، اول

تحريكات همين دو گروه مزبور بود كه بعدها وقتى قسمتى . گرفتارى جناب طاهره در عراق، شدند

از جامعۀ بهائى به عراق و تركيه و سرزمين شام و فلسطيِن عثمانى آن وقت تبعيد شدند، خلفا و 

ترى بر جامعۀ بهائى در وزارى عثمانى را، خيلى بيشتر از علماى دينيشان واداشت كه بالياى زياد

آنجا وارد نمايند، تا عالوه بر ايران در امپراطورى عثمانى نيز اين جامعه همچنان تحت تضييقات 

به اين جهات بود كه قلم وحيانى حضرت بهاءاهلل در . و آزار و حبس و نفى و شهادت باقى بماند

ز سوى ديگر، چنين انذار مورد دو گروه فوق يعنى سالطين و امرا از يك سو و علماى دينى ا

از دو طايفه عّزت برداشته «: و نيز  ١١٣»دست قدرت، عّزِت دو طايفه را برداشت«: فرمودند

   ١١٤».شد

از جمله َاشكال مخالفت و ضديت با دين جديد و جامعۀ مؤمنين به آن، از همان آغاز   

ميت هاى ظهور، عالوه بر شكنجه ها و آزارهاى جسمانى و عاطفى و روحى و حبس و محرو

اجتماعى و تبعيد و كشتار، مخالفت عقيدتى بود كه اول به شكل شفاهى و پس از آن به شكل 

و در نيم قرن اخير امكانات رسانه اى، مثل راديو و تلويزيون و . نوشتارى شروع شد و ادامه يافت

نيم قبل، اينترنت نيز به آن روش ها اضافه گرديد و به اين ترتيب بود كه از بيش از يك قرن و 

نوشتن رديه ها عليه امر بابى و بهائى شروع شد و البته در كنار اين رديه ها، بعضى نفوس غير بابى 

و غير بهائى نيز بودند كه به قصد تحقيق و بدون نيت مخاصمت و مخالفت، مطالبى دربارۀ تاريخ 

آثار و كتب خود اديان بابى و بهائى و تعاليم آن و جامعۀ مؤمنين به آن نوشتند كه مجموعًا، اگر 

: مزبور را نيز در نظر بگيريم، به تدريج سه دسته منابع كتبى دربارۀ ظهور جديد، پديدارشد، شامل

خود آثار و كتب بابى و بهائى، آثار و كتب مستشرقين خارجى و علماى نسبتًا بى طرف داخل و 



٥٢ 

ولتى و يا وابسته به احزاب د-خارج، انواع كتب و آثار رديۀ علماى دينى و مذهبى و نفوس سياسى

  .و گروههاى سياسى

در اينجا چون قصد پرداختن به موارد اول و ثانى نيست، فقط بايد اشاره نمود كه طبق   

و به تعبيرى (مكتوب يا رساله يا كتاب  ۲۶۰۰آمارهاى قبلى كه در دسترس اين عبد بود، تعداد 

ضرت بهاء اهلل در لوح شيخ نجفى، چنانکه خود ح. ديگر بيش از صد جلد آثار مكتوب نزولى

. آيات و آثار مبارکه از قلمشان نازل شده است» قريب صد جلد«آخرين اثرشان، اشاره مى فرمايند 

اثر از حضرت  ۲۳۰۰لوح از حضرت عبدالبهاء،  ۶۰۰۰از حضرت بهاءاهلل، ) ۱۳۴-۱۳۵: صص

موضوع  ۴۰۰د دارد كه حدود ولى امراهلل، و ده ها اثر از حضرت باب در آرشيو جامعۀ بهائى وجو

جمع  بهاييانآثار مزبور تحت هدايت طلعات مقدسۀ بهائى توسط  ١١٥.اصلى را شامل مى شود

اما . آورى و حفظ شده و بسته به توان جامعۀ بهائى در اختيار طالبين هم قرار گرفته و مى گيرد

مأذون نبوده اند كه  ييانبهاسال،  ۱۶۳متأسفانه در ايران، زادگاه ديانت بهائى تا حال، در اين 

كتب خود را در معاهد علميه و كتابخانه ها و كتابفروشى ها در دسترس طالبين قرار دهند و فقط 

در بعضى مقاطع محدود تاريخى توانسته اند به شكلى مشروط و محدود، بعضى آثار مزبور را كه 

بگذارند و  بهاييانر براى جامعۀ بهائى تكثير و در اختيا ١١٦جمع آورى و تنظيم و طبع شده

هموطنان عزيز نيز به تبع آن، فقط در صورت تمايل و داشتن آشنايان بهائى مى توانسته اند به 

كتب مزبور از طريق آن آشنايان دست يابند؛ و شايد همين امر موجب شده در بعضى رديه ها، به 

ب و محتوا داراى بهانه ها و تهمت هايى مثل اينكه بهائيان چون كتب دينيشان از نظر قال

اشتباهات فاحشى است و از نظر دستور زبان عربى داراى اغالط و از نظر احكام و تعاليم، پوچ و 

و يا چون آنها جامعه اى سّرى  ١١٧فاسد و بى معنى است، آنها را در اختيار ديگران نمى گذارند

ى كنند؛ چنانكه يكى هستند و اطالعاتى دربارۀ خود بروز نمى دهند، كتبشان را از انظار مخفى م

فقط تحقيق و بررسى از نظر علم دين «از ايشان بر خالف اينكه در كتاب خود مدعى است اثرش 

شناسى تطبيقى است كه شعبه اى از تاريخ اديان شمرده مى شود و در آن علم، بى طرفى و بى 

  : ، چنين مى نويسد١١٨»تعصبى، شرط اصلى مطالعه است

به هر منوال، منابع كار و مبناى تحقيق ما در اين كتاب  ...غرض ما رديه نويسى نيست  

بيشتر نوشته ها و گفته هاى خود پيشوايان شيخى گرى، بابى گرى و بهائى گرى است؛ و تا 

توانسته ايم، از گفته ها و نوشته هاى دشمنان آنها صرف نظر كرده و به طور مستقيم، 
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ايم؛ ولى دست يافتن به منابع اصلى و  نوشته هاى پيشوايان آن مذاهب را منبع قرار داده

كتاب هاى سيد على محمد باب و بهاءاهلل، پيشوايان و شارعان آئين هاى باب و بهاء، 

چه آنكه بابيان و بهائيان اين نوع كتاب ها را به علل مذهبى در . كارى بود بس دشوار

اب ها به دسترس همگان قرار نمى دهند؛ از اين رو، بايد در به دست آوردن آن كت

بهائيان تا مى ... متوّسل شد و ما هم به چنين وسايلى متوّسل شده ايم» لطايف الحيل«

توانند نام دينى خود را پنهان مى دارند و كيش خود را مخفى مى كنند، مگر در مواقعى 

فرقۀ بهائى، گروهى هستند مرموز و درون ... كه مصلحت ايجاب كند تا خود را معرفى كنند

در پايان اين بخش، ... ى توانند خود و مذهبشان را از ديگران پنهان مى دارندگرا، تا م

  ١١٩.الخ...خاتمه مى دهيم... سخن خود را با گفته مرحوم صبحى

و معلوم نيست مؤلف عزيز مزبور چرا مطالب فوق را نوشته اند و چرا ذكر كرده اند براى به   

مى شدند؛ حال آنكه خود ايشان » الحيل لطايف«دست آوردن كتب بهائى، مجبور به توّسل به 

كه من در ۱۳۳۹در سال «: همان كتاب، عكس ادعاى فوق را چنين مى نويسند ۲۴۰در ص

بعضى جلسات عمومى بهائيان گهگاهى براى تحقيق از مذهب آنها شركت مى كردم، از نزديك 

لطايف «به بلى اگر بعضى نيز متوّسل  ١٢٠».وضع و روش مبلغان بهائى را مشاهده مى كردم

مكر و حيلتشان صرفًا براى  —كه چنين نفوس و گروه هايى نيز بوده و هستند —شده اند» الحيل

به دست آوردن كتب بهائى نبوده، بلكه مقصود اصليشان نفوذ و جاسوسى و اخالل و افساد در 

مثل (بوده است ! جامعه و بر هم زدن تشكيالت بهائى و يا به زعمشان نجات بهائيان از ضاللت

افراد انجمن حجتيه و ديگران كه پس از انقالب، گوشه هايى از روش هاى نفوذشان در جامعۀ 

و چنين  ١٢١)بهائى و تشكيالت آن، توسط خود مسلمين از گروه هاى ديگر افشا و آشكارتر گرديد

بوده  آشكار بهايياننفوس و گروه هايى بوده اند كه نياز به حيله داشته اند چه كه نيتشان هميشه بر 

است، حال آنكه نفوس منصفى كه به ِصرِف نيت تحقيق به بهائيان مراجعه كرده اند، بدون حيله 

  .به مقصود خود نائل شده اند

اما اگر منظور عدم وفور كتب بهائى براى ارائه به نفوس بيشترى بوده است، چنانكه قبًال در   

شاره شد، بايد گفت صحيح است؛ چه كه جامعۀ بهائى به خصوص ا ۱۲۰متن و در يادداشت 

در ايران هيچ وقت آزادى كامل در ارائۀ آثار خود نداشته است و چنانكه گفته شد در بعضى 

مقاطع تاريخى هم كه تضييقات كمتر بوده و غير منصفين به خود مشغول بوده اند، در اثر آزادى 
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محدود و معدود براى استفادۀ جامعه فراهم شده و تا نسبى ظاهرى حاصل شده، كتبى در حّدى 

آنجا كه شرعًا و وجدانًا و با رعايت حكمِت تأكيد شده در آثار بهائى، مجاز بوده اند، منابع و 

كتب بهائى را در اختيار طالبين گذاشته اند؛ زيرا اگر چه بهائيان به ُحكم كتابشان هميشه مأمور به 

ى انجام دادن آن نبايد از روش هاى مخالف رضاى محبوبشان تبليغ دينشان هستند ولى برا

استفاده كنند و در تبليغ دينشان نبايد طورى رفتار كنند كه حمل بر فساد گردد، لذا در امور ادارى 

و مقررات مملكتى و قوانينى كه با اصل عقايد ايمانى و امور وجدانيشان مخالف نباشد بايد، 

ابدًا بدون اذن و اجازۀ «و  ١٢٢»ع اولياى امور داشته باشندكمال تمكين و انقياد به جمي«

حكومت، جزئى و كلى نبايد حركتى كرد، و هر كس بدون اذن حكومت ادنى حركتى نمايد، 

  ١٢٣».مخالفت به امر مبارك كرده است

همانطور كه ذكر شد اين اطاعت از حكومت، در امورى است كه با اصل عقايد ايمانى و   

مجاز به اطاعت نبوده و به فرمودۀ حضرت ولى  بهايياند و اّال در آن صورت وجدانى مخالف نباش

؛ چنانكه فى المثل در رژيم ١٢٤امراهلل شهادت و تحمل تضييقات را بر اطاعت ترجيح مى دهند

اجبارى و عمومى ذكر شده بود، بهائيان به دليِل ُحكِم » رستاخيز«پهلوى، وقتى شركت در حزب 

اسى و درگير نشدن در منازعات احزاب، عليرغم قدرت آن رژيم در آن عدم مداخله در امور سي

دربارۀ فلسفه و علل حكم اطاعت از حكومت و عدم مداخله در سياست، . زمان، شركت نكردند

آثار كثيره اى از طلعات مقّدسۀ بهائى و بيت العدل اعظم وجود دارد كه بحث آن در اينجا نمى 

مناسبت، به بعضى وجوه آن اشاره شود ولى مختصرًا بايد عرض گنجد و شايد در ادامۀ متن، به 

  : كرد بعضى از ِحَكم و علل اصلى آن را مى توان از اين بيان حضرت بهاءاهلل دريافت

رائحۀ فساد و نزاع و جدال و يا حزن نفسى از او ) سر مويى(هر امرى كه به قدر رأس َشعرى 

مار (احتراز نمايند به مثابه احتراز از رقشا  بايد از او) بهائيان(ادراك شود، حزب اهلل 

يْشَهُد . بارى در هيچ امرى از امور، اين ظهور اعظم شريك فساد نبوده و نيست)... گزنده

   ١٢٥.ِبذِلَك ِلسانى َو َقلبى َو ُزُبرى و ُصُحفى و ُكُتبى َو َالْواحى

اف ديانت بهائى براى رسيدن به وحدت عالم انسانى و تحقق اهد بهاييانبه اين جهات،   

، از روش هاى قهريه و نزاع و حيله و زد و بند و تكفير و تحقير و ايرانيانو ازجمله خدمت به ايران 

؛ زيرا ١٢٦گروه هاى ديگر و ترور و امثال آن كه از روش هاى رايج سياسيون است استفاده نمى كنند
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هدف، وسيله را «ه و مخالف اين اصل سياسيون هستند ك» منش را از روش جدا نمى دانند«

  ١٢٧».توجيه مى كند

با بازگشت به بحثى كه مطرح بود و ادامۀ آن، بايد بگوييم كه خوشبختانه اكنون به علّت   

رشد بيشتر جامعۀ بهائى و تحوالت جهانى در ربع قرن اخير و ازجمله ظهور اينترنت، همۀ اهل 

م ها و بيانيه ها و اسناد بيت العدل عالم بيش از پيش مى توانند به آثار طلعات مقدسۀ بهائى و پيا

اعظم به سه زبان فارسى و انگليسى و عربى از طريق اينترنت، و يا مراجعه به مراكز بهائى در 

 ۸۰۲به  ۲۰۰۱كشورهايشان به زبان همان كشورها، دسترسى يابند؛ زيرا آثار بهائى طبق آمار سال 

طاب اقدس است كه با حواشى و ضمائم زبان ترجمه شده است كه از جمله اين آثار، كتاب مست

آثارشان را  بهاييانالزم، به زبان نزولى و ترجمۀ انگليسى چاپ شده است تا جاعلين بدانند كه 

مخفى نكرده اند، بلكه عدم نشر بعضى از آثار، عللى ديگر همچون آنچه قبًال ذكر شد دارد و نه 

  .به علّت اوهامات و توّهمات رديه نويسان

منابع و كتب مستشرقين خارجى و نويسندگان و علماى بى طرف داخل و  و در مورد  

، به تعدادى از آنها اشاره شد، بايد ۴، نكتۀ اول از بخش اول فصلنيز چنانكه در  ١٢٨خارج

گفت كه آنها نيز از همان اوايل ظهور به خصوص دربارۀ تاريخ دو ظهور مذكور آثارى نوشته اند 

ودن ِ ظهور و طبعًا كمبود منابع ومواد تحقيقى، و به علّت اينكه ولى اين آثار به علّت جديد ب

تاريخ و تاريخ نويسى هميشه داراى وجوه كثيرۀ تعبير و تفسير و تحليل هاى درست و غلط و 

پيچيده مى باشد، و نيز به علل ديگر، ناقص است و بعضًا داراى اشتباهات غير عمدى نيز مى 

گان مزبور سعى كرده اند تا آنجا كه مى توانند بر اساس باشد؛ ولى عليرغم اينها، نويسند

و بعضًا با زمينه  —اطالعات و بعضًا مشاهدات شخصى خود، آن طور كه خود درك كرده اند

هاى دينى يا عقيدتى يا فرهنگى يا سياسى خود كه گاه موجب دور شدن از درك حقيقِت واقع و 

و جالب آنكه ايشان عليرغم اينكه از كشورها و  ١٢٩بنگارند —تفسير و تحليل هاى اشتباه مى شود

فرهنگ ها و مقاصد مختلف بوده اند، هيچ وقت نگفته اند كه دو ظهور مزبور دست نشانده 

استعمار هستند؛ بلكه بر عكس، بعضى از اين محققين دو ظهور مزبور را قائم به ذات و خود 

  .ن آن پرداخته اندجوش و در عين حال مترّقى و ضرورى دانسته اند و به تحسي

اما به هر حال تحقيقات اين گروه نيز به نظر اين عبد، ناقص و كم و در ابتداى مراحل   

تكميلى خود است واميد مى رود كه با فضاى انفجارى جارى اطالعات و تحقيق، ُفضال و 
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فاده از علماى به مراتب بيشترى از اين گروه، چه ايرانى و چه غير ايرانى، هّمت نموده و با است

 —و نيز آثار و كتب موافق و مخالف موجود درباره آنها —اصل مدارك و آثار و كتب بابى و بهائى

تحقيقات جامع تر و دقيق ترى به اهل عالم ارائه نمايند و به اشاعه و گسترش حقايق كمك 

  .نمايند

كه اصل و اما مى رسيم به بررسى دستۀ سوم منابع كتبى دربارۀ دو ظهور بابى و بهائى   

سال نوشته شده  ۱۶٣مقصود در اين قسمت است؛ وآن عبارت است از رديه هايى كه در اين 

بررسى سير مطالب در رديه هاى مزبور، خود محتاج تحقيقى دقيق است؛ اما به طور كلى . است

مى توان چنين گفت كه همان طور كه علماى دينى در هر ظهور، اولين مخالفين پيامبر جديد بوده 

، و در ابراز مخالفت شفاهى و نوشتارى نيز پيشرو بوده اند؛ چنانكه تا آنجا كه تا حال معلوم اند

شده و در حافظه اين عبداست، اولين مخالفت به اين شكل، از طرف علماى شيعه و شاخۀ آن 

كه اساسًا شامل تكفير ظهور جديد و ايرادات به آثار و كتب نازله از قلم  ١٣٠شيخيه بوده است

  ١٣١.باب، هم از نظر شكل ظاهر و صرف و نحو و هم ازلحاظ محتوا و مطالب، مى باشدحضرت 

در دورۀ شش سالۀ ظهور حضرت باب، نفس هيكل مباركشان به بعضى از اين ايرادات كه   

و نهايتًا به بهانۀ همين ايرادات بود كه ١٣٢گاه در قالب سؤال نيز مطرح مى شده، پاسخ فرموده اند

  .شهادِت حضرتشان را صادركردندو عمال حكومت ان را اجرا نمودند همان علما، فتوا به

در كنار و به موازات ايرادات علما، نويسندگان و مورخين قاجاريه نيز كتبى نوشتند؛ مثل   

و مرحوم ميرزا محمد  صدر التواريخو اعتماد السلطنه مؤلف  فتنۀ باباعتضادالسلطنه مؤلف كتاب 

در عهد محمد شاه مّداح خاص «كه » ناسخ التواريخ«سپهر صاحب تقى موّرخ الدوله ملّقب به 

و به عنوان موّرخ دربار، در تاريخ خود با رويكردى ضد امر  ١٣٣».شاه و منشى و مستوفى ديوان شد

بابى، مطالبى مخالف حقيقت نوشت كه به اين علّت كتاب تاريخ او حالت يك رديه و افترائيه را 

  .ى رديه نويسان بعدى شدو مأخذى اصلى برا ١٣٤پيدا نمود

در چنين كتبى اتهامات فقط شامل موارد اعتقادى مى شد و صاحب ظهور جديد و مؤمنين   

آن به عنوان افراد خارج از دين و فاسد و مخل آسايش مملكت محسوب مى گرديدند و نيز با 

مى شد كه  توجه به چاپلوسى و حفظ مقام خود و ارضاى شاه، بعضًا اين اتهام ِ سياسى نيز زده

ادعاى سلطنت دارند، تا به اين واسطه شاه را  —يا بعدها حضرت بهاء اهلل —حضرت باب
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تحريك بر مقابلۀ بيشتر با دو ظهور جديد نمايند؛ اما به هر حال ادعاى ظهور جديد را ناشى از 

  .توطئۀ ُدَول بيگانه و استعمارى ذكر نمى كردند

تا مدت ها  —يا به عبارتى سياسى —دربارى دو دستۀ مزبور، يعنى علما و نويسندگان  

چنانكه حاجى محمد كريم خان كرمانى . اتهاماتشان متمركز بر همان موارد عقيدتى و تاريخى بود

و پسرش، بارها بر ضّد امر بابى و بهائى رديه هاى زيادى نوشتند و در آن چنين ايراداتى را مطرح 

و مطلع از اخبار سياسى ١٣٦كه از خانوادۀ قاجار بود؛ ولى مهم آنكه كريم خان مزبور با آن١٣٥كردند

مملكت، برعكس جعليات دهه هاى بعد از او توسط علماى شيعه، شهادت داده كه حضرت 

باب در مجلس وليعهد در تبريز توبه نفرمودند و چنانكه در ادامه نيز خواهد آمد، زعيم الدوله، 

، در ترجمۀ كتاب ۱۵۹و ۱۵۷فحات رديه نويس ديگر نيز چند دهۀ بعد از كريم خان، در ص

و نكته مهم تر آنكه بعدها علماى  ١٣٧نوشت كه حضرت باب توبه نفرمود» مفتاح باب االبواب«

شيعه دوازده امامى، عليرغم دشمنى با شيخيه، اكثر ايراداتى را كه كريم خان و پسرش بر دو ظهور 

رديه هاى خود نوشتند؛ اما اعتراف  بابى و بهائى گرفته بودند، از آنان اقتباس كرده، تكرارًا در

كريم خان را مبنى بر عدم توبه حضرت باب و استقامت ايشان در ادعاى مظهريتشان، مسكوت 

عالوه بر علماى شيعه و شيخيه، معدودى نيز بودند که به حضرت باب مؤمن شدند  ١٣٨.گذاشتند

د و بر رّد آن حضرت رساله ولى در اثر امتحانات الهى از صراط مستقيم لغزيدند و نقض عهد کردن

از َاتباع ِشيخيه بود که حضرت ) يا برغانى يا قزوينى(نوشتند که ازجملۀ آنها مال جواد وليانى 

دائرة المعارف طاهره در جواب رديۀ او پاسخى مرقوم داشتند که به قول جناب اشراق خاورى در 

  . ، نسخۀ جوابيۀ حضرت طاهره در دسترس استبهائى

يج حدود چهار دهه به انقالب مشروطه مانده، به دو گروه فوق الذكر، يعنى اما به تدر  

علماى شيعه و شيخيه و نويسندگان و سياسيون وابسته به دربار و سياست قاجار، گروهى ديگر 

اضافه شدند و آنها وابستگان به ميرزا يحيى ازل و خود وى و سيد محمد اصفهانى محّرك ازل، و 

نى و امثال آنها بودند كه بر ضدِّ حضرت بهاءاهلل قيام نمودند و از جمله ميرزا مهدى قاضى گيال

كتب رديه نوشتند و  —و ديگر بابى هاى قليلى كه به اكثريت بهائى نپيوسته بودند —عليه ايشان

بعضى نفوس سياسى نيز چون سيد جمال الدين اسد آبادى و دو مريد او، آقا خان و احمد روحى 

ايران با آنها همدست شده، تهمت ها و دروغ هاى به مراتب وقيحانه ترى به  كرمانى در خارج از

هم اينان بودند كه به تدريج تهمت هاى سياسى را به  ١٣٩.حضرت بهاءاهلل و بهائيان نسبت دادند
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مذهبى افزودند، و در حالى كه خود كامًال آلوده به -نحوى زياد به تهمت هاى سابق عقيدتى

پنهان كارى شده بودند و مثًال با انگليس روابط خاص و منافع مشترك  سياست و مكر و خدعه و

؛ اما ١٤٠داشتند، دولت ايران و دربار عثمانى را عليه حضرت بهاءاهلل و بهائيان تحريك مى كردند

با وجود اين، هنوز رديه نويسان ايرانى در ايران، دو ظهور بابى و بهائى را دست نشاندۀ استعمار 

و جالب آنكه از همان سيد جمال الدين اسد آبادى نقل شده كه طايفۀ بابيه . غرب نمى دانستند

خود، ص  نيچريه يا ماديگرىو در رسالۀ  ١٤١نسبت داد) كمونيستى(را مى توان به مرام اشتراكى 

مخفى نماند بابى هايى كه در اين زمان اخير در ايران يافت شدند و هزاران خون «: ، نوشت۵۶

حق ريختند، كوچك ابدال هاى همان نيچرى هاى الموت و چيله ها، يعنى عباداهلل را به نا 

كچول بردارهاى طبيّعيين گرد كوه مى باشند و تعليمات آنها نمونۀ تعليمات باطنيه است، پس 

 ١٤٢».بايد منتظر شد كه فيما بعد چه تأثيرهاى ديگر از اقوال آنها در اّمت ايرانيه يافت خواهد شد

هاى ازلى ها و سيد جمالى هاى مزبور، بعدها از منابع دائمى و اصلى رديه  ولى به هر حال، رديه

  .نويسان گرديد و بسيارى از اتهامات و افترائات سياسى و مذهبى از آنها اقتباس شد

اما مى دانيم كه در جّو قاجاريه، به خصوص دول روس و انگليس در ايران صاحب منافع   

ف عمل مى نمود، آنها مى توانستند در ايران تأثير و نفوذ بوده اند و چون حكومت قاجاريه ضعي

گذارند و به خاطر اين نفوذ بود كه منتسب نمودن اشخاص يا وقايع مختلفه به يكى از اين دو 

معمول شده بود و راست يا غلط، از روى يقين يا به ِصرِف َوهم  و تَوّهم، افراد و گروه هاى 

ز آن دو مى كردند و در اين ميان بازار تهمت نيز داغ مى متخاصم، يكديگر را منتسب به يكى ا

چنانكه به تدريج با نزديك شدن به انقالب مشروطه كه بازار سياست و ارتباط با خارج از . شد

نيز داغ تر شده بود، سياسيون و احزاب و انجمن ها، درست يا غلط،  —عثمانى و غرب —ايران

  .رت مزبور نسبت مى دادندبيش از پيش يكديگر را به يكى از دو قد

اما جالب است كه در همين مقطع، مشروطه را به بابى ها و ازلى ها و بهائى ها نسبت مى   

دهند، بدون آنكه آنها را مستقيمًا وابسته يا ناشى از روس و انگليس بدانند و به عبارتى هنوز دو 

طئۀ مشروطه، با ديدى ظهور بابى و بهائى را ساختۀ روس يا انگليس نمى دانند و براى تخ

به عبارتى ديگر در آن  ١٤٣.مذهبى، آن را منتسب به ِفَرِق به اصطالح ضدِّ اسالمى مذکور ميدانند

از نظر منكرين، دو ظهور بابى و  —وقت، اين انتساب يا عدم انتساب به ِفَرِق به اصطالح ضاله

و بى دين ها و ماديون يا بهائى، و ازلى هاى مخفى كارى كه منتسب به ازل و امر بابى بودند، 
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بود كه مهم تر بود و نه انتساب به روس يا انگليس؛ چنانكه سران مشروطه و مردم  —طبيعيون

بارها در سفارتخانه هاى روس و انگليس بست نشستند و احساس خوارى و گمراهى نيز نكردند و 

از انقالب اسالمى، جالب آنكه رديه نويس ها عليه بهائيان، و اكثر مورخين و اخالفشان بعد 

   ١٤٤.نگفتند كه بست نشينان مسلمان از عوامل روس و انگليس هستند

به عنوان نمونه نزديكى هاى مشروطۀ ايران، يكى از نويسندگان ايرانى مقيم قاهره، دكتر   

را در رد دو ظهور  مفتاح باب االبوابق، كتاب .ه۱۳۲۳مهدى خان زعيم الدوله متوفى به سال 

؛ اما آنها را روسى يا انگليسى ندانست، بلكه ِفرقى ١٤٥ازجمله ازلى ها نوشت بابى و بهائى و

بر  ۱۵۹و۱۵۷، و همچنين در صفحات ١٤٦منحرف كه مدعى دروغى مهدويت بوده اند انگاشت

نمونۀ ديگر . خالف بعضى جاعلين و رديه نويسان بعدى، اشاره كرد كه حضرت باب توبه نكردند

رّد كتاب مستطاب ايقان از حضرت بهاءاهلل كه شامل تهمت  كتاب شيخ االسالم تفليس است در

هاى صرفًا مذهبى و عقيدتى است، كه جواب آن را جناب ابوالفضائل گلپايگانى از علما و 

دادند و به طورى جواب قاطع و مستدل بود كه شيخ االسالم در  فرائدمبلغين بنام بهائى در كتاب 

  .صدد جمع آورى رديه خود بر آمد

  نويسى در دورۀ پهلوىرديه 

اما به تدريج بعد از مشروطه و در دورۀ رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوى، نفوسى پيدا شدند چون 

تاريخ روابط سياسى ايران و و  امير كبير و ايرانفريدون آدميت و محمود محمود، نويسندگان 

به . ابى و بهائى زدند، و ديگران كه به تناسب جّو موجود، تهمت هاى سياسى به ديانت بانگليس

اين معنى كه وقتى جّو ضد روسى وجود داشت ديانت بابى و بهائى را ساختۀ روس ناميدند و 

يادداشت هاى كينياز دالگوروكى سفير «چنانكه قبًال اشاره شد رديه اى جعلى تحت عنوان 

كردند  كه جعلى بودن آن را خود اساتيد و فضالى مسلمان فاش) ش.ه۱۳۲۲سال (نوشتند » روس

و وقتى جّو ّضد انگليسى حاكم بود، ديانت بابى و بهائى را انگليسى دانستند؛ چنانكه خود آقاى 

، ادعا كرد جناب مال حسين عامل انگليس .)ش. ه۱۳۲۳نشر (آدميت در كتاب امير كبير و ايران 

 بوده و حضرت باب را به ادعاى مهدويت بر انگيخته است، و جالب آن كه احمد كسروى كه

، تهمت روسى يا انگليسى )۸۹يادداشت (خود از زاويه اى ديگر امر بابى و بهائى را رد كرده 

اين بسيار بيجاست كه كسى بگويد فالن روسى يا «: بودن آنها را صريحًا رد مى كند و مى نويسد
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ى آثار بابى و بهائى را منصفانه و ؛ و فى الحقيقه اگر كسى از طرف١٤٧»انگليسى آن را پديد آورده

دقيق بخواند و از طرفى نيز اسناد باقى مانده از اولياى دولتى روس و انگليس را بررسى كند؛ 

و اين عبد وقتى مى بيند دوكتاب كه به فاصله يك  ١٤٨متوجه حقيقتى كه كسروى گفته خواهد شد

ن و ديگرى مدعى از هم، چاپ شده و يكى مدعى روسى بود) ش.ه ۱۳۲۳و ۱۳۲۲(سال 

انگليسى بودن دو ظهور بابى و بهائى است، تعجب مى كند و اين تعجب بيشتر نيز مى شود وقتى 

مالحظه مى شود كه در دهه هاى بعدى رديه نويسان بعضًا مى نويسند كه دو ظهور، هم روسى اند 

اهلل، از غفلت سبحان ! سبحان اهلل. و هم انگليسى و البته به موقع خود امريكايى و اسرائيلى

  .مفترين و تناقض گويى ايشان

  يكى گفتا كه نه خير،  انــــــــــــــــگليسى  يكى گــــــــــــــــفتا كـه روسى اند، روسى               

  !يكى گفتا که هم اينست و هم آن  ز جــــهــل و غــفلت انــدر كــــار رحــمـن               

گزارش هاى سفراى روس و انگليس در عصر قاجار هيچيک و جالب آنکه در اسناد و  

اشاره اى نکرده اند که امر بابى يا بهائى را ديگرى ساخته، حال آنکه اگر چنين بود به خاطر 

  .رقابت ديرينه بايد اين امر را به ُدَول متبوعۀ خود گزارش مى کردند و افشا مى نمودند

ت، آقاى احسان طبرى نيز، ظاهرًا در اثر جو و در اين ميان جالب است كه محقق ماركسيس   

موجود اوايل رژيم پهلوى، نه با استفاده از روش هاى تحقيقى تاريخى و عقيدتى و بررسى دقيق 

اسناد و مدارك و شواهد كافى در مورد تئورى و تعاليم بهائى از يك طرف و بررسى جامعه بهائى و 

از نظر تئورى و نظرى دينى مى داند كه حسابگرانه عملكرد آن از طرف ديگر، اوًال دين بهائى را 

اوايل (و ثانيًا از نظر عملى نيز به صرف اينكه بهائيان از دوره حضرت ولى امراهلل (!) ساخته شده 

تيك اند، شايعۀ به بعد بيش از پيش داراى نظام تشكيالتى و همبستگى درونى سيستما) پهلوى

  ١٤٩.مى پذيرد» با امپرياليسم انگلستان و امريكارابطۀ محافل بهائى  »ديگرى را مبنى بر

اين تهمت هاى سياسى ادامه يافت و با آشكار شدن امريكا در صحنه بين المللى، به   

خصوص در دورۀ محمد رضا شاه پهلوى، موجب شد كه تهمت امريكايى بودن بهائيان نيز به 

سرائيل، انتساب به صهيونيسم تهمت هاى قبلى اضافه شود، و بعدها نيز با رسميت يافتن كشور ا

جهانى نيز بر آنها افزون گردد؛ و چنين بود كه در طول اين دهه ها، به خصوص در مقاطعى كه 

وقايع مهم سياسى نيز در ايران رخ مى داد، افراد و علماى شيعه و احزاب درگير و متخاصم، سعى 

ه خاطر نفس رد كردن ظهور مى كردند براى شكست دادن يكديگر و تحريك و فريب عوام، و يا ب
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جديد، بهائيان را وجه المصالحه نمايند و عالوه بر نوشتن رديه، به قتل و جرح و ضرب و حبس و 

در اين دهه ها بودكه رديه ها . ساير تضييقات و محروميت هاى اجتماعى و عقيدتى نيز قيام نمايند

مجّالت و راديو و تلويزيون هم به ميان پر شد از اتهامات تكرارى، و در اين ميان پاى روزنامه ها و 

  .آمد و اين رسانه ها نيز تبديل به وسايل اشاعه اكاذيب و تهمت ها، عليه امر بهائى و بهائيان شدند

در دهه هاى مزبور همان طور كه ازل و ازلى هاى جدا شده از ديانت بابى، از دهه هاى   

ديانت نمودند، معدودى جدا شده از جامعۀ  دوم و سوم ظهور بابى شروع به رديه نوشتن عليه اين

در حقيقت . بهائى نيز در دورۀ پهلوى، رديه هاى به مراتب مستهجن ترى در رّد آئين بهائى نوشتند

اينان مطالب رديه هاى قبل را با اكاذيب و افترائات دربارۀ طلعات مقدسۀ امر بهائى، به خصوص 

بارۀ جامعۀ بهائى و تشكيالت نظم ادارى آن، حضرت ولى امراهلل، و مقدسات بهائى و نيز در

تركيب كردند و معجونى جديد از اتهامات و كذب و ريا به وجود آوردند كه سابقه نداشت و به 

ساخت به طورى كه خوانندۀ منصف و متقى را صرف » مزبلۀ شيطان«تعبيرى ايشان و آثارشان را 

از جمله اينها، يكى ميرزا . ى استخواندن آن رديه ها براى پى بردن به اين حقيقت كاف

بود كه تالش نمود به يك مقام رهبرى در ) ۱۸۷۳- ۱۹۵۳(عبدالحسين تفتى، معروف به آواره 

جامعۀ بهائى نائل گردد ولى چون مأيوس شد از جامعه خارج گرديد و كتابى در سه جلد به نام 

به عنوان يك شخصيت ادبى به فعاليت خود ادامه داد تا » آيتى«نوشت و با نام » كشف الحيل«

دو نفر ديگر تحت تأثير وى قرار گرفتند و به او . نيز گرديد نمكدانمعروف شد و سردبير مجلۀ 

پيوستند يكى فضل اهلل صبحى كه چند سالى يكى از منشيان حضرت عبدالبهاء بود و ديگرى 

به حيفا، مركز  ۱۹۲۳ حسن نيكو كه به عنوان يك مبلغ بهائى از هندوستان بازديد نموده و در سال

و نيكو ) ۱۳۴۴چاپ دوم آن، تهران،(را نوشت  پيام پدرصبحى نيز رديۀ . جهانى بهائى، رفته بود

   ١٥٠.نگاشت و در آن به امر بهائى حمله كرد فلسفۀ نيكونيز كتابى در سه جلد به نام 

بود، اين از نكات مهمه دربارۀ آواره و دو رفيقش كه موجب تبّصر خوانندگان عزيز خواهد   

خارج شود، دو جلد كتاب تاريخ دربارۀ  بهاييانكه وى قبل از آن كه به غرور دچار گردد و از جمع 

نوشت و در چند جاى كتاب خود با وسواسى  كواكب الدريهدو ظهور بابى و بهائى، به نام 

اش روشنفكرانه و عالمانه و به لحنى كه مدعى بى طرفى و بى تعصبى نسبت به اعتقاد بهائى 

باشد تأكيد نمود كه مطالبى را كه صحتّش بر او كامًال محرز شده ثبت كرده و از درج مطالبى كه 

در آن شك و ظن داشته خوددارى نموده است؛ چنان كه از فرط بى طرفى گويى مى خواهد به 



٦٢ 

خوانندگان بفهماند كه بدون حّب و بغض و مانند يك ناظر و شخص ثالث به قضايا نگاه كرده 

اما همين شخص پس از خروجش از ظّل رحمن و دخولش در ظلِّ شيطان ِ نفس ِ  ١٥١.است

َاّماره، با دشمنان داخل و خارج از ايران عليه امر بهائى همدستى كرده و رديۀ خود را نوشت و به 

قدرى اكاذيب و افترائات عجيب در آن سر هم كرد كه حتى ديگر دشمنان هوشيار و سر سخت امر 

مبنى بر بى  كواكب الدريهدعاويش را تشخيص دادند و به اين ترتيب تأكيد او در بهائى، بطالن 

؛ زيرا نمى ١٥٢او كذب است» كشف الحيل«طرفى و صّحت مطالبش گوياى اين شد كه مطالب 

شد هر دو درست باشد و به خاطر چنين اعمالى بودكه همسر وى نيز در اثر اين همه فساد او در 

. قدرت و شهامت، از او دورى جست و بر امر بهائى ثابت و مستقيم ماندكمال اطمينان و ايمان و 

خود آواره نيز در مقطعى، توبه نامۀ غير متينى نوشت ولى نتوانست بر نفس غالب گردد و به 

بنده . ١٥٣خسران عاقبت دچار شد؛ به طورى كه حتى مورد بى اعتنايى غير بهائيان نيز واقع گرديد

مورد وى و رفقايش بيشتر آورد تا هموطنان عزيز كامًال بر حقايق در اين قسمت مخصوصًا در 

مستحضر شوند؛ زيرا كتب رديۀ آنها، ازجمله كشف الحيل، دستمايۀ رديه نويسان بعد از آنها شده 

و به اين واسطه  ١٥٤و تقريبأ رديه اى نيست كه از ايشان ياد نكرده باشد، ازجمله رديۀ مسلخ عشق،

فقدان «اال اسير عذاب و اندوه بيشتر ننموده باشد، و اين همه، نتايج روح آنها را در عالم ب

با اين تفاصيل بايد  ١٥٥.مى باشد» ِبَما اْكَتَسَبْت َايديِهمْ «و به فرمودۀ قرآن مجيد » انصاف و تقوى

از رديه نويسان بعد از آواره و صبحى و نيكو، و ازجمله جاعلين مسلخ عشق پرسيد كه چرا 

آنها را دربارۀ حقانيت حضرت باب و حضرت بهاءاهلل و  ١٥٦»تزلزل ناپذير« اعتراضات قطعى و

تعاليمشان و جانشينى حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى ربانى، ولى امر بهائى، و ايمان و 

شهامت مومنين آن، مسكوت مى گذارند، و صرفًا طوطى وار و بدون تحقيق، اكاذيب و تهمت 

  رار مى كنند؟هاى مندرج در رديه هاى آنها را تك

به اين ترتيب با رديه هاى سه نفر مزبور، مفترين و مكذبين قديم و جديد شورى تازه يافتند و   

در اين ميدان افترا و كذب و ريا، دست به قلم شد و آنچه را  ١٥٧هر كه براى شناخته گردانيدن خود

ا آورد و تهمت روسى اسالف گفته و نوشته بودند تكرار كرد و اتهامات سياسى را با عقيدتى يك ج

مقبول  —و بعدها به عالوه، امريكايى و صهيونيست بودن —و انگليسى بودن، هر دو را با هم

. دانست و ضمن آن و بالتبع به تدريج حمالت به نظم ادارى و تشكيالت آن را نيز تشديد كرد

صورت كتب و قبل از اينكه به نمونه هايى از رديه هاى اين مقطع تاريخى اشاره كنيم كه به 
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جزوات و بعضًا مقاالت در مجالت و روزنامه ها چاپ شد، بايد به نطق هاى راديويى واعظ 

ش با دستور و هماهنگى آيت اهلل .ه۱۳۳۴مشهور، فلسفى هم اشاره اى كنيم كه در سال 

کتاب خاطرات و مبارزات حجت االسالم فلسفى، (بروجردى و تصويب محمد رضاشاه پهلوى 

پخش شد و موجب تضييقات و بالياى شديد ) ۱۹۱، ص ۱۳۷۶قالب اسالمى، مرکز اسناد ان

وارد بر بهائيان در سراسر ايران گرديد؛ به طورى كه حكومت وقت نيز در ظلم به مظلومين مشاركت 

و روزنامه ها و مجالت آن ايام نيز تا مدت ها در رد امر بهاء مطالب مستهجن و توهين آميز . نمود

اما به عنوان . مندرج است ۲۱۳۲، ص دائرة المعارف بهائىبعضى از آنها در نوشتند که اسامى 

، از مرتضى احمد تاريخ و نقش سياسى رهبران بهائى: نمونه، بعضى رديه هاى مزبور عبارتند از

، از اكبر هاشمى رفسنجانى امير كبير قهرمان مبارزه با استعمار؛ )ش.ه ۱۳۴۶چاپ سوم آن (

؛ )۱۳۴۹طهران (از سيد حسن كيائى  از كجا و چگونه پيدا شده بهائى؛ )۱۳۴۶چاپ سوم (

ورديه هايى كه ضمن ... ، از اسماعيل رائين؛انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقى ربّانى

به آنها اشاره شده  ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۳۲، ۱۲۹، ۱۲۷ ،۱۱۸، ۱۱۷، ۸۹يادداشت هاى شمارۀ 

  .است

مذهبى بود -يرادات عقيدتىالبته در اين ميان علماى شيعه و آنان كه روششان در اوايل، ا  

نيز بى كار ننشستند و در كنار امثال رديه نويسان سياست زده مزبور و قبل و بعد آنها، رديه هاى 

از  احقاق الحق: جديدى در آن سال ها و قبل و بعد از آن نوشتند كه بعضى از آنها عبارتند از 

از  رهبران بزرگد آقاى طهرانى؛ از حاج جوا بهائى چه مى گويدميرزا محمد تقى تاجر همدانى؛ 

از سلطان  شبهاى پيشاور، در دفاع از حريم تشيعاز على بوالوردى؛  دزد بگيرآقاى مكارم شيرازى؛ 

، اين كتاب بر ضد سنى ها و ۱۳۵۲خرداد  ۲۱دارالكتب االسالميه، (الواعظين شيرازى 

است و جالب آنكه نويسندۀ  ...طرفداران كسروى و بابى ها و بهائى ها و ازلى ها و قاديانى ها

از  تاريخ جامع بهائيت؛ !)مزبور، كسروى و حضرت باب را از يك دستگاه استعمارى مى داند

به وسيلۀ نشر مهرفام، براى دهمين بار چاپ شده است  ۱۳۸۲اين كتاب در سال (بهرام افراسيابى 

انكه چاپ اخير آن داراى و احتماًال بسته به جّو روز، سلسله مطالبى هم به آن افزوده اند؛ چن

؛ سه جلد فاجعۀ يکسونگرى؛ )مطالبى است كه بعد از انقالب اسالمى به آن اضافه شده است

از آقاى محمود حلبى رئيس انجمن حجتيّه که هر  پژوهش جامع دربارۀ ايقانيا  نقد ايقانکتاب 

)... ۲۴مارۀ منبع مذکور در يادداشت ش ۱۸۷به نقل از صفحۀ (صفحه است  ۳۰۰جلد آن حدود 
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بحاراالنوار، از آقاى على دوانى است كه در نوع خود بسيار جالب  ۱۳و باالخره ترجمۀ جلد 

است، زيرا كتاب مزبور كه از آثار مرحوم عّالمه مجلسى دربارۀ احاديث راجع به قائم موعود است 

همه گونه اخبار صحيح و سقيم، ضعيف و «رم آن، شامل و حاوى و به قول خود او و مترجم محت

و عالوه بر اين، مضامين احاديث و مطالب  ١٥٩و ُنسخه هاى آن نيز متفاوتند ١٥٨»معتبر، مى باشد

، به يكباره توسط مترجم محترم از هيأت اصلى خود ١٦٠مندرج در آن نيز داراى تناقضات است

  .بابى و بهائى مى گرددخارج شده و تبديل به رديه اى عليه امر 

توضيح آنكه مترجم محترم در مقدمه اى مفصل بر آن و نيز در پاورقى هاى متعدد، مطالبى   

عليه دو ظهور بابى و بهائى نوشته و هر جا احاديثى را ترجمه كرده كه منطبق با ظهور بابى و بهائى 

ق، تخطئه نموده و گاهى نيز كه بوده، آنها را با استفاده از رديه هاى بعضًا نام برده شده در فو

انطباق مزبور را خيلى واضح مشاهده نموده، عفت كالم را از دست داده و توهين نموده 

احاديثى را  ۲۱-۴۵در صص  مفتاح باب االبوابو جالب آنكه همتاى ايشان در ترجمۀ  ١٦١است

ًا ترجمه نموده و كه زعيم الدوله نويسندۀ اصلى كتاب به عربى در مورد قائم موعود آورده، عين

حداقل مثل مترجم بحاراالنوار، با دستبرد در ترجمه و اضافه كردن حواشى و پاورقى عليه امر بابى 

جا دارد از خوانندگان عزيز تقاضا . و بهائى، اصالت احاديث مربوطه را مخدوش نساخته است

فرمايند تا روشن گردد نمايد كه دو ترجمۀ مزبور از قسمت هاى مشخص شدۀ بحاراالنوار را مقايسه 

كه صرف غرض براى رد امر بابى و بهائى، نفوس مزبور را به چه امور خالف رضاى الهى كشانده 

و نكتۀ مهم كه قابل ذكر است آنكه هر چه از قديم به دهه هاى اخير مى رسيم، . و مى كشاند

بى و بهائى بى خبر عمدًا براى آنكه نفوس از اصل اخبار و احاديث و بشارات مربوط به ظهور با

به عربى نمى كنند ... بمانند، ديگر اقدام به چاپ كتب اصلى احاديثى چون اصول كافى، بحار و

و به جاى آن ترجمه هاى هدفمند را با حواشى و پاورقى چاپ مى كنند تا مردم را از اصل آن 

صل كتب مزبور را انشاءاهلل محققينى ا ١٦٢.بشارات محروم نمايند تاحقانيت ظهور جديد را نفهمند

اما به هر حال به نظر حقير اگر . با ترجمه هاى آن مقايسه خواهند كرد و حقايق را خواهند نوشت

، تعمق نمايد، ۱۳فى الحقيقه شخصى منصف و متقى و دقيق، فقط در همين ترجمه هاى بحار 

ن همه حديث خود به خود به حقيقت امر بهائى توجه خواهد نمود و از خود خواهد پرسيد چرا اي

كه تعبير به ظهور موعود اسالم شده، مورد تخطئه قرار گرفته و دربارۀ هر يك از آنها، مترجم محترم 

يك پاورقى نوشته و سعى در رد نمودن انطباق آنها با امر بابى و بهائى كرده؟ همچنين بايد از 
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مفتاح ضد بابى كتاب  رديه نويسان ايرانى بعد از زعيم الدوله پرسيد كه چرا نكات ضد بهائى و

او را در رديه هاى خود مى نويسند، اما احاديث مذكور در آن را كه منطبق بر دو  باب االبواِب 

  ظهور مذكور است متروك مى گذارند؟

سير اين رديه ها ادامه يافت تا اينكه درست قبل از پيروزى نهايى انقالب اسالمى در سنه   

اثر سيد محمد باقر نجفى كه به تعبيرى تركيب رديه  ،بهائيانصفحه اى  ۷۷۸ش، رديه .ه۱۳۵۷

مذهبى گذشته است، منتشر شد و از مطالب جالب اين اثر که خود گوياى تغييرات  –هاى سياسى 

تهمت ها و اكاذيب رديه ها و ظهور و بروز تناقضات و اختالف نظريات رديه نويسان و بر مال شدن 

خ امر بابى و بهائى مى باشد، آنكه، آقاى نجفى سال تاري۱۶۳مكذبين در اين » كم حافظگى«

كه در كتابش آنگونه با حضرت باب و بابيه عناد و لجاج ورزيده، در قسمتى از كتابش از صفحۀ 

به يكباره مانند ادوارد براون به صورت دايۀ دلسوزى براى بابيان در مقابل بهائيان  ۴۰۴تا  ۲۸۷

در اثبات حقانيت بابيه آورده و داليل مضحكى درآمده و بيش از يكصد صفحۀ كتاب خود را 

بر اثبات وصايت ازل اقامه كرده است واين در حالى است كه بايد ديده مى شد اگر به فرض، 

بهائيان قائل به وصايت و جانشينى ازل مى بودند، آيا آقاى نجفى مذكور كه مدعى بى طرفى در 

در اين ( ق قول بهائيان پر مى كرد؟تحقيقاتش مى باشد، باز همان صفحات را در اثبات صد

  .)و متن مربوطه مراجعه شود ۲۰مورد همچنين به اوايل مقدمۀ متن، و نيز يادداشت شمارۀ 

  و ادعاى تفرقه و انشعاب در دين بهائى رديۀ اسماعيل رائين

تا حال  ۱۳۵۷انقالب اسالمى در سال اينك قبل از آنكه به سير روند رديه نويسى از زمان پيروزى 

كر كه مانند بعضى از رديه  بپردازيم، الزم است مطالبى نيز در مورد يكى از رديه نويسان سابق الذِّ

نويسان ديگر، هنوز رديه اش مورد استناد است، بنويسيم و آن را در مقدمۀ ورود به بحث رديه 

ه  ۱۳۵۸- ۱۲۹۸(ست جز اسماعيل رائين هاى پس از انقالب اسالمى قرار دهيم؛ و او كسى ني

  .انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقى ربّانى، نويسندۀ رديۀ )ش

؛ )ش.ه۱۳۴۷تهران، ( فراموشخانه و فراماسونرى در ايران: داراى كتبى چون(دربارۀ رائين   

 يپرم خان سردار؛ )۱۳۵۲طهران ( حيدر خان عمواوغلى؛ انجمن هاى سرى در انقالب مشروطيت

، كه به گفته هاى بعضًا متناقض تهيه ...)؛حقوق بگيران انگليس در ايران؛ )۱۳۵۰ان،طهر(

شامل خاطرات آميخته به دروغ و افتراى  —ظهور و سقوط سلطنت پهلوىكنندگان دو جلد كتاب 
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، از طرفى با ساواك و انگليس و مأمورين ١٦٣در بعد از انقالب —ارتشبد سابق حسين فردوست

و كتاب فراماسونرى خود را با استفاده از اطالعات سوخته و اسناد و مدارك  مخفى آن مرتبط بوده

، و از طرفى ديگر همان منبع، وى را مرتبط با امريكا و كتاب فراماسونرى ١٦٤انگليس ها نوشته

تيپ قديمى انگليسى » «منزوى كردِن ِ«و » بدنامى«و براى » افشا گرى هاى امريكا«مزبور را از 

به علت عدم دسترسى به مدارك و اسناد معتبر و نيز به  بهاييانمى داند، ما  ١٦٥وىپهل» دولتمردانِ 

علت انزجار از درگير شدن در منازعات و دسيسه هاى سياسى و ريا كارانه ناسوتيان كه از آن 

ممنوعيم، فعًال نمى توانيم و نبايد اظهار نظر كنيم، اما به ارادۀ الهى، اهلش، درزمان مقتضى، 

  .نموده و خواهند نمود(!) ثال ايشان و كارهايشان تحقيق و افشاگرى هاى غير متوّهمانهدربارۀ ام

اما، صرف نظر از انگيزه هاى او و هر آنچه كه دربارۀ ايشان افشا شده و يا در آينده افشا   

، بايد گفت وى نيز با انشعاب در بهائيّت پس از مرگ شوقى ربّانىشود، دربارۀ كتاب وى، 

سياسى قبل از  –ى كه خداوند عليم مى داند، باز از همان مطالب رديه هاى مذهبى انگيزه هائ

استفاده كرده و با پيش فرض هاى وهمى، و با ) مثل رديه هايى كه اخيرأ از آنها ياد شد(خود 

استفاده از كتب موجود و نشريات جامعۀ بهائى كه مخصوص خود اين جامعه تهيه و در دسترس 

، ...)منتشره در زمان رژيم پهلوى، و اخبار امرىمثل شماره هاى مجلۀ (مى گرفته  همه بهائيان قرار

با  ١٦٦و امثال آقاى رائين نيز مى توانسته به آنها دسترسى داشته باشد و يا به قول آقاى دكتر فضائى

 ظهوراز بهائيان به دست آورد، و يا مى توانسته به قول تهيه كنندگان سابق الذكر » لطايف الحيل«

و  ١٦٨، كتب و انتشارات و اسناد ادارى جامعۀ بهائى را از ساواك بگيرد١٦٧و سقوط سلطنت پهلوى

يا از منابع خاص در خارج از ايران بدست آورد، نوشته آنچه را كه نوشته است و تحليل هاى 

  .موهوم و مضحك و غلط خود را ارائه نموده است

آنكه جامعۀ جهانى بهائى، حسب دربارۀ منابع بهائى مورد استفادۀ رائين، توضيح   

المعمول، اخبار وقايع مربوط به خود را در كشورهايى كه ميسر است به طور منظم نشر نموده و مى 

نمايد و ظاهرأ آقاى رائين، عالوه بر ديگر كتب بهائى، از اين نشريات استفاده كرده؛ اما و اما نظر 

هاى واضح شده، به نظر مى رسد اخبار و به اينكه در نقل قول از آنها مرتكب تحريف و دروغ 

مطالب راجع به امر بهائى را با استفاده از اكاذيب گروه هاى ضد بهائى و بعضأ كسانى كه از امر 

، نقل نموده؛ چنان كه همين ١٦٩بهائى جدا شده و عليه آن در داخل و خارج ايران رديه نوشته اند

با جعل اسناد مضحك عليه امر بهائى در  روش را اخالف مرحوم رائين بعد از انقالب اسالمى
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پيش گرفتند تا آنرا صهيونيستى و جاسوسى و امريكايى و انگليسى و روسى و تروريستى و فاسد و 

جلوه دهند، كه در ...(!) ضد اسالم و ضد ايران و قاچاقچى ترياك در عصر قاجاريه و زنا كار و

  .ادامه، اين عبد، به مناسبت، ذكرشان را خواهد كرد

به عنوان نمونه، گوشه اى از سناريوى توّهمى و جعلى امثال آقاى رائين را كه به كلى و به   

نحوى آشكار با واقعيات منصوص تاريخ بهائى و تعاليم آن مغايرت دارد، در اينجا مى آورد تا 

ه وى به نقل از نشري. مالحظه فرماييد كه مكر و حيلۀ نفوس ضد بهائى به چه حد بوده و مى باشد

آثار لجنۀ  ۹نويسندۀ نشريه شمارۀ «: اى كه ادعا مى كند نشريۀ بهائيان است، چنين مى نويسد

پس از صعود مبارك، اصحاب خاص آن ... «: امرى طهران، درباره روحيه خانم مى نويسد

حضرت يعنى حضرات ايادى، تحت تأثير حرم َاَمة الَبهاء روحيه خانم قرار گرفتند، و چون روحيه 

و نمى توانست اوامر رئيس بيت العدل انتصابى ولى امراهلل را اطاعت كند،  ١٧٠عقيم بود. ..خانم

... را به نقض عهد و ميثاق الهى داللت نمود، و حضرات ايادى) ياران شوقى(لذا ايادى امر اهلل 

به موت و هالكت روحانى دچار گشتند و بناى ركين نظم بديع الهى را كه به دست ولى عزيزاهلل 

  ١٧١»...بنا شده بود، منهدم نمودند) ن متنعي(

و آدرس ناقص و بدون تاريخ و  آثار لجنه امرى طهران ۹نشريه شمارۀ سواى آنكه عنوان   

صفحۀ آن و لحن و ادبيات آن، گوياى دروغى بودن آن است، و سواى ادعاى جعلى بى شرمانۀ 

نفر  ۲۷بهائى هستند، مى دانند كه از رائين و امثال او در فوق، همۀ بهائيان و آنها كه آشنا با امر 

نفرشان ثابت و  ۲۶ميالدى،  ۱۹۵۷ايادى امر موجود هنگام صعود حضرت ولى امراهلل در سال 

مستقيم بر عهد و ميثاق الهى ماندند و بر عكس آرزوهاى جاعلين مبنى بر ايجاد تفرقه ابدى و 

نگشتند، بلكه زنده تر و قوى تر از » به موت و هالكت روحانى دچار«دائمى در امر بهائى، نه تنها 

هر قهرمانى ُسّكاِن امر را به دست گرفتند و با اقداماتى حيرت انگيز زمام امور جامعه را در سنۀ 

ميالدى به بيت العدل اعظم سپردند؛ و سر آمد و شاهكار اقدامات حيرت انگيز  ۱۹۶۳موعوِد 

، مصدر خضوع و انقطاعى شدند كه قرن ها مزبور اين بود كه به طرزى بى سابقه در تاريخ اديان

بر عكس  —موجب تحسين ِ َمالِء اعلى خواهد بود، و آن اينكه بدون وسوسۀ رياست يا مقام

ايشان را از عضويت بيت العدل اعظم معاف بدارند؛ پاک و  بهاييانتقاضا كردند  —ميسن ريمى

اين فقط ميسن ريمى بود كه، على و . مقّدس است پروردگارو خالق ِ ايشان که َبهىِّ َابهى است

مبنى بر تحقق پيش بينى ) ۱۹۵۷نوامبر  ۲۵مّورخ (نفر اياديان امر الهى  ۲۶رغم امضاى ِ ابالغيه 
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حضرت بهاءاهلل در كتاب مستطاب اقدس در خصوص امكان قطع سلسلۀ موروثى واليت امر و 

 ۸۵سن متجاوز از  ميالدى، در ۱۹۶۰در  ١٧٢تفويض امور صرفًا به بيت العدل اعظم الهى،

سالگى، شهادت و امضاى دو سه سال قبل خود را ناديده گرفت و بر خالف الواح وصاياى 

ميالدى اولين  ۱۹۶۳حضرت عبدالبهاء ادعاى رياست و جانشينى كرد و لذا در وقتى كه در سنه 

، بر در سراسر عالم به روشى سه مرحله اى انتخاب گرديد بهايياندورۀ بيت العدل اعظم توسط 

به «، فقط او بود كه (!)عكس مفاد سند جعلى ِ ارائه شده توسط آقاى رائين از نشريه بهائيان

نفر ايادى مزبورکه جانم فداى ارواح عزيزشان باد،  ۲۶شد و باقى » موت و هالكت روحانى دچار

سال در ظلِّ بيت العدل اعظم، با خضوع و خشوع وفروتنى ووارستگى و پايدارى  ۴۰حدود

تادگى در دين خدا، كمر اطاعت و خدمت بستند و همۀ ايشان در نهايت ثبوت و وفا به وايس

  .ملكوت ابهى صعود نمودند

اينك پس از گذشت بيش از سه دهه از توهمات مرحوم رائين و امثال ايشان، وقايع اتفاق   

 —دازجمله مواردى كه در فوق ذكر ش —افتاده در جامعۀ بهائى و تشكيالت آن در اين مدت

. مزبور و به هيچ دليل ديگرى نياز ندارد» سناريوى«خود اعظم دليل زنده اى است بر كذِب 

طالبين خود مى توانند سير امر بهائى و جامعه و تشكيالت آن را در اين سه دهه بررسى و قضاوت 

فرمايند تا مالحظه نمايند در اين وانفساى غفلت و غرور سياسى و تشكيالتى عالم، يد قدرت 

لهى چه تشكيالت و مؤسسات ربانى اى را براى ادامۀ حيات بشر بر اين كرۀ خاكى تدارك فرموده ا

و تا  ١٧٣مى باشد» آخرين ملجاء و پناه تمدن متزلزل كنونى«كه رأس آن يعنى بيت العدل اعظم، 

ر ببينند كه چگونه يد قدرت الهى اكاذيب مفترين را بر مال مى سازد   .به چشم سر و سِّ

ه، براى سياست زده هاى ُمتوّهم و دروغ پردازى چون رائين و اخالفشان پس از اين بند  

از حضرت  لوح دنياانقالب اسالمى كه ذكرشان در ادامه خواهد آمد، مناسب مى داند قسمتى از 

 —و البته همدستان ازلى او —بهاءاهلل را كه دربارۀ سلف آنها، يعنى سيد جمال الدين اسد آبادى

چون  —از حضرت بهاءاهلل را كه وصف الحال امثال ايشان لوح ِشكر شكنمتى از است، و نيز قس

شيخ عبدالحسين طهرانى، و ميرزا بزرگ خان قزوينى كارپرداز ايران در بغداد در ايام تبعيد 

نيز به روش موالى  بهاييانمى باشد، در ذيل بياورد تا ايشان بدانند  —حضرت بهاءاهلل از آن شهر

  : مى فرمايند. خود سالك بوده و خواهند بود هميشگى و ابدى
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) حضرت بهاءاهلل(نفوسى كه به اين مظلوم . از قبل به اين كلمۀ عليا نطق نموديم...  

. منسوبند بايد در مواقع بخشش و عطا ابر بارنده باشند و در اخذ نفس اماره، شعلۀ فروزنده

ز قرارى كه شنيده شد نفسى ا. سبحان اهلل اين ايام ظاهر شده آنچه كه سبب حيرت است

فى الحقيقه . وارد مقر سلطنت ايران گشت و جمعى بزرگان را به ارادت خود مسخر نمود

آيا چه شده كه مظاهر عزت كبرى، ذلت عظمى از . اين مقام، مقام نوحه و ندبه است

عزت نفس كجا رفت؟ الزال آفتاب بزرگى و ! استقامت چه شد. براى خود پسنديدند

افق سماء ايران طالع و مشرق، حال به مقامى تنّزل نموده كه بعضى از رجال،  دانايى از

و شخص مذكور دربارۀ اين حزب در جرائد مصر و دائرة . خود را ملعب جاهلين نموده اند

المعارف بيروت ذكر نموده آنچه را كه سبب تحير صاحبان آگاهى و دانش گشت و بعد 

به اسم عروة الوثقى طبع كرد و به اطراف ) وزنامه اىر(به پاريس توجه نموده و جريده اى 

هم ارسال داشت و به ) محل تبعيد و حبس حضرت بهاءاهلل(عالم فرستاد و به سجن عكا 

بارى اين مظلوم دربارۀ او . اين سبب اظهار محبت نمود و مقصودش تدارك مافات بوده

عدل و انصاف منور  از حق مى طلبيم او را حفظ نمايد و به نور. صمت اختيار كرد

   ١٧٤.دارد

  : و نيز مى فرمايند    

معلوم آن جناب باشد كه يكى از معتكفين آن ارض كه مشغول به زخرف دنيا است و ... 

از جام رحمت نصيبش نه و از كأس عدل و انصاف بهره اش نه و در لحظه اى اين بنده 

ظلم برداشته و به خون  را نديده و در مجمعى مجتمع نشده و ساعتى مؤانست نجسته، قلم

  .مظلومان رقم كشيده

  َاْفتى ِبَسْفِك َدمى فى الِْحلِّ َوالَْحَرمِ    َفَطْوعًا ِلقاٍض َاتى فى ُحْكِمِه َعَجبا  

ل و َحَرم، كليه داد و حال ( خدايا آن قاضى را راضى فرما كه فتوا به خون اين آواره در حِّ

ت چنان دلسخت بود كه خون اين عبد آنكه صيد در مشعر الحرام حرام است ولى آن بخ

بعضى حرفهاى بى معنى هم به جمعى گفته و در همين ) ١٧٥را در حل و حرم هدر نمود

روزها هم به شخص معروف، بعضى مقاالت از ظنونات خود بيان نموده و آن شخص اين 

  .دو روزه به طهران رفته با دفترى حكايت و كتابى روايت
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  پيش حق پيدا و رسوا همچو روز  موز               آنچه در دل دارد از مكر و ر  

از اين بنده اگر . همۀ اين مطالب معلوم و واضح است و بناى آن هم مكشوف و محقق  

از علم خدا چيزى فراموش نمى (كتمان كنند، از حضور حق ال يْعُزُب َعْن ِعلِْمه ِمْن َشىٍء 

ه آخر به كدام شرع متمسكند و چگونه مستور ماند؟و ندانستم ك)شود و مخفى نمى ماند

. اين بنده كه مدتى است بالمّره عزلت جسته ام و خلوت گزيده ام. به چه حجت مستدل

اين حسد از چه احداث شد و اين بغضا از . در از آشنا و بيگانه بسته ام و تنها نشسته ام

  .كجا هويدا گشت؟ و معلوم نيست كه به آخر خير برند و كام دل حاصل نمايند

اگر چه ايشان به هوى سالكند اين فقير به خيط تقى متمّسك و ان شاءاهلل به نور هدى   

كدورتى از ايشان ندارم و ِغّل در دل نگرفته ام، به خدا واگذاشته ام و به عروۀ . مهتدى

آب داغ (بعد از حصول مقاصد ايشان شايد از َحميم ِ جحيم . عدل تشبث جسته ام

زيرا كه حاكم . مشروب شوند و از نار غضب الهى مرزوق) مذكور در قرآن مجيد/جهنم

آخر بايد يك مجلس مالقات نمايد و بر . مقتدر در ميان است و از ظلم البته نمى گذرد

. امور مطلع شود تا بر ايشان مبرهن گردد، آن وقت حكم جارى كنند، ُقِضى و ُامِضى

تا زمان آن نرسد هيچ  .دست ظنون ايشان كوتاه است و شجر عنايت الهى بغايت بلند

نفسى را بر ما قدرت نيست و چون وقت آيد، به جان مشتاقيم و طالب، نه تقديم يابد، نه 

ِاْن ينُْصرُكُم اهللُ َفال غاِلَب َلُكْم َو ِاْن يْخُذلُْكْم َفَمْن َذا . ِانّا ِللِه و ِانّا ِاَليِه راِجعون«. تأخير

الُم  َبَع الُهدىالّذى ينُْصُرُكم َبْعَدُه َوالساگر . همانا از خداييم و به او راجع( ١٧٦»على َمِن ات

خدا شما را يارى كند احدى غالب بر شما نيست، و اگر از شما دست كشد پس كيست 

  ).كه بعد از او شما را يارى كند و سالم باد بر آنكه پيروى هدايت الهى نمود

انشعاب در بهائيت پس از مرگ «در اينجا الزم مى داند عالوه بر آنچه دربارۀ مؤلف   

ذكر شد، توضيحاتى نيز دربارۀ ادعاى بعضى رديه نويسان چون آقاى رائين و آواره » شوقى ربّانى

مثًال آقاى دكتر يوسف . و صبحى و ديگران در خصوص به اصطالح انشعابات مزبور تقديم نمايد

و كسروى ... ائى گرى،تحقيق در تاريخ و عقايد شيخى گرى، بابى گرى، بهفضائى در كتاب 

به طور كلى فرقه هاى زير از آغاز قيام سيد باب تا كنون، از آئين «: مى نويسد ۲۱۱، ص ١٧٧گرايى

فرقۀ بابى، فرقه و آيين ازلى، آيين بهائى، فرقۀ ثابتين، فرقۀ ناقضين، : باب و بهاء پديد آمده اند
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ين مضمون در رديه هاى قبلى و هم» .فرقۀ سهرابى، فرقه و طرفداران ميسن ريمى، فرقۀ جمشيدى

مكّرر در مكّرر تكرار شده و مى شود تا با بزرگ كردن  —و نيز پس از انقالب اسالمى —بعدى

به عنوان فرقه اى دينى منشعب از امر بهائى، كه عمًال وجود خارجى » عناوينى«و » اسماء«

حال حاضر بيش از هفت  ندارند، امر بهائى و جامعۀ فعال و پوياى فراگير جهانى آن را كه در

ميليون نفر مى باشد، عمدًا مستور و پنهان و كم اهميت و مرده جلوه دهند؛ حال آنكه بررسى 

وضعيت موجود جامعۀ بهائى و نفوذ عملى تعاليم بهائى در عالم كه جالب انظار دول و ملل و نيز 

، عكس آنرا اثبات ١٧٨ته اندسازمان ملل متحد شده و بزرگان عالم آن را تنها اميد آيندۀ بشريت گف

خوب است . مى كند و احتياج به هيچ توضيح و دليل اضافى ديگرى را نيز باقى نمى گذارد

خوانندگان عزيز و هموطنان گرامى كه شايد از حقايق اين امر بتمامه مطلع نشده اند، از رديه 

ن كدامند و عقايدشان نويسان عليه امر بهائى بپرسند كه آن اسماء و عناوين كجايند و مصاديقشا

چيست و اعمال و فعاليت هايشان، چه در ارتباط با خودشان و چه در ارتباط با اهل عالم و 

اصالح و حل مشاكل جهانى چيست و چگونه است؛ و در مقابل همين موارد را دربارۀ امر بهائى 

و بعد  ١٧٩»گرانبه چشم دي«نه » چشم خود ببينند«و جامعه و تشكيالت آن بررسى فرمايند تا به 

از اين بررسى متوجه خواهند شد كه چرا همان رديه نويسان در مورد دو ديانت مقّدس بابى و 

بهائى و تاريخ و تعاليم آن مفصالٔ مى نويسند و تحريف و تمسخر و تحقير مى كنند، اما از آن 

رفًا براى تخطئۀ به اصطالح ِفَرق و ِانشعابات، چيزى ندارند كه بنويسند و ص» عناوينِ «و » اسماء«

به نظر اين عبد . موهوم مزبور دلسوزى مى كنند» عناوينِ «حقيقت امر بابى و بهائى، بعضًا براى 

يكى اينكه آن : رديه نويسان حداقل به دو دليل نمى توانند در مورد آن به اصطالح ِفَرق بنويسند

خصى ندارند كه ريشه فرق جز اسمى بى ُمَسّمى نيستند و شخصيت حقيقى و حقوقى و تعاليم مش

و تنه آن به شجرۀ تنومند امر بابى و بهائى پيوسته باشد، ودر حقيقت داّل بر اغراض نفوس 

معدودى هستند كه مخالف تعاليم اين دو دين نيز مى باشند؛ ديگر اينكه اگر بنويسند، با توجه به 

ر در ظل و زير مزبو» عناوين«فرقۀ منشعب از يك دين، معلوم مى شود كه » تعريف منطقى«

  .مجموعۀ امر بابى و بهائى قرار نمى گيرند

اما به هر حال جهت تسهيل تحقيق براى خوانندگان عزيزى كه ممكن است به علل   

مختلفى فرصت آن را نداشته باشند، ذيًال در اين باره، به اندازه اى كه در شرايط موجود به منابع 
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مزبور » عناوينِ «و » اسماء«تا آن عزيزان بدانند  ، نكاتى را تقديم حضور مى كند١٨٠دسترسى دارد

  .به چه علت در رديه هاى ضد بابى و بهائى مكررًا ذكر شده اند

سال اين بوده است كه به  ۱۶۳از جمله آرزوهاى سركوب شدۀ مفترين در اين ) الف  

طه خصوص ديانت بهائى نيز مانند اديان سابقه داراى فرقه هاى مختلف گردد تا به اين واس

ادعاى آن را مبنى بر ايجاد اتحاد و وحدت عالم انسانى تخطئه كنند و جالب است كه در اين 

زمينه، كوچك ترين اشاره اى نيز به وجود فرق در اديان مزبور نمى كنند و از اين بابت ايرادى را 

  .نيز وارد به آن اديان نمى بينند

يد كرد آنكه بر عكس تلقينات عمدى نكتۀ مهمى كه قبل از هر توضيحى بايد بر آن تأك) ب  

سالۀ رديه نويسان، اديان بابى و بهائى در زمرۀ ِفَرق ِ اسالمى نيستند؛ بلكه دو دين  ۱۶۳و مصرانۀ 

بر اساس اين تعريف، اوًال حضرت . مشخص هستند و شارعين آن دو، اولوالعزم اند و قائم به ذات

انيًا آنكه شريعتى وحيانى و الهى تشريع فرموده باب و حضرت بهاءاهلل مّدعى مقام شارعيّت اند، ث

اند، ثالثًا آنكه شريعتشان نافذ در قلوب بوده و عليرغم مخالفت هاى شديده و قلع و قمع هاى 

سوره ابراهيم قرآن مجيد مالك كلمۀ طيبۀ حّقه و  ۳۳-۲۹چنانچه در آيات .دائمى، فانى نگرديدند

َزَهَق الْباِطُل ِان الْباِطَل كاَن «وح بيان شده و آيه مباركه وجه تفاوت آن از كلمۀ خبيثۀ باطله به وض

  ١٨١.مؤيد آن مى باشد) ۸۳-ِاسراء(» َزهُوقًا

بر عكس اديان قبل، كه به شهادت و پيش بينى خود انبيا و امت آنها و وقوع آن پيش ) ج  

قبل، به شهادت و بينى ها، دچار تفرقۀ دائمى شدند، ظهور موعودشان در آخر زماِن ِ ُامت هاى 

) ص(به عنوان مثال حضرت محمد. پيش بينى همان انبيا، دچار تفرقۀ دائمى نشده و نخواهد شد

فرقه  ۷۳امت من، به زودى «فرقه شدند و  ۷۲فرقه و امت مسيحى  ۷۱فرموده اند امت يهود 

حال آنكه بر  ١٨٢).نّاِر ِاّال واِحَدةَسَتتفِرُق ُامتى َعلى َثالَث َو َسبْعيَن ِفْرَقٍة ُكلها فى ال(،»خواهند شد

عكس، طبق نبوات و بشارات همۀ كتب آسمانى قبل، تأكيد شده است كه موعود ظاهر خواهد 

شد و بين همه گروه ها و فرق و امم داورى خواهد فرمود و كل را به دين واحد فرا خواهد خواند و 

حدت خواهد بخشيد و اين آيۀ مباركه اختالفات آنان را حل خواهد كرد و به واسطه آن، عالم را و

ُهَو الّذى َاْرَسَل َرسُوَلُه ِبالُْهدى َو ديِن الَْحقِّ ِليْظِهَرُه «: دربارۀ او كامًال تمامًا مصداق خواهديافت

؛ و در اين مورد مالحظۀ ترجمۀ بعضى احاديث در صص ١٨٣»َعَلى الّديِن ُكلِّه َو َلْو َكرَه الُْمْشِركونَ 

ترجمۀ رديه نويس عليه امر بهائى، آقاى حسن فريد گلپايگانى » فتاح االبوابم«كتاب  ۴۳و  ۳۰
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تمام اديان و مذاهب را از ميان مردم «: موجب آگاهى بيشتراست؛ از جمله ائمۀ اطهار فرموده اند

پس بدعتى را نمى گذارد ... بر مى دارد تا جز دين خالص، دينى و مذهبى در عالم باقى نماند

در زمان وى جز دين ِ خالص از رأى و نظر، باقى نخواهد ... «، »...زائل و باطل كندمگر آنكه آنرا 

ماند، در غالب احكامش با آراء علما مخالفت مى كند؛ به اين جهت آنان از آن آقا ملول مى 

و منطقًا هم چنين بايد » .شوند، زيرا خواهند دانست كه بساط اجتهاد آنان در هم پيچيده مى شود

كه اگر دين خود موعود فرقه فرقه دائمى گردد، ديگر نخواهد توانست عالميان را وحدت باشد چه 

  :بخشد چه كه 

  كى تواند كه شود هستى بخش  ذات نايافته از هستى بخش                        

به خاطر آنچه در فوق ذكر شد، براى اينكه دين موعود فرقه فرقه نشود، بر عكس اديان ) د  

جانشينى پس از صعود و وفات شارع، تلويحى و شفاهى نبود؛ بلكه كتبًا به قلم خود قبل، مسئلۀ 

چنان كه حضرت شوقى ربانى، بر عكس تصور امثال رائين كه نفس  ١٨٤.شارع، منصوص شد

مخالفت بعضى چون ميسن ريمى را، دليل وجود انشعاب و ِفَرق در امر بهائى دانسته اند، مى 

  : فرمايند

ن اين دور و همۀ ادوار گذشته آن است كه در اين ظهور، امكان تفرقۀ تفاوت اساسى بي  

دائمى بين پيروان پيامبر از طريق دستورات صريح و مستقيم كه ممّهد لوازم ضرورى براى حفظ 

   ١٨٥.وحدت جامعۀ مؤمنان شده است، جلوگيرى شده است

  : و در بيانى ديگر چنين فرموده اند

مالحظه شود معلوم و واضح گردد كه شدائد و آالم و فى الحقيقه اگر به ديدۀ بصيرت 

تضييقات و تطوراتى كه امر الهى را در اين دور مقّدس احاطه نموده، با هيچ يك از 

مصائب و بالياى سابقه در اعصار و ادوار ماضيه قابل قياس نيست و برخالف اديان 

تفريق كلمة اهلل سابقه، انقالبات و تحوالت طاريه به هيچ وجه موجب تشتيت جمع و 

نگرديده و در بين دوستان حضرت رحمن، ايجاد انشعاب و انشقاق ننموده، بلكه 

بالعكس امتحانات و افتتانات علت تطهير امر اهلل شده و مورث تحكيم و تقويت اساس 

شريعت اهلل گرديده و بنيۀ جامعه را براى مقابلى با موانع و مشكالت آتيه محكم تر و 

  ١٨٦.است استوار تر ساخته
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لذا از نصوص و مطالب فوق مشخص است كه بسيار بديهى است كه نفوس خاصى از هر   

گروه، چه دينى، چه سياسى، چه فرهنگى جدا شوند و بعضًا به مخالفت با آن گروه نيز برخيزند، 

اما اين، لزومًا به اين معنى نيست كه آن فرد جدا شده حتمًا مى تواند گروهى مجزا براى مدتى 

بنابراين در امر بابى و بهائى نيز نفوسى بوده اند كه از آن جدا شده اند و به . نى تشكيل دهدطوال

كه در اين صورت بحثى هم از فرقه سازى در ميان  —دين سابق خود و يا عقايد ديگر پيوسته اند

به  اما بعضى از چنين نفوس نيز بوده اند كه نه تنها جدا شده اند، بلكه عليه امر الهى —نيست

انواع وسايل نيز قيام نموده اند و مخالفت كرده اند و بعضأ عّدۀ بسيار ناچيزى را نيز تا مدتى فريفته 

اند، اّما برعكس ظهورات سابقه، مخالفتشان به پيروزى نرسيده و آن عّدۀ ناچيز نيز از گردشان 

يأس و خسران دچار  پراكنده شده، بعضًا مجددًا به امر الهى پيوسته اند و خود مخالفين نيز به

  ١٨٧.شده، از صحنه خارج گشته اند و امر الهى از وجودشان تطهير شده است

و ۱۸۵و  ۱۸۴علت چنين حقيقت و واقعيتى همانست كه در دو يادداشت به شماره هاى   

» دستورات صريح و مستقيم«ر گرفته و آن عبارتست از متن و نصوص مربوط به آنها مورد تأكيد قرا

نازل از اقالم مبارك شارعين دو ظهور بابى و بهائى و نيز اقالم مباركۀ حضرت عبدالبهاء و حضرت 

ولى عزيز امراهلل كه كتبأ وضعيت پس از صعود خود و جانشينى خود را منصوص و مرقوم و به خاتِم 

تأسيس قوۀ عهد و «نانكه در مورد حضرت باب، ايشان با چ. َحتم، َممهور و مختوم فرمودند

از ظهورشان را  ۹صريحًا سنۀ  ١٨٨»بيان فارسى و عربى«در » ميثاقى محكم دربارۀ ظهور بعد خود

به عنوان سال مبدأ ظهور حضرت بهاءاهلل مشخص كردند و چون دورۀ دينيشان و فاصلۀ مزبور 

ارسى فرمودند كه در َكور بابى ذكر وصايت نمى شود خيلى كوتاه بود، لذا باز به نص كتاب بيان ف

و لذا به جاى ذكر وصايت ) ۶از واحد  ۱۴باب (اطالق مى گردد » مؤمنين«و به كل نفوس، لفظ 

كسى كه خدا او را (يعنى حضرت َمن ُيظِهُرُه اهللُ » موعود بيان«، ذكر »بيان فارسى و عربى«در 

اب مورد تأكيد قرار دادند و كل انظار را متوجه ظهور آن را در سراسر آن كتاب مستط) ظاهر مى كند

و به خاطر همين تأكيدات صريحۀ حضرت باب بود كه  ١٨٩.نور االنوار در عالم امر و خلق نمودند

به قول يكى از . (حتى به شهادت محققين غير بهائى، اكثريت قريب به اتفاق بابيان بهائى شدند

  .)مراجعه شود ۳۵۶-۳۵۳صص  ۲به قرن بديع ج . نددرصد بابيان بهائى شد ۹۵مستشرقين، 

و اما در مورد تعيين جانشين و تشريع عهد و ميثاق الهى در دور بهائى و منحصر به فرد   

در هيچ يك از كتب «: بودنش در ميان همۀ اديان آسمانى، حضرت ولى امراهلل چنين مى فرمايند
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نمى توان راجع به عهد و ميثاق و ) بحضرت با(مقدسۀ اديان عالم، حتى در آثار حضرت اعلى

تدارك نظم ادارى نصوصى يافت كه از حيث درجه و اعتبار با آنچه در اين مورد در اساس آيين 

لذا چون دورۀ دين بهائى به نص حضرت بهاءاهلل حداقل  ١٩٠».بهائى است، قابل قياس باشد

زجمله دو اثر و سند بى سال معين شده، كتبًا به خط حضرتشان، در چند اثر متفاوت، ا ۱۰۰۰

، حضرت كتاُب عهدىو وصيت نامه شان، تحت عنوان » كتاب مستطاب اقدس«همتا، يعنى 

ى خود، كتبًا به خط الواح وصايا عبدالبهاء را به عنوان جانشين انتخاب كردند و ايشان نيز در 

ص فرمودند، خود جانشينى حضرت شوقى ربانى را به عنوان ولى امر بهائى بعد از خودشان منصو

و در جهت تحكيم و تأييد و تأسيس آن،  —و هم حضرت بهاءاهلل و هم حضرت عبدالبهاء

كتبًا و منصوصًا دستور تشكيل بيت العدل اعظم را كه پس از صعود  —حضرت ولى امراهلل

و باز به همين علت بود كه اهل بها  ١٩١.حضرت ولى امراهلل انتخاب شد، تشريع و تبيين فرمودند

درصد بر اين خط سير جانشينى ثابت  ۹/۹۹قريب به ) طبق محاسبۀ بنده با آمار موجود(كّالً 

ماندند و نصوص قطعى و مكتوب مزبور، راه هر گونه شبهه و تفرقۀ دائمى را بر اين اكثريت بست و 

حاليه اهل بها كل، در يک گروه واحد، در ظّل بيت العدل اعظم مشغول محقق ساختن وعود 

صلح اعظم و وحدت بنى آدم و رسيدن به مدنيت الهيۀ مذكور در آثار بهائى  الهيه در جهت

  ١٩٢.هستند

با تمام اين تفاصيل، ممكن است هموطنان عزيز با توجه به آنچه در كتب رديه، ) هـ  

ازجمله رديه هاى تكرارى آقاى دكتر فضايى و آقاى رائين و آقاى بهرام افراسيابى و امثالهم آمده، 

كه اگر چنين است پس اسامى مزبور همچون بابى و ازلى و امثالهم چيست؟ كنجكاو باشند 

آنكه در ايام حيات خود  ١٩٣توضيح مختصر و فشرده اى كه در طبق اخالص تقديم مى گردد

حضرت باب نفوس معدودى چون مال جواد برغانى، مال عبدالعلى هراتى، ميرزا ابراهيم شيرازى 

شدند و شروع به حمله به حضرت اعلى كردند و عاقبت به  كه اول مؤمن شده بودند، بعدًا جدا

حاجى ميرزا كريم خان كرمانى، رهبر شيخيه كه از مخالفين سرسخت حضرت باب بود، پيوستند و 

در آثار حضرت اعلى به مصداق احاديث اسالمى كه در آنها پيش بينى آمدن َدّجال و سامرى و 

شده، به آن القاب ناميده شدند و همانطور  ١٩٤بتتعابيرى شبيه به آن چون طاغوت و ِعجل و جِ 

كه مالحظه مى شود ظهور اين معرضين در واقع تحقق شرايطى از شرايط ظهور موعود اسالم و 
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ديگر اديان مى باشد و البته فرقۀ كريمخانى مزبور از فرق اسالمى محسوب شده و هميشه ضد 

  .ديانت بابى و بهائى بوده است

سال بوده  ۹در فوق ذكر شد، حداقل دورۀ ديانت بابى » د«بند  و اما همانطور كه در  

كه در انتهاى آن حضرت بهاءاهلل به عنوان موعود ديانت بابى، در سياه چال طهران به  ١٩٥است

هـ  ۱۲۷۹وحى الهى مبعوث شدند؛ ولى اين حقيقت را به بابى ها اظهار علنى نفرمودند تا سال 

سال به  ۹در آن . نگام تبعيد به استانبول، آن را علنى فرمودندق كه در آخر ايام سرگونى بغداد، ه

قدرى تاريخ بابى مملو از باليا و تضييقات و حبس و نفى و كشتار و شهادت بوده است كه بابيان 

نظر به جّو خفقان و عدم امكان دسترسى اكثرشان به آثار پراكندۀ نازله از قلم حضرت باب، تنها 

بود، حقانيت ادعاى حضرت باب و استقامت در راه دين جديد بود، چيزى كه بر ايشان محرز 

  .چنانكه آن را به عمل خود ثابت كردند و به منصۀ ظهور رساندند

و باقى ماندن بقيه ) عراق(سال و تبعيد و مهاجرت عده اى از آنها به بغداد  ۹اما پس از آن   

بحاراالنوار، (احاديث اسالمى  كه طبق) ه ق۱۲۷۹(از ظهور حضرت باب  ۱۹در ايران، تا سنۀ 

حضرتشان آن را حداكثر مهلت ِ دورۀ دينشان تا ظهور موعوِد بيان، تعيين فرموده بودند، ) ۱۳جلد 

بابيان به علت بى لياقتى و خوف و مخفى بودن دائمى ازل كه نظر به ِحَكمى فقط اسمش تشهير 

ضرت بهاءاهلل كه طبعًا به گوش ، على رغم هدايات ممکنۀ ح١٩٦شده بود، ولى ُمسّماى غايب بود

همۀ بابيان در همه جا، به خصوص نقاط مختلف ايران، نمى رسيد، آنان به خصوص طى سه 

چهار سال اول ايام تبعيد حضرت بهاءاهلل به بغداد و هجرت ايشان به كوههاى سليمانيه به مدت 

رهبرى آن شدند و  دو سال، دچار سوء تفاهمات و عدم درك وضعيت موجود دين و جامعۀ خود و

بر مؤمنين گشوده » باِب َاسماء«از طرفى چون براى اولين بار در اديان الهى، مظهر ظهور حق، 

و در وصف نفوس مختلف، اسماء و صفات كماليۀ رحمانيه به كار رفته بود، خوِد بعضى  ١٩٧بود

اين بود كه آنها  از اين نفوس يا ديگران مّدعى مقاماتى براى ايشان مى شدند كه در تشبيه مانند

همچون آيينه هايى هستند كه اسماء و صفات مختلفۀ خورشيد مظهر ظهور حق را در خود دارند و 

منعكس مى سازند، و به اين ترتيب بود كه پس از شهادت حضرت اعلى، حقانيت و عظمت 

ى ايشان را، تا ظهور موعود بيان، در آيينه هاى وجود صاحبان آن اسماء و صفات و القاب م

جستند و بعضى احاديث اسالمى نيز كه در آن سخن از قائم گيالنى و قائم خراسانى و امثاله رفته 

به اين ترتيب به . مؤيِد وجود مرايا و نمايندگان و قائم مقاماِن قائم اصلى به حساب مى آمد ١٩٨بود
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و در كنار  زلىمرآتى يا ا، قدوسى، قرة العينىعنوان مثال در قزوين بحث از عناوينى چون بابيان 

آنجا كه عيان است چه حاجت به «، به مفاد »عيانى«و در برابر اين يكى، عنوان » بيانى«آنها 

كه در آن  —اما در آشفته بازارى اين چنين. ، با ادعاى مكاشفه و شهود، مشهود بود»بيان است

و به وخامت و اعمال و اخالق بابيان نيز بعد از شهادت محبوبشان در اثر فشارهاى بى امان، ر

كمكى به بهبود وضع جمعيت بابى نمى نمود، بلكه » عناوين مزبور«نه تنها  —تدنى گذاشته بود

  ١٩٩.آنان را شديدًا دچار حيرت و ضيق معارف ربانى هم كرده بود

لذا بعضًا نفوسى، محصور در تفكرات و عاَلِم عقيدتى خود و با احساس اين نياز كه طبق   

تا سنۀ  ۹نها منوط به ظهور حضرت َمن ُيظِهُرُه اهللُ موعود بيان در سنۀ آثار حضرت باب، نجات آ

بود و نه به وجوِد اسمى بى ُمسّمى و موهوم و مستور كه تأثيرى عملى در نجات ايشان  ۱۹

نداشت، خود در اثر اين عوامل و به خاطر توصيفاتى كه از قلم حضرت باب در وصف بعضى از 

ساِس حالِت جذبات و غلباِت شوق و ذوق عرفانى، كلمات و اشعار ، با اح٢٠٠آنان نازل شده بود

و مناجات هايى از خود نوشتند كه به نظر بعضى، حمل بر ادعاى جديد، ازجمله ادعاى مظهريت 

و موعوديت دين بابى و َمن يظِهُرُه اللهى، مى شد و آنچنان كه در كتب بهائى توضيح داده شده و 

نفر چنين ادعاهايى نمودند؛ اما اينان و  ۲۵، ٢٠١تلف اشاره شده بوددر احاديث نيز به تعابير مخ

عناوين سابق الذكرى چون قرة العينى و قّدوسى و غيره، پيروانى مشخص و بقاى نام و نشانى 

نداشتند كه بتوان بر آنها عنوان فرقه  —تا چه رسد در عمل و واقعيت —معين، حتى در اذهان

ازجمله به همين خاطر بود . فرق ديگر اديان سابقه، اطالق نمودهاى منشعب از دين بابى، مانند 

خود، حكم  مستيقظكه، بر عكس ازل كه به علت حسدى كه بر آن مدعيان مى ورزيد و در كتاب 

قتلشان را داد و چند نفرشان را نيز به دست عوامل خود شهيد نمود، حضرت بهاءاهلل با توجه به 

تى و اجتماعى بابيان و آن معدود مدعيان، قبل و پس از شرايط خفقانى و بى پناهى ِ عقيد

شهادت حضرت باب، در آثار خود، قضاوتى بس شفقت آميز و عبرت انگيز و سراسر لطف و 

 ۲۵۳- ۲۶۱صص  كتاب بديعفضل و عفو و محبت، دربارۀ آنان مى فرمايند؛ چنانكه ازجمله در 

ابراهيم، جناب حاجى مال هاشم و از بعضى از آن مدعيان همچون، جناب ديان، جناب آسيد 

ميرزا غوغا نام مى برند و توضيح مى فرمايند كه آنان در حقيقت مّدعى مقامى نبوده اند، ولى 

حسد ازل باعث شد وى آنان را به بهانۀ اّدعاى مقامات رد كند و بعدها ازليان در رديه هاى خود 

دند، مدعى شدند كه آن معدود بو» آيات«براى تخطئه كردن مقام حضرت بهاءاهلل كه صاحب 
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بوده اند و لذا حضرت بهاءاهلل هم مثل آنان َنعوُذ ِباهلل مدعى باطلند و َمن » آيات«نيز مدعى 

و همين تهمت هاى ازليان بود كه بعدها و تا حال در رديه هاى شيعيان ! ُيظِهُرُه اهلل نمى باشند

ان بابى و بهائى فرقه فرقه شده اند؛ حال تكرار يافت و بهانه به دست آنان دادكه مدعى شوند ادي

آنكه حقيقت، آن چيزى است كه ذكر شد و شايد به خاطر اين خوش خدمتى ازليان به رديه 

به خصوص رديه هاى دهه  —نويسان ضد بابى و بهائى در ايران است كه تا حال در رديه هايشان

و براى صحت قضاوت بى  ٢٠٢.براى ازليان در مقابل بهائيان دلسوزى مى كنند —هاى اخير

همتاى حضرت بهاءاهلل دربارۀ مدعيان مزبور همين بس كه با آشكار شدن تدريجى شأن و مقام 

» ضيق معنوى«حضرت بهاءاهلل پس از بازگشت ايشان از هجرت سليمانيه و بر طرف كردن آن 

بعضى از آنها قبًال در  مزبوِر بابيان و دادن رزِق معارف ربّانى به ايشان با نزول آثار بيشمار كه نزول

كوه هاى سليمانيه و حتى طهران آغاز شده بود نه تنها نيازهاى ايمانى و عرفانى آنها را پاسخ 

دادند، بلكه در اثر قوۀ كلمة اهلل، اخالق و اعمال و اطوار و اقوال بابيان را كه در مقطعى كوتاه در 

يانت بابى و جامعۀ مظلوم آن را حيات سال هاى اوليۀ بغداد فاسد شده بود، اصالح فرمودند و د

سرگردانى رهانيدند و همين امر باعث شد كه اكثر مدعيان مزبور در » حيرِت «جديد بخشيدند و از 

و آنها كه باقى ماندند، همراه  ٢٠٣پناه حضرت بهاءاهلل و هدايات ايشان مأوى گيرند و توبه كنند

حضرت بهاءاهلل و بر مال شدن مقام َمن ُيظهُرُه اكثريت قريب به اتفاق بابيان، با اظهار امر علنى 

  ٢٠٤.ه ق، تمام و كمال در ظل ايشان در آمدند ۱۲۷۹اللهى ايشان در بغداد در سنه 

نكتۀ اول اينكه اكثريت بابيان به : به توضيحات فوق بايد دو نكته را نيز اضافه كرد  

اندند و در سلك هيچ نام م» بابى«موعودشان ايمان آوردند و آن عدۀ فوق العاده قليلى كه 

ديگرى، حتى ازلى، قرار نمى گيرند، نفوسى هستند كه به حالت اصلى دين بابى، مربوط به 

، باقى ماندند و حاليه نيز اثرى علنى از ايشان )ه ق ۱۲۶۹تا  ۱۲۶۰(سال دورۀ آن  ۹همان 

رقه اى از بابيه مشهود نيست كه بتوان چيزى دربارۀ ايشان نوشت و فقط مى توان گفت كه ايشان ف

، )يعنى دين بهائى(محسوب نمى شوند، بلكه متدينين به دين قبلى هستند كه به دين بعد از خود 

ايمان نياورده اند و لذا از اين جهت ربطى هم به آئين بهائى و جامعۀ آن ندارند؛ و نكتۀ دوم 

اله دين بابى و حتى پس س ۹ياد مى شود، اساسًا در دورۀ » ازلى«اينكه فرقه اى كه از آن به نام 

و حتى تا اواسط دوران ) اظهار امر علنى حضرت بهاءاهلل در بغداد(ه ق  ۱۲۷۹از آن، تا سنۀ 

تبعيد و حبِس ادرنه، نظر به نهايت فضِل حضرت بهاءاهلل و حفظ و صيانِت وحدِت جامعۀ بابى يا 
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يشان، شخصيت حقيقى و بهائى و عدم افشاى كامل حقيقت افكار و اعمال و رفتاِر ازل توسِط ا

حقوقى و دينى خاصى به عنوان يك گروه يا جامعه نداشتند كه اسمًا و رسمًا آنها را از باقى بابيان 

اگر چه اعمال و رفتار سوء خود ازل و حاجى سيد محمد اصفهانى كه ازل (يا بهائيان متمايز سازد 

؛ و فقط در )بهائى، كامًال متمايز بود را اغوا كرد، بالنسبه به حضرت بهاءاهلل و كل جامعۀ بابى يا

ادرنه است كه به واسطه ادامۀ فتنه انگيزى همين سيد محمد اصفهانى و فريب ازل توسط او، وى 

از حضرت بهاءاهلل و جامعۀ بابى يا بهائى عمًال و به طور كامل جدا مى شود و كوس استقالل مى 

ربارۀ ظهور مدعيان كذبه و دّجال و سفيانى و زند تا وعود كتب مقدسۀ قبل و احاديث ائمۀ اطهار د

سامرى و امثالهم همچون مصاديِق ظهورشان دردورۀ حضرت باب، در دورۀ حضرت بهاءاهلل نيز 

با اين توضيحات . و نام ازلى از آن به بعد وارد جريانات تاريخى شود ٢٠٥تكّرر و تحقق يابد

سالۀ دين بابى مطرح مى  ۹ز دورۀ مشخص است كه وجود اسمى و حقيقى گروه ازلى، در خارج ا

. گردد و لذا ربطى به ديانت بابى و نيز به ديانت بهائى ندارد تا فرقه اى از آن محسوب شود

چنانكه خود ازل كه مدعى وصايت حقيقى دين بابى و حفظ آن دين بود، رسمًا و علنًا مخالف 

حضرت باب و بعدها نسبت  تعاليم بابى نوشت و عمل نمود، و حتى بى شرمانه به تحريف آثار

  ٢٠٦.دادن بعضى از آثار حضرت بهاءاهلل به خود، اقدام نمود

و از حقايق دردآور آنكه ازليان نه تنها مخالف روح و ظاهر تعاليم بابى عمل كردند، بلكه   

همانند و به تبع خود ازل كه تقيه و استتار و مخفى كارى و خوف او در تاريخ واضح و مشهور 

ج در طول تاريخ خود دست به استتار و تقيه زدند و حتى هادى دولت آبادى است، به تدري

جانشين ازل در ايران، كه قبل از خود ازل وفات يافت، علنًا روى منبر در انظار مسلمين از 

تبّرى مى جست و (!) حضرت باب و حضرت بهاءاهلل و حتى از ازل كه حّى و حاضر در قبرس بود

در باطن خود را بابى و ازلى مى دانست و عليه حضرت بهاءاهلل  ولى(!) سب و لعن مى نمود

و بعد از او نيز همين رويۀ تقيّه را پسر و جانشينش يحيى دولت آبادى، قبل و . دسيسه ها مى كرد

ه ش، در پيش  ۱۳۱۸حين و بعد از مشروطۀ ايران و زمان رضا شاه پهلوى، تا حين وفاتش به سال 

ى هاى معدود پس از ازل، با نام مسلمان و با عمل به تعاليم و احكام گرفت و به اين ترتيب ازل

اسالم و حل شدن در احزاب و گروه هاى سياسى، ِبالَمّره از امر بابى جدا شدند و به دليل همين 

مخفى بودن است كه عاّمۀ هموطنان عزيز ايرانى، اگر چه بيش از سيصد هزار همسايگان و 
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در  دنيا آمار بهائيان در حال حاضر —هاى بهائى خود را مى شناسنددوستان و همكاران و فاميل 

  ٢٠٧.ولى از افراد ازلى كامًال بى اطالعند—بيش از هفت ميليون نفر است

آنچه در فوق ذكر شد مربوط به دور و ديانت بابى بود كه خود از جهاتى دينى مستقل   

ه نويسان در خصوص به محسوب است و با توضيحات مزبور مشخص است كه مطالبى كه ردي

اصطالح ِفَرق بابى و ازلى نوشته اند، ربطى به امر بهائى كه دينى مستقل و موعود امر بابى است 

فرقه يا آيين بهائى، فرقۀ ثابتين و فرقۀ : اما دربارۀ آنچه كه در رديه ها تحت عناوينى چون. ندارد

جمشيدى، نوشته اند، بايد گفت كه ناقضين و فرقۀ سهرابى و فرقۀ طرفداران ميسن ريمى و فرقۀ 

چه كه طبق آنچه در نكات الف، ب، ج و د . اينها هيچ يك فرقه اى از دين بهائى نبوده و نيستند

َرحۀ منصوصه به قلم مبارك خودشان، راه هر  ذكر شد، طلعات مقدسۀ اين ديانت با تأكيدات مص

امعۀ آن نيز پس از گذشت بيش از گونه تفرقۀ دائمى را بستند و وضعيت موجود دين بهائى و ج

  .يك قرن و نيم، عمًال ُمثِبت و ُمؤيِد اين حقيقت است

اما اگر خوانندگان عزيز مايل به توضيح بيشترى باشند، بايد به مطالب فوق، توضيحات   

ذيل را نيز افزود، و آن اينكه اساسًا در هر گروه دينى يا سياسى يا علمى يا هنرى يا فلسفى و غيره، 

كان وقوع اختالفات طبيعى است و در امر بهائى نيز مانند اديان سابق مواردى بوده است كه ام

بعضى اقتدار و مرجعيِت رياسِت وقِت امر بهائى را رد نموده اند و با آن مخالفت كرده، اختالف 

م و مورث انقسا«اما اين اختالفات، بر عكس موارد مشابه آن در اديان سابق، . به وجود آورده اند

يك دين به گروه » فرقه هاى«چه كه فى الحقيقه . نشده است» ِفَرِق دينى بهائى«امر به » انشقاقِ 

كلّى آن دين باشند و در » َمقَسمِ «از » َاقسامى«حقيقى و » زير مجموعه هاى«هايى مى گويند كه 

وه افتراق و نتيجه تعاليم آن دين را قبول داشته باشند و بر اساس آن عمل نمايند، و صرفًا وج

اختالفشان از يكديگر، بر اساس چنان تفسيرها و تأويالت و داليلى باشد كه امكاِن رّد يا قبول آن 

تفاسير و تأويالت براى آن ِفَرق، اگر نه مساوى، ولى نزديك به هم باشد، به طورى كه اين حالِت 

اگر نگوييم —دتى طوالنىتساوى، براى آن ِفَرق اين توانايى را به وجود آورده باشد كه براى م

  .پيروان معتنابهى را فراهم كرده باشند—دائمى

با توضيحات فوق، موارد نام برده شده در رديه هاى ضد بهائى، فرقه هاى دين بهائى به   

حساب نمى آيند؛ بلكه مواردى هستند كه با مرجع ِ وقِت امر بهائى مخالفت ورزيده، بعضى از 

رج شده اند و به دين قبل يا ديگر عقايد و گروه ها پيوسته اند كه در آنها از دين بهائى به كلى خا
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اين صورت فرقۀ دين بهائى محسوب نمى شوند، و بعضى از آنها نيز كه به ظاهر ادعاى بهائى 

بودن داشته اند، نه ُكليِت تعاليم بهائى را قبول داشته اند و نه به آن عمل كرده اند و نه داليلشان 

عايشان بالنسبه به داليل تنها گروه معتقد به آن كليِّت تعاليم بهائى، صحيح و براى اثباِت مد

به طورى كه حتى (درست است، و نه آمار كّمى ايشان ِبالِنسبه به آن تنها گروه، معتنابه مى باشد 

براى اينكه ). بعضى از آنها پس از مرگ مدعيشان همان پيروان اندك خود را نيز از دست داده اند

ادعاى بنده براى خوانندگان عزيز بيشتر روشن شود و آنها را به يقين و اطمينان در اين  صّحت

خصوص برساند، تقاضا آنكه خود آن عزيزان منصفانه در مورد مدعيان و عقايدشان از خود ايشان 

و پس از آن، آثار و داليل طلعات مقدسۀ ديانت  ٢٠٨تحقيق كنند—اگر يافت شوند—يا پيروانشان

بيت العدل اعظم، مركز جهانى بهائى، را بررسى و با مدعا و داليل آنها مقايسه فرمايند،  بهائى و

تا بر آن عزيزان حقايق روشن گردد و صادق از كاذب تميز داده شود؛ چه كه گاهى انسان تا بر 

  .كذِب طرِف مدعى آگاهى نيابد، بر صدق طرِف حقيقى، گواهى ندهد

و اين عبد بپرسند كه  بهاييانين مقايسه اى نباشند و صرفًا از اما اگر آن عزيزان مايل به چن  

بر  —مبنى بر عدم وجود ِفَرِق مذهبى منشعب از امر بهائى  بهايياناعظم دليل صّحِت مدعاى 

ُمتِفُق  بهاييانو مصون بودن آن از تفرقه دينى در قرن هاى آينده، چيست،   —عكس اديان سابقه 

نصوص قاطعه و «ترين دليل و بزرگ ترين سبب، عبارت است از  القول خواهند گفت آن مهم

و تعيين و تشخيص مرجع ِ منصوص » تهديدات و انذارات شديده و وصاياى محكمۀ متقنۀ متينه

و بهتر است . كه ُمبيّن كلمات الهيه و حافظ نصوص و آيات الهيه از تفسير و تأويل بشرى مى باشد

زبان حضرت شوقى ربانى، ولى امر بهائى، زينت اوراق سازيم توضيح اين بزرگ ترين دليل را از 

  : که فرموده اند

حال اى كاشفان اسرار الهى و حاميان آيين رحمانى قدرى تأمل نماييد كه اين ...

اختالفات شديده و لطمات متتابعه و اضطرابات هائله و َبليّاِت متنوعه و اغتشاشاِت داخله 

تاريخ بيان مباركشان (من، از افق ايران در مدت نود سال كه از َبدِو طلوع امر حضرِت رح

از بيگانه و آشنا بر ) مى باشد) ۱۹۳۷؛ دسامبر ۹۴شهر المسائل (۱۹۳۷مربوط به سنۀ 

حزب اهلل وارد گشته، آيا بالمآل هيچ رخنه اى در اين بنيان ِ وطيد و َصرِح ِ َمشيد ايجاد 

اس شريعت اهلل احداث گشت؟ ال َفَو َربِّ شده و يا آنكه اختالل و اعتاللى در ُاسِّ اس

ِة  اختالف علت انشقاق نگشت و افتراق و اغتشاش مورِث ). نه قسم به ربِّ عّزت(الِعز
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بلى هر چند طوريون در سيناى روح منصعق گشتند و عده . انحالل و اضمحالل نگرديد

جرۀ ال شرقيه و ال غربيه، اى از َاركان قويۀ اين بنيان منهدم گشتند و َاغصان ِ ُمنشعبه از ش

اكثر به خاك َمذلّت افتادند و از اصل سدره منقطع و منفصل گشتند، ولى بنياد اين بنيان 

سمِّ نقيع، سرچشمۀ آيين نازنين را . متأثر و متزلزل نشد و دوحۀ الهيه قلع و قمع نگرديد

سيِف شاهر، فتورى در  .آلوده ننمود و ريح ِ َعقيم، نهاِل بيهمال را از بيخ و بن بر نينداخت

هر منصفى . وحدِت اين جمع احداث ننمود و زوبعۀ شديد، شمع وهاج را خاموش نكرد

شهادت مى دهد و هر بصيرى اقرار و اعتراف نمايد كه هر چند در ادوار سابقه اختالفات 

داخله و مشاجرات دينيه و منازعات و مخاصمات حزبيه فى الفور علت انشقاق ابدى 

اق دائمى شد و رخنه اى شديد در ُاسِّ اساس بنيان الهى احداث نمود و گشت و افتر

وحدت اصليه را به كلى از ميان برد و حزب اهلل را ويران و پريشان نمود، ولى در اين ظهور 

اعظم و قرِن َاقوِم َاتّم با وجوِد توالى باليا و تعّدد و تنّوع َرزايا و وقوع اختالفات ال ِشبَه َلها 

كه بر اديان سابقه ) مصائب و عوارض و پيش آمدهايى(، امراهلل از َطوارىِء )دبى مانن(

سپس در ادامه، راجع به انشقاق در امر مسيحى و (وارد گشته، محفوظ و مصون ماند 

مرور ايام و حوادث روزگار اختالفات را :)... اسالم توضيح مى فرمايند و ادامه مى دهند

اما در اين امر بديع كه در . انشقاق دائمى مانع نگشتدفع و رفع ننمود و از تجّزى و 

اينك (با وجودى كه نود سال بل َازَيد  ٢٠٩جميع شئون ممتاز از شرايع و اديان سابقه است

از بزوغ كوكب درخشانش در آسمان ايران گذشته و با وجود وقوع حوادث ) سال ۱۶۳

ه و عصيان جمعى از هائله و اختالفات عظيمه و نقض و نكِث منتسبين به اصل شجر

اقطاب و اركان جامعه، از بركت نصوص قاطعه و تهديدات و انذارات شديده و وصاياى 

احتماًال غلط چاپى است زيرا در (محكمۀ ُمتَقنۀ متينه و تعيين و تشخيص مرجوع منصوص 

كه ُمبيّن كلمات الهيه است، وحدِت ) قيد شده است» مرجع منصوص«موارد مشابه 

 محفوظ و ُخَصماِء دين اهلل مخذول و مفقود و مقدّسات و نواميس شريعت اصليۀ حزب اهلل

اختالف و انقالب كه از لوازم ذاتيه و شئونات ضروريه . اهلل از لوِث باغين و طاغين مصون

و عالمات حتميۀ مسلمۀ نشو و ارتقاى هيكل امراهلل است در اين امر بديع، بر عكس ادورا 

اق نگرديد بلكه علت تطهير ذيل مقدس و اسباب تقويت ُبنيۀ سابقه، مورث انقسام و انشق

هر چند اختالف در . گرديد بهاييانهيكل امر الهى و انفصال عناصر غير صالحه از جامعۀ 
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امر حضرت َخِفّى اَاللطاف در جميع قرون و اعصار حتمى الوقوع است، ولى عدم حدوث 

. امر منير و خصائص اين شرع جليل استانشقاق در جامعۀ پيروان نير آفاق از مزاياى اين 

يَن َايَن الَْكريُم اَالثيُم َو ُزَمالُه؟ َايَن اَالَزُل َو َاتْباُعُه؟ َايَن النّاِقُض اَالْكَبر َو ِحْزُبُه َو َاْعواُنُه؟ اَ 

ساُتُهُم الباِطَلُة؟ َايَن َدوأُِرُهم الّساِفلُة؟ َايَن ُوعُوُدُهم الكاِذَبة؟ َايَن  ُِٔسُهُم الواِهيُة؟ ُمَوسَدسا

َايَن َسيَطَرُتُهُم الفاِنية؟ َُقْد خاَبْت آماُلُهْم َو َحِبَطْت َاعماُلُهْم َو َضَرَبْت َعلى َفِمِهْم َمالَِٔكُه 

ُتُهم ِعبَْرًة ِللنّاِظريَن َو ما َبقى فى الُْملِْك ِاّال  الَعذاِب َو َالَْقتُْهْم فى َقْعِر النّيراِن َو َبَقْت ِقص

  ٢١٠.َبواِرُق َوْجِهِه الُمَتَالِٔالِٔ الُمنيِر َو آثاُر َاْمِرِه القاِهِر النّاِفِذ الُمَهيمِن الَقديرِ 

  : نديفرما ى، م۳۱- ۳۰، صصىبهائ ىع نظم جهانيز درتوقيون      

رااز هجوم روزافزون بدعت ها   ىتوانست امراله ىنم ىگريزديچ چيزهين نصوص نيبجز ا 

  .من ومحفوظ نگاه بدارديوملل ودول كه برآن بسته اند ا ىهبمذ ىفرقه ها ىوافتراها

در بيانات مبارك فوق مكانيزمى را كه به وسيلۀ آن امر بهائى از انشقاق محفوظ مى ماند،       

اين مكانيزم يكى شامل وجود نصوص قاطعه است كه نيازى به تأويل و تفسير . توضيح فرموده اند

بر خالف اديان سابقه، صريحًا نهى از تأويالت و تفسيرات  ندارد و اصوًال در كتاب اقدس،

شخصى در مورد آن نصوص نازل شده است؛ ديگر آنكه جانشينان مظهر امر، به قلم خود او و با 

امضاى خود او، به صراحت تعيين شده اند؛ ديگر آنكه وصاياى محكمه و تهديدات و انذارات 

شكنان شود و حتى پيش بينى فرموده اند كه نفوس  شديده نازل فرموده اند تا سّد راه پيمان

مّدعى و ناعق از همه جا، در مقابل عندليِب مظهر الهى و جانشينانش ظاهر خواهند شد و احبّا 

و براى بيمه کردن و ايمنى هميشگى جامعۀ   بهائى در  ٢١١بايد هشيار باشند و فريب آنها را نخورند

رت عبدالبهاء علت ُمماشات با آنها راچنين بيان برابر دسيسه هاى ناقضين و ناعقين، حض

   ٢١٢:فرمودند

اينها بزرگترين مزوِّرين و ُمخّربينند؛ اينها را به اين جهت نگاه داشته ايم تا هر رخنه و ثلمه 

اى كه مى توانند بر امراهلل وارد سازند تا ما سد نماييم و ديگر احدى نتواند شكافى در 

  .است حكمِت باقى ماندن آنهااين . حصن امراهلل ايجاد كند
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باتوجه به توضيحات فوق، به طور خالصه راجع به عناوين مذكوره در رديه ها بايد گفت،   

تنها گروهى كه مطابق نصوص طلعات مقدسۀ اين امر در دين بهائى وجود دارد، همان گروهى 

معروفند و به » متدينين به دين بهائى«و » جامعه بهائى«، »بهائيان«، »بهاييان«است كه به 

ر به ظهور حضرت  حضرت باب به عنوان اولين موعود اديان قبل و مظهر ظهورى مستقل و ُمبشِّ

بهاءاهلل، و به حضرت بهاءاهلل به عنوان دومين موعود کلِّى ادياِن قبل و شارع امر بهائى، و به 

نى به عنوان حضرت عبدالبهاء به عنوان جانشين و مبين منصوص ايشان، و به حضرت شوقى ربا

اولين و آخرين ولى امر بهائى و گوهر يكتا در رتبۀ واليت امراهلل، و به بيت العدل اعظم به عنوان 

رأس نظم بديع و ادارى جهان آراى بهائى كه از دين بهائى و تعاليم آن جدا نمى باشد، و به كل 

و . عظم، معتقد و عاملنداحكام و تعاليم صادره از اقالم مباركۀ آن طلعات مقدسه و بيت العدل ا

اما عناوين گروههاى ديگر، مواردى هستند كه در مقاطع مختلف زمان و مراحل رشد اين آيين 

نازنين، هر از گاهى، طبق پيش بينى و انذار حضرت بهاءاهلل، در نقاط مختلف عالم مدعى 

النشان مقامات دروغين شدند؛ و اين در حالى است كه در هرمورد، نصوص صريحه گوياى بط

ميرزا محمد على برادر حضرت عبدالبهاء كه ملقب به غصن اكبر بود و : آنها عبارتند از. بود

آمده، به مخالفت با حضرت عبدالبهاء پرداخت؛ حال آنكه  ۲۰۸چنانكه در يادداشت شمارۀ 

وى بعد از مخالفت ). ۲۱۱يادداشت (نصوص صريح در جانشينى حضرت عبدالبهاء موجود بود 

و نقض عهد از ناقضين محسوب شد و به داليلى كه مفصًال قبًال ذكر شد فرقه اى از امر بهائى 

محسوب نمى شود، و آنچه رديه نويسان به عنوان ثابتين در برابر ناقضين ذكر كرده اند، در 

يكى هستند؛ ) بهاييانيعنى ثابتين و(است و اين دو  »بهاييان«حقيقت صفتى از صفاِت رحمانى 

است » فرقۀ سهرابى«مورد ديگر اصطالح . نه آنكه فرقه اى جدا به نام ثابتين وجود داشته باشد

، وى مدعى نبود، بلكه مخالفت با مركز امر كرد و طبق ۲۰۸كه طبق توضيحات يادداشت شماره 

نصوص صريحه اى كه بطالن مخالفت او را با .  ذكر شد فرقه به حساب نمى آيدآنچه مفّصالً 

اشاره شده و  ۲۱۱مركز امر بهائى و نظم ادارى آن واضحًا آشكار مى كند قسمتى در يادداشت 

هائى، آمده كه كتابى است دربارۀ نظم بديع و ادارى امر ب» اركان نظم بديع«قسمتى نيز در 

نصوص مذكوره صريحًا اعالن مى دارد كه نظم مزبور محصول افكار بشرى علما نيست؛ . است

بلكه همچون ديگر تعاليم و احكام بهائى در َنفس ِ كتاب اقدس منصوص مى باشد و الزُم 

دال بر  الواح وصايانص صريح . است» فرقۀ ريمى«مورد ديگر . اِالتِّباع و واجب االجرا است
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كه ادامۀ سلسلۀ واليت ازجمله مشروط بر اين است كه ولى امر بعدى فرزند ولى امر قبلى باشد، اين

مثِبت بطالن ادعاى ريمى است؛ چه كه حضرت شوقى ربانى اولين و آخرين ولى امر بهائى، 

فرزندى نداشتند و همين حقيقت، کامل ترين و محکم ترين برهان است بر كاذب و ظالم و جاعل 

ال رائين كه مفاد الواح وصايا را كه ُمبِطِل اكاذيب وجعليات و اوهامشان است، مسكوت بودن امث

مى گذارند و به جاى آن آسمان و ريسمان به هم مى بافند و خدا مى داند چرا و به توصيۀ چه 

داليل ديگرى نيز در رّد مدعاى ريمى وجود دارد كه طالبين بايد به منابع ! مرجعى چنين مى كنند

آمده، نفوس ديگرى نيز بعد از  ۲۰۸همانطور كه در يادداشت شمارۀ . طه بهائى رجوع كنندمربو

مورد . ريمى ادعاى واليت امرى كردند كه آنها نيز بطالنشان به تبع بطالن ريمى، آشكار است

به ...) بهرام افراسيابى و از جمله آقاى فضايى، و آقاى(ديگرى را كه ذكر نموديم رديه نويسان 

. آمده است ۲۰۸عنوان فرقه ياد مى كنند، مورد جمشيد معانى است كه ذكرش در يادداشت 

نصوص صريحى كه بطالن ادعاى وى را اثبات مى كند از كتاب مستطاب اقدس و بعضى آثار 

طاب اقدس را بر خالف نهى صريح توضيح آنكه جمشيد معانى آيۀ كتاب مست. ديگر است

حضرت بهاءاهلل از تأويل آن، چنان تأويل مى كند كه گويى در آن، تاريخ ِ ادعاى او را مشخص 

عى َامرًا َقبَْل ِاتماِم َالِْف َسَنٍة كاِمَلٍة ِانُه َكّذاٌب ُمْفَترٍّ «: آيۀ مزبور اين است. كرده اند َمْن ... َمْن يد

ر ها ِبَغيِر ما ُنزَِّل فى الّظاهِر ِانُه َمْحروٌم ِمْن رُوِح اهلل َو َرْحَمِتِه التى َسَبَقِت  ُيَؤوِّْل هِذِه االٓيةَ  َاْو يَفسِّ

... كسى كه قبل از اتمام هزار سال كامل ادعا كند او دروغگو و افترا زننده است(» ...العاَلمينَ 

ازل شده تفسير نمايد، همانا او محروم از كسى كه اين آيه را تأويل كند و يا به غير آنچه در ظاهر ن

عهد و «سبحان اهلل از عظمت ! ُسبحاَن اهلل). روح خدا و رحمت اوست كه عالميان را سبقت گرفته

تأسيس شده در امر بهائى؛ آن مظهر ظهور حكيم و عليم به غيب و آينده مى دانستند » ميثاق ِ

كتاب اقدس با همه تأكيداتش مدعى  امثال جمشيد معانى خواهند آمد و بر خالف نص صريح

هزار نيست بلكه مقدار ابجدى َالْْف مى باشد؛ » َالْْف «مقام خواهند شد و خواهند گفت منظور از 

و چون مى دانستند كه امثال معانى به چنين )). ۸۰(ف ) + ۳۰(ل ) + ۱(الف = ۱۱۱: يعنى(

ر براى آنكه كسى لغت الف را استدالالت مضحكى نيز متمسك خواهند شد، لذا در بياناتى ديگ

  ٢١٣:چون امثال معانى تفسير و تأويل نكنند از جمله چنين فرمود
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اگر نفسى به كل آيات ظاهر شود قبل از اتمام الِف سنِة الکاملة كه هر سنۀ آن دوازده ماه 

م مذكور ِبما ُنزَِّل ِفى الَبيان كه هر شهرى نوزده يو) ماه(ِبما ُنزَِّل ِفى الُفرقان و نوزده شهر 

  . است، ابدًا تصديق منماييد

و «: ، مى فرمايند۱۲۸، ص ۲۱۴و حضرت عبدالبهاء در منبع مذكور در يادداشت شمارۀ   

عى َامرًا َقبَْل ِاتماِم َالِْف َسَنةْ  ُعرِف يعنى هزار سال معروِف مشهور كه در ...اّما آيۀ مباركۀ َمْن يد

خوانندگان عزيز و هموطنان » .ُعلماى رياضى ُمسلّم و ُمقّرر و نزِد  ناس ُمَحّقق و ُمصطلح است

، جا دارد دست شكرانه به درگاه يگانه بلند نماييم كه براى تحقق بهايياننازنين نيز همراه با 

زاع ها و وحدت عالم انسانى و آرامش كرۀ ارض و غلبۀ ملكوت الهى بر بسيط زمين و پايان ن

ظهورى را فرستاد و در آن ظهور، عهد و ميثاقى را —و البته ساير اختالفات—اختالفات مذهبى

سازد تا » ذات يافته از هستى بخش«تأسيس فرمود تا وحدت مؤمنينش را حفظ كند و آنها را 

 را همان هزار» الف سنه«مالحظه مى فرماييد كه در تأكيد فوق منظور از . باشند» هستى بخش«

ماهه كه هر ماه  ۱۹ماهه است و به تقويم بهائى  ۱۲سال مى فرمايند كه سال آن به تقويم اسالمى 

  ٢١٤.روز مى باشد ۱۹آن 

 بهاييانو اما وضعيّت مدعيان ديگر نيز كه در رّديه هاى مزبور اسمى از آنها برده نشده، ولى   

و نامشان را مستور نداشته اند، مانند مدعيان فوق ) ۲۰۸يادداشت ( خود، آنها را معرفى كرده اند 

  .الذكر است

  و رديه نويسى ايران انقالب اسالمى

با توضيحات فوق دربارۀ آقاى رائين و رّديۀ او و جواب شبهۀ مطروحه در رّديه ها دربارۀ وجود 

همان طور كه ذكر . مى گرديم تفرقه و انشعاب در اديان بابى و بهائى، به بحثى كه در آن بوديم باز

شد آخرين رّديۀ معروفى كه در آخر رژيم پهلوى و در آستانۀ پيروزى انقالب اسالمى در سال 

صفحه اى آقاى نجفى بود كه از جهتى نيز مى توان آن را سرآغاز  ۷۷۸ بهائيان ِمنتشر شد، ۱۳۵۷

آن، حداقل بعضى از هموطنان  مقارن انتشار اين رديه و بعد از. رديه هاى بعد از انقالب دانست

عزيز به ياد دارند كه وقتى رژيم پهلوى آخرين دست و پاها را براى نجات از سقوط مى زد، 

چگونه بار ديگر سياسيون پهلوى، ازجمله در مجلس شوراى ملى، شروع به ايراد انواع اتهامات، 

يون ِ وقت نطق هاى ازجمله تهمت هاى سياسى عليه امر بهائى و جامعۀ آن نمودند و تلويز
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نمايندگان و اتهامات آنها را به جامعۀ بهائى، پخش كرد تا بلكه با وجه المصالحه قرار دادن آنها 

راه فرارى براى نجات از انقالب اسالمى بيابند؛ غافل از آنكه يد غيبى الهى در كار بود و 

فساد، و در عين آنكه خداوند مى خواست بساط آن قبيل سياسيون را كه خود در عين آلودگى و 

همراه اسالفشان در طول دورۀ قاجاريه و رژيم پهلوى، چه در دورۀ رضاشاه و چه در دورۀ محّمد 

رضا شاه با همكارى علما، بارها بر جامعۀ بهائى ستم روا داشته بودند و آن را وجه المصالحۀ 

و بساط ضد بهائيان ِ دورۀ اميال دنيوى و سياسى خود قرار داده بودند، برچيند، كه چنين نيز شد 

  !پهلوى برچيده شد و به جاى آن بساِط  گسترده تر ضّد بهائيان ِ دورۀ رژيم اسالمى گسترده گشت

به پيروى از حضرت ) خاطرات اسفنديار قباددر كتاب (اما چون حضرت ولى امر بهائى   

امور سياسى فرموده  بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء ضمن هشدار به بهائيان دربارۀ عدم مداخله در

و البته گاهى  —بودند كه در ايران سياسيون و علماى مذهبى هميشه با هم رقابت و نزاع سياسى

داشته و دارند، و بهائيان حق ندارند در  —نيز به خاطر اهداِف ُموّقِت مشترك سازش كرده اند

ضد بهائيان جديدًا به در برابر اين  بهايياناحزاب و رقابت هاى سياسى آنها دخالت كنند، لذا 

قدرت رسيده نيز، همچون همتايانشان در گذشته، سر تسليم فرود آوردند و به پيش بينى و هدايت 

 ۱۳۵۷(بديع  ۱۳۵) از ماه هاى تقويم بهائى است(هاى بيت العدل اعظمشان در پيام َشهُر الِعزة 

» طريِق محبِت دلبر سبحانىجانشانى و قبول قربانى در «، آمادۀ )ميالدى ۱۹۷۸سپتامبر  ۱۵ش؛ 

  .شدند

ساله، كه همچون متن چند ۱۳۵چيزى نگذشت كه رّديه ها و تهمت هاى عقيدتى سياسى   

هزار صفحه اى كيفر خواستى كلّى عليه امر بهائى و جامعۀ مظلوم آن تلقى شد و دادستانان ِ 

ن خود گرفته، فرياد آن را به دستا — و شايد اسالفشان — مذهبى تازه به دوران رسيده - سياسى 

سال گذشته نيست و بايد كار اين ُمجرِم جان سختى را كه هنوز ۱۳۵بر آوردند كه اين بار مانند 

سابُق الذكر و حبس و نفى » ُامرا و علماى ِ «پس از آن همه تهمت هاى رنگارنگ و بعضًا متضاِد 

و َنَفس مى كشد، يكسره  و شكنجه و شهادت و قتل و غارت و آزار و اذيت، جان سالم به در برده

نمود و كارى را كه علماى قبل و ناصرالدين شاه و ُامرا و سياسيونى چون حاجى ميرزا آقاسى و امير 

با آن كيفر خواست، تنها چيزى كه باقى مى ماند،  ٢١٥.كبير نتوانسته بودند تمام كنند، تمام كرد

از پيروزى انقالب با حمله به منازل اجراى حكم بود و آن نيز، كه از همان روزهاى مبارزه و قبل 

بهائيان و آتش زدن و اخراج از ادارات توسط تظاهر كنندگان و امثال آن، به صورت پراكنده شروع 
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اما چون بحث ما در اينجا فقط بررسى سير رديه نويسى است، . شده بود، به تدريج ادامه يافت

نامه هاى آن دوران ِ جامعۀ بهائى مراجعه لذا از هموطنان عزيز مى خواهيم به بيانيه ها و تظلم 

  . تاوضعيت آن ايام برايشان روشن تر گردد ٢١٦فرمايند

در اوايل انقالب تا آنجا كه بنده به ياد دارد رّديۀ جديدى به شكل كتاب مالحظه نمى   

شود، ولى به جاى آن، روزنامه ها و مجالت و وسايل ارتباط جمعى به مناسبت هاى مختلف 

جمله به مناسبت اعدام و شهادت بهائيان، كثيرًا به درج و انتشار اخبار آن و اتهامات  سياسى، واز

رات و رقابت هاى يدر زمان پهلوى نيز به خصوص در مقاطعى خاص كه تغي. سياسى پرداختند

سياسى در كشور صورت مى گرفت، عالوه بر كتب رديه، در مطبوعات و نيز راديو و تلويزيون، 

امر بهائى انتشار مى يافت كه از معروف ترين آنها حمالت آشكار واعظ معروف دو مطالبى بر ضّد 

در راديو، عليه امر بهائى است، . ش. ه ۱۳۳۴رژيم پهلوى و جمهورى اسالمى، فلسفى در سنۀ 

كه مطالب مشابه آن عينا ًدر روزنامه ها و مجالت آن زمان نيز منعكس شد، اما در جمهورى 

  .وضوح و شدت و گستردگى بيشترى آغاز گرديد و تا حال ادامه دارداسالمى اين روند با 

همچنين در آن اوايل، انجمن حّجتيه نيز كه به اصطالح در مبارزه عقيدتى با امر بهائى   

ساله بود، به شكلى متفاوت از نحوۀ عملكردش در زمان پهلوى، با نفوذ در  ۲۵صاحب تجربۀ 

ان، بنياد مستضعفان، جهاد سازندگى، حزب جمهورى نهادهاى انقالبى، همچون سپاه پاسدار

اسالمى، استاندارى ها، دادگاه هاى انقالب، انجمن هاى اسالمى، مركز اسناد ملى كشور، 

در ايجاد تضييقات گوناگون سابق الذكر در  ٢١٧ستاد نماز جمعۀ تهران و به ويژه آموزش و پرورش

ه اخراج و حبس و شهادت بهائيان گرديد و كنار ديگران كوشيد و شريك در مظالم وارده، ازجمل

به طور علنى يا مخفى ادامه  ۱۳۶۲اين اقدامات خود را حداقل به طور رسمى تا يكم مرداد 

اينان و ديگران در همان اوايل انقالب، از جمله كارهايى كه كردند، انداختن يا دادن  ٢١٨.داد

 ۱۳۵۸ -۱۳۵۷از جمله در سال . ئيان بودشبنامه ها و بيانيه ها و جزوات رديه به منازل بعضى بها

مملّو از اتهامات تكرارى سياسى منتشر و پخش  تاريخ سخن مى گويدجزوه اى تحت عنوان 

ُلبِّ كالِم جزوۀ مزبور اين بود كه پس از ذكر ايرادات و اتهامات سياسى، بهائيان را با  ٢١٩.شد

ه موضع خود را در برابر خطاب كرده و از آنها مى خواست ك بهائيان وطن دوستعنواِن 

تشكيالت بهائى روشن نمايند و با انتشار جزوۀ مزبور صدق پيش بينى حضرت ولى امراهلل، كه در 

آورده شد، عيان و بر همه ) دوم از بخش اّول فصل در ۶يعنى در آغاز نكتۀ (اول همين قسمت 
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ف تشكيالت ادارى روشن و محقق گرديد كه نوِك پيكان حمالت بعد از انقالب اسالمى به طر

چنانكه اقدامات بعدى عليه تشكيالت بهائى اين حقيقت را اثبات . بهائى نشانه روى شده است

كرد و به اين واسطه مى خواستند بين جامعۀ بهائى و تشكيالت مشروع و الهى آن جدايى اندازند 

اين ز چيزى جز و اين خط را تا حال نيز ادامه داده اند؛ به طورى كه لّب مطالب مسلخ عشق ني

، نمونه هاى اين خط مشى را مالحظه خواهيد فرمود، و به ۲ بخشنيست و در ادامۀ متن و در 

عللى كه در سراسر اين متن مشاهده فرموده و مى فرماييد اين از محاالت است؛ چه كه تشكيالت 

شرعى  بهائى، مشروِع وحيانى در كتب طلعات مقدسۀ آيين بهائى است و چون امور اعتقادى و

  ٢٢٠.است و نه مانند تشكيالتى كه محصول اذهان بشرى در انظمۀ مختلفه است

  رديه نويسى در دهۀ اول انقالب اسالمى

و اما سير نشر اكاذيب و اتهامات در دهۀ اول انقالب تقريبًا بيشتر از طريق مطبوعات و رسانه ها 

يش از پيش به اتهامات عليه در اين مدت همانطور كه در فوق ذكر شد، چيزى كه ب. ادامه يافت

امر بهائى در زمان پهلوى افزوده شد سياسى جلوه دادن تشكيالت و نظم ادارى بهائى، ازجمله 

اتهام صهيونيستى بودن آن، بود و براى اثبات اين اتهام عالوه بر استفاده از كيفر خواسِت رديه 

ات وارده بر جامعۀ بهائى و سالۀ چند هزار صفحه اى سابق الذكر، براى توجيه تضيق ۱۳۵هاى 

دستگيرى و شهادت افراد بهائى و اعضاى محافل روحانى محلى و ملى ِجامعۀ بهائى و تشكيالت 

و اطاعت جامعۀ بهائى ايران  ۱۳۶۲تابعۀ آن و اعالن انحالل آن توسط دادستان انقالب در سنۀ 

اسناد جديد  به نشر اكاذيب و جعل ۱۳۶۲،٢٢١و اعالن تعطيلى تشكيالت مزبور در سال 

و با اعالن هر اعدامى در راديو و تلويزيون و مطبوعات، بعضًا ذكرى هم از آن اسناد  ٢٢٢پرداختند

ساختگى و جعلى که زادۀ اذهان َتوّهم زده بود، كردند كه همۀ اين اتهامات در آرشيو صدا و 

هاى جامعۀ سيماى جمهورى اسالمى ايران و مطبوعات موجود است و پاسخ آنها نيز در بيانيه 

از جمله حقايقى را كه در اينجا بايد اضافه كرد آنكه در همين دهۀ  ٢٢٣.بهائى ارائه شده است

اول انقالب، شمارى از رديه هائى كه در نوع خود جديد محسوب مى شد، منتشر شد كه مى 

ى نمونۀ بارز اين ها، بيانيۀ رسمى دولت جمهور. گذارد» رّديه هاى دولتى«توان نام آن ها را 

انتشار يافت ) ۱۹۸۳( ۱۳۶۲در سال  بهائيت، منشأ و نقش آناسالمى ايران بود كه تحت عنوان 
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و نشان داد كه منشأ رّديه هاى دولتى و رديه نويسان به ظاهر يا به اصطالح غير دولتى در انقالب 

   ٢٢٤.اسالمى و رديه نويسان قبل از انقالب اسالمى، همه يكى است

شد، بعضًا مشاهده شد رديه هاى قديمى نيز مجددًا چاپ گرديد،  البته در كنار آنچه ذكر  

نسخه  ۳۰۰۰، چاپ ششم آن در ۱۳۶۳كه در سال  ۱۱۸مثل رّديۀ مذكور در يادداشت شماره 

منتشر شد و يا رّديه اى نيز به سبك رّديه هاى قبل از انقالب با مطالبى تكرارى و تهمت هاى 

و با اشاراتى راجع به نور مازندران و اماكن مصادره شده مربوط به جامعۀ بهائى كه امالك  سياسى

خاتميت پيامبر «، انتشاريافت كه نام آن، ۱۳۶۰خاندان حضرت بهاءاهلل مى باشد، در سال 

، نوشتۀ آيت اهلل عالمه يحيى »اسالم و ابطال تحليلى بابى گرى، بهائى گرى، قاديانى گرى

هداء، چاپ اول، آبان نورى، نشر  از رّديۀ . ، مى باشد۱۳۶۰بنياد علمى و اسالمى مدرسة الش

، مى ۱۳۶۲، از عبدالحسين نوايى، انتشارات بابک، چاپ سوم، بهار فتنۀ بابديگرى نيز با نام 

  .توان نام برد

از وقايع جالب در اين دهه آنكه در بازار داِغ نزاع و افشاگرى هاى گروه ها و احزاب   

سياسى مختلف كه يا توسط اولياى امور و يا خودشان، عليه  - اسى چپ و راست و يا مذهبى سي

يكديگر صورت مى گرفت نيز گاهى يادى از امر بهائى و جامعۀ آن مى شد؛ اما بيشتر در حاشيه و 

 و در اين ميان مقاالت يا كتبى نيز بود كه براى. در ارتباط با مسائل اصلى مورد توجه آن گروه ها

افشاى انجمن حجتيه و عليه آنان نوشته مى شد، كه البته به همراه مالمت و ضديت با حجتيه، 

و اين كار هنوز هم ادامه  —تهمت هاى معمول به جامعۀ بهائى نيز بعضًا تكرار مى شد   در آن ها،

در شناخِت حزب قاعدين يكى از كتب مزبور همان طور كه در مقدمه نوشته شد، كتاب . دارد

و متن  ۲۴رجوع شود به يادداشت شمارۀ (از ع باقى، مى باشد  ان موسوم به انجمن حجتيهزم

كه نويسندۀ آن در جاهاى مختلف به مناسبت، تهمت هاى تكرارى سياسى رديه ) مربوط به آن

اسماعيل رائين است  ...انشعاب در بهائيِت هاى زمان پهلوى را نوشته است كه از جملۀ آنها رديۀ 

كه ذكر آن در صفحات قبل شد و در حقيقت رديۀ او قسمتى از آن كيفر خواست چند هزار صفحه 

اى مذكور شد و به اين وسيله مرحوم رائين را غير مستقيم و به واسطۀ اخالف جديدش، شريك 

د و اخالفش ناله كند خون بهائيان و بالياى وارده بر ايشان نمود تا روحش از عالم باال بر حال خو

ر مى شد به اين ناسوِت خراب آباد و اين چاِه  و آرزو نمايد و از خدا بخواهد كه اى كاش ميس

 بهايياناما افسوس كه چنين نمى شود؛ ولى . عميق سياه، باز مى گشت و جبران مافات مى نمود
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دعا مى كنند تا خداوند  چنانكه قبًال نيز نوشته شد، براى آمرزش ايشان و اخالفشان و اسالفشان

است تا چه فرمايد و چه » يْفَعُل ما َيشاُء و َيْحُكُم ما ُيريد«ببخشايد و باقى امور، ديگر، با حقِّ 

  .اراده كند؛ و ما جز آنچه او اراده فرمايد، نخواسته ونمى خواهيم

  رديه نويسى در دهۀ دوم انقالب اسالمى

ه نوشتن و انتشاردادن كتاب جديد خاّصى عليه به اين ترتيب دهۀ اول بدون آنكه نيازى ب

کر و بيانيه ها اعالميه ها و جزوات و  امربهائى، احساس شود، فقط با انتشار همان کتب فوق الذِّ

مقاالت مطبوعات از طرف مقامات رسمى دولتى و غيره، همراه با كشت و كشتار و حبس و تبعيد 

بيت انقالب و رفع مشكالت و تشنجات سياسى در دهۀ دوم پس از تث. و مصادره و غيره، گذشت

محققين و موّرخين انقالب، شروع  — و البته تا حّدى قبل از آن — و خاتمۀ جنگ ايران و عراق

به تحقيقات تاريخى با استفاده از كتب قديم و اسناد جديد كه ادعا مى شد از دواير دولت 

و اعترافاتى كه در بازجويى از عوامل  پهلوى، ازجمله ساواك و سفارت وقِت امريكا و گزارش ها

رژيم سابق و گروههاى سياسى، تهيه شده بود، نمودند و به تدريج شروع به پخش بعضى از آنها از 

صرف نظر از آنچه دربارۀ رژيم . تلويزيون و نشر آنها در مطبوعات و يا دركتبى جداگانه كردند

 بهاييانو البته مربوط به  — تند و نوشتندپهلوى و عوامل سياسى آن و ديگر گروه هاى سياسى گف

مطالبى نيز دربارۀ امر بهائى و تعاليم آن و جامعۀ بهائيان و تشكيالت و افراد آن، در  — نمى شود

آن تحقيقات مندرج و منتشر كردند؛ اّما جالب آنكه منابع مطالب مزبور همه منابعى غير بهائى 

ها اعمال شد، حتى يك مورد سند يا اعتراف را از بود و بر عكس آنچه كه در مورد ديگر گروه 

  ٢٢٥.منابع يا افراد بازجوئى شدۀ بهائى، در مطبوعات و راديو و تلويزيون پخش نكردند

در اين دهه به تدريج در اثر استقامت بهائيان و تظلم هزاران بهائى از ايران و كشورهاى   

روشن شدن بعضى حقايق دربارۀ افراد و  مختلف عالم به مسئولين محترم نظام، و نيز شايد به علت

جامعۀ بهائى براى اولياى محترم امور، به تدريج بهائيان از زندان ها آزاد شدند و تضييقات اگر چه 

جالب است كه هموطنان عزيز . ولى تخفيف يافت — و تا حال نيز ادامه دارد — تمام نشد

ور، به جاى يأس و سرخوردگى و مستحضر گردند كه در اين دهه بهائيان پس از تخفيف مزب

خستگى و فرسودگى و شكوه و ناله و سكوت و انزواى اجتماعى و شكست اخالقى و روحى و 

ماننِد موردى كه براى بعضى بابيان در اثر بالياى وارده پس از شهادت حضرت باب،  — معنوى
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ه فرمودۀ مركز ب — سال، پيش آمد و در ادامۀ متن به آن اشاره خواهد شد ۶- ۵به مدت حدود 

آمده است،  ۳، كه در ضميمۀ شماره ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶جهانيشان بيت العدل اعظم در پيام 

با «نمودند، و به آنان كه بر ايشان ستم روا داشته بودند » قلوبشان را از نفرت و كينه پاك و منزه«

كه در آن متحّمل  محبّت جاودانۀ خود را نسبت به سرزمينى«نمودند و » بزرگوارى و عطوفت رفتار

على َرغم ِ برنامه هاى منظم جهت ريشه كن ساختن «شده اند حفظ كردند و » بالياى ال ُتحصى

در مساعى خويش براى رسيدن به اهداف عاليۀ روحانى و اخالقى با عزت و ... جامعۀ بهائى هنوز

و معنوى و  ماندند و در حد مقدور مشغول به ادامۀ رشد و توسعۀ اخالقى» افتخار ثابت قدم

فرهنگى و علمى اطفال و نوجوانان و جوانان و بزرگساالن بهائى از دختر و پسر و مرد و زن شدند و 

اين امور را در حالى به منّصۀ ظهور و بروز رساندند و تحسين غير بهائيان را نيز موجب شدند كه از 

ت متوسطه و حقوق اجتماعى، ازجمله تحصيالت عاليه و حتى بعضًا در مقاطعى، تحصيال

  .ابتدايى محروم بودند

از جمله يكى از . اينك براى جلوگيرى از چنان رشدى نيز مى بايست فكرى مى كردند  

روشها براى اين مقصود، سعى در جلوگيرى يا حداقل محدود كردن بعضى امور دينى و فرهنگى 

ن خصوص موضوع جامعۀ بهائى بود كه اقدامات فرسايشى انجام شده عليه جامعۀ بهائى در اي

اما روش ديگر كه موضوع بحث ماست، گشودن مجدد بساط رديه نويسى . بحث فعلى ما نيست

توسط  ۱۳۶۹از نورالّدين چهاردهى که در تابستان  بهائيّت چگونه پديد آمدبه غير از رّديۀ . است

موّرخين و انتشارات آفرينش براى دومين بار چاپ شد، از جمله اولين موارد منتشره از تحقيقات 

و چنانكه گفته شد منشأ مطالب آن با منشأ  — محّققين رسمى انقالب اسالمى كه ذكرش رفت

دو جلد كتاب  — ٢٢٦يكى است ۱۳۶۲موّرخ  بهائيت، منشاء و نقش آنبيانيه هاى دولتى چون 

خاطرات ارتشبد سابق حسين كه عنوان جلد اول آن  ظهور و سقوط سلطنت پهلوىاست با نام 

مى باشد، كه چاپ اول آن  جستارهايى از تاريخ معاصر ايرانعنوان جلد دّوم آن،  ، وفردوست

اين كتاب به ظاهر خاطرات و اعترافات كتبى و شفاهى ارتشبد سابق  ٢٢٧.است ۱۳۶۹زمستان 

دفتر ويژه «حسين فردوست، دوست و َمحرم ِ تقريبًا چهل سالۀ محمد رضا شاه پهلوى، رئيس 

  ٢٢٨.و ناظر بر ساواك مى باشد شاه» بازرسى«و » اطالعات

مطالب اين كتاب عمدتًا دربارۀ رژيم پهلوى و سياسيون آن مى باشد و از اين جنبه ارتباطى   

اما قسمت هايى از آن دربارۀ امر بهائى و . ندارد و نقد آن موضوع بحث ما نيست بهاييانبه 
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شد كه مانند هميشه به عنوان بعضى بهائيان، و بعضى غير بهائيان ِ بهائى جلوه داده شده، مى با

وجه المصالحه در منازعات و جنگ قدرت و گاه سازش و ساخت و پاخت هاى سياسيون و 

اگر نتوانند راجع به ديگر قسمت  بهايياناحزاب و حكومت ها مورد استفاده قرار گرفته است، و 

ى مربوط به هاى كتاب و صّحت و سقم آنها قضاوت كنند و نظر دهند، ولى در مورد قسمت ها

امر بهائى با قاطعيت صد در صد، در بيانيه هاى منتشره در همان دهۀ اول انقالب نظر خود را 

داده اند و اكنون كه در دهۀ سوم انقالب هستيم، عملكرد بهائيان، ُمثبِت آن نظريات بوده و 

بيزار و در  يكى است و از دورويى و ريا بهاييانهست و به همه نشان داده است كه ظاهر و باطن 

  !كنار و نزد حق و جهانيان و وجدان خود روسفيد و باقى و برقرارند؛ َالَحمُدِلله

بارى كتاب مزبور و امثال آن، كه از جهتى جزء رديه هاى دولتى مى تواند محسوب شود،   

از منابعى است كه در مسلخ عشق از آن استفاده شده است و حداقل در مورد جامعۀ بهائى داراى 

يب و جعلياتى است كه ذيًال چند نمونۀ آن را اشاره مى كند تا كل به عدم اعتبار اين قبيل اكاذ

همان طور كه در قرآن مجيد، سورۀ نساء، آيۀ  ٢٢٩.پى برند» مسلخ عشق«كتب و رديه هايى چون 

قرآن از نزد غير خدا بود هر اگر (» َلْو كاَن ِمْن ِعنِْد َغيِر اهللِ َلَوَجدوا فيِه اْخِتالفًا َكثيرًا«: مى فرمايد ۸۴

، در مورد صحت و سقم ادعاهاى شفاهى و كتبى انسان )آينه در آن اختالف بسيارى مى يافتند

ها نيز مى توان همين قاعده را به كار برد و آن اينكه در ادعاها و نوشته هاى افراد دروغگو و 

ظهور و سقوط جلد كتاب نمونه هاى متناقض زير از دو . جاعل، تناقض و اختالف وجود دارد

، كه دربارۀ جامعۀ بهائى نوشته شده به خوبى گوياى جعلى و دروغى بودن آن مى سلطنت پهلوى

باشد و جامعۀ جهانى بهائى نيز قبًال پاسخ اتهامات مندرج در اين قبيل كتب را داده 

  ). ۲ضميمه (است

و متن  مربوط به آن ذكر  ۱۶۵تا  ۱۶۳مورد اول اينكه، چنانكه در يادداشت هاى شمارۀ   

شده، عالوه بر آنكه دربارۀ وابستگى اسماعيل رائين، رديه نويس عليه امر بهائى، به امريكا و 

رائين را هم كار ادارۀ كل  ۲۴۳، ص ۲، در همان منبع مزبور، جلد٢٣٠انگليس متناقض مى نويسد

مى داند، و در  ٢٣١اك معرفى مى كند، و از طرفى هويدا را بهائى و فراماسونر و عضو ساواكنهم ساو

اين آشفته بازار تناقضات معلوم نيست چرا آقاى رائين سه جلد كتاب فراماسونرى را مى نويسد، 

  ٢٣٢!آن هم البد با استفاده از آرشيو ساواك و اسناد شاپورجى ريپورتر
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از نقشۀ ساواك با همدستى به اصطالح  ۳۸۶-۳۹۲صص ، ۲مورد ديگر آنكه در جلد   

ُوعاظ الَسالطين و آخوندهاى دربارى مى نويسد كه جعل اسناد و اشاعۀ شايعات مى نمودند تا از 

بسازند، و از طرف ديگر در جلد اول، ص » مسلمان«هويداى مشكوك به بهائى بودن يك چهرۀ 

بودن ساواك و َاسناد بهائى بودن هويدا صحبت از ضد بهائى  ۳۸۴-۳۸۵و جلد دوم صص  ۳۷۷

با توجه به دو سند ذيل كه جعلى است معلوم مى شود، ساواك گاهى سند براى مسلمان ! مى كند

و چنين است شواهِد پليدى ِ  ٢٣٣! جلوه دادن هويدا مى ساخته و گاهى براى بهائى جلوه دادن او

خود را به آن آلوده نسازند  بهايياند روش هاى سياست بشرى كه شارع مقدس امر بهائى فرموده ان

و پيرو سياست الهى باشند و از طريق تعاليم الهى به خدمت همۀ جهانيان  و هموطنان عزيز و كشور 

  .مقدس ايران پردازند

در دوران . چنين مى خوانيم ۳۸۴- ۳۸۵، صص ۲دو سند مزبور را پشت سر هم در جلد   

يع يافت و ابقاء اين نخست وزير، كه از نظر صدارت هويدا تعلق او به بهائيت شهرت وس

احساسات مذهبى مردم به شدت منفور بود، عمق بى اعتنايى شاه را به افكار عمومى نشان مى 

سند اول، نامۀ : در زمينۀ ارتباطات هويدا با فرقۀ ضالۀ بهائيت به ذكر دو سند اكتفا مى كنيم. داد

ن جامعۀ بهائيت به نام قاسم اشراقى به مناسبت است كه ظاهرًا يكى از سرا ۱۳۴۳/ ۱۲/۶موّرخ 

تصادف هويدا در جادۀ شمال و شكسته شدن پاى او، براى فرهنگ مهر ارسال داشته و در آن 

  :تأسف خود را از اين حادثه ابراز داشته است

به مناسبت پيشامدى كه براى : جناب آقاى دكتر فرهنگ مهر معاون محترم وزارت دارايى

دا وزير محترم دارايى رخ داده خواهشمند است مراتب تأثر و تأسف جناب آقاى هوي

اينجانب و برادرانم را به عموم هم مسلكان و بخصوص جناب آقاى ثابت پاسال مدير 

احترامات فائقه . محترم تلويزيون ايران كه بزرگترين خدمتگزار فرقۀ ما هستند ابالغ فرماييد

  .قاسم اشراقى. را تقديم مى دارد

  :مى باشد ۱۹/۵/۱۳۵۰شيراز، موّرخ  ۲وم گزارش ساواك از جلسۀ بهائيان ناحيۀ سند د

شيراز در منزل آقاى هوشمند و زير نظر آقاى  ۲نفر از بهائيان ناحيۀ  ۱۲جلسه اى با شركت 

پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت صفحاتى از كتاب . فرهنگى تشكيل گرديد

نگى و محمد على هوشمند پيرامون وضع اقتصادى بهائيان لوح احمد و ايقان آقايان فره
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بهائيان در كشورهاى اسالمى پيروز هستند : فرهنگى اظهار داشت. در ايران صحبت كردند

تمام سرمايه هاى بانكى و ادارات و . و مى توانند امتياز هر چيزى را كه مى خواهند بگيرند

تمام آسمان خراش هاى . كليميان مى باشدرواج پول در اجتماع ايران مربوط به بهائيان و 

چرخ اقتصاد در اين مملكت به دست بهائيان و . تهران، شيراز و اصفهان مال بهائيان است

شخص هويدا بهائى زاده است؛ عده اى از مأموران مخفى ايران كه . كليميان مى چرخد

يكى از بهترين  در دربار شاهنشاهى مى باشند مى خواهند هويدا را محكوم كنند، ولى او

آقايان . هزار تومان به محفل ما كمك نموده است۱۵خادمين امراهلل است و امسال مبلغ 

: در اين جلسه نامبردگان زير شركت داشتند. بهائيان نگذاريد كمر مسلمانان راست شود

فرهاد روحانى، دانيال روحانى، ثناءاهلل زارعيان، قاسم كريميان، هدايت و مسيح اهلل و 

گزارش به . ( و ضياءاهلل هوشمند، فرهنگى، قدرت اهلل كمالى، محمد على هوشمند ناصر

  ). ۱۵/۹/۱۳۵۰- ساواك

جاعلين دو سند، چه مأمورين ساواك بوده باشند كه چنين نيز كرده اند، و چه جاعلين بعد از   

صطالحاتى انقالب باشند كه اينان نيز همين كار را كرده اند، به قدرى ناشى بوده اند كه همان ا

هم «مثل (را كه خودشان دربارۀ دين بهائى به كار مى برند، از زبان يك بهائى هم به كار برده اند 

رانه مّدعى اند ) در سند اول» فرقۀ ما«؛ »مسلكان در حالى كه بهائيان يك قرن و نيم است كه ُمصِّ

» مسلك«و » فرقه«و محال است يك بهائى ديانت خود را » دين است و فرقه نيست«كه آئينشان 

سال جان  ۱۶۳ذكر كند و اصوًال براى همين ادعاست كه هزاران نفر از آنها در اين مدت طوالنى 

خود را نثار جانان نموده اند و از قربانگاه عشق و ايمان زنده برنگشته اند تا ثابت كنند خداوند 

ا كه در زمستان تقاليد و آورده است تا حقيقت اديان آسمانى قبل ر» بهار بديعى«و » دين جديد«

تعّصبات و اختالف و جنگ پنهان شده، دوباره زنده نمايد و ِفَرِق مختلفۀ اسالم و ديگر اديان 

متّحد » دين بديع«آسمانى را چنانكه در كتب مقدسه و احاديث اسالمى آمده، در ظل يك 

خاتم «اتى چون فرمايد، و نيز به كل، و از جمله مسلمين عزيز، توضيح دهد كه مفهوم عبار

، ضمن تصديق ِ حقيقت آن، آن چيزى نيست كه به اذهان القاء شده و به معنى قطع »النبيين

فيض الهى و نزول وحى آسمانى و كتب ربانى و تعاليم و احكام جديد متناسب با تغيرات محتومه 

ث ما و ذاتى عالم امكان، نمى باشد بلكه مقصود آن حقايقى است كه در اينجا از موضوع بح

خارج است ولى قسم مى دهد منصفين و متقين را كه حتمًا به آثار بهائى در اين خصوص مراجعه 
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فرمايند تا جواهر معانى را در مورد آن، از قلم وحيانى موعود كل امم، خود به نداى فطرت خود، 

ده و مالحظه فرمايند كه حقايق اديان چگونه دوباره در دين جديد حضرت يزدان زن ٢٣٤دريابند

  . شده و تأثير دوباره يافته، تا قلوب و افكار را تقليب نمايد و به سوى رحمان كشاند

م كرده و اظهاراتى را به    دربارۀ سند جعلى دومى كه يك به اصطالح جلسۀ بهائى را ُمَجس

غلط از قول بهائيان نوشته، به قدرى مضحك و مسخره است كه با يك مقايسۀ سادۀ َسبِك 

نوشته هاى مرسوم در تشكيالت ادارى بهائى كه در نوع خود داراى وجوه بديعى  نگارش آن با

از بامزه ترين قسمت هاى گزارش مزبور كه به ساواك  ٢٣٥.مى باشد، جعلى بودن آن آشكار مى شود

پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت صفحاتى از كتاب «: ارائه شده آنكه نوشته است

در جلساتشان مناجات شروع و خاتمه را يك جا در  بهاييان؛ حال آنكه »الخ...لوح احمد و ايقان

نمى گويند و اصوًال لوح احمد را به » كتاب لوح احمد«را  لوح احمدو (!) اول جلسه نمى خوانند

چنانكه از محتواى آن لوح و توضيحات نصوص  — هنگام سختى ها و مصائب مى خوانند

بهائيان در كشورهاى اسالمى پيروز «نه وقتى كه  — ش پيداستبهائى دربارۀ آن لوح و تأثيرات

و تمام امور اقتصادى دستشان است و امتياز هر چيزى را مى توانند بگيرند و آسمان » ...هستند

و كتاب ايقان را در جلسات نمى خوانند . مال ايشان است(!) خراش هاى شهرهاى آن وقت ايران

سند مزبور . اى نفوس طالب آشنايى با امر بهائى مى خوانندبلكه در كالس هاى داخل جامعه و بر

ذكر شد، وى بهائى نبوده  ۲۳۳همچنين از هويدا مى گويد ولى چنانكه قبًال در متن و يادداشت 

آقايان بهائيان نگذاريد كمر «و به خصوص دربارۀ آنجا كه مى گويد،  ٢٣٦بلكه ضد بهائى هم بوده

سال انقالب اسالمى، با آنچه  ۲۷، هموطنان عزيز اينك حداقل در اين »لمانان راست شودمس

تا به حال خود به چشم خود ديده و تجربه نموده اند و با آنچه كه تا اين جاى متن مالحظه نموده 

 و در ادامه خواهند نمود، فهميده اند كه چه نفوس و گروه ها و احزابى هستند كه نمى گذارند كمر

مسلمانان راست شود؛ اگر مصلحت بود و فرصت، در اينجا مفّصل مى نوشت كه علت 

شكستگى كمر مسلمين چيست، اما خوشبختانه بعضى مسلمين عزيز خود به آن پى برده و گفته و 

حال ديگر ملت ايران بسيارى حقايق رژيم سابق را مى . نوشته اند و نيازى به ذكر اين عبد نيست

نيز ذكر كرده اند كه ساواك با » ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«نويسندگان داند و حتى خود 

و معلوم نيست چرا خود نويسندگان مزبور از  ٢٣٧همدستى بعضى آخوندها سند جعل مى كرده

همين اسناد جعلى براى اثبات اتهامات عليه جامعۀ بهائى استفاده مى كنند، و تنها دليل استفاده 
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ن مى داند كه آنها هر جا به نفعشان بوده از آن اسناد جعلى استفاده از چنين اسنادى را بنده اي

يك «كرده اند و هر جا مخالف فرضياِت موهومشان بوده آن ها را مستور داشته اند كه به اين روش 

و خود نويسندگان همچنين مى دانسته اند كه در جنگ رقابت سياسيون . مى گويند» بام و دو هوا

و نيز مى  ٢٣٨د و دار و دسته هاى مختلف عليه هم اكاذيب منتشر مى كرده انددر دورۀ پهلوى، افرا

در اوايل انقالب به » گرانبها ترين اسناد«دانند كه خود نويسندگان مزبور اعتراف كرده اند كه 

و  — ٢٣٩يا بوسيلۀ آنها كه از ايران رفتند، يا به وسيلۀ احزاب و گروه هاى داخلى — سرقت رفته

مى دهد كه استفاده از اسنادى اينچنينى مخالف روش صحيح تحقيق تاريخى  حقايق فوق نشان

به «خالصه آنكه اسناد جعلى مزبور را بعضًا خود ساواك . است و نتايج آن غير حقيقى مى باشد

تنظيم مى نموده است و محتواى آن نه با تعاليم بهائى و قواعد  ٢٤٠»منظور تأمين اهداف خود

بيات نوشتارى رايج در جامعۀ بهائى ونه با اسناد و مدارك كثيرۀ موجود در نظم ادارى آن و نه با اد

   ٢٤١.زمان پهلوى و بعد از آن، موافق و سازگار است

-۴۵۱، از جلد دوم، صص ظهور و سقوط سلطنت پهلوىمورد ديگر از تناقضات كتاب   

مسلخ عشق،  ۱۸۷-۱۸۸است كه در قسمت پاسخ هاى مربوط به صص  ۴۶۵-۴۶۹و ۴۵۰

  .دامه آمده است، به آن مراجعه فرماينددرا

مورد ديگر آنكه نفوس منصف از خود سؤال خواهند كرد كه چگونه مى توان تناقض لحن   

سالۀ محمد رضا شاه پهلوى  ۴۰و قضاوت دو جلد كتاب مزبور را راجع به ارتشبد فردوست، يار 

ۀ جامعۀ بهائى و اتهامات با لحن و قضاوت آنها دربار ٢٤٢كه خود به همۀ خطاهايش اعتراف كرده

اثبات نشده به آن، توجيه كرد؟ و از عجايب يك بام و دو هوايى آنكه نويسندگانى كه به هر چيزى 

ولو جزيى و غير حقيقى متمسك مى شوند تا جامعۀ بهائى را سياسى و ضد اسالم و دولت و ملت 

ومش چنين مى نويسند، و فاسد جلوه دهند، به چه سادگى دربارۀ آقاى فردوست با سوابق معل

و بدون احتمال دروغگويى آن مرحوم، گويى همۀ  ٢٤٣!»دست تصادف وى را وارد دربار ساخت«

جلد دوم كتاب مزبور آورده اند،  ۵۲۰خاطرات و اعترافاتش را ِصّحه مى گذارند و چنانكه در ص

گرى نيز بعضًا و بدون توجه به اينكه نفوس دي ٢٤٤آن طور كه مى خواهند ارزيابى و داورى مى كنند

و  ٢٤٥كتب خاطرات نوشته اند و نظرياتى مخالف آقاى فردوست داده اند، تنها به قاضى مى روند

سال بعد از پيروزى  ۵البته پس از (بازداشت حسين فردوست «: دست آخر مى نويسند

شد و پس » معّماى فردوست«منجر به آشنايى دقيق كارشناسان وزارت اطالعات با ) ٢٤٦!انقالب
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دى روشن شد كه فردوست خاطرات ارزشمندى را از دوران سلطنت پهلوى در سينه دارد، كه از چن

داشته (!) مى تواند براى آشنايى مردم و ترسيم اين دوران از تاريخ معاصر ايران اهميّت درجۀ اّول

خاطرات و دانستنى هايى كه بعضأ در هيچ سند مكتوب يافت نمى شود و منحصر به فرد . باشد

وى در تاريخ . متأسفانه فردوست زنده نماند تا خاطرات ارزشمند خود را به پايان برد ...است

در اثر سكته درگذشت و بدين سان خاطرات او، به ويژه در ترسيم حوادث دوِر سال ۲۷/۶/۱۳۶۶

  ٢٤٧».نا تمام ماند و بدين سان داستان زندگى فردوست نيز به پايان رسيد ۱۳۳۲- ۱۳۲۰هاى 

آخرى دربارۀ خاطرات آقاى فردوست آنكه دو سند سابق الذكر ساواك در و اما نكتۀ مهم   

ارتباط با بهائيان در زمانى تنظيم و جعل شده كه خود ارتشبد مزبور بر ساواك نظارت داشته 

 ۳۷۶و هموطنان عزيز حتمًا بايد صفحۀ ) تاريخ دو سند مزبور است ۱۹/۵/۱۳۵۰و  ۱۲/۶/۱۳۴۳(

د تا به لحن اظهار نظرات ارتشبد دربارۀ بهائيان آشنا شوند و ببينند جلد اول خاطرات وى را بخوانن

كه حتى در اينجا نيز از وجه المصالحه نمودن بهائيان براى خوشايند بازجويان و نجات احتمالى 

خود دست بر نداشته است و چنين وقيحانه مانند جاعلين مسلخ عشق ادعا مى كند كه بهائيان از 

زن نيز از «: افراد به بهائيت استفاده مى كنند؛ وى از جمله مى گويد براى جذب» پول و زن«

وسايل مهم جذب افراد بود و ترتيبى مى دادند كه از طريق روابط جنسى جوان ها جلب شوند و 

اصوًال ازدواج مسلمان و بهائى را تجويز مى نمودند و از طريق دختران بهائى به عنواِن ُمبلّغ عمل 

شمسى، مى خوانيم و  ۱۳۸۱همين ادعا را در مسلخ عشق منتشره در عين  ٢٤٨».مى كردند

! خوانندگان عزيز احتماًال تا حال دريافته اند كه سر نخ جاعلين مسلخ عشق به كجا وصل است

طبق شئون  ۴ضمن بند اّول از بخش اّول فصل ر پاسخ اتهام بى عفتى به جامعۀ بهائى نيز قبًال د

ه و در ادامه نيز ضمن مطالب جزئى دربارۀ ايرادات مسلخ عشق و اخالق و ادب بهائى داده شد

خواهد آمد، و در اينجا منصفان و ُمتقيان با غيرت و آبرو را قسم مى دهد كه آيا همين عكس 

نسبت به جاعلين و ظالمينى كه چنين مطالب دروغى را مى نويسند، دليل بر دور  بهاييانالعمل 

را روش چنان است كه  بهاييانو حقايق اديان الهى نيست؟  بودن مكذبين از صراط مستقيم الهى

اين قبيل نفوس و افترائات و اتهاماتشان را به خدا وا مى گذارند و تا حال نيز در طول تاريخ خود 

چنين نموده و ضرر هم نديده؛ چه كه داور حقيقى در ميان است و به فرمودۀ حضرت سيد 

به ظالمين مشغول مى دارد تا يكديگر را به سزاى الساجدين در صحيفۀ سجاديه ظالمين را 

 بهاييانتا اينكه  — چنانكه رسانده اند و حال نيز مشغولند — اعمال و اقوال سوء يكديگر برسانند
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به همان روش مرضيۀ خود ثابت و دائم باشند و به جاى مقابله به مثل با مفترين و ظالمين، به اين 

  : ندبيانات مباركۀ مواليشان مزين باش

هللِ َو َمِن اْغتاَظ َعَليُكْم قاِبُلوُه ِبالرِّْفِق َو الذى َزَجَرُكْم ال َتْزُجُروُه، َدُعوُه ِبَنْفِسه َو َتَوكِّلُوا َعَلى ا«  

كسى كه به شما غيظ نمود با او به رفق و مدارا مقابله كنيد و كسى كه (» الُْمنَْتِقِم العاِدِل الَقدير

دهيد، او را به خودش واگذاريد و به خداوند منتقم عادل قدير توكل شما را زجر داد زجرش م

ياران «؛ »زنهار زنهار از اينكه نفسى از ديگرى انتقام كشد ولو دشمن خونخوار باشد«؛ ٢٤٩)كنيد

اى احباى «؛ »بايد مظلوم آفاق باشند واز براى قاتالن شفاعت نمايند و از حق طلب غفران كنند

اگر طوائف و ملل سائره جفا ... زاع و جدال ممنوع و هر ُمتعّدى محرومالهى در اين دور مقدس ن

كنند شما وفا نماييد، ظلم كنند عدل بنماييد، اجتناب كنند اجتذاب كنيد، دشمنى بنمايند 

هذا ِصَفُة الُمْخِلصيَن َو ِسَمُة . دوستى بفرماييد، زهر بدهند شهد ببخشيد، زخم بزنند مرهم بنهيد

كلمۀ حق بر زبان رانيد؛ اگر قبول نمود . ا نفسى جدال منماييد و از نزاع بيزار باشيدب«؛ »الصاِدقينَ 

اين است صفت . ِنعَم الَمطلوب و اگر عناد كرد او را به حال خود بگذاريد و توكل بر خدا بكنيد

اگر اهانت كنند، اعانت نماييد اگر لعنت نمايند رحمت جوييد در نهايت «؛ »ثابتين بر ميثاق

انى قيام نماييد و به اخالق رحمانى معامله كنيد و ابدًا به كلمۀ ركيكى در حقشان زبان مهرب

   ٢٥٠.نياالييد

اما در همين دهۀ دوم انقالب و سال هاى بعد از آن است كه به تدريج برنامه هاى   

مذكور، تحت  ظهور و سقوط سلطنت پهلوىتلويزيونى نيز با مضامين كتبى از قبيل دو جلد كتاب 

، شامل دوران مشروطه و به قدرت رسيدن رضا شاه و تاريخ معاصر ايرانان برنامه هايى چون عنو

از جمله محققين شركت كننده در اين برنامه ها عبارتند . محمد رضا شاه پهلوى، پخش مى شود

نويسنده و محقق و (، آقاى حجة االسالم سيد حميد روحانى )موّرخ(آقاى عبداهلل شهبازى : از

با توجه به برنامه هاى ). موّرخ(، آقاى موسى حقانى )لى بنياد تاريخ پژوهى ايران معاصرمدير فع

سهيم  ظهور و سقوط سلطنت پهلوىمزبور به نظر مى رسد نويسندگان فوق در تهيۀ دو جلد كتاب 

بوده اند؛ ولى چه اين گونه باشد و چه نباشد، خط اين برنامه ها بر اساس و به دنبالۀ خط همان 

  . كتاب استدو 

از ميان سه نفرمذكور در فوق، کسى كه بعدها در دهۀ سوم انقالب تا حاال نيز، خط مزبور   

را مصّرانه و در جريانى هدفمند و هماهنگ ادامه داده است، آقاى عبداهلل شهبازى است كه 
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ّد امر بابى و تا آنجا كه بنده با آثار ايشان تا اين تاريخ، در ر. داراى سايت اينترنتى نيز مى باشد

بهائى آشنا شده ام، مالحظه شد كه گويى روح و صفات و مشى فكرى و اخالقى و موقعيت امثال 

آواره، صبحى، نيكو و رائين در ايشان زنده شده است و الحمد هلل اگر ايران عزيز آنها را : مرحومين

  !را بدست آورده» مناديان امر بهائى«از دست داده ولى از قبيل اين 

چه كه همان طور كه تا حال امثال ايشان انشاءاهلل متوجه شده اند، رديه ها و مخالفت ها و       

ه، بلكه ساله شان، نه تنها باعث نابودى امر بهائى و جامعۀ آن نشد ۱۶۳كشتارها و بالياى وارده 

م ذكر شد، باعث رشد آن نيز گرديده است و متأسفانه اين را ه بخشچنانكه در مقدمه و همين 

تجربه كرده اند كه نمى توانند در برابر رشد امر بهائى سكوت پيشه كنند تا خود به خود از بين 

برود، چه كه ديده اند كه سكوت هم نتيجه نداشته است، و اين شجرۀ طيبه، اصلش چنان ثابت 

ناسب و فروعش چنان بر آسمان ها قد بر افراشته و در كل حين ثمراتش را به اذن پروردگارش و به ت

و چون چنين است، چنان . كه از ريشه كندنش محال است ٢٥١زمان بر جهانيان ارزانى مى فرمايد

كه در مقدمه نيز اشاره شد، دشمنانش به جان هم مى افتند و هر يك به ديگرى اعتراض مى كند 

كه نحوۀ دشمنى اش با امر بهاء خوب نبوده و بر عكس نتيجه داده و روش او بهتر است؛ حال 

از خاطرات جالب اين عبد . ه بعد از مدتى روش خود او نيز زير سؤال مى رود و از كار مى افتدآنك

در اين خصوص آنكه دراواخر رژيم پهلوى، يك روز كه در طهران سوار اتوبوس دو طبقۀ شركت 

واحد بودم يكى از مسافرين ِ مرد، كه هنوز هم نمى دانم به چه علت، با عصبانيت با صداى بلند 

! باورم نمى شود! »خود بهائيان به فلسفى پول داده اند تا در راديو تبليغ آنها را كند«گفت،  مى

ش سخرانى .ه ۱۳۳۴مرحوم فلسفى واعظ مشهور را چنانكه قبًال ذكرشان رفت و در رمضان سال 

هاى ضد بهائى اش در راديو در طهران باعث بالياى شديده وارده، از طرف دولت و علما و 

در سراسر ايران شده بود، حال چون نتيجۀ عكس داده بود، از عوامل  بهاييانوس بر بعضى نف

لذا اين عبد به اين نتيجه رسيد كه تا دشمنان بهائى قبول نكنند منشاء و ! بهائيانش مى خواندند

پشتوانۀ اين امر، الهى است و نه سياست هاى استعمارى بشرى، محكومند كه دچار توّهم و 

َقَسمشان مى دهند كه درفرضيه ها و  بهايياناين است كه . در آخر دچار جنون شوندخداى ناكرده 

نظريه هاى تكرارى و پوسيده و رد شدۀ تحقيقى خود، به خاطر خدا و با انصاف و تقوى و به نام 

تجديد نظر كنند و تضّرع و زارى نمايند بلكه خداوند به فضل معامله ) ص(مقّدس رسول اكرم 

ان بيش از اين از عرفان موعود محبوبشان محروم نمانند، و در اين ميان چنانكه ذكر فرمايد و ايش
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، از اوج آسماِن ٢٥٢»نظريۀ توطئه» «توّهم ِ«شد اين آقاى شهبازى اند كه همچون بازى با شهپر 

وهم و گمان، با چنگال ظلم و عدوان، حمله بر كبوتران َحَرم يزدان در آسمان عشق و اطمينان 

  .بلكه خون ايشان بريزد و آن گاه بر ساعِد شيطان نشيند نموده، تا

اين است كه قبل از ادامۀ بررسى رديه ها، و ازجمله رديه هاى ايشان، اين بندۀ بينوا از آن   

تقاضا مى كند، و ايشان و امثال ايشان را به خون مطّهر سيد الشهداء حسين ) عبداهلل(» عبد خدا«

وعودى كه ادعاى عشق و ايمان به او را دارند و منتظرند بيايد و همان م» حقيقِت «و ) ع(بن على 

عالم را به عشق و عدالت و انصاف و ايمان و اطمينان بيارايد، قسم مى دهد كه در دِل شبى از 

شب ها كه حالتى روحانى و معنوى در خود احساس مى كنند، وضوى عشق بگيرند و به نماز 

راَط الُْمْسَتقيمِاهْ «بايستند و صادقانه و خاصانه  بر لسان قلب جارى نمايند و پس از آن، » ِدنا الصِّ

اين متن توّجهى منصفانه فرمايند تا به آنچه مختصرًا دربارۀ قوۀ  ۳۶اوًال در يادداشت شمارۀ 

انند مجددًا واِهمه و ظّن و گمان و خطرات معنوى آن ذكر شده و خود ايشان بهتر از بنده مى د

، كه در شكر شكنو  لوح دنيامتذكر گردند، و ثانيًا به دو قسمت ا ز بيانات حضرت بهاءاهلل از 

صفحات قبل ضمن توضيحات راجع به رديۀ آقاى اسماعيل رائين آورده شد، دقت نمايند، و 

 فيض االسالم را بگشايند و» نهج البالغه« ۶۲۰تا  ۶۱۱ثالثًا در همان حال روحانى، صص 

را در وصف متّقين، از على ابن ابى طالب، اسداهلل الغالب، » َهّمام«، يعنى خطبۀ ۱۸۴خطبۀ 

بخوانند و ببوسند و ببويند تا اگر فضل الهى مدد نمود، جواهر مستوره در گنجينۀ آن كلمات را 

بيهوش ) ع(بيابند و به غناى معنوى فائز گردند، و اگر نه چون َهّمام كه از تأثير كلمات حضرت امير

شد و جان به جان آفرين سپرد، حداقل ايشان به هوش آيند و ايشان هم، ادعيه و مناجات هايى را 

پيشنهاد شد خانم مهناز رئوفى تالوت كنند، بخوانند و از خدا بخش اول  كه در فصل اوِل 

د بخواهند كه به جبران مافات مؤيد گردند؛ اما اگر چنين نكردند و يا چنين حالتى دست ندا

رجوع نمايند و در آن دقيق ) ۶۲۰-۶۲۴، صص ۱۸۵خطبۀ (حداقل به خطبۀ بعد از خطبۀ َهّمام 

شوند تا بلكه به شناخِت نفس خود كه بر همۀ بندگان واجب است نائل گردند و ببينند كه چگونه 

ه، اولياى الهى و ائمۀ اطهار از قبل همه چيز را پيش بينى و تشريح فرموده اند و چرا از غم وغّص 

  !سر به چاه تنهايى فرو مى بردند و ناله به درگاه الهى مى نمودند
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  رديه نويسى در دهۀ سّوم انقالب اسالمى

، ۱۳۶۹منتشره در » ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«به اين ترتيب بود كه بعد از نشر كتبى مثل 

، ۱۳۷۰شره در ، منت»ساسون ها، سپهساالر ترياك ايران«آقاى شهبازى در چند كتاب خود ازجمله 

، نشر مؤّسسۀ مطالعات و »نظريۀ توطئه، صعود سلطنت پهلوى و تاريخ نگارى جديد در ايران«

را با توجه  ظهور و سقوط سلطنت پهلوىهمان مؤّسسه اى كه دو جلد كتاب (پژوهش هاى سياسى 

، و امثال آن، پيش فرض هاى موهوم ۱۳۷۷، سال )به خاطرات ارتشبد فردوست منتشر نمود

جديد، مطرح نمود كه از آن به » توّهمى«الِف سابق الذكر خود را، اين بار با رنگ و لعاِب اس

است همان موهومات ايشان دست مايۀ مقلّدين ايشان و امثال ايشان  ۱۳۸۵بعد تا حاال كه سنۀ 

بسنده نكردند، بلكه در ادامۀ  تاريخ معاصر ايرانايشان به كتب مزبور و برنامه هاى . شده است

ساله از اول انقالب با همدستان خود، خالصه اى از آن توهمات و ُترهات و اكاذيب  ۲۵ركتى ح

را، به ظاهر به مناسبت يكصدمين سالگرد انقالب مشروطۀ ايران، در سه مقاله در روزنامۀ جام 

، و حدود همين سال ها، افترائات تكرارى ٢٥٣جم كه ذكرش در مقدمۀ اين متن شد، ارائه نمودند

دو سال بعد نيز در روزنامۀ جام  ٢٥٤.نيز مندرج مى شد زن روزور عينًا در مجلۀ هفتگى مزب

به همان  !بهائيت و صهيونيسم، فرقۀ انحرافى ابتكارى، مقاله اى تحت عنوان ۱/۳/۱۳۸۴جم،

مضامين چاپ شد كه نويسندۀ آن آقاى سيد مجتبى عزيزى اند و مآخذشان اكثرًا ترّهات آقاى 

   ٢٥٥.شهبازى است

و البته در همين مقاطع، روزنامه ها و مجالت ديگرى نيز به مناسبت، مطالب ديگرى بر   

ضد امر بهائى نوشتند و كتب رديۀ ديگرى نيز چه با تجديد چاپ و چه جديدًا ترتيب دادند كه از 

ر در آن ها مطالب رديه ذكر آن رفت كه چطو ۹۰جمله موردى است كه قبًال در يادداشت شمارۀ 

» نيمۀ پنهان«سال پيش را تكرار نمودند و يا روزنامۀ كيهان كه اخيرًا در قسمت  ۶۰هاى جعلى 

و يا رديه اى با عنوان ) ۱۳۸۴اواسط آبان (خود همان مطالب تكرارى رديه ها را چاپ مى كند 

ويا، پرديس، منتشر كه چند سال قبل چاپ اول آن توسط انتشارات گ» دوازده تعاليم بهائيت«

گرديد، و نويسندۀ آن آقاى على نصرى سعى نموده بودند نشان دهند كه دوازده تعاليم بهائى كًال 

در اسالم وجود دارد و جديد نيست و لذا موجب تعجب و حيرت بنده گرديد كه اگر چنين است 

كرارى حمله مى سال است كه رديه نويسان مسلمان با تمام قوا به همين تعاليم ت ۱۶۳پس چرا 

كنند و هنوز كالل و مالل نياورده، به حمالت شديدتر از قبل ادامه مى دهند؟ ولى چنين نيست، 
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و حمالت مزبور دقيقًا به اين خاطر است كه تعاليم آن جديد است و به خاطر همين جديد بودن 

و احاديث است كه مورد انكار منكرين واقع شده، چنانكه اين حقيقت از قبل در قرآن مجيد 

» يْوَم يْدُع الّداِع ِالى َشىٍء ُنُكرٍ «: مى فرمايند ۷در سورۀ قمر آيۀ . كامًال پيش بينى شده است

و در حديث مى ) روزى كه دعوت كننده مى خواند به سوى چيزى كه مورد قبول مردم نيست(

ظاهر مى (» َاْكَثُر َاْعدأِِه الُْعَلماءَو ...يْظَهُر ِمْن َبنى هاِشْم َصِبى ُذو ِكتاٍب َو َاحكاٍم َجديدٍ «: فرمايد

؛ و ٢٥٦)و اكثر دشمنانش علما هستند... شود از بنى هاشم جوانى صاحب كتاب و احكام جديد

َر َالِْعلُْم َسبَْعُة َو ِعْشرُوَن َحْرفًا َفَجميُع ما جاْت ِبِه الرُسُل َحْرفاِن َو َلْم يْعِرِف النّاُس َحتّى اليْوِم َغي«

حرف است و آنچه كه رسل  ۲۷علم (» َفيِن َفِاذا قاَم قأُِمنا َاْخَرَج الَْخْمَسَة َو الِْعْشريَن َحرفًاالَْحرْ 

آورده اند دو حرف از آن مى باشد و مردم تا امروز غير آن دو حرف را نشناخته اند، پس وقتى قائم 

جز دين خالص از رأى و در زمان وى «و . ٢٥٧)ما بيايد آن بيست و پنج حرف باقيمانده را مى آورد

نظر باقى نخواهد ماند، در غالب احكامش با آراء علما مخالفت مى كند؛ به اين جهت آنان از 

؛ و ٢٥٨»آن آقا ملول مى شوند، زيرا خواهند دانست كه بساط اجتهاد آنان در هم پيچيده مى شود

  :از عالّمه مجلسى در بحاراالنوار از ُفَضيل بن يسار، روايت شده كه گفت

هنگامى كه قائم ما قيام مى نمايد از ناحيۀ ُجّهال مردم مواجه مى «: حضرت صادق فرمود  

پس من عرض » .گردد به سخت تر از آنچه رسول خدا از مردم زمان جاهليت مواجه شده بود

رسول خدا به سوى مردم آمد در حالى كه آنان سنگ ها و «: كردم چگونه اينطور مى شود؟ فرمود

هاى تراشيده را پرستش مى كردند ولى قائم هنگامى قيام مى نمايد كه آنها كتاب عودها و چوب 

: پس فرمود» .خدا را بر عليه وى تأويل مى كنند، و به قرآن مجيد بر عليه او احتجاج مى كنند

» .قسم به خداوند، عدل وى داخل خانه هاى آنان مى گردد چنانكه سرما و گرما داخل مى شود«
٢٥٩  

مين حقايق فوق در آيات و احاديث اسالم و تحقق آن در ظهور جديد است و به خاطر ه  

كه نفوس از همۀ نژادها و اديان و كشورها و فرهنگ ها را به خود جذب نموده و در دينى جديد، 

و به خاطر همين بديع بودن است كه در اوايل اين فصل . متحد و يك دل و يك جان فرموده است

ايرانى و غير ايرانى را در تحسين اين دين جديد مالحظه فرموديد، و اظهار نظر علما و فضالى 

خوانديد كه بعضى از آنها تنها راه نجات دنيا را از وضعيت فالكت بار موجود، تعاليم دين بهائى 

ذكر كرده اند و باالخره از نفوس منصفه و خوانندگان عزيز تقاضا مى شود خود تعاليم بهائى را 
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در مقابل استدالالت آقاى على نصرى را نيز در رديۀ شان بررسى فرمايند تا مطالعه فرمايند و 

از دکتر  بهائيّت در ايرانرّديۀ ديگرى نيز که در اين مقطع منتشر شد،  ٢٦٠.خودحقيقت را دريابند

سيّد سعيد زاهدى باهمکارى محمد على سالمى مى باشد که ناشر آن مرکز اسناد انقالب 

نيز چنانكه در مقدمه ذكر شد در همين مقطع، در سال » خ عشقمسل«. ٢٦٢مى باشد ٢٦١مىاسال

باعث شد اين عبد  ۱۳۸۳، چاپ شد كه انتشار آن و ارسال آن به منازل بهائيان در سنۀ ۱۳۸۱

  .ضمن جواب به آن، در اين سطور، به سابقۀ تاريخى ترّهات مندرج در آن نيز بپردازد

ب و مقاالت رديه عليه امر بهائى و پخش خالصه آنكه به شرح فوق، بازار مخالفت در كت  

مطالب مشابه از سيماى جمهورى اسالمى ايران در دهۀ اخير، بار ديگر داغ شد كه هنوز هم ادامه 

ادامۀ اين روند و نيز ادامۀ محروميت هاى اجتماعى بهائيان، ازجمله ممنوعيت ايشان از . دارد

ول انقالب تا حال ادامه داشته، موجب اين شد استخدام در ادارات و ورود به دانشگاه ها كه از ا

، پيام مهيمنى را خطاب به بهائيان مظلوم ايران، ٢٦٣ ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶كه بيت العدل اعظم در 

و  نه تحليل هاى سياسى  — دربارۀ مظالم وارده بر ايشان، همراه با تحليل الهامى و ملكوتى

پهلوى تا جمهورى اسالمى، ارائه فرمايند و از سير حكومت و جامعۀ ايران از قاجاريه و  — بشرى

راه سعادت حقيقى ايران عزيز و مقّدس را كه جز دخول در ظّل امر حضرت رحمن در ظهور 

َاّما ايراُن َليَس َلُه َاماٌن ِاّال «: چنانكه حضرت عبدالبهاء مى فرمايند. بديعش نيست، تأكيد نمايند

خُوِل فى ِظلِّ الرْحمنِ  يران را امنيت و آسايش نخواهد بود مگر به داخل شدن در ظلِّ اما ا(» ِبالد

و اين پيام اولين پيام از اين نوع نبود، بلكه چنانكه قبًال نيز ذكر شد، از همان اوايل  ٢٦٤)رحمن

انقالب اسالمى عالوه بر محفل روحانى ملى بهائيان ايران يا جامعۀ بهائيان ايران كه بيانيه هاى 

ت، و تظلم به مسئولين محترم ارائه دادند، بيت العدل اعظم، پيام هاى متعددى در پاسخ شبها

نوامبر  ۲۶ديگرى نيز صادر فرمودند كه از معروف ترين آنها كه در نوع خود شباهت هايى به پيام 

  ٢٦٥).۷/۱۰/۱۳۶۶مطابق با ( ۱۹۸۷دسامبر ۲۸دارد، پيامى است مورخ  ۲۰۰۳

لعدل اعظم كه در حقيقت مخاطب آن بيت ا ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶يك سال بعد از پيام   

، خطاب به ۲۵/۸/۱۳۸۳بهائيان بودند، جامعۀ بهائى ايران نيز بنفسه، تظلم نامه اى، مورخ 

رياست محترم جمهورى اسالمى ايران جناب آقاى خاتمى دربارۀ مشكالت جامعۀ بهائى و 

نفر با  ۸۰۰بالغ بر  ازجمله ممنوعيت از ورود به دانشگاه ها عليرغم قبولى و مجاز شناخته شدن

، چند هزار نسخه از آن ٢٦٦رتبه هاى يك رقمى به باال، نوشتند كه همان طور كه در مقدمه آمد
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توسط بهائيان ايران حضورًا در وقت ادارى ادارات مختلفه در طبق اخالص تقديم مسئولين 

لين عزيز محترم دخيل در امور مربوطه شد و چنانكه در مقدمه آمد عكس العمل بعضى از مسئو

سال مؤيد  ۲۷مبنى بر بى اطالعيشان از وضعيت دشوار جامعۀ بهائى و محروميت هاى آن در اين 

و به همين . بود ۲۵/۸/۱۳۸۳بيت العدل اعظم و تظلم نامۀ  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶لزوم صدور پيام 

ه عند داليل بود كه جامعۀ بهائيان ايران و آحاد افراد بهائى در سال هاى اخير ضرورى ديدند ك

اللزوم هموطنان عزيز به ويژه آنهايى را كه بى اطالع مانده اند از حقايق مربوط به جامعۀ بهائى و 

تعاليم آن آگاه سازند تا مبادا چنانكه امثال آقاى شهبازى و همدستانشان در سيماى جمهورى 

لّت عزيز اسالمى ايران و روزنامۀ جام جم و كتب رديه اى چون مسلخ عشق اشاعه داده اند، م

ايران بهائيان را فاسد و زناكار و قاچاقچى ترياك و تروريست و موجب تفرقه در امت اسالمى و 

  .امثال اين تّرهات و اتهامات تصور كنند

اما همۀ هموطنان عزيز اين را نيز بايد بدانند كه امثال اين اقدامات از طرف بهائيان در   

و جامعه شان، هميشه با پرداخت بهاى سنگين خصوص آگاه سازى نفوس دربارۀ حقايق عقيده 

همراه بوده و نه تنها موجب تخفيف آالم و مظالم نبوده، بلكه موجب تشديد تضييقات، از جمله 

دستگيرى و حبس در ايام اخير، نيز بوده است كه در مورد ارائۀ بيانيۀ اخير نيز وضع همين گونه 

اما خوشبختانه احساس مى كنيم اقدامات . تبوده است كه شرح آن در اينجا مورد بحث ما نيس

اخير حداقل موجب رفع بعضى سوء تفاهمات و روشن شدن ذهن بعضى از اولياى محترم امور و 

قرار گرفته اند، گرديده است و دقيقًا به خاطر  بهاييانهموطنان عزيزى كه در جريان وضعيت دشوار 

گمان كه شايد بهائيان از مطالعۀ كتب  همين است كه جاعلين مسلخ عشق و همكارانشان با اين

و مقاالت آقاى شهبازى و ديگران، در روزنامۀ  تاريخ معاصر ايرانرديه و ديدن برنامه هايى چون 

مسلخ عشق را كه در سال  ۱۳۸۳جام جم و مجلۀ زن روز و امثال آن محروم مانده باشند، در سال 

ن ارسال كردند تا اينكه شايد به آنها چاپ شده بود با پست سفارشى براى بعضى بهائيا ۱۳۸۱

تفهيم كنند كه در اشتباه اند و نبايد زحمت بكشند تا هموطنان را از حقايق دين و جامعه شان 

آگاه كنند؛ بلكه بايد بدانند، حقايق همان هائى است كه در مسلخ عشق و رديه هاى ديگر آمده و 

دست بكشند (!) يد از فرقۀ فاسد و استعماريشانبهائيان فريب و گول مسئولينشان را خورده اند و با

و ظاهرًا مانند خانم رئوفى شوند كه پى به پوشالى بودن فرقۀ ضالۀ مضلۀ روسى انگليسى امريكايى 

صهيونيستى بهائى برده است و در ظل و پناه جاعلين قرار گرفته است و آرامش روحى و رستگارى 
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ه نيز ذكر شد، بهائيان به اين قبيل اقدامات عادِت حال آنكه چنانكه در مقدم! ابدى يافته است

لذا جاعلين بايد بيشتر به فكر منحرف كردن . ساله دارند و در َرِه عقيده جان بر كف نهاده اند ۱۶۳

افكار عمومى هموطنان عزيز باشند و به جاى ارسال اين قبيل رديه ها و ديگر مطالبى كه براى 

ارشى ارسال مى كنند، به ايشان التماس مى كنم كه مسلخ بهائيان به طور رايگان با پست سف

عشق را به طور رايگان با پست سفارشى براى خانواده هاى ايرانى مسلمان بفرستند و اگر هزينۀ 

، سريال يا فيلمى بسازند و از »داستان«مالى و اجرايى آن زياد است و مقدورشان نيست، از آن 

ك سره گردد و هموطنان عزيز و بيش از سيصد هزار بهائى تلويزيون و سيما پخش كنند تا كار ي

كشور، به حقايق پى  ۲۰۰ايرانى، به عالوۀ بيش از هفت ميليون بهائى فعلى جهان در بيش از 

  .خوش ُبـــــَود گر محك تجربه آيد به ميان. آٍه آهٍ ! برند

   مذهبى، سياسى و عقيدتى ،اتهامات اخالقىديگران و شهبازى  و 

، كه عرض بخشۀ اصلى سابق الذكر در اول اين از آنكه به نكتۀ هفتم از هشت نكت اينك قبل

دوم مى باشد، بپردازيم، الزم  بخشابهاى جزء به جزء مسلخ عشق در شد پايه و اساس براى جو

است به مورد رديه هاى آقاى شهبازى و دوستانشان تا حاال برگرديم و در ادامه بحثى نيز در چهار 

ب و ج و د، در جواب تّرهات و توهمات امثال ايشان بنماييم؛ اماقبل از آن،  قسمِت الف و

همان گونه كه در مقدمه نيز عرض شد، بايد يادآورى نمايد كه جواب ترّهات ايشان در مقالۀ سابق 

، توسط جامعۀ بهائى تهيه و به روزنامۀ مزبور برده شد ۱۳۸۲الذكر در روزنامۀ جام جم در مرداد 

  .ف قانون مطبوعات، آن را چاپ نكردندولى بر خال

برخالف تقوى و قانون مطبوعات در همۀ دنيا، نفس اينكه به جامعۀ بهائى اجازه ) الف  

تقاضا . پاسخ داده نمى شود، خود دليل بطالن اكاذيب و اتهامات منتشره بر ضد بهائيان است

  :ندو جام جم به اين بيان حضرت بهاءاهلل توجه فرماي» جاعلين«آنكه 

نگارنده را سزاوار آنكه از غرض نفس و هوى ... روزنامه فى الحقيقه ِمرآِت جهان است

مقدس باشد و به طراز عدل و انصاف مزين و در امور به قدر مقدور تفّحص نمايد تا بر 

  ).لوح طرازات. (حقيقت آن آگاه شود و بنگارد
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مطالب روزنامه ها و مطبوعات  و اين اولين بارى نيست كه امر بهائى و جامعۀ آن از طريق  

على به شرحى كه قبًال مورد تهاجم و ستم واقع شده اند، چنانكه در دورۀ قاجاريه و پهلوى و رژيم ف

آمد، بارها در روزنامه ها و مجالت بر عليه خود حضرت بهاءاهلل و حضرت  قسمتدر همين 

نظم ادارى آن انواع اكاذيب  عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل و امر بهائى و جامعه و تشكيالت

واتهامات نوشته شد كه بررسى آن خود مى تواند موضوع تحقيقى براى بهائيان و نيز محققين و 

هموطنان عزيز غير بهائى باشد تا با مقايسۀ سير اكاذيب آنها به تناقضات مندرج در آنها پى برند و 

  ٢٦٧.بر حقانيت امر بهاء شهادت دهند

م، حضرت بهاءاهلل اشتباهات و اوهام و ظنون ِ نسبت داده شده به در ظهور موعود اسال) ب  

را مؤكدًا آشكار فرمودند و از جمله به خاطر غلبۀ تقاليد و اوهامات مزبور  ٢٦٨ديانت مقّدس اسالم

 ٢٦٩».اهل ايران به اوهام ُانس داشته و دارند«: در ايران، لسان عظمت الهى به اين بيان ناطق

قسم مى دهد به جميع مقدساتشان، كه به چشم انصاف و بدون حّب و بغض عزيز را  خوانندگان

آن حضرت همچنين براى درك سريع تر و راحت تر امر . در مورد اين بيان حق قضاوت نمايند

الهى، شرط الزم و اصل كافى مهم ذيل را نيز اعالن فرمودند كه تقاضا دارد هموطنان عزيزم، و 

اصل مّهم نيز تفكرى عميق و معنوى، هم از جنبۀ عقيدتى و هم از نيز البته اهل عالم، در اين 

  :جنبۀ تاريخى، بفرمايند

بايد ناس غافل را . تا بر كذب قبل آگاهى نيابى، بر صدق اين يوم بديع گواهى ندهى

آگاه نمود تا مطالع ظنون و اوهام را از قبل و بعد بشناسند و به صراط مستقيم و حبل 

   ٢٧٠.امر بسيار عظيم است و ناس ضعيف. تشبّث جويندمحكم متين، تمّسك و 

به راه سعادتشان نزديك تر » قدمى«و براى آن كه توّهم زدايى فرمايند و اهل عالم و ايران را         

سازند، عالوه بر دريايى از آثار و الواح نازله از قلمشان، در زمان حيات خودشان به جانشين 

رسالۀ اء امر فرمودند رساله اى مرقوم فرمايند و ايشان نيز منصوص آينده شان، حضرت عبدالبه

مرقوم   — سال قبل از انقالب مشروطۀ ايران ۳۰يعنى  — ميالدى ۱۸۷۵را در سنۀ  َمَدنيّه

در آن، اصول روحانيه اى را كه بايد راهنماى تجديد بناى جامعۀ ايران در اين عصر «فرمودند و 

  ٢٧١.فرمودند» رشد و ترقى گردد، بيان
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آن بيدارى و هشيارى كه ذاتًا در اثر تأثيرات ظهور بابى و بهائى و آثار الهى و ازجمله رسالۀ   

سالۀ  ۳۰َمَدنيّه در ايران عزيز ايجاد شد، اگر چه طوالنى مدت و تدريجى بود، ولى با تحوالت 

ۀ الهى، اخير جهانى و انقالب اسالمى كه مستقيم يا غير مستقيم، خواسته يا ناخواسته، به اراد

اين است كه باالخره در اين . موجب آگاهى هاى بيشتر ملّت عزيز ايران گرديد، محسوس تر شد

مقطع، نفوسى از هموطنان عزيز نيز پيدا شدند كه حقيقت بيان سابق الذكر از حضرت بهاءاهلل را 

نقاط دنيا ، همان طور كه در ساير »توّهم زدگى«غير مستقيم تأييد نمايند و فاش سازند كه مرض ِ

  ٢٧٢.نيز سابقه دارد، در ايران نيز سابقه داشته و وجود دارد

هر از چند گاهى سعى مى كنند ناس را به توّهمات جديد ترى » سراِن توّهم«اما متأسفانه،   

مبتال سازند و اينك اين نقش را امثال آقاى شهبازى به عهده گرفته اند و ظاهرًا متوجه نشده اند 

غير مستقيم يا مستقيم موجب بيدارى نفوس و كسب تجربه شده و ديگر كه انقالب اسالمى، 

مردم به راحتى تسليم توّهمات نمى شوند؛ چنان كه حداقل بعضى از ايرانيان، همچون بعضى 

بنده دربارۀ علل توّهم ايشان، كه . مى دانند» توّهِم توطئه«را، » نظريۀ توطئه«صاحب نظران، 

به روش ها و متدولوژى تحقيق تاريخى و دينى و سياسى هستند، حيران موّرخ و محّقق و البّد آشنا 

آيا علّت اين توّهم، دسترسى ناگهانى به كتب و اسناد و مداركى است كه پس از . مانده ام

انقالب اسالمى در اختيار ايشان و دوستانشان قرار گرفت و سعى نمودند پيش فرض هاى تكرارى 

وسيلۀ آن منابع و مآخذ اثبات كنند و چون دچار تناقضات آشكار خود را به زور هم كه شده، به 

بين حقايق امور و نظريه مخدوش خود شدند، مجبور گشتند از آن اسناد به صورت گزينشى و 

هدفمند استفاده كنند و بعضى حقايق مندرج در آن اسناد را عمدًا در دسترس نگذارند و مستور 

طه چون روى حقايق پا گذاشتند دچار اوهام شدند؟ يا علت بدارند و مطرح نكنند، و به اين واس

توّهمشان، راست و درست انگاشتن اكاذيب نفوس معلوم الحالى چون آواره و صبحى و نيكو و 

بارى كه  ۹۴رائين بوده است كه قبًال ذكرشان رفت؟ به طورى كه در همان سه مقالۀ جام جم، از 

 ۵بار آن از رديه هاى ضد بهائى است كه  ۴۸شده، در يادداشت ها از منابع مختلف استفاده 

بار از منابع غير رديه و غير  ۲۷و آن جايى نيز كه  ٢٧٣!مورد آن نيز از كتب خود آقاى شهبازى است

بار از منابع بهائى ذكر كرده، با نقل قول هاى گزينشى از آنها در جهت اثبات فرضيه  ۱۹بهائى، و 

و يا شايد علت توّهمشان، شكل گيرى و غلبۀ قالب هاى  .هاى كذب رديه هاى مذكور سود جسته

ذهنى خاّصى است كه علِت امور و حوادث را، به جاى آنكه، چون اسالفشان، دولت هاى 
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استعمارى روسيه و انگليس و امثال آن بداند، به اصطالح، خانواده ها، خاندان ها و فاميل هاى 

مثل خانوادۀ (كه پشِت آن ُدَول مخفى اند شبه مافيايى مذهبى و سياسى و اقتصادى ميداند 

و يا آنكه چنين تغييرى نشانۀ بى  ٢٧٤...،»ريپورترها«و خانوادۀ » ساسون ها«و خاندان » روچيلدها«

بى ثمر بودن اتهامات سياسى اوليه است كه ديگر كسى به آن وقعى نمى نهد؛ چون حال وضعى 

ب مى كنند و اين امرى عادى شده و پيش آمده كه سياسيون يكديگر را به دول استعمارى منتس

ذهن ايشان، همين بس كه نه تنها » مافيازدگى«نشانۀ اين . لذا ديگر كسى به آن توجه نمى كند

به بهائيان بلكه به همه چيز و همه كس با همين قالب ذهنى مى نگرد؛ چنان كه مثًال وقتى در 

افراد سودجو در اين تجارت را مى خواهد بنويسد، نفوس يا » سنگ ايران«مورد وضعيت تجارت 

و چنان كه در مباحث روانشناسى اجتماعى آمده  ٢٧٥مى كند» مافياى سنگ ايران«تشبيه به 

مورد اعتماد و پرستش صاحبش » بت«، چنين قالب هاى متحّجر ذهنى كه همچون ٢٧٦است

مّهم  ، منجر به پيش داورى مى شود كه اين نيز با روح تحقيق علمى و آكادميك، و از آن٢٧٧شده

و جالب آنكه . تر با روح تقوى و انصاف و عدالت معنوى و حقيقت جويى، در تّضاد است

صاحبان چنين قالب هاى ذهنى، در آغاز كار مى گردند تا يك سرى مداركى را كه مى توان بهتر 

آنها را در قالب هاى مزبور جاى داد، گزينش كنند؛ سپس آن موارد گزينشى را بر اساس فرضيه و 

يۀ قالبيشان كنار هم مى گذارند و يک سرى آسمان و ريسمان به هم مى بافند، و وقتى به بن نظر

بست رسيدند، به يک باره کار را در همين مرحله، معلّق و ناتمام گذاشته، به جاى آن، باقِى 

استدالل و استنتاج را به قوۀ واهمۀ خوانندگان خود وا مى گذارند تا در اين ميان، بدون آنكه 

  .قيقتى نفيًا يا اثباتًا روشن شده باشد، فقط آثارى از وهم و شك و ظن در اذهان باقى بگذارندح

نمونۀ چنين سناريوى موهومى، مواردى است كه آقاى شهبازى در سه مقالۀ سابق الذكر   

جام جم آورده؛ به طورى كه در هر مورد سعى نموده امر بهائى يا طلعات مقدسۀ آن و يا جامعه يا 

ى بهائى را به يكى از متّهمين يا مظنونيِن النه كردۀ محبوس در قالب هاى ذهنى اش، ارتباط فرد

دهد و ديگر راجع به چگونگى ربط دادن، انگيزه ها و نيات و اهداف آن ارتباط، توضيحى نمى 

مثًال دربارۀ ارتباط تجارى حضرت باب در بوشهر با كمپانى هاى يهودى و انگليسى در . دهد

به حضرت عبدالبهاء از طرف انگليس، پيش بينى » ِسر«ترياك، اعطا نمودن عنوان ِ تجارت 

حضرت عبدالبهاء دربارۀ بازگشت قوم يهود به اراضى مقدسه، بنيان گذارى بخش فارسى راديو 

بى بى سى توّسط جناب حسن موقر باليوزى، استخدام بعضى بهائيان در سفارتخانه ها و 
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ه عنوان كارمند، بهائى شدن يهوديان و زرتشتيان و برداشت هاى سياسى مؤّسسات غربى در ايران ب

از آن، كشته شدن چند ازلى در عكا به دست چند بهائى، ارتباط امر بهائى هم با روسيه و هم با 

شوروى سابق و كاگ ب، نسبت دخالت بهائيان در شكست نهضت ميرزا كوچك خان و ارتباط 

بت قتل بعضى نفوس به دستور حضرت بهاءاهلل و حضرت بعضى از آنها با نهضت جنگل، نس

عبدالبهاء، نسبت وجود شبكه هاى تروريستى بهائى، از جمله نسبِت عمليات تروريستى توسط 

بهائيان در انقالب مشروطه، نسبت دادن ضديت بهائيان با اسالم، و امثال آن، مطلب مى 

گان آنها، و بيان روش تحقيق و نوع استنتاج، نويسد، ولى ابدًا ذكرى از نقد منابع تحقيق و نويسند

و يا ذكرى از منابع ديگر موجود و يا مطالب قبل و بعِد نقل قول هاى خود از منابع اصلى مقاله 

اش، نمى كند و لذا نوع ارتباط احتمالى، انگيزه، اهداف و حقايق بى شمار ديگر دربارۀ هر يك 

ال آنكه در صدها منبع ديگر بهائى و غير بهائى ح. از موارد ارتباط فوق را مسكوت مى گذارد

راجع به موارد مذكور و نوع و انگيزه و اهداف ارتباطات احتمالى و نسبت هاى داده شده، 

  .توضيحاتى آمده كه به كلى ترّهات آقاى شهبازى را رد مى كند

. ينيممى ب» مافياى سنگ ايران چه كسانى هستند؟«همين حالت را در مقالۀ سابق الذكِر   

در اين مقاله ايشان اول بدون ذكر نام و عنوان، بنيان ايرانى فالن و مديران ايرانى َبهمان را متّهم 

  : مى كند و بدون ارائۀ مدرك، در آخر مى نويسد

حاميان مافياى سنگ چه كسانى هستند؟ رابطۀ اين مافيا با ساير شبكه هاى انحصار گر «      

اى آهن، شكر، نفت، گوگرد، قير، گازوئيل، مازوت، كشمش، مافياى كشور، مثًال در بخش ه

روغن خوراكى، روغن موتور و غيره و غيره چگونه است؟ پژوهشگرى كه بخواهد تاريخ ايران امروز 

   ٢٧٨».را بنويسد به اين اطالعات نيازمند است

ان سال است كه به عنو ۲۷و بنده حداقل  بهاييانالبته خوشبختانه ! مالحظه مى فرماييد  

، لذا آقاى »بنياد«و صاحب » مدير«كارگر يك اداره هم استخدام نشده ايم تا چه رسد به 

تك «مگر آنكه با ! ايران هستيم» مافياى سنگ«شهبازى نمى توانند ما را متّهم كنند كه جزء 

آورده شده، » ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«هاى تاريخى، به شكلى كه در جلد دوم » نگارى

مديران و اعضاى بنياد مربوطه را تهيه كنند و ببينند آيا پدرى، مادرى، خواهرى، » تك نگارى«

عمه اى، خاله اى، پدربزرگ يا مادر بزرگ يا جد يا جّده اى يا اگر نشد دوستى، آشنايى يا بقال 

سر كوچه اى دارند كه بهائى بوده باشد تا بتوان ارتباطش را با بهائيان پيدا كرد، و آن وقت كلِّ 
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و يا تحقيق كند كه آيا دست بر قضا يكى از ! دانست بهاييانرا در قبضۀ » افياى سنگ ايرانم«

بهائيانى كه در انقالب از كار اخراج شده و يك وانت بارى تهيه نموده تا خرج زن و بچه هاى 

ياى ماف«خود را بدهد، اتفاقى بارى براى بنياد مزبور برده است تا آن را نشانه ارتباط بهائيان با 

  ٢٧٩!بدانند» سنگ ايران

» تقواى«و » خشية اهلل«مزبور عدم وجود » بيمارى توّهمِ «خدا بهتر مى داند؛ شايد علِّت   

ِاذا ساَء ِفْعُل «در فكر و ذهن و قلم و لسان و اعمال و رفتار و اقوال باشد؛ چنانكه قدما گفته اند، 

لذا ) شود، ظنون و گمان او نيز بد مى شودوقتى عمل و فعل شخصى بد مى (» الَْمْرِء ساَء ُظُنوُنهُ 

چه كه  — اگر چنين است و البته خود ايشان آن را بهتر از هر كس ديگرى تشخيص مى دهند

 »هر كدام از شما به َنفِس خود، َابَصر و َاعَرفيد از نفوِس عباِد من«حضرت بهاءاهلل فرموده اند، 

  .ى كه در صفحات قبل شد توجه فرمايندمجددًا از جناب ايشان تقاضا دارد به آن خواهش —

نفوس بسيارى از فضال و گروه ها و احزاب و نفوس با طرز تفكرهاى مختلف در ايران ) ج  

هستند كه بر خالف آقاى شهبازى فكر مى كنند و در كتب و تحقيقات خود، چه دربارۀ امر بابى و 

هار نظر كرده اند، كه از ميان آنها بهائى و چه دربارۀ ديگر مسائل تاريخ ايران، مخالف ايشان اظ

حتى بعضى كه خود از دشمنان يا مخالفان امر بهائى بوده اند، خالف نظر آقاى شهبازى و 

همكارانش را داشته اند، كه از جملۀ اين نفوس آقاى كسروى و فريدون آدميت هستند كه خود 

د را با آنها اعالم مى آقاى شهبازى در بخش نخسِت سه مقالۀ خود در جام جم نظر مخالف خو

آنها ديانت بابى را خود جوش دانسته بودند و آقاى شهبازى و امثاله، آن را مستقيمًا ساختۀ . (دارد

  !)استعمار دانسته اند

تاريخ در همين اختالف نظرها به گفتۀ فضاليى چون مرحوم زرين كوب در سراسر كتاب   

تاريخى است كه فى الحقيقه كشف  ى ايشان، حاكى از ظرافت و پيچيدگى تحقيقاتترازو

 — به خصوص وقتى پاى اسناد جعلى در ميان باشد — حقايق از ميان چنين پيچيدگى هايى

مستلزم تقوى و انصاف و حقيقت جويى و تخّصص و رعايت روش هاى صحيح و بدون حّب و 

  : تاريخ در ترازو مى نويسند ۱۴۸فى المثل در صفحۀ . بغض و تعصبات مى باشد

تاريخ اتمام اثر، (اب تاريخ مشروطه و فكر آزادى در ايران كمتر كتابى در اين اواخر در ب

تأليف شده است كه به همين ) ش ۱۳۷۰ش بوده است و چاپ سوم آن در  ۱۳۵۴

. مالحظه از آنچه حقيقت جويى بى شائبۀ يك موّرخ مى توان خواند، منحرف نشده باشد
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ن باب نوشته است نقشى از خود، از كسان خود، يا تقريبًا هر كس اين سال ها كتابى در اي

اين چيزى است كه . از كسانى كه به نحوى با آنها ارتباط دارد، در آن تصوير كرده است

  . من آن را در تاريخ نويسى يك نوع تجاوز به حقيقت مى شمارم و يك نوع بيمارى روحى

اضافه كنيم خواهيم ديد كه پيچيدگى  و اگر كم و كيف اسناد و مدارك و شواهد را نيز به بحث فوق

مزبور به مراتب بيشتر مى شود، ولذا دّقت بيشتر و داورى منصفانه ترى مى خواهد؛ چه كه مثًال 

به . عدم دسترسى به مدارك و شواهد كافى مستلزم اين است كه اظهار نظر قطعى صورت نگيرد

همايش يكصدمين انان در عنوان مثال آقاى شهبازى خودشان همراه ديگر محققين و سخنر

و شنيدند كه دكتر مجيد  ٢٨٠شركت داشته اند ۱۳۸۲مرداد  ۱۴موّرخ  سالگرد انقالب مشروطيت

اسناد تاريخى فارسى زبان «تفرشى كه از بررسى آرشيو اسناد مشروطه در انگلستان آمده بود، 

د و تعداد آن را خوان» ميراث ناشناخته«، »پيرامون انقالب مشروطيت در آرشيوهاى بريتانيا را

مجموعۀ  ٢٨١ندانست و دربارۀ» خالى از حّب و بغض«ميليون برگ گفت و آن را  ۱۰حدود 

اسناد موجود در مجموعۀ كتب آبى كه از سوى سردار «: اسنادى كه تا كنون منتشر شده گفت

قه اسعد بختيارى منتشر شده، به وسيلۀ ديپلمات هاى انگليسى گزينش شده و طبعًا اسناد مورد عال

حال با آنچه ذكر شد چه كسى مى خواهد بر اساس اسناد ناتمام و » .و تأييد آنها را در بر مى گيرد

ناقص قضاوت قطعى كند؟ وجود اختالف نظرهاى بى شمار دربارۀ اين واقعه و ساير وقايع 

تاريخى نشان از حساسيت قضاوت است، و واى به روزى كه اسناد از نظر كيفى نيز مخدوش 

دچار «و به شهادت آقاى زرين كوب بعضًا » حّب و بغض«به قول آقاى تفرشى، آلوده به  باشند و

  ٢٨٢.شده باشند! »تحريف و دستكارى

در اينجا الزم است در پاسخ به بعضى موارد اتهامات و اكاذيب آقاى شهبازى در سه مقالۀ ) د

ديم عزيزان خواننده اشاره شد توضيح مختصرى تق» ب«سابق الذكِر جام جم كه بعضًا در قسمت 

نمايد و خاطر نشان سازد كه استشهادات و نقل قول هايى كه در ذيل از آثار بهائى مى آورد، همه 

جمله در يادداشت شمارۀ  در دسترس آقاى شهبازى بوده است ولى ايشان عمدًا، به عللى كه از

  .هد را مسكوت گذاشته استاشاره شد، آن شوا ۲۷۹

دربارۀ اتهام تروريست و قاتل بودن بهائيان در مقاطع مختلفى چون مشروطه و قبل از آن و   

نهضت جنگل، به طور كلى بايد گفت اين اتهام مخالف نصوص و تعاليم صريحۀ آئين بهائى 

ُر  آنچه كه (ِبِه اِالنسان دربارۀ نهى از قتل و فساد است، به طورى كه حتى لعن و طعن و ما يَتَكد
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و قبًال در متن و يادداشت شمارۀ  ٢٨٣و محزون ساختن نفوس منع شده) انسان را مكّدر مى كند

در مشروطيت با استفاده از اسناد و الواح موثق از خود  بهاييانبه عنوان نمونه راجع به روش  ۱۳۰

در اينجا پرداختن به جزئيات يك يك اتهامات مزبور ممكن حضرت عبدالبهاء توضيح داده شد و 

نيست، ولى فقط بايد از آقاى شهبازى كه محّقق و مؤلف كاركشته و رسمى هستند و تا دلتان 

بخواهد اسناد و مدارك دولتى و خصوصى براى تحقيق در اختيارشان است، پرسيد كه طبق كدام 

تروريسم به بهائيان را صرفًا از منابع ضد بهائى  متدولوژى و روش تحقيق تاريخى، همۀ اتهامات

ازليانى » هشت بهشِت «چون بعضى نوشته هاى ادوارد براون سابق الذكِر معلوم الحاِل ازلى زده و 

متزلزلى » كشف الحيِل «براون و انگليسى زده چون آقا خان كرمانى و شيخ احمد روحى كرمانى و 

ج نمود، و آقاى شهبازى چگونه منابع فوق را از نظر چون آوارۀ سابق الذكر، مى توان استنتا

سنديت و صّحت و سقم مطالب، ارزيابى علمى كرده، و حتى كمترين اشاره اى به آثار و منابع 

ايشان در كدام دانشگاه و مكتب . بهائى كه وى آنها را قاتل و تروريست ناميده، ننموده است

كه در آنجا به ايشان آموخته و ديكته شده كه علمى و حزب سياسى تحصيالت تاريخى كرده اند 

فقط بايد بر اساس اتهامات وارده توسط دشمنان متّهم، محاكمه را انجام داد و اجازۀ دفاع را نيز 

  از او سلب كرد؟ 

اگر اين عبد از خدا نمى ترسيد و عنان ِ قوۀ واهمۀ خود را چون ايشان رها مى نمود، شايد          

آن گاه به هنگام فرصت به آسانى توانستندى با ) ازليان(«كسروى كه نوشته،  بنا به گفتۀ آقاى

بسيارى از بهائى ُکشى ها در . دست مّاليان مردم را به بهائيان بر آغاالنند و از آنان كينه جويند

كه در يزد و اسپهان به بهائى ُكشى انجاميد، مى  ۱۲۸۲در سال ...ايران، با كوشش اينان بوده

و دشمنى دو دسته با يكديگر ) خارجى(ا يكى از نتيجه هاى اين هم چشمى دو دولِت توان آن ر

مى نوشت كه در پس چنين روش هاى تاريخ نويسى دست بعضى دول خارجى و ٢٨٤،»شمرد

به ِصرف قّوۀ واهمه نمى نويسند و نيازى هم به اين روش براى  بهايياناما . ازلى ها مخفى است

چه كه آثار بهائى و تاريخ آن موجود است و ُمثِبت و مؤيِد بطالن دفاع از حقيقت نمى بينند؛ 

اما روشن شدن آن روى سّكۀ اكاذيب آقاى شهبازى . تهمت هاى آقاى شهبازى واسالفشان است

را به عهدۀ هموطنان منصف و محققين عالى مقامى مى گذاريم كه در حال ظهور و بروزند و در 

سابق الذكر آمد،  ۵ه مطابق آن چه در آخرين پاراگراف بند آينده جبرًا ظاهر خواهند شد؛ چه ك
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ارادۀ حضرت بهاءاهلل بر ظهور ايشان تعلق گرفته و ما نيز به پيروى از موالى خود صبر پيشه مى 

  .سازيم و حوصله مان زياد است و بر او توكل مى كنيم و ال غير

س از خدا از روى عرفان و عشق تر(اما بهانۀ اوليۀ آقاى شهبازى در اينكه بدون خشية اهلل   

جامعۀ بهائى را در قتل و ترور به قدرى آلوده دانسته اند كه آنها را حتى قاتلين و تروريست ) به خدا

ها و جاسوس هاى دو جانبۀ اجير و مزد بگير تلقى كرده اند، شايد سوء استفاده از چند واقعۀ 

د كامل و توضيحات الزم صورت گرفته كه تاريخى در امر بابى و بهائى است كه بدون ارائۀ اسنا

و نه سالحى  — يكى از آنها اقدام چند نفر بابى است كه از روى بى فكرى با تفنگ ساچمه اى

 ۱۸۵۲مربوط به سنۀ (به ناصرالدين شاه تيراندازى نمودند و شاه زنده ماند  — كه كارا باشد

ود كه هنوز دين بهائى ظاهر نشده اين واقعه زمانى ب). ميالدى و هشتمين سال ظهور حضرت باب

بود و آن عمل به شهادت تاريخ و به شهادت آثار حضرت بهاءاهلل مخالف رضاى حضرت بهاءاهلل 

آن بابيان در اثر فشارها و باليا و تحّمل شهادت مواليشان و به  ٢٨٥.و بدون اطالع ايشان بوده است

از اين واقعه و تحّمل حبس چهار  علّت غفلت و عدم اطالع، چنين كردند و حضرت بهاءاهلل پس

ماهه و تبعيد به عراق و بازگشت از هجرت سليمانيه، طبق تصميم و ارادۀ الهِى خود که در همان 

زندان چهارماهۀ طهران اتّخاذ فرموده بودند شروع به تربيت و اصالح اعمال و اخالق و اقوال 

ج رو به اصالح گذاشتند، ِاّال قليلى كه بابيان سرگردان فرمودند و الحمدهلل اكثريت آنان به تدري

بعدها در ادرنه به ازلى شهرت يافتند و نه تنها به نصايح حضرت بهاءاهلل گوش ندادند بلكه عليه 

ايشان و پيروانشان به مخالفت پرداختند و انواع دسيسه ها كردند، بابيانى را به شرحى كه قبًال 

يز داشتند و چون موفق نشدند دست به تحريف گذشت كشتند و قصد كشتن حضرت بهاءاهلل را ن

، ادعاى مظلوميت كردند و خود كرده را به حضرت بهاءاهلل نسبت دادند و تهمت زدند كه ٢٨٦زدند

، حال آنكه الواح حضرت بهاءاهلل حاكى از نهى ٢٨٧حضرت بهاءاهلل قصد قتل ازل را داشته اند

سراسر حاكى از قتل و  ُمستيقظاب ، ولى آثار ازل همچون كت٢٨٨قتل و فساد و لعن و طعن بود

به اين ترتيب آقاى شهبازى عمدًا بعضى قتل ها و اعمال سوِء واقع شده توسط  ٢٨٩.تكفير و ترور

ازلى ها را به بهائيان نسبت داده است و اين كار را به اين خاطر كرده كه مى داند ازلى ِ حقيقى 

، لذا ٢٩٠قابل ذكر و مخالفت نيست اى باقى نمانده و اگر هست حكم مفقود و معدوم دارد كه

آقاى شهباز ى و امثاله كارى به آنها ندارند ولى در عوض به جامعۀ مشهود و پوياى دائُم الَتزايد 

و نيز اگر چه آقاى شهبازى با توّجه به گذشته شان بهتر از هر . هفت مليونى بهائى در دنيا كار دارند
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ه دقيقًا به خاطر حقايق فوق بود كه كمونيست هاى کس مى دانند، ولى بايد به ياد ايشان آورد ك

ايران به بهائى ها در برابر بابى ها اين ايراد را مى گرفتند كه حضرت بهاءاهلل بالنّسبه به امر بابى، 

و مالحظه فرماييد كه ! حكم جهاد و جنگ را نهى فرموده اند و با استعمارگران سازش نموده اند

   ٢٩١!ا به كجاتفاوت اين دو نظر از كجاست ت

خوب ! سبحان اهلل از بى حيايى يحيايى ها و صد سبحان اهلل از بى حيايى ِ امثال شهبازى  

مالحظه فرماييد كه يحيى ازل در كتاب مستيقِظ خود حكم قتل يكى از علما و بزرگان بابى، 

 هشت«را مى دهد و عواملش او را مى كشند، بعد نويسندگان ازلى ِ » جناب َديان«ملقب به 

كه مدعى پيروى از ازل و داماد او و همدست سيد جمال الدين اسد آبادى هستند، » بهشت

مخالف كتاب مستيقِظ او مى نويسند جناب ديان را حضرت بهاءاهلل كشته اند، آن هم در حالى 

كه چنان كه گفته شد و در ادامه نيز از آثار حضرت بهاءاهلل استشهاد خواهد شد، قتل و فساد 

و جالب اينکه ازليان ديگر، مثل خود ازل در کتاب ! سط آن حضر ت نهى شده استصريحًا تو

به عنوان نمونه (مستيقظ ِخود، اعتراف کرده اند که قتل جناب ديّان به دست ازلى ها بوده است 

على محمد سراج اصفهانى در رديۀ خود عليه امر بهائى، و نيز مال محمد جعفر نراقى ازلى در 

دائرة رجوع شود به . به اين مطلب صريحًا اعتراف کرده اند تذکرة الغافلينم رديۀ خود به نا

  ). »ُمستيقظ«، ذيل لغِت المعارف بهائى

مورد ديگر پس از تيراندازى به ناصرالدين شاه آنكه در اثر دسيسه ها و فساد هميشگى ازلى   

رضاى حضرت بهاءاهلل،  ها عليه امر نوزاد بهائى و جامعۀ آن در عكا، عليرغم نهى شديد و عدم

چند نفر از بهائيان كه جانشان از فساد و مكر و حيله و اقدامات آنها به لبشان رسيده بود و نمى 

توانستند رنج و بالياى محبوبشان را كه عالوه بر ظلم و ستم دو دولت ايران و عثمانى، محصور در 

عليرغم اينكه مى دانستند مأمور به بالياى ناشى از اعمال ازليان هم بودند، بيش از آن ببينند، 

عفو و محبت و عدم مقابله به مثل در برابر دشمنان مّكارند و حضرت بهاءاهلل شديدًا قتل و فساد را 

نهى فرموده بودند، نظر به سابقۀ ذهنى باقى مانده از توصيه هاى اكيدى كه در كتاب مستطاب 

محزون ساختن حضرت َمن ُيظِهُرُه اهلل و ُحكم  در نهى از آزار و اذيت و) ۶از واحد  ۱۵باب (بيان 

به اعدام كسانى كه ايشان را محزون سازند، نازل شده بود؛ بدون اطاعت از امِر َاكيد حضرت 

بهاءاهلل در نهى از قتل، بدون اطالع ايشان، سيد محمد اصفهانى دشمن ديرين امر بهائى را كه 

اق دّجال ِ اصفهانى در برابر مظهر ظهور الهى و طبق احاديث اسالمى مذکور در بحاراالنوار مصد
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ُمحّرِك ازل در ادعاهاى واهى و دشمنى هايشان با حضرت بهاءاهلل بود، و آقا جان كج كاله و 

كشتند و موجب گرفتارى بيشتر  ۱۸۷۲ژانويه  ۲۲ميرزا رضا قلى تفرشى، سه ازلى فاسد را در 

هر مخالف دادند؛ به طورى كه هنوز آقاى حضرت بهاءاهلل و بهائيان شدند و بهانه به دست 

شهبازى و اسالف وى فقط همين واقعه را تشهير دائمى داده، اتهامات ديگر نيز بر آن افزوده و مى 

اما خوانندگان عزيز فقط وقتى مى توانند جميع وجوه حقيقت را دريابند كه شرايط قبل و . افزايند

اقوال سوء سه نفر ازلى مزبور را در عكا و همدستان  بعد از آن واقعه و اعمال و رفتار و اخالق و

ايشان را به خصوص در قبرس و استانبول، و نصايح و تعاليم اكيدۀ حضرت بهاءاهلل قبل و بعد از 

اين عبد در اينجا نظر به رعايت اختصار نمى تواند همۀ مواردى را . حادثۀ مزبور را بررسى فرمايند

رد، بنويسد؛ اما جهت استحضار هموطنان عزيز مواردى را كه براى توضيح مسئله در نظر دا

  .مختصرًا در ذيل تقديم مى دارد، تا خود حديث مفصل از اين مجمل دريابند

بهترين روشنگرى دربارۀ حادثۀ مزبور، بيانات خود حضرت بهاءاهلل و زمينۀ تاريخى و   

بهاءاهلل شمس ى در كتاب شرح ماجرا را جناب باليوز. عقيدتى آن، قبل و بعد از حادثه است

از جمله قبل از حادثه به قدرى آن . نوشته اند كه طالبان به آن مراجعه فرمايند ۳۵فصل  حقيقت

لوح سه نفر فساد و دسيسه كرده بودند كه جان احباء را به لب رسانده بودند و لوحى معروف به 

 — و ساير دشمنان امر الهىاز قلم حضرت بهاءاهلل كه حاكى از شّدت مظالم بى وفايان  احتراق

بود، از قلم محزونشان نازل شده بود و در همان لوح پس از بيان باليا و  — شامل امرا و علما

مظالم وارده و استغاثه به درگاه خداوند يگانه، به يکباره لحن دعا را تغيير ميدهند و اراده و روش 

َتَرى القلوَب «: ًا چنين بيان ميفرمايندخود را در مقابل آن همه باليا و مکر و حيله اعداء صريح

ِاذا َرايَت َسيفًا َان َاقِبل ِاذا طاَر َسهٌم َاِن . ُمِلت من الَبغضاِء و لَک اِالغضاُء يا َستّاَرالعاَلمين

مى بينى قلب ها را که از بغضا پر شده و بر توست چشم پوشى و عفو و (» اسَتقِبل يا ِفداَء العاَلمين

وقتى شمشيرى ديدى به سوى آن اقبال کن و اگر تيرى رها شد . ار عالميانىگذشت اى که ستّ 

شاهد عملى اين حقيقت نيز آن که در همان ايام يكى از ). استقبال کن اى که فداى عالميانى

بهائيان عرب موسوم به ناصر كه به نام حاجى عباس نيز معروف بوده به قصد ساكت كردن 

و چون قصد او آشكار شد حضرت بهاءاهلل نه تنها آن را تأييد  بدكاران از بيروت به عكا آمد

لوح حضرت بهاءاهلل . نفرمودند، بلكه امر فرمودند فورًا از عكا به بيروت برگردد و او نيز اطاعت كرد

  : خطاب به او در منعش از قتل مفسدين و برگشتنن به بيروت چنين است
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. َنَصْرَت َربَك َو ُكنَْت ِمَن النّاِصريَن ِبَشهاَدتى يْشَهُد ُكل اَالْشياءُهَو الْنّاِصُر َاْشَهُد َانَك          

ما َتْعَمُلُه ِبَاْمِره َو ِرضأِه ِانُه َحق النْصِر ِعنَْد َربَِّك الَْعزيِز . هذا َلُهَو اْالَْصُل َلْو َانَْت ِمَن العاِرفينَ 

ِانُه . َتَوكْل َعَلى اهللِ ِانُه يأُخُذ َمْن يشاءُ . َتْحُدُث ِبِه الِْفتَْنةُ  َاِن اْخُرْج َو ال َتْرَتِكْب ما. الَخبيرِ 

ِانّا َقِبلْنا ما َاَرْدَتُه فى َسبيِل اهللِ اْرِجْع ِالى َمَحلَِّك ُثم اْذُكْر َربَك . َعلى ُكلَشى ٍء َقديرٌ 

ردگارت را يارى كردى و از شهادت مى دهم تو پرو. اوست يارى كننده( ٢٩٢.الَعزيَزالَحميدَ 

به شهادت من، هم اشياء شهادت مى دهند؛ همانا اين اصل است اگر . ناصرين محسوبى

آنچه را كه تو به امر او و رضاى او عمل كنى همانا، همان نصرِت . از عارفين باشى

 خارج شو و مرتكب چيزى نشو كه به آن فتنه ايجاد. حقيقى است نزد پروردگار عزيز خبير تو

همانا او بر كل شى ء قدير . به خدا توكل كن همانا خدا مى گيرد هر كه را بخواهد. شود

به محل خود برگرد . همانا ما آنچه را تو در سبيل خدا اراده كردى قبول نموديم. است

  ).سپس ذكر كن پروردگار عزيز حميد خود را

نى چون آقاى شهبازى و براى اينكه بر هموطنان عزيز، ميزان بى انصافى و ظلم محققي  

روشن شود، بايد عرض كند كه آقاى شهبازى همين لوح حضرت بهاءاهلل را داّل بر منع بهائى 

، ۱۸/۵/۱۳۸۲مزبور از اقدام به قتل، در همان منبعى كه در بخش دوم مقالۀ خود در جام جِم 

هى فرموده اند و ذكر آن را كرده، ديده و متوجه شده كه حضرت بهاءاهلل از اقدام به قتل ن ۱۳ص 

منبع آقاى . فرد مزبور نيز امر به مراجعت به بيروت شده، ولى آن را عمدًا مسكوت مى گذارد

 :شهبازى كتاب ادوارد براون تحت عنوان زير است
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ج است ولى آقاى شهبازى از انبوِه اسنادى اين منبع، لوح مذكور مندر ۵۴و  ۵۳در صص   

كه در دسترس دارد گزينش مى كند و ذكرى از آن نمى نمايد و باقى استناداتش نيز چنين است و 

به ايشان بايد گفت منصفين و اهل نظر را نمى توان َمسحوِر كثرِت منابع و ارجاعاِت افراطى و 

و . سر نخ ها را بيابند و مشت جاعلين را باز نمايند زياد نمود تا كثرت منابع فريبشان دهد و نتوانند

  — اين بنده شك ندارد كه نصوص ذيل را نيز محقق و تاريخ نگار رسمى دو دهۀ اخير ديده اند

 زيرا همۀ آثار و كتب بهائى برده شده از اماكن و منازل بهائيان در اختيار امثال ايشان بوده است

راط تحقيق منصفانۀ علمى خارج شده اند و استدالالت و و اگر نديده اند بايد گفت از ص —

استنتاجاتشان خطا است و بايد در محضر قاضى تاريخ و نسل هاى بشرى پاسخگو باشند كه چرا 
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حقايق را مستور داشته اند و به جاى آوردِن شواهد موجود از اسناد حقيقى، از كتب مجعول شاهد 

  !آورده اند

هر چند «: وق الذكر، حضرت ولى امراهلل نيز چنين مى فرماينددر مورد همان بهائى عرِب ف  

در الواح و خطابات مباركه كرارًا و مرارًا، دوستان را از ) حضرت بهاءاهلل(جمال اقدس ابهى 

مباشرت به هر اقدامى كه رائحۀ انتقام از آن استشمام شود نهى اكيد و منع شديد مى فرمودند؛ 

به فكر خود در مقام انتقام مصائب موالى خويش از آن ُعصبۀ حتى يكى از مقبلين عرب را كه 

بعد از آن بهائى عرب، همان افرادى كه  ٢٩٣».نفاق و شقاق برآمده بود، به بيروت روانه فرمودند

باالخره آن سه نفر را كشتند نيز به حضور حضرت بهاءاهلل مى رسند و استدعا مى كنند اجازۀ قتل 

ا را نهى و انذار مى فرمايند؛ ولى متأسفانه آنها مانند اكثريت بقيۀ آنها را بدهند كه شديدًا آنه

اما مّهم است . اصحاب، تحمل و صبورى پيشه نمى كنند و به آن عمل سوء اقدام مى نمايند

خوانندگان عزيز بدانند كه بعد از اين حادثه نصايح حضرت بهاءاهلل چنان تأثير نموده بود كه بعدها 

و وفات حضرت بهاءاهلل، در وضعيت مشابهى كه َاخالِف آن سه نفر ازلى، دو سال قبل از صعود 

يعنى آقا خان كرمانى و شيخ احمد روحى كرمانى و شيخ محّمد يزدى و امثال ايشان با همدستى 

سيدجمال الدينى ها، در استانبول براى بهائيان به وجود آورده بودند، يكى از احباى مخلص و 

حمد على ملقب به نبيل ابن نبيل كه از يك طرف به امر حضرت منجذب به نام حاج شيخ م

— بهاءاهلل مانند ساير مومنين مأمور به صبر و تحمل بود، و از طرف ديگر فتنه هاى آنان را مى ديد

ازجمله از دواير دولت عثمانى شايعه شده بود كه قرار است ُضرِّ بزرگى به حضرت بهاءاهلل و ساير 

و دائم در َضّجه و ناله به سر  — خانۀ حضرت بهاءاهلل را با نفت آتش بزنند مسجونين وارد سازند و

مى برد، به جاى آنكه مثل مورد عكا اقدام به قتل بعضى مفسدين مزبور كند، چون ديد نه مى 

تواند مخالف امر حضرت بهاءاهلل رفتار كند و نه مى تواند بالياى وارده بر آن حضرت و احباب و 

شد و تحّمل نمايد و آن شايعه نيز آزارش را زيادتر نموده بود، خود را در نهايت خود را ناظر با

و گويى مقّدر بود اين چنين به آرزويى  ٢٩٤كشت ۱۳۰۷رجب  ۹مظلوميت ولى با لبهاى خندان در 

كه سال ها قبل از آن در ايام حبس قزوين كرده بود، نائل شود؛ چنانكه در آن ايّام ِ مسجونى ِ 

  :ابل تهديد دشمنان اين شعر را خوانده بودقزوين در مق

  ٢٩٥تشنۀ زارم به خون خويشتن  تو مكن تهديدم از كشتن كه من                   
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و البته حضرت بهاءاهلل آن موالى محبوب و مهربان، با آنكه در آثارشان خودكشى را ممنوع   

ار بنيان كن ِ وارده از سوى ولى نظر به موقعيت آن ايام و بالياى وارده و تحمل فش ٢٩٦فرموده اند

َمّكاران و دّجال صفتان، آن جوهر وفا و غيرت و مظلوميت و انجذاب را به زيور فضل و عفو مزين 

شرح و علّت خودكشى او را بيان مى  ۱۳۰- ۱۲۷فرمودند؛ چنانكه در لوح شيخ نجفى، صص 

   ٢٩٧.فرمايندمخاطب مى » َعَليِه َبهاُء اهللِ اَالبْهى«فرمايند و او را به خطاب 

در اثر حوادث فوق بود كه لسان عظمت حق در وصف هموم و غموم وارده بر ذات   

اگر آنچه بر ما وارد شده مذكور آيد هر آينه آسمان ها ُمنفِطر و كوه ها «: مقدسشان چنين فرمود

  : و نيز رنج و عدم رضايت خود را از چنين اعمال سوئى چنين مى فرمايند ٢٩٨».ُمنَدّك گردد

... ُضّرى ِسْجنى َبْل َعَمُل الذيَن ينِْسبوَن َانُْفَسُهْم ِاَلى َو يْرَتِكبوَن ما ناَح ِبِه َقلْبى و َقَلمى َليَس 

لُة َعَمُل َاِحبّايى الذيَن ينِْسبوَن َانُْفَسُهْم ِاَلينا وَ   َليَس ِذلتى ِسْجنى َلَعْمرى ِانُه ِعّز ٌ لى، َبل ِ الذِّ

ُضّر و زيان من، زندان من نيست، بلكه عمل كسانى ( ٢٩٩طاَن فى اْعماِلِهمْ يتِبعُوَن الشي

است كه خود را به من نسبت مى دهند و مرتكب مى شوند آنچه را كه به آن، قلب و قلم 

ذلّت من سجن من نيست قسم به جانم كه زندان براى من عّزت ...من نوحه مى نمايد

من است كه خودشان را به ما نسبت مى دهند است، بلكه ذلّت، عمل آن دسته از احبّاى 

  ).ولى در اعمالشان تبعيّت از شيطان مى كنند

حضرتشان از همان ايام بغداد چنان كه گفته شد سعى در اصالح اخالق بابيانى كه پس از   

شهادت مواليشان دچار حيرت و سرگردانى و سوء رفتار و نادانى شده بودند، فرموده بودند؛ چنان 

در بغداد از عمل خالف يكى از بابيان به حضرت بهاءاهلل شكايت شد، فرموده بودند كه وقتى 

حتى اگر برادر ايشان جناب موسى كليم كه از مؤمنين هميشگى حضرتشان بود، احيانًا روزى 

خالفى كند و جرمش ثابت شود، راضى هستند كه حكومت او را مجازات كند و شفاعت احدى 

و فى الحقيقه اگر ). ۱۴، ص »استانهايى از حيات عنصرى جمال ِقَدمد«(را در حق او نپذيرند 

سالۀ رسالتشان مؤمنين غافل شدۀ بابى را تربيت نمى نمودند و جامعۀ  ۴۰حضرت بهاءاهلل در دورۀ 

نو و بديعى از آنها به وجود نمى آوردند، معلوم نيست سرنوشتشان با اخالق و اعمال سوئشان، به 

  .كجا مى انجاميد
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ايعى راكه بعد از قتل آن سه نفر در عكا پيش آمد و مشكالتى را كه ايجاد شد، حضرت وق  

مائدۀ ، مفصًال بيان مى فرمايند كه تمام آن در كتاب استنطاقبهاءاهلل خودشان در لوح معروف به  

طالبين مراجعه فرمايند تا بيشتر متوجه عدم . مندرج است ۲۶۰- ۲۲۰، صص ۴، ج آسمانى

يعنى هم تير اندازى به   — ر قتل مزبور شوند و نكتۀ مهم دربارۀ هر دو مورد فوقدخالت ايشان د

آنكه قاتلين بدون اطالع و اجازه و رضاى  — ، و هم واقعۀ عكا۱۸۵۲ناصرالدين شاه در سنۀ 

حضرت بهاءاهلل اقدام به عمل سوء خود نمودند، حال آنكه ايشان به كلى با روش قهريه مخالف 

رى از ايشان موجود است كه اراده شان را بر منع فساد و نزاع و جدال و جنگ و بودند و حتى آثا

جهاد، حتى از ايام قبل از اظهار امرشان نيز بيان فرموده اند؛ ازجمله به اثر بسيار لطيفى كه در 

اين عبد در اين متن . (به بعد مندرج است، مراجعه فرمايند ۱۷، صص ۲كتاب اسراراالٓثار، ج

ود را نموده كه به ذكر داليل نقضى نپردازد و ِاّال دربارۀ همين واقعۀ قتل سه نفر نهايت سعى خ

مزبور درعكا، موارد مشابهى درتاريِخ ديانت مقدس اسالم وجود دارد كه معلوم نيست آقاى 

آفتابى در هزار يك نمونه آن را در كتاب . شهبازى و امثال ايشان چگونه آنها را توجيه مى كنند

ليف جواد نعمتى، نشر مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمى، مشهد، چاپ اول، ، تأ آينه

بيست و سه محمد بن عمر واقدى ونيز کتاب   مغازى، و نمونه هاى ديگر را در كتاب ۱۳۷۱

  .) مالحظه فرمايند ۲۱۳، صفحۀ سال

ت بهائى نيز كه ُام الكتاب شريع اقدسبعد از واقعۀ مزبور در عكا، در كتاب مستطاب   

محسوب است و اكثر احكام ديانت بهائى در دور حداّقل هزار سالۀ بهائى، در آن از قلم وحى 

نازل شده، صريحًا هر آنچه را كه سبب اختالف و جدال و فساد است نهى فرمودند؛ چنان كه 

  :نيزچنين فرمودند كتاُب َعهدىبعدًا در وصيت نامه شان معروف به 

شدايد و باليا و انزال آيات و اظهار بينات، اخماد نار ضغينه و مقصود اين مظلوم از حمل 

بغضا بوده كه شايد آفاق افئدۀ اهل عالم به نور اتّفاق منّور گردد و به آسايش حقيقى فائز 

   ٣٠٠.گردد

نهى از : به عنوان مثال هائى ديگر از ُام الكتاب بهائى به موارد ذيل نيز اشاره مى شود  

؛ ٣٠٤؛ نهى از قتل٣٠٣؛ نهى از محزون ساختن و دل شكستن٣٠٢ح؛ حرمت حمل سال٣٠١انتقام

ُر ِبِه اِالنسان ؛ حكم عدم معاشرت با ٣٠٥نهى از نزاع و جدال و فساد و لعن و طعن و ما يَتَكد
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؛ نهى ازتروريسم و آتش ٣٠٦نفوسى كه از دين بهائى خارج شده به شرط آنكه عليه آن قيام نمايند

عالو ه ... مجازات شديد براى آن تحت شرايطى خاّص؛ و ٣٠٧زدن بيوت و اماكن به طور تعّمدى

و اهل عالم را از هر آنچه  بهاييانبر كتاب مستطاب اقدس در ساير الواح نيز تا آخر الحيات، 

از جمله در لوح . سبب اختالف است نهى فرمودند و به آنچه سبب اتّفاق است امر نمو دند

  : مّالعلى بجستانى چنين مى فرمايند

از ضوضاى غافلين و زماجير مشركين محزون نباشيد؛ عنقريب راياِت عدل و  يا على،  

جميع ملوك اليوم اين طايفه را اهل فساد مى . انصاف در اطراف به اسم حق مرتفع شود

دانند چه كه فى الحقيقه، در اوايل اعمالى از بعضى از اين طايفه ظاهر كه فرائص ِ ايمان 

ِاذن تصّرف مى نمودند و نهب و غارت و سفك دماء را از  ُمرتِعد؛ در اموال ناس ِمن غيرِ 

اعمال حسنه مى شمردند، حقوق هيچ حزبى از احزاب را مراعات نمى نمودند و آن 

نفوس همچه گمان مى كردند كه اين اعمال مقبول است مع آنكه به طراِز محبّت الهى 

ه اين اعمال مرتكب و مزين و به افسر انقطاع مكلّل، از غايت سادگى و عدم اّطالع ب

جميع را ِمن ِعنِداهلل مى دانستند و اين اعمال سبب اجتناب ناس و ضوضاء و اعراض 

حال َازَيد از سى سنه، نار فساد و محاربه و نزاع و جدال در جميع اطراف . خلق از حق شد

هى آنچه ُسبحاَن اهلل در الواح ال. و اقطار افسرده و مخمود؛ َمَع ذلك هنوز در شّك و ريبند

   ٣٠٨.سبب حزن است نهى شده تا چه رسد به اعمالى كه علّت جزع و فزع ناس گردد

  : مذكور نيز براى بعضى باقى نمانده باشد، صريحًا مى فرمايند» شّك و ريب«و براى آنكه آن 

بگو اى دوستان َلَعمُراهلل جدال منع شده و نزاع و فساد و َسفِك ِدماء و اعمال خبيثه، كل ّ 

بلى از قبل بعضى بيانات نظر به طغيان ِ حزب . ه، َنهيًا َعظيمًا فى ِكتاِبِه الَعظيمنهى شد

در لوح احتراق كه ذكر آن (شيعه از قلم مطلع نور احديه نازل شده، مثل آنكه در يك مقام 

فاِق َايَن َاسياُف انتقاِمَك يا َقد طاَلِت اَالعناُق بالنِّ «فرموده ) آمد ۳۰۷قبًال و در يادداشت 

مقصود از امثال اين عبارات اظهار كثرِت خباثت معرضين ومنكرين بوده؛ » .َقّهاَر العاَلمين

در اين سنه كه هزار و سيصد و ...ظلم معتدين به مقامى رسيده كه كّل ديده و شنيده اند

ن اين كلمۀ عليا از قلم ، امر نازل و در آ)حضرت بهاءاهلل(است به خِط مظلوم ) ق. ه(شش 
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ُر ِبِه َانُفُسُهم: اعلى اشراق نموده وِء َو ما َيَتَكد ذكر . ُاذُكروا الِعباَد ِبالَخيِر و ال َتذُكروُهم ِبالس

   ٣٠٩.سوء هم در اين سنه نهى شده

  : و نيز در لوح دنيا مى فرمايند

استشمام مى شود مكّرر وصيت نموده و مى نماييم دوستان را كه از آنچه رائحۀ فساد 

َنساُل اهللَ َان . عالم منقلب است و افكار عباد مختلف. اجتناب نمايند بل فرار اختيار كنند

از خدا مى خواهيم كه مزين كند . (يَزيَنُهم ِبنوِر َعدِلِه و ُيَعرَِّفُهم ما ينَفُعُهم فى ُكّل اَالحوال

ميع احوال به ايشان نفع مى ايشان را به نور عدلش و بشناساند به ايشان آنچه را درج

  ).رساند و سودمند است

و در بيانى كه كامًال مرتبط به وقايعى چون  قتل چند ازلى در عّكا است، صريحًا موضع و   

  : را با مثالى محسوس چنين بيان مى فرمايند؛ َقو ُلُه اَالَعزّ  بهاييانروش 

مبادا (َل ما َكَتبَتُه فى آِخِر كتاِبَك اياَك اياَك َان َتعمَ ... نازل... در جواب يكى از دوستان

اين اعمال، اعمال ُجَهالست است و ). مبادا به آنچه در آخر نامه ات نوشتى عمل نمايى

قَسم به اسم اعظم كه اگر نفسى از دوستان اذيت به نفسى وارد آورد بَمثابِه . افعال غافلين

و امثال آن در كتاب الهى نهى  نزاع و جدال و فساد و قتل. آن است كه به َنفِس حق وارد

ُتب ِالى اهللِ َعّما َقَصدَتُه فى َنفِسَك ُثم ارِجع اليِه و ُقل يا الهى َاساُلَك . شده َنهيًا َعظيمًا

َاسأ لَُك . ِبَكِلَمِة الُعليا ِبَان َتكُتَب لى كِلَمَة الُغفراِن ِالَنّى َاَردُت ما ال َاَردَتُه وَنَهيَتُه فى كتاِبَك 

َسنى فى َبحِر ُغفراِنَك ِباَ  َر َعنّى َسيّئاتى َو ُتَغمِّ نهى شده، (ِانَك َانَت الَغفوُرالَكريُم . ن ُتَكفِّ

سپس به سوى . از آنچه در نفس خودت قصد كردى، به سوى خدا توبه كن. نهيى عظيم

خدا برگرد و بگو اى خداى من تو را مسئلت مى نمايم به كلمۀ عليا كه برايم كلمۀ غفران 

چه كه من اراده نمودم آنچه را كه تو نخواستى و نهى فرمودى در ) و مرا ببخشى(بنويسى 

از تو مى خواهم كه گناهانم را ببخشى و مرا در درياى غفرانت غوطه ور سازى . كتابت

. هر ظلمى كه از ظالمى ظاهر شد او را به نفس حق وا گذاريد). همانا تو غفور و كريمى

ط است، احتياج به فساد و نزاع و جدال و قتل و غارت نداشته و عدل الهى مهيمن و محي

نصرت امر به بيان بوده و خواهد بود و دون ِ آن از هواهاى نفسانيّه ظاهر شده و مى . ندارد

خداوند، ما و شما را پناه دهد اى گروه (َاعاَذنا اهلل ُ َو ِاياُكم يا َمعَشَر الُمقِبليَن . شود
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اگر قدرِت ظاهره كه فى الحقيقه ) قسم به نفس او كه حق است(الَحقِّ  َو َنفِسهِ )... مقبلين

در مقابل، ) شمشير زن؛ جّالد(نزد حق، مقامى نداشته و ندارد ِبَتماِمها ظاهر شود و َسيّافى 

... و ارادۀ سوِء قصد از او مشاهده گردد، البته ُمَتَعرِّض ِ او نشويم و او را به او واگذاريم

ن الهى ارادۀ ُضّر دربارۀ يكى از آحاِد ناس داشت و در مكتوبى كه به شخصى از دوستا

ارسال داشت، ذكر ) شده است ٣١٠اين لوح از لسان خادم، كاتب وحى نازل(اين خادم 

اين عبد در ساحت اقدس عرض نمود، آيات منزلۀ مذكور در . قصد خود را نموده بود

هلل حق جميع را تأييد فرمايد تا از ارادۀ انشاءا. جواب او از سماِء َمشيت نازل و ارسال شد

ِانُه يقُوُل الَْحق و َيهِدى الَْسبيَل و الَْحْمُد هللِ الَعزيِز . خود بگذرند و به ارادُة اهلل ناظر شوند

همانا او حق را مى گويد و راه را مى نماياند و حمد خدايى را كه عزيز و جميل . (الَْجميلْ 

  ٣١١.)است

با وجود نصوص فوق، آقاى شهبازى و . َاَحب اِالِتحاْد و َابَْغَض اِالخِتالْف َتعاَلى الذى   

همدستان و همكارانشان بايد جواب دهند كه چرا على رغم دسترسى به بيانات فوق، با اشارۀ 

ناقص به وجهى از وقايع، ساير وجوه را عمدًا مخفى مى كنند تا شايد افكار و احساسات ملّت 

و عقايدشان منحرف سازند؟ و چنين بود كه  بهاييانرا به زعم خود نسبت به  ايران و جهانيان

. صادر نشد بهايياننصايح حضرت بهاءاهلل به ثمر نشست و ديگر آن قبيل خطاها از بابى ها و بعدًا 

مى نويسند، اگر منع و جلوگيرى حضرت بهاءاهلل  برهاِن المعچنان كه جناب ابوالفضائل در كتاب 

منظور پس از تير اندازى ناشيانۀ ناموفق چند بابى به او در (ان، ازل و ناصرالدين شاه نبود، بابي

و بعضى كبار فقها و مجتهدين را مى كشتند، اما هدايات صريحۀ ايشان ) م مى باشد۱۸۵۲سنه 

نه تنها از چنين وقايعى جلوگيرى كرد، بلكه وقتى يكى از بهائيان به نام حاج محمد رضاى 

در عشق آباِد روسيۀ تزارى شهيد كردند و حكومت آنجا حكم به اعدام قاتلين داد، اصفهانى را 

شفاعت قاتلين را نمودند و از حكومت تقاضاى عفو آنها را كردند كه در آخرين لحظه  بهاييان

اين واقعه باعث سرور بى منتهاى حضرت بهاءاهلل گرديد و به . قاتلين از حكم اعدام معاف شدند

ران حزن و اندوه و ُضرِّ واقعۀ سوِء سابُق الذكر قتل در عكا شد؛ چنانكه حضرتش، زبان حال، جب

  : که جان هاى عشاقشان فدايشان باد، فرمودند
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در اكثرى از بالد ايران در اين سنين اخيره اين حزب كشته شدند و نكشتند؛ مشاهده   

فاعت مظلوم ها از و از سيِد اعمال، ش. مى شود بغضاى افئدۀ بعضى زياده از قبل ظاهر

َاعدا نزد ُامرا بوده؛ البته به سمع بعضى رسيده كه حزب مظلوم در آن مدينه نزد حاكم از 

پس عبرت (َفاْعَتِبرُوا يا ُاوِلى اَالبْصار . قاتل ها شفاعت نمودند و تخفيف طلب كردند

   ٣١٢).گيريد اى صاحبان ابصار

  : و نيز در لوحى مى فرمايند

ايام به شكر و حمد مالِك َانام مشغول چه كه مشاهده شد نصائح و  اين مظلوم در ليالى و

مواعظ تأثير نموده و اخالق و َاطواِر اين حزب به درجۀ قبول فائز؛ چه كه ظاهر شد آنچه 

شرح . (كه سبب روشنى چشم عالم است و آن شفاعِت دوستان از دشمنان نزد ُاَمراء بوده

در . ۱۹۴ف جناب روح اهلل مهرابخانى، ص ، تأليحال جناب ابوالفضائل گلپايگانى

  ).شرح كامل ماجرا نوشته شده است ۱۵۸- ۱۹۸همين منبع صص 

در همين جا بايد از آقاى شهبازى پرسيد چرا در مقاله شان در جام جم ذكرى از شهداى   

بهائى مثل مورد فوق نمى نمايند؟ چرا در مقاله شان ننوشته اند بيش از بيست هزار شهيد جان 

را در راه امر بابى و بهائى فدا نمو ده اند و بعضى از آنان چنان مظلومانه و مشتاقانه به  خود

قربانگاه شتافتند كه قبل از شهادت حتّى به جّالدان خود نقل و شيرينى دادند و بعضًا به ظلمى 

  ٣١٣.شهيد شدند كه ناظرين ايرانى و خارجى را حيران نمودند

 شيخ نجفىفوق، حضرت بهاءاهلل در آخرين اثرشان، لوح و چنين بود كه در روند نصايح   

كه يك سال قبل از صعودشان نازل شد، درتأئيد وتکميل و تأکيد و تتميم آنچه درالواح سابق نازل 

شده بود، تعاليم و هدايات فوق الّذكر را در حّد اعاليش بيان فرمودند و گلچين و گلستانى از 

تا حال صلح و وحدت خواهد رسانيد، از خود بر جاى گذاشتند و تعاليم ربّانى را كه بشريت را به 

همچنين بايد گفت . آمد، تحسين نفوس مهّمه عالم را بر انگيختند بخش اّولچنان كه در اوايل 

آقاى شهبازى باز به همان نيِّت مخفى و مستور نگاه داشتن حقايق امر بهائى، راجع به تعاليم 

اقتصادى ناقضين و مرتدين از امر بهائى در مقايسه با موارد بهائى در بارۀ حقوق اجتماعى و 

ايشان چون رشتۀ تحقيقاتشان تاريخ است حتمًا . مشابه در اديان قبل، تعّمدًا چيزى نمى نويسند

ربوده شده از اماكن و منازل بهائيان را در  مصابيح هدايِت جلد كتاب  ۹ِسرى هاى زيادى از 
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حتمًا خوانده اند كه حضرت ولى امراهلل به جناب  ۴۹۱دسترس داشته و در جلد نهم، ص

ناقض بى وفاى امر بهاء كه (عبدالوّهاب ذبيحى مى فرمايند كه بايد هر كس از احبّاء به آواره 

او خيلى استفاده كرده و اكاذيِب ِموهِن او را صحيح دانسته ودر » كشف الحيِل «آقاى شهبازى از 

او را ازجمله تهمت تروريسم و جاسوسى را بدون مقاله اش در جام جم تهمت هاى مختلف 

تا فلِس آخر قرض را بپردازد زيرا «مقروض است، ) تحقيق از ديگر منابِع غير رديه، تصديق نموده

صص  ۶جلد  مائدۀ آسمانىو در بيانى ديگر مندرج در كتاب » حقوق مدنى او محفوظ است

يع ديانت بهائى در خصوص حقوق دربارۀ ُحكم بد) ۲۵۰ص  ۱نيز، توقيعات، جلد ( ۱۵و ۱۴

عالوه بر نسخ حكم قتل ايشان كه در ادوار سابقه  — اجتماعى و اقتصادى ُمرتدين از امر بهائى

  : چنين مى فرمايند — منصوص بوده

و در ختام، انظار ياران ممتحن پر عشق و وفاى حضرت عبدالبهاء را به اين امر مهّم و الزم 

تذّكر دارم و آن مواظبت و دّقِت تاّم در حفظ حقوق َمدنيّۀ منعطف نمايم و به اين نكته م

در اين مقام امتياز . شرعيّۀ شخصيّۀ افراد است از هر سلك و طايفه و نژاد و عقيده و مقامى

و ترجيح و تفّوق جائز نه؛ بايد در نهايت سعى و دّقت ِمن دوِن ترّدد و مالحظه اى ياران و 

سبات و معامالت خويش راجع به حقوق اصليۀ نوع برگزيدگان حضرت بهاءاهلل در محا

بشر، َادنى امتيازى بين آشنا و بيگانه و مؤمن و مشرك و مقبل و معرض نگذارند؛ بعد از 

تحقيق و تدقيق اگر چنانچه مقروضند بايد به تمام قوا هّمت بگمارند تا آنچه بر عهدۀ آنان 

أديۀ آنچه را مكلّفند به تماِمها موّفق است، تا فلِس اخير بپردازند و راحت نجويند تا به ت

حقوق مدنيه و معامالت ظاهره تعلّقى به ديانت و اعتقاد باطنى انسان نداشته و . گردند

افراد در هيأت اجتماعيه چه از مّوحدين و چه ازمشركين كّل در اين مقام يكسانند و . ندارد

مسلّم و هر ُمترّدِد حقوق شخصيّۀ آنان نزد اصحاب عدل و انصاف محفوظ و مقدس و 

ر و مسئول و مردود بلى مصاحبت و موافقت با . متمّردى در ساحت آن منتقم قّهار، مقصِّ

كّفار ملحدين و خائنان پركين و بى وفايان خود بين و رعايت و مهربانى به دشمنان امر 

د الهى ذنبى است جسيم و انحرافى است عظيم از صراط مستقيم الهى، ولى َنفس ِ ِارِتدا

و محجوبيت و ترك عقيده، حقوق َمدنيّۀ شرعيّۀ افراِد آزاد را به هيچ وجه ِمَن الُوجوه به قدِر 

بساط پيشينيان را در اين قرن  بهاييانتخفيف و تغييرى ندهد، واّال ) سوراخ سوزن(سمِّ ِابَره

د و خود مشعشع نورانى دوباره بگسترانند و آتش تعّصب َوهميِّۀ جاهليه را در صدور برافروزن
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را از مواهب جليلۀ اين يوم موعود محروم سازند و تأييدات الهيه را در اين روز فيروز از 

حيف است ذيل تقديس را به اين اوهام و شئون ناشايسته آلوده . ظهور و بروز باز دارند

  . نماييم

نس خان ، نويسندۀ آن جناب يوخاطرات نه سالهاز نمونه هاى ديگر در بارۀ اصل فوق، در كتاب 

، اشاره مى كند كه چند نفر از بهائيان ۳۴۸- ۳۴۹افروخته از منشيان حضرت عبدالبهاء در صص 

مى خواستند مانع استخدام حّب اهلل پسر جمال بروجردى از مرتّدين و ناقضين در مدرسه اى تازه 

ر را تأسيس در طهران بشوند و به گمانشان كار ممدوحى بود، ولى چون حضرت عبدالبهاء اين خب

  : شنيدند يك مرتبه فرمودند

چطور، چطور نشستيد مشورت كرديد كه يك نفر ناقض را از نان خوردن بيندازيد؟ اين 

احبّاء . درامور معيشت، ناقض يا غيرناقض فرقى ندارد. طريقۀ خدمت به امر نيست

ناظر به . ندمثل آفتاب بتابند و مانند ابر بهارى ببار. بايد آيِت رحمِت الهى باشند) بهائيان(

  . استعداد و قابليت نباشند

بعد جناب يونس خان مى نويسند كه حضرت عبدالبهاء مدتى از آن قبيل بيانات فرمودند به 

   ٣١٤.طورى كه يونس خان از تصميم مزبور شرمنده و خجل مى شوند

دربارۀ اتّهامات سياسى و اّدعاى وابستگى يا دست نشاندگى امر بابى و بهائى، قبًال   

، )۱۲۹و  ۱۲۷از جمله در يادداشت (لب نسبتًا مفّصلى مذكور شد و نياز به تكرار آنها نيست مطا

همچنين به بسيارى از اتّهامات سياسى جديد و قديم نيز جامعۀ جهانى بهائى پاسخ داده است كه 

اما در اين زمينه بايد ذيًال مطالب . مندرج است، مراجعه شود ۲نمونۀ مختصر آن در ضميمۀ 

قبل از هر چيز در اين مورد بايد به آقاى شهبازى و . جديدى نيز به استحضار هم وطنان عزيز برساند

سالۀ خود تجديد نظر  ۱۶۳هم فكران معاصر و اسالِف ايشان گفت بهتر است در فرض تحقيق 

آكادميك وقتى مى بينند فرض تحقيق يا نظريه شان قابل اثبات  محّققين جهان در تحقيقات. كنند

دين بابى «و فرضيۀ » نظريۀ توطئه«لذا به جاى . نيست آن را اصالح مى كنند و يا تغيير مى دهند

سال  ۱۶۳» .دين بابى و بهائى الهى است«: ، اين فرض را بررسى كنيد»و بهائى استعمارى است

باقى مانده است حال آنكه باطل ازبين رفتنى است وخداوند در  است كه حيرانيد چرا دينى باطل

چنانچه پيغمبرى چيزى به نام من بگويد و واقع نشود آن امرى «: تورات مقّدس نيز فرموده است
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در حالى كه آنچه حضرت بهاءاهلل فرموده اند محّقق شده و ادامه  ٣١٥»است كه خداوند نفرموده

گفتيد پس اگر الهى نيست حتمًا قدرتهاى سياسى بشرى آن را لذا براى توجيه اوهام خود . دارد

حفظ كرده ولى باز ديديد آن قدرت ها دائم جاى خود را به ديگرى مى دهند ولى دين مزبور 

 ۱۶۳حال لطفًا به جاى آن . لذا مجبور به تهمت ها و اكاذيب ديگر شديد. كماكان باقى مى ماند

قيق كنيد، اگر ضرر كرديد برگرديد جاى قبل و تا ابد در سال، چند سال با فرض الهى بودن آن تح

ذى  ۷حضرت عبدالبهاء در لوحى خطاب به بهائيان اسالمبول موّرخ ! افكار خود مشغول باشيد

  ٣١٦:ق مى فرمايند. ه ۱۳۳۴الحّجه سنۀ 

مشّرف ) حضرت بهاءاهلل(مدتى مديده به قدوم مبارك ) اسالمبول يا استانبول(آن مدينه ... 

الواح پياپى نازل و نفوسى كه به ساحت اقدس مشرف شدند، تلقى بيان مبارك مى  بود و

از جمله شخصى شهير از ايرانيان بود و مراوده مى نمود و اين در باطن همدم و . نمودند

با او مدارا ) حضرت بهاءاهلل(جمال مبارك . همراز سفير بود و در امور، َمحل ِ مشورت با او

او نمى آوردند ولى شخص معهود گمان اين مى نمود كه جمال مى فرمودند، به روى 

مبارك واقف به حال پنهان او نيستند؛ اظهار خلوص مى نمود تا روزى فرمودند من پيامى 

شما آنچه توانستيد در خون ما : دارم به حضرت سفير كبير ابالغ نما و آن اين است، بگو

اين ! هيهات هيهات. ا از ريشه براندازيدكوشيديد و به گمانتان مى توانيد شجرۀ مباركه ر

شجرۀ مباركه ثابت است و ريشه اش محكم؛ ريشه اى كه به هيچ تيشه قلع و قمع نشود 

مالحظه كنيد كه من فريد و وحيدم ولى . ولو جميع ملوك عالم به تمام قوت قيام نمايند

ى تاريك متالشى عنقريب اين ابرها. منفردًا جميع ملل و دول عالم را مقاومت مى نمايم

بلى مى توانيد مرا شهيد . گردد و شمس حقيقت به كمال عظمت درخشنده و تابان شود

. كنيد و اين اعظم موهبت الهى است، اين شجرۀ مباركه به خون نشو و نما مى نمايد

روُح العالمين ِفداُه را گمان مى كرديد كه اگر شهيد شوند اين بنيان ) باب(حضرت اعلى 

ر گلوله بر صدر مطهرش زديد، بعد مالحظه كرديد كه امراهلل ظهورش بيشتر و هزا. برافتد

حال گمان مى كنيد كه اگر به . نورش تابنده تر گشت تا آنكه حال به اسالمبول رسيده

خنجر، حنجِر َبها را ببريد و خون اين جمع بريزيد، اين نار موقدۀ الهى خاموش گردد، 

بلند تر شود و شمس حقيقت بيشتر جلوه نمايد و جميع عنقريب بلكه كلمة اهلل ! َاسَتغِفُراهلل

اى آقا ميرزا اين ظلم و . آنچه از دستتان برآيد، كوتاهى ننماييد. خائب و خاسر خواهيد شد
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لهذا اهميت به عناد و اضطهاِد . ِعناد و ستم و اعتساف در نزد ما مثل آواز پشه مى ماند

و به زودى آنان كه ستم كردند (َظَلمُوا َاى ُمنَْقَلٍب ينَْقِلبُوَن  شما نمى دهيم َو َسَيْعَلُم الذينَ 

ما به )). ۲۲۷سورۀ شعراء، آيۀ (خواهند دانست كه به كدام جاى بازگشت بر مى گردند 

اسالمبول وارد شديم، ابدًا اعتنايى نه به شما و نه به دولت عثمانى نموديم؛ از همين بايد 

جميع ملوك، . اد ما بر قّوت و قدرت الهيه است نه مادون آنكه شما بيدار شويد كه اعتم

عاقبت خواهيد دانست ايران ويران گردد و . مملوكند و شماها غرق در درياى زيان و خسران

دولت و ملّت به نهايت مشقت افتد، لكن ما ايران را روشن نموديم و ايرانيان را عّزت 

چون چاپ مصر است، شايد (االن كم نام  هر چند ايران در بين ُدَول،. ابديه خواستيم

. است ولى اين امر عظيم عاقبت اهل ايران را َسرَوِر عالم امكان كند) باشد» گمنام«

  .آن شخص رفت و ديگر نيامد. خالصه از اين قبيل فرمايشات به نهايت شّدت فرمودند

اتهامات رد مى كرديد؟  آيا مى دانيد همين امثال شما بوديد كه انبياى گذشته را با همين       

در لوح . تقاضاى اين عبد را بپذيريد و در بيانات ذيل از حضرت بهاءاهلل توجه فرماييد و تفكر كنيد

  : خطاب به ناپلئون سّوم مى فرمايند

جِن و َادَخلُون ا ِفى َقِد ِاشَتد َعَلينا اَالمُر فى كلِّ يوٍم َبل فى ُكلِّ ساَعٍة ِالى َان َاخَرُجونا ِمَن السِّ

جِن اَالعَظم  ُدوا . ِبُظلِم الُمبين) عّكا(السِّ ِاذا قيَل ِبَاى ُجرٍم ُحِبُسوا قاُلوا ِانُهم َاراُدوا َان يَجدِّ

َلو كاَن الَقديُم ُهَو الُمختاُر ِعنَدُكم، ِلَم َتَركُتم ما ُشِرَع ِفى التوراِت و اِالنجيِل؟ َبيُنوا . الّدينَ 

ٌد . ُكُم اليوَم ِمن َمحيصٍ يا َقوُم َلَعمرى َليَس لَ  ِان كاَن هذا ُجرمى َقد َسَبَقنى فى ذلك ُمَحم

و ِان كاَن َذنبى ِاعالَء . و ِمن َقبِلِه الَكليمُ )) ع(حضرت مسيح(َرسُوُل اهللِ و ِمن َقبِلِه الروُح 

 ُل هذا الذ موات و َكِلَمِة اهللِ و ِاظهاَر َامِرِه َفَانا َاّوُل الُمذِنبيَن، ال ُاَبدِّ نَب ِبَمَلكوِت ُملِك الس

ُكلما َازداَد الَبالُء زاَد الَبهاُء فى ُحبِّ اهللِ َو َامِرِه ِبَحيُث ما َمَنَعنى ما َوَرَد َعَلى ِمن ... اَالَرضينَ 

حاِب َو داعيًا ِالَ . ُجنُوِد الغاِفلينَ  ى َلو يسَتُروَننى فى َاطباِق الُتراِب يِجدُوَننى راِكبًا َعَلى الس

ِانّى َفَديُت ِبَنفسى فى َسبيِل اهللِ و َاشتاُق الَباليا فى ُحبِِّه و ِرضأِِه يشَهُد . اهللِ الُمقَتِدرالَقديرِ 

به تحقيق كه امر در هر ( ٣١٧.بذِلَك ما َاَنا فيِه ِمَن الَبالياِء ُالّتى ما َحَمَلها َاَحٌد ِمَن العاَلمينَ 

خارج كردند و به ) ادرنه(اينكه ما را از سجن  روز بلكه در هر ساعت بر ما دشوار شد تا

وقتى گفته شد ايشان به چه جرمى . سجن اعظم عّكا به ظلمى آشكار وارد نمودند
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م ياگر نزد شما امرقد. محبوس شدند، گفتند چون ايشان خواستند دين را تجديد كنند

كم شده؟ تبيين ده بود، پس چرا ترك كرديد آنچه را كه در تورات و انجيل حيُمختاروپسند

اگر جرم من اين است، . قسم به جانم امروز براى شما گريزگاهى نيست. كنيد اى قوم

و اگر گناه . محمد رسول اهلل و قبل از او روح و قبل از او كليم در آن بر من سبقت گرفته اند

ه من ِاعالء كلمۀ خدا و اظهار امر اوست در اين صورت من اول گناهكارانم، اين گناه را ب

هر چه بال زياد شود حّب و عشق ... ملكوت ملك آسمان ها و زمين ها تبديل نمى كنم

بهاء به خدا و امر او زياد مى شود؛ به طورى كه منع نمى كند مرا آنچه از جنود غافالن بر 

اگر در َاطباِق زمين پنهانم سازند سوار بر ابرم بيابند، درحالى كه به سوى . من وارد شد

همانا من خود را در راه خدا فدا نمودم و در حّب و . دير دعوت مى كنمخداى مقتدر ق

شهادت مى دهد به اين، باليايى كه من در آن قرار دارم كه . رضاى او مشتاق ِ باليا هستم

  ). احدى از عالميان چنين باليايى را حمل نكردند

  ٣١٨:و نيز در لوح خطاب به پاپ ِپى  نهم مى فرمايند

َر العاَلَم عِن الِعصياِن َجَسدى يشتاُق ال ناَن فى َسبيِل الرحمِن ِليَطهِّ ليَب و َرأسى ينَتِظُر السِّ ص

جسد من مشتاق صليب است و سرم منتظر سر نيزه ها درسبيل خداى رحمان تا اينكه (

  ).عالم را از عصيان پاك كند

  : و نيز

رُوُح ما ) حضرت باب( به علماء از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقصريم، از نقطۀ اولى

نقطۀ اولى مقصر، . نموديد) گلولۀ سربى(ِسواُه ِفداه چه تقصيرى ظاهر كه هدِف ِرصاصش 

از خاتم النبيين روُح العالمين له الِفداء چه تقصيرى باهر كه بر قتلش مجلس شورى ترتيب 

. بش زديدخاَتُم النّبيين مقّصر، از حضرت مسيح چه تقصير و افترا هويدا كه صلي. داديد

حضرت مسيح به َزعِم باطل شما كاذب، از حضرت كليم چه كذبى و افترايى آشكار كه 

حضرت كليم به زعم باطل شما كاذب و مقّصر، از حضرت خليل . بر كذبش گواهى داديد

اگر بگوييد ما آن نفوس نيستيم، مى گوييم . چه تقصيرى هويدا كه در آتشش انداختيد

   ٣١٩.افعال شما همان افعالاقوال شما همان اقوال و 



١٣٠ 

  : و در لوح رئيس خطاب به عالى پاشا وزير عثمانى مى فرمايند

از تعابيرى كه در مورد خودشان به (الزم بود اينكه مجلسى ُمعيّن نمايند و اين غالم ... 

با علماى عصر مجتمع شوند و معلوم شود جرم اين عباد ) عنوان غالم الهى به كار مى برند

ال امر از اين مقامات گذشته و تو به قول خود مأمورى كه ما را به َاخَرب ِبالد چه بوده و ح

يك مطلب خواهش دارم كه اگر بتوانى به حضرت سلطان ). منظور عكاست(حبس نمايى 

آنچه را كه حّجت مى دانند . معروض دارى كه ده دقيقه اين غالم با ايشان مالقات نمايد

اگر ِمْن ِعند اهلل ِاتيان شد اين مظلومان را . ، بخواهندو دليل بر صدق قول حق مى شمرند

عهد نمود كه اين كلمه را ابالغ نمايد و جواب . رها نمايند و به حال خود بگذارند

و حال آنكه شأن حق نيست كه به نزد احدى حاضر شود، چه . بفرستد، خبرى از او نشد

اين اطفال صغير و جمعى از ِنساء ولكن نظر به . كه جميع از براى اطاعت او خلق شده اند

كه همه از يار و ديار دور مانده اند، اين امر را قبول نموديم و َمَع ذلك اثرى به ظهور 

جميع آنچه در دست دارى و به آن مسرورى مى گذاشتى ... اگر ملتفت مى شدى... نرسيد

بخواه به حّد  از خدا. ساكن مى شدى) عكا(و در يكى از ُغَرِف  َمخروبۀ اين سجن اعظم 

الُم َعلى َمِن اتَبَع الُْهدى. بلوغ برسى تا به حسن و قبح اعمال و افعال ملتفت شوى والس .  

  : و در لوح خطاب به ناصرالدين شاه مى فرمايند

اى كاش رأى جهان آراى پادشاهى بر آن قرار مى گرفت كه اين عبد با علماى عصر 

اين عبد . تيان حّجت و برهان مى نمودمجتمع مى شد و در حضور حضرت سلطان اِ 

حاضر و از حق آمل كه چنين مجلسى فراهم آيد تا حقيقت امر در ساحِت حضرِت سلطان 

 واضح و الئح گردد و بعد، اَالْمُر ِبيِدَك و َانا حاِضٌر ِتلْقاَء َسريِر َسلَْطَنِتَك َفاْحُكم لى أْو َعَلى .
  ). سلطنت تو حاضرم، َله يا َعَليِه من حكم كن امر به دست توست و من در برابر سرير( ٣٢٠

مطلب بعدى آنكه بديهى است كه ظهور بابى و بهائى براى اهل عالم َاَعّم از ُدَول و ملل   

اما آنچه مّهم است آنكه . ظاهر شده و قطعًا با همۀ ُدَول و ملل ارتباط مستقيم و غير مستقيم دارد

همۀ ارتباطات مزبور توجه نمود و نه آنكه ظهور الهى را با ديدى كلى و جهانى بايد به كل وجوه 

همچنين نبايد . محدود و محصور در ارتباط با بعضى از اجزاى مجموعۀ بزرگ كرۀ ارض كرد

تصور كرد كه انبياى الهى مثل سياسيون، ُمذبِذب و هردم خيال اند و با فكر محدود بشرى با ملل و 
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شايد آقاى . ذيلشان مقدس از اين اوهام است! به خدا ُدَول ارتباط برقرار مى كنند؛ نه قسم

براى اثبات غير استعمارى و غير صهيونيست و غير  بهاييانشهبازى و امثال ايشان انتظار دارند 

روسى و غير انگليسى و غير امريكايى و غير آلمانى و خالصه غير سياسى بودن خود به بعضى 

اّما منصفين و فضال و بزرگان وسيع النظر عالم مى ! بگويند» مرده باد«و به بعضى » زنده باد«

دانند كه زنده باد و مرده باد گفتن دليل وابستگى يا عدم وابستگى نيست؛ بلكه مالك اصلى، 

نيت و مّدعا و هدف دين الهى و تعاليم و احكام آن و عملكرد پيروان آن مى باشد كه البّد بر 

از جمله اينكه در آثار بهائى . و ملل ارتباط مى يابند اساس آن تعاليم با همۀ اهل عالم از دول

، يعنى سالطين و رؤسا و امراى ارض و انظمۀ سياسى و اهداف و مقاصد »امراء و علماء«دربارۀ 

حكومت ها و دربارۀ رؤساى مذهبى، مطالب كليدى زيادى نازل شده است كه براى قضاوت 

آنها را در كنار ديگر آثار بهائى كه جمعًا هيكل صحيح بايد نگاهى شامل و جامع به آنها داشت و 

و . يك سيستم و نظام عقيدتى الهى را تشكيل مى دهند بررسى كرد تا ادراكى كامل به دست آيد

اّال اگر مانند بعضى رّديه نويسان با سوگيرى و تعّصب فقط آيه يا نّصى دربارۀ موردى سياسى يا 

  .قت آشكار نخواهد گرديدمذهبى در نظر گرفته شود، وجوه كامل حقي

فى المثل در آثار بهائى، از جهتى چون اكثر حكومت ها به ظهور الهى در دور جديد بى   

اعتنا بودند، مورد مالمت شدند؛ اما بعضًا، به جهت عمل خاصى در مقطعى از تاريخ و يا به 

مثل دولت هاى   جهِت بعضى نكات مثبِت انظمه و سياست هايشان، مورد عنايت قرار گرفته اند؛

يا تحريم  ٣٢١عثمانى و انگلستان كه زمانى به جهت حفظ و حمايت مقامات متبركۀ ارض اقدس

تحسين شدند و زمانى ديگر  ٣٢٢خريد و فروش كنيز و برده و تمّسك به امر مشورت در امور

و يا فى المثل وجود اصل مشورت و سلطنت را در حكومت  ٣٢٣نقائصشان مورد اشاره قرارگرفت

و يا نحوۀ انتخاب رؤساى جمهور را كه ُمنَتَخِب ُمنتَخب باشند و يا ادارۀ امور اياالت و مشروطه 

استقالل نسبى آنها را در حكومات فدرال، و خالصه امثال اين نكات مشابه مثبتى را كه در 

لذا هم نكات مثبت و هم نكات منفى سياسيون  ٣٢٤.بعضى انظمه ديده مى شود، ذكر فرموده اند

عالم از جهات اهداف و نيّات و روش هايشان، گاه بر سبيل نصيحت و فضل و عفو و و سالطين 

به اين معنى كه گاه در . تشويق و گاه بر سبيل انذار و عدل و اقتدار، مورد اشاره قرار گرفته است

موردى خاص، از دولت يا نظمى خاص، به خاطر نيتى خاص و يا روشى خاص يا وسايلى خاص 

ولى طبق بيانات صريحۀ ديگر مثل بيان حضرت ولى امراهلل دربارۀ . شده استتحسين يا تقبيح 
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كتاب  ۲۲تا  ۱۴حكومات متحدۀ جهانى آينده در ظل نظم وسيع ادارى امر بهائى، در صفحات 

، در كل، همۀ َانظمۀ سياسى عالم ِبالاستثناء نقائص فطرى دارند و كافل سعادت اركان نظم بديع

مثبتشان نيز، با روحى بديع و عارى از نقائص عقول جزئيّۀ بشرى، در نظم بشر نيستند و آن نكات 

  ٣٢٥.امر بهائى وجود دارد

اما دربارۀ بعضى تهمت هاى آقاى شهبازى به طور مختصر بايد گفت، ايشان هيچ مدركى   

جز اوهام خود دربارۀ ارتباط حضرت باب با تجارت ترياك نياورده اند و اين عبد اين ايراد كامًال 

جديد آقاى شهبازى را كه مالحظه نمودم ضمن حيرت و تعجب خوشحال شدم چه كه حال بايد 

رسمًا از ملت عزيِز بعضًا اسير در دست اوهاِم امثال آقاى شهبازى، بخواهم و قسمشان دهم به 

خون حضرت سيد الشهداء كه ُمتّقى و صادق و منصفى از ميان ايشان بر خيزد و از نفس آثار 

آثار امر بهائى دربارۀ تعاليم بابى و بهائى دربارۀ حرام بودن مصرف و خريد و  حضرت باب و

 — و حرمت تنزيهى دخانيات — فروش ترياك و حشيش و هروئين و مشروبات الكلى و امثال آن

جالب است بدانيم كه يكى از مدارك . تحقيق فرمايد تا مقام رّديه نويسان بيشتر فاش شود

ده كه آنها حتى دخانيات مصرف نمى كردند؛ آن هم در زمانى كه از دستگيرى بابيان اين بو

اتفاقًا نمونه هايى از دفاتر حساب و ! دربار شاه تا خانۀ گدا، انواِع دود، موجود و مشهود بوده

كتاب و خريد و فروش تجارى حضرت باب كه البّد از نظر استاد تاريخ و محّقق ارجمند آقاى 

ل تاريخى به حساب مى آيد ولى آقاى شهبازى آنها را مسكوت شهبازى، جزء اسناد دست او

گذاشته، باقى مانده است كه ليستى از اجناس خريد و فروششان در آن مسطور است و جالب آنكه 

چنان كه در . در اين ليست، نه تنها از ترياك بلكه از بعضى مواد و ادويۀ بد بو نيز خبرى نيست

صريحًا ترياك و مواد بد بوى ديگر را حرام فرمودند  ۹از واحد  ۷، باب بيان فارسىكتاب مستطاب 

و جا داشت آقاى شهبازى به جاى تهمت مزبور مى نوشتند كه حضرت باب حتى ادويه جات را 

حرام فرموده اند و به جاى آن دستور فرمودند از اغذيه و داروهاى گياهى براى درمان استفاده شود 

اين عبد در اين  ٣٢٦.به تدريج به سمت قبول آن پيش مى رود و اين همان دستورى است كه دنيا

مورد عاَلمى حقايق از متون بابى و بهائى و غير بهائى براى طرح در ذهن دارد كه متأسفانه به 

 ۳۳۵ولى به عنوان نمونه لطفًا به يادداشت   علّت طوالنى شدن اين متن نمى توان مطرح نمود؛

  .راجعه فرماييدم
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دربارۀ استخدام بعضى بهائيان در ادارات يا سفارتخانه ها و مؤّسسات غربى يا ايرانى و   

ربط آن به قضاياى سياسى، بايد گفت چون اين نيز فرع بر اتهام اصلى وابستگى امر بهائى و 

ام مزبور مى باشد، جوابش در پاسخ به اته... طلعات مقدسۀ آن به روس يا انگليس يا امريكا و

مستتر است و بايد اضافه نمود استخدام بعضى بهائيان در ادارات مزبور جنبۀ سياسى نداشته 

است، چنان که آقاى شهبازى، محقِق موّرخ فقط اشاره كرده اند كه بعضى بهائيان در آن ادارات 

وسى و استخدام شده بودند، ولى سند و مدركى ارائه نداده اند كه آنها به امور سياسى و جاس

عى  دليل (امثال اين تّرهات پرداخته اند و فقط ادّعا كرده اند و طبق فقه اسالمى الَبيَنُة َعَلى الُمد

و بايد داليل حقوقى مستند و قابل دفاع بياورند، نه ) آوردن و شاهد ارائه كردن با مدعى است

، نه به بهايياناريم كه اما بر عكِس ايشان، ما مداركى فراوان د! پرت و پالهاى اذهان وهم زده

علل سياسى و جاسوسى و اجيرى سياسيون، بلكه به خاطر وجود تعاليم بهائى در خصوص امانت 

و صداقت و روحيۀ مشارکت و خدمت در امور اجتماعى و به خاطرشايستگى هاى علمى و فنّى 

، تازه خود، به خصوص در آن زمان ها كه طبقۀ تحصيل كردۀ مملكت و ادارات به سبك جديد

تأسيس ومحدود و معدود بود، مانند بعضى همتايان غير بهائى خود از جمله شيعيان عزيز، 

و از همين بهائيان، احدى از سياسيون داخل و خارج مملكت . استخدام ادارات مى شدند

نتوانست سوء استفادۀ سياسى كند و حال نيز هموطنان عزيز ما خود، نزِد خوِد ما، بر صداقت و 

را از دسيسه هاى سياسيون و  بهاييان؛ چه كه نصوص قاطعه اى، ٣٢٧مزبور اعتراف دارنددرستى 

عدم صداقت و امانت و توّسل به روش ها و كارهاى خالف باز مى دارد و محفوظ داشته و مى 

عدم مداخله در امور : و نصوص كثيرۀ مزبور در خصوص احكام و مواضيعى است مانند ٣٢٨نمايد

اب؛ اطاعت از حكومت متبوعه در امور قانونى و ادارى؛ نهى از رشوه سياسى و مخاصمات احز

دادن و گرفتن و كًال ارتشاء؛ نهى از خيانت مالى در مشاغل؛ نهى از كتمان عقيده و تقيه و 

دسيسه؛ نهى از فساد و نزاع و جدال و كدورت و برودت و محزون ساختن؛ نهى از تقليد سيئات 

استى و صداقت و امانت؛ نهى از دست بوسى و چاپلوسى و اهل غرب؛ نهى از ظلم؛ لزوم ر

  .... انحناء و به خاك افتادن؛ نهى از قمار؛ نهى از ُمسِكرات؛ و

  : به عنوان نمونه حضرت عبدالبهاء مى فرمايند  

هر ذلّتى را تحمل توان نمود مگر خيانت به وطن و هر گناهى قابل عفو و مغفرت است 

   ٣٢٩ت ملّتمگر هتك ناموس دولت و مضرّ 
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  : و نيز

ِانُه َعلى . ِانّى َاَتَضرُع ِالى اهللِ َاْن يوفَِّقُكم َعلى َاْمٍر َيْرضى ماِلُك الُْملوك ِو الُْملوُك و الَْمْملوكُ 

من به درگاه خدا گريه و زارى مى كنم كه شما را موفق بر امرى نمايد كه (ُكلِّ َشىء َقديٌر 

همانا او بر هر . خشنود باشند) مردم و ملّت(وك و َمملوك و ُمل) شاهان(خداونِد مالِك ُملوك

  ) ۲۲۳، ص۳، جمكاتيب). (چيزى تواناست

  : و مالحظه فرماييد توضيحات كافى و گوياى حضرت ولى امراهلل را كه مى فرمايند

بايد در گفتار و كردار از اغراض سياسى ملّت و سياست حكومت خويش و از نقشه  بهاييان

ى احزاب و دسته هاى سياسى دورى جويند و در اين قبيل مباحثات و ها و برنامه ها

مجادالت طرفى را مالمت نكنند و به جهتى نپيوندند و هيچ طرحى را ترويج نكنند و خود 

را به هيچ نظامى كه مخالف مصالح وحدت جهانى، كه مبدأ و مقصد آيين بهائى مى 

اسيون مّكار گردند و يا در دام اهل زنهار زنهار كه آلت دست سي. باشد، منسوب نسازند

بايد حيات خويش را چنان تنظيم نمايند و . مكر و خدعه بعضى از هموطنان خويش افتند

مثًال . رفتارشان را چنان ترتيب دهند كه احدى نتواند حتى اتهاماتى بى اساس بر آنان بندد

. و رشوت و تخويف پردازند بگويد كه بهائيان به امور سّرى اشتغال دارند و به تقلّب و تزوير

بايد از هر انتسابى به حزبى معيّن و از هر تحّزب و تشّعبى وارسته گردند و از منازعات 

بيهوده و حسابهاى ناپسنديده رهايى جويند و از اغراض نفسانى كه وجه جهان ِ متحّول را 

 ادارى تفكيك بايد مشاغل سياسى و ديپلماتيك را از مشاغل كامالً . متغير سازد پرهيز كنند

نمايند و اگر در تشخيص مرّدد باشند از ُاَمناِء ُمنَتَخبه در محافل روحانى استفسار نمايند و 

به هيچ وجه شغلى را نپزيرند كه بالمآل منجر به فعالّيت هاى سياسى و حزبى در هر كشور 

ت باالخره بايد در نهايت استقامت و كمال قدرت بى چون و چرا در راه حضر. باشد

بهاءاهلل سلوك نمايند و از درگيرى ها و ستيزه جويى هايى كه كار سياسيون است اجتناب 

كنند و اليق آن شوند كه از وسائط اجراِء سياست الهى به شمار آيند كه مشيت حق را نزد 

بايد به يقين بدانيم كه نبايد از آنچه قبًال مذكور شد اين شبهه ايجاد . بشر تجّسم مى بخشد

بهائيان به امور و مصالح كشور خويش بى اعتنايند و يا از حكومِت رايج ِ موجود  گردد كه

در وطنشان سر پيچى مى كنند و يا از وظيفۀ مقّدسشان در ترويج كامل مصالح دولت و 
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بلكه مقصود آن است كه آرزوى پيروان وفادار و حقيقى . ملّت خويش سر باز مى زنند

و بى شائبه و وطن پرستانه به مصالح عاليۀ كشورشان حضرت بهاءاهلل در خدمت صادقانه 

به نحوى صورت مى پذيرد كه با موازين عاليۀ اصالت و كمال و حقيقت تعاليم آئين 

چون بر تعداد و جمعيت جامعه هاى بهائى افزوده شود و . بهائى منافاتى نداشته باشد

ناگاه مشاهده نمايند كه  بهاييانقّوتشان به عنوان يك نيروى اجتماعى نمايان تر گردد، 

اولياِء امور و ارباب نفوذ در عالم سياست آنان را تحت فشار خواهند گذاشت به اين اميد 

در عين حال جامعه هاى بهائى به . كه براى پيشبرد مقاصد سياسى خود از آنان مدد گيرند

مند طور روز افزونى براى مساعى خويش در تقويت و توسعۀ اساس مؤّسسات خويش نياز

در چنين حالى جامعه هاى بهائى . ُحسِن نيت و مساعدت دولت هاى متبوعه خواهند شد

بايد بر حذر باشند كه مبادا در اشتياقى كه براى پيشرفت مقاصد امر عزيزشان دارند 

نادانسته آئين مقدس خويش را بر َطَبِق معامله گذارند و اصول و مبادى اساسيۀ خود را به 

عوض منفعت مادى كه نصيب مؤسساتشان گردد اصالت مرام هاى مصالحه نهند و در 

بايد به جميع اعالن نمايند كه بهائيان در هر مملكتى . عاليۀ روحانيۀ خويش را فدا كنند

كه ساكن باشند و هر قدر كه تشكيالتشان تقّدم يافته باشد و هر چند كه به جان مشتاق 

ت بهاءاهلل باشند، باز بى درنگ شرط اجراى احكام و ترويج اصول و مبادى ديانت حضر

اجراِء احكام و ترويج اصول مذكور را در اين مى دانند كه موافق قوانين ُدَوِل متبوعشان 

يعنى جّد و جهدشان در اكمال امور تشكيالتى ديانتشان موكول به اين نيست كه . باشد

ه رسد به اينكه بخواهند به نحوى از َانحاء قانون مملكت خويش را نقض نمايند، تا چ

به عالوه . بخواهند تشكيالت خود را باالتر از تشكيالت حكومت متبوعشان قلمداد كنند

از ياد نبايد برد كه توسعۀ فعاليت ها و تنوع جامعه هاى بهائى كه تحت انواع حكومت ها 

با موازين و روش ها و سياست هاى مختلفه، به خدمت مشغولند چنين ايجاب مى كند كه 

نى كه عضو هر يك از اين جامعه ها هستند كارى نكنند كه سوء ظن جامعۀ ديگرى بهائيا

را در كشورى ديگر بر انگيزند و سبب ايجاد خصومت آن كشور با امر بهائى شوند و 

برادران خويش را دچار تضييقات ديگرى كنند و كارشان را مشكل سازند؛ وِاّال ديگر به 

محفوظ داشت و چگونه مى توان اين امر پر دامنۀ الهى چه نحو مى توان اتحاد امراهلل را 

را كه از مرزهاى سياسى و اجتماعى فراتر مى رود و انواع نژادها و ملل را در آغوش دارد و 
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ناچار بايد در راه پيشرفتش متزايدًا متكى بر حسن ظّن و حمايت حكومت هاى گوناگون 

ده، توسعۀ آرام و مستمر مؤّسسات و باشد، قادر نمود كه بتواند مصالح خويش را حفظ كر

 بهاييانتشكيالتش را تضمين نمايد؟ پيروى از چنين روشى مبتنى بر اين نيست كه 

باشند و منافع آنى خويش را در نظر بگيرند؛ بلكه بيش از هر چيز » ِابُن الَوقت«بخواهند 

اجتماعًا در امورى مبتنى بر اين اساس است كه مواظبت مى ورزند كه مبادا نه انفرادًا و نه 

شركت كنند كه سر مويى از مرام ها و اعتقادات و حقايق اصليۀ آيين خويش منحرفشان 

گرداند و هيچ چيز نه افتراء بى خبران و بد خواهان و نه طمع به كسب عّزت و افتخار و 

تحصيل پاداش، هيچ يك نمى تواند آنان را وادار كند كه بار امانتى كه بر دوش دارند بر 

مين نهند و از راه راستى كه در پيش گرفته اند پاى بيرون گذارند و كردار و گفتارشان ز

گواهى دهد بر اينكه پيروان حضرت بهاءاهلل در هر بالدى كه ساكن باشند، نه جاه طلب و 

خودپرستند و نه تشنۀ قدرت و مقام و نه از اينكه تمّسك به موازين وجدانيشان سبب انتقاد 

البته در اين سبيل كار ما بسى مشكل و . ظن ديگران شود، هراسى دارند و اعراض و سوء

دقيق است اّما قدرت حارسه و هدايت ربانيۀ حضرت بهاءاهلل چاره ساز ما است و ما را در 

سلوك در صراط مستقيمش و در تمّسك كامل به حبل حدود و احكامش مدد فرمايد و اگر 

ا كه هيچ نيرويى در جهان خاموشش نتواند، فرا راه ثابت و مستقيم مانيم، انوار عنايتش ر

ما دارد و ما را از دام ها وچاه هايى كه از مقتضاى اين عصر است برهاند و قادر سازند كه 

وظائف خطير خويش را به نحوى به انجام رسانيم كه َمرضى درگاه اوست و اليق انتساب 

   ٣٣٠به نام نامى او

، َو ما َبعْ  الُل الُْمبينْ َو هذا ُهَو الَْحق َد الَْحقِّ ِاّال الْض.  

، به نقل از خود »ولى اهلل ورقاء«، ذيل ِ لغت »دائرة المعارف بهائى«به عنوان نمونه در   

  : ايشان چنين آمده

بعد از ازدواج در تهيۀ شغلى بر آمده و مدتى در سفارتخانۀ روس به عنوان منشى مشغول ...

به امريکا عزيمت مى فرمودند ) عنى حضرت عبدالبهاءي(کار بودم موقعى که طلعت پيمان 

با کسب اجازه از حضور مبارک به آنجا رفته در اين سفر تاريخى افتخار التزام رکاب 

مبارک را داشته و بعد از مراجعت به ايران در سفارت ترکيه به سمت منشى اول و مترجم 
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مقّدس روحانى و ساير لجنه روزهايم به کار ادارى و شبهايم در محفل . مشغول کار شدم

هاى امريّه مصروف بوده و حرکت مذبوحى به َزعم ِ خود در سبيل خدمت امر الهى مى 

در موقع استخدام در هر دو سفارتخانه شرط قبول خدمت را عدم دخالت قطعى و . نمودم

مطلق در امور سياست قرار دادم و اين شرط پذيرفته شد ولى بعد از ساليان دراز که در 

مال امانت و صداقت مشغول کار بودم در اواخر چون از حقير تقاضاى انجام امرى شد ک

  ...که مختصر رائحۀ سياست از آن استشمام مى شد بالدرنگ استعفا دادم

به همين ترتيب، فقط ذكر اينكه جناب باليوزى بنيان گذار بخش فارسى راديو بى بى سى   

جناب باليوزى همان محّقق بهائى فقيد عزيزى . ازى نيستبوده اند، مؤيِد سوِء تعبيراِت آقاى شهب

را در تأييد آن  محمد و دور اسالمذكر شد، كتاب  بخشكه، همان طور كه در اوايل اين هستند 

آيا چه مدركى باالتر از همين كتاب براى بطالن ترّهات آقاى شهبازى؟ . ديانت مقدس نوشته اند

و شرح خدمات و ازجمله نظر خود ايشان دربارۀ شرح حال جناب باليوزى نوشته شده است 

استخدام در بى بى سى نيز موجوداست؛ از منصفين دعوت مى شود به آن مراجعه و خود 

و معلوم نيست امثال آقاى شهبازى در خصوص دوستى و همکارى امثال  ٣٣١.قضاوت فرمايند

خوشه هايى از !(فتاستاد مجتبى مينوى در راديو بى بى سى با جناب باليوزى چه خواهند گ

  .)ه ش۱۳۸۰، سال۱۲، شمارۀخرمن ادب وهنر

در اينجا به مناسبت ايراد فوق، بايد از هموطنان عزيزم خواهش كنم از اين زاويه هم به   

مسائل نگاه كنيم و آن اينكه حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء از يك قرن و نيم قبل اراده 

شورها باشد و براى توسعۀ همه جانبۀ آن در الواح و آثارشان داشته و دارند كه ايران عزيز سرآمد ك

و هم به ملّت عزيز ايران و بزرگان آن، فرموده  بهاييانهدايات و نصايح و وصاياى فراوان، هم به 

اند تا از حالت خود باختگى در برابر اروپا و غرب بيرون آيند و به توانايى هاى خود پى برند و آن 

ب مانده، بلكه از وضعيتى مترّقى با همۀ اهل عالم ارتباط فرهنگى و وقت نه از موضعى عق

علمى و هنرى و اجتماعى برقرار كنند و دست در دست جهانيان در راه رفاه و سعادت حقيقى بشر 

با اين ديد وسيع بوده است كه فضال و  ٣٣٢.و صلح عمومى و وحدت عالم انسانى تالش نمايند

ان و چه در خارج از آن، شايستگى هاى اخالقى و معنوى و تحصيل كردگان بهائى چه در اير

علمى و فرهنگى خود را نشان داده اند و بعضى نيز بدون دخالت و آلوده شدن به سياست ناقص 

لذا چرا نگوييم اين افتخار راديو بى  ٣٣٣.و ستيزه جو و فاسد بشرى، مايۀ افتخار ايران عزيز بوده اند
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زى در استخدام اداره اش بوده اند؟ چرا به ملّت ايران گفته بى سى بوده است كه جناب باليو

نمى شود كه اين افتخار دولت انگليس بوده است كه از حضرت عبدالبهاء براى اقدامات ايشان 

براى صلح جهانى و خدمت به انسان ها بدون استثناء و تبعيض، تقدير نموده است؟ چنانكه از 

به ايشان كه در بعضى رديه ها نيز به عنوان سند » رسِ «عكس مشهور مراسم اعطاء نمودن لقب 

وابستگى امر بهائى به استعمار چاپ شده، پيداست كه نمايندۀ دولت انگليس در حيفا در محضر 

چه  — آن موالى عالميان به احترام ايستاده است و حضرت عبدالبهاء در هيچ گفته يا سندى

اند، و براى آنكه بدانيد امثال آقاى شهبازى فقط  به آن افتخار نفرموده —بهائى و چه غير بهائى

و از  بخش، مطالبى را كه قبًال در همين آن قسمت از وقايع را مى گويند كه ايجاد شبهه مى كند

م و خواهش مى كنم آمده است به ياد آن عزيزان مى آور ۱۲۹و  ۱۲۷جمله در يادداشت هاى 

را نيز  — همين بخشنكتۀ معهود در  ۸از  ۶يعنى قسمت  — نصوص مباركۀ آخر همين قسمت

مورد مداّقه قرار دهيد تا بيشتر به استقالل ِحركت ِحضرت عبدالبهاء و امر بهاء و استعمارى نبودن 

مآخذ و منابع آن پى بريد و همچنين، برعكس تمايل آقاى شهبازى و امثال و اسالفشان كه از 

گزينشى عليه امر بهائى استفاده مى كنند و نكات و حقايقى را كه موجب رفع شبهات است پنهان 

مى دارند و مسكوت  مى گذارند؛ بايد از همين آقايان پرسيد چرا اعطاء نمودن نشاِن ِسر را 

هاء پس از هميشه با آب و تاب و تكرارًا مطرح مى كنيد ولى نمى گوييد كه همين حضرت عبدالب

آزادى از حبس عثمانى در اسفار تبليغى كه به امريكا و اروپا و مصر فرمودند عالوه بر اينكه 

شخصيت ايرانى و معنوى خود را حفظ نمودند و عالوه بر اينكه در فضاى علم زده و مادى غرب 

نت مقدس به اثبات خدا و اديان و انبياء و از جمله حقانيت اسالم و رفع شبهات نفوسى كه ديا

اسالم را قبول نداشتند، پرداختند، وقتى در انگلستان به ايشان پيشنهاد شد به ديدن پادشاه 

و چرا نمى ! ، نه سالطين»ما براى ديدن فقراء آمده ايم«انگلستان بروند، ضمن رّد آن فرمودند 

حضرتشان  گويند و نمى نويسند كه دستۀ عظيمى از اين فقرا از ساكنين حيفا و عكايى بودند كه

قبل و بعد از اسفار تبليغى مزبور، حكم پدرشان را داشتند و مستمرًا منظمًا مورد الطاف و عنايات 

) مثل النفير(مادى و معنويشان بودند و همين فقرا بودند كه طبق گزارش مستند روزنامه هاى حيفا 

ت نفوس فلسطين از ميالدى به همراه ساير طبقا ۱۹۲۱در ايام صعود حضرت عبدالبهاء در سال 

فقير و غنى و عالم و عامى و عرب و غير عرب و مسلمان و مسيحى و ديگر اديان موجود آن، 

تشييعى ده هزار نفره همراه با نطق هاى پر معنى در وصف خصائل آن محبوِب ُمستغنى از القاب 
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آن حضرت هرگز  و عناوين اين جهانى، در صعود آن مربّى و پدر ربّانى نمودند و چرا نمى نويسند

وجهى هم از انگليس نگرفتند و ابدًا ذکرى از عنوان مزبور نفرمودند و به آن افتخار نکردند 

  )!۳۷۵، ص ۹مصابيح ِ هدايت، ج (

در ادامۀ متن دربارۀ حقايق فوق مطالب مهمۀ ديگرى نيز خواهد آمد، اما در اينجا قسمتى از        

ب آن امر فرموده اند به تولستوى نويسندۀ روسى دربارۀ لوح حضرت عبدالبهاء را نيز كه به مخاط

وضعيت شرق در برابر غرب مطابق لوح توضيح دهد و راه استقالل و رشد شرق را در آن اشاره مى 

فرمايند، مى آورد تا خوانندگان عزيز بيشتر در جريان حقايق قرار گيرند، و لوح مزبور را از منبعى 

آن را دارند و البد خوانده اند ولى چون متّضاد با نظريه و فرضيۀ نوشته ام كه آقاى شهبازى نيز 

مثل صدها  — موهوم ايشان مبنى بر استعمارى بودن آئين بهائى است آن را ناديده انگاشته اند

نّص از نصوص بهائى و صدها وقايع و حقايق تاريخى كه با آنها به همين ترتيب معامله شده 

  : حضرتشان مى فرمايند. است

رأ َو َسيْجرى اِ  ِة ُقُروٍن َقْد َسطا َعلى الَْشْرِق ِبَرْجِله َو َخيِلِه َو ِاَلى االِٓن ُمْسَتمِّ الَْغْرَب ُمنُْذ ِعد ن

الُْهجُوُم ِبَجميِع ُقّواِته ُمسَتِمّرًا ِالى يوِم الْنشُوِر َحيُث َترى ُجيوشأ َعَرْمَرَمًة َتصُوُل َصْوَلَة اْالُسُوِد 

رقِ ِمْن غاباِت  نَْعِة و َجيٌش : ِمنها. الَغْرِب ِالى َمياديِن الش ْرَوِة َو َجيٌش ِمْن الصَجيٌش ِمَن الْث

ْكِتشافاِت و ُجنُوٌد  ِمَن الْتِّجاَرِة و َجيٌش ِمَن الْسياَسِة َو َجيٌش ِمَن الَْمعاِرِف َو َجيٌش َمَن اْالِ

َتْفَتُح ُفُتوحاٍت فى ُكلِّ ِجهاِت الَْشرِق َو ِمْن ُجْمِلِة  َجراَرٌه َتُصوُل ِمَن الَْغْرْب َبِسالٍح قاِطٍع وَ 

رُق َليَس َلُه ُمقاَوَمٌة ِلهِذِه الُْجيُوِش الّصأَِلِة َو  ُفتُوحاِتها الَْجديَدِة فى اَالقاليِم الّصينَيِة َو الش

هذا اَالمِر الَعظيِم و ال يْحتاُج  َفالرُِّجُل الَْحكيُم يْدِرُك َعواِقَب . الُْجُنوِد الَجرارِة القاِهَرِة َاَبدأ

ْن فى َعواِقِب اْالُمورْ . ِالى َدليٍل فى هذا الَْسبيِل  رُجُل الَْجليُل َتَمعُر . ِاذأ َايها ال َهْل ُتُتَصو

الْتِّعديِل الُْمحاَفَظُة ِللَشرِق ِمْن َسَطواِت الَغْرِب فى ُمْسَتْقَبِل الزماِن ِبَوسأِِل التدبيِر والَْترتيِب َو 

َ الرْحمِن؛ َبل ِان اُالموَر فى َخَطٍر َعظيمْ . ِو َلو كاَن ِبُكلِّ ِاتقاٍن؟
َفِبناًء َعلى ذلك . ال َو َربّى

رِق يَتَمَعنّوَن ِفى اْكِتشاِف َوسائٍط َفعالٍة ُيحاِفظُوَن ِبها َعلى ِعزِِّهْم َو  َاهَل الش َيقَتضى َان

َفال َشك ِان ُكل الَوسأِِط . َو ِذماِرِهْم ِمْن اَالياِدى العاِبَثِة ِمَن الَغرِب  َشَرِفِهم واْسِتقالِلِهمْ 

 ْطَوَة الَْمَلُكوتيِة َو الص بّانيِة َو السَة اِاللهيِّة َو الُقدَرَة الر ِِٔل َمْفقُوَدٌه ِاّال الُقووَلَة َمعدُومٌة َو الَوسا

ٌة . الّالهُوتيةِ  ما هذه ُقوُجنُوٍد َو ُتَشتُِّت َشْمَل ُكلِّ َعنُوٍد َو َتْهِزُم ِان ُهُجوٍم َو ُتَشرُِّد ُكل ُتقاِوُم ُكل

در اينجا مثال تاريخى از فتح روحانى حضرت (ُكَل َجيٍش َكما َُسَبَق فى الُْقروِن اَالولى 
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رِق االَٓن َاْن َفينَْبغى ِاذأ ِالَهِل الش ...) مى زنند و سپس در ادامه مى فرمايند) ع(مسيح 

ٍة قاِهَرٍة الِهيٍة َو ُقدَرٍة باِهَرٍة َمَلُكوتيٍة َحتى يقاِوُموا ِبها ُكل َجيٍش َكثيٍف ُمهاِجٍم  ُكوا ِبُقو يَتَمس

َزَة ِباْعَظِم َاْسِلَحٍة قاِطَعٍة  رِق؛ َبْل يْفَتحُوا ِبها ِتلَْك الِقالَع الَحصيَنَة الُمَجه ِمَن الَْغرب ِالى الش

الُم َو َجيُشُهم َمْعِرَفُة اهللِ َو قأُِدُهُم مِ  ميٍة، َو َسيُفُهم َكِلَمـُة اهللِ َو ِسالُحُهُم السْن َمواٍد َجَهن

مواِت الُعلى َو زاُدُهُم التَوكُل َعَلى اهللِ َو  الس قوى َو َظهيُرُهُم الَمالُء اَالعلى َو َنصيُرُهم َربالت

ُتُهم تأييٌد مُ  همانا غرب از چند قرن قبل با پياده و سواره ( ٣٣٤تتاِبٌع ِمْن َشديِد الُْقوىُقو

نظامش به زور داخل شرق شد و تا حال ادامه دارد و به زودى هجوم مستمر به جميع 

به طورى كه مى بينى لشكرهاى عظيم را كه حملۀ . قوايش واقع خواهد شد تا يوم نشور

از جمله اين . نگل هاى غرب به ميادين شرقشديد مى كنند مانند حملۀ شيران از ج

ثروت و صنعت و تجارت و سياست و معارف و اكتشافات، و :لشكرها عبارتند از 

لشكرهاى بزرگ از غرب به سالح قاطع حمله مى كنند و در كل جهاِت شرق فتوحاتى مى 

متى در و براى شرق، ابدًا مقاو ٣٣٥.نمايند و از جمله فتوحات جديد آن در اقليم چين است

پس مرد حكيم عواقب اين . برابر اين لشكرهاى مهاجم و جنود عظيم و قاهر وجود ندارد

در ) تولستوى(لذا اى رجل جليل . امر عظيم را مى فهمد و به دليلى در اين راه نيازى ندارد

آيا براى محافظۀ شرق در آينده از سلطۀ غرب، وسايل تدبير و . عواقب امور موشكافى كن

بلكه امور ! عديل ولو به كمال اتقان باشد، تصور مى شود؟ نه قسم به پروردگارمترتيب و ت

پس بنابراين بر اهل شرق است كه موشكافى كنند در اكتشاف . در خطر عظيم است

وسائط كارآيى كه به آن عّزت و شرف و استقالل و آبرويشان را از ايادى بازيچه گر غرب 

وسائط، معدوم و كل وسائل، مفقود است مگر پس شكى نيست كه كل . محافظت نمايند

همانا اين قوه مقاومت هر . قوۀ الهى و قدرت ربانى و سطوت ملكوتى و غلبۀ الهوتى

هجوم مى كند و همۀ لشكرها را فرار مى دهد و اجتماع و اتّحاد هر ستيزه گر را پراكنده مى 

پس شايسته .. .سازد و كل لشكرها را شكست مى دهد، چنان كه در قرون اول گذشت

است االن براى شرقى ها كه به اين قوۀ غالبۀ الهيه و قدرت خيره كنندۀ ملكوتى چنگ 

قوۀ (زنند تا به آن هر لشكر متراكم مهاجم از غرب به شرق را مقاومت كنند، بلكه به آن 

آن دژهاى محكم مجهز به بزرگترين اسلحۀ قاطع مواد جهنمى و آتش زا را فتح ) الهى

شمشيرشان كلمة اهلل، سالحشان صلح و سالم، لشكرشان معرفت خدا و  پس. نمايند
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سردارشان تقوى و پشتيبانشان مالء اعلى و ياورشان پروردگار آسمان هاى بلند مرتبه و توشه 

  ).شان توكل بر خدا و قوه شان تأييد و كمك متتابع از شديد القوى است

از ناقضين عهد و پيمانى چون آواره و  و اما از عجايب اتهامات آقاى شهبازى، كه ازجمله  

. ب.گ.امثال او الهام گرفته، ارتباط امر بهائى، هم با روسيۀ تزارى و هم با شوروى سابق و كا

اما حقيقتًا براى ما عجيب است كه . ذكر شد ۱۲۷دربارۀ روسيۀ تزارى قبًال در يادداشت . است

يان از عوامل كمونيسمى باشند كه هيچ وقت در طول تاريخ خود با امر چطور ممكن است بهائ

 بهائى موافق نبوده بلكه حمالت جانانه اى هم در شوروى سابق عليه امر بهائى و نظم ادارى آن

در اين سطور فرصت آن نيست كه . داشته است — و در ايران از طريق رديه نويسان چپ —

دالبهاء و ولى امراهلل و نيز بيت العدل اعظم را دربارۀ عقيدۀ امر بيانات كثير حضرت بهاءاهلل و عب

بهائى راجع به ماترياليسم و كمونيسم ضد اديان الهى بياورد، ولى خالصۀ آن اينكه اگر روح اوليۀ 

كمونيسم را سوسياليسمى بدانيم كه هنوز تبديل به مرامى ضد دين با اسمى خاص نشده بود، 

  : حضرت عبدالبهاء فرمودند

شجرۀ سوسياليست يك رائحه اى از اوراق اين شجرۀ مباركه دارد ولى اين شجرۀ مباركه 

انسان چون در سايۀ اين شجر آيد . در آن موجود) ميوه اى(هر ثمر و فاكهه اى) دين بهائى(

   ٣٣٦اثمار جميع اشجار تناول نمايد

و . اليسم بوده استو اين به خاطر روح اجتماع گرايى و عدالتى است كه مورد ادعاى سوسي  

  : فرمودند) يا حزب اشتراك و مساوات(در مورد وجهى از اهداف كمونيسم 

الى االن جميع مسائل . كه طالب اقتصاد است) كمونيسم(همچنين حزب مساوات ...

اقتصاديه از هر حزبى كه در ميان آمده قابل اجراء نه مگر مسئلۀ اقتصاديه كه در تعاليم 

االجرا است و از آن اضطرابى در هيأت اجتماعيه حاصل  حضرت بهاءاهلل و قابل

   ٣٣٧.نگردد

در شوروى سابق مستقر شد چون اساس آن بر  ۱۹۱۷اما دربارۀ كمونيسمى كه اول بار در   

نفى خدا و عقايد و روش هاى افراطى و يك سو نگرى بود، مورد انتقاد شديد امر بهائى بوده 

ه قبل از سقوط كمونيسم، بر اساس هدايات كلى است و حضرت ولى عزيز امراهلل چندين ده
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 چه كمونيسم چه ساير انظمه — حضرت بهاءاهلل و عبدالبهاء دربارۀ همۀ سيستم هاى سياسى دنيا

پيش بينى فرموده بودند كه كمونيسم عاقبت به دست همان ها كه آورده شده بود، بر چيده  —

مورخ  وعدۀ صلح جهانىبيانيۀ بسيار مّهم خواهد شد و چند دهه پس از آن، بيت العدل اعظم در 

  : فرمودند ۱۹۸۵

ديگر وقت آن فرا رسيده تا به حساب مروّجين مرام هاى مادى چه در شرق و چه در غرب، 

چه منسوب به كاپيتاليسم و چه به كمونيسم كه مّدعى رهبرى اخالقى جهانيان بوده اند 

م ها وعده داده بودند، كجاست؟ رسيدگى كرد و پرسيد كه آيا جهان جديدى كه اين مرا

آيا صلح جهانى كه دعوى تحصيلش را داشته و خود را وقف آن مى شمرده اند چه شد؟ 

ِق فالن نژاد و فالن كشور  آيا وصول به مرحلۀ پيروزى هاى فرهنگى كه مى گفتند بر اثر َتَفو

لق جمعيت و فالن طبقه از طبقات بشر حاصل مى شود به كجا انجاميد؟ چرا اكثريت مط

جهان در اين زمان بيش از پيش در گرسنگى و بدبختى غوطه ورند و حال آنكه ثروت 

هاى نامحدودى كه حتى فرعون ها و قيصرها و يا حتى امپراطورهاى قرن نوزدهم خوابش 

  را هم نمى ديدند، اينك در دست حاكمان امور بشرى انبار شده است؟

 ۱۹۹۰دسامبر  ۲۹شيد، و بيت العدل اعظم در پيام لذا كمونيسم به دست خود كمونيسم فرو پا

  : فرمودند

كه بيش از هفتاد سال نزد جماهير نفوس و در ) كمونيسم يا حزب چپ(حزب ِشمال 

ممالك متعّدده، كانون اميدواران و پناه رنجبران و كافل سعادت محرومان به شمار مى آمد 

ر كه در قالب َمدنيِّت مادى هنوز بر نظام هاى ديگ... در بسيارى از اقطار بى اعتبار گشت

جا و دائر مدار عالم انسانى در اين زمان است چون از نفثاِت روح القُدس محروم است و 

از قّوۀ نافذۀ خالقۀ الهيه ممنوع نيز سرنوشتى بهتر از آن نخواهد داشت و چنان به 

شكست پذيرد و  مشكالت الَينَحّل اجتماعى و اقتصادى و اخالقى گرفتار گردد كه ناچار

زود «: در اين باره تصريح فرموده) حضرت بهاءاهلل(قلم اعلى . از پاى بست ويران شود

، َعّالُم . است بساِط  عالم جمع شود و بساِط  ديگر گسترده گردد َك َلُهَو الَْحقَرب ِان

ظاهر و تشنّجات و ابتالئات و آالم و مشكالت جامعۀ كنونى كه در جميع شئون » .الُْغيوب

هويدا است شهادت مى دهد به اينكه آنچه در خزائن علم الهى مكنون بود و به قلم اعلى 
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مرقوم، حال آثارش آشكار گشته و هرج و مرجى در ادارۀ امور بشرى ) قلم حضرت بهاءاهلل(

به وجود آمده كه نتيجه اش جز يأس و حيرت و سرگردانى و مشّقت به بار نياورد و چنان كه 

مباركه مصّرح است اين امر روز به روز شّدت خواهد نمود تا آنكه اهل عالم را  در الواح

چاره اى ديگر نماند مگر آنكه به مشيت غالبۀ الهيه گردن نهند و آنچه كه جمال ِقَدم 

  . جهت نجات عالم نازل فرموده متابعت نمايند) حضرت بهاءاهلل(

عّم از كاپيتاليسم غرب و غيره را نيز مالحظه مى فرماييد سرنوشت محتومۀ انظمۀ مادى، ا  

بهتر از سرنوشت كمونيسم نمى دانند و شايسته است آقاى شهبازى حقايق عقايد بهائى را با 

وعدۀ صلح قبًال از هموطنان عزيز تقاضا نموده بود پيام . مسطور نمودن اكاذيب، مستور نكنند

همچنين از ملّت عزيز . اضا مى كندبيت العدل اعظم را مالحظه فرمايند، حال مجددًا تق جهانى

و نيز از طرق ديگر چون اينترنت به دست آورده  بهاييانايران مى خواهد اصل آثار بهائى را از 

از جمله ( مطالعه فرمايند تا خود به چشم خود ببينند و به فكر و قلب خالص خود بدانند و بفهمند

ا به حرمت و آبروى الهِى امر بهائى كه از و در اينج)  reference.persian-bahai33.orgدر آدرس

حدود ( ۱۳۳۸اوهام امثال آقاى شهبازى بى نهايت دور است بيان حضرت عبدالبهاء موّرخ 

فرا گيرد و بهائى را جاسوس بلشويك و » ُبهت«را در اينجا مى آورد تا آقاى شهبازى را ) م ۱۹۲۰

  : نگويد. ب.گ.كا

يابد لهذا دعا مى نمايم كه خدا حكومت  جميع اين امور از ضعف حكومت حصول مى

عنقريب مالحظه فرماييد حكومت اگر از ُبلشفيك رخنه نيابد . را قّوت و نصرت بخشد

بارى مطمئن . قّوت يابد و چون حكومت قدرت بر ضبط و ربط يابد اين مشاكل حل گردد

ص  ،۴امر و خلق، ج. (باشيد حكومت اگر از بلشفيك راحت يابد قّو ت خواهد يافت

  ).۲۶۹-۲۷۰، صص ۳، ج مکاتيب عبدالبهاء، نيز براى ُبهت بيشتر رجوع شود به ۴۵۲

اما دربارۀ بهائى شدن بعضى هموطنان عزيز يهودى و زرتشتى و اتهام آقاى شهبازى بر   

و  خاطرات صبحىو صبحى در  فلسفۀ نيكوو نيكو در  كشف الحيلاساس ترّهات آواره در 

، در اين خصوص كه بهائى شدن آنها جنبۀ سياسى داشته بهائيت انشعاب دراسماعيل رائين در 

است و بهائيان از طريق يهوديان، صهيونيست مى باشند و از طرف زرتشتيان وابسته به سازمان 

جاسوسى انگليس اند، اگر چه به علّت عدم دسترسى به كتب و مراجع الزم، نمى توان وارد 



١٤٤ 

كه در اثر استغراق در اسناد و مدارك و جعليات  جزئياتش شد، ولى بايد گفت آقاى شهبازى

زوركى با سوء استفاده از مدارك مزبور، دچار توّهم شديد شده اند، فراموش كرده اند كه براى درك 

حقيقت نبايد فقط به ادعاهاى مخالفين بسنده كرد و بايد به مدارك و آثار دست اول بهائيان نيز 

ّديۀ مورد استفاده و استناد آقاى شهبازى، خود با هم جالب آنكه چهار منبع ر ٣٣٨.رجوع نمود

اختالف دارند و بعضًا داراى مطالبى هستند كه آشكارا، شديدًا توهين به هموطنان عزيز يهودى و 

  .زرتشتى نيز محسوب مى شود

  : مى نويسد انشعاب در بهائيت ۱۷۱مثًال از قول رائين در ص   

مى دانيم . واره از جهودان ممالك استفاده كرده اندبهائيان از بدو پيدايش تا به امروز هم

يهوديان ممالك مسلمان، كه . كه ذات يهودى با پول و ازدياد سرمايه عجين شده است

عّده كثيرى از آنها دشمن مسلمانان هستند و همه جا در پى آزار رسانيدن و دشمنى با 

ز امتيازهاى مالى بهرۀ فراوان مسلمين، خيلى زودتر از مسلمانان به بهائيت گرويده اند و ا

  . مى فرستند) عّكا(برده و مى برند و مقدارى نيز به مركز بهائيت 

مى  ۸۲-۸۱، صص ۱، جفلسفۀ نيكوو از قول حسن نيكو رّديه نويس عليه امر بهائى، در كتاب 

  : نويسد

در ) يانيهود...(يهودى هستند كه با چه بغض و عناد به اسالم معروفند) بهائيان(طبقۀ ديگر 

اّول آنكه الاقل : دخول در مجامع و محافل بهائيان سه فايدۀ مسلّم براى خود تصّور داشته

سياهى لشكر دشمنى مى شود كه بر ضّد اسالم قيام كرده و رايت تشتيت و تفريق را بلند 

دوم آنكه از مسألۀ اجتناب و دورى كه در مسلمين شيعه نسبت به يهود بود، . نموده است

سوم آنكه اگر . مى شوند و با آنها معاشرت مى كنند، بلكه وصلت مى نمايندمستخلص 

  . غلبه و قدرت با بهائيان گردد، عجالتًا خودى در حزب آنان وارد كرده باشند

  : مى نويسد خاطرات صبحى، ۱۸۲و از قول صبحى در صفحۀ 

گذشته از اين كه اسم به نظر اين بنده بيشتر آنان براى فرار از يهوديّت، بهائى شده اند تا 

  .جهود از روى آنها برداشته شود، در فسق و فجور نيز فى الجمله آزادى داشته باشند
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: مالحظه فرماييد صّحت آيۀ قرآن مجيد را دربارۀ آقاى شهبازى كه مى فرمايد! ُسبحاَن اهلل  

اينچنين آنان كه قبل از ايشان ( ٣٣٩»ُهمَتشاَبَهْت ُقُلوبُ . َكذِلَك قاَل الذيَن ِمْن َقبِْلِهم ِمثَْل َقْوِلِهم«

اين آيۀ مباركه، چنان كه قبًال هم ). بودند، مثل قول ايشان گفتند؛ قلبهايشان به هم شباهت داشته

نظر به اهميتش در چند جاى متن زينِت اوراق شد، توضيح يكى از ُاّمهاِت مسائل اديان الهى 

بى و بهائى آمده است كه رجعت، امرى در آثار با. است» رجعت«است، و آن مسأله حقيقِت 

به اين ترتيب مؤمنين در هر دور، رجعِت صفاتى ِ . جسمانى و ذاتى نيست، بلكه صفاتى است

حال گويى روح آقاى رائين، . مؤمنيِن قبل اند، و معرضيِن آن، رجعِت صفاتى ِ معرضين ِ قبل

و ايشان افتخار يافته اند آيينۀ  صبحى، نيكو و آواره و ديگران در آقاى شهبازى جلوه نموده است

 ٣٤٠.فكر و روح و قلب خود را رو به ناِر اكاذيب و افترائات آنان نموده و به نور رحمن پشت نمايند

اين عبد نظر هموطنان عزيز زرتشتى و يهودى را دربارۀ اين ترّهات نمى دانم، ولى مى دانم كه 

اما جالب است كه از البالى ترّهات  چون سراسر، توهين به ايشان است، آن را نمى پسندند،

همان سه نفر، مى توان بيرون كشيد كه يهوديان و زرتشتيانى كه شرح حالشان در دورۀ قاجار به بعد 

در كتب تاريخى موجود است و همه مى دانند كه در اين مملكت چگونه آنان را نجس مى 

بهائيان را در آن غربت و انزواى دانستند، چگونه امر بهائى را پناه خود دانستند و آغوش گرم 

اجتماعى حس كردند، به طورى كه يكى از راه هاى شناسايى بهائيان توسط ُمفتيان و قاتلين 

را  شهداى بهائى يزدآيا محّقق غرق در اسناد، تاريخ . ايشان، معاشرتشان با اقليت هاى مزبور بود

ط با ديدن صحنۀ شهادت خونبار و نخوانده اند و نديده اند كه بعضى از زرتشتيان مظلوم، فق

شكنجۀ يك بهائى به مراتب مظلوم تر، به حقانيت امر بهائى پى بردند و مؤمن شدند و حتى در 

راه آن شهيد هم شدند و در اين سير معنوى نيز نه پاى مانكچى در ميان بود و نه ارباب 

  ٣٤١!جمشيد

جام جم از آن نقل قول  كه در مقالۀ خود در خاطرات حبيبآيا ايشان در همان كتاب   

گزينشى با سوء تعبير كرده اند، نخوانده اند كه چگونه جناب يعقوب متّحده، يهودى بهائى شده، 

حضور حضرت عبدالبهاء مشّرف شدند و مكّرر رجاى شهادت نمودند و در عنفوان جوانى در 

ساسون «و  »روچيلدها«در راه دين ِ بها، و نه در راه خانوادۀ  ۱۳۳۹ربيع الثانى  ۹كرمانشاه در 

، شهيد شدند و زيارتنامه اى غّرا نيز از قلم مبارك حضرت عبدالبهاء به اعزازشان »ريپورترها«و » ها

عّز نزول يافت، و مادرشان در مجلس يادبود و شهادت ايشان، شيرينى پخش مى نمودند كه 
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ويسد كه يهوديان مى ن» صبحى«و آن وقت آقاى شهبازى از قول َسلفش ! دامادى يعقوب است؟

و يا به قول » در فسق و فجور نيز فى الجمله آزادى داشته باشند«بهائى مى شدند كه از جمله 

و امثال آقاى شهبازى كه مدعى ! دست يابند» وصلت«رائين و نيكو، به مال و منال رسند و به 

و بهائى را  تحقيقات مستند تاريخى اند، چطور ده ها نصوص و بيانات طلعات مقدسۀ امر بابى

اگر ! در حقانيت و دفاع از اسالم كه در تضاد با ترّهات و اكاذيبشان است توجيه مى كنند؟

احساس مى نمودم حيايى در امثال  رديه نويسان باقى مانده، از ايشان تقاضا مى كردم نصوص 

تا آخر كتاب  ۱۷۲صص ) از دكتر رياض قديمى(» سيد ُرُسل، حضرت محمد«مندرج در كتاب 

ا كه در مقام شامخ اسالم است، بخوانند و از جمله ببينند كه حضرت عبدالبهاء در كنيسۀ بزرگ ر

همان، ! (پرداخته اند) ص(يهوديان در سانفرانسيسكو چگونه به اثبات حقانيت حضرت محمد 

  )۱۷۶ص 

رديه به محبت و َوالى بهاء و كِل َانبياء قسم كه اگر بخواهيم مثل ! سبحان اهلل! سبحان اهلل  

نويسان مزبور باشيم و روش ايشان پيش گيريم، اليِق هر ذكر سوئى هستند، چه كه مصداق اين 

  : مى باشند كه مى فرمايد) ۲۴- ۲۰آيات (آياِت معجزآساى قرآن مجيد در سورۀ هود 

ِن ِاْفَترى َعَلى اهللِ َكِذبًا ُاولَِٔك يْعَرضُوَن َعلى َربِِّهْم َو يقُ  وُل اَالْشهاُد هُوالِء َو َمْن َاْظَلُم ِمم

وَن َعْن َسبيِل اهللِ َو يبُْغوَنها  ذيَن يُصدذيَن َكَذُبوا َعلى َربِِّهْم َاال َلْعَنُة اهللِ َعَلى الّظاِلميَن الال

ْن ُاولَِٔك َلْم يُكوُنوا ُمْعِجزيَن ِفى اَالْرِض َو ما كاَن َلُهْم مِ . ِعَوجًا َو ُهْم ِباالِخَرِة ُهْم كاِفُرونَ 

ْمَع َو ما كاُنوا ُيبِْصُرونَ  ُدوِن اهللِ ِمْن َاْولياَء يضاَعُف َلُهُم الَْعذاُب ما كاُنوا يْسَتطيُعوَن الس .

الَجَرَم َانُهْم ِفى االِٓخَرِة ُهُم . ُاولَِٔك الذيَن َخِسُروا َانُْفَسُهْم َو َضل َعنُهم ما كاُنوا َيْفَترُونَ 

ستمكارتر از آنكه بر بافت بر خدا دروغ را آنها عرض كرده مى و كيست ( ٣٤٢.اَالْخَسُرونَ 

شوند بر پروردگارشان و گويند گواهان اين گروه آنانند كه دروغ بستند بر پروردگارشان آگاه 

باشيد لعنت خداست بر ستمكاران، آنان كه باز مى دارند از راه خدا و مى خواهند آن را 

آنها نباشند عاجز كنندگان در زمين و نباشند مر . كج، و ايشانند به آخرت ايشان كافران

ايشان را از جز خدا هيچ دوستان مضاعف كرده مى شود از براى ايشان عذاب؛ نيستند كه 

آن گروه آنانند كه زيان كردند بر نفسهاى خود و گم شد . بتوانند شنيدن و نيستند كه ببينند

ت به درستى كه ايشان در آخرت ناچار اس. از ايشان آنچه بودند كه دروغ مى بستند

  ). ايشانند زيان كارتران
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  :و نيز

بيَن  به حقيقت (َقْد َخَلْت ِمْن َقبِْلُكْم ُسَنٌن َفسيُروا ِفى اَالْرِض َفانُْظُروا َكيَف كاَن عاِقَبُة الُمَكذِّ

گذشت پيش از شما سنت هايى پس ِسير كنيد در زمين پس بنگريد چگونه بود انجام 

  ).۱۳۱سورۀ آل عمران،/ نتكذيب كنندگا

به ادب و صفا مأمورند و آنان را دعا مى كنند؛ چه كه اكاذيب و افترائاتشان  بهايياناما   

اما . نتيجۀ معكوس مى دهد و به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء باعث پيشرفت آئين بهائى مى شوند

ى را زودتر به مشكل اينجاست كه اين عبد حيران است كه چگونه مى توان امثال آقاى شهباز

ر و َسر ببينند و بيش از اين  اشتباهاتشان آگاه كرد، تا غلبۀ ظاهرى و باطنى امر بهاء را به چشم سِّ

مصداق آيات مباركۀ فوق از قرآن مجيد و تبعات سوء آن در عالم بعد نباشند و همچون اسالفشان 

نويسان عليه اسالم چه مى ببينيد حضرت عبدالبهاء در مورد رديه . در محضر الهى شرمنده نشوند

  : فرمايند

حكايت كنند كه چون سلطان محمد عثمانى قسطنطنيه را محاصره نمود، شخصى از 

مالحظه نمود كه آن عالم به . وزراء قيصر بر شخصى از علماى مسيحى در شهر وارد شد

سؤال نمود كه به چه مشغولى؟ گفت مشغول به رد نوشتن بر . نوشتن و نگاشتن مشغول

آن وزير قيصر متغير شده از شّدت حيرت طپانچه بر گوش آن عالم . ت رسول و بر قرآنحضر

زد كه دير خبر شدى، وقتى كه َعَلم مبين آن شخص در حجاز و يثرب بود الزم بود كه رد 

بنويسيد حال كه آن َعَلِم اعظم پرچمش پشت دروازۀ قسطنطنيه موج مى زند، و بانگ 

ا پر كرده و انوار عّزتش چشم عالم را خيره نموده مشغول كوس نبّوتش گوش شرق و غرب ر

برخيز درمانى به جهت درد خود بجوئيد و مرهمى به جهت زخم درون . رد نوشتن شده ايد

خويش بيابيد و راه فرارى تحّرى نماييد كه آن كوكب، شمس ُمضىء شد و آن سراج، َبدِر 

  ٣٤٣.شكار كس نشود دام باز چينعنقا . ما چاره اى جز قبول جزيه نداريم. منير گشت

بر گوش رديه نويسان بزنند، بلكه » سيلى شديد«نيستند كه » وزير قيصر«مانند  بهاييانولى   

كاِظميَن الَْغيَظ َو «سورۀ آل عمران، به تأييد الهى و نه استحقاق بشرى  ۱۲۸به مصداق آيۀ 

مى باشند، بلكه سعى دارند ) دمانفروخورندگان خشم و عفو كنندگان از مر(» العافيَن َعِن النّاسِ 

مصداق اين بيان مواليشان حضرت ولى امراهلل باشند، تا در فضايى  وسيع تر و آسمانى رفيع تر 



١٤٨ 

در اين دور . مهر و وفا و شفقت و محبت، نصايح پيشينيان بوده«: پرواز نمايند؛ چنانكه مى فرمايند

شكر ر مجاز بوديم به مصداق مفاد لوح واگ ٣٤٤».به فداكارى و جانفشانى مأمور بهايياناعظم، 

كه قبًال ضمن بحث دربارۀ آقاى رائين قسمتى از آن را آورديم، حتى دست امثال آقاى  شكن

شهبازى را نيز مى بوسيديم و آنچه را هم كه در پاسخ ترّهات ايشان آورده ايم براى روشن شدن و 

َمْن «ال ايشان، خود مى دانند و خداى ديگر ايشان و امث. بيان حقايق است و نه دشمنى با ايشان

  ).كسى كه از علمش هيچ چيز فراموش نمى شود(» ال يْعُزُب َعْن ِعلِْمِه ِمْن َشىٍء

اما دربارۀ نقل قول هاى گزينشى آقاى شهبازى از حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل و   

به اراضى مقدسه و رابطۀ امر بهائى  همسِر ايشان َاَمُة الَبهاء روحيه خانم دربارۀ بازگشت قوم يهود

با صهيونيسم؛ بايد بگوييم كه در كتب مقدسۀ يهودى، بشارت رهايى بنى اسرائيل از ذلّت و 

لذا اين هم . ورودشان به اورشليم الهى و اراضى مقدسه در يوم موعود كّل اديان، وارد شده است

چه كه با ظهور حضرت .  استاز معجزات و از داليل ثانوى ِ حقانيت ظهور حضرت بهاءاهلل

بهاءاهلل و تبعيد ايشان به عكا و اراضى مقدسه، وعود كتب عهد عتيق و جديد و احاديث اسالمى 

و پس ازآن، به تدريج قوم يهود شروع به رفتن به اراضى مزبور نمودند تا آنكه در  ٣٤٥محقق شد

عكا، و نه رفتن يهوديان به  نه تبعيد حضرت بهاءاهلل به. سازمان ملل به آنان رسميت داد ۱۹۴۸

آن اراضى، به دست بهائيان نبود؛ بلكه ناصرالدين شاه و سلطان عبدالعزيز عثمانى حضرت 

و شايد براى هموطنان عزيز جالب باشد كه بدانند يكى از علماى . بهاءاهلل را به عكا تبعيد كردند

ى مذاكرۀ دينى داشته اند، پس از يهود كه به نظرم با جناب ابوالفضائل گلپايگانى از مبلغين بهائ

آنكه جناب ابوالفضائل از نصوص تورات و آثار يهودى اثبات مى كنند كه موعود يهود و مظهر 

رب الجنود حضرت بهاءاهلل هستند و به اراضى مقدسه هم رفتند، مى گويند حضرت بهاءاهلل 

را در حّق خود اثبات كنند و  عمدًا به عكا رفته اند تا بشارات و پيشگويى هاى تورات و كتب يهود

جناب ابوالفضائل جواب مى دهند كه دو سلطان مزبور به قصد خاموش كردن نداى ! دليل بياورند

الهى ايشان، حضرت بهاءاهلل را به عكا تبعيد كردند و اين امر نبوده مگر به مشيت و ارادۀ غالبۀ 

  ٣٤٦.واهد بودالهيه كه مالك مشيت و اراده هاى جهانيان  بوده و هست و خ

مالحظه مى فرماييد كه به چه عللى بعضى يهوديان، مؤمن به ظهور موعود خود، يعنى   

و اين خود مى تواند يكى از جواب ها به تهمت مذكور قبلى آقاى شهبازى ! حضرت بهاءاهلل شدند

ن به در مورد ايمان بعضى يهوديان باشد، و بايد از ايشان پرسيد اگر علّت ايمان بعضى از يهوديا
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امر بهائى، اكاذيب و موهومات موهن ايشان و اسالفشان است، پس چه مى گويند دربارۀ بسيارى 

از يهوديان كه بهائى نشدند و مانند مورد باال حتى على رغم شنيدن استدالالت نقلى امثال 

جناب ابوالفضائل، بازهم ايمان نياوردند؟ و اين حقيقت مؤيد اين است كه ارتباط يهوديان 

  .ائى شده با بهائيان رابطه اى دينى بوده، نه سياسى و غيرهبه

بنده مطالبى در اين خصوص براى طرح دارم ولى فعًال لزومى به طرح آن ها نمى بينم، و   

به جاى طرح آن جزئيات، نصوص ذيل را كه ُاّس اساس است، زينت اوراق مى سازم تا منصفين 

اسرائيل و يهوديان و كم و كيف ارتباط آنان با راجع به قوم بنى  بهاييانرا در خصوص نظر 

، شاهد كافى و وافى باشد تا بتوانند در سايۀ اين نصوص، حقيقت و نيت بيانات و اقوالى بهاييان

را كه آقاى شهبازى از طلعات مقدسۀ بهائى و سركار روحيه خانم، حرم حضرت شوقى ربّانى ولى 

جم، نقل نموده، دريابند؛ و قبل از اينكه نصوص امر بهائى، در مقاالت خود در روزنامۀ جام 

مزبور تقديم شود، اشاره مى كنم براى مالحظۀ ارتباط اسرائيل با امر بهائى و اماكن متبركۀ بهائى 

بديع  ۱۰۸آمده است، به جلد سّوم قاموس توقيع منيع نوروز  ۲در آنجا عالوه بر آنچه در ضميمۀ 

، مراجعه فرمائيد تا مشهود گردد كه امر بهائى ۱۶۹-۱۷۸است، صص  اسرار ربّانىكه موسوم به 

به عنوان دينى مستقل، همان طور كه با جميع دول و ملل ارتباط دارد با كشور و دولت اسرائيل نيز 

ارتباط دارد؛ ولى اين ارتباطات از مقولۀ سياسى و منازعات احزاب و كشورها و دولت ها و 

چنان که نصوص ذيل فوق العاده در اثبات اين معنى طرفدارى از يكى به نفع ديگرى نيست؛ 

گوياست و عزيزانى نيز كه مايل به اطالع از وضعيت فعلى مركز جهانى بهائى دراسرائيل هستند 

مى توانند به سايت اينترنتى سابق الذكر بهائى، مراجعه نمايند تا متوجه شوند كه نوع ارتباط 

انى، دينى، فرهنگى و اجتماعى است و ابدًا ربطى به با دول و ملل عالم، ارتباطى انس بهاييان

رقابت ها و منازعات سياسى و امور مختلفۀ آنها ندارد، و آرزويى جز اتّحاد عالم و وحدت جميع 

  .نصوص ذيل مستغنى از توضيح است و منصفان و حقيقت جويان را كفايت است. بشر ندارند

  : حضرت عبدالبهاء مى فرمايند  

وص اجتماع ساللۀ اسرائيل در اورشليم به موجب نصوص انبياء سؤال هواالبهى در خص

) حضرت بهاءاهلل(نموده بوديد، اورشليم و ُقْدُس اَالقداس، هيكل ُمكرم و اسم اعظم 

است؛ زيرا آن مدينۀ الهيه و شهر بند يزدان است چه كه جامع جميع آالء و نعم و حائِز كلِّ 

نت معنويه مشتمل بر شئون و خصائص حيات و محّل غناء و ثروت حقيقيه و ُتَحف و زي
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ظهور آثار غريبۀ ربّانيه است و اجتماع اسرائيل در آن عبارت از آن و بشارت بر آن است كه 

كّل اسرائيل در ظّل لواء الهى وارد و بر بحر قدم وارد مى گردند؛ چه كه اين اورشليم الهى 

شهر آسمانى است، مشرق و مغرب  كه قدس االقداس در قطبش واقع، مدينۀ ملكوتى و

در زاويه اى از او واقع؛ ولى با وجود اين به حسب ظاهر نيز اسرائيل در ارض اقدس جمع 

مقصود اين ). آن وعده اى است كه دروغ نيست(خواهد گشت َو ذِلَك َوْعٌد َغيُر َمكذوٍب 

ه عّزِت سرمديه است كه ذلّتى را كه اسرائيل در دو هزار و پانصد سال كشيد، حال َبدل ب

خواهد گشت و به ظاهِر ظاهر نيز عزيز خواهد شد؛ به قسمى كه َمحسود اعداء گردند و 

خوشا به حال ( ٣٤٧طُوبى َلُهم ثم ُبْشرى َو الَْبهاُء َعَليِهْم َاْجَمعين). دوستان(َمغبوط َاوّدا 

  ).ايشان پس بشارت باد بر ايشان و بهاء بر جميع ايشان باد

  :دو نيز مى فرماين  

در الواح مقدسه تصريح فرمودند كه ايام ذلّت اسرائيل ) حضرت بهاءاهلل(جمال مبارك 

گذشت، ظّل عنايت شامل گرديد و اين سلسله روز به روز ترّقى خواهد كرد و از خمودت و 

مذلّت هزاران ساله خالصى خواهد يافت؛ ولى مشروط به آنكه به موجب تعاليم الهيه 

عادت ها و (تقاليد قديمه نجات جويند و از كسالت عوائِد سابقه  رفتار نمايند؛ از ظلمات

رهايى يابند و به آنچه روح اين عصر و نور اين قرن است تشبّث نمايند؛ ) روش هاى قبلى

تعديل اخالق كنند و در منافع و روابط عموميۀ عالم بشرى سعى و كوشش نمايند، از 

و ) برهنه و منقطع گردند(ه منَسِلخ گردند تعّصبات قديمه و افكار پوسيده و اغراض ملّي

امروز روزى است كه افكار . جميع بشر را اغنام الهى شمرند و خدا را شبان مهربان دانند

خصوصيه چه از افراد و چه از ملّت، سبب نكبت كبرى گردد و عاقبت منتهى به خسران 

  ٣٤٨.مبين شود

  : و نيز مى فرمايند  

وم ظهور آن نهال بيِهمال وقوع خواهد يافت، َعَلم الهى به و از جمله وقايع جسميه كه در ي

و آن نهال بيهمال جميع اسرائيل را جمع خواهد كرد؛ ... جميع ُاّمت ها بلند خواهد شد

يعنى اسرائيل در دورۀ آن، در ارض مقّدس جمع خواهد شد؛ يهود كه در شرق و غرب و 

ۀ جمال مبارك اين وعِد الهى كه در در بدايت دور... جنوب و شمال متفرّقند مجتمع شوند
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جميع كتب انبياء منصوص است، بناى ظهور گذاشته؛ مالحظه مى نماييد كه از اطراف 

عالم طوائف يهود به ارض مقّدس آيند و قراء و اراضى تملّك نموده سكنى كنند و روز به 

  ٣٤٩.روز در ازديادند؛ به قسمى كه جميع فلسطين مسكن آنان گردد

  : ال و جوابى استو در ضمن سؤ  

از ظلم و (فرمودند ساللۀ اسرائيل تحرير خواهد شد ) حضرت بهاءاهلل(اين كه جمال مبارك 

، اين بيان مبارك در وقتى بود كه بنى اسرائيل رجوع ننموده بودند )بندگى آزاد خواهند شد

عنى لكن اين بيان مبارك در حّق مؤمنين اسرائيليان است؛ ي... و در نهايت ذلّت بودند

البّد ديگران هم به ُطفيل داراى . كسانى كه مؤمن شدند، سايرين بالتبع عزيز مى شوند

عّزت و ترّقى مى گردند؛ در صورتى كه موافق و دوست و رفيق باشند ولى مقصد اين 

نيست كه اگر آنها عداوت كنند هم، باز ترّقى خواهند كرد؛ بلكه خانۀ خود را خراب 

   ٣٥٠.خواهند كرد

  : و نيز  

اى سليل جليل ابراهيم، عنقريب مالحظه فرمايى كه وعدۀ الهيه در حّق ساللۀ ابراهيم 

   ٣٥١.باالخّص تحقّق يابد و فرح رخ بگشايد

  : و نيز  

به قدر امکان بايد سعى و کوشش نمود تا سوء تفاهمى که بين ملل حاصل شده زائل شود 

مايم و اگر سوء تفاهم زائل و لهذا بايد قدرى بحث در سوء تفاهمى که بين اديان است بن

سبب . شود، اتّحاد کلى حاصل گردد، جميع ملل با همديگر نهايت الفت حاصل نمايند

اصلى اين اختالف و جدال از علماى ملل است زيرا آنها به ملل خود چنان تفهيم مى 

روزى در طبريّه در . کنند که ساير ملل مغضوب خدا هستند و محروم از رحمت پروردگار

معبد يهود بودم و خانه ُمشِرف به معبد بود؛ ديدم خاخام يهود وعظ مى کند، مى جنب 

خدا شما را از ساللۀ . گويد اى قوم يهود شما ُاّمت خدا هستيد و ساير ملل امت غير او

حضرت ابراهيم خلق کرده و فيض و برکت به شما داده و شما را از جميع ملل ممتاز 

حضرت يعقوبى فرستاده، حضرت يوسفى برانگيخته،  از شما اسحاقى برگزيده،. نموده
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حضرت موسائى مبعوث نموده، حضرت هارونى فرستاده، حضرت سليمانى و حضرت 

جميع اين پيمبران از شما هستند؛ . داوودى و حضرت ِاَشعيايى و حضرت ايليايى فرستاده

ا مائده فرستاد، از براى شما فرعونيان را غرق نمود و دريا را شکافت و از آسمان براى شم

از سنگ آب جارى کرد، شما اّمت مقبوله نزد خدا هستيد، شما بنى اسرائيل َابناِء خدائيد 

موعود شما مسيح مى آيد آن وقت شما عزيز مى شويد و بر جميع . و از جميع ملل ممتازيد

از  يهودى ها آن قدر. عالم حاکم و امير مى گرديد و اما ساير ملل، خذلۀ هزلۀ رذله گردند

همين طور سايرين، سبب اختالف و نزاع و جدال . حرف او مسرور بودند که وصف ندارد

منظور از سايرين، اديان ديگر است که علماى هر دين نيز (آنها علماى اّمت بوده اند 

اما اگر ). کلمات و بيانات مشابه آن عاِلم يهودى را براى امت هاى خود گفته و مى گويند

مى کردند، البته اتّحاد و اتفاق حاصل مى شد، زيرا حقيقت يکى اينها تحرى حقيقت 

  ).۷۹خطابات مبارکه، ص . (است و تعدد قبول ننمايد

و پس از بيانات فوق از حضرت عبدالبهاء عين پاسخ حضرت شوقى ربّانى را در جواب   

عزيز نامۀ رئيس كميسيون مخصوص سازمان ملل متحد در قضيۀ فلسطين، مى آورد تا هم وطنان 

متوجه شوند كه رّديه نويسان عمدًا حقايق را تحريف و مستور مى دارند و اگر نقل قولى هم كنند 

نقل مى كنند تا اذهان را نسبت به امر بهائى و جامعۀ آن مخدوش  — و حتى ُمَحرف —ناقص

الن كنند و بهائيان را دشمن مسلمين بنمايانند؛ حال آنكه نصوص صريحۀ اين متن اعظم دليل بط

ترّهات مكّذبين است؛ و اينان على رغم داشتن منابع بهائى عمدًا عين تمام نصوص دربارۀ يك 

و اينك عين نامۀ . قضيه را ارائه نمى كنند تا آن طور كه نقشه دارند و توّهم نموده اند، عمل كنند

  : ولى محبوب امر بهائى

ولى امراهلل َارواُحنا رئيس كميسيون مخصوص سازمان ملل متّحد از ساحت امنع حضرت 

در . ِفداه تقاضا نمود كه منافع ديانتى بهائيان در فلسطين براى ايشان شرح و بيان گردد

  .۱۹۴۷موّرخ سپتمبر . جواب تقاضاى مذكور توقيع مبارك ذيل صادرشده است

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

جوالى واصل و خوشوقتم از اين كه فرصتى  ۹ومۀ شريفۀ شما مورخ جناب رئيس، مرق

دست داده تا مختصرى در خصوص ارتباط ديانت بهائى با فلسطين و نظريۀ ما نسبت به 
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تغيراتى كه ممكن است در اوضاع آيندۀ اين اراضى مقدسه و ُمَتناِزٌع فيه روى دهد، به 

ستحضار شما، به ضميمۀ اين نامه شرح براى ا. اطالع شما و همكاران محترمتان برسانم

مختصرى دربارۀ تاريخ و مقاصد و اهّميت ديانت بهائى و همچنين جزوۀ وجيزه اى 

مشتمل بر عقايد و نظريات آن نسبت به وضع فعلى دنيا و تحوالتى كه ما اميدوار و عقيده 

  .منديم در آن روى خواهد داد، ارسال مى دارم

تا حدى منحصر به فرد است؛ زيرا در حالى كه اورشليم مركز موقعيت بهائيان در اين كشور 

روحانى عالم مسيحيت است، ولى مركز ادارى كليساى روم يا هيچ يك از مذاهب ديگر 

ديانت عيسوى نمى باشد و نيز هر چند اورشليم در نظر مسلمانان نقطه اى است كه يكى 

اعتاب متبّركۀ ديانت محّمدى از مقدس ترين مقامات اسالمى در آن قرار دارد، مع ذلك 

و مركزى كه براى اداى فريضه حج بدانجا مى روند، در سرزمين عربستان است نه در 

تنها يهوديان هستند كه عالقۀ آنها نسبت به فلسطين تا اندازه اى قابل قياس با . فلسطين

ر داشته و عالقۀ بهائيان به اين كشور است؛ زيرا كه در اورشليم بقاياى معبد مقدسشان قرا

با وصف اين، . در تاريخ قديم، آن شهر مركز مؤسسات مذهبى و سياسى آنان بوده است

موقف آنها نيز از يك جهت با بهائيان متفاوت است؛ زيرا خاك فلسطين محل استقرار 

عرش سه طلعت اعظم ديانت بهائى بوده و نه تنها محل توجه و زيارت بهائيان دنياست؛ 

دائمى نظم ادارى بهائى است كه افتخار رياست آن را به عهده  بلكه در عين حال مقر

  .دارم

ديانت بهائى ديانتى است به كلى غير سياسى و ما در كشمكش و منازعۀ سخت كنونى 

كه دربارۀ سرنوشت آيندۀ ارض مقدس و مردم آن جريان دارد، از طرفى هيچ گونه مداخله 

گونگى سياست آيندۀ اين كشور نظر خاص و جانبدارى نداشته و از طرف ديگر در نوع و چ

مقصد و مرام ما استقرار صلح عمومى در عالم و ميل و مراد ما . و توصيه اى نداريم

مشاهدۀ بسط عدالت در جميع شئون جامعۀ انسانى و از جمله در امور سياسى است؛ 

نت بهائى چنان كه عّدۀ زيادى از پيروان آئين ما از اعقاب يهوديان و مسلمين بوده و ديا

نسبت به هيچ يك از اين دو گروه تعّصبى نداشته و ما بهائيان بسيار مشتاق و مايليم به نفع 

  .مشترك خود آنها و به صرفه و صالح كشور، ميان آنها صلح و آشتى برقرار سازيم
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اما در تصميماتى كه نسبت به آيندۀ فلسطين اتخاذ مى شود مطلبى كه براى ما اهميت 

كه هر كس حكومت حيفا و عكا را به دست مى گيرد به اين نكته واقف دارد اين است 

باشد كه در اين منطقه مركز ادارى و روحانى يك آئين جهان آرا قرار دارد و بايد استقالل 

آن آئين و اختيار ادارۀ امور بين المللى آن به وسيلۀ اين مركز و همچنين حق بهائيان عموم 

با همان امتيازاتى كه در اين خصوص (زبوره براى زيارت كشورها در مسافرت به منطقۀ م

رسمًا شناخته و براى ) يهوديان و مسلمين و عيسويان براى زيارت بيت المقدس دارند

  .هميشه محفوظ و رعايت گردد

مقام حضرت باب در كوه كرمل و مرقد حضرت عبدالبهاء در همان محل و مسافرخانۀ 

كه تمام آنها (و اراضى وسيعۀ حول و حوش آن مقامات  بهائيان شرق در جوار آن و باغ ها

و مسافرخانۀ بهائيان غرب در پاى ) براى ورود عموم مردم از هر ملّت و مذهب آزاد است

كوه كرمل و محل اقامت پيشواى جامعۀ بهائيان و خانه ها و باغ هاى مختلف واقع در عكا 

آن شهر به قدوم مباركش مشرف  و نواحى مجاور آن كه در دورۀ سجن حضرت بهاءاهلل در

شده و روضۀ مباركۀ حضرت بهاءاهلل در بهجى نزديك عكا با قصر مباركش كه اكنون به 

و هر دو اين اماکن براى ورود و زيارت مردم از (صورت يک مكان تاريخى و موزه در آمده 

تمام  — و همچنين متملكات بهائى واقع در دشت عكا) هر مذهب و ملّت آزاد است

اين مطلب را نيز بايد . ينها متصرفات و امالك بهائيان را در ارض مقدس تشكيل مى دهدا

در نظر داشت كه اكثر اين تملكات از طرف دولت و شهردارى به علت جنبۀ ديانتى كه 

دارند از تأديه عوارض و ماليات معاف گرديده و قسمتى از اين متملكات وسيعه متعلق به 

نى ملى بهائيان امريكاى شمالى و كانادا است كه بر طبق شعبۀ فلسطينى محفل روحا

در آينده هم . قوانين كشور به عنوان يك انجمن ديانتى شناخته و تسجيل شده است

محافل روحانى ملى ديگرى به وسيلۀ شعبات خود در فلسطين قسمتى از موقوفات بين 

  . المللى اين آئين را در اراضى مقدسه تحت تملك خواهند گرفت

ظر به مراتب فوق از شما و همكارانتان كه عضو كميسيون هستند، خواهش دارم در ن

سفارش ها و توصيه هايى كه به سازمان ملل متحد در خصوص آيندۀ فلسطين مى كنيد، 

  .حفظ و وقايت بهائيان را مورد توجه و عنايت قرار دهيد
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ان در انجام تحقيقات ضمنًا فرصت را مغتنم شمرده از روح صميميتى كه شما و همكارانت

دربارۀ اوضاع مشّوش اين ارض مقّدس ابراز داشته ايد، مراتب قدر دانى خود را اظهار و 

با كمال اميدوارى دعا مى كنم كه در نتيجۀ مساعى و نظريات صائبۀ شما راه حل سريع و 

  . منصفانه اى براى تصفيۀ معضالتى كه در موضوع فلسطين پيش آمده، پيدا شود

جوالى  ۱۴ -شوقى ربانّى: امضاء                                                                 

۱۹۴۷٣٥٢  

نصوص مذكوره به قدرى صريح است كه بنده  لزومى به هيچ توضيحى دربارۀ آنها نمى   

  .بيند

يا امم ساختۀ استعمارند تا ميان اّمت  بهاييانو درمورد اتهام آقاى شهبازى و امثال ايشان كه   

اسالمى تفرّقه اندازند، قبًال مطالبى ذكر شد و در اينجا فقط بايد بگويم در زمانى كه به گفتۀ 

سايت ضد  ۱۰۰۰۰، ۱۳۸۴سيماى جمهورى اسالمى در يكى از برنامه هاى اوايل آبان ماه 

ذر آ ۱۲موّرخ شنبه (اسالم در اينترنت مشغول به كارند و يا به نوشتۀ روزنامۀ جمهورى اسالمى 

عنوان کتاب در مخالفت  ۵۰۰۰، که پس از تايپ اين متن مالحظه شد، )۷۶۴۷، شمارۀ ۱۳۸۴

 ۱۴۰۰درصد اين کتب در تاريخ  ۷۵شبهه تا کنون چاپ شده و  ۸۰۰۰با مذهب شيعه با ارائۀ 

و يا طبق تحقيقات شريف يحيى (سالۀ اسالم، تنها پس از پيروزى انقالب اسالمى نوشته شده اند 

، آيا دفاع )فرقه و مذهب در اسالم وجود دارد كه كمتر از ده درصد آن شيعه هستند ۴۸۰االمين،

جامعۀ بهائى به مناسبت هاى مختلف از حقيقت و روح ديانت مقدس اسالم و اينكه امر بهائى 

 بهاييانتنها دينى است كه شرعًا و رسمًا ديانت اسالم را قبول دارد، برهان و دليل كافى نيست كه 

د روح اسالم وُمحبِّ مسلمين اند؛ چنان كه موجب ت فرقه در اّمت اسالم نيستند، بلكه مؤيد و ممِّ

يك نمونه از دفاعيات اخير جامعۀ بهائى از اسالم در ! محبِّ همۀ اهل عالم از هر دين و مذهبند؟

سايت مذكور، مناظره اى سه نفره بود در كانال  ۱۰۰۰۰جو شديدًا ضد اسالمى غرب با آن 

يونى آپادانا كه از ماهواره پخش شد و آقاى معين افنانى شركت كنندۀ بهائى به تناسب تلويز

سؤاالت، هر جا الزم بود از حقيقت اسالم دفاع نمود و البّد بسيارى از نفوس ايرانى در سراسر 

  .عالم آن را مشاهده نمودند
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الى سير رديه ها و اينك در خاتمۀ جواب هاى اتهامات آقاى شهبازى و انتهاى بررسى اجم  

، نصوص بخشبه بند هفتم از نكات اصلى اين سال قبل تا حال و قبل از پرداختن ۱۶۳از 

مباركه اى را كه به شبهات سياسى مطروحه توسط رديه نويسان مربوط مى شود، ذيًال زينت اوراق 

ملتمسانه مى  مى سازد و از هموطنان عزيز در ايران و بزرگان اين مرز و بوم مقّدس رُوحى ِفداُهمْ 

خواهد تا در آنها دّقتى ملكوتى و رحمانى از روى انصاف و خلوص و تقوى بفرمايند تا به تأييد 

الهى وجوه بيشترى از حقانيت امر بهائى برايشان آشكار شود و حجبات حائله اى چون آنچه رديه 

رداشته شود و بر اكاذيب سال به تكرار در برابر ديدگان ملّت عزيز ايران گرفته اند؛ ب ۱۶۳نويسان، 

جاعلين و مكذبين و غافلين بيش از پيش پى برند؛ چه كه چنان كه از قبل نيز تأكيد شد، حضرت 

  : بهاءاهلل فرموده اند

بايد ناس غافل را آگاه . تا بر كذب قبل آگاهى نيابى بر صدق اين يوم بديع گواهى ندهى

اسند و به صراط مستقيم و حبل محكم نمود تا مطالع ظنون و اوهام را از قبل و بعد بشن

الى حين يوم اهلل را . امر بسيار عظيم است و ناس ضعيف. متين تمّسك و تشبّث جويند

   ٣٥٣.ادراك ننموده اند

است كه مى » مطالع ظنون و اوهام«و شناختن » كذب قبل«و آن گاه پس از پى بردن به   

مملكتشان ظاهر شد و مّدعى گرديد كه  توانند دربارۀ شخصى كه بيش از يك قرن و نيم قبل، از

تأسيس «و » صلح عمومى«و » وحدت عالم انسانى«موعود كل رسل و اديان است و براى ايجاد 

آمده، قضاوت منصفانه فرمايند و به اين ندايش پاسخ دهند كه مى » مدنيت الهيه بر بسيط غبراء

  :فرمايد

از خارستان ذلّت به گلستان معنوى بشتابيد ُهَو الَْعلى العالى اْالَعلى، اى بلبالن الهى،   

مژده به جان دهيد كه جانان تاج ظهور بر . و اى ياران ترابى قصد آشيان روحانى فرماييد

چشم ها را بشارت دهيد كه وقت مشاهده آمد . سر نهاده و ابواب هاى گلزار قدم را گشوده

اِن شوق را خبر دهيد كه يار بر دوستاِن بوست. و گوش ها را مژده دهيد كه هنگام استماع آمد

اى عاشقان روى جانان، . سِر بازار آمد و هدهدان صبا را آگه كنيد كه نگار ِاذِن بار داده

اگر چه تا . غم فراق را به ُسرور وصال تبديل نماييد و سّم هجران را به شهد لقا بياميزيد

ن، در اين ايام، فضل حال عاشقان از پى معشوق دوان بودند و حبيبان از پى محبوب روا
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سبحانى از َغمام رحمانى چنان احاطه فرموده كه معشوق طلب عّشاق مى نمايد و 

. اين فضل را غنيمت شمريد و اين نعمت را كم نشمريد. محبوب جوياى احباب گشته

ُبرَقع از چشم قلب برداريد و . نعمت هاى باقيه را نگذاريد و به اشياى فانيه قانع نشويد

  . ر دل بردريد تا جمال دوست بى حجاب بينيد و نديده ببينيد و نشنيده بشنويدپرده از بص

اى بلبالن فانى، در گلزار باقى گلى شكفته كه همۀ گل ها نزدش چون خار و جوهر   

پس از جان بخروشيد و از دل بُسروشيد و از روان بنيوشيد واز تن . جمال نزدش بى مقدار

درآييد و از گل بى مثال ببوييد و از لقاى بى زوال حّصه بكوشيد كه شايد به بوستان وصال 

بريد و از اين نسيم خوش صباى معنوى غافل نشويد و از اين رائحۀ قدس روحانى بى 

دل ها را به دلدار . اين پند بندها بگسلد و سلسلۀ جنون عشق را بجنباند. نصيب نمانيد

  .طير روحى قصد آشيان قدس كند قفس بشكند و چون. رساند و جان ها را به جانان سپارد

چه شب ها كه رفت و چه روزها كه در گذشت و چه وقت ها كه به آخر رسيد و چه   

سعى نماييد تا اين . ساعت ها كه به انتها آمد و جز به اشتغال دنياى فانى نفسى برنيامد

تراب عمرها چون برق مى گذرد و َفرق ها بر بستر . چند نفسى كه باقى مانده باطل نشود

شمع باقى بى فانوس روشن . ديگر چاره از دست رود و امور از شست. مّقر و منزل گيرد

اى پروانگان بى پروا بشتابيد و برآتش زنيد و . ومنير گشته و تمام حجبات فانى را سوخته

گل مستور به . اى عاشقان بى دل و جان بر معشوق بياييد و بى رقيب نزد محبوب رويد

ر و حجاب آمد و به كل ارواح مقدسه نداى وصل مى زند، چه نيكو بازار آمد، بى ست

پس خوشا براى فائزين به انوار . (َفَهنيئًا ِللفأِزيْن ِبَانواِر ُحْسٍن بديع. است اقبال مقبلين

   ٣٥٤)حسن بديع

  :واين است نصوصى كه وعده داده شد

  : حضرت بهاءاهلل خطاب به ملوك و سالطين مى فرمايند

ريُد َاْن َنَتَصرَف فى َمماِلِكُكم َبْل ِجئنا ِلَتَصرِف الُْقُلوِب ِانها َلَمنَْظُر الَْبهاِء يْشَهُد َتاهللِ ال نُ 

   ٣٥٥ِبذلَك َمَلكُوُت اَالسماِء ُلو انُْتم َتْفَقهوَن 

  : و نيزمى فرمايند
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اين حزب در مملكت هر دولتى ساكن شوند بايد به امانت و صدق و صفا با آن دولت 

   ٣٥٦.ر نمايندرفتا

  : و نيز مى فرمايند

هرملّتى بايد مقام سلطانش را مالحظه نمايد و در آن خاضع باشد و به امرش عامل و به 

اين . سالطين مظاهر قدرت و رفعت و عظمت الهى بوده و هستند. حكمش متمسك

اهد كل بر اين فقره ش. ننموده) فريب و دورويى و تملّق و چاپلوسى(مظلوم با احدى مداهنه 

- ۱۰۵لوح شيخ نجفى، صص.(و گواهند؛ ولكن مالحظۀ شئون سالطين من عنداهلل بوده

۱۰۴ (  

  :حضرت عبدالبهاء مى فرمايند  

اگر نفسى را دوست داريد سبب آن وحدت عائله و وحدت وطن و وحدت جنس نباشد، 

   ٣٥٧.بلكه بايد نفوس را از براى خدا دوست داشته باشيم

  : ونيز مى فرمايند

البته اتّحاد جزاير بريطانيا سبب ترّقى و حصول سعادت كليه گردد؛ ... اه بريطانيااى خير خو

ائتالف و اتّحاد . اما من مى خواهم كه تو هّمت را بلند نمايى و مقصد را ارجمند كنى

روى زمين را مانند جزاير بريطانيا دانى و . نوع بشر خواهى و اتّفاق جميع دول و ملل جويى

... خيرخواه كل باشى و اتّحاد و اتّفاق از براى كل جويى. ن شمرىكرۀ ارض را يك وط

اميدوارم كه تو از كسانى باشى كه به عالم انسانى خدمت كنى و در فكر آبادى كرۀ ارض 

باشى تا شرق دست در آغوش غرب نمايد و جنوب و شمال به معانقه و مصافحه پردازد و 

  ٣٥٨.به كلى نزاع و جدال از ميان برخيزد

  : مى فرمايند» هدف نظم بديع جهانى«ولى امراهلل در توقيع  حضرت

بگذار براى هميشه هر نوع پيش داورى و هر نوع تعصب ملى را فراموش كنند و به وصاياى 

عاليۀ حضرت عبدالبهاء مبين منصوص امر بهاء گوش فرا دارند که در جواب يكى از 

كا كه پرسيد چگونه مى تواند به كاركنان عالى رتبۀ حكومت فدرال اياالت متّحده امري
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چنانچه در خير امريكا سعى «: بهترين وجه به مصالح ملك و ملّت خدمت كند، فرمودند

  » .مى نمايى بايد خيرخواه عموم ملل و ممالك باشى

  : و نيز حضرت عبدالبهاء مى فرمايند

عدل الهى مقتضى . حكومت رعيت پرور، واجب االطاعت است و طاعتش موجب قربت

رعيت از راعى حق . عايت حقوق متبادله است و آئين ربّانى آمر به صيانت شئون متعادلهر

حكومت رعيت را ... صيانت و رعايت دارد و َمُسوس از سأِس چشِم حمايت و عنايت

   ٣٥٩...چه كه رعيت وديعۀ الهيه است و فقرا امانت حضرت احديت... حصن حصين باشد

  : و نيز مى فرمايند

نوع انسان را وطن واحد ... ك قوم اند و جميع، ساللۀ آدم؛ آدم يكى استنوع انسانى ي

است، ولى حدود َوهميّۀ بى اساس را بعضى از مستبدين قرون ماضيه اختراع كرده اند و 

خداوند يك كره خلق كرده، يك نوع انسان خلق ... در ميان بشر جنگ و قتال انداختند

مده ايم يك خطوِط َوهميّه فرض كرده ايم؛ در ما آ. نموده؛ اين كرۀ ارض موطن كل است

يكى را گفتيم آلمان است؛ ديگرى را فرانسه و با هم . َوهم است ،صورتى كه اين خطوط

جنگ مى كنيم كه اين وطن آلمان مقّدس است؛ سزاوار پرستش است؛ سزاوار حمايت 

اطفال و است؛ ولى آن قطعۀ ديگر بد است؛ مردمانش كشته شود؛ اموالش تاراج شود؛ 

چرا به جهت اين خطوط ِ َوهميه، انسان خونريزى نمايد و َابناء نوع خود . زنانش اسير گردد

   ٣٦٠اين چه جهالتى است؟ اين چه نادانى است؟ اين چه بى فكرى است؟... را بكشد

  : و نيز مى فرمايند  

قانون  ممالك اروپ فى الحقيقه نتايج افكار چند هزار سال علماى نظام و) قانون(زاكون 

چه . است؛ با وجود اين هنوز ناتمام و ناقص است و در َحيِِّز تغيير و تبديل و جرح و تعديل

كه دانايان سابق پى به مضّرت بعضى قواعد نبرده و دانشمندان الحق واقف گشتند و 

   ٣٦١.بعضى از قواعد را تعديل و بعضى را تصديق و برخى را تبديل نموده و مى نمايند

  : يندو نيز مى فرما
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آيا فنون قرون ماضيه امروز ثمرى دارد؟ يا قوانين ِطبيّۀ قديمه امروز ثمرى دارد؟ يا نظامات 

   ٣٦٢.استبداِد ادواِر عتيقه امروز ثمرى دارد؟ واضح است كه هيچ يك ثمرى ندارد

  : و نيز مى فرمايند

در جميع اروپا تغييراِت عظيمه رخ مى دهد و مركزيت حكومات به استقالل داخلى 

واليات منتهى مى شود و فى الحقيقه اين انصاف نيست كه يك مملكتى به واسطه يك 

نقطه حكومت شود؛ زيرا هر قدر عقل و كفايت اعضاء و مركز زياد باشد از احتياجات 

الزمۀ بلدى و محلى اّطالع تام ندارد و در ترقى جميع اطراف مملكت منصفانه نمى 

جميع فرانسه پاريس را . لين را خدمت مى كنندمثًال حاال جميع آلمانيان بر. كوشند

   ٣٦٣.جميع ممالك و مستعمرات انگليس لندن را زينت مى دهد. خدمت مى نمايند

  : و نيز مى فرمايند

حدود َوهميّۀ بى اساس را بعضى از مستبدين قرون ماضيه اختراع كرده اند و در ميان بشر 

لهذا اين . غصب ممالك جنگ و قتال انداخته اند كه مقصودشان شهرت بوده و

خود در قصور عاليه زندگى . احساسات وطن پرستى را پيشرفت مقاصد شخصى نمودند

مى كردند از هر نعمتى بهره مى بردند؛ غذاهاى لذيذ مى خوردند؛ در رختخواب هاى 

پرند مى خوابيدند؛ در باغ هاى ملوكانه سير و سياحت مى نمودند؛ هر وقت ماللى رخ 

رهاى رقص با خانم هاى ماهرو مى رقصيدند؛ گوش به موسيقى دلپذير مى مى داد در تاال

دادند؛ اما به اين رنجبران، به اين رعيت ها، به اين بيچاره ها، به اين دهقان ها، مى 

... گفتند برويد در ميدان جنگ خون يكديگر را بريزيد؛ خانمان يكديگر را خراب كنيد

  ٣٦٤...به كيف خود مشغول بودندولى مؤّسسين همۀ اين جنگ ها در قصور 

دربارۀ نظم بديع حضرت بهاءاهلل كه براى ادارۀ  دور بهائىحضرت ولى امراهلل در كتاب   

  : عالم در كتاب اقدس و ساير الواح خود تشريع فرموده اند، مى فرمايند

مادام كه اين نظم هنوز در مرحلۀ طفوليت است زنهار كه نفسى در ادراك كيفيتش به خطا 

صخره اى كه اين نظم . و يا از اهميتش بكاهد يا مقصدش را دگرگون جلوه نمايدرود 

منبع . استوار است، مشيت ثابتۀ الهيه براى عالم انسانى در عصر حاضر است ادارى بر آن
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الهامش نفس حضرت بهاءاهلل است؛ حامى و مدافعش جنود ُمجنّدۀ ملكوت ابهى؛ ظهور 

الاقل بيست هزار شهدايى است كه حيات خويش را در  و نشو و نمايش نتيجۀ ِاهراِق َدمِ 

اين سبيل نثار نموده اند؛ محورى كه مؤّسساتش حول آن طائف، مضامين محكمۀ الواح 

وصاياى حضرت عبدالبهاء است؛ مبادى اساسيه اش حقايقى است كه مبين َمصون از 

ى كه براى خطاى آيات الهى در خطابات مباركۀ خويش در غرب بيان فرموده؛ احكام

اداره اش وضع گرديده و وظائفش را تحديد مى نمايد صريحًا در كتاب اقدس نازل شده 

است؛ مقّرى كه مشروعات روحانيه و خيريّه و اداريه اش حول آن مجتمع مى باشد، مشرق 

االذكار و متفّرعات آن است؛ اركانى كه سلطه اش مستظهر به آن است دو مؤّسسۀ واليت 

العدل اعظم است؛ مقصد اصلى و ضمنى كه محّرك آن است، استقرار نظم امراهلل و بيت 

بديع جهان آرايى است كه شالودۀ آن را حضرت بهاءاهلل بنيان نهاده؛ روشى كه به كار مى 

برد و موازينى را كه القاء مى نمايد، آن را نه به شرق متمايل مى سازد، نه به غرب، نه به 

قير و نه به غنى، نه به سفيد و نه به سياه؛ شعارش وحدت يهود و نه به غير آن، نه به ف

عالم انسانى و َعَلمش صلح اعظم، سرانجامش حلول دورۀ ذهبى هزار ساله، يعنى يومى 

. كه سلطنت هاى عالم به سلطنت الهيه كه سلطنت حضرت بهاءاهلل است مبّدل گردد

  ) ۱۹۳۴امضاى مبارك، شوقى، سنه (

  : و نيز مى فرمايند  

مور سياسيه و مخاصمات احزاب و دول بايد كل قلبًا و ظاهرًا، لسانًا و باطنًا به كلى در از ا

با هيچ حزبى رابطۀ سياسى نجوييم و در جمع . كنار و از اين گونه افكار فارغ و آزاد باشيم

نه در سلك شورشيان در آييم و نه . هيچ فرقه اى از اين ِفَرِق مختلفۀ متنازعه داخل نگرديم

به قّوۀ جبريه به . ئون داخلۀ دَول و طوائف و قبائل هيچ ملّتى ادنى مداخله اى ننماييمدر ش

هيچ امرى اقدام ننماييم و از حقيقت و جوهر اين امر مبارك كه اساسش موّدت و وفاق 

امراهلل را چه تعلّقى به امور سياسيه و چه مداخله اى در . است آنى غافل نشويم

بايد در نهايت سكون و حكمت و . و خارجۀ ُدَول و ملل مخاصمات و منازعات داخله

اشتعال و هّمت و ثبات و استقامت نصايح مشفقانۀ رّب عزيز را به كّرات و مّرات تالوت 

نماييم و عامل گرديم و به نفوس مستعّده اعالن و القاء نماييم و در تعميم و اجرايش تا 
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نوى به تعديل عالم اخالق پردازيم نه آنكه به اسبابى مع. َنَفس َاخير، به دل و جان كوشيم

به قوايى ملكوتى تدريجًا قلوب را تقليب و مسّخر . تمّسك به وسائل ماديۀ سياسيه جوييم

نماييم و تزكيۀ نفوس و ارواح را منظور نظر داريم، نه آنكه در ترويج اسم و شهرت كوشيم و 

   ٣٦٥.در فكر كسب مقام و منزلتى در اين عالم فانى باشيم

  : و نيز مى فرمايند  

بايد بهائيان خود را مرّوج مبادى و تعاليمى روحانى دانند كه به هيچ وجه من الوجوه قياس 

احزاب و مشروعات . و مشابهتى با اين َادويۀ مغشوشۀ ناقصۀ موجوده نداشته و ندارد

خواهد سياسيه و شئونات سائرۀ ماديه بالمآل هيچ يك تنها كافل سعادت ايران و ايرانيان ن

مالحظه فرماييد كه اين افكار مشّوشه كه حال در شرق سرايت نموده جميعش از . گشت

دَول غرب اقتباس گشته و سرچشمه و منشأ و مصدرش احزاب متنّوعۀ متكاثرۀ متنازعه در 

مالحظه نماييد كه غرب در چه حالت است و به چه امراض و اسقامى . بالد غرب بوده

راى چه و تتبّع اين تجربيات و اتّخاذ اين گونه وسائل غير متينۀ ديگر تقليد از ب. گرفتار

احزاب متزايدۀ عالم چه از ديمقراطيون و انقالبيون و . احزاب چه لزوم و احتياجى به آن

اشتراكيون و متجّددون، چه نفوسى كه طالب تأسيس حكومت مستبدۀ مطلقۀ قاهره اند و 

احتماًال (ا مخّرب بنيان انسانى شمرند چه نفوسى كه وجود حكومت و قانون و نظم ر

اين احزاب و اين نفوس . و چه نفوسى كه مرّوج مساوات تام در بين افرادند) آنارشيست ها

حال متجاوز از صد سال است كه در ميدان عالم به جوالن و تاختن مشغول؛ جز خرابى و 

ى از براى فقراِء دمار و پريشانى و انقالب و بغض و شحنا و فقر و عسرت، ميراث ديگر

َمقاليِد امور را در دست گرفتن فائدۀ . ارض نگذاشته اند و هنوز به هاى و هو مشغول

بايد اساس را گذاشت و بر آن قصر مشيد . دائمى نبخشد و نتايج كليه از آن حاصل نگردد

ُفِسِهم َو َو يوِثرُوَن َعلى َانْ «: سعادت عالم انسانى را بنا نمود و آن در اين آيۀ مباركه مسطور

فائزين، بهائيان عَالم اند . »ُلو كاَن ِبِهم َخصاَصٌة َو َمْن يوَق ُشح َنْفِسِه َفاولَِٔك ُهُم الْفأِزونَ 

يابَْن اِالنسان َلو َتكُوُن ناِظرًا ِالى الَْفْضِل َضْع ما «: چه كه به اين آيۀ مباركه ناظرند و عامل

ِعباُد و ِاْن َتُكْن ناِظرًا ِالى الَْعدِل اْخَتْر ِلُدوِنَك ما َتختاُرُه ينَْفُعَك و ُخْذ ما ينَْتِفُع ِبِه الْ 

و اگر چه باشد با ايشان احتياج ) مهاجرين را(و اختيار مى كنند برخودهاشان ( ٣٦٦».ِلَنِفسَك 
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اين است اساس ترّقى ). و آنكه نگه داشته شود از ُبخِل نفسش پس ايشانند آنها رستگاران

اگر ياران و زمامداران به اين ِشيِم ملكوتيه . نجات و سعادت تمام جهان و عمران ايران بل

خود را مزين دارند عالم، عالمى ديگر شود و اين اصوات ُمَهيجه ازميان رفته، نداى َرنّاِن 

... الهى آهنگ يا َبهاُءاَالبهى هيكل مريض عالم را از خواب غفلت و نادانى بيدار نمايد

ضل ناظرى رها كن آنچه را به سود توست و بگير آنچه را كه بندگان اى پسر انسان اگر به ف

از آن سود مى برند و اگر به عدل ناظرى براى ديگران آنى را اختيار كن كه براى خود 

  ٣٦٧)).حضرت بهاءاهلل(اختيار مى كنى 

  : و نيز مى فرمايند  

معّذب كه شبه  فى الحقيقه عالم بشر اليوم در قطعات خمسۀ ارض چنان به بالى ناگهانى

دول و ملل و قبائل چه قوى و چه . آن ديدۀ عالم نديده و بر صفحۀ روزگار نگاشته نگشته

ضعيف، چه متمّدن و چه غير متمّدن، چه قديم و چه جديد، چه منصور و چه مغلوب، چه 

حاكم و چه محكوم، چه سفيد و چه سياه، چه متّدين و چه غافل، كل از هر جنس و رتبه 

ورد قهر و سخط الهى و كل به بالياى گوناگون گرفتار؛ در سبيل هالك سالكند و و ديارى م

ُدَوِل قاهرۀ متقّدمۀ عالم بعضى رو به تشتّت و تجّزى و اضمحالل ... از صراط نجات غافل

. و برخى در كمال غرور مشغول تهيۀ اسباب و لوازم انتقام و اكمال آالت و ادوات قتالند

قاليم متوقف و فقر و احتياج و علل و امراض ِبَاَتّمها و َاْكَمِلها تجارت و صناعت در كل ا

دچار، َاِعّزۀ نفوس و هزاران از بندگان بى گناه كشته؛ نائرۀ فتنه و فساد و ضغينه و بغضا در 

اكتشافات و . قلوب و صدور دول و افراد مشتعل و شعلۀ جهان سوزش يومًا فيومًا در ازدياد

ه سبب اين روح فاسد كه در جسم امکان نبّاض است، مّمد و اختراعاِت َحديثه كل ب

مساعد و ظهير رؤسا و جنگجويان عالم و مخّربين بنيان عالم انسانى گشته؛ حكومات در 

داِم َمكائد و دسايِس عتيقۀ يكديگر گرفتار و رؤسا و اولياى امور بيش از پيش در َهدم بنيان 

نير عدل مستور و آفتاب انصاف خلف «: عالىَقوَلُه َتباَرك و تَ . تمّدن ساعى و جاهد

عّزت و شوكت دين در انظار افراد و دول كه از قبل معروف و مشهور به تدين و » .سحاب

عالم . تمّسك بودند، اليوم سقوط و ُهبوطى عجيب يافته و مورد لطمات شديده گشته

دپرستى، حرص و غفلت از حق و خو. طبيعت به اشدِّ ُقوا َاليوم بر خلق بيچاره مستولى
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طمع، هوى و هوس، جور و جفا، تقليد و تصنّع و حريت مفرطه در كمال شّدت در نفوس 

عالم َكــْون تشنه و حيران، نفوس . از وضيع و شريف استحكام يافته و غالب و حاكم شده

كور و خسته و پريشان، سرگردان و هراسان، در آشوب و انقالبى عظيم افتاده و به عذابى 

  ٣٦٨.عّذبَاليم م

را كه ازجمله شامل نصوص  ۳۰۲تا  ۲۹۷، صصگوهر يكتاو در آخر اين قسمت، از كتاب   

مى باشد، زينت اوراق مى  ۶ديگرى از حضرت ولى عزيز امراهلل مربوط به مسائل مذكور در نكتۀ 

  : سازد

مالحظه در كلمات عاليۀ حضرت بهاءاهلل نماييد كه چگونه با نفوسى كه از ايمان به 

بگو اى اهل ارض به «: اهلل سرپيچى كرده و عصيان ورزيده اند، تكلّم مى فرمايندشريعت 

گمان مبريد . راستى بدانيد كه بالى ناگهانى شما را در پى است و عقاب عظيمى از عقب

كه آنچه را مرتكب شديد از نظر محو شده، قسم به جمالم كه در الواح ِزبرَجدى از قلم 

حضرت ولى امراهلل در ابتداى واليت امر با نهايت » .شتهَجلى جميع اعمال شما ثبت گ

وضوح طرقى را كه بايد در سبيل اشاعۀ امر الهى پيش گيرند پيش بينى فرمودند، حتى در 

به يكى از محافل . مستقبل اين خدمات را در مكاتيب خود بيان داشتند ۱۹۲۲سال 

وظيفه و . خواهى و ريا فرو رفته اندافراد و ملل در طوفان خود«: محليۀ امريكا مرقوم فرمودند

. افتخار ما است كه متدرجًا و با نهايت وفادارى و خلوص نيت توجه آنان را جلب نماييم

فقط با وسعت نظر و خلوص نيت و شور و انجذابى كه در انجام خدمات امرى به كار مى 

دست آن حضرت نه فقط نبض عالم را در » .بريم، بدين هدف اعلى واصل مى گرديم

خود داشتند و درد را شناخته و درمان مى فرمودند، بلكه با كمال حّدت نظر و شّدت 

پس از هشتاد سال غفلت به نظر نمى آيد كه نوع انسان از بالى «: ايمان فرمودند كه

جهان را مالحظه مى «: مرقوم فرمودند ۱۹۲۳و در فوريۀ سال » .ناگهان راه فرارى بيابد

تاده كه بالمّره از صراط مستقيم منحرف و روز به روز از ميزان الهى نماييم كه در مسيرى اف

غالبًا در تواقيع مباركه و حتى به زائرين، اين بيان قلم اعلى را » .دور و دورتر مى گردد

گوشزد فرمودند و با همان چشم هاى تيزبين خود به عمق مجامع انسانى نظر انداخته، 

ه فرمودند كه روز به روز جوارح و اركان هيكل خطرى اليم و سرطانى بس عظيم مشاهد
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عالم انسانى را خرد و متالشى مى نمايد و آن عذاب مهلك، هجوِم ماديات است كه در 

ولى اين ماديت در هيچ عصرى بدين قّوت و . هر مذهبى سبب اضمحالل و دمار گرديده

  .شّدت نرسيده بود

تعريف ) WEBSTER(ز قاموس و بسترچون بسيارى معناى حقيقى ماّديت را نمى دانند، ا  

تمايل شديدى است كه اهميت غير الزمى به منافع مادى دهند و هستى «: آن را نقل مى نماييم

و تعريف ديگر آن است كه وجود انسانى را به تعابير » .خود را در پيشگاه آن و حوائجش فدا كنند

دانند و از َبواِعِث روحانى و مبادى جسمانى و مادى تعريف نمايند؛ او را فقط مركز عوامل مادى ب

  .اخالقى انسانى ابدًا بحثى ننمايند

حضرت ولى امراهلل كامًال به نفوذ اين روح مادى آگاه بودند و تأثيرات آن را در مجامع   

انسانى به دّقت مالحظه فرمودند و امراض منتجه از آن را نيز به حّدت بصر مشاهده و در مكاتيب 

: مى فرمايند ۱۹۲۳در سال . سال ياران را بر حذر داشته و انذار فرمودند عديدۀ خود سى و شش

و بالهت و ... تشويش و اضطراب و ماديت شديدى كه عالم انسانى در آن مستهلك گشته است«

به محفل ملى امريكا مرقوم  ۱۹۲۷و در سال » .شّدت ماديت و تصنع و تظاهر در مجامع امروز

نى آثار شوم هبوط در عصيان و عدم شرم و حيا در اجراى هرعملى در قلب جامعۀ انسا«: داشتند

واضحًا نمودار است و اين عالئم بنفِسها ُمِمدِّ انقالبات و عكس العمل هايى مى گردد كه آثار 

در توقيع عمومى خود به امريكا مى  ۱۹۳۳در سال » .بروز و ظهور هر يك از ديگرى نمودارتر است

ها، حيله ها و تظاهرها و مداهنه ها، كل پنجه در سراسر مجامع عالم جنون ها و خشم «: فرمايند

آن اجِل «: در توقيع عمومى به غرب مى فرمايند ۱۹۳۴در سال » .انسانى امروز انداخته اند

معلّقى كه يادآورى مدهشى است از سقوط امپراطورى روم غربى چنان روز به روز مرعب تر مى 

دهم دهان باز نموده و در اندك مّدتى جميع عالم وجود و گردد كه گويى عفريت اين بالى ا

اين بى بند و بارى «: و در همان توقيع مى فرمايند» مدنيت آن را در كام خود فرو خواهد برد

وفساد و بى ايمانى كه اعضاء و جوارح هيكل انسانى را ريز ريز مى كند مدنيّت متزعزع محكوم به 

به هر سويى «: در توقيع عمومى فرمودند ۱۹۳۶درسال » .ى سازدفناء را به ورطۀ نيستى نزديكتر م

كه نظر اندازيم محال است كه از فساد اخالق عمومى دچار دهشت نگرديم و اين سير قهقرايى 

و در سال » .در جميع جوانب حيات انسان، چه فردى و چه اجتماعى، علنًا واضح و نمايان است

در اين ايام ما را به مبارزه مى خواند عالمى است مملو از  آنچه«: احبّاء را انذار فرمودند ۱۹۳۹
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سردى و جمودت مرگ كه از بيمارى بى دينى بر هيكل عالم انسانى ... مخاطرات و لبريز از فساد

چراغ دين ... با كمال بى رحمى عارض گشته، اركان وجود را منجمد و بى روح نموده است

تبعيضات ملى بر همه جا چون َوحِش . نندى فرو رفتهخاموش شده و عالم وجود در تاريكى بى ما

نظريات و . َعميا مسلِّط گشته و تضييقات دينى و نژادى در نهايت قساوت و بى رحمى است

كابوس . عقايد غلط با جمله هاى مرعب خود، ستايش خداى يكتا را از ريشه بر آورده است

داخته، انحطاط اخالقى و تنزل شأن دين ماّديت جميع طبقات را از حمله و فشار خود به لرزه ان

چون هيواليى سهمگين متدّرجًا با دندانهاى تند و تيز خود، اركان هستى را ريز ريز مى نمايد و 

در » .رفته رفته َاعِمده و اركان حيات و هستى را بالمّره به سوى سقوط و دمار و نيستى مى كشاند

انى را با بياناتى روشن تر از بلور و ارشاداتى ، امراض اجتماعى جاريه در جوامع انس۱۹۴۱سال 

شيوع بى بند و بارى و استعمال مشروبات الكلى، قمار و اقسام گناه و «: مملو از نور بيان فرمودند

عالقه بى پايه اى كه به كسب لّذات و غنا و ثروت و تجّمالت زمينى رايج گشته و سستى در 

قّوتى شديدتر از قبل، مخصوصًا در ازدواج ها ظاهر مى مراعات قوانين اخالقى كه روز به روز با 

گردد به نحوى كه حتّى ممانعت از آن محال مى نمايد؛ تضعيف مقام والدين و تخفيف 

اختيارات پدر و مادر در منزل و بر اوالد؛ فساد خانمانسوز طبع كتب وآنچه ادبيات مى نامند؛ 

مخّرب اساس ايمان و اركان اخالق مى باشند؛  اشائه نظرياتى كه منكر تنزيه و تقديسند و هر يك

اين روح پستى در جميع طبقات رسوخ و . كل مظاهر تدنّى عالم انسانى در شرق و غرب است

نفوذ يافته و با ريختن زهر خود به هر فردى از افراد جوامع، چه زن و چه مرد، كل را عليل و فاسد 

وان را در خود مى گيرد و كار را به جايى مى اين دنائت و پستى، پير و ج. و بيمار ساخته است

رساند كه عالم انسانى كه تا به حال بيدار نگشته و رسالت و اصالت انبياء را درك نكرده و دست 

توبه به آستان الهى برنداشته، ِسجِل كردار خود را به اعمالى َارَذل از قبل مى آاليد و نامۀ حيات 

  » .ه وقت مى سازدخويش را كه سياه بود، سيه تر از هم

: مجّدد سياط قهر الهى را بر پيكر مجامع انسانى فرود آورده و فرمودند۱۹۴۹درسال   

جهانى است كه به واسطۀ نهضت هاى سياسى به لرزه در آمده و اركان اقتصاديش از هم «

پاشيده شده و حيات اجتماعيش واژگون گرديده و جهان اخالق به ظلمت صرف رسيده؛ چنين 

  » .ه موت روحانى مبتال گشته استعالمى ب
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با ذكر اين گونه عبارات و انذارات، ارادۀ موالى َحنون آن بود كه احباى الهى را از   

خطرهاى عظيمى كه از هر جهت آنان را احاطه نموده است، محفوظ و مصون بدارند كه سيل 

ك تر مى شديم، لحن مفاسد آنان را به هالكت نرساند و هر چه به اواخر ايام حيات مبارك نزدي

مقدس شديد تر مى گرديد و با صراحتى بيش از حّد دربارۀ اين مواضيع با ياران بحث نموده و 

هر چند قاّرۀ اروپا مهد مدنيت غربى است كه به عدم «: گاهى تلويحًا و بيشتر تصريحًا مى فرمودند

ر مى نمايد، ولى ناشرين معرفت وجود خالق يكتا و فساد اخالق دچار شده و متأسفانه بدان افتخا

اين مدنيّت محكوم به فنا اهالى امريكا مى باشند و اگر به دّقت مطالعه در احوال آن كشور 

بنماييد، مى بينيد كه در وقت حاضر چگونه مظاهر اين احوال پر مالل در جميع اطراف و َانحاِء 

گرفته و به خود مشغول  آن ِخّطه نمودار است؛ ماديت لجام گسيخته چنان مردمان آنجا را فرا

در نامه اى خطاب به امريكا،  ۱۹۵۶و در سال » .نموده كه به جميع عالم نيز سرايت نموده است

اول جميع را يادآورى به مناصب روحانيه و افتخارات رحمانيه اى كه شامل آن كشور شده مى 

اران آن ديار گرديد فرمايند و بعد يك يك را متذكر مى شوند كه چه فتوحات روحانيه اى نصيب ي

ولى بعد با نهايت صراحت گوشزد مى فرمايند كه در آن موقع در پرتگاه عجيبى در تاريخ حيات 

خود واقع گشته اند و اين نقيصۀ موجود در جميع ياران انعكاس كامل حاالت و كيفيات آن 

ه شده صدفى است كه در آن، جواهر وجود به وديعه گذارد«: سرزمين است كه به قول مبارك

و در همين نامه فرمودند كه آن كشور از بحران روحانى، اخالقى، اجتماعى و سياسى مى » .است

گذرد و در اين بحران، در نهايت سختى خواهد بود؛ آن چنان سخت و دشوار كه اگر كسى با 

نظرى سطحى در آن بنگرد محال است خطرات عظيمه اى كه در ُكمون آن موج مى زند دقيقًا 

ميزان فساد اخالق به نحوى تدنّى يافته كه شدِت ُجنحه و جنايات روز افزون «. نمايدتخمين ب

شاهد بر آن است؛ فساد سياسى آن چنان است که دامنه اش روز به روز وسيع تر مى گردد و اين 

فساد در جميع انحاء کشور، حتى در اعلى طبقات رسوخ مى يابد روابط مقدسۀ ازدواج از هم 

رات والدين را در منازل خود از بين برده، به طورى كه آنان را تحقير مى نمايند و گسيخته، اختيا

اين امور از مدهش ترين مظاهر فسادى است كه دامن گير اين جامعۀ عظيمه گرديده و به نحوى 

آشكار است كه ديگر محال است مبهم و مستور بماند و هر شخص بصيرى آن را مشاهده مى 

فساد جريان ديگرى در كار است كه در جميع جوانب حيات رسوخ يافته و آن به موازات اين . كند

شّرى است كه در اين ملّت و فى الواقع هرملّت سرمايه دارى وجود دارد و آن تأكيد شديد مستمرى 
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است كه در رفاه و آسايش مادى نفوس به كار مى رود و بالمّره از آنچه كه تعلّق به عالم روح دارد 

ل آنكه تنها شالوده اى كه بر آن با نهايت اطمينان و اعتماد مى توان شالوده اى َرزين غافلند و حا

. و َاعَمدۀ متين براى سعادت عالم انسانى بر پا داشت همين جنبۀ روحانى حيات انسانى است

اين ماديت سرطانى است كه در اروپا به وجود آمده و حال در قارۀ امريكاى شمالى به حّد َاعالى 

و رسوخ خود رسيده و از آنجاست كه پنجه هاى قوى خود را به ملل آسيايى نيز كشيده و آثار  نفوذ

اكنون همين سرطان به غارت قلب خود پرداخته كه . شومش در سواحل قارۀ افريقا مشهود است

حضرت بهاءاهلل با نهايت قّوت و صراحت آن را محكوم فرمودند و اين را شعلۀ خانمانسوز دانستند 

دمۀ فتنۀ كبرى شمردند و موجب بالى عقيم گرفتند كه چون صاعقه فرود آيد و شهرها را در ومق

  » .شراره هاى خود بسوزاند و رعب و وحشت و نا امنى در قلوب ساكنين كرۀ ارض به وجود آرد

و نيز همۀ ما را متذكر داشتند كه حضرت عبدالبهاء در اسفار پر خير و بركت خود در قارۀ   

كا و اروپا در محافل و مجالس و بر منابر نداى مملو از تأثر خود را دائمًا بلند نموده و وسيع امري

اهل عالم را به ملكوت الهى دعوت فرمودند و برضّد اين سرطان ماديّت ِانذار نمودند و از لجام 

ور گسيختگى و بى اعتنايى به اصول مسلّم اخالقى و تأكيد روز افزون در رفاه مادى همه را يادآ

شدند و مخصوصًا ندا بر آوردند كه آفاق سياست بالكل تاريك است؛ چشم ها را به فاصلۀ بين 

دو مكتب افکار متوجه تر ساختند؛ هر چند اهداف آنان از يكديگر مجزا است ولى هر دو را، 

رافعين لواى مقصود، محكوم به فنا و نيستى مى دانند؛ زيرا هر دو ناشرين فلسفۀ مادى مى باشند 

و از اساس روحانى و ارزش هاى معنوى حيات انسانى بالمّره غافلند و نمى دانند كه فقط بر 

 . اعمدۀ متينۀ قويۀ روحانيت است كه مى توان بارگاه سعادت و اقبال عالم انسانى را بر پا كرد

  »مسلخ عشق«نقد فصل آخر  ٣٦٩:نکتۀ هفتم

و صحنه هاى كليشه اى مصنوعى  از نكات عجيبه در مسلخ عشق سعى در به هم بافتن وقايع

از . است كه طبيعى و واقعى نيستند و معلوم است دروغ و زادۀ اوهام نويسندگان آن مى باشند

آشكارترين اين موارد كه گوياى اكاذيب و افترائات كل كتاب است، قسمت آخر داستان يعنى 

قسمت اول در  ۱۵در داستان جعلى . قسمت قبل از آن مى باشد ۱۵آن در مقايسه با  ۱۶قسمت 

، يازده سال پس از آن ۱۶در رژيم پهلوى اتفاق مى افتد و قسمت ) ۹۸ص ( ۱۳۵۲سال 

قسمت  ۱۵در آن . ، در رژيم جمهورى اسالمى واقع مى شود۱۳۶۳، يعنى سال )۲۹۴ص(
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بهائيان از عوامل رژيم پهلوى و ساواك و اسرائيل ترسيم و محسوب مى شوند و دست در دست آنها 

، و با كمك آنها هر خالفى مى توانند بكنند )۱۳۲، ۱۰۴، ۱۱۰، ۷۲، ۹۹- ۹۸صص (دارند 

؛ رديه هاى آقاى شهبازى و ظهور و سقوط سلطنت پهلوىاين مضامين را در رديه هايى چون (

، بند شش شرح آن رفت مى توان ديد و در حقيقت منشأ دوم از بخش اّول امثال آن كه در فصل

و حتى مى توانند خانۀ پدر و مادر رعنا را در ِده با هماهنگى ) !مسلخ عشق و آنها يكى است

دمار از روزگار «و كدخداى ده را شكنجه كنند و ) ۱۱۰ص(محفل همدان و ساواك آتش بزنند 

و ) ۱۷۹ص(و جوانان ده را جلو چشم والدينشان به فلك بندند ) ۱۷۹ص(» مردم ده در آورند

در ادامه اشاره به افترا و دروغ بودن اين موارد . ۱۷۹ص( مردانى از ده را در ساواك زندانى كنند

  ).خواهد شد

، شرايط فوق در رژيم »دروغگو كم حافظه مى شود«اما جاعلين مسلخ عشق به مصداق    

پهلوى را عينأ به دوره جمهورى اسالمى نيز كه قسمت شانزدهم داستان در آن اتفاق مى افتد، 

مى گذرد؛  ۱۳۵۲مت شانزدهم، يازده سال از وقايع سال توضيح آنكه طبق قس. منتقل مى كنند

است و حداقل شش سال است كه جمهورى اسالمى بر پا شده و در  ۱۳۶۳يعنى حداقل سال 

اين فاصلۀ شش ساله همۀ بهائيان از دانشگاه ها و مشاغل خود اخراج و محروم شده اند؛ دولت 

دره و بسيارى از بهائيان را زندانى و ده ها تشكيالت بهائى را منحل و اموال جامعۀ بهائى را مصا

مراجعه  ۶تا  ۱به ضميمۀ (وارد كرده است  بهايياننفر را شهيد نموده و انواع باليا و مظالم را بر 

عضو شوراى  ۱۳۸۴كه اينك در سال  — ، به طورى كه به قول يكى از َأِمۀ نماز جماعت)شود

ب اسالمى و در فضاى جمهورى اسالمى، بهائيان در اثر انقال — عالى نگهبان و دبير آن هستند

، »طومار يك قرن فعاليت بهائى ها« ٣٧١باقى. و به قول آقاى ع ٣٧٠نفس هم نمى توانند بكشند

شده و حكم معدوم دارند، در چنين زمان و شرايط و فضايى، » در كوتاه مدتى درهم پيچيده«

، آقاى توّكلى ۱۳۶۰ت در سال جاعلين مسلخ عشق در قسمت شانزدهم اشاره مى كنند كه درس

ص (۱۳۶۱-۶۲و لذا خانم جاللى حدود سال ) ۵، سطر ۲۹۷ص (به دست فرهمند كشته شد 

و سپس در دو ). ۳۰۰ص(از خانۀ آقاى توكلى بيرون آمده و ديگر بازنگشت ) ، سطر آخر۲۹۵

تا آخر كتاب است مواردى را مطرح مى  ۱۶كه آخر فصل ) ۲۹۹- ۳۰۰صص (صفحۀ آخر كتاب 

- ۳۰۰ازجمله در صفحات . ند كه با توجه به مطالب فوق، كذب آن آشکارتر از آفتاب  استكن
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و  ۱۳۶۰است كه خانم جاللى كلفت خانۀ آقاى توكلى پس از قتل آقاى توکلى در سال  ۲۹۹

  :شرح آن براى ژانت، ماجراهاى بعدى را چنين ادامه مى دهد

كه با اين كار، بهائيان برايم آبرو نمى  مى دانى. من كه نمى توانستم از فرهمند شكايت كنم

چنين تهمتى ) يعنى فرهمند(من كه نمى توانستم كه به كسى كه مورد اعتماد همه بود . گذاشتند

من چه كاره بودم، . تازه، پليس را هم راحت مى توانستند بخرند. بزنم؟ اصًال كسى باور نمى كرد

فن و دفن و مراسم يادبود، آن ثروت هنگفت به عزيزم؟ يك زن تنها چه مى تواند بكند؟ بعد از ك

ويالها، پاساژها، باغ ها، ماشين ها، پول هاى نقد، شركت و . فرهمند رسيد و همه را باال كشيد

وقتى . بميرم برايش. آمد، اما چه آمدنى) از ژاپن(ژاكلين باالخره . بنگاه، همه و همه مال او شد

با چه شكوه و ) ۲۳۹، ص۱۳۵۲-۵۳د سال يعنى در زمان حكومت پهلوى، حدو(مى رفت 

ژاكلين خيلى دوا و ... جاللى بدرقه شد، اما وقتى برگشت هيچ كس نبود به او خوش آمد بگويد

باالخره وقتى فرهمند براى بيت العدل كانديد شد . دكتر كرد بلكه مادرت معالجه شود، اما نشد

همه چيز را . ود مادرت را با خودش ببردژاكلين تصميم گرفته ب. بايد به اسرائيل عزيمت مى كردند

قبل از اينكه عذرم را بخواهند، از . من هم ديدم ديگر جايى در آنجا برايم نمانده است. فروختند

ديگر با هيچ كدام از بهائيان هم . بعد از آن ديگر هيچ خبرى از آنها ندارم. آنجا بيرون آمدم

و يك َانگ به آدم بچسبانند، كارى براى كسى نمى  ديدم به جز اينكه هزار. ارتباطى برقرار نكردم

عضو بيت العدل مان كه اردشير فرهمند باشد، . بهتر ديدم كه به كلى با آنها قطع رابطه كنم. كنند

  . كسانى كه به اصطالح مصون از هر خطايى هستند و معصومند، واى به حال بقيه

سالمى قدرت را در دست كه جمهورى ا ۱۳۶۰- ۶۱معلوم نيست در چنان جوى درسال   

گرفته بود و بهائيان به قول يكى ازمسئولين و علماى بلند پايۀ رژيم، نفس نمى توانستند بكشند و 

مورد انواع اتهامات ناروا بودند، چطور يك كلفت بهائى نمى توانسته تهمتى به فرهمند بزند و 

مؤمن و امين آن وقت جمهورى چطور بهائيان مى توانستند در آن جّو، پليس انقالبى و مكتبى و 

طبق ص (ساله  ۳۷و چگونه فرهمند ! اسالمى را مثل مأمورين ساواك و پليس زمان پهلوى بخرند

ساله  ۳۷حدودًا  ۱۳۶۰ -۶۱ساله بوده و لذا در سال  ۲۸، فرهمند ۱۳۵۲، در حدود سال ۲۰۸

معۀ بهائى و ، در چنان جوى كه اموال جا)۲۹۸ص (كه رئيس محفل ملى هم شده بوده ) بوده

حداقل بهائيانى كه ثروت داشتند مصادره شده بود، توانسته فقط با يك وكالت از طرف آقاى 

، ويالها، پاساژها، باغ ها، ماشين ها، پول هاى نقد، شركت، بنگاه، )۲۹۸ص(توكلى مقتول 
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همه و همه را باال بكشد و مالك شود؟ وچطور در چنان جّوى كه اعضاى چند دورۀ محفل 

نى ملى بهائيان ايران و ساير محافل روحانى محلى و تشكيالت تابعه، ازجمله رئيس محفل روحا

روحانى ملى، دستگير يا ربوده و شهيد شده بودند و لذا عمًال محفل ملى ايران در انتخابات بيت 

زنده ) ۲۹۷-۲۹۸صص (العدل اعظم شركت نداشتند، فرهمند به عنوان رئيس محفل ملى 

سير مشخص انتخابات بيت العدل اعظم، كانديد بيت العدل شود و با ژاكلين به و بدون (!) باشد

  ! و عضو بيت العدل هم بشود) ؟(اسرائيل برود 

اى كاش جاعلين مسلخ عشق به آيات قرآنى و كلمات ائمۀ اطهار ! سبحان اهلل! سبحان اهلل  

د تا مرتكب چنين در خصوص تقوى و صدق و امانت و نهى از تهمت و افترا مزين بودن) ع(

اول گفته شد، ايشان هم خطبۀ هّمام از  بخشاى كاش چنان كه در . نمى شدند افتضاحى

را در وصف متّقين مى خواندند و بر چشم دل و جان مى نهادند تا ) ع(حضرت اميرمؤمنان على 

كتاب «، »كتاب علّيين«ولى افسوس اين از سنن الهى است كه در برابر . چنين افترائاتى ننويسند

خطاء جاعلين را به پاى ديانت مقّدس اسالم و ساير  بهايياناما . نيز آشكار مى گردد» سّجين

مسلمانان عزيز و هموطنان گرامى نمى نويسند و حتّى براى جاعلين از درگاه الهى طلب عفو مى 

نها را مؤيد بر كنند تا انشاءاهلل روح مقّدس رسول اكرم  از عالم باال نظر رحمتى بر ايشان افكند و آ

چه كه مسؤليت و عواقب دنيوى و اخروى جعل اكاذيب و افترائات در درگاه . توبه و انابه فرمايد

مَع «: الهى بس عظيم است؛ چنانكه در قرآن كريم مى فرمايد الس َوال َتقُف ما َليَس َلَك ِبِه ِعلٌم ِان

و پيرو مشو آنچه نباشد : ، مضمون۳۸سورۀ اسراء، ( » .والَبَصَر و الُفؤاَد ُكل اؤلَِٔك كاَن َعنُه َمسُؤالً 

  .) به درستيكه گوش و چشم و دل، همة آنها هستند از آن پرسيده شدگان. مر تو را به آن دانش

كه  دوازده تعاليم بهائيتازعالئم بى اّطالعى جاعلين مسلخ عشق مانند صاحب رديۀ   

ه مى نويسند، عضو بيت العدل به تنهايى گذشت؛ آنك ۶، بند دوم از بخش اّولذكرش در فصل 

مصون از خطا است حال آنكه طبق نصوص بهائى، به جمع بيت العدل به ارادۀ الهى مصونيت 

در اين مورد به نصوص صريحه حضرت بهاءاهلل، ازجمله مندرج . (داده شده و نه يك يك اعضاء

  .) مراجعه شود اركان نظم بديعدر 
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   ايرانيان عزيزبه  ى و مژدهدۀ رديه نويسآين: نکتۀ هشتم

و اما از عجايب ديگر در مسلخ عشق آنكه به فرض صّحت اينكه خانم مهناز رئوفى خود به 

تنهايى آن را نوشته، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا شهادت و گواهى هاى متعّدد جزئى و كلّى 

نهايى مشاهده شده كه در كتاب درخصوص وقايع آورده شده، همه و همه توّسط خود ايشان به ت

و يا توسط ايشان و ديگران، و يا صرفًا در قّوۀ واهمۀ جاعلين شکل گرفته؟ مشاهدات ايشان اكثرًا 

از جمله اين وقايع موارد متعدد فساد و فحشا و شرب خمر و زنايى . از وقايعى پنهانى حکايت دارد

) ۱۹و  ۱۸سطر  ۱۵۲، ۱۳۸صص(است كه به بيش از نود درصد جامعۀ بهائى نسبت داده شده 

بين  ۱۵۲، ۱۳۴-۱۳۶، ۹۵- ۹۶، ۷۴، ۳۱، ۲۴، ۲۱و چند مورد آن را صريحًا در صفحات 

شخصيت هاى داستان ژاكلين و فرهمند، آقاى توكلى و خانم جاللى، يعقوب پسر دكتر رحيم 

خان حكيم باشى و زنى مسلمان، و بين مادر فرهمند و آقاى دكتر قائمى و بين پدر فرهمند با زن 

گويا جاعلين مسلخ عشق سورۀ . آقاى دكتر قائمى و همسر يعقوب، خواهر فرهمند ذكر مى كند

مباركۀ نور قرآن مجيد و لزوم چهار شاهد عادل براى اثبات زنا و آيات ديگر آن را زيارت نكرده 

و  ۴سورۀ نور، آيات (در دنيا و آخرت » ملعون«و » فاسقون«اند كه اّفاكان و تهمت زنندگان زنا را 

عذاٌب َاليٌم فى الُْدنيا «و ) ۲۳و  ۱۱همان، آيات (» عذاٌب عظيمٌ «ناميده اند و بر ايشان ) ۲۳

مقدر فرموده اند و روزى خواهد رسيد كه هر حرف و هر كلمه از ) ۱۹همان، آيۀ (» واالِٓخَرةِ 

ْشَهُد يوَم تَ «: جعليات و اتهامات مسلخ عشق شهادت بر خطايشان خواهد داد؛ چنانكه مى فرمايد

روزى كه شهادت مى دهد . ۲۴همان، آيۀ (، »َعَليِهم الِْسَنُتُهم َو َايديِهْم َو اْرُجُلُهم ِبما كاُنوا يْعَمُلونَ 

  .)بر ايشان زبان ها و دست ها و پاهايشان به آنچه كه مى كردند

سراسر كتاب مملو است از چنين شهادت هاى كذبى كه فى الحقيقه نيازى به جواب هم   

عى«: د زيرا كه از قبل در فقه اسالمى گفته اندندار اقامۀ دليل با مدعى است(» َالَْبيَنُة َعَلى الُْمد( ،

نفس انتخاب . و اين جاعلينند كه بايد مدارك جهت اثبات اكاذيب و افترائات خود ارائه دهند

ست؛ زيرا در اين قالب داستان و رمان براى جعل اكاذيب نيز خود ُمثِبِت افترا بودن كّل داستان ا

قالب همه چيز را مى توان به خورد خواننده داد و رطب و يابس را به هم بافت و نفس جعل 

شخصيت هاى داستانى چون فرهمند خود حاكى از غير حقيقى بودن آنهاست؛ زيرا اگر قرار بود 

 از اسامى حقيقى افراد جامعۀ بهائى كه عضو محفل ملى و بيت العدل اعظم هم شده اند،

. استفاده شود، زندگى ايشان معلوم بوده و هست و كذب جاعلين خيلى سريع بر مال مى شد
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و يا معدودى در  — جالب است كه ده ها رديۀ قبلى معرضيِن اين ظهور اعظم نيز كه در ايران

در قالبى غير داستانى نوشته شده، نتوانسته تحقيقى دقيق و منصفانه ارائه دهد  — خارج از ايران

ها نيز مملو از اكاذيب است و شايد بى اثر بودن آنها در جلوگيرى از رشد امر بهائى يكى از و آن

  .داليل انتخاب قالب داستانى براى جعل مسلخ عشق بوده باشد

كه طبق پيش بينى هاى  عرض نمايدر جاعلين مسلخ عشق بايد اما براى شادى و سرو  

و  — و حتى حال نيز تنها نيستند — نها نخواهند بودطلعات مقدسۀ اين امر نازنين، در آينده آنها ت

مادى و «جاعلين و معرضينى نيز از ساير ملل و نحل عالم ظاهر خواهند شد و با جميع قواى 

عليه اين امر اعظم قيام خواهند نمود و رديه نويسان اين مرز و بوم را يار و ياور » سياسى و ادبى

   :ى فرمايندچنانكه حضرت عبدالبهاء م. خواهند بود

عنقريب . امر عظيم است عظيم و مقاومت و مهاجمۀ جميع ملل و امم شديد است شديد

نعرۀ قبائل افريك و امريك و فرياد فرنگ و تاجيك و نالۀ هند و اّمت چين از دور و نزديك 

   ٣٧٢.بلند گردد و كل به جميع ُقوى به مقاومت بر خيزند

، شوروى كمونيستى )۱۹۳۳و  ۱۹۲۹به سال (چنان كه به جز ايران، قبًال در تركيه   

، عراق، سودان، ...)نيمه اول قرن بيست و(، مصر )ميالدى ۱۹۳۷(، آلمان نازى )به بعد۱۹۱۷(

به اشكال مختلف با امر بهائى مخالفت شده و به ... اندونزى، فيليپين، امريكا، انگلستان،

و  ٣٧٣حمله قرار گرفته است تشكيالت نظم ادارى بهائى مورد ۲۰خصوص چندين مورد در قرن 

چنان كه در نص فوق مشخص است، بزودى كل عليه دين بهائى و جامعه و تشكيالت آن قيام 

سپتامبر  ۱۵بديع، مطابق  ۱۳۵شهرالعزه  ۹بيت العدل اعظم در پيام منيع مهيمن . خواهند كرد

  :در توضيح بيان مبارك فوق چنين مى فرمايند ۱۹۷۸

مقاومت و مهاجمه جميع ملل و امم «: ح عبارت مى فرمايندمالحظه نماييد كه به صري  

و شبهه اى نبوده و نيست كه مقاومت سيل امراهلل و هجوم بر مقّدسات دين » .شديد است شديد

اهلل از طرف جمهور ناس و زمامداران هر دو، در شرق و غرب و جنوب و شمال و همچنين از طرف 

مبشّرين حضرت روح در دو قارۀ استراليا و افريك و  رؤساى كنائس در دو قاره اروپ و امريك و

  ...اقطاب و رؤساى اديان عتيقۀ هند و چين در جنوب شرقى قارۀ آسيا و شرق اقصى خواهد بود

  : و در همين پيام، بيان مبارك ديگرى از حضرتشان را شاهد مى آوردند
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و تفريق و تخريب بنيان اليوم قواى رؤساى اديان ِبَاْجَمِعِهم متوّجه تشتيت انجمن رحمن 

حضرت يزدان است و جنود ماّدى و ادبى و سياسى جهان از هر جهت مهاجم، چه كه امر 

  ٣٧٤.عظيم است عظيم و عظمت امر در انظار واضح و الئح

جاعلين مسلخ عشق و شادى و سرور  البد موجببينى هاى فوق  اّما اگر چه پيش! اّما  

گفت  ادامه اين پيش بينى  به ايشانبايد رض تأّسف ، ولى با عخواهد شداسالف و اخالفشان 

مالحظه فرماييد بيت العدل اعظم . حاكى از تبديل آن سروِر موقت به غم و يأسى دائمى است

   :دربارۀ ادامۀ بيان حضرت عبدالبهاء مذكور در فوق چه مى فرمايند

مقدمۀ اعالن ) منظور هجوم جميع ملل و امم نام برده در فوق است(اين انقالب اعظم ...

امراهلل در تمام كرۀ ارض و غلبۀ ُجنُد اهلل و ِانهزام و انقراض اعداءاهلل و تنبّه عمومى اهل 

  .خواهد بود» َيْدُخُلوَن فى ديِن اهلل َاْفواجا«عالم و اقبال دول و امم و تحّقق بشارت 

آنكه چنين نيست  چه كه اگر غير از اين بود، وعوِد کلِّ اديان عبث و بيهوده مى ماند، حال  

: و چنانكه در مقدمه نيز ذكر شد، حق در كتب آسمانى و ازجمله قرآن چنين وعده فرموده است

، نيز با مضمونى مشابه ۸- صف(» يريُدوَن ِليْطِفؤا ُنوَراهللِ ِبَاْفواِهِهم َواهللُ ُمتُِّم ُنوِره َو َلْوَكِرَه الْكاِفُرونَ «

يقين دارند كه همين رديه  بهاييانقبالٔ اشاره شد،  ۵ه در بند اما از طرفى، چنانك). ۳۲- سورۀ توبه 

ساله، اگر با چشم انصاف خوانده شوند، مى توانند خواننده را به  ۱۶۳هاى داخل و خارج 

، حقانيت »ُتْعَرُف اَالْشياُء ِبَاْضداِدها«حقيقت و واقعيت امر اعظم بهائى سوق دهند و به مصداق 

آشكار نمايند و در اين صورت است كه شايد خداوند به فضل خويش اين امر الهى را بر ايشان 

رديه نويسان را ببخشايد وآداب توبه به ايشان بياموزد و غم و يأس دائمى شان را به فرح و سرور 

زهر «با اقتدا به مواليشان كه فرموده اند،  بهاييانابدى تبديل فرمايد؛ و به همين نيت است كه 

و حال و نيز در آينده، دست به دعا هستند كه پروردگار مهربان چنين  ، قبالً »دهند شهد دهيد

ُقْل ُكل ِمْن ِعنِْد «فرمايد و غافالن را هشيار نمايد و بر جبران مافات مؤيّد فرمايد و به كلمۀ مباركۀ 

از براى ... به مثابه آب«آن را  ِكتاُب َعهدىكه حضرت بهاءاهلل در وصيت نامۀ مباركشان » اهلل

تعبير فرموده اند و اضافه » .طفاء نار ضغينه و بغضاء كه در قلوب و صدور مكنون و مخزون استا

، هدايت و »احزاب مختلفه از اين كلمۀ واحده به نور اتّحاد حقيقى فائز مى شوند«نموده اند 

  !ِاْن شاَء اهلل. رهنمون فرمايد
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بى انصاف نامهربان را کنار  لحظه اى ذکر اقليتى رديّه نويس، بخش جا دارد در آخر اين  

را مژده دهد که موعود آسمانيشان حضرت بهاءاهلل و مهربان منصف هموطنان عزيز اکثريت  و گذارد

   :سال قبل خطاب به ناصرالدين شاه قاجار و علماى ايران چنين وعده فرموده اند ۱۳۵در 

الِم الذى َنَسجوُه بِ ...  ا االَن َحَجبونى ِبِحجاِب الظ نوِن َو اَالوهامِ َام َيُد . َايِدى الظ َسوَف َتُشق

لماِء َو َيفَتُح اهللُ ِلَمدينِته بابًا ِرتّاجًا يَلِة الدٍِٔذ َيدُخلوَن فيَها النّاُس . الَبيضاِء َجيبًا ِلهِذِه اللَيوَم

و اما (ا َبدا ِفى الَبداياِت َافواجًا و َيُقوُلوَن ما قاَلتُه الّالِٔماُت ِمن َقبُل ِلَيظَهَر ِفى الغاياِت م

االن مرا در پرده اى تاريک که به دستهاى گمان و اوهام بافته اند مستور و پنهان کرده اند، 

اما به زودى يد بيضاى الهى براى اين شب تاريک، گريبانى مى شکافد و خداوند براى 

ِد شهر الهى و شهر معنوِى خود، درى بزرگ مى گشايد و در آن زمان مردم دسته دسته وار

دين جديد خدا خواهند شد و خواهند گفت آنچه را که از قبل، مصريان در سرزنش زليخا 

به خاطر عشقش به يوسف گفتند، تا در عاقبت و انتها، آنچه در اوايل و گذشتۀ ايام آشکار 

  ). شد، ظاهر و تکرار گردد

ه هاى خود در رديّ  اقليتى بى انصافسال است که  ۱۶۳اگر چه ! آرى هموطنان نازنين  

شهيد مى کنند، و لى به  بهائيان را به خاطر عشق ورزيدن به يوسف ِ بها سرزنش و آزار و حبس و

همانند خواهران و برادران ِ بهائى ِ ايرانى ِخود، روى ِ دلجوى الهى ِ محبوب موعود  همهزودى  

باز نخواهند » ترنج دست از«خود، حضرت بهاءاهلل، يوسف معنوى ِ زمان، را خواهند ديد و 

شناخت، و خواهند دانست که دلدادگان آن يوسف ِ روحانى فقط ايرانى نيستند، بلکه از همۀ 

و از جمله اخبار خوش اخير براى هموطنان عزيزمان که . کشورها و نژادها و اقوام و ملل مى باشند

ميالدى وقايعى در همان  ۲۰۰۶پس از تايپ ِ نهايى ِ به تأخير افتادۀ اين متن رسيده آنکه در سال 

مصر اتفاق افتاد که در اثر آن دوباره مصريان در جستجوى يوسف برآمده اند و در اثر استقامت 

ُعشاق بهائى آن ديار که موجب ِاعالِن عمومى ِ امر بهائى در مصر شده، از جمله فقط در ماه 

ر مورد امر بهائى مصرى از سايت عربى ِ بهائى براى کسب اطالعات د ۲۰۰۰۰مى، بيش از 

ديدن نموده و عالقه مندان در نقاط مختلفۀ عالم نيز هزاران نسخه از کتب و آثار بهائى را به زبان 

عربى از کتابخانۀ اينترنت بهائى استخراج نمودند و ميليونها نفر با تماشاى برنامۀ هفتگِى يکى از 

و بى انصافِى مخالفان و فرعونيان  ايستگاههاى تلويزيونى معروف مصر با حقايق و اصول امر الهى
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ظالم آشنا شدند و رسانه هاى بين المللى عربِى دنيا و سايتهاى مختلف اينترنت به زبان عربى نيز 

 ۲۹به نقل از پيام (توجه خاصى به امر بهائى و بهائيان مصر نشان داده موجب اشتهاِر آن شدند 

آمده است، مراجعه  ۶ضميمۀ شمارۀ  اصل ِ اين پيام در آخر. بيت العدل اعظم ۲۰۰۶جون 

  ).شود

سال پيش از کشور  ۱۶۳اما ايرانيان عزيز نبايد غمگين باشند، زيرا يوسف معنوى اين بار   

شهيد داده  ۲۰۰۰۰ايشان ظاهر شده و اولين ُعشاقش نيز ايرانى بوده اند و در راه عشقش بيش از 

پس بايد . دنيا نام يوسفشان ُمشتهر شدهاند و در اثر خون همانهاست که اينك در مصر و سراسر 

شاد باشند و مژده باد ايشان را که هم اينک ايرانيان عزيزى از طريق اينترنت و نيز دوستان و فاميل 

و همکاران بهائى خود به شناخت يوسف زمان، حضرت بهاءاهلل، مشغول شده اند و بعضًا در 

  . عشق معنوِى جديد ِ خود سر از پا نمى شناسند

  . اى به قربان آن يار معنوى و دلدادگانش» .ا يار که را خواهد و ميلش به که باشدت«

  .دّوم به جزئيات ايرادات مسلخ عشق خواهيم پرداخت بخشاول، در  بخشاينك پس از پايان 
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  :دّوم بخش

  »مسلخ عشق«اتهامات يکايک پاسخ به 
 

به جواب هاى جزئيات خش باول ذكر شد، در اين  بخشهمان طوركه قبًال در مقدمه و  

اّول و هشت بند و بخش البته با آنچه مفصًال در مقّدمه و . اتهامات مسلخ عشق خواهيم پرداخت

نكات كلّى مذكور در آن آمد شايد ديگر لزومى به بررسى محتواى كتاب نباشد و خود مطالب 

ت بعضى جزئيات آن اما از آنجا كه ممكن اس .مسلخ عشق پاسخ افترائات و اكاذيب آن نيز باشد

قبًال و مشخصًا مورد اشاره قرار نگرفته باشد، لذا ذيًال تا آنجا كه الزم است، با قيد صفحه مربوط 

ارد ذيل، به خاطر نشان مى كند كه اكثر مو قبل از شروع از مسلخ عشق، مطالبى تقديم مى گردد و

 وت در هر مورد، اشاره به اين جه اّول مورد بحث قرار گرفته است بخشنحوى در مقّدمه و 

اّول يا مقّدمه نخواهد شد، اما خود عزيزان خواننده بايد بدانند كه در مورد هر  بخشارجاع به 

ا به آنه — و گاه بايد — اّول وجود دارد كه مى توانند بخشلب، توضيحاتى نيز در مقّدمه و مط

  .چرا مسلمان شدم نيز مى باشداّول و دّوم، پاسخ به رديۀ بخش  مراجعه فرمايند و نيز پاسخ هاى

خود را صاحب الزمان «اشاره كرده كه حضرت بهاءاهلل  ۱مسلخ عشق پاورقى  ۲در صفحۀ   

و محققين  بهاييان» .ناميد و اّدعاى نبّوت و قائميت كرد و سپس مّدعى ربوبيت و الوهيت شد

همين . مودندمنصف مى دانند كه ايشان ادعاى قائميت نفرمودند؛ بلكه حضرت باب چنين فر

دليل بر اطالعات ناقص نويسندگان مسلخ عشق است، و يكى از چندين داليل جعلى بودن 

  .مسلخ عشق نيز مى باشد، چه كه بعيد است خانم رئوفى چنين مطلب واضح و ساده اى را ندانند

رئيس فرضى محفل (با توصيفاتى سعى نموده منزل آقاى توكلى  ۱۳- ۱۵در صفحات   

قصرى مجلّل كه در آن نشانه هايى از همسويى امر بهائى و رژيم پهلوى به چشم را ) ۲۰ص  -ملى

مى خورد، تصوير كند كه اين نيز زاييدۀ اتهامات و افترائاتى است كه در قوۀ واهمۀ نويسندگان 

، الهام م از بخش اّولوّ دفصل از  ۶مسلخ عشق نقش بسته و آن را از رديه هاى مذكور در بند 

نين با چنين تصويرى مى خواهد چنين قصرى را از يكى از اعضاى تشكيالت همچ. گرفته اند

بهائى با زندگى يك بهائى كه به دستور همين اعضاى ثروتمند، به دهى مهاجرت كرده و در خانه 
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اى محّقر و در فقر زندگى مى كند، مقايسه نمايد و نشان دهد كه اعضاى تشكيالت خود در ناز و 

اآگاه را به مهاجرت براى اهداف پوشالى مى فرستند و تبرعات و پول هايى را نعمتند ولى بهائيان ن

حال آنكه ) ۱۴۱نيز ص (كه از بهائيان جمع آورى مى شود، صرف بهائيان فقير نمى كنند 

، بهاييانفصل اّول قبًال اشاره شد چنين نيست و جالب آنكه هموطنان عزيز  ۴چنانكه در بند 

د كه در ميان بهائيان فقير يافت نمى شود؛ زيرا به يكديگر رسيدگى مى بارها به بهائيان گفته ان

و نكتۀ . كنند و چنانكه قبًال ذكر شد اين شهادتى است كه امثال مرحوم خمينى نيز اظهار كرده اند

َاهّم آنكه جامعۀ بهائى عالوه بر سعى در زدودن فقر از ميان بهائيان، هر وقت استطاعت داشته، به 

حضرت ولى امراهلل  توقيعات(يز غير بهائى از هر قوم و آيين نيز كمك نموده است هموطنان عز

اگر حمل بر غرور نبود فعاليت هاى فرهنگى و مادى ). خطاب به محفل روحانى ملى بهائيان ايران

ساله جامعه بهائى ايران به مردم اين كشور مقّدس را در چند صفحه فهرست وار  ۱۶۳و معنوى 

اين فعاليت ها در تمام دنيا توسط . جاعلين مسلخ عشق خود را به غفلت نزنندبرمى شمرد تا 

 .قبل در اين خصوص مطالبى ذكرشد، مراجعه شود بخشدر . ائيان انجام شده و مى شودبه

سعى شده تصويرى بد از يكى از لجنه هاى نظم ادارى بهائى ارائه شود كه  ۲۳در ص  

صفحات ديگر نيز اعضاى محافل و جلسات بهائى  در. اعضايش مشتى سيگارى و تنبل هستند

فاسد و بى عفت جلوه داده شده اند و حال آنكه چنين نيست و همين اعضا انواع بالياى را در 

تاريخ امر بهائى تحمل نموده و بعضى در راه عشق الهى شهيد هم شده اند و چون چنين بوده و 

ند، اوهام و آرزوهاى محال خود را دربارۀ هنوز نيز جاعلين مسلخ عشق شاهد چنين رويه اى هست

ذلّت جامعۀ بهائى، حقيقت فرض كرده اند و بر صفحۀ كاغذ آورده اند؛ حال آنكه اين مقام، نه 

جاى حسد و بغض و اوهام و خياالت خام است، بلكه اى كاش غبطه مى خوردند كه چطور در 

نسانى خدمت كنند، بدون آنكه جامعه اى، زن و مرد مى توانند دوشادوش هم به وحدت عالم ا

در مهالِك نفس و هوى غرق شوند؛ و به زودى جاعلين مسلخ عشق نيز خواهند فهميد كه چه 

الگوى حسنه اى را يد صنع الهى آفريده است كه زنان و مردان، مانند دو بال يك پرنده، مى 

خوشبختانه اين  .توانند در كنار يكديگر خدمت كنند، و در عين حال عفيف و متقى هم باشند

فصل اول هم آمد، غير بهائيان زيادى نيز به آن شهادت داده  ۴حقيقتى است كه، چنانكه در بند 

 .و آن را به عنوان الگويى براى جهان معرفى كرده اند
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مرتكب اشتباه فاحش ديگرى شده و آن اينكه ذكر كرده نقشۀ ده ساله در زمان  ۲۳در ص   

است، جارى بوده حال آنكه نقشۀ ده ساله از . ش. ه ۱۳۵۲وقوع حوادث مسلخ عشق كه سال 

جريان داشته و در سنۀ ) م  ۱۹۶۳تا  ۱۹۵۳/ ش۱۳۴۲تا  ۱۳۳۲(بديع  ۱۲۰بديع تا  ۱۱۰سال 

اصوًال جاعلين مزبور از بعضى اصطالحات و كلمات . ، ده سال از اتمام آن مى گذشته۱۳۵۲

ى داستان جعلى استفاده كرده اند، ولى رايج در فرهنگ و جامعه و تشكيالت بهائى در البال

صرف به كار بردن اين اصطالحات، دليل بر آگاهى و احاطۀ ايشان بر امر بهائى و جامعه و نظم 

ادارى آن نيست؛ چنانكه اشتباهات زيادى در كاربرد اصطالحات مزبور در كتاب مالحظه مى 

جالب است عرض نمايد در حظيرة القدس را حضرت القدس نوشته؛ و  ۱۶۳مثًال در ص (شود 

بسيارى از رديه ها كه مالحظه نمود عينًا اين اشتباه تكرار شده بود و اين نشان مى دهد كه 

ه در كتاب سابق به عنوان نمون. بسيارى مطالب رديه ها تكرارى و از روى هم نوشته شده است

، صص ۱ج (بود  ، حضيرة القدس نوشتهظهور و سقوط سلطنت پهلوى، ۶بند لالذكر در فصل اوّ 

گويا يكى از اهداف اصلى ايشان اين بوده كه با به كار بردن اين قبيل )) ۳۷۶و  ۳۷۴

اصطالحات، از نظر روانى و فكرى و قّوۀ واهمه، بهائيان را تحت تأثير آشنائى خود با 

حال اصطالحات مزبور قرار دهند و با اين حيله ساير مطالب غلط خود را به بهائيان القاء نمايند، 

آنكه بهائيانى كه مسلخ عشق برايشان با پست فرستاده شده بود، درهمان نگاه اّول متوجه اين 

حيله شدند و مسلخ عشق هم مانند ديگر رديه ها، تأثير معكوس بخشيد و تبديل به ظهور و بروز 

عه شد تا بار ديگر مانند صدها موارد قبل، به عظمت دين و جام بهاييانبيشتر انجذاب و غيرت 

 .خود ايقان بيشترى پيدا كنند و عشق و محبتشان را به آن، ظاهر تر سازند

نقل قولى از حضرت عبدالبهاء در صعود فرزندشان آورده شده كه به روش  ۲۶در ص   

معمول رديه نويسان در نقل قول ها، ناقص و بعضًا محّرف و دروغ است و ادامه آن را عمدًا 

نقل شده كه به زبان حال و به لسان عاطفه و احساسات  از حضرت عبدالبهاء. ننوشته است

و بعد ) مضمون(بشرى، اول مى فرمايند خدا كريم است و كريم چيزى را كه داده پس نمى گيرد 

در ادامه به لسان و لحنى ديگر كه لحنى الهى و معنوى است در جواب لحن اول و پاسخ به سؤال 

وجود فرزندشان را برداشته است تا در قسمت ديگرى جانسوز مذكور مى فرمايند خدا نهال و گل 

در الواح ديگرى نيز درباره صعود . از باغ وجود بكارد و از اين جهت نهايت شكرانه آشكار است

عزيزان فرموده اند كه اگر چه به مقتضاى بشرى و فراق حاصله، صعود عزيزان حزن آور است؛ ولى 
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رور است كه ارواح از قفس ناسوت آزاد مى شوند و به مقتضاى روحانى جاى صدهزار شكرانه و س

به جهان ملكوت پر مى كشند و اين حقيقتى است كه در الواح و مناجات هاى دلكش هيكل 

به مجموعۀ ادعيه و الواح مخصوص جلسات تذكر، و .(مباركشان آشکارتر از خورشيد تابان است

 )ع شودمجموعۀ نصوص دربارۀ بقاى روح و گلزار تعاليم بهائى رجو

اى كاش جاعلين را حالى روحانى دست مى داد تا حالوت لحن عاطفى بشرى را در بيان   

اول حضرت عبدالبهاء، و حالوت معنوى و الهى در بيان دوم ايشان را كه عمدًا در مسلخ عشق 

نيامده، درمى يافتند تا دل و جانشان روح و ريحان مى يافت و روش تحمل باليا و غمهاى عالم 

را مى آموختند و حس مى كردند تا شادى معنوى بيابند و قلم بغض و كينه بر صفحات  ناسوت

آنها نيز عالوه بر مقام . اوليا و انبياى الهى نيز از اّول تاريخ اديان چنين بوده اند. رديه نگذارند

به همين جهت ). مفاوضات(رسالت و رتبه معنوى، داراى جنبه بشرى و جسمانى نيز بوده اند 

ى بيانات و كلماتشان ناظر به جنبه جسمانى و بشرى، و بعضى ناظر به جنبه معنويشان بوده بعض

قرآن مجيد مملو است از انواع چنين بياناتى از جنبه هاى مختلف مزبور و خوب است . است

در چنين ) ص(جاعلين مسلخ عشق به عكس العمل هاى مختلف انبياى الهى و حضرت محمد 

كه چطور شامل همۀ جنبه هاى شخصيتى ايشان، اعم از جسمانى، انسانى، حاالتى توجه نمايند 

معنوى مى شده؛ به خصوص حضرت رسول اكرم و حاالت مباركشان در صعود اوالد ذكورشان و 

ايراداتى كه كفار ديارشان بر َابَتر بودنشان مى گرفتند و جوابى كه خداوند منّان در سورۀ كوثر به 

ان نمونه حضرتشان در وفات پسرشان ابراهيم که از کنيزشان ماريه قبطيه زاده به عنو... (ايشان فرمود

فرزندان ما جگرهاى ما ... (»َاوالُدنا َاکباُدنا«: شده بود، گريه مى کردند و ضمن گريه مى فرمودند

  .٣٧٥)هستند

زندشان فر) وفات(و براى تنبّه بيشترجاعلين، لوحى از حضرت عبدالبهاء را که در آن به صعود      

اشاره فرموده اند، مى آورد تا از يک طرف دروغ و افترائات ايشان بيش از پيش آشکار گردد، واز 

  :مى فرمايند. طرفى نيزعشاق حضرتش بيش از پيش روح وريحان يابند

اى بندۀ صادق حّق، خبر موهش و ُمدهش مصيبت جديده دلها را مکّدر نمود و جانها را 

ين مصيبت شديد است، و لکن حکمتى بالغه در آن ظاهر و فى الحقيقه ا. محزون کرد

حکمت بالغه در اين . پديد؛ محزون مباش، مغموم مشو، دلگير مگرد، دلخون منشين

َو لو اّطلعُتم عَلى الغيب، . عنقريب واقف و آگاه گرديد. قضيّه مندمج و مندرج است
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بر ) ع شده اختيار مى نموديداگر بر غيب مطلع شويد هر آينه آنچه را واق(الخترتُم الواقع

به جان عزيزت، عبدالبهاء بيش از شما متأسف از اين قضيّه است، ولى چون . زبان رانيد

چه بسيار امور که به ظاهر غير مشکور، ولى در . مطمئن به حکمت الهيّه، لهذا تسلّى يابد

لّى تام يابد؛ حقيقت اسباب خفيّه دارد و حکمت بالغه که اگر انسان مّطلع به آن گردد تس

ِمن بعد بر شما واضح و آشکار شود، لهذا جزع و فزع جايز نه، بلکه . ازجمله اين قضيّه

اين عبد در مورد چنين مصيبت واقع شد، و لکن به هيچوجه حزن و . تسليم و رضا واجب

تو نيز هم . المى حاصل نگشت، زيرا مطمئن بر آن بود که حکمت بالغه اقتضاى آن نمود

هر چند نوجوان . بهاء شو، لهذا قلب را تسلّى بخش و تسليم تقدير رّب کريم شوحال عبدال

. بود و در عنفوان حيات، ولى خود او مّطلع بر اسرار آن ميشد، البتّه همين را اختيار مينمود

  ِاّن هذا َالمٌر َعَجز َعن ِادراِک ِحکَمِتَها اَالفکاُر ِاّال َمن َنظَر بَبصيرٍة  ما زاغ البصَر َعن

همانا اين امرى است : مضمون عربى. ، مطلب سى ونهم۹، جلدمائدۀ آسمانى(» .اَالسرار

که افکار از ادراک حکمت آن عاجزمانده اند مگرکسى که به بصيرتى بنگرد که چشمش 

  .)را از اسرار منحرف نسازد

اء و ازل و و پاورقى آن مطالبى درباره حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبه ۳۳ -۳۴در صص         

فرقۀ ازلى و برادر و خواهر حضرت عبدالبهاء و نزاع ايشان و نيز ادعاى قائميت حضرت بهاءاهلل 

، خود جاعلين اشاره كرده ۱۰۵نوشته كه معلوم است كًال اشتباه مى باشد؛ زيرا چنانكه در ص 

كه شأن اند، مأخوذ از رديه هاى قديم ازجمله رديۀ صبحى در زمان حضرت ولى امراهلل است 

ر شده؛ به نحوى كه چنان كه در آشكا بهاييانچنين نفوسى و نوشته هايشان ساليان سال است نزد 

اول آمد كل بر اكاذيب و افترائات متضاد آنها آگاهند و پاسخ مناسب در شأن و لحن  بخش

و در ، و نه در شأن و لحن خود آنها كه از كلماتشان آشكار است، به آنها داده شده است بهاييان

  ).مراجعه شود ۴نيز به بند ( كتب بهائى موجود است؛ طالبين مى توانند مراجعه نمايند

مطالبى عنوان شده كه با حيله  ۳۴و  ۳۳و پاورقى آن نيز در ادامه صفحات  ۳۵در صفحه   

ذكر حرام زاده بودن . هاى معمول رديه نويسى سعى شده حقايق، ناقص يا وارونه جلوه داده شود

ول حضرت بهاءاهلل، ذكر فرقۀ ايجاد شده توسط برادر حضرت عبدالبهاء و ذكر علّت ازل از ق

انتخاب ازل و برادر حضرت عبدالبهاء به عنوان جانشينان حضرت باب و حضرت بهاءاهلل توسط 

هر يك از ايشان، در حالى كه هر دو لياقت نداشته اند؛ بدون ارائۀ مأخذ براى آنها از كتب 
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مسأله جانشينى هاى ذكر شده، به صورت مطرح شده توسط جاعلين . يل استبهائى، از اين قب

مسلخ عشق نيست و توضيح مفصل آن در آثار طلعات مقدسۀ بهائى و بابى و نيز كتب فضالى 

قبل نيز در مورد آن مطالبى تقديم شد، كه عزيزان بايد به  بخشبهائى موجود و مطبوع است و در 

مزبور از آثار بابى و بهائى بوده است كه تا حال بهائيان عالم را به مقام  بيانات. آنها مراجعه نمايند

يقين و ايقان رسانده، و شاهد آشكار اين حقيقت اينكه اگر چنين نبود، اينان با استقامت تمام به 

فداكارى به جان و مال در راه رسيدن به وحدت عالم انسانى ادامه نمى دادند، و منصفين جهان 

قبل ضمن بند  بخشداختند، به طورى كه چنانكه در ن فداكاريها به تحسينشان نمى پربه خاطر اي

آمد، از جمله وارن واگار استاد جامعه شناسى يكى از دانشگاههاى امريكا، شهادت داده اند  ۴

كه تنها جامعه اى كه هم در عقايد مكتوب و دينى اش و هم در قولش و هم در عملش، هدِف 

و صلح بشر واضح و آشكار است و قوًال و اعتقادًا و عمًال در راه تحقق آن » ىوحدت عالم انسان«

سال، شهادتى اين چنين دربارۀ  ۱۶۳حال آنكه ابدًا در اين . مى كوشند؛ جامعه بهائى است

ناقضين عهد و پيمان الهى، اعم از ازليان و سايرين مشاهده نشده؛ زيرا اينان ولو از نظر كمى 

هم مخفى و گمنام، داشته باشند، ولى از نظر كيفى و عملى و اعتقادى ذكر و وجودى معدود، آن 

نشانى ندارند كه مصدر اثرى در راه تحقق عدالت و صلح جهانى و وحدت عالم انسانى كه 

اگر به قول جاعلين مسلخ عشق برادران . هدف حضرت باب و حضرت بهاءاهلل است، باشد

 — نشينان حقيقى حضرت باب و حضرت بهاءاهلل بودندحضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء، جا

بايد در راه اهداف اين دو موعوِد   — آمد ۶كه نبودند و توضيح مفصل آن در فصل قبل، بند 

كلى امم كه عدالت و وحدت عالم انسانى است، تالش و جانفشانى مى نمودند؛ حال آنكه 

نيز نبوده اند و همين مالك عظيم عمل  چنين نبوده و نيست و حتى موفق به تبليغ و هدايت نفوس

درخت را از ثمرش «: فرموده اند) ع(است كه مميز حق از باطل است، چنانكه حضرت مسيح 

  ٣٧٦:و در قرآن مجيد نازل شده است كه» مى شناسند

ماء ُتؤتى َاَلْم َتَر َكيَف َضَرَب اهللُ َمَثًال َكِلَمًة َطيَبًة َكَشَجَرٍة َطيَبٍة َاْصُلها ثاِبٌت َو َفرْ   ُعها ِفى الس

 ُاُكَلها ُكل حيٍن ِبِاذِن َربِّها َو يْضِرُب اهللُ اَالمثاَل ِللنّاِس َلَعلُهْم يَتَذكُروَن َو َمَثُل َكِلَمٍة َخبيَثةٍ 

الُقوِل الثاِبِت َكَشَجَرٍة َخبيَثٍة اْجُتثْت ِمْن َفوِق اَالْرِض ما َلها ِمْن َقراٍر يَثبُِّت اهللُ الذيَن آَمُنوا بِ 

نيا و ِفى االِٓخَرِة َو يِضل اهللُ الظاِلميَن َو يْفَعُل اهللُ ما يشاُء َاَلْم َتَر ِاَلى الذيَن  ِفى الَحيوِة الد

ُلوا ِنْعَمَت اهللِ ُكْفرًا َو َاَحلّوا َقْوَمُهْم داَرالَبوار  آيا نمى بينى كه چگونه زد خدا مثل را كلمۀ (َبد
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درخت پاكيزه ايست كه اصلش ثابت است و فرعش در آسمان، داده مى شود پاكيزه چون 

ميوه اش را به اذن پروردگارش و مى زند خدا مثلها را از براى ) مى دهد هر حين(هر حين 

و مثل كلمۀ پليد چون درخت پليدى است كه ريشه كن . مردمان باشد كه ايشان پند گيرند

ثابت مى گرداند خدا آنان را كه . را هيچ قرارى شده باشد از باالى زمين كه نباشد آن

گرويدند به گفتار ثابت در زندگانى دنيا و در آخرت و اضالل مى كند خدا ستمكاران را و 

آيا ننگريستى به آنان كه تبديل كردند نعمت خدا را به . مى كند خدا آنچه كه مى خواهد

  ). كفر و فرود آوردند قومشان را به سراى هالك

ت باب در بيان فارسى، شعر معروف حافظ را به مناسبتى در اين خصوص آورده و حضر  

و جمال َابهى، حضرت بهاءاهلل در كلمات » .خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان«: اند كه

در (مكنونه، كه اى كاش جاعلين مسلخ عشق فقط همين يك اثر را به جان و دل مى خواندند 

ولى به نظر يا آن را نخوانده اند، يا اگر خوانده اند به چشم بغض  مسلخ عشق ذكر آن را كرده اند

و كين و پيشداورى، كه چشمى نابيناست، خوانده اند، چنانكه در قرآن مجيد چنين چشم هايى 

  : تا مسلخ عشق را ننويسند، مى فرمايند.) بارها توصيف شده است

يعنى بايد جميع افعال قدسى از . الزال هدايت به اقوال بوده و اين زمان به افعال گشته

هيكل انسانى ظاهر شود، چه كه در اقوال كل شريكند ولكن افعال پاك و مقّدس 

. پس به جان سعى نماييد تا به افعال از جميع ناس ممتاز شويد. مخصوص دوستان ماست

  ).ت كرديماينچنين شما را در لوح قدس منير نصيح(َكذِلَك َنَصْحناُكْم فى َلْوِح ُقْدٍس ُمنيٍر 

اين بيانات، بيانات انبياى الهى است كه مالك و شاخص حّق است و مميز آن از باطل؛ َو   

الُل الُمبين در موارد فوق و تهمت هاى جاعلين، جوابهاى اثباتى و عقلى و . ما َبعَد الَحقِّ ِاّال الض

واننده را به كتب بهائى و نقلى و نيز نقضى زيادى نيز وجود دارد كه به آن نمى پردازيم و عزيزان خ

  .نيز كتب تاريخ اديان قبل، ارجاع مى دهيم

، ذكر نموده چرا بعد از حضرت بهاءاهلل هنوز جنگ و ظلم وجود ۱۷۶و نيز  ۳۶در صفحۀ   

اين هم از استنباطات ناقصى . دارد حال آنكه با آمدن قائم، عدالت و صلح بايد ايجاد مى شد

يك شبه همه چيز در ُخم رنگ رزى فرو برده شده و عدالت است كه گمان شده با ظهور قائم 

يَمَال اهللُ اَالرَض ِقسطًا و َعدًال َكما «: آشكار مى گردد؛ حال آنكه در حديث مربوطه مى فرمايند
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دنيا از ظلم پر شد، از عدل پر خواهد شد و ) َكما(مى فرمايند همان طور كه » .ُمِلت َظلمًا و جورًا

و بديهى . م، تدريجى ايجاد شده و حال هم عدل تدريجى ايجاد خواهد شدبديهى است كه ظل

در شب پنجم جمادى . است كه ساختن و برپايى عدالت بسى دشوارتر از تخريب و ظلم است

كه قائم موعود، حضرت باب، ظاهر شدند، در لحظۀ اظهار امر، تخم و . ق. ه ۱۲۶۰االولى سنه

بديل به نهال و شجرۀ طيبۀ تنومندى گردد و سايه و ميوۀ تا به مرور ت ٣٧٧دانه عدالت كاشته شد

از اين حالت رشد و سير با عباراتى چون (صلح عمومى و وحدت عالم انسانى بگستراند و بدهد 

چنانكه حال آن دانه در حال رشد ). ٣٧٨سال تعبير شده ۵۰۰۰۰طول كشيدن قيامت به مّدت 

در ادوار ديگر نيز به رشد خود ادامه خواهد است و به مرور، صلح و عدالت بر پا خواهد شد و 

سال به طول خواهد انجاميد در لمحه  ۵۰۰۰۰داد؛ و به عبارتى دانه امورى كه تحقق ظاهرى آن 

اى از بصر كاشته شد تا بعدها از حالت بالقّوه به حالت بالفعل تبديل شود و وجوِد محتوم امور 

در قرآن مجيد همچنين اشاره شده كه در همان . (دمستوره در آن دانه، به تدريج ظهوِر خارجى ياب

لمحه، حساب خاليق رسيدگى مى شود چه كه خداوند سريع الحساب و سريع العقاب است و 

  ). ٣٧٩بعدها به مرور، آثار آن قضاوت ظاهر مى شود

، مترجم آن توضيح داده است كه ۱۳و از عجايب آنكه در ترجمۀ كتاب بحاراالنوار، جلد   

حال آنكه ! ى شود و ظالمين را از بين مى برد و بعد عالم وجود و دنيا نابود مى گرددقائم ظاهر م

اين برداشت به علّت ظاهرى معنى كردن آيات متشابهاتى است كه راجع به قيامت و ساعت و 

حشر و نشر و آخر زمان و قبر و حساب و رجعت و معاد و بهشت و جهنم و امثال آن در قرآن و 

حال آنكه اگر چنين باشد كه خداوند دنيايى بيافريند و . ه و بيان گرديده استاحاديث وارد شد

انبيايى بفرستد و ناس اكثرًا به آن انبياء ظلم كنند و تعاليم حقيقى ربّانى و دين خالص، كامًال 

اجرا نگردد و اجراى كامل آن موكول به ظهور موعود و منجى همه اديان شود و پس از آن همه 

ى براى تعجيل ظهور، موعود بيايد و همه را مجازات كند و ظالمين را بكشد و دنيا تمام گريه و زار

، اين نه با عقل جور در مى آيد و نه با آيات كتب آسمانى و احاديث اسالمى كه (!)شود والّسالم

حاكى از اين است كه صالحان، وارِث زمين خواهند شد و عدالت اجرا خواهد شد و دين، 

گرديد و عالميان تحت تعاليم جديد موعود به سعادت حقيقى خواهند رسيد و اگر خالص خواهد 

غير از اين باشد از حكمت الهى به دور است و نعوذ باهلل، آفرينش را عبث جلوه خواهد داد و 

فلسفۀ ظهور موعود را زير سؤال خواهد برد؛ چه كه اگر همۀ ناس از بين بروند، آن عدالت به چه 
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اگر چنين باشد ! رد و در كجا به ظهور خواهد رسيد؟ آيا در عالم ملكوت؟دردى خواهد خو

حكمِت خلِق ناسوت عبث جلوه خواهد كرد؛ چه كه در عالم ملكوت قبل از خلق ناسوت و زمين 

و انسانهاى زمينى، ظلم و شّرى متصّور نبوده و كّل امور خير و عدالت بوده، بلكه با خلق انسان 

ت كه شرِّ عدمى، در اثر انجام ندادن خير توسط بشر، ظاهر و موجود جلوه مختار در كره خاكى اس

در توضيح اين موارد به آثار حضرت بهاءاهلل و عبدالبهاء . (مى كند و ظلم و عدل معنى مى يابد

  .) مراجعه شود

اّما وجود جنگ ها و ظلم ها و بيمارى ها و اعتياد ها و امراض عجيب و غريب نيز بعد از   

ائم از مواردى است كه مطابق سنن تغيير ناپذير الهى است چه كه حق هميشه اول مربى ظهور ق

آسمانى خود را مى فرستد و نسخۀ طبيب الهى ارائه مى شود و پس از آنكه مريِض دنيا نسخه را 

رد كرد و اجرا ننمود، نوبت به جّراحى و عذاب الهى و داغ كردن مى رسد كه آخرين دواست و 

َو «: مى فرمايد ۱۶چنانكه در قرآن مجيد سورۀ اسراء آيه . ست و باطنش عين فضلعين عدالت ا

بيَن َحتّى َنبَْعَث َرُسوالً  تا (و ما عذاب دهنده و مجازات كننده نيستيم مگر اينكه (» ما ُكنّا ُمَعذِّ

. يدتا حّجت را بر خاليق تمام كند و آنچه را مأمور است ابالغ فرما) رسولى را بفرستيم) اينكه

داستان هاى قرآن مجيد درباره انبياء و شرِح ِاعراِض اقوامشان و تنبيه آنها، كه قسمت اعظمى از 

مضافًا احاديث بسيارى . آيات قرآن را به خود اختصاص داده، كل شواهد بارز چنين سنّتى است

و اسير است كه وقتى قائم ظاهر مى شود خود او و اصحابش دچار انواع باليا و شهادت مى شوند 

مى گردند و قائم مسجون مى شود و سرهاى اصحابش بر نيزه شده، هديه فرستاده مى شود و اكثر 

  . اعدايش ازعلما خواهند بود

يكى قبل از : بنابراين دو فساد و عذاب و تنبيه قبل و بعد از ظهور قائم وجود خواهد داشت  

است كه در اثر آن، ضيق معارف ظهور كه محصول و معلول فراموشى اسالم حقيقى و قرآن مجيد 

ديگرى سختى و باليا و عذاب حاصل از اعراض از قائم موعود و انكار . معنوى حاكم مى شود

و اين هر دو در عالم واقع شد و دّومى هنوز ادامه دارد و به پيش بينى حضرت بهاءاهلل ادامه . امر او

و ايمان نيز همچون باطن جلوه گر خواهد داشت تا ميقاتى معين كه غلبه ظاهره وحدت و عدالت 

و نکتۀ مهم در خالصۀ آنچه در فوق گفته شد اينکه حضرت بهاءاهلل توضيح فرموده اند  ٣٨٠.شود

که براى رسيدن به عدالت و اتحاد و اتفاِق مزبور، اول بايد از طريق تنبه و عذاب الهى، ظلم از 

مسلخ عشق خواهد  ۱۱۵رۀ صفحۀ عين بيان مبارکشان در ادامه ضمن توضيحات دربا(بين برود 
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، و کتاب ۴، جلد امر و خلقبراى ديدن ِ بيانات ِ ديگر در اين خصوص از جمله به کتاب . آمد

  ).مراجعه شود... و حال و آيندۀ جهان

در جاهاى ديگر همين طور آدرس پستى به اصطالح . ذكرهمدان است ۴۰در صفحۀ   

سلخ عشق نيز محصول و يا با همكارى نامهرباناِن خانم رئوفى نيز همدان است و معلوم است كه م

اشاره كرده كه بخصوص يهوديان در همدان خيلى زود  ۴۱جالب است كه در ص . همدان است

، )۱۳۲نيز ص (مى نويسد ۱۳۵۲بهائى مى شوند، و اين مطلب را در داستانى در ارتباط با سال 

بل از داستاِن مسلخ عشق است و در حال آنكه بهائى شدن يهوديان همدان مربوط به دهه هاى ق

ساله، آقاى شهبازى و  ۴در اين سير . درباره آن مطالبى آمد ۶، بند و نكتۀ دّوم از بخش اّولفصل 

عزيزى و جاعلين مسلخ عشق يكى از سوژه هايشان براى ايراد گرفتن به امر بهائى، بهائى شدن 

ياسى جلوه دهند تا اصل ماجرا را كه اقلّيت هاى يهودى و زرتشتى است كه مى خواهند آن را س

عبارت از قّوۀ نفوذ كلمة اهلل در قلوب پيروان همه اديان است، مسكوت و مستور گذارند؛ اّما 

ل آمد ديگر دير شده و امر بهائى در مسير رشد اوّ  دوم از بخش فصل ۶چنانكه در نصوص آخر بند 

اران نامهربان در اوهام خود تجديد نظر كنند متزايد كّمى و كيفى خود قرار گرفته و بهتر است اين ي

و بهائى شدن نفوس مختلفه را از معجزات اين امر اعّز ابهى بدانند، به خصوص اينكه اين نفوس 

قبل از ايمان به امر بهاء، اسالم را قبول ندارند ولى در ظّل تبيينات طلعات مقّدسه بهائى، اسالم 

دراين مورد (انه قيام كنند ويسان به جاى سوء تعبير بايد به شكرعزيز را نيز قبول مى كنند؛ لذا رديه ن

  ).اّول مطالب مفصلى ذكرشد بخشدر 

خواسته تعاليم دوازده گانه بهائى را تحقير كند، ولى اى كاش رديه نويسان  ۴۱در صفحۀ   

ز دّوم ادر فصل . ت متضاّد وارد نكنندبا هم هماهنگ مى كردند كه الاقل نسبت به هم، ايرادا

دوازده مالحظه فرموديد كه آقاى على نصرى رديه اى نوشته اند با عنوان  ۶، نكتۀ بخش اّول

اگر چنين . و در آن ادعا كرده اند آن تعاليم جديد نيست و در اسالم وجود دارد تعاليم بهائيت

قاى باشد جاعلينى كه در مسلخ عشق دوازده تعاليم مزبور را تحقير كرده اند، با توجه به رديه آ

اما صرف نظر از تناقضات مذكور، بايد گفت ! نصرى، در حقيقت تعاليم اسالم را تحقير كرده اند

اين عبد ). مراجعه شوددّوم از بخش اّول در فصل  ۶به نكتۀ (اين تعاليم هم عظيمند و هم بديع 

اده كنم اول نوشتم تصميم نداشته و ندارم كه از جوابهاى نقضى استف بخشنظر به آنچه در اوايل 

حداقل براى بار اولى كه به  — مگر مواردى معدود كه براى تقريب اذهان به حقيقت واجب است
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از جمله دربارۀ اولين تعليم همان دوازده تعاليم كه يكى آن . شبهه اى جديد بايد پاسخ داده شود

عرض  را تحقير مى كند و يكى آن را تكرارى مى داند و معتقد است در اسالم هم هست، بايد

چون مخاطب . نمايد كه تعليم مزبور به شكلى كه در امر بهائى آمده در هيچ دين قبلى وارد نشده

اگر چه در . آقاى نصرى است بايد از اسالم مثال بزنم دوازده تعاليم بهائيِت ما مسلخ عشق و نيز 

به سبب شيعه گفته شده در اصول دين تحقيق بايد كرد و تقليد نبايد نمود، و از اين جهت، 

وحدت اساس اديان، با تعليم تحّرى حقيقت يكى است، اما در شيعه يك باره سّد بزرگى در برابر 

اين اصل قرار مى گيرد و آن اينكه اگر مسلمانى تحقيق كند و در اثر آن از اسالم به دين ديگرى 

ب شده و واجب روى آورد و يا آنكه اساسًا عقيده اى غير دينى و مادى برگزيند، مرتّد فطرى محسو

لذا با اين تبعات عمًال تحقيق در اصول بى . القتل مى گردد و حتى توبه اش نيز مقبول نمى گردد

معنى مى شود و فايده اى نخواهد داشت و تنها راه اين است كه مسلمان، مسلمان بماند تا كشته 

ز امر بهائى بكشد و حال آنكه در امر بهائى هر فرد مى تواند بدون آنكه مقتول شود دست ا. نشود

على رغم القاى شبهات عمدى و دروغى مسلخ عشق، با چنين افرادى نه سالم و كالم و معاشرت 

ذكرشد ازحقوق اجتماعى و دّوم از بخش اّول فصل  ۶قطع مى شود و نه چنانكه در نكتۀ 

بهائى  مأمورند با خارج شدگان از امر بهاييانتنها موردى كه . اقتصادى خود محروم مى گردند

معاشرت و مكالمه نكنند اين است كه فرد مزبور به قصد مخالفت و اعراض و قيام عليه مقّدسات 

به چنين موردى . امر بهائى و تعاليم آن، از امر بهائى خارج شده و عليه آن به مخالفت قيام كند

ود، حكم طرد روحانى مى گويند و فرد، ديگر بهائى محسوب نمى شود و اگر فى الحقيقه تفكر ش

عدم معاشرت و مكالمه عالوه بر اينكه امرى دينى محسوب مى شود ولى عقالنى نيز هست؛ چه 

كه چنين افرادى خود از امر بهائى و مؤمنينش جدا مى شوند، بنابراين علّت عدم معاشرت نيز خود 

ده از نيز با استفادّوم از بخش اّول فصل  ۶ايشان هستند؛ و نكتۀ مهم آنكه چنانكه در نكتۀ 

مثل مورد آواره و حّب  —نصوص صريحه و ارائۀ نمونه هايى از موارد پيش آمده در تاريخ بهائى

عرض شد، حتى در مورد چنين دشمنان قسم خورده اى نيز حقوق  — اهلل پسر جمال بروجردى

اقتصادى و اجتماعى و بشرى آنان محفوظ است، اما در اسالم چنانكه ذكر شد چنين نيست و به 

براى اينكه . ارتداد، چه قيام عليه اسالم بكند چه نكند، واجب القتل و ممنوع التّوبه استصرف 

با انواع حاالت خارج شدن از امر بهائى و يا خارج نشدن، ولى به عللى مشمول ممنوعيت هاى 

» ىتنبيهات مقّرر در جامعۀ بهائ«ادارى شدن، آشنا شويد، ابالغ سالها قبِل جامعه بهائى را درباره 
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عينًا آورده ايم تا با مطالعه آن، تهمت ها و اكاذيب مسلخ  ۵كه حاليه نيز مجرى است در ضميمۀ 

. در ادامه به شبهات مسلخ عشق در اين زمينه اشاره خواهد شد. عشق را در اين زمينه متوجه شويد

ن طور مى باشد كه مثًال خواسته اند اي... ،و۲۳۸، ۲۷۱، ۹۶، ۷۶از جملۀ آنها موارد صفحات 

وانمود كنند كه حتّى موارد طرد ادارى نيز، طرد روحانى است و مثًال اگر يك بهائى با مسلمانى 

ازدواج كند جامعۀ بهائى و تشكيالت آن، او را طرد مى كند، حال آنكه چنين نيست؛ بلكه چنين 

شرايط ازدواج موارد وقتى بوده كه فرد بهائى بدون عقد رسمى بهائى ازدواج نموده باشد واّال اگر 

بهائى و انجام دادن مراسم عقد بهائى در نظر گرفته شود به حكم حّق ايرادى ندارد و نه تنها 

طردى در بين نيست بلكه همه بهائيان همچون ديگر ازدواج ها تمنّاى سعادت حقيقى آنها را 

مى كند، در آن جايى نيز كه فردى بهائى بدون عقد بهائى و رعايت تعاليم دينش ازدواج . دارند

حقيقت اين جامعۀ بهائى نيست كه او را مجازات ادارى مى نمايد، بلكه او با عدم اجراى عقد 

بهائى و عدم رعايت تعاليم و شئون بهائى، خود به ارادۀ خود، آن تعاليم و احكام مسلّم را زير پا 

آنهاست سرپيچى گذاشته و ناديده انگاشته و عمًال از حدود احكام دينش كه مّدعى اعتقاد به 

نموده، و در اينجا فقط جامعۀ بهائى طرد عملى او را كه بدست خودش انجام شده در آمار 

جامعه ثبت مى كند و او را فقط از حقوق ادارى جامعه محروم مى كند تا متوجه فقدان نعمت و 

اما به . روشدعنايات معنوى كه نصيبش بوده بشود و تعاليم الهى را به هواها و آمال موّقت بشرى نف

هر حال در همين شرايط نيز، فرد فقط از امور ادارى محروم است و نه امور معنوى، و لذا بهائى 

و جالب آنكه جاعلين در اين زمينه ابدًا به . محسوب مى شود و با وى معاشرت هم اشكالى ندارد

  !چگونه استشرايط و تبعات ازدواج مسلمين با بهائيان اشاره اى ندارندكه كّم و كيف آن 

و نكتۀ ديگرى كه در بارۀ مطالب فوق بايد ذكر كرد آنكه چه طرد ادارى و چه طرد   

روحانى، قابل عفو و برگشت مى باشد كه شرح موارد فوق و ديگر جزئيات آن در اينجا نمى گنجد 

و فقط عرض مى نمايد كه براى درك حقايق، كافى است كه موارد ذ كر شده فوق را در مورد امر 

  . هائى با موارد مشابه در انظمه و مكاتب غير بهائى مقايسه فرماييدب

اظهار كرده امر بهائى در قيد حجاب و محرمات نيست و بهائيان مجاز به هر  ۴۲در ص   

اول مفصًال ذكر شد چنين نيست و نگاهى حتى  بخشرى هستند، حال آنكه چنانكه در كا

سال را  ۱۶۳شرمانۀ جاعلين و اسالفشان دراين سطحى به تعاليم بهائى، ميزان تهمت هاى بى 

؛ گلزار ۴و  ۳، جامر و خلق: هموطنان عزيز مى توانند از جمله رجوع كنند به. آشكار مى سازد
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اين منبع اخير در مسلخ عشق ياد شده و بايد . تعاليم بهائى؛ حيات بهائى؛ گنجينۀ حدود و احكام

اگر خوانده اند و ننوشته اند، افاك و ! نينداخته اند از جاعلين پرسيد آيا حتى فهرست آن را نگاهى

مفترى و كذاب و ظالم محسوبند و بايد به آيات قرآن مراجعه فرمايند تا ببينند كه حق در مورد آنها 

و اگر نخوانده نوشته اند از ايشان مى گذريم و تقاضا مى كنيم بخوانند و پس از ! چه فرموده است

  . آگاهى اظهار نظر كنند

اول در چند قسمت نصوص مقّدسه اى دربارۀ تقوى و تقديس و عّفت و عصمت  بخشدر   

و خطرات دنياى ماده ) گسستن از غير حق(و بيزارى از نفس وهوى وتأكيد بر انقطاع از ماِسَوى اهلل

گراى امروز و تنها راه نجات عالم از اين وضع به واسطه روحانيات و معنويت حقيقى و نه ريايى و 

، آورده شده و اينك در ذيل چند نمونۀ ديگر از نصوص بى همتاى ظهور بديع دربارۀ ظاهرى

تقوى و تقديس و معناى بديع و ملكوتى آن آورده مى شود و تأكيد مى نمايد چون دور بهائى 

نسبت به ادوار سابقه، طبق آثار دينى قبل و آثار اين ظهور دربارۀ عظمت ظهور موعود اديان در 

دوران بلوغ نسبت به طفوليت را دارد، بر مفاهيم تقوى و تقديس افزوده شده  اين دور، حكم

  . است

نيا ِانُهم َليُسوا ِمْن «: حضرت بهاءاهلل مى فرمايند   ُكوا بالد ُقِل الِّذيَن اْرَتَكُبوا الَْفْحشاَء َو َتَمس

  : و نيز ٣٨١»َاهِل الَْبهاِء

مرور كنند نظر التفات بر آن ننمايند و اگر چه  نفوسى هستند كه اگر بر َمدائِن ذهب بهاييان

جميِع نساِء ارض به احسِن طراز و َابدِع جمال حاضر شوند به نظر هوى در آنها نظر 

   ٣٨٢.نكنند

و نيز در نّصى  ٣٨٣».هر نفسى از او آثار خباثت و شهوت ظاهر شود او از حق نبوده و نيست«: و نيز

ُاولَِٔك ُخِلُقوا ِمَن «: يان حقيقى مى فرمايندعربى مشابه به دو نّص قبلى در وصف بهائ

  : و حضرت عبدالبهاء مى فرمايند) ايشان از تقوى خلق شده اند(٣٨٤».التقوى

بايد مظاهر عصمت و عّفِت عظمى باشند در نصوص الهيه مرقوم و مضمون آيه به  بهاييان

َدع جمال بر ايشان به َاب) دوشيزگان پرده نشين(فارسى چنين است كه اگر َربّاِت ِحجال 

مقصد اين است كه تنزيه و تقديس از اعظم . بگذرند ابدًا نظرشان به آن سمت نيفتد

َوَرقاِت موقنۀ مطمئنه بايد در كمال تنزيه و تقديس و عّفت و . است بهاييانخصائص 
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عصمت و ستر و حجاب و حيا مشهور آفاق گردند تا كل بر پاكى و طهارت و كماالت 

ادت دهند زيرا ذره اى از عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و عفتيۀ ايشان شه

   ٣٨٥.درياى معرفت است

  : حضرت ولى امراهلل مى فرمايند

اين تقديس و تنزيه با شئون و مقتضيات آن از عّفت و عصمت و پاكى و طهارت و اصالت 

 و نجابت مستلزم حفظ اعتدال در جميع مراتب و احوال از وضع پوشش و لباس و اداى

همچنين توجه و مراقبت . الفاظ و كلمات و استفاده از ملكات و قرائح هنرى و ادبى است

تام در احتراز از مشتهيات نفسانيه و ترك اهواء و تمايالت سخيفه و عادات و تفريحات 

رذيله مفرطه ايست كه از مقام بلند انسان بكاهد و از اوج عّزت به حضيض ذلّت متنازل 

اجتناب شديد از شرب مسكرات و افيون و ساير آاليش هاى مضّره و سازد و نيز مستدعى 

اين تقديس و تنزيه هر امرى را كه منافى عّفت و عصمت . اعتيادات دنيۀ نااليقه است

شمرده شود خواه از آثار و مظاهر هنر و ادب و يا پيروى از طرفداران خلع حجاب و حركِت 

طريق مصاحبت و يا بى وفايى در روابط زناشوئى و  ِبال ِاستتار در َمرآى ناس و يا آميزش بر

به طور كلّى هر نوع ارتباط غير مشروع و هر گونه معاشرت و مجالست منافى با احكام و 

سنن الهيه را محكوم و ممنوع مى نمايد و به هيچ وجه با اصول و موازين سيئه و شؤون و 

داشته بلكه با ارائۀ طريق و آداب غير مرضيۀ عصر منحط و رو به زوال كنونى موافقت ن

اقامۀ برهان و دليل بطالن اين افكار و سخافت اين اذكار و مضاّر و مفسدت اين گونه 

آلودگى ها را عمًال مكشوف و هتك احترام از نواميس و مقدسات معنويه، منبعث از 

  ٣٨٦.تجاوزات و انحرافات مضلّه را ثابت و مدلّل مى سازد

 ۴۲سته با تجّسم طرز پوشش نامناسب، همان ادعاى ص نيز مسلخ عشق خوا ۴۴و درص   

را القا كند، حال آنكه جوابش در نصوص فوق داده شد و مهم است كه جاعلين بدانند، بيان 

درصفحاتى كه مربوط به تنزيه و تقديس است مندرج  ظهورعدل الهىمبارك فوق در توقيع منيع 

كانادا است كه مهد تمّدن ماّدى و سخنگوى آن  مى باشد و توقيع مزبور خطاب به بهائيان امريكا و

بعد نيز مى توانيد ! مى توانيد دوباره نص مبارك فوق را بخوانيد و تفّكر كنيد. پس از اروپا هستند

مسلخ عشق گفته شد با نص فوق و در پرتو آن بررسى  ۲۳آنچه را كه قبًال در ارتباط با مطالب ص 
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در اذهان جاعلين غير ممكن است در جامعه بهائى و نماييد، بعد روشن خواهد شد كه آنچه 

، زن و مرد در كنار هم به خدمات روحانى و بهاييانتشكيالت آن عملى شده و آن اين است كه 

فرهنگى و علمى و اجتماعى مشغول مى شوند و در ضمن آن، طبق هدايات تعاليم مواليشان 

اسير نفس و هوى باشند به جنبه هاى سعى مى نمايند به رضاى او فائز شوند و به جاى آنكه 

معنوى و انسانى ارتباطات بشرى ناظر باشند و اگر معدوِد قليلى نيز در تاريخ يك قرن و نيمۀ بهائى 

پايشان لغزيده، اگر اميدى به اصالحشان نبوده، ژرف درياى امر بهاء آنها را همچون خار و خاشاك 

هم اينان بوده اند كه طرد شده و مى شوند، و نه آن  و اجساد َميته بيرون انداخته و طرد نموده، و

براى درك بيشتر، ). مراجعه شود ۹۶و  ۷۶به مطالب مربوط به صفحات (طور كه جاعلين گفته اند 

دّوم از بخش اّول از فصل  ۶در آخر نكتۀ  گوهر يكتاتقاضا آنكه مجددًا قسمتهايى را كه از كتاب 

  . آورده شده مطالعه فرماييد

كًال تصويرى از يك سفر تبليغى به يك روستا و نحوۀ تبليغ ارائه داده كه ضمن  ۳ش در بخ  

آن با لحن تمسخر خواسته آن را سست و پوچ و سطحى جلوه دهد، احتماًال براى تخطئۀ آثار 

  .اسفار تبليغى كه تا حال در سراسر عالم موجب ايمان بسيارى شده است

تكرار شده كه جوابش ذكر شد، ولى مطلب  ۳۶، همان مضمون سابق الذكر ص ۵۴درص   

عجيب آنكه در اينجا مى نويسد هنوز خيلى از مسائل اسالم كشف نشده و اجرا نشده و قرار است 

! معلوم نيست رديه نويسان متوّجه هستند چه مى گويند يا نه! امام زمان بيايد و آن را بر پا كند

! سبحان اهلل! مردم آن را نمى شناسند ساِل طوالنى است اسالم ظاهر شده ولى هنوز ۱۴۰۰

سال فرهنگ و زحمات  ۱۴۰۰غرض باعث شده مطلبى بنويسند كه به ضرر اسالم است و

و ) ع(و ائمۀ اطهار) ص(مسلمين را زير سؤال مى برد و پناه بر خدا  فداكارى هاى حضرت رسول 

مل بودن اسالم هستند ساير اصحاب  را ناقص و غيركامل مى داند، حال آنكه از طرفى مّدعى كا

و آن را براى همۀ تاريخ مى دانند، ولى از طرفى ديگر مى نويسند هنوز اسالم روشن نيست و 

  !سال ۱۴۰۰كشف نشده، آن هم درطول 

و پاورقى آن آمارهاى ارائه شدۀ رشد امر بهائى را در دنيا فريب دانسته، حال  ۶۲درص   

به . عه كنند تا ببينند رشد امر بهائى چگونه استآنكه كافى است به منابع غير بهائى نيز مراج

اول و اظهار نظر بزرگان عالم دربارۀ عظمت امر بهائى، بخش عنوان نمونه عالوه بر مراجعه به 

انسان و توصيه مى شود از جمله سرى به دائرة المعارف بريتانيكا بزنند، و همچنين به كتاب 
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كه در صص  ٣٨٧ز ميشل مالرب مراجعه فرمايندا اديان، نقش دين در زندگى فردى و اجتماعى

همچنين رجوع شود به سايت اينترنتى ِ . ديانت بهائى اشاره مى كند» گسترش تند«به  ۴۰۹-۴۰۸

.www.adherents.com  مراجعه شود تا  قرن انواربه  ۲۰همچنين در مورد رشد امر بهائى در قرن

نيست، بلكه فريب آنجاست كه هر طورى  از لحن آن در ارائه آمار معلوم شود كه فريبى در كار

شده نگذارند هموطنان عزيز از كّم و كيف حقيقى امر بهائى و جامعه و تشكيالت آن مّطلع شوند 

  .تا مبادا با روشن شدن حقايق جذب امر الهى شوند

چشم و گوش بسته از ] زمان پهلوى] مردم آن زمان «درهمين صفحه در پاورقى آن نوشته   

، حال آنكه به علّت كم حافظگى اين را نوشته زيرا در ديگر صفحات »وى مى كردندغربى ها پير

كتاب از همين مردم در مقايسه با بهائيان تعريف كرده و آنها را هوشيار و غير قابل فريفته شدن به 

— حواس و فكر و روح —مى بينيد غرض چگونه قواى انسانى...). و ۴بخش(دين بهائى خوانده 

  !كند و به تناقض گويى و آسمان و ريسمان به هم بافتن مى كشاند را منحرف مى

از آثار بى همتاى حضرت بهاءاهلل را ناچيز شمرده، مانند َاعراِب  كلمات مكنونه ۶۳در ص   

اى كاش همان طور كه . اوليه كه آيات قرآن مجيد را ناچيز شمرده، اساطيِر اولين مى دانستند

شد، جاعلين، اين اثر حضرت بهاءاهلل را به چشم و دل پاك ذكر  ۳۵ضمن مطالب مربوط به ص 

  .بخوانند تا انشاءاهلل متنبه و بيدار  گردند و به حقيقت ُمنِزل آن اعتراف نمايند

تعاليم بهائى را پيش پا افتاده توصيف كرده و نيز نوشته تا حال هزاران نفر به  ۶۵در ص   

حال آنكه هزاران نفر نبوده اند و ! كرده انددستور سياستمداران ضد دين ادعاى صاحب زمانى 

؛ مفتاح باب االبواب؛ ۱۳بحار االنوار، ج (وضعيت مدعيان كذبه و تاريخشان مشخص است 

رديه نويسان مسلخ عشق بايد اسامى اين هزاران نفر را بياورند تا يكى يكى بررسى ...). رديه ها

در آثار بهائى موجود ر كرده كه جوابش همچنين تهمت ادعاى الوهيت در امر بهائى را ذك! شود

  .اّول نيز اشاراتى به آن شده است بخشاست و در 

 بخشپاسخ اين اتهامات در . ا هستندنوشته شاه و نخست وزير ايران با بهائى ه ۶۶در ص  

  .مذكور است ۲اّول و ضميمۀ 

اى تبليغ به آمده كه جوانان ده چند نفر بهائى مورد اّدعاى مسلخ عشق را كه بر ۶۷در ص   

دهى از دهات همدان رفته بودند در منزل در برابر حاج آقا كدخدا كه پيش نماز روستا هم بوده، 

على رغم صحنۀ . كتك جانانه زدند و اين كدخدا توانست بهائيان را در مباحثه شكست دهد
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ه بارها جعلى، نتوانسته در داستان اعتراف به ضرب و جرح بهائيان نكند؛ زيرا اين امرى است ك

اتفاق افتاده و هميشه هم مربوط به جلسات بهائى نبوده؛ بلكه بيشتر به بهانه هاى مختلف بوده 

  .است و بارها نيز به همين روش بهائيان زيادى كشته شده اند

ذكر كرده كه محفل ملى طهران با مقامات ساواك مرتبط اند و به خواست  ۷۲درص   

پاسخ اين قبيل تهمت ها در كتب ! ده و تنبيه مى نمودهمحفل، ساواك مسلمين را تأديب مى كر

  .آمده، مراجعه شود ۲و ضميمۀ  ۱بخش بهائى و 

جلوه داده كه از بين بردن جنين در امر بهائى بال اشكال است؛ حال آنكه نهى  ۷۴در ص   

شده و قتل نفس محسوب گرديده و چند مورد توضيح دربارۀ اين حقيقت از بيت العدل اعظم 

مندرج مى باشد، براى ديدن جزئيات توضيح به آن مراجعه  انوار هدايتشده كه در كتاب صادر 

  .شود

و پاورقى آن مسألۀ طرد را مطرح كرده و اصوًال طبق نقشه اى هدفمند و  ۹۶و ۷۶در صص  

و تشكيالت نظم ادارى امر بهائى، در كّل كتاب از مسألۀ طرد يك  بهاييانبه قصد تفرقه بين 

اك و مخوف ارائه داده كه ابزارى است براى خفه كردن ناراضيان بهائى؛ حال آنكه تصوير وحشتن

گفته طرد به تصميم يك نفر عضو محفل ملى از روى لج و  ۹۶نيز آن طور كه درص . چنين نيست

). ۵ ضميمه! (سبحان اهلل از اكاذيب مفترين. لجبازى و ديكتاتورى فردى صورت نمى گيرد

آمده طرد دو نوع نيست كه در اينجا ذكر كرده؛ بلكه موارد آن  ۵ه همچنين چنانكه در ضميم

و اساسًا نيت و هدف و حكمت و ) ۵ضميمه (بيشتر است و همۀ موارد نيز طرد محسوب نمى شود 

نيز مطالب مربوط به (روش اجراى آن كامًال متفاوت از آن چيزى است كه مسلخ عشق نوشته 

  ).۴۴و  ۴۱صص 

در صد بهائيان را زناكار و فاسد اعالن كرده، عمدًا ننوشته  ۹۰از در مسلخ عشق كه بيش   

كه يكى از انواع طرد در امر بهائى شامل مفسدين و زناكاران است، و در عوض خواسته بگويد 

درصد مزبور طرد نمى شوند و به جاى آن پاكانى كه فاسد و زناكار نيستند، مثل ژانت و رعنا و  ۹۰

حال آنكه حقيقت عكس اين است و اگر ! ين مفسدين طرد مى شوندمحمود و فرشته از جمع ا

قرار بر طرد باشد، اساسًا شخصيت هايى جاه طلب چون فرهمند و نفوسى كه در سراسر كتاب 

مسلخ عشق فاسد عنوان شده اند، دقيقًا همان هايى هستند كه جايى در امر بهائى ندارند و همين 

يا پس از نصيحت و انذار طرد مى شوند و نه برعكس آنكه  غافلينند كه يا خود كنار مى روند و
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و اساسًا چنين مواردى به قدرى نادر بوده كه جاعلين، آرزوى سركوب شدۀ . مسلخ عشق ادعا كرده

جالب آنكه حتى در ميان مطروديِن نادر و معدود جامعه در . خود را در داستان منعكس كرده اند

رهمند با آن همه جاه طلبى و فساد وجود نداشته اند و طول چندين دهه، ابدًا نفوسى چون ف

احدى از اعضاى بيت العدل اعظم نيز، على رغم اينكه انفرادًا مصون از خطا نيستند و حتى 

امكان دارد در صورت خطاهاى مشمول طرد، طرد شوند، نبوده كه مرتكب چنين خطاهايى شود 

ضاى بيت العدل اعظم بوده كه موجب حسد و اع بهاييانو طرد گردد، و همين تقديس و تنزيه 

جاعلين شده و آنها را به تكاپو انداخته تا نگذارند نفوس غير بهائى چنين عظمت و طهارتى را در 

جامعۀ بهائى درك كنند و در دنيايى كه سيستم هاى سياسى اش فاسد شده، سيستمى ادارى 

و اهدافش ملكوتى است و در عين بيابند كه در عين ادارى بودن، روحش معنوى و رحمانى است 

محاط بودن به بالياى رنگارنگ از طرف علما و امرا و ناقضين عهد و پيمانش، صرفًا به تأييد و 

حمايت حق محفوظ مانده، و اگر حفظ الهى نبود و اين امر بر فرض محال باطل و دروغين بود، 

ۀ بشر جايز الخطاء چنين حفظ و مطمئنيم خيلى زود از بين رفته بود، چه كه از عهد بهاييانما 

حمايتى بعيد است و دقيقًا همين حفظ و بقا و آلوده نشدن سيستم ادارى بهائى به اغراض 

د و ُمَؤيِد آن جز نفس حق نيست دربارۀ حقايق . شخصى، دليل آن است كه موجد و حامى و ُممِّ

ه نمى توان در اينجا فوق نصوص مهمه اى راجع به نظم بديع و نظم ادارى بهائى وجود دارد ك

در اين نصوص است كه ازجمله تأكيد شده قوانين نظم مزبور از . حتى فهرستى از آن ارائه داد

طرف خود شارع بهائى و جانشينان ملهم ايشان وضع شده و لذا نظم مزبور از امر بهائى جدا 

رت ولى به فرموده حض بهايياننيست و به همين علّت است كه برعكس جعليات مسلخ عشق، 

امراهلل عاشق نظم اداريشان هستند و اطاعتشان از روى عرفان و عشق است و نه ترس و خوف و يا 

و چنين است كه بر عكس خياالت و آرزوهاى سركوب شده . به خاطر مصالح سياسى و بشرى

جاعلين مسلخ عشق و اسالفشان دربارۀ فساد اعضاى تشكيالت بهائى و بيت العدل اعظم و فساد 

ين جاريه در آن، جناب دكتر پيتر خان، يكى از اعضاى همان بيت العدل، درباره همان قوان

  : سيستم ادارى مقدس بهائى چنين فرموده اند، جاعلين خوب بخوانند

حضرت ولى امراهلل مى فرمايند كه يكى از شرايط جلب جمهور ناس ايجاد درك واقعى 

اين موضوع به . ت امر مى باشدمحبت و عشق و احساس عالقۀ واقعى نسبت به مؤسسا

كجا شما اشخاص را مى يابيد كه چون ما در ايالت . طور اساسى در دور بهائى بديع است
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در تاالر سخنرانى مشرق االذكار  ۱۹۹۵سپتامبر  ۲۳اين سخنرانى در (ايلينوى هستيم 

وست بيايند و بگويند من مجلس ايالتى را د) ويلمت در ايلينوى امريكا ايراد شده است

يحتمل كسانى . من به مجلس نمايندگان عشق مى ورزم؛ مجلس سنا را دوست دارم. دارم

را پيدا مى كنيم كه مى گويند ما ديوان عالى كشور را دوست داريم؛ و آن هم به خاطر اين 

كجا شما اشخاصى را مى يابيد كه بگويند ما . است كه مطابق نظر ايشان رأى داده است

داريم، به انجمن شهر عالقه داريم، به تشكيالت محلى عالقه  قّوۀ مجريه را دوست

اين موضوع نسبت به تفكر غربى عجيب است؛ كارى غير عادى است؛ نظرى . داريم

هر چه قلمرو دولت . اعتقاد عمومى بر آن است كه دولت، شرِّ الزم است. است افراطى

كامًال بر خالف ) بهائيان(ما بنابراين جهت حركت . وسيع تر باشد ُشرور بيشتر است و غيره

درجه با اين  ۱۸۰درجه، بلكه  ۱۵۰درجه و ۹۰درجه و يا  ۶۰نظر ما نه فقط . آنهاست

ديانت ما به ما مى گويد كه بدون . ما كامًال در جهت مخالف هستيم. نظر تفاوت دارد

  .روح عشق واقعى نسبت به مؤسسات امر، جلب افواج كثيره به امر بهائى غير ممكن است

نسبت به تشكيالتشان بود، حال بنگريد به بيان  بهايياناين سخنان مربوط به ديد معنوى   

تا رابطۀ معنوى و  بهاييانحضرت ولى امراهلل در ذيل راجع به ديد معنوى تشكيالت نسبت به 

اييد ادارى فرد و جامعه را، به عنوان ُمنَتِخبين، با تشكيالت بهائى، به عنوان ُمنَتَخبين مالحظه فرم

و بدانيد كه فصل بديعى در مبحث مهم و حياتى رابطه و حقوق متقابل فرد و جامعه و نظامات 

ادارى و اجرايى، گشوده شده و مختصات و مشخصات و قوانين اين رابطه را قلم ِ َوحيانى نفس 

  : حق تنصيص فرموده تا نافذ و جارى گردد و جهانيان را از فساد و مشكالت مزمن جارى برهاند

وظايف نفوسى كه ياران، آنان را از روى كمال آزادى و معرفت به ِسَمِت نمايندگان خود 

. انتخاب مى كنند، از حيث اهميت و لزوميت، كمتر از وظايف انتخاب كنندگان نيست

وظيفۀ اعضاى محفل، امر كردن و تحكم نبوده، بلكه مشورت است و آن هم نه مشورت 

تر ممكن است با منتخبين خود مشورت نمايند و بايد صرفًا بين خود، بلكه بايد هر چه بيش

خود را به منزلۀ وسايلى بدانند كه براى معرفى امراهلل به نحوى كه شايسته و مؤثر باشد 

انتخاب شده اند و نبايد هرگز چنين تصّور نمايند كه به منزلۀ زينت و زيور هيكل امراهلل 

ر ديگران برترى داشته و يگانه مرّوجين تعاليم و بوده و فطرتًا از حيث استعداد و لياقت ب
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مبادى امراهلل مى باشند و بايد با كمال خضوع به انجام وظايف خود قيام كرده، با فكرى 

آزاد از هر گونه تقيد و از روى نهايت انصاف و وظيفه شناسى و با صراحت و سادگى و با 

انسانيت، چنان هّمتى نمايند كه نه تنها تعلّق تام به منافع ومصالح ياران و امراهلل و عالم 

مورد اطمينان و حمايت واقعى و احترام ُمَوّكليِن خود كه بايد به آنان خدمت نمايند واقع 

   ٣٨٨.شوند، بلكه بايد قدر شناسى و محبت قلبى آنان را نيز جلب كنند

  : و نيز

داشتن امور،  بايستى از هر گونه كيفيات و احوال نمايش به عنوان اسرار و مخفى نگه

. از روح كناره گيرى و صدرنشينى حاكمانه احتراز قطعى كنند. بالمّره اجتناب ورزند

بايستى غالبًا با كمال صراحت و صرامت نقشه ها و اميد ها و افكار خود را در مقابل 

با نهايت متانت و وقار عقايد آنها را بسنجند و با وجدانى ... چشم منتخبين خود باز كرده

  ٣٨٩الخ... و مقّدس، افكار و نيات آن نفوس را تحصيل و جستجو كنند منّزه

به نظر مى رسد با موارد فوق، اكاذيب جاعلين مسلخ عشق راجع به تشكيالت بهائى و   

اعضاى آن و نحوۀ طرد و ساير روابط بين بهائيان و تشكيالت ادارى و روحانيشان روشن شده 

هائى منابع زيادى موجود است كه بعضى از آنها را در براى اطالع بيشتر از نظم ادارى ب. باشد

  ٣٩٠.يادداشت مالحظه فرماييد

معلوم نيست كدام ! آمده كه بيشتر گناهان كبيرۀ اسالم در دين بها حرام نيست ۸۰در ص   

اما طالبين مى . گناه ها؟ اينكه آنها را ذكر نكرده به علّت اين است كه افترائش آشكار مى شده

، گنجينۀ حدود و احكام، مستطاب اقدسدن حالل و حرام در امر بهائى به كتاب توانند براى دي

مراجعه فرمايند تا جاعلين مسلخ عشق را بهتر ... و گلزار تعاليم بهائى، ۴و  ۳جلدهاى  امر و خلق

درهمين صفحه اعضاى بيت العدل اعظم را نفع پرست خوانده كه ناشى از اتهامات . بشناسند

اما از . لين به امر مبارك بهائى است كه پاسخ آن قبًال داده شده استسياسى و دينى جاع

هموطنان عزيز تقاضا مى كند و التماس مى نمايد به كتب بهائى دربارۀ نظم بديع و نظم ادارى 

بهائى و رأس اين نظم يعنى بيت العدل اعظم و طرز انتخاب اعضاى آن و اهداف و روش كار آن 

آثار حضرت بهاءاهلل و صفات و شرايط اعضاء آن و سايِر حقايق مربوط به و نيز منشأ تشريع آن در 

  ٣٩١.آن مراجعه نمايند تا خود به چشم خود ببينند و قضاوت فرمايند
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همچنين در اين صفحه نوشته در حالى كه بهائيان، مسلمين را خرافه پرست مى دانند، به   

اما آنچه . خرافى بودن بهائيان است معتقدند، حال آنكه همين اعتقاد دليل ۹قدسى بودن عدد 

را كه بهائيان خرافى مى دانند تعّصبات و تقاليد و مطالب غير منصوصى است كه در كتب 

وجود ندارد و خرافى و موهوم بودن آن با قّوۀ عقل ) ع(آسمانى و احاديث معتبر از ائمۀ اطهار 

ث آمده و منصوص است، اما حقايقى كه در كتب آسمانى و احادي. سالم قابل اثبات است

خرافه و اوهام نيست، و اگرعقل سالم نتواند آن را بفهمد و اثبات كند، ولى آن را رد هم نمى 

؛ و َنفِس َتَحقِق آن حقايق در طول تاريخ نشانۀ صّحت آنها بوده و نشان داده از ٣٩٢تواند بكند

عشق فرهنگ استفاده از گويا جاعلين مسلخ . منشاء عقل كلّى الهى است و نه عقول جزئيۀ بشرى

بوده اند و كاربرد حروف ابجد و استفاده از ) ع(كه منشأ آن حضرت على » َجفر وجامع«اعداد و 

بشارات عدديه در قرآن و احاديث و ساير كتب مقّدسه را فراموش كرده اند؛ حال آنكه در رديۀ 

فور مورد استفاده رديه زعيم الّدوله، ترجمه حسن فريد گلپايگانى كه به و مفتاح باب االبواب

نقل  دّرة المعارف، به نقل از يكى از اعلم علماى اسالم در كتاب ۲۵نويسان بوده است، صفحه 

ظاهر مى گردد و در حقيقت جز ) محمد مهدى(به درستى كه َجفر در آخرالّزمان با «: نموده است

انند به عنوان مثال ؛ و در اين مورد همچنين جاعلين مى تو»خود او كسى به آن معرفت ندارد

ازآقاى حسن حسن زاده آملى كه البّد  يازده رساله فلسفى، منطقى، عرفانىسرى نيز به كتاب 

مورد قبول ايشان است، بزنند تا كاربرد اعداد و َاشکال هندسى را به عنوان نمادهايى براى بيان 

  .معنويات و معقوالت مشاهده نمايند

مبحث بسيار بسيار مهّمى را مطرح مى فرمايند و آن حضرت عبدالبهاء در كتاب مفاوضات   

اينكه چون معقوالت و معنويات را آنچنان که حقيقتًا هست نمى توان مانند امور ماّدى درك كرد و 

اين . مجّسم نمود، آنها را در قالب محسوسات بيان مى كنند تا درك آن به ذهن نزديكتر شود

َاشکال، نمادها و امثال آن استفاده مى شود تا حقايق است كه از تمثيل، تشبيه، اعداد، حروف، 

معقول و معنوى، محسوس و محسوس تر گردد، اما خود اين ابزار و وسايل محسوس به خودى 

اما اذهان محدود گاه چنان . خود عبارت از حقيقت آن مورِد معقول يا معنوى محسوب نمى شوند

ابزار براى محسوس كردن آن، مورد استفاده قرار مشغول اين ابزار مى گردند كه از حقيقتى كه آن 

ُد «گرفته غافل مى شوند و به همين جهت است كه از قديم گفته اند،  التّشبيُه يَقرُِّب ِمن َوجٍه و يَبعِّ

مثال آن تشبيهات كتب آسمانى دربارۀ ). تشبيه از جهتى نزديك مى كند و از جهتى دور(» ِمن َوجهٍ 
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و قيامت و حشر و نشر و روح و امثال آن است كه براى نزديک کردن  عالم بعد و بهشت و جهنّم 

اذهان در قالب محسوسات بيان شده؛ ولى بعضى از حقيقت معنوى آن غافل شده، آنها را 

جسمانى فرض كرده؛ يا مانند كسى كه به مصداق تشبيه چشم به بادام گمان نمايد چشم را هم 

ورد، حال آنكه وجه َشَبه شكِل بادام بوده نه مانند بادام مى توان شكست و مغزش را خ

نيز بايد گفت در فرهنگ وحيانى و الهامى اسالم عزيز  ۱۹و  ۹درمورد اعداد ! سايرخصوصيات آن

مذكور شده است و جزء خرافات و اوهام نيست، بلكه وسايل و نمادهايى است براى حقايق 

براى بيان تعاليم و امر  ۱۹وعود از عدد معنوى و از جمله در متون اسالمى پيش بينى شده قائم م

ْمُر فى َزَمِن القأِم َحْوَل َعَدِد حُروِف «: خود استفاده خواهد كرد، چنانكه مى فرمايد يُدُوُر اْالَ

حرف است؛ ۱۹امر در زمان قائم دوِر عدد حروف ِبْسِم اهللِ الرْحمِن الرِّحيم كه ( ٣٩٣»البْسِمَله

يا مضارب  ۱۹ت مالحظه مى شود كه حضرت باب نماد و قالب و به همين جه) جريان مى يابد

و  ٣٩٤ريخته اند  ۱۹آن را براى بيان تعاليم و احكام خود استفاده كرده اند و آن حقايق را در قالب 

  . به اين واسطه يكى از دهها شرايط ظهورشان به وحى الهى محّقق شده است

نيز به حداقل رسيده و بسيارى از  اما در دين بهائى همين تخصيص ها و نمادهاى عددى  

تعاليم حضرت باب، و آن قالب موعود و معهود اسالمى، منسوخ شده و تنها به عنوان نمونه، 

بعضى موارد آن حفظ شده است كه آنها نيز همچون عدد يك، هفت، ُنه، نوزده، و ديگر اعداد، 

حقايق قرار گرفته نه  كه حاکى از توحيد و نمادهاى وحدت است به كار رفته، و در خدمِت 

و بايد اضافه كرد براى ِافراِغ و ريختن معقوالت و معنويات در قالب ناسوت و عالم . بالعكس

مادى، به هر حال انسانها مجبورند قالب هايى مادى برگزينند، و از عجايب معجزات آنكه انبياء 

ز براى ما انسان ها چنين الهى و نيز موعود جميع اّمت ها يعنى حضرت باب وحضرت بهاءاهلل و ني

انتخاب کرده اند؛ ولى به قدرى اين  — ...چون اعداد، حروف، تشبيه، تمثيل و — قوالبى را

انتخاب دقيق، جامع، گويا و هماهنگ با حقايق معنوى و الهى است كه انسان حيران مى ماند و 

حقايق و تشبيهات و  جز عقل كلى الهى را نمى توان منشاء آن دانست؛ چه كه تطابق و تطبيق آن

در  ٣٩٥نمادها و حروف و اعداد و تمثيالت با امور و حيات بشرى و ارتباط عوالم حق و امر و خلق

حدى كه در متون وحيانى و الهامى آمده است، ازعهدۀ بشرخارج است، اگرچه همان حّد به كار 

ه، واّال حقايق رفته هم توسط انبياء به اندازۀ وسعت قالب هاى مادى و ناسوتى و بشرى بود

  :معنوى به طور كامل و صد درصد در قالب هاى  محدود نگنجد چنانكه گفته اند 
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  كه بحر بى كران در ظرف نايد   معانى هرگز اندر حرف نايد                           

مشابه اين حقيقت در امر بهائى دربارۀ خاك قبور انبياء و ائمۀ اطهار و اماكن مقدسۀ همۀ   

  : ازجمله اديان بابى و بهائى، بيان شده است؛ چنانكه حضرت عبدالبهاء مى فرمايند اديان و

اين تعظيم و . اّما ِبقاِع مقّدسه، مستحّق تعظيم وتكريم است؛ زيرا منسوب به شخص جليل

تكريم راجع به روح پاك است، نه جسم خاك؛ اين محل وقتى كوى جانان بود و آن جان 

بينش نمايند، ولى ) سرمۀ(ذا عاشقان، خاك آن كوى را ُكحِل پاك در آن مأوى داشت؛ له

اّما طلب عون وحمايت و حفظ و . تعلّق به تراب ندارد، بلكه به فيض آفتاب ِنَگَرند

باشد، ) غير از آن(جائز نه، و اگر دون آن ) حضرت بهاءاهلل(صيانت جز به جمال مبارك 

  ٣٩٦.منتهى به پرستش خاك گردد

و نحس بودن آن، در  ۱۳امر بهائى جايى ندارد؛ چنانكه در مورد عدد  بنابراين خرافات در  

و اعتقاد به خوش قدمى و بد ) فال خوب يا بد زدن(مورد چشم زخم، عطسه، َتَفال و َتَشأم 

و با ذكر حقايق فوق  ٣٩٧قدمى، و امثال آن، و عدم اعتبار آنها در امر بهائى صريحًا ذكرشده است

استفاده  گنجينۀ حدود و احكامسيم شما كه به ادعاى مسلخ عشق ازكتاب جا دارد از جاعلين بپر

چرا حقايق مذكور در فوق را مسكوت گذاشته ايد؟ مالحظه مى ) مسلخ عشق ۱۳۹ص (كرده ايد 

شود كه اين جاعلين نيز چون آقاى شهبازى و ديگران آنچه را كه دلشان مى خواهد از آثار بهائى 

ن مى كاهند، مطالبى بر آن مى افزايند و سپس شكل ُمَحّرِف آن را گزينش مى كنند، از حقايق آ

رشان را مى پوشاند، و باز به قول  ارائه مى دهند و ايراد مى گيرند و غرض جلوى چشم سر و سِّ

  :مولوى

  صد حجاب از دل به سوى ديده شد  چون غرض آمد هنر پوشيده شد                   

ّشاق وى افتادم كه متأسفانه عليرغم ادعاى عشق به مولوى ذكر مولوى شد، به ياد يكى ازع  

و عالقه به عرفان و معانى، وعليرغم اشتهار به روشنفكرى دينى، به گمانم دركتاب خود تحت 

، در حدِّ علم و معرفت جاعلين مسلخ عشق در قالب داستانى، ضمن ايدئولوژى شيطانىعنوان 

ضرت باب نيز خواست مثل ماركس كه حرف هاى در ردِّ ماركسيسم، مى نويسد ح(!) استدالل

گنده براى جذب افكار زده است، چون ديده بود در قرآن براى اثبات معجزه بودن آن، فرموده كه 

 بيانمى توانيد يك آيه مثل قرآن بياوريد، ايشان هم فرمود اگر مى توانيد حرف يا نقطه اى مثل 
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ادعاى خود را نياورده؛ ولى بايد گفت مگر ايشان صرف نظر از اينكه مؤلف مزبور مأخِذ . بياوريد

اهل عرفان دينى نبودند، مگر با اصطالحات عرفانى اسالم مأخوذ از آيات قرآن و احاديث ائمۀ 

آشنا نبودند تا مقام نقطه و يا حرفى را كه از لسان مظاهر ظهور الهى خارج و جارى مى ) ع(اطهار 

آنها به مصداق » ُكن«ق است و در رتبه عالم امر همين شود دريابند و بدانند كه كالم الهى خّال 

، سمبل خّالقيت الهى است و همين حروف الفباى معمول، قالب و حامل حقايق »َفيُكون«

معنوى نازله از لسان ايشان مى گردد؟ و آيا تشبيه سمبليك مصداق قرآن ناطق، حضرت على ابن 

رمود، آنچه در تورات و زبور و انجيل است در ابى طالب را در مورد خودشان نخوانده اند كه ف

قرآن است، و آنچه در قرآن است در سورۀ فاتحه است، و آنچه در فاتحه است در بسم اهلل 

الرحمن الرحيم است و آنچه در بسمله است در باء بسمله است و آنچه در باء است در نقطۀ زير 

شك دارم كه ). و من نقطه زير باء هستم(» َتْحَت الْباِء َو َاَنا الْنْقطةُ «باء است و در آخر مى فرمايند 

» نقطه اولى«ايشان اين لطيفۀ معنوى را ندانسته باشند، ولى علّت آن تغافل و نوشتن آن ايراد به 

كه باعث مى شود انسان » غرض«بى توجهى به همان نصيحت موالنا است دربارۀ نتايج سوِء 

عرفانى كه تحصيل نموده و كسب كرده، در جهت حق و  نتواند حتى از اطالعات و معلومات و

. حقيقت و اهداف الهى و معنوى درحيات بشر و وحدت و اتّحاد و صلح عمومى استفاده كند

  :آرى

  )مولوى(غرض ها را چرا از دل نرانيم؟  غرض ها تيره دارد دوستى را              

ه در برابر غير مسلمين و غير ايرانى و اما اگر جاعليِن مسلخ عشق منظورشان اين بوده است ك  

بايد گفت  ها و به عبارتى غربى ها، بهائيان را خرافاتى جلوه دهند، عالوه بر پاسخ فوق،

اول آمد، غربى ها كم و بيش مشغول آشنا شدن با حقايق امر بهائى  بخش  خوشبختانه چنانكه در

كسى مى گشايند كه در وطنش  هستند و هر چه بيشتر پيش مى روند، منصفينشان لسان به مدح

مورد توهين امثال جاعلين است و چنين است تحقق حديث اسالمى كه مى فرمايد در يوم موعود 

قرار مى دهد (» يْجَعُل َاْسَفَلُكم َاعالُكم َو َاْعالُكم َاْسَفَلُكم«خداوند نفوس را امتحان مى كند و 

؛ نزديكان دور مى گردند و دوران نزديك، )ين ترينپايين ترين شما را باالترين و باالترين شما را پاي

و نيز اگر منظور خرافى جلوه دادن ). ۳ضميمه (» دوست در خانه و ما گرد جهان مى گرديم«

بهائيان نزد غربيان غير منصف است، متأسفانه بايد گفت خود آنان، عليرغم ادعاى ظاهره، اينك 

چشم منتقدين دور نمانده و كافى است سرى به اسير اوهامات و خرافات عجيبه اى هستند كه از 
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ويل دورانت زده شود تا پايه هاى خرافات امروز غربى ها در آن  لّذات فلسفهو  تمدن تاريخكتب 

مشاهده شود، و نداى حضرت بهاءاهلل است كه هر كه امر الهى ايشان را رد كند چگونه مى تواند 

و جز از طريق ! ده، هنوز هم راه امتحان باز استسال امتحان ش ۱۶۳امرى ديگر را اثبات نمايد؛ 

تبيينات امر بهاء، محال است الهيون و اصحاب علوم و فنون، به درك حقيقت تطابق و هماهنگى 

دين و علم دو دايره «: علم و دين نائل گردند، و چنين است كه حضرت عبدالبهاء فرموده اند

  ٣٩٨».ت استاست كه به مركز واحد سيرمى كنند؛ آن مركز حقيق

است كه بهائيان به بهشت و جهنّم اعتقاد ندارند، حال آنكه چنين نيست؛  ۸۱در ص   

بلكه آن را چون اوهام ديگران معنى نمى كنند و در اين عالم و عوالم بعد، مصاديق خاّصى براى 

نيز  آن قائلند كه تمامًا مبتنى بر كتب آسمانى و آثار بابى و بهائى است و كامًال با علم و عقل

  ٣٩٩.مطابق است

ادعا شده كه جامعۀ بهائى اجازۀ مطالعۀ كتب ساير اديان و اسالم را به بهائيان  ۸۳در ص   

آمد؛  ۶، بند دّوم از بخش اّولس اين است و توضيح آن ضمن فصل نمى دهند، حال آنكه عك

، جاعلين اجازه دهند كتب بهائى در كتاب فروشى ها، »فرافكنى«بهتر است به جاى 

گاهها، مساجد، و خالصه در دسترس ملّت شريف ايران قرار گيرد تا ايشان بدون القائات دانش

شيطانى به اصل آيات و كلمات رحمانى ربّانى دسترسى يابند و خود به چشم خود و با خلوص و 

  .تقوى و انصاف دريابند كه اين آيات همانند سايد كتب آسمانى، منشاء واحِد الهى دارند

جز  بهاييانده بهائيان به معجزه معتقد نيستند حال آنكه چنين نيست، بلكه نيز اشاره كر  

انبياء الهى را مصدر معجزات ظاهره و باطنه نمى دانند، ولى چيزى كه هست اين است كه 

معجزات را دليل ايمان و يقين براى همۀ نفوس و در همه اعصار نمى دانند، بلكه كلمة اهلل و 

ر آن را در تقليب افكار و قلوب و ايجاد تغييرات عظيم اخالقى و علمى و آيات الهى و نفوذ و تأثي

و جالب آنكه در قرآن مجيد نيز هر وقت معرضين از حضرت . فرهنگى و دينى معجزه مى دانند

و معرضين نيز حتى در  ٤٠٠تقاضاى معجزه مى كردند، حضرتشان رد مى فرمودند) ص(محمد 

مى ناميدند و الحق نيز كه معجزات ظاهره » ساحر«ا صورت ديدن معجزات ظاهره، حضرتشان ر

دليل محكم و متقن و دائمى نيست؛ چنانكه ابوجهل چنانكه در متون تاريخ اسالمى آمده از 

معجزه خواست و به قول همان متون حضرت ماه يا قمر را به دو نيم كرد؛ ) ص(حضرت محمد 

اما مقايسه كنيد ابوجهل را با ! ااما حاصل چه شد؟ آيا ابو جهل مؤمن شد؟ نه قسم به خد
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آيا . حضرت على  و خديجه و امثال سلمان و حمزه و بالل و مقداد و عّمار ِ ياسر و والدين شهيدش

اينان را جز قّوۀ آيات قرآن مجيد مؤمن كرد؟ اينان شّق القمر نديده مؤمن شدند، و آن معرض، به 

اگر چه انبياء مصادر معجزات هستند،  پس معلوم است كه. اصطالح شق القمر ديده مومن نشد

ولى خود آنها معجزات را علّت ايمان و استدالل حقانيت خود نفرموده اند؛ بلكه در عوض 

نيز » شق القمر«و اما در مورد مفهوم . فرموده اند اگر كسى مى تواند، آيه اى چون آياتشان بياورد

مستطاب آن از قلم حضرت بهاءاهلل در كتاب اگر هموطنان عزيز مايل باشند، تأويل و تفسير و معنى 

و ساير آثار آشكار گرديده است، مراجعه فرمايند تا متوجه شوند چگونه قمِر وجوِد  ايقان

» ابوجهِل «به انگشِت اقتدار حضرت رسول اكرم، منشّق و بى نور گشت و او را به » ابوالحكم«

كه از حضرت باب و حضرت بهاءاهلل نيز  و خوانندگان عزيز اين را نيز بدانند. زمان تبديل نمود

چون ديگر مظاهر ظهور الهى معجزات ظاهره نيز آشكار شد ولى حتى اجازه ندادند مؤمنين به ذكر 

يا نوشتن آن اشتغال ورزند و صرفأ در بعضى بيانات مباركۀ خود به آن اشاره فرمودند اما دليل 

ۀ كلمة اهلل نفوس مخلصه را تقليب نمودند و اصلى را ظهور خود و آياتشان دانستند و با همين قو

به ميدان بال و استقامت و خلوص و شهادت و اعمال و اخالق راضيۀ مرضيه و خدمت به عالم 

در اين ميادين صف بسته به صرف  بهاييانانسانى و وحدت بشر و صلح اعظم فرستادند و اينك 

ى قائم و مفتخرند و يگانه آرزويشان آنكه تأييد او نه استحقاق بشرى به كنيزى و عبوديت درگاه اله

به رضاى محبوب و به عشق رويش، آنچه را از حق يافته اند، در طبق اخالص به اهل ايران و 

  .جهانيان تقديم نمايند تا دست در دست هم به سعادت حقيقى مورد رضاى الهى برسيم

مچون موارد قيامت و در مورد معاد جسمانى و معراج جسمانى مذكور در مسلخ عشق نيز، ه  

حشر و نشر و بعث و بهشت و جهنّم و روح و بقاى آن، مفصًال در آثار بهائى مذكور است كه بايد 

  ٤٠١.به آنها مراجعه نمود و معانى حقيقى و معنوى آنها را دريافت

آمده كه آقاى توكلى رئيس محفل ملّى ايران پنهانى نوشابه الكلى مى  ۹۵- ۹۶درصص   

حال آنكه مشروبات الكلى در امر بهائى . اءاهلل ازدواج با كنيز را جايز شمردهنوشيده و حضرت به

ذكر كرده مربوط به فرهنگ اسالمى است نه بهائى؛ » كنيز«نهى شده و آن چه را تحت عنوان 

شايد مقصود جاعلين مسلخ عشق، جواز . زيرا در امر بهائى خريد و فروش بنده و كنيز حرام است

و زنان براى كار در منازل يا ادارات و اماكن عمومى و كًال جواز كار براى استخدام دوشيزگان 

خانم ها باشد كه اگر چنين است جاعلين به تحريف دست زده اند و يا اصوًال نفهميده اند؛ زيرا 
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چنانكه حضرت بهاءاهلل، هم در كتاب مستطاب اقدس و هم در رسالۀ سوال و جواب تأكيد 

خدمت است؛ چنانكه ِصغار و كبار ديگر را اجرت مى دهند «فًا براى فرموده اند، اين حكم صر

  ٤٠٢».هر وقت كه خواهد زوج اختيار كند با نفس اوست) دوشيزه(آن بكر «و » براى خدمت

مراجعه فرماييد  ۴۵۸ -۴۶۰، صص گلزار تعاليم بهائىدر مورد نهى مشروبات الكلى نيز به   

: نص مندرج در اين منبع، فرموده اند ۱۲كه حداقل در تا جاعلين را بشناسيد و مالحظه فرماييد 

    ).۴۶۰همان، ص (» شرِب َخمر حرام است«

 ۱۴كه حضرت بهاءاهلل با كنيز  — پناه بر خدا — ٤٠٣همچنين در همين صفحات ذكر كرده        

از اين ) خواهران و برادران ناتنى حضرت عبدالبهاء(فرزند  ۴ساله منزل خود ازدواج كرده و 

حال آنكه احتماًال اين اكاذيب موهن و بى شرمانه را كه در چرا . واج به وجود آمده استازد

مسلمان شدم نيز به نوعى مذكور نموده، از كتب رديۀ قبل، همچون كتب امثال آواره و صبحى، 

متأسفانه براى آنكه كذبش در پرده اى از ابهام و اوهام در حافظۀ َانام بماند، دقيقًا . نقل كرده

حضرت بهاءاهلل طبق توضيحات حضرت عبدالبهاء سه زوجۀ خود را قبل ! سم نبرده كه كدام كنيزا

، چنانچه از جمله مى فرمايند، ٤٠٤از نزول كتاب اقدس، طبق شريعت سابقه اختيار فرمودند

حضرت بهاءاهلل پيش از نزول كتاب اقدس به حسب شريعت سابقه و حكمت بالغه تعّدد زوجات «

لذا كنيزى در كار نبوده و از نوشتۀ  ٤٠٥».د از كتاب اقدس، َمنطوِق كتاب مجرىفرمود؛ ولى بع

جاعلين پيداست كه منظورشان از ازدواج مزبور، ازدواج دوم حضرت بهاءاهلل با دخترعمه شان، 

پنجمين سال ظهور بابى دردوره بابى و  — ميالدى۱۸۴۹است كه در سال ) مهد عليا(فاطمۀ 

سال پس از اولين ازدواجشان در دورۀ اسالم، ۱۴مستطاب اقدس و  سال قبل از نزول كتاب۲۴

واقع شده است و در آن وقت،  —) سال قبل از ظهور ديانت بابى۹(ميالدى ۱۸۳۵يعنى سال 

وفات درعكا، به سال (ساله بوده  ۲۱ميالدى بوده است،  ۱۸۲۸فاطمۀ مهد عليا كه متولد 

 ۶ساله؛ همچنين وى  ۱۴مسلخ عشق نوشته، ، و نه چنانكه در )سالگى ۷۶ميالدى در  ۱۹۰۴

  ٤٠٦!.اوالد داشته است و نه چهار

نسبت به طلعات مقدسۀ امر بهاء و خانواده شان » جاعلين بى حيا«اما چون در ادامه نيز   

بى حرمتى هايى كرده اند كه اسالف بى حياشان در اديان گذشته نيز نكرده اند و به اين وسيله به 

موجد صدق و صفا و غيرت و «بوب همه انبياء گذشته، حضرت بهاءاهلل، نور چشم و مقصود و مح

جاعلين نه . توهين نموده اند، از آستان آن انبياء مى خواهم كه جاعلين را هوشيار فرمايند ٤٠٧» وفا
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برده و خونش را ريخته اند، بلكه قبل از آن در همان مسلخ، » مسلخ«را به » عشق حقيقى«تنها 

همان نفوِس بى » رجعِت «را سر بريدند، و ندانستند كه عينًا » يا و غيرتتقديس و تنزيه و ح«

پاسخ اخالف بى حيا، به . انصاِف بى حيايى هستند كه به عائلۀ حضرت رسول جسارت كردند

اشاره اى در فوق آورده شد، پاسخ آن اسالف بى حيا و بى حرمتى ايشان نسبت به حضرت 

؛ زيرا حضرت بهاءاهلل  ٤٠٨نيز مى توانيد در آثار بهائى ببينيدو ازدواج هايشان را ) ص(رسول اكرم 

  .در برابر همۀ بى حياهاى تاريخ و هتّاكان حرمت انبياء و اولياى الهى ايستاده اند

مسألۀ بسيار محرمانۀ ديگرى كه محفل به تحليل آن پرداخت، «: نوشته ۹۸- ۹۹در صص   

در (ش و سرنوشت ساز بود؛ گزارش مهمى خبر تازه اى بود كه براى بهائيان بسيار مسّرت بخ

به وقتى پرده ها باال مى . گزارش كامًال واقعى است«: پاورقى همين صفحه در مورد آن مى نويسد

از سازمان اطالعات و امنيت كشور ) »رجوع شود ۳۳۹رود نوشتۀ آقاى بهرام افراسيابى، ص 

 ۹/۲/۱۳۵۲ك قرار است در تاريخ به دست محفل رسيده بود مبنى بر اينكه رياست ساوا) ساواك(

به همين منظور . انتخابات اعضاى هيأت رهبرى محفل مركزى بهائيان جهان را به عهده بگيرد

كشورجهان تا اين تاريخ براى شركت در اين انتخابات به  ۱۳عضو از هر محفل بهائى در۹بايد 

به عنوان يك دين به بهائيت را  ۱۹۷۲دولت اسرائيل كه در سال . اسرائيل عزيمت مى كردند

رسميت شناخته بود، به نظر مى رسيد با اجراى برنامه تبعيت از اين فرقه مى كوشد از اقليت 

بهائيان در ساير كشورهاى جهان، به ويژه ايران، بهره بردارى سياسى، اطالعاتى و اقتصادى 

اعالم . ّوم بودموضوع بعدى تشويق بعضى از بهائيان توسط رئيس ساواك و مديريت كّل س. نمايد

تا كنون از هرحيث رضايت بخش  ۱۳۴۲شده بود چون خدمات چند تن از كارمندان از سال 

نام بيست و . بوده و امور محوله را به نحو شايسته اى انجام داده اند، مورد تشويق واقع مى گردند

بودند كه در تمام اين افراد كسانى . سه نفر، كه پدر فرهمند هم يكى از آنان بود، خوانده شد

هموطنان عزيز دقت فرمايند که از همين » .تشكيالت هم از نفوذ و مقام بااليى برخوردار بودند

اعتراف جاعلين مبنى بر اينکه گزارش کامًال واقعى است معلوم است که جعلياتشان کّالً غير واقعى 

ح گزارش ِ واقعِى و جالب آنکه در ادامه مالحظه خواهيد فرمود که همين به اصطال. و دروغ است

  ! جاعلين نيز غير واقعى و جعلى است

، ضمن بحث درباره ۶، نكتۀ دّوم از بخش اّولعزيز به ياد دارند كه در فصل خوانندگان   

اشاره شد كه سر » ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«دو جلد كتاب خاطرات ارتشبد فردوست به نام 
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حال بايد اضافه كنيم رديۀ آقاى بهرام . دنخ جاعلين مسلخ عشق به اين دو جلد كتاب مى رس

چاپ دهمش منتشر شد، مثل دو جلد كتاب فوق، حاوى اسناد  ۱۳۸۲افراسيابى نيز كه در سال 

عين مطالبى را كه در فوق از مسلخ عشق خوانديم در هر دو . جعلى آن چنانى از ساواك مى باشد

در سند جعلى مندرج در دو كتاب فوق منبع مزبور مى يابيم، با اين فرق كه جاعلين مسلخ عشق، 

آتش بر آتش، در (» ناٌر َعلى نارٍ «يا » جعل در جعل«نيز جعل كرده اند كه اين عبد نام آن را 

مى ) بار منفى و شيطانى دارد» ناٌر َعلى نارٍ «كه بار مثبت و رحمانى دارد، » نوٌرَعلى نور«مقابل 

و  ۳۷۴،صص ۱به عنوان نمونه، ج(ردوست گفته گذارد و جالب آنكه سند مزبور با آنچه ارتشبد ف

  .و در دو جلد كتاب مزبور آمده، تناقض هم دارد) ۳۷۷

يكى از دو سندى را كه مسلخ عشق  ۴۵۱، ص ظهور و سقوط سلطنت پهلوىدرجلد دوم   

به طورى كه گويى يك سند است كه در دو موضوع (به هم پيوند زده  ۹۹-۹۸آن را در صفحات 

  :، چنين درج نموده است)مورد بررسى قرار گرفته است در يك جلسۀ محفل

از هر حيث رضايت  ۱۳۴۳چون خدمات كارمندان مشروحۀ زيرين در خالل سال ۱۵/۱۲/۱۳۴۳ 

بخش بوده و امور محوله را به نحو شايسته اى انجام داده اند بدين وسيله مورد تشويق واقع مى 

آقاى پرويز : روندۀ كارگزينى آنها منعكس گرددخواهشمند است دستور فرماييد مراتب در پ. گردند

ثابتى، مسعود حشمتى، امين تهرانى، هوشنگ آريايى، پرويز فردوس، رفيع بهزاد پور، يحيى 

ضياء ابراهيمى، سيف اهلل شهاب، كاظم مجيدى، فرج اهلل رضايى آريا، امير عباس تهامى، 

رشيدى، مجتبى كاميار، على هوشنگ كاشفى، فروهر زالتاش، مسعود احسانى، احسان اهلل 

سلطانى، يحيى ليقوانى، پرويز فرنژاد، ابراهيم حسينى، ميراحمد كوچصفهانى، محمود معينى، 

  .دكتر فروزين - از طرف مدير كل اداره كل سّوم. / حسين ضيايى، على شمع ريز، محمد رهبريان

ها را اّول تكه مالحظه فرماييد جاعلين دستپاچه و عجول مسلخ عشق را كه مطالب رديه   

تكه بريده اند، سپس آن را به شكل ناشيانه وصله پينه كرده، لباسى در قالب داستانى دوخته اند 

، و يكى مربوط ۱۳۴۳دو سند، يكى مربوط به سال . كه هر كه آن را ببيند فورًا تشخيص مى دهد

ه خيلى هم از اخبار را به هم وصله پينه مى كنند و ادعا مى كنند محفل بهائيان، ك ۱۳۵۲به سال 

دو سند مزبور خوشحال و مسرور شده، در يك جلسه به دو موضوع مربوط به دو سند مزبور رسيدگى 

نفر ساواكى را قيد نمى كند تا معلوم  ۲۳در مسلخ عشق نام آن . مى كند و آنها را بررسى مى نمايد

ى بينيد در ظهور و سقوط و همان طور كه م(!) نشود نام پدر فرهمند جعلى در ميان آنها نيست 
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نفر مسلخ عشق تفاوت دارد و حتى در اين  ۲۳نفر دقيقًا ذكر شده كه با  ۲۵سلطنت پهلوى نام 

نفر نيز بهائى نبوده اند و  ۲۳نفر يا  ۲۵همچنين، حتى آن . نفر هم نام پدر فرهمند وجود ندارد ۲۵

ز آنها زمانى بهائى هم بوده نامشان در آمار نفوس جامعۀ بهائى نيست، چه كه حتى اگر فردى ا

باشد، طبق تعاليم و قوانين جامعۀ بهائى به محض دخالت در سياست و عضويت در ساواك، 

نامش از آمار بهائى حذف مى شده و طرد مى گرديده، چنانكه در ادامه خواهد آمد كه يكى از 

تنها . بهائى طرد شدبهائيان به دليل قبول پست وزارت در زمان محمد رضا شاه پهلوى، از جامعۀ 

نفر مذكور،  ۲۵مورد معرفى كه احتماًال جاعلين مسلخ عشق به خاطر وجود نام او در ميان اسامى 

همۀ آنها را نيز هايى فرض كرده اند، پرويز ثابتى مى باشد كه او نيز چنانكه در ادامه خواهد آمد، 

ظهور و سقوط سلطنت (ت خود اعتراف كرده كه بهائى زاده بوده؛ ولى خودش بهائى نشده اس

  ).۴۵۱-۴۵۰، صص ۲پهلوى، ج

توسط جاعلين مسلخ عشق، آنكه در يك سند جعلى ساواك، » جعل در جعل«جنبۀ ديگر   

نفرى است كه به خاطر  ۲۳جاعلين مى نويسند پدر شخصيت جعلى اى چون فرهمند، در بين 

آخر داستان و در فصل  خدماتشان در ساواك مورد تشويق واقع شدند، و همين فرهمند جعلى در

دّوم از شود، حال آنكه چنانكه در فصل  ، عضو بيت العدل مى۱۳۶۰ - ۱۳۶۱، در سال ۱۶

ذكر شد اين قسمت داستان نيز جعلى بوده است، و چطور مى شود كه  ۷، نكته بخش اّول

نفره سالهاى مزبور بيت العدل اعظم  ۹شخصيتى جعلى كه اسمش در فهرست اعضاى حقيقى 

ه يك باره به عنوان شخصيتى حقيقى در سند ساواك ذكر گردد، آن هم سندى كه نيست، ب

و كسى نيست بپرسد اگر ! َو کَذَب و َمَكرَ » َفُبهَت الذى َكَفرَ «جاعلين آن را صحيح تلقى مى كنند؟ 

نفر  ۲۴چنين است پس چرا پرويز ثابتى كه بعدها مدير كّل ادارۀ كّل سّوم ساواك شد، با آن 

هم از نفوذ و مقام وااليى ) بهائى(تشكيالت «ساواكى اش، كه به قول مسلخ عشق در  همكاران

ضميمۀ شمارۀ (، بر ضد جامعۀ بهائى تصميم گيرى و اقدام هم مى نموده اند؟»برخوردار بودند

۲ .(  

راستى از چه كسى يا كسانى بايد پرسيد كه جاعلين اسناد مزبور چه اشخاص يا گروههايى   

و يا مسلخ عشق  ظهور و سقوط سلطنت پهلوىد؟ اگر بخواهيم به سبك تهيه كنندگان بوده يا هستن

ارتشبد «يا از » ريپورترها«بايد پرسيد، يا از » اينتليجنس سرويس«بگوييم، بايد گفت، آيا از 

مرحوم، يا از خود تهيه كنندگاِن ظهور و سقوط سلطنت پهلوى و مسلخ عشق، و يا از » فردوست
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باال «را » پرده ها«ا از آقاى شهبازى و همدستانش، يا از آقاى بهرام افراسيابى كه سازمان سيا، ي

در اين صورت، ! متشّكله از همۀ آنها؟» شبكۀ«يا به اصطالح آقاى شهبازى از  ٤٠٩دانسته» رفته

پرسيد كه، » خاندان و خانوادۀ مفترين و مكّذبين«و » شبكۀ جاعلين«با حقايق فوق، بايد از كّل 

كه از مكر و حيله و روش هاى ضّد متقيانه  بهاييانبراى ما » اقعًا پرده ها باال رفته است؟آيا و«

َلْو «سياسيون بشرى منزجر و بيزاريم و به حقيقت بيان موالى متقيان على ابن ابى طالب كه فرمود 

ايقان داريم، تنها ) دماگر تقوى نبود هر آينه من زيرك ترين عرب بو(» ال التقى َلُكنُْت َاْدَهى الَْعَرِب 

راهى كه در اين مواقع باقى مى ماند اين است كه در صورت لزوم، رفع شبهه نماييم و اگر نتيجه 

نبخشيد امور را به خداى عليم به ذات صدور واگذاريم و به وظايف روحانى خود ادامه دهيم و 

اقدس، خطاب به  چون مواليمان حضرت بهاءاهلل صبر پيشه كنيم، چنانكه در كتاب مستطاب

َو َنْصِبُر َكما َصَبْرنا ِبما َوَرَد «: مى فرمايند ٤١٠)و البته به امرا و سياسيون و علماى مذهبى(سالطين 

الطينَ  و صبر مى كنيم همان طور كه صبر كرديم در قبال آنچه كه بر ما (» َعَلينا ِمنُْكم يا َمْعَشَر الس

ِاتُقوا ِفراَسَة «را يادآور مى شويم كه فرمود،  ؛ و حديث شريف)از شما گروه سالطين وارد شد

و ) بترسيد از فراست و زيركى مؤمن، چه كه او به نور خدا نظر مى كند(» الُْمؤِمِن َفِانُه ينُْظُر ِبُنوِر اهللِ

ٍة َوال نا«، )روزى كه پنهانى ها آشكار شود( ٤١١»يْوَم ُتبَْلى الّسرأِر«بترسيد از  ٤١٢»ِصرٍ َفماَلُه ِمْن ُقو 

  »!پرده ها باال مى روند«؛ روزى كه واقعًا )پس نباشد مر او را هيچ قّوتى و نه ياورى(

اول ذكر شد، اسنادى از قبيل آنچه در مسلخ عشق و امثال آن بعد  بخشهمان طور كه در   

از انقالب اسالمى ارائه شده، اسنادى جعلى و گزينشى است كه البالى اسناد واقعى جا داده 

همچنين به قول خود تهيه كنندگان ظهور و سقوط سلطنت پهلوى بسيارى اسناد هم ربوده  شده، و

شده، و البته بعضى اسناد نيز مستور و دور از دسترس همگان بوده، و همين وضعيت باعث شده 

كه نفوس مختلفه نيز به تكذيب چنان اسنادى پردازند، و از اين ميان آنچه كه حداقل دربارۀ 

، خود عمًال تجربه و حس كرده ايم آنكه براى وجه المصالحه كردن اين جامعه در جامعۀ بهائى

هر دو رژيم سابق و فعلى، از چيزى فرو گذار نشده است و هر جا كه مشكلى براى سياسيون پيش 

مى آمده كه براى رفع آن بايد اذهان عمومى منحرف مى شده، جامعۀ بهائى مرغ بسمله مى شده 

اين مسير چه تضييقات و باليا و محروميت ها و حبس و شهادت بر جامعۀ  و خدا مى داند در

  .بهائى تحميل شده و مى شود
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مسلخ عشق، بدون لزوم اسناد ديگر، از  ۹۸ -۹۹براى بررسى سند ارائه شده در صفحات  

توضيح آنكه چون در فضا و زمان مورد نظر داستان و . خود آن مى توان به جعلى بودنش پى برد

مدير كّل ادارۀ كّل سّوم ساواك پرويز ثابتى بوده و والدين او بهائى بوده ) ۱۳۵۲سال (زبور سند م

اند، و نيز در همان تاريخ به قول جاعلين، هويداى بهائى نيز نخست وزير بوده، پس گمان كردند 

ن طور اما هما. مى توان از اين فضا و شرايط براى وارد كردن اتهامات و جعل اكاذيب استفاده كرد

جلد دوم  ۴۵۰- ۴۵۱كه قبًال اشاره شد، در تك نگارى مربوط به پرويز ثابتى مندرج در صص 

ظهور و سقوط سلطنت پهلوى به نقل از خود ِاو آمده است كه وى عليرغم بهائى بودن خانواده 

اش، مسلمان بوده است، و با اسنادى كه از ساواك دورۀ وى و همكارى آن با حجتيه به دست 

همكارى » !در حمله به بهائيان به طريق عملى و منطقى«وشن شده است كه دو گروه مزبور آمده ر

و تعجب آنكه تهيه كنندگان ظهور و سقوط سلطنت پهلوى عليرغم روش ). ۲ضميمۀ (داشته اند 

كلى شان كه به زور هم كه شده مى خواهند فرضيات خود را از طريق هر نوع سند جعلى و يا غير 

كنند، و لذا گاهى از در دروازه داخل نمى شوند ولى از سوراخ سوزن وارد مى جعلى اثبات 

شوند، گويا اعتراف ثابتى را در تك نگارى مزبور مبنى بر مسلمان بودنش عليرغم بهائى بودن 

اگر چه رديه نويس هاى ديگر، برعكس ايشان و بدون هماهنگى با ايشان  — والدينش مى پذيرند

ولى ساير موارد مشابه چون  — خاطر همين امثال پرويز ثابتى بهائى مى دانند ساواكى ها را به(!) 

اعتراف خود هويدا را مبنى بر بهائى نبودنش، به ِصرِف آنكه پدر بزرگش بهائى بوده نمى 

پذيرند، و يا چنانكه در ادامه خواهد آمد در مورد وزير جنگ، اسداهلل صنيعى، اسناد خود ساواك 

ان ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، خود، آن را ارائه داده اند، تعبير و تفسير غلط و را كه تهيه كنندگ

همان طور كه در . عشق مسلخ ۱۸۷- ۱۸۸: مطالب مربوط به صص(به دلخواه خود مى كنند 

اول آمد هويدا نيز بهائى نبوده و حتى به نقل از روزنامه هاى اوايل انقالب وقتى در دادگاه  بخش

ه بهائى است يا نه، پاسخ داد كه جواب را بايد از كسانى پرسيد كه شايعۀ بهائى از او پرسيدند ك

كه شايد منظورش اشاره به جنگ قدرتى است كه هر از گاهى بين . (بودن او را منتشر كرده بودند

سياسيون و مذهبيون در رژيم پهلوى روى مى داده و شرح آن در همان دو جلد كتاب ظهور و 

و چون چنين است پس استدالل مسلخ عشق و اسالفشان  ٤١٣).آمده است سقوط سلطنت پهلوى

نقش بر آب است و اسناد مورد استنادشان، جعل و سراب؛ و از جاعلين مزبور بايد پرسيد، راجع 

به استاد دانشگاه آقاى پويا مقدم و ژانت توكلى، بهائى مسلمان شده اى كه با او ازدواج كرده 



٢٠٩ 

چه مى گويند؟ آخر ژانت نيز مانند پرويز ثابتى و هويدا كه ) داستان ۱۶فصول آخر، ازجمله فصل (

خانواده شان بهائى بودند ولى خود از امر بهائى بيرون رفتند، از خانواده بهائى خود جدا شد و با 

اگر صرف فاميل بهائى بودن دليل بر . پويا مقدم مبارز عليه رژيم پهلوى و استاد بينش ازدواج كرد

يات سوء و مخفيانه است، چرا در مورد قهرمانان مسلخ عشق ازجمله پويا و ژانت اعتقادات و ن

من باب مزاح، دِر گوشى بايد به قصه پردازان مسلخ عشق و اسالف آنها گفت، . چنين نمى گويند

نكند ژانت، پويا را گول زده باشد و هنوز با فرهمند مرتبط باشد و بخواهد به پويا و مسلمين ضربه 

از طريق » صهيونيست ها«و » ريپورترها«، »ساسون ها«، »روچيلدها«ند خانوادۀ مخوف بزند؟ نك

ژانت و پويا كه استاد دانشگاه است به مسلمين و كشور ضربه زنند؟ ُسبحاَن اهلل، ُسبحاَن اهلل از 

اگر جاعلين ِ مسلخ ِ عشق با آقاى عبداهلل شهبازى عزيز نيز مشورت مى ! ظن و گمان و اوهام

  .چه که مهناز خانم رئوفى نيز وضعيت ِ مشابه ِ ژانت را دارند! د، بد نبودنمودن

مسلخ عشق كًال غلط است زيرا در  ۹۹-۹۸: همچنين اطالعات داده شده در صص  

يعنى همان پرويز  — رياست ساواك ۹/۲/۱۳۵۲مى نويسد قرار است  ۹۸داستان، ص  ۶قسمت 

انتخابات  — بهائى زادۀ ضد بهائى استثابتى مورد نظر مسلخ عشق كه ذكر شد مسلمان 

، سال انتخاب ۱۳۵۲سال (اعضاى هيأت رهبرى محفل مركزى بهائيان جهان را به عهده بگيرد 

اما به مصداق دروغگو و جاعل، كم حافظه مى ). و تشكيل سومين دورۀ بيت العدل اعظم است

سه بار در كل جهان « ، اشاره كرده بود كه بيت العدل۸۰داستان، ص ۵شود، قبًال در قسمت 

چه كه (» دو بار در کلِّ جهان انتخاب شده اند«در حالى که بايد مى نوشت » انتخاب شده اند

داستان است و توالى زمانى  ۵داستان از نظر زمانى كامًال بعد از فاصلۀ زمانى قسمت  ۶قسمت 

هيأت «يا علّتى ديگر از اين گذشته بيت العدل اعظم را به اشتباه ). در داستان منظور شده است

ناميده، كه چنين اصطالحى مطلقًا در نظم ادارى بهائى » رهبرى محفل مركزى بهائيان جهان

، ولى از خانم مهناز رئوفى بعيد »ساواك«يا » جاعلين«وجود ندارد، و چنين اشتباهى، اگر نه از 

  !نيست و نشان مى دهد مسلخ عشق و چرا مسلمان شدم از خانم مهناز رئوفى(!) است 

انتخاب  ۱۳۵۲محفل ملى در سال  ۱۳و از آن گذشته بيت العدل اعظم به وسيلۀ   

نگرديده، بلكه به وسيلۀ چند برابر اين عدد انتخاب شده، چه كه حتى در اولين دورۀ انتخاب، 

محفل ملى از سراسر عالم بيت العدل اعظم را انتخاب كردند و در دوره هاى بعد اين رقم  ۵۶

و از اين گذشته، نوشته در . محفل نيز از اكاذيب فاحش است ۱۳د بوده، و لذا ذكر دائم التزاي
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اسرائيل بهائيت را به عنوان دين رسمى شناخته و از آن در كشورهاى جهان به ويژه ايران  ۱۹۷۲

بهره بردارى سياسى و اطالعاتى و اقتصادى كرده، حال آنكه منابع و مآخذ مسلخ عشق، نه تنها 

سال قبل ۱۶۳را ذكر كرده اند، بلكه اساسًا امر بابى و بهائى را از همان  ۱۹۷۲از  تاريخى قبل

كانون هاى «و » خاندان هاى قدرتمند و ثروتمند يهودى«صهيونيست خالص ُخلص و محصول 

و اين همه تفسير و تحليل َوهم آلود و متّضاد و  ٤١٤!قلمداد كرده اند» زرساالر يهودى صهيونيست

كى از غير حقيقى و غير واقعى بودن آنهاست و به نظر مى رسد جاعلين مسلخ مختلف، خود حا

ظهور و «مثل تهيه كنندگان  — عشق و امثال قبلى ايشان كه منابع اوليۀ جاعلين مزبور بوده اند

- در اثر مطالعۀ جهت دار و تفصيلى و تحليلى — و امثال آقاى شهبازى» سقوط رژيم پهلوى

سيون آن، برايشان قالب هاى ذهنى خاصى شكل گرفته كه از همين سياسى رژيم پهلوى و سيا

قالب ها براى تفسير و تحليل جامعۀ بهائى نيز استفاده كرده اند، حال آنكه در تحليل و تفسير 

حقايق، هر چيز را همان طور كه هست بايد ديد و بايد از خطر شبيه سازى هاى قالبى و ذهنى 

)simulation (مسلخ«لفارق پرهيز كرد تا به اين وسيله، حقيقت و عشق را در و قياس هاى مَع ا «

كذب و افترا سر نبريد و مطالِب َوهمى ِسر بريده را به عنوان هيكل واحد حقيقت به خورد تاريخ و 

  ٤١٥.جامعه نداد

از آن در كشورهاى جهان به ويژه ايران بهره «و اينكه نوشته به دين بهائى رسميت داده تا   

اول همين متن، و نيز بيانيه  بخشكند نيز جوابش در » و اقتصادى ى، اطالعاتىبردارى سياس

آمده، مراجعه شود تا مالحظه شود كه به ويژه در  ۲هاى جامعه بهائى در اوايل انقالب و ضميمۀ 

همان ايراِن مورد تأكيد جاعلين، هزاران مستشار و عوامل امريكا و اسرائيل حضور داشته اند و 

ل فاحش اکاذيبى اين چنينى نيست؛ و از تهيه كنندگان ظهور و سقوط سلطنت پهلوى نيازى به جع

 ۱۲و آنان كه ارتشبد فردوسِت كذاب مرحوم در اختيارشان بوده مى پرسم كه چه كسى بود كه 

سال در ساواك حضور داشت و وسايل آموزش ساواك توسط اسرائيل را فراهم آورد؟ آيا جز همين 

رغم اعتراف خودش به ارتباط با اسرائيل، جعلياتش را دربارۀ بهائيان محرز آقاى فردوست كه علي

  !کجاست امانت؟! کجاست انصاف؟! کجاست تقوى؟ ٤١٦فرض مى كنيد؟

به تمسخر اشاره شده؛ به حضرت باب همان  بيان عربىبه آيات كتاب  ۱۰۴در ص   

صفات زشت نسبت نيز شده بود، شده؛ به حضرت بهاءاهلل ) ص(توهينى كه به حضرت محمد 

— داده شده؛ وعده هاى حضرت باب دربارۀ َمْن يْظِهُرُه اهلل تكذيب شده، به شبهۀ سنۀ ُمسَتغاث
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اشاره شده؛ تهمت وابستگى امر  — كه مسلخ عشق آن را به اشتباه، هزار يا دو هزار سال ذكر كرده

ادعاها در البالى  بابى و بهائى به روس و انگليس و امريكا و اسرائيل زده شده؛ و همۀ اين

داستان عشقى مسلخ عشق بدون ارائۀ داليل آورده شده كه در نوع خود در وقاحت و سستى بى 

اول اين متن، و پاسخ مفّصل آن در كتب بهائى  بخش پاسخ مختصر اين موارد در. همتاست

  : اما همچنين نوشته. موجود است، مراجعه شود

دين براى . تشكيالتى و سازمان يافته باشد هيچ دينى از سوى خدا نيامده كه اين همه

انسانها مى آيد و مالك قلب آنهاست، اما در بهائيت همه چيز، حتى قلوب، تحت اراده 

در هيچ دينى چوب و تركه بر سر پيروان نيست و همه از فرمان . و فرمان تشكيالت هستند

، همه بايد از هاى الهى دستور مى گيرند، اما در اين مذهب كه دشمن انسانيت است

تشكيالت دستور بگيرند و در صورت نافرمانى طرد مى شوند و آن قدر طرد شدن را 

در كدام دين خدمت . وحشتناك جلوه داده اند كه هيچ كس حاضر به نافرمانى نيست

كردن اجبارى است؟ اما در اين دين اگر محفل مسئوليتى را به كسى واگذار كرده باشد، 

پس . و هيچ دليلى هم از او پذيرفته نيست، حتى موجه. ردآن شخص حق انصراف ندا

بهائيت فقط يك سياست است و . بايد تا زمانى كه جان در بدن دارد نوكر تشكيالت باشد

تمام برنامه ريزى هاى اصلى آن تحت تعليم و نظارت دستگاه هاى اطالعاتى اسرائيل 

  .قرار دارد

اول و نيز به  بخشآثار بهائى، كافى است به د از براى پاسخ اين ادعاهاى بى دليل و سن  

همان آثار مباركه دربارۀ نظم بديع و نظم ادارى و تشكيالت بهائى و نحوۀ انتخاب و روش هاى 

نكتۀ جالب و . تا بر عكس جاعلين، به ستايش اين ُصنِع الهى پرداخت ٤١٧عملى آن، مراجعه كرد

از سوى خدا نيامده كه اين همه هيچ دينى «مهم در اينجا، شهادت مسلخ عشق است كه، 

اگر چه اين مّدعا مخالف اّدعاى علماى مسيحى و ). ۱۰۴ص(» تشكيالتى و سازمان يافته باشد

مسلمان است كه معتقدند عالوه بر جنبه هاى روحانى دين، بايد سيستم اجتماعى و تشكيالتى 

دين اسالم «رحوم خمينى و به قول مرحوم مدرس و تأييد م — چنانكه كرده اند — نيز ايجاد كرد

، ولى بايد گفت اينجا مسلخ »از سياست جدا نيست و سياست ايشان از دين اسالم جدا نيست

عشق، ناخواسته و با نيتى ديگر، به يك نكتۀ حقيقى و مهم اشاره كرده و آن اينكه هيچ دينى 
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خ است كه ديانت سيستم تشكيالتى اجتماعى دورۀ خود را تشريع نكرده و اين اولين بار در تاري

بهائى اين سيستم را تشريع فرموده تا مثل اديان قبل، ادارۀ جامعۀ دينى به دست علما نيافتد كه 

اختالف آرائشان سبب اختالف اّمت گردد و دين را فرقه فرقه سازد، چنان كه همين طور نيز شد و 

به درگاه يگانه دارد، لذا عجب است؛ امرى كه جاى شكرانه . اديان قبل دچار تفرقۀ دائمى شدند

شايد اين اعتراض نيز به سبب شبيه سازى و قالب هاى ذهنى سابق الذكر ! موجب اعتراض شده

است كه قوۀ واهمۀ مدعيان مزبور، منشأ آن است و گمان مى كنند امر بهائى زاده يا شبيه يا به 

شكيالت اصطالح خود سيستم هاى سياسى اسرائيل و پهلوى است و تشكيالت آن همچون ت

حال آنكه در آثار بهائى كامًال مشخص شده كه اصل ! جاسوسى و امنيتى و سياسى عمل مى كند

در دين بهائى همچون همه اديان، روحانيت و معنويت و خصائل و فضائل ملكوتى است و نظم 

ادارى بهائى هرگز جانشين اين اصل نيست بلكه صدفى است براى حفظ گوهر معنويت و اسباب 

ى است كه آن روحانيت به وسيلۀ آن در جامعه جريان مى يابد و در ُبعد اجتماعى نيز عالوه و وسايل

  .بر ُبعِد فردى، جلوه مى يابد

، ۶، در آغاز نكتۀ دّوم از بخش اّولعشق ذكر كرده، چنانكه در فصل  اين ايراد كه مسلخ  

بينى شده بود و فرموده ذكر شد، مدتها قبل توسط حضرت ولى عزيز امراهلل، شوقى ربّانى، پيش 

بودند كه حمالت به نظم ادارى و تشكيالت بهائى شروع خواهد شد و ماهيت آن و روش آن و 

اهداف آن را معرضين و حسودان، برعكس جلوه خواهند داد، چنانكه چنين نيز شد و به تدريج 

ر ايران و چه در عصر تكوين ديانت بهائى و در دورۀ حضرتشان و در دورۀ بيت العدل اعظم چه د

از . در خارج از ايران حمالت عليه نظم ادارى شروع شد و ادامه يافت و تا حال نيز ادامه دارد

جمله از قلم هاى بعضى ناقضين امر بهائى و رديه نويسان مسيحى و مسلمان در اين خصوص 

از  در رديه اش، كه جواب مفّصل آن را سه نفر» فيچيكيا«مطالبى نوشته شد، ازجمله توسط 

  .، دادند»راست را كژ انگاشته اند«فضالى بهائى در آلمان، در كتابى با عنوان 

مسئلۀ طرد را نيز كه جاعلين مكررًا در مسلخ عشق مطرح كرده اند در حقيقت نقشۀ حساب   

كه مى خواهند بين تشكيالت بهائى و افراد بهائى و » سالۀ اخير ۲۷شبكۀ «شده اى است از 

و چالش و جدايى و تفرقه كنند، چه كه وقتى مى بينند در جهانى كه ملّت  جامعۀ آن ايجاد تنش

ها شديدًا به دولت ها بى اعتماد شده اند و ميان تشكيالت سياسى و مذهبى و مردم جدايى 

باطنى و ظاهرى افتاده، نسبت به رابطۀ معنوى و محبت آميزى كه بين بهائيان و تشكيالت دينى و 
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ترّهاتى كه دربارۀ مخوف بودن طرد و وجود . سد و دشمنى مى ورزنداداريشان وجود دارد، ح

چوب و تركه و خدمت زوركى و صهيونيستى بودن تشكيالت بهائى به هم بافته نيز به راحتى با 

  ٤١٨.مراجعه به آثار بهائى مشخص مى گردد

، ۲۱۱، ۲۲۴،۱۰۴، ۲۵۰، ۲۶۱، ۲۶۵، ۲۷۷، ۲۸۰:، مثل صفحات۱۰۵در ص   

و زشتى نسبت به امر بهائى و طلعات مقدسۀ آن و بهائيان به كار رفته كه الفاظ ركيك ... ۱۵

عّفت «براى آنها جوابى ندارند و فقط دعا مى كنند خداوند جاعلين را ببخشايد و  بهاييانحقيقتًا 

  : فرموده است ۱۰۸زيرا در قرآن مجيد، انعام، . بياموزد» كالم و آداب رحمانى

ٍة َعَمَلُهْم ُثم ِالى َوال َتُسبُّوا الذيَن يدْ  ُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َفيُسبُّوا اهللَ َعْدوًا ِبَغيِر ِعلٍْم َكذِلَك َزينّا ِلُكلِّ ُام

و دشنام مدهيد آنان را كه مى خوانند غير خدا را، پس (َربِِّهم َمْرِجُعُهم َفيَنبُِّهم ِبما كاُنوا َيْعَمُلون 

بدون دانشى اين چنين آراستيم براى هر اّمتى كردار ايشان را دشنام دهند خدا را از روى تعّدى 

پس به سوى پروردگارشانست بازگشت ايشان پس خبر مى دهد ايشان را به آنچه عمل مى 

  ). كردند

ظاهرًا جاعلين آيۀ مزبور را اين طور فهميده اند كه فقط نبايد به كفار و مشركين فحش داد   

و به خدا فحش خواهند داد ولى مى توان به بهائيان كه خدا را  چون آنها مقابله به مثل مى كنند

به ايشان فحش نمى دهند اگر چه خود  بهاييانمى پرستند فحش داد چون تجربه كرده اند كه 

خدا حق دارد به دشمنان حق و حقيقت عتاب و انذار و سّب و لعن نمايد چنان كه در كتب 

ن كار را نيز در امر بهائى بالنسبه به اديان قبل به آسمانى و احاديث نموده، اما خود خدا همي

حّداقل رسانده و فقط در چند مورد مضامين بعضى آيات قرآن و احاديث را در سّب و لعن 

مشركين و ناقضين و اهل مكر و ريا و كذب و جفا در آثار اوليه تكرار فرموده، اّما همين حّد را نيز 

ه به بعد روا نداشته و در كتاب وصيتشان، با توجه به آنچه در پس از تمكِن امر مباركشان از ادرن

  : خصوص اديان قبل و اوايل ظهورشان در فوق ذكر شد مى فرمايند

َعَفا اهللُ َعّما . به راستى مى گويم لسان از براى ذكر خير است، او را به گفتار زشت مياالييد

به آنچه (از بعد كّل ِبما ينَْبغى ) خداوند آنچه را در گذشته واقع شد، عفو فرمود(َسَلَف 

ُر ِبِه اِالنساُن . تكلّم نمايند) شايسته است و آنچه كه انسان را (از لعن و طعن و ما يَتَكد

  ٤١٩... مقام انسان بزرگ است. اجتناب نمايند) مكّدر و ناراحت مى كند
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  :و در لوح رئيس مى فرمايند 

َاْالََدُب َقميصى ِبه . دوست نداشته و نداردالزال اين غالم كلمه اى كه مغاير ادب باشد 

ادب پيراهن من است، به آن هياكِل بندگان مقّرب خود را (َزينا َهياِكَل ِعباِدنا الُْمَقربيَن 

  ).زينت داديم

، َنُعوُذ ِباهلل ذكر كرده حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل مرّوج ۱۰۵همچنين در ص   

ند و نسبت به خانم هاى خانواده مبارك اهانت نموده و تهمت زده بى عّفتى و بى عصمتى بوده ا

تا خود زمام امور را (!) حضرت روحيه خانم، همسر خود، حضرت شوقى ربّانى را از بين برده اند

مالحظه مى فرماييد كه اين ُترهات مستهجنه را از رديه هاى آواره و صبحى و . به دست گيرند

، توضيح آن رفت نقل كرده ۶، نكتۀ دّوم از بخش اّوللهم كه در فصل مثارائين و دكتر فضائى و ا

و پاسخ آن را اين عبد همان جا تقديم منصفين و متّقين و اهل غيرت و وفا و صدق و صفا 

براى اينكه حقيقت ساختگى «: و عجيب است كه در ادامۀ اتهامات فوق مى نويسد ٤٢٠.نمود

وشن شود، در نوشتجات باب و بهاء بيشتر دّقت كن و بودن و پوچ بودن اين دين برايت بيشتر ر

منظورش عائلۀ بهاء بوده (كتابهاى كاتب وحى آنها، آقاى صبحى را بخوان كه از درون غائلۀ بهاء 

كامًال مّطلع بوده و به مسائلى دست يافت كه انسان را متحير مى ) و احتماًال اشتباه چاپى است

  ».كند

نوشتجات که نوشته در  ٤٢١اسير در دست جاعلين مسلخ عشق اى به قربان ِ قلم ِ مظلوم ِ  

. را همين نوشتجات به حقانيت صاحبان آن موِقن فرموده بهاييانزيرا ! بيشتر دّقت كنيد باب و بهاء

همين نوشتجات است كه ُمثِبت دو ظهور بابى و بهائى است، و همين نوشتجات است كه امر 

جاعلين بايد بدانند كه . ر دور بهائى حفظ خواهد كردالهى را تا حال حفظ فرموده و در سراس

عشق بهائيان به ديانتشان به خاطر همين نوشتجات است و استقامت و پايداريشان بر دين بهائى به 

خاطر همين نوشتجات است، و حالوت و معجزۀ همين نوشتجات است كه شهداى بهائى را به 

ين معدودى را مشاهده نموده اند كه از امر الهى قربانگاه عشق كشانده و مى كشاند؛ و اگر جاعل

ننموده » دّقت بيشتر«دور شده اند، علّت اصلى آن همين بوده كه آن معدود در همان نوشتجات 

اند و با آن مأنوس نبوده اند و بعضًا حتى آن را نخوانده اند و به خاطر همين غفلت، از ايشان، 

بخش  لعكس ادعاى جاعلين، چنانكه در فصل اوّ  بر. امثال جاعلين سوء استفاده نموده اند
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، ذكر شد به شهادت بزرگان، همين نوشتجات است كه به تدريج عالم انسان را از ۴، نكتۀ اّول

به فصل (اختالف و جنگ خواهد رهانيد و به سعادت حقيقى مادى و معنوى خواهد رسانيد 

  ).مربوطه حتمًا مراجعه مجدد فرماييد

به آن نوشتجات مراجعه مى كردند ولى چنانكه در ادامه خواهد  اى كاش خود جاعلين  

آمد، يا مراجعه نكرده اند يا اگر كرده اند، متعصبانه و ناقص و مبغضانه و مغرضانه بوده، و به اين 

فى الواقع آنچه جاعلين به آن مراجعه كرده اند در حقيقت . ترتيب واعظ غيِر ُمتِعظ شده اند

و  فلسفۀ نيكوو  پيام پدرو  كشف الحيلى نبوده، بلكه كتب رديه اى چون نوشتجات بابى و بهائ

خودشان از آنها نام برده اند و در آنجا نيز به اشتباه  ۱۰۵امثال آن بوده است، چنانكه در ص 

صبحى را کاتب وحى ِحضرت باب و بهاءاهلل گفته اند حال آنکه منظورشان اين بوده است که 

هاء جانشين حضرت بهاءاهلل بوده، چه که وحى، مخصوص حضرت مدتى منشى ِحضرت عبدالب

و بديهى . باب و بهاءاهلل و ديگر ُرُسل است نه جانشينان ايشان که بعضًا مصدر ِ الهامند و نه وحى

است كه كتب رديۀ مخالف هر دينى منبع معتبر تحقيق نتواند بود و اگر قرار بر استناد به اكاذيب و 

ين پس از اعراضشان از آن دين باشد از اين قبيل در همۀ اديان بوده اند و افترائات مومنين يك د

اشاره شد وجود  ۳و  ۲، نكات بخش اّول لدر ديانت مقّدس اسالم نيز چنانكه در فصل اوّ 

داشته و حتى در ميان كاتبين وحى اسالم نيز چنين افرادى بوده اند كه خود بعدًا به مخالفت با 

چنانكه عبداهللِ ابِن َسْعِد ابِن َابى َسْرح چنين نمود، و بديهى است كه تحقيق اسالم بر خاسته اند، 

دربارۀ حقيقت ذاتى يك دين بايد از آثار مباركۀ صادره از مدعيان آن دين صورت گيرد كه منابع 

زيرا همين منابع دست اّول است كه اشتباهات و اكاذيب معرضين . دست اّول محسوب مى باشند

ى تواند آشكار كند، و حتى در صورت دروغى بودن يك دين نيز همين روش تحقيق آن دين را م

و خالصه . صادق است و بررسى آثار خود مدعيان دين دروغى در فهم بطالن آن كفايت است

آنكه حقيقت يك چيز صرف نظر از آنچه در صدق يا كذب آن مى گويند، همان چيزى است كه 

حقيقت را براى هميشه مستور داشت، چنانكه بسيارى از  هست و با حّب و بغض نمى توان آن

سال بر منصفين آشكار گشته و به ظاهِر ظاهر و  ۱۶۳حقايق در مورد امر بهائى و جامعۀ آن در اين 

  .يا در باطن به آن شهادت داده اند

پاسخ مختصر اين نيز در . كردندطعنه زده كه حضرت بهاءاهلل ادعاى خدايى  ۱۱۲در ص   

، اشاره شد و بايد به آن و كتب بهائى مراجعه كرد، ولى براى اينكه هموطنان عزيز سر اول بخش
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نخى دستشان بيايد تا به آن آثار مراجعه كنند، به استحضارشان مى رساند اگر يك بهائى معتقد 

حضرت بهاءاهلل را  بهاييانباشد كه حضرت بهاءاهلل همان ذات خداست، كافر شده است، بلكه 

و  ٤٢٢)عالم واسطۀ بين حق و خلق كه ملكوت مظاهر مقدسه الهيه است(ّق، در عالم امر نمايندۀ ح

 Dispensation ofدور بهائىحضرت شوقى ربانى در توقيعى منيع به نام . و خلق مى دانند

Baha'u'llah   در آتيه اختالفى حاصل «خود دانسته اند كه » در حقيقت وصيِت «که آن را

را به شكل خالصه تبيين فرموده اند كه از جمله قسمتى از  اييانبه، اصول اعتقادات ٤٢٣»نشود

  : آن مربوط به رفع شبهه مزبور است

جاى آن است كه قبل از ادامۀ موضوع و بسط كالم نكته اى بر سبيل تذكر به خوانندگان 

مبادا نفوسى كه بر اثر مطالعۀ آيات فوق در كيفيت ظهور حضرت . اين اوراق گفته شود

تفكر و تعّمق مى نمايند به خطا رفته و مقصود شارع را بر خالف حقيقت تعبير بهاءاهلل 

ذكر مقام الوهيت بر آن نفس اعظم و اطالق جميع اسماء و صفات الهيه بر آن ذات . كنند

مكّرم نبايد به هيچ وجه به خطا تفسير شود و در فهم آن اشتباهى حاصل گردد زيرا بر طبق 

رى كه جلوه گاه چنين ظهور مهيمنى است كامًال از كينونت هيكل عنص بهاييانمعتقدات 

آن روح االرواح و جوهر الجواهر متمايز است و آن خداى غيبى كه وجود او ثابت و 

الوهيت مظاهر مقدسه اش مورد ستايش اهل ارض است هرگز حقيقت نامتناهى محيطۀ 

فى الحقيقه خدايى كه  ازليۀ اليدَرِك خود را در قالب فانى عنصرى محدود تجسم ندهد و

ذات خويش را در هيكل بشرى مجسم سازد بر وفق تعاليم حضرت بهاءاهلل فى الحين 

اين نظريۀ عجيب و سخيف يعنى تجسم ذات . نسبت خدايى از او منقطع مى گردد

خداوند در عالم كون نيز مانند عقايد وحدت وجود و تجسم خداوند به صورت انسان 

غير قابل قبول است و حضرت بهاءاهلل هر يك از اين دو عقيده را و  بهاييانمخالف عقيدۀ 

راحه رد و بطالن آن را بيان مى فرمايند   . در ضمن الواح و آثار خود ِبالصِّ

نفس مقدسى كه در آثار بى شمار خود نداى الوهيت بر آورده و ِانّى َاَنا اهلل فرموده در   

ولى العلم و افئدۀ منيره واضح است كه و بر اُ «: كتاب ايقان به كمال عظمت مى فرمايد

... غيب هّويه و ذات احّديه، مقدس از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و خروج بوده

َلْم يَزل در ذات خود غيب بوده و هست و اليزال به كينونت خود مستور از ابصار و انظار 
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به هيچ ... ا قرب و بعدميان او و ممكنات، نسبت و ربط و فصل و وصل و ي... خواهد بود

  .»...َو كاَن اهللُ َو َلْم يُكْن َمَعُه ِمن َشىٍء دليلى است الئح... وجه، ممكن نه

َلْم يَزْل ِبُعُلوِّ تقديس و تنزيه «: و نيز حضرت بهاءاهلل دربارۀ حقيقت الوهيت مى فرمايد  

ر مخزن كينونت خود در َمْكَمِن ذات مقدس خود بوده و اليزال ِبُسُموِّ تمنيع و ترفيع، د

صد هزار موسى در طور طلب به نداى َلْن َترانى ُمنَصِعق، و صد هزار روح » «...خواهد بود

  »القدس در سماء قرب از ِاْصغاء كلمۀ َلْن َتْعِرَفنى، مضطرب

چقدر بعيد است كه اين ذرۀ ناچيز به ُكنِه عرفان تو راه «: و نيز در مناجاتى مى فرمايند  

فايده است جهد و كوشش من براى ادراك عظمت صنع تو كه َمْظَهِر ُقّوۀ  يابد و چه بى

  )ترجمه.(»خالقيت توست

اى خداى من «: و نيز در مناجاتى كه به خط خود مرقوم فرموده چنين شهادت مى دهد  

چون خود را به تو منسوب بينم فرياد ِانّى َاَنا اهلل برآرم و چون به خويش نگرم خود را از 

  ) ترجمه(».تر يابمخاك پست 

و چون ابواب عرفان ذات َاَزل بر وجه ممكنات «: و نيز در كتاب ايقان مى فرمايد  

جواهر قدس نورانى را از عوالم روح ... مسدود شد، لهذا به اقتضاى رحمت واسعه

روحانى به هياكل عّز انسانى در ميان خلق ظاهر فرمود، تا حكايت نمايند از آن ذاِت ازليه 

و جميع انبياى مقّربين و اصفياى مقّدسين به اين صفات موصوف و به ... قدميه و ساِذِج 

و اين هياكل قدسيه، َمراياى اوليۀ ازليه اى هستند كه حكايت نموده ... اين اسماء موسومند

  .»...اند از غيب الغيوب

ف از كه بايد همواره مورد توجه بوده به هيچ وجه انحرا بهايياناز جمله عقايد اساسيۀ   

آن حاصل نگردد، آن است كه حضرت بهاءاهلل با آنكه َاَشد ظهورًا ظاهر گشته، يكى از 

   ٤٢٤.مظاهر الهيه ايست كه با حقيقت غيبيۀ ذات الوهيت به كلى متفاوت و متمايز است

اشاره كرده كه اعضا تشكيالت سياستمدارانه رفتار مى كنند و به هزار رنگ  ۱۱۱در ص   

دل ها نفوذ كنند و مقام و منصب باالترى به دست آورند، حال آنكه چنين در مى آيند تا در 

  .نيست و قبًال در همين متن از نصوص بهائى شاهد آورده شد
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و پاورقى آن به تمسخر ذكر شده بهائيان ابيات زيباى بعضى شاعران را به  ۱۱۵در ص   

آنچه . د نمونه مى آوردندحضرت بهاءاهلل نسبت مى دهند، حال آنكه چنين نيست و جاعلين باي

مشخص است آنكه حضرت بهاءاهلل بخصوص در سال هاى اوليۀ ظهور مباركشان، براى نزول آثار 

و آيات وحيانيشان، گاه عالوه بر قالب نثر، از شعر و نظم نيز استفاده فرموده اند؛ آن اشعار 

آياتشان مى آوردند كه  اما گاهى نيز ابياتى از شعراى سابق را به مناسبت در ميان. مشخص است

مآخذ اشعار در آنها نيز مشخص است و توسط يكى از فضالى بهائى روحى ِفداه تحت عنوان 

  . جمع آورى و در سه جلد چاپ شده است آثار بهائى

  : و در مورد حكمت نزول آيات به ُصَوِر مختلفۀ فوق، از جمله مى فرمايند  

قسم به آفتاب حقيقت، نور اتفاق . وك نمايندبه كمال محبّت و اتحاد و موّدت و اتفاق سل

جهد نماييد تا به اين . آفاق را روشن و منور سازد، حقِّ آگاه گواه اين گفتار بوده و هست

اين قصْد سلطان . مقام بلند اعلى كه مقام صيانت و حفظ عالم انسانيست فائز شويد

سحاب تيرۀ ظلم فارغ نشود، مقاصد و اين َاَمْل مليِك آمال؛ ولكن تا افق آفتاب عدل از 

گاهى به لسان شريعت و هنگامى به لسان حقيقت ... ظهور اين مقام مشكل به نظر مى آيد

و طريقت نطق نموديم و مقصِد َاقصى و غايِت ُقصوى، ظهوِر اين مقاِم بلند اعلى بوده و 

  ٤٢٥).شهادت خداوند کافى است(َكفى ِباهللِ شهيدًا 

زى، در فصل سرد پاييِز توصيف شده، لباس رعنا را طورى ، غرق در قصه پردا۱۲۳در ص   

  !توصيف كرده گويى تابستان بوده

روز مهلت آن را داراى اشكال ذكر  ۹۵و پاورقى آن حكم نامزدى بهائى و  ۱۲۷در ص   

كرده، حال آنكه حكمت آن دقيقًا رفع مشكالت موجود در ازدواج هاى غير بهائى است كه 

  : آن را چنين توضيح فرموده اندحضرت عبدالبهاء ازجمله 

مّدتى مديده زفاف تأخير مى شد و ) َمهريه(در قديم بعد از قرار و تعيين، بلكه عقد و كابين 

   ٤٢٦از اين جهت محذورات كليه حاصل مى گشت

و به همين علت است كه نامزد كردن دختر قبل از بلوغ نيز كه رسم بوده و گاه هست، در   

مزبور ) خوف و جنگ و مصيبات و مشكالت(راجع به محذورات  ٤٢٧.امر بهاء حرام شده است

  .كافى است خوانندگان عزيز به حافظۀ تاريخى خود مراجعه فرمايند
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مطالبى راجع به ازدواج بهائى با مسلمان ذكر كرده كه حاكى از عدم اطالع  ۱۲۹در ص   

ست كه چطور نوشته همچنين عجيب ا. جاعلين از فقه اسالمى است تا چه رسد به احكام بهائى

على با آن همه تعريف و تمجيد جاعلين از دين و ايمان و مسلمانى او حاضر است به خاطر عشِق 

و اگر رعنا مخالفت كند، على آقاى مؤمن (!) رعناى بهائى، مانند فيلم هاى سينمايى، او را بدزدد

ادعاى ايمان  معلوم است جاعلين مسلخ عشق عالوه بر! خود را به خاطر عشقى بشرى بكشد

عاشق پيشه نيز هستند، و يا شايد از اول نيز با تقوى مأنوس و آشنا نبوده اند و يا آنكه مثل 

شخصيت هاى عشقى داستان، دين و ايمان خود را ضمن جعل داستان مسلخ عشق از دست 

  !داده اند

ذكر » نايتتا خرخره غرق در تخلف و ج«را » ايل و تبار بهاء«نيز پناه بر خدا،  ۱۳۳در ص   

كرده و روش تشكيالت را بى رحمانه و همراه شقاوت ثبت نموده، حال آنكه چنان كه قبًال از 

مسلخ عشق ذكر شد، چنين نيست و مطالب رديه هاى  ۱۰۵جمله ضمن مطالب مربوط به ص 

، ۶، نكتۀ دّوم از بخش اّولدر اين مورد همچنين به فصل . (قبل از خود را تكرار كرده است

  .)اب به ترهات آقاى شهبازى مراجعه شودضمن جو

نوشته حضرت عبدالبهاء شب قبل از صعودشان خيلى از مرگ مى ترسيده  ۱۳۴در ص   

دكتر راجع به من چه گفته؟ راستش را «مى فرموده اند ) شان(و دائم به همسر و دختر ) اند(

بگوييد . رفتنى هستم من مى دانم كه. شما براى اينكه من نترسم حقيقت را نمى گوييد. بگوييد

عبدالبهاء مى گويد حضرت عبدالبهاء اگر متوجه تب خيلى شديد ) حضرت(دختر . چقدر تب دارم

خود شوند، ممكن است سكته كنند، به همين دليل چيزى نمى گفتم و درجۀ تب ايشان را 

امرى اين كه ترس از مرگ، مذكور در همۀ اديان، به چه معنايى گرفته شود خود » .مخفى كردم

است كه جاى بحث دارد، اما چون جاعلين منظورشان تحقير حضرت عبدالبهاء بوده از رديه 

اكاذيب نوشته اند، حال آنكه شرح صعود  — همچون صبحى — هاى سابق الذكر ناقضين

حضرت عبدالبهاء و دريايى از بيانات و آثارشان موجود است كه عكس اكاذيب جاعلين 

ا رجوع كنيد تا در درياى  بيان آن مظهر تسليم و رضا و مظلوم در كافى است به آن دري ٤٢٨.است

دست اولى البغضا كه حتى آنها را نيز دوست مى داشت، مست روحانى شويد و آرزوى صعود به 

بيانات بسيار لطيف و مؤثرى از ايشان موجود است . ملكوت كنيد و به حيات حقيقى ابدى رسيد

  :از جمله. دن به محبوب ابهايشان آشكار استكه در آن منتهاى آرزويشان در رسي
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، زخم اين دل، هجران آن دلبر يكتا، )حضرت بهاءاهلل(درد اين عبد، فرقِت جماِل ابهى 

بيمارى اين جان، حرمان از مشاهدۀ آن روى جهان آرا؛ درمانش جوار رحمِت كبرى و 

ر لى هذا. صعود به ملكوت ابهى   .َربِّ يسِّ

  و نيز 

وصال زائل كن و اين درد بى درمان هجران را به داروى ) داروى(ا به ِترياِق اين سمِّ فراق ر

  ٤٢٩.وصول به ايوان عالج نما

، و ۵، نكتۀ از بخش اّول از دشمنى بهائيان با اسالم نوشته كه در فصل اّول ۱۳۶در ص   

به اسالم  بهاييانقسمتهاى ديگر متن، پاسخ آن ذكر شد، و عالوه بر آن، شاهد بى نظير بر اعتقاد 

سالۀ سالطين و سياسيون و امراء و ۱۶۳عزيز و محبتشان به مسلمين، آنكه عليرغم مظالم فجيعۀ 

در حق بهائيان از قتل و شكنجه و ضرب و ... علماى مذهبى اسالم در ايران، عثمانى، عراق و

  .هرگز از آن محبت و احترام نكاسته است... حبس و غارت و

ال بايد يك نسخه وصيت نامه به محفل بدهند، حال آنكه همچنين نوشته بهائيان هر س  

اشتباه نوشته بلكه اصل حكم، وجوب نوشتن وصيتنامه است بر هر فرد بالغ، آن هم نه هر سال، 

  ٤٣٠.ولى مى تواند هر وقت بخواهد آن را تغير دهد

، به معاد جسمانى و روحانى اشاره كرده و عقيدۀ معاد روحانى ۱۳۷- ۱۳۸و۱۳۴:در صص   

. مسخره نموده و نوشته معاد روحانى قابل تحمل است ولى معاد جسمانى قابل تحمل نيست را

معلوم نيست جاعلين چطور دو معاد مزبور را تجربه كرده و خالف كتب آسمانى ! عجيب است

نوشته اند و جسم و شئون متعلق به آن را از روح و شئون متعلق به آن مهم تر فرض كرده، حال 

عالم از هر دين و مرام معتقدند كه عذاب و پاداش روحانى بسى شديد تر و مهم تر آنكه همۀ اهل 

همين نظر گوياى ديد و بينش جاعلين مسلخ عشق . از مجازات و مكافات جسمانى و مادى است

در مورد معاد در همين متن . (است که از جمالتشان در صفحات مسلخ ِ عشق كامًال هويداست

  .)جعه شودقبًال اشاراتى شده مرا

درصد جامعۀ بهائى علّت آن را نيز  ۹۰ضمن اتهام فساد و فحشاء به بيش از  ۱۳۸در ص   

اين ذكر كرده كه اعمال ممنوعه در آثار و الواح بهائى، واضح مشخص نشده و عقوبتى براى آن 

منظور نگشته و گناه از غير گناه تفكيك نشده و از قول يكى از شخصيت هاى بهائى مسلخ عشق 
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سال زندگى اش به اندازه هفتاد هزار سؤال برايش پيش آمده و از همۀ سؤاالت  ۷۰وشته كه در ن

! به خاطر عشق گذشته و منتظر است كه بيت العدل اعظم در آينده راجع به احكام تصميم گيرد

فقط مى توان . را مى نوشت تا معلوم شود منظورش چيست ۷۰۰۰۰كاش يكى از آن ! ُسبحاَن اهلل

اركان و متممات آن و  مستطاب اقدسشاءاهلل جاعلين به كتب بهائيان و ازجمله كتاب گفت ان

مراجعه كنند تا دروغ ننويسند، و اگر ... ،۴و  ۳،جامر و خلقو  گنجينه حدود و احكامو  نظم بديع

هم مراجعه كرده اند و دانسته، حقيقت را ننوشته اند كه بدتر است، و بايد طبق عقايد خود، 

زيرا حق در قرآن مجيد، سورۀ هود، ! عاد جسمانى پس از مرگ باشند و حقيقتًا بترسندمنتظر م

  :چنين فرموده است ۲۴- ۲۰آيات 

ِن اْفَترى َعَلى اهللِ َكِذبًا يضاَعُف َلُهُم ... َاال َلْعَنُة اهللِ َعَلى الّظاِلمينَ ... َو َمْن َاْظَلَم ِمم

و كيست ستمكار تر از آنكه افترا بر خدا (َرِة ُهُم اَالْخَسُروَن الَجَرَم َانُهْم ِفى االٓخِ ... الَعذاُب 

عذاب بر ايشان مضاعف مى ...آگاه باشيد لعنت خدا بر ظالمين است...به دروغ بست

  ). ناچار ايشان در آخرت زيانكارترين هستند... شود

درصد  ۹۰بيش از در مورد تهمت فساد و فحشاِء ! (پاک وصادق است نازل کنندۀ اين آيات       

  ).و جاهاى ديگر ذكر شده است ۴، نكتۀ از بخش اّول بهائيان در فصل اول

و پاورقى آن، آورده كه حضرت عبدالبهاء  ۱۳۹و مطالب فوق در ص  ۱۳۸و در ادامۀ ص   

و ) ند(به علّت نقص احكام كه در فوق ذكر كرده، صدور بعضى از احكام را الزم و واجب ديد

ام نازل شد و همين احكام هم نياز به تجديد نظر و تنظيم توسط بيت العدل گنجينۀ حدود و احك

دارد و در طول تاريخ بهائى نيز احكام تغيير خواهد كرد و نصوص به شكل اوليه باقى نخواهد 

  .ماند

تمام آنچه نوشته يا حاكى از عدم مطالعۀ كافى آثار بهائى است و يا به علّت غرض ورزى   

ر جايى كه جاعلين مسلخ عشق، كتاب گنجينه حدود و احكام را كه جمع د. چنين تفسير شده

آورى نصوص حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل است در خصوص 

احكام بهائى توسط فاضل فقيد بهائى جناب اشراق خاورى، نازل از قلم حضرت عبدالبهاء مى 

كتاب توجه ندارند، چگونه مى توان توقع  و حتى به ظاهر ظاهر صفحات و مطالب(!) دانند

ُسبحاَن اهلل كسانى كه به اين ترتيب يمين را از شمال . داشت كه باطن و عمق مطالب را بفهمند
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تشخيص نداده اند و در الفباى تحقيق و تتبع كالسيك و علمى و دانشگاهى و حتى حوزوى و 

پيشنهاد ! لكوتى و دينى را درك كنند؟دينى وامانده اند، چگونه مى توانند مفاهيم روحانى و م

آنكه توبه كنند و استغفار نمايند و دوباره منصفانه آثار بهائى را بخوانند تا به احكام بهائى و 

وظايف بيت العدل اعظم در قبال آن احكام و اينكه بيت العدل اعظم، احكام منصوصۀ كتاب 

در اين مورد به . (اه و كذب ننويسندمستطاب اقدس را نسخ نمى فرمايند، آگاه گردند تا اشتب

 انوار هدايتكتاب مستطاب اقدس نشر مركز جهانى و توضيحات مفّصل و ضمائم آن، و نيز 

  ).مراجعه شود

مطالب عجيبى راجع به تقليد در اسالم نوشته كه كامًال غلط است و معلوم  ۱۴۶در ص   

نوشته اند كه بهائيان بايد بروند  است جاعلين مسلخ عشق كتب فقه اسالمى را هم نخوانده اند و

با مجتهدين متخصص صحبت كنند و آنها را تبليغ به بهائيت نمايند و عوام مسلمان بايد بروند 

) ۱۴۶ص (» افراد ساده اى«نزد مجتهدين دربارۀ امر بهائى تقليد كنند، چون عوام مسلمين، 

  .نى را به آنها ندادهشان مجال تخصص و تعّمق در مسائل دي» رشتۀ تحصيلى«هستند كه 

معلوم نيست بالل حبشى ساده دل بى سواد و ابوذر چوپان و مؤمنين اّوليۀ ! ُسبحان اهلل  

ثانيًا على كه از ! را پذيرفتند) ص(اسالم نزد كدام مجتهد رفتند و اسالم و رسالت حضرت محمد 

ست و در شخصيت هاى مسلمان داستان مسلخ عشق است و معلّم تحصيل كردۀ دوره ديده ا

و ديگران مى كند، شخصيتى (!) بحث هايى كه در سراسر داستان حتى با فرهمند، بهائى مّكار 

، در )۱۲، سطر۱۵۰، ص ۱۰، سطر ۱۴۷ص (بى سواد هم نشان داده نمى شود و پيروز مى شود 

اينجا يك باره فردى ساده معرفى مى شود كه رشتۀ تحصيلى اش مجال تخصص دينى به او 

ًا مگر جاعلين مسلخ عشق نخوانده اند كه تقليد در فروع دين و احكام است نه در ثالث! نداده

، وزارت ۱۳۸۳، سال اّول راهنمايى، نشر فرهنگ اسالمى و تعليمات دينىدر كتاب . اصول آن

هر انسانى وظيفه دارد «: چنين آمده ۱۸، سطر ۹۲آموزش و پرورش جمهورى اسالمى، در ص 

و با تحقيق و كنجكاوى به تحكيم عقايد خويش بپردازد، با دليل و  عقل خويش را به كار گيرد

و به همين جهت گفته اند كه تقليد . برهان خداى خويش را بشناسد و به معاد و نبّوت معتقد باشد

يعنى احكام،  — در اصول دين جايز نيست، اما دستورهاى دينى و برنامه هاى عملى اسالم

چطور جاعلين مسلخ » .بايد از قرآن و حديث به دست آوردرا  — عبادات، اجبات و محرمات

عشق چيزى را كه مجتهدين اسالم جايز ندانسته اند، جايز دانسته اند؟ بلى حّقانيت ديانت بهائى 
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را كه اصول عقايد است بايد هر فرد خود تحقيق كند و نه آنكه مجتهدين را مالك اقبال و انكار 

و معرضين  — هد شد كه اعراب جاهليۀ دوران حضرت رسولقرار دهد، واّال دچار مشكلى خوا

به آن دچار بودند و به اين خاطر اسالم را نمى پذيرفتند زيرا آباء و اجداد و  — زمان همۀ پيغمبران

بزرگان قومشان نپذيرفته بودند و بت پرست بوده اند و خداوند در قرآن مجيد اين بهانه را نپذيرفته و 

ٍه َو ِانّا َعلى آثاِرِهْم ُمْقَتُدونَ «: ايدآنها را انذار مى فرم به درستى كه ما (» ...ِانّا َوَجْدنا آباَءنا َعلى ُام

و ) ۲۲زخرف،/ يافتيم پدرانمان را بر طريقه اى و به درستى كه ما بر اثرهاى ايشان اقتدا كنندگانيم

و مى گويند آيا ما ترك كنندگانيم اله هايمان را (» َو يُقوُلوَن َء ِانّا َلتاِرُكوا آِلَهِتنا ِلشاِعٍر َمْجُنوٍن «: نيز

  ).۳۵صاّفات، / براى شاعرى ديوانه

رابعًا در اينجا بايد به مناسبت موضوع، ياد عالم بزرگ اسالم، مرحوِم شيخ مرتضى   

را كه همزمان ) در نجف. ق.ه ۱۲۸۱متوفى به سال ( ٤٣١انصارى، خاَتم الُْفَقهاء والُمْجَتِهدين

 َجل َجالُلُه بوده و حضرتشان در لوح ناصرالدين شاه ذكر خير او را فرموده اند زنده حضرت بهاءاهلل

نمود كه وقتى بعضى شاگردانش از او درباره ظهور حضرت باب و بهاءاهلل پرسيدند، به آنها گفت 

خود تحقيق كنند، زيرا اين امر از اصول دين است و بعضى از شاگردان او تحقيق كرده به امر 

خامسًا در جواب  ٤٣٢.ائى ايمان آوردند و شرح حال آنها در كتب تاريخى بهائى موجود استبه

برويد سراغ مجتهدان ما؛ اگر آنها بهائى شوند الَجَرم ) يعنى بهائيان(شما «: جاعلين كه نوشته اند

ند و ما هم به تقليد از آنان خواهيم پذيرفت؛ چون آنها هرگز چيزى را بدون دليل و منطق نمى پذير

، اّوًال مى پرسيم اگر مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان و »بدون آوردن دليل و منطق فتوا نمى دهند

بودايى ها و برهمايى ها هم به مسلمين، حرف مشابهى بزنند، چه خواهند گفت و چه جوابى 

ه ذكر خواهند داد؟ جوابهائى كه ما تا به حال از بعضى غير منصفين شنيده ايم، چنانكه در مقدم

 ٤٣٣شد، حكم يك بام و دو هوا داشته و جاعلين آنچه بر خود نمى پسندند بر ديگران مى پسندند،

در همۀ  — يعنى آنچه بر خود نمى پسندى بر ديگران مپسند — حال آنكه اين ُحكِم ُمحكم

اديان نازل شده و يكى از آيات مباركه اى است كه در كل كتب آسمانى مندرج است و به اين 

جاعلين كارى كرده اند و چيزى گفته اند كه مخالف روح همۀ اديان الهى است و اين است علّت 

كه در آثار حضرت بهاءاهلل بارها ذكر شده كه اگر امر بهائى رد شود هيچ دين ديگرى قابل اثبات 

لوح (نخواهد بود و كسى كه از اين امر اعراض كند همانا از همۀ رسل قبل اعراض نموده است 

و ثانيًا به جاعلين غير منصف و به مشتاقان منصف و طالبان حقيقت عرض مى كنيم كه بر  ).احمد
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عكس آنچه در قرآن مجيد معرضين ايراد مى گرفتند كه آنهايى كه به اسالم روى آورده بودند 

بوده اند و نه افراد عالم و صاحب » بادى الرأى«بى سواد و » َاراِذل«َاْسَتْغِفُراهللَ گروهى 

و  مستطاب ايقان، در ديانت بابى و بهائى به شهادت آثار حضرت اعلى و كتاب )۲۹هود،(مقام

كتب تاريخى، عالوه بر افراد عادى و بى سواد از هر صنف و مذهب، علماى اسالم هم به تعداد 

بسيار زياد ايمان آوردند كه از جمله آنها جناب وحيد، سيد يحيى دارابى هستند كه محمد شاه به 

بزرگ عالم دستگاه خود، وى را براى تحقيق امر جديد به شيراز فرستاد و او در اثر مالقات عنوان 

و امثال ايشان بسيارند  ٤٣٤.با حضرت باب جل َجالُلُه مؤمن شد و در راه امر ايشان شهيد هم شد

كردگار  كه كّل مصابيح هدايت براى اهل عالم گرديدند و نامشان اَلى اَالبد در دفتر ابرار در درگاه

بلى حتى بسيارى از ). نفر از چنين علمايى اشاره شده است ۴۰۰در كتاب ايقان ذكر (ثبت شد 

شهداى اين امر نازنين نيز از همين علماى َاعالِم اسالم عزيز بودند كه به علّت تقوى و طلب 

و  حقيقى و خلوصشان، علمشان حجاب اكبر براى ايشان نشد و حّق را در ظهور جديد شناختند،

بر معاصران است كه در احوال آنها تفّحص كنند كه چرا ايشان مؤمن شدند و چرا جاعلين، ايماِن 

ِخيِل عظيم ِ آن علما به امر جديد را فراموش كرده اند يا مستور و مسكوت مى دارند و يا انكار مى 

ا روحانيون دربارى ي(!) و شايد هم ايشان، آن علما را عالم نمى دانند و جزء روحانى نمايان ! كنند

اسير لّذات مادى و جسمانى و نفسانى، و يا امثال اين برچسب ها به حساب مى آورند كه اين 

بهانه نيز مؤثر نيست زيرا آن علما به قلب و فكر و قلم و رفتار و عمل و نهايتًا با دادن خونشان به 

، )۶؛جمعه، ۸۸/بقره(» ْن ُكنُْتْم صاِدقينَ َفَتَمنوا الَْمْوَت اِ «: مصداق آيه مباركه قرآن كه مى فرمايد

صداقت خود را در مدعاى خودشان كه ايمان به حقانيت ظهور جديد است، اثبات كردند؛ جانم 

  .فداى خون ايشان وشهداء کّل اديان باد

الل و كور و كر به «مجددًا به تشكيالت بهائى تهمت زده شده كه افراد بايد  ۱۴۶در ص   

، حال آنكه مطالعۀ نظم ادارى و قوانين و روش كار آن خالف »عمل كننددستورهاى تشكيالت 

آن را اثبات مى كند، و قبًال در اين مورد نصوص و مطالبى آورده شد و طبق آن نصوص، اهل بها 

، به نظم ادارى دينيشان عشق مى »الل و كور و كر«به عشق موالى معنويشان، و نه در حالت 

ورد حمايت معنوى قرار مى دهند و بر اجراى آن قيام مى كنند و نظم ورزند و برنامه هايش را م

ادارى و تشكيالت دينشان را، بر عكِس انظمۀ سابقه، از دينشان جدا نمى دانند، چه كه اين 

تشكيالت همانند ديگر احكامى چون صالت و صيام و غيره در نفس كتاب الهى و از قلم شارع 
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ول عقل كلى الهى است و نه عقول محدود بشرى علماء و قدير دين بهائى تشريع شده و محص

  .بزرگان دينى

ذكر مى كند كه به على گفته مى شود اگر بهائى مى شد مى  ۲۹۰و نيز  ۱۴۸در ص   

توانست با رعناى بهائى ازدواج كند و تشكيالت از نظر مالى و امكانات رفاهى به او كمك مى 

بگويد كه على را از (!) موزش و پرورش كه با او آشناست كرد و فرهمند بهائى مى توانست به وزير آ

دربارۀ تهمت . ده به طهران منتقل كنند تا ضمن ادامۀ تحصيل موقعيت هاى خوب به دست آورد

توضيحات آن آمده  ۲ارتباط سياسى تشكيالت بهائى با رژيم پهلوى قبًال ذكر شده و در ضميمۀ 

ى جاعلين كه در رديه هاى قبلى نيز عنوان شده، است، اما در اينجا بايد گفت عليرغم ادعا

بهائيان براى ايمان كسى پول نداده و نمى دهند، بلكه تا حال هر كه بهائى شده نه تنها پول 

نگرفته بلكه دچار مشكالت نيز شده است و حتى در بعضى موارد ثروت دوران مسلمانى خود را 

نيز آمده و گاه حتى همسر او بر او حرام شده  نيز از دست داده و اين امرى است كه در كتب فقهى

است و از حقوق مادى نيز محروم گشته و علما و مقلّدين آنها تا حال تا آنجا كه توانسته اند با 

و البته در اينجا چون مثل اكثر موارد قبل و بعد نمى خواهيم به . چنين مرتدينى چنين كرده اند

ه بزنيم به همين مقدار جواب اكتفا مى شود، ولى از جوابهاى نقضى بپردازيم و دست به مقايس

و (!) جاعلين مى خواهيم كه خود منصفانه به جوابهاى نقضى و مقايسه اى احتمالى بينديشند 

چون تالش و هّمت و استعداد خود را در به هم بافتن مسلخ عشق اثبات كرده اند، حتمًا مى 

  !ين مقايسه اى نيز به كار گيرندتوانند قوۀ واِهمه و خيال و تصورشان را در چن

به لحنى عاشقانه از على و نحوۀ نشان دادن ) ۱۸۹- ۱۹۱:و نيز صص( ۱۵۱در ص   

عشقش به رعناى به اصطالح بهائى تعريف و تمجيد كرده ولى معلوم نيست چرا مانند فيلم هاى 

بازى على  عشقى هندى و ايرانى، و دقيقًا مخالف آراء مجتهدين، جاعلين مزبور در نحوۀ عشق

جاعلين از زبان همين على آقا استدالل مى كنند كه  ۱۴۶ايرادى نديده اند، حال آنكه در ص 

به علّت عدم تخصص در علوم دينى، دربارۀ بر حق بودن يا نبودن ديانت بهائى بايد از مجتهدين 

 تقليد كرد، و اين درست بر عكس فقه اسالمى است كه تقليد در فروع است نه اصول، حال

سؤال اين است كه آيا حكم مجتهدين اجازه مى دهد يك پسر خوب مسلمان مثل على، در 

» گل هاى وحشى، گل هاى محمدى و داوودى و ياس را از تپه هاى اطراف روستايشان«دهى، 

براى يك دختر بياندازد؟ و آيا مى تواند » بدون اينكه خود را نشان دهد از پشت بام«بچيند و 
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ى زردآلو و بادام را قبل از اينكه خودش نوبر كند با چه شور و شوقى در جيب اولين چاقاله ها«

البته على گلها را بدون اينكه ديده شود از پشت (بريزد » در ظرف پر از آب رعنا«كند و » هايش پر

بام براى رعنا مى ريخته، ولى معلوم نيست چاقاله ها را چطور در ظرف پر از آب رعنا مى 

ن ظاهرًا براى حفظ جّو اسالمى و براى اينكه كار على آقا را از نظر شرعى موّجه جاعلي). ريخته؟

جلوه دهند در سطور بعدى براى جبران آن مى نويسند على هرگز تنها با رعنا صحبت نكرده و 

هرگز پا را از گليم خود فراتر ننهاده، ولى حتى اين توضيح هم، جواز گل و چاقاله انداختن براى 

  !اگر مى فرماييد مى شود، از مجتهدين بپرسيد. واند باشدرعنا نمى ت

به هر حال چنين تناقض هايى در مسلخ عشق موجود است و چنان كه در اينجا جاعلين   

براى پاك جلوه دادن على، عليرغم روش غير مرضيۀ او در ابراز عشق به رعنا، مى كوشند 

ى توكلى رئيس به اصطالح محفل ژانت دختر آقا) ۷۹و۲۰:صص(، در جايى ديگر نيز )۱۵۱ص(

را يك دختر غير عفيف تصوير مى كنند كه براى تصاحب فرهمند، با ژاكلين (!) ملى بهائيان 

خواهر خود رقابت عشقى دارد و بعد چون ژاكلين در اين رقابت پيروز مى شود، ژانت لج مى كند 

با يك استاد دانشگاه  و تبديل به يك مخالف جّدى ديانت بهائى مى شودو مسلمان مى گردد و

و جاعلين مسلخ عشق براى توجيه اين تناقض، رقابت عشقى (!) ازدواج مى كند ) پويا مقدم(

و به اين ترتيب جاعلين به علّت ) ۷۹ص(مزبور را از طرف ژانت به حساب بچگِى او مى گذارند 

يد به امر بهائى كم حافظگى و به علّت حرص و ولعى كه در به هم بافتن همۀ ايرادات قديم و جد

  .و جا دادن آنها در البالى داستان، دارند، دچار چنين تناقضاتى مى شوند

مى نويسد خواهر فرهمند كه طبق مسلخ  ۱۵۲از تناقضات ديگر اين چنينى آنكه در ص   

تنها و سرگردان شد و به «عشق خود مردى مّكار و فاسد است، پس از جدايى پدر و مادرشان، 

و فرهمند نمى توانست هيچ كارى براى » حبّت واقعى به انحراف كشيده شددنبال ذّره اى م

خواهرش بكند يا حرفى بزند، زيرا يكى از احكام بهائى، عدم اعتراض بر يكديگر بود، به طورى 

چه )فرهمند(او . حتى پدر و مادر هم نبايد به فرزندانشان امر كنند و يا به آنها اعتراضى نمايند«كه 

اوًال عجيب است كه جاعلين مسلخ . »ند؟ جز خونسردى و سكوت راهى نداشتمى توانست بك

عشق در اينجا دوباره كم حافظه شده اند و به علّت اينكه مى خواهند ايرادى ديگر بر امر بهائى را 

زوركى هم كه شده در داستان جاى دهند، به جاى آنكه بنويسند فرهمند به عنوان يكى از سران 

به خواهر خود يك مقام بزرگى در تشكيالت داد تا او و خواهرش نيز چون ) (!تشكيالت بهائى 
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و رئيس بهائيان ايران بود و تشكيالت در قبضۀ (!) خانواده آقاى توكلى كه عضو محفل ملى 

قدرتش بود، سهمى از قدرت را به دست آورند، طورى نوشته اند كه گويا فرهمند فاسد و زناكار و 

از منحرف ) ۳۱صفحۀ(را نيز داشته (!) مت معاونت محفل ملى كه س) ۷۴و۲۴:صص(مكار 

شدن خواهرش ناراحت شده ولى نمى توانسته به او اعتراض نمايد و جلوى او را بگيرد و كمكش 

  .و اين مخالف سياق كل داستان است(!) نمايد 

ثانيًا آنكه حكم عدم اعتراض بر يكديگر حكم بى نظيرى است كه در امر بهائى بديع   

است و مفهومش آن چنان كه مسلخ عشق به تمسخر گفته نيست، بلكه حكمى است كه دنياى 

امروز ما و اهل عالم تشنه چنين حكمى است تا از اختالف و جنگ و جدال و نفاق و كينه و 

مالحظه فرماييد در نصوص . حسد و عيب جويى و غيبت و غرور و انتقام و قتل و ترور نجات يابد

كّل عباد را به نصائح مشفقانه نصيحت نوديم كه احدى «: مزبور چه مى فرمايند ذيل درباره حكم

قسم به آفتاب فجر توحيد كه اگر «: و نيز» .متعّرض احدى نشود و نفسى با نفسى مجادله ننمايد

: و نيز» .احباى الهى كشته شوند، نزد اين عبد محبوب تر از آن است كه به نفسى تعّرض نمايند

شأن اهل حق خضوع و خشوع و . تعّرض به نفسى ننمايد و بر محاربه قيام نكندابدًا نفسى «

كسى را با كسى تعّرض «: و حضرت عبدالبهاء مى فرمايند» .اخالق حميده بوده و خواهد بود

  ٤٣٥».نباشد و كسى بر كسى نكته نگيرد

چنانكه از نصوص فوق مشخص است، مصاديق ذكر شده در مسلخ عشق براى حكم مزبور   

ربوط به اين حكم نمى شود، بلكه چنانكه در تعاليم ديگر بهائى منصوص است والدين مجبور م

بر تعليم و تربيت فرزندان هستند ولى به روش بهائى و نه مجادله و جنگ و نزاع و خشونت، و به 

تعليم و تربيت . قدرى اين امر مهم است که فرموده اند عدم تربيِت اوالد، گناِه نابخشودنى است

بهائى داراى احكام بديعى است كه آن را نسبت به ادوار سابقه بى همتا و بى نظير نموده و 

سمت و سوى آن رسيدن به وحدت عالم انسانى و نيز كسب كماالت معنوى و سعادت حقيقى 

  ٤٣٦.مى باشد و نصوص دربارۀ آن خارج از حدِّ شمار است

بايد گفت آنكه اين اعتراض، نكتۀ ديگرى كه راجع به حكم عدم اعتراض به يكديگر   

پايين ترين حّد . شامل همه نوع اعتراض چه لسانى و چه به شكل نزاع و جدال و يا قتل، مى باشد

به صورت اعتراض » امر به معروف و نهى از منكر«آن در حقيقت همانى است كه به تعبيرى ديگر 

امر به معروف و نهى از «به  و مجادله را شامل مى شود، و آن اينكه در امر بهائى نفوس مأمور
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به شكل فردى نسبت به يكديگر نيستند، بلكه اين وظيفه در موارد مختلف و خاص، به » منكر

عهده مسؤول يا مسؤولينش گذاشته شده تا به اين وسيله افراد در معرض مكّدر كردن و آزردن 

الدين هستند؛ يا مسؤول اين به عنوان مثال مسؤول اين امر دربارۀ فرزندان، و. يكديگر قرار نگيرند

امر درباره نفوس خاطى در اجتماع، تشكيالت نظم ادارى بهائى مى باشند، كه نحوه اقداماتشان 

در اين موارد از هدايات و تشويق ها يا تحذير و انذار از طريق ابالغ عمومى به بهائيان شروع مى 

تذكارات خصوصى توسط  شود، و اگر موارد خاص و حادى پيش آيد با هدايات و نصايح و

تشكيالت بهائى پى گيرى مى شود و نهايتًا در صورت ادامۀ خطا و ارتكاب منهيات، آن فرد 

و اين طردها از جمله با توجه به شرايط ) ۵ضميمۀ (خاص تنبيهات ادارى و روحانى مى گردد 

بهائى و ازدياد فعلى جامعه بهائى صورت مى گيرد و موّقتى است و در آينده با توجه به رشد امر 

و  ٤٣٧صورت خواهد گرفت بهايياننفوس، تغييراتى در آن توسط بيت العدل اعظم مرجع جهانى 

در همين جا بايد به جاعلين گفت موارد طردهايى كه سعى كرده اند در مسلخ عشق به جامعه 

رجوع . ( بهائى نسبت دهند، چنانكه قبالٔ هم در متن اشاره شده، كامًال معكوس و غلط است

  ).مسلخ عشق ۴۴و  ۴۱و ۹۶و  ۷۶شود به مطالب مربوط به صفحات 

اطالعاتى راجع به كفن و دفن متوفيان بهائى داده كه درست نيست و چنانكه  ۱۶۳در ص   

نوشته كه نشانۀ نقص يا عدم (!) حضرت القدسقبًال نيز گفته شد، مانند ديگر رديه نويسان، 

خوشبختانه تعاليم و احكام بهائى در . است اطالع جاعلين از تعاليم و اصطالحات بهائى

 بهايياناصطالحى كه (خصوص كفن و دفن و برگزارى جلسات تذّكر براى متصاعدين الى اهلل 

؛ ۴در كتب بهائى، مثل گنجينۀ حدود و احكام، امر و خلق، ج ) براى متوفيان به كار مى برند

لين مى باشد و همچنين بايد گفت در دسترس است و ُمثِبِت اشتباهات جاع... انوار هدايت و

هموطنان عزيز نيز بعضًا در مراسم كفن و دفن دوستان يا همكاران يا همسايگان يا فاميل بهائى 

و خود، مراسم مزبور و  بهاييانخود شركت كرده اند و كما بيش با آن آشنا شده اند و بارها نزد 

، معنوى يافته و مورد تحسين قرار داده ادعيه و الواح و مناجات هاى تالوت شده در آن مراسم را

  .اند

از عاشورا و محّرم و صفر نوشته و با ذكر اينكه اّول و دّوم محّرم والدت  ۱۶۷در صفحۀ   

حضرت باب و حضرت بهاءاهلل است خواسته اين سوء تفاهم را ايجاد كند كه بهائيان منكر امام 

شورا را منسوخ مى شمارند، حال آنكه حسين اند و در ماه شهادت ايشان، شادى مى كنند و عا
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بهائيان بين آن حسين و اين حسين، که جان هاى مخلصين فداى هردو باد، جدايى قائل نيستند و 

جمال ابهى چنانكه قبًال نيز ذكر شد زيارتنامۀ بى نظيرى براى سيّد الشهداء نازل فرموده اند كه 

ست و نيز در آثار حضرت باب و حضرت دست ظنون و اوهام جاعلين از درك معانى آن كوتاه ا

از  و چنانكه در فصل اول) كتاب ايقان(بهاءاهلل مقام عظيمى براى آن امام همام قائل شده اند 

در تأييد اسالم نوشته اند، يكى به  بهاييان، آمد از جمله چند كتاب مهمى كه ۵، نكتۀ بخش اول

شيعه و جاعلين مسلخ عشق بايد  است، و از رديه نويسان) ع(طور خاص مختّص امام حسين 

و تنها  بهاييانپرسيد چرا با جعل اكاذيب و پنهان كردن حقايق فوق، مى خواهند بين ملّت شيعه و 

  دينى كه اسالم و خّط ائمۀ اطهار را قبول دارد، تفرقه و جدايى اندازند؟ 

يفًا همانند آنها براى اما حزب شيعه نبايد از غير شيعيان توقع داشته باشند دقيقًا و كّمًا و ك  

عزادارى كنند، چنانكه خود اين حزب نيز براى مقدسين ديگر اديان الهى، ) ع(امام حسين 

همانند مؤمنين آن اديان عزادارى نمى كنند و حتى خود شيعيان در مورد نحوۀ عزادارى براى امام 

ازجمله در محرم (نيز اختالف نظر دارند، به نحوى كه حتى بعضى از علماى شيعه ) ع(حسين 

و مقامات مسئول، رسمًا از صدا و سيما به نحوه برگزارى آن ايراد گرفتند و ) ش.ه ۱۳۸۳سال 

  .تذّكر دادند كه بعضى مطالب نبايد گفته شود و بعضى اعمال نبايد انجام شود

 بهايياناما و عليرغم همۀ اين ها، نفس حضرت بهاءاهلل، خود در چند جا به مناسبت به   

فرموده اند كه عليرغم اينكه دو يوم تولّد دو موعود كل امم و اديان عالم از مبارك ترين و سفارش 

حتى در اين دو يوم نيز رعايت نمايند تا مبادا موجب  بهاييانسرور انگيزترين ايام سال است، ولى 

و ). ، فصل حكمت۳ج امر و خلق(سوء تفاهم بى احترامى نسبت به احساسات دينى ايشان شود 

نيز حسب االمر مواليشان تا حال در مرز و بوم شيعيان چنين كرده اند و منتظرند و جّوى  هاييانب

مناسب كه جعل و كذب و تهمت و افترا عليه ايشان خريدارى نداشته باشد، حقايق فوق از آثار 

 و كّل انبيا و اولياى الهى، در طبق اخالص) ع(بهائى را دربارۀ عظمت مقام الهى امام حسين 

در چنگال چه ظالمين و جاعلينى اسير بوده اند و  بهاييانتقديم مشتاقان نمايند تا كل پى برند كه 

چطور در جواب زهر ايشان، شهد داده اند، اما مشتاقان الزم نيست منتظر بمانند فقط كافى است 

آن حسين و با قلبى پاك و نيتى خالص و قضاوتى منصفانه به آثار بهائى مراجعه نمايند تا رابطۀ 

را دريابند و مست روحانى گردند و به نام ) ميرزا حسين على ملّقب به حضرت بهاءاهلل(اين حسين 

آن دو مظلوم به خدمت بشريت براى رسيدن به وحدت عالم انسانى و صلح اعظم و سعادت 
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انى برده حقيقى بنى آدم، پردازند، و الحمُد ِلله شمارى بسيار تا حال چنين كرده اند و َحظِّ روح

  .اند

مثل كل كتاب نوشته دين بهائى َمحرم و نا َمحرم ندارد، و ) ۲۶۵و ( ۱۷۲در ص   

در اين مورد قبًال در چند جا آنچه الزم است گفته شد، و در . محدوديتى در مورد حجاب ندارد

بارۀ محدوديت در حجاب نيز دليلى ندارد كه همۀ اهل عالم حجابشان مانند حجاب گروهى 

در . د، بخصوص كه حجاب بين خود مسلمين نيز محّل بحث و اختالف نظر استخاص باش

ظهور عدل مورد محرم و نا محرمى و حّد لباس و حجاب به جاعلين توصيه مى كنيم توقيع منيع 

از قلم ُملَهِم حضرت ولى عزيِز امِر بهاء را به دّقت و انصاف بخوانند زيرا در اين توقيع  الهى

ائى امريكا و كانادا كه به عقيدۀ جاعلين مهد فحشا است و ديانت بهائى نيز خطاب به جوانان به

دست نشاندۀ آنهاست، دستوراتى دربارۀ تقوى و تقديس و عّفت و عصمت و وضع پوشش و 

لباس و تمسك به اعتدال و پرهيز از حركِت بدون پوشش و خوددارى از روابط غير مشروع، مى 

ئات جاعلين است و انشاءاهلل موجب توبه مفترين خواهد شد؛ و فرمايند كه به كلى مخالف افترا

شايد اگر روزى بصيرت بلوغ معنوى در اين يوم عظيم ظهور موعوِد كّل ُِاَمم را يافتند، با مفهوم 

چند نّص مهم در اين خصوص قبًال در متن (واالى تقديس و تقوى در ظهور امر بهاء آشنا گردند 

  ).آورده شد، مراجعه شود

بهائيان هيچ اعتقادى به امام زاده و هر چه كه مربوط «اشاره شده كه  ۱۷۴- ۱۷۵ر صص د  

تنها جايى كه از آن با . بهائيان چنين اماكن متبّرك و مقّدسى نداشتند... به امامان باشد ندارند

ند و احترام ياد مى كردند مقبرۀ بهاء در اسرائيل بود كه بيشتر بهائيان دنيا به آنجا دسترسى نداشت

عالوه بر پاسخ هاى قبلى در اين خصوص كه » .ديدار از آنجا هم هيچ ثوابى براى آنها نداشت

به اسالم و ائمۀ اطهار و ساير اديان آسمانى است، بايد به حقيقتى كه علماى  بهاييانمؤيد اعتقاد 

مكارى و جامعه شناس دربارۀ آن تحقيق و مطالعه نموده اند، و امروزه با مطرح شدن تعامل و ه

گفتگو بين ملل و ُدَول و فرهنگ ها و تمّدن ها اهميت زيادى يافته است، اشاره اى كوتاه نمايد، 

خود پرستى گروهى (  "Group-Egocentrism"و آن اينكه در جامعه شناسى بحثى تحت عنوانِ 

ه وجود دارد ك ٤٣٨) مدارى - قوم(  "Ethno – Centrism"و از جمله َاشكاِل آن) مدارى- يا خود

حاكى از اين است كه بعضى گروه هاى اجتماعى خود را محور دنيا مى انگارند و گروههاى ديگر 

را به ديدۀ تعصب و عدم تحّمل مى نگرند و فكر مى كنند همه بايد مانند آنان بينديشند و عمل 



٢٣١ 

نمايند و مالك قضاوتشان راجع به ديگران صرفًا اين است كه آيا ديگران به معتقدات آنها 

حال مسلخ عشق را بايد دوباره خواند و از اين جنبه آن را بررسى نمود و متوجه شد . تقدند يا نهمع

كه جاعلين شديدًا به اين بيمارى دچارند، آن هم در حالتى كه علما و دانشگاهيان وسيع النظر 

يد ديگران كشور مقّدس ايران متوّجه ضررهاى اين بيمارى شده اند و افكارشان متوّجِه توّجه به عقا

و فى الحقيقه ديگر  ما بهائيان  نمى دانيم به . و آنان كه به نوعى ديگر مى انديشند، شده است

سالۀ خود را مبنى بر اعتقاد و احترام به اسالم و حضرت محمد و  ۱۶۳چه زبانى، اعتقاد 

اين است و به نظر ما مشكل چيز ديگرى است، و آن (!) اصحاب ايشان و ائمۀ اطهار بيان نماييم 

كه جاعلين معترضند چرا حضرت بهاءاهلل به عنوان ظهورى جديد ظاهر شده اند و چرا بهائيان  به 

در مورد حضرت بهاءاهلل، خودشان جواب داده اند و مى توانيد بيانات ! ايشان ايمان آورده اند

دوباره و چند باره  ۳۱۹و  ۳۱۷مباركشان را در اين خصوص در متن مربوط به دو يادداشت 

و اما در مورد ما بهائيان نيز سه آيۀ مباركۀ قرآن را در جواب عرض مى كنيم، باشد . مالحظه نماييد

ساله خود را مبنى بر  ۱۶۳كه جاعلين متوجه شوند، و يا دست از سر ما بردارند و يا آرزوى ديرين 

َهْل َتنِْقُموَن ِمنّا ِاّال َاْن آَمنّا ِباهللِ َو ما ... «: مى فرمايد ۶۴در سورۀ مائده، آيه . كشتن ما عملى سازند

آيا نا خوش مى داريد از ما جز اينكه ايمان (» ُانِْزَل ِاَلينا َو ما ُانِزَل ِمْن َقبُْل َو َان َاْكَثَرُكْم فاِسُقونَ 

ديم به خدا وآنچه فرو فرستاده شد بر ما و آنچه فرو فرستاده شد از قبل و اينكه بيشترين شما آور

َربنا ِاننا َسِمْعنا ُمناديًا ينادى ِلْاليماِن َاْن آِمُنوا «: ۱۹۰؛ و درسورۀ آل عمران، آيه )فاسقانند

ندا مى كرد از براى ايمان كه بگرويد به اى پروردگار ما همانا شنيديم ندا كننده اى (» ِبَربُِّكْم،َفآَمنّا

ْر َعنّا َسيئاِتنا و َتَوفنا َمَع اَالبرارِ «). پروردگارتان، پس گرويديم پروردگار ما (» َربنا َفاْغفرَلنا ُذُنوَبنا َو َكفِّ

  ).۱۹۱همان، /پس بيامرز براى ما گناهان ما را و باز پوشان بدى هاى ما را و بميران ما را با نيكان 

به ضرورتى كه بينى به خجالتى كــــــــــــه   مــــلكا و پادشـــــاها كرمى نــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و بگذر    

  دانى

چو نباشد اين تــمــنا نــه مـــن و نــــه   به اميد طاعِت تو تِن خويش زنده خواهم  

  زنـــدگـــــــانى

چـــه شـــــود اگـــــر در آِخر بــــــه شهــــــادتم   ادت هــــــــــــــدايتتو رسانديم در اول به ســــع  

  .رسانى
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و اما اينكه نوشته بهائيان جز مقبرۀ حضرت بهاءاهلل اماكن متبّركى ندارند، حقيقت اين   

است كه دارند و مقّدس هم مى شمارند و بهائيان دنيا با سوابق ملّى و فرهنگى و دينى و نژادى 

فاوت به آنها عشق مى ورزند، ولى تقاضا آنكه جاعلين محقّق، تحقيق و تتبّع فرمايند كه چه مت

باليى بر سر اين اماكن مقّدس بهائى در ايران و عراق آمده؟ و عجيب است كه در اينجا نيز 

در رژيم پهلوى كه به زعم جاعلين كم ۱۳۵۲تناقض وجود دارد، زيرا در فضا و جّو داستان در سنۀ 

فظه نخست وزير و وزراى آن بهائى اند و ساواك دست در دست تشكيالت بهائى است، در حا

دسترسى «مسلخ عشق مى نويسند بهائيان دنيا ازجمله ايران به مقبرۀ حضرت بهاءاهلل در اسرائيل، 

، حال آنكه يكى از ٤٣٩!) ۱۷۵ص(و ديدار از آن جا هم هيچ ثوابى براى بهائيان ندارد » ندارند

به رژيم پهلوى اين بود كه بهائيان صهيونيست به  ۱۳۴۲مرحوم آيت اهلل خمينى در سال ايرادات 

راحتى و با تسهيالت مملكت به خارج از كشور مى روند و بر ضّد اسالم فعاليت مى كنند ولى 

و معلوم نيست منظور از هيچ ثوابى ندارد  ٤٤٠.حّجاج مسلمان با مشكالت به حج مى روند

اى . واژۀ ثواب در ذهن وهم آلود و ماده گراى جاعلين چه معنى مى دهد چيست، و معلوم نيست

اگر منظورشان صرفًا ثوابهاى دنيوى . كاش مى دانستيم تا در مورد آن مى شد حقايقى را نوشت

ساله،  ۱۶۳را تحت مظالم  بهايياناست كه مثًال بايد گفت از معجزات اماكن مقّدسۀ بهائى آنكه 

اما اگر منظور ثواب معنوى و . يشان عليرغم همۀ تضييقات، گرسنه نمانده اندمحتاج غير ننموده و ا

در برابر  بهاييانبه قولى ُاخروى است آن نيز معلوم است و در دسترس، چه كه نفس استقامت 

ساله، خود باالترين ثواب است و اگر قدر و مقام استقامت در راه حق و  ۱۶۳انواع ظلم هاى 

متوجه نمى شويد، كافى است سرى به قرآن بزنيد و متوجه شويد و اين حقيقت و دين الهى را 

ثوابى است كه آن را با عالمى ثواب دنيوى و مادى عوض نمى كنيم و به محبوب ابهايمان 

  :عرض مى كنيم

  ور چو يحيى مى كنى خونم َسبيل  گر در آتش رفت بايد چون خليل  

  ـــــيسى ِمريــــــــــــــــم كنـــــــــىور ز فقرم، عــــ  گر چو يوسف چاه و زندانـــم  

  بهر ِفــــــــــرمان تو دارم جـــــــــــــــــان و تــــــــن  سر نگــــــــــــردانم، نگردم از تــــــــو من  

اشاره كرده تشكيالت بهائى تبليغات عليه مسلمانان مى  ۱۷۵همچنين در همين ص   

د و مشهود است بايد گفت به استثناى امثاِل جاعلين غير كرده، حال آنكه چنان كه گفته ش

، بهائيان و بهاييانرا دشمن خود مى شمارند و خود را دشمن  بهاييانمنصِف نامهربان كه 
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مسلمانان در اين آب و خاك مقّدس همديگر را دوست دارند و در اين باره كافى است مجددًا به 

آن را دوباره بخوانيد تا بدانيد محال است بين  ۵ مراجعه كنيد و نكتۀ از بخش اّول فصل اول

بهائيان را با ملّت ايران و اهل عالم به هم بزنيد، چه كه اين عشق و عالقه ريشه در اعتقادات 

دينى بهائى دارد و نصايح و توصيه هاى اخالقى و انسانى علماى اخالق و فلسفه و شعرا و 

پاک و مقّدس است آن که عناد را منسوخ . تشعارهاى دروغين سياستمداران نيست كه گذراس

  ! جان به فدايت! اى بهاءاهلل چه كرده اى. فرمود و به اتحاد و وداد حکم نمود

نيز جاعلين، جامعۀ بهائى را با حكومت پهلوى شبيه سازى و قياس كرده اند و  ۱۷۶در ص   

قى اين صفحه به دادن عنوان اتهاماتى را تكرار كرده اند كه درباره آن قبًال اشاره شد و در پاور

از طرف حكومت انگليس به حضرت عبدالبهاء اشاره كرده و آن را عالمت انگليسى بودن » ِسر«

دين بهائى دانسته، كه در اين مورد نيز قبًال پاسخ داده شد و عالوه بر آن پاسخ ها، در كتب بهائى 

ر اينجا نيز خاطر نشان مى كند چون و د. جواب هاى ديگرى نيز مذكور كه بايد به آنها مراجعه كرد

اين عبد مبناى پاسخ را بر داليلى اثباتى گذاشته و سعى كرده به داليل نقضى و مقايسه اى كمتر 

بپردازد، در اين مورد نيز از داليل نقضى و اتهامات سياسى كه به انبياء قبل و ازجمله اسالم زده 

د در اين مورد تفكر كنند تا دريابند خود شده صرف نظر نمود، اما توصيه مى كند جاعلين خو

و ديگر انبياء را مورد اتهامات سياسى ) ص(ايشان رجعت همان هايى هستند كه حضرت محمد 

آرزو و تقاضا  ۵، نكته از بخش اّول قرار دادند و ان شاءاهلل به ارادۀ الهى، چنانكه در فصل اول

ٌة َيْدُعوَن ِاَلى الَخير«ايرانى به مصداق  نموديم فضاليى بيشتر از برادران و خواهران مسلمان ُام «

مبعوث شوند و با تخلق به آداب و اخالق الزمه مذكور در قرآن براى قضاوت و تحقيق و نيز با 

روش صحيح تحقيق عالمانه و دانشگاهى، حقايق را از اسناد و منابع تاريخى معتبر و نيز نفس 

نفس هر ارتباطى، براى ايراد اتهامات، دليل اثبات روابط آثار بهائى استخراج كنند و دريابند كه 

پنهانى و نيات سوء سياسى و وابستگى نيست، بلكه بايد نوع و نيّت و هدف و نتايج و نيز سوابق و 

مدت و زمان ِ ارتباط مذكور بررسى شود، و در اين صورت است كه ملّت ايران دوست و دشمن 

پرده ها باال خواهد «است كه به قول آقاى افراسيابى  خود را خواهند شناخت، و فقط آن وقت

  .؛ منتظر ظهور ارادۀ الهى در اين مورد مى مانيم، و بر او متوكليم»رفت

خرشان «نوشته تشكيالت فقط به تازه بهائيان پول مى دهد، نه بهائيانى كه  ۱۸۴در ص   

. گفته شد ۱۴۸و  ۱۵- ۱۳جواب اين اوهام ضمن مطالب مربوط به صفحۀ » .از پل گذشته
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در قرآن چيزى درباره دين بعد از اسالم گفته نشده و مستقيمًا «همچنين در اين صفحه اشاره كرده 

 ۱۸۵و در ص » به مردم اعالم شده كه اسالم آخرين دين خداست و محمد آخرين پيامبر او،

قعيت نوشته دين اسالم آن قدر كامل و بى نقص است كه براى هميشه كفايت مى كند و در مو

  .هاى مختلف فروعش تغيير مى كند و نيازى به دين جديد نيست

اما بر عكس، نه تنها اسالم، بلكه در جميع اديان قبل به ظهور ديانت بهائى بشارت داده   

و ) حضرت بهاءاهلل(و جمال اقدس ابهى ) حضرت باب(شده و كافى است به آثار حضرت اعلى 

ه همين بشارات بوده كه بسيارى از علماى اسالم و ديگر ساير كتب بهائى مراجعه شود؛ و از جمل

اديان را به ديانت بهائى مؤمن ساخته به نحوى كه در راه آن از هيچ فداكارى حتى انفاق جان 

و عجيب است كه در اينجا نيز جاعلين، مخالف تعاليم . نيز دريغ نداشته اند و حال نيز ندارند

عيت هاى مختلف تغيير مى كند، حال آنكه طبق كتب اسالمى نوشته اند فروع اسالم در موق

َحالُل «: اسالمى، حالل و حرام حضرت محمد تا قيامِت مورِد ادعاى جاعلين، ال َيَتَغيَر است

ٍد َحالٌل ِالى يْوِم الْقيَمِة َو َحراُمُه َحراٌم ِالى يوم القياَمةِ  حالل محمد حالل است تا روز (» ُمَحم

و دقيقًا به همين دليل است كه منازعات اخير  ٤٤١) ت تا روز قيامتقيامت و حرامش حرام اس

خاتم «دربارۀ لزوم پويايى فقه و ايجاد فقهى نوين در گرفته است، چه كه از يك طرف مسألۀ 

و قطع ظهورات الهيه توّهم  ٤٤٢»مغلول بودن دست خدا«را به معنى قطع فيض الهى و » النبيين

موده اند كه احكام و فقه اسالمى در دنياى جديد هم راهگشا و نموده اند، و از طرفى نيز گمان ن

مؤثر و قابل اجراست، حال آنكه نه معناى خاتم النبيين آن است و نه فقه اسالمى ديگر قادر بر 

حّل مشكالت عالم انسان؛ و اين حقيقتى است كه بعضى از هموطنان عزيز نيز منطقًا به آن 

  .ين متن ميّسر نيست و موكول به وقت آن استآگاهى يافته اند، كه بحث آن در ا

در مورد كامل بودن اسالم تا ابد، و خاتم النبيين، و معنى حقيقى قيامت كه عبارت از قيام   

مظهر ظهور الهى است، در آثار وحيانى بهائى و ديگر كتب آن مفصًال توضيح داده شده است كه 

يش از ده وجه براى خاتم النبيين توضيح و در اين متن نمى گنجد و جالب است دانسته شود كه ب

قبًال در متن عرض شد (معنى وجود دارد كه هر يك از وجهى گوياى حقايق مندمجه در آن است 

كه در احاديث آمده است كه آيات قرآن مجيد و احاديث ائمۀ اطهار داراى وجوه معانى مختلفه و 

باشد، و ده وجهى كه به عنوان حداقل  مى — وجه ذكر فرموده اند ۷۰كه تا  — َبواطِن متعدده

قبًال و اينك و در  بهاييان ٤٤٣).ذكر شد، هم شامل معانى ظاهرى و هم معانى باطنى آن مى باشد
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آينده نيز، وجوه مختلفۀ پاسخ هاى مربوطه را در طبق اخالص گذاشته تقديم طالبين منصف مى 

تقل خدادادى ايشان است تا با رجوع گذارند و رد و قبول آن بر عهدۀ ارواح و قلوب و افكار مس

به فطرت پاك خود و با تزكيه و خلوص و توّسل به ذيل حضرت كبريا و تمّسك به تقوى، خود و تنها 

خودشان، در آن پاسخ ها تفكر نمايند و ان شاءاهلل حقايق را بيابند چه كه در اين موارد تقليد جايز 

  !ست چنانكه قبًال ذكرش شدنيست و هر كس خودش مأمور به درك ظهور جديد ا

همچنين اشاره كرده اگر كسى از بهائيت برگردد، خدا او را به فالكت و  ۱۸۵اما در ص   

باقى، عينًا در .بدبختى و هزار درد بى درمان دچار مى كند، و جالب آنكه همين مطلب را آقاى ع

: سندچنين مى نوي۲۰۱، صشناخت حزب قاعدين زمان، موسوم به انجمن حجتيهكتاب 

بهائيان اگر كسى مى مرد يا بيمار مى شد، مى كوشيدند وانمود كنند كه او به فرمان جمال مبارك «

ساله  ۲۷خانواده و خاندان و شبكه «از بحث » !يعنى بهاء، جان سپرده است يا بيمار شده است

 كه بگذريم در ادامۀ مطالب فوق، مسلخ عشق در صفحات) »سالۀ جاعلين ۱۶۳بل «(» جاعلين

خدا اين كار را نمى كند بلكه تشكيالت بهائى اند كه بهائيان «مى گويد كه ۲۸۴و نيز ۱۸۶

مسلمان شده را عقوبت مى كند و از ارث محروم مى كند و حتى ملك و دارايى شان را از طريق 

 ۲۷منظور در فضاى داستان در رژيم پهلوى است، و جاعلين مشخص نكرده اند در اين (دولت 

شايد به اين خاطر كه ! اسالمى تشكيالت در اين خصوص چگونه عمل مى كنندسال انقالب 

از آنها مى گيرد و فلجشان مى كند و به فاميل دور و !) اين امر خود به خود حاصل شده است

نزديك دستور مى دهد كه با آنها رفت و آمد نكنند، و خالصه كارى مى كند كه شما ساده لوح ها 

  » .فكر كنيد بدبخت شده ايد) منظورش بهائيان است(

داده شده  ۱۴۸و۷۶و۹۶پاسخ تّرهات فوق نيز ازجمله ضمن مطالب مربوط به صفحات   

ذكر گرفتن ملك و دارايى فرد برگشته از دين بهائى توسط دولت نيز از عجيب ترين مواردى . است

صادى هم در مورد محروميت هاى اقت. است كه مطرح نموده و اثبات آن بر عهدۀ جاعلين است

قبًال طبق نصوص و با ارائۀ شواهد محسوس ذکر شد كه حتى از دين خارج شدگانى كه نقض 

عهد الهى مى كنند و عليه امر بهائى و بهائيان عمًال به مخالفت قيام مى كنند، از حقوق 

اقتصادى مزبور برخوردارند و عالوه بر اينکه دارايى هاى شخصى آنها از آن خود ايشان است 

اجتماعى و سهمشان از اموال و دارايى هاى عمومى ِجامعه محفوظ است، تا چه رسد به حقوق 

و اما در مورد . كسانى كه صرفًا تغييِر عقيده داده اند ولى مخالفت و بى احترامى ننموده اند
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محروميت از ارث نيز كه بدون توضيح آن را مطرح كرده، ضمن پاسخ به مطالب مربوط به 

هائى مأمور به نوشتن وصيت نامه است تا هر طور خود مى خواهد اموال خود آمد كه هر ب ۱۳۶ص

را تقسيم كند و بديهى است اين وصيت نامه نبايد شامل مواردى مخالف اصول و احكام و تعاليم 

، چه كه وصيت نامه در امر بهائى صرفًا براى مشخص كردن مسائل مادى و ٤٤٤بهائى باشد

صل در آن اعتراِف شخصى و خصوصى فرد به حقانيت ِظهوِر اقتصادى نيست، بلكه بر عكس، ا

الهى است كه اين جنبه نيز در اديان الهى و جوامع بى سابقه و بديع است و حكمِت آن را نفس 

ِليْشَهَد َلُه فى َعواِلِم اَالْمِر َو الَْخلِْق و يُكوَن َلُه َكنْزًا ِعنَْد َربِِّه «: حضرت بهاءاهلل چنين فرموده اند

شهادت ) عوالم الهى و مادى(براى او در عوالم امر و خلق ) اعتراف مزبور(تا (» حاِفِظ اَالمينِ الْ 

چنانكه هيكل ) دهد و براى او گنجى نزد پروردگار حافظ امين وى باشد، كتاب مستطاب اقدس

مباركشان در وصيت نامۀ خودشان نيز همين حقيقت اصلى را به لطيف ترين شکل چنين بيان 

  : دفرمودن

اگر افق اعلى از ُزخُرف ِدنيا خاليست ولكن در خزائِن توكل و تفويض، از براى ُوّراث، ميراِث 

) قسم به خدا(َايُم اهلل . گذاشتيم، گنج نگذاشتيم و بر رنج نيفزوديم) بى نظير(مرغوب ِال ِعدَل َله 

َويٌل ِلُكلِّ «: ُه الرْحمُن ِفى الُفرقانِ ُانُْظُروا ُثم اْذُكُروا ما َانَْزلَ . در ثروت خوف مستور و خطر مكنون

َدهُ  ذى َجَمَع ماًال َو َعدبنگريد سپس ذكر كنيد آنچه را كه خداوند رحمن در ( ٤٤٥»ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة ال

). واى بر هر عيب جوى طعن زننده كه جمع كرد مال را و سرگرم ِ شمارش آن شد: قرآن نازل فرمود

چه را فنا اخذ نمايد و تغيير پذيرد اليِق اعتنا نبوده و نيست مگر َعلى َقَدٍر آن. ثروت عالم را وفايى نه

  ). اندازه اى مشخص(َمْعُلوم 

  : بنابراين بر طبق تعاليم و احكام بهائى

هر نفسى مكلّف بر وصيت است بلكه فرض و واجب است و صريح نصوص الهيه است 

و به حسب ميل خودش هر نوعى كه در حالِت صّحِت خويش بايد ُحكمًا وصيت نمايد 

كه بخواهد وصيت كند و آن وصيت نامه را َمختوم بدارد و بعد از وفاتش باز شود و به 

در اين صورت شخص ُمتّوفى، ميدانى وسيع دارد كه در زمان . موجب آن عمل گردد

  ٤٤٦.حيات خود به هر قسمى كه ميل دارد وصيّت نمايد تا مجرى شود
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يد محدود ِماّدى و بشرى به قضيه بنگريم و نه از جنبۀ وسيع ِمعنوى و اگر بخواهيم صرفًا از د  

عوالم ِ بى نظير روحانى، بايد گفت از توضيحات فوق روشن است که هر فرد مى تواند در وصيت 

نامۀ خود، اموال ِ شخصى و خصوصى ِ خود را به بازماندگان و بستگان و يا افراد غير ِ فاميل، َاَعّم 

ر بهائى، ببخشد، چه که اين اختيار از َمقولۀ مالکيت ِ خصوصى است، که در از بهائى و غي

ارتباط با ساير ِ تعاليم ِ اقتصادى و اجتماعى و حقوقى و اخالقى و معنوى ِ امر بهائى، تا حّد 

مشخصى که به تجمع ِ ثروِت مفرط در دست اشخاصى معدود، منجر و محدود نشود، محترم 

ى فردى وصيت نامه نداشته باشد، اموال خصوصى او طبق ِ تقسيمى اما وقت. شمرده شده است

که در کتاب مستطاب اقدس آمده بين بازماندگان مؤمن تقسيم مى گردد، و از جمله ِحَکِم اين 

تخصيص، اين است که ارث مانند ساير ِ اموال و داراييهاى عمومى ِ جامعه نيست که در فوق 

يِب همۀ افراِد ملت َاعّم از مؤمن و غيرمؤمن مى گردد، بلکه اشاره شد مستقيم يا غير مستقيم نص

اموالى خصوصى است که فقط به کسانى مى رسد که در حياِت ُمتوفى نسبت به او داراى 

وظايف و حّق و حقوق و ارتباط و بستگى ِ خصوصِى َنَسبى و مادى و حقوقى و اخالقى و عاطفى 

سهمى که براى معلمين براى اولين بار در تاريخ اديان  و معنوى بوده اند، به طورى که به استثناى

ه نيز در امر بهائى در نظر گرفته شده،حتى به احدى از ديگر افراِد بهائى فاميل و غير فاميل در جامع

چنين حقيقتى وقتى روشن تر مى گردد که از هر دو جنبۀ . تعلق نمى گيرد تا چه رسد به غير مؤمنين

بديهى است تا وقتى بستگان وجود دارند، از . مالکيِت خصوصى و مالکيت ِعمومى بررسى شود

رسد، جنبۀ مالکيت ِ خصوصى، عادالنه است که در رتبۀ اوليه، اموال خصوصى ِ متوفى به آنان ب

اما وقتى همين بستگان وجود ندارند، همان اموال خصوصى، طبق حکم کتاب مستطاب اقدس 

به مسؤولين جامعه و بيت العدل راجع مى شود تا در رتبۀ ثانويه و از جنبۀ توزيع ثروت به 

  .کل ِجامعه، براى رفاه عمومى جامعه، َاَعّم از مؤمن و غير مؤمن، صرف شود

ظوِر جاعلين ِ مسلخ ِ عشق اين است که کسى از دين بهائى خارج شود اما به هر حال اگر من  

و عليه آن قيام هم بکند بايد ارث ِ خصوصى هم ببرد، زهى بى انصافى است زيرا چنان كه در 

اشاره شده است بديهى است كه در هيچ دينى و يا در هيچ  ۴۴۴فوق و در يادداشت شمارۀ 

عه و سيستم اجتماعى و دولتى و حقوقى قديم و جديدى، چنين نيامده است كه همه نوع حق جام

و حقوقى در اختيار افرادى قرار گيرد كه آن افراد عمًال به مخالفت و اقدام عليه امنيت و احترام 

اما چنان كه گفته شد، . عقيدتى و اجتماعى آن دين يا جامعه يا سيستم مربوطه قيام مى نمايند
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حتى در مورد همين افراد نيز امر بهائى مقرر فرموده دارايى و اموال خود ايشان از آِن خود ايشان 

است و نبايد از ايشان اخذ شود، وآن مقدار محروميت نيز از مقولۀ مجازات و مكافات حقوقى 

مؤكده در قوانين اديان و سيستم هاى اجتماعى است كه در حقيقت اجراى عدالت و دفاع از 

  :لوم در برابر ظالم است، چنان كه حضرت بهاءاهلل فرموده اندمظ

َه ِاَلى الَفقيِر َو ِلعاِدٍل َاَخَذ َحق الَْمْظُلوِم ِمَن الّظاِلِم  ُطوبى ِالَميٍر َاَخَذ يَد اَالسيِر َو َلَغنى َتَوج

خوشا به حال اميرى كه دست اسيرى را بگيرد و خوشا به حال ثروتمندى كه به فقيرى (

  ).توجه كند و خوشا به حال عادلى كه حق مظلومى را از ظالمى بگيرد

هُ «: و نيز   و از جمله عدل عبارتست از دادن حق ( ٤٤٧»َو ِمَن الَْعْدِل ِاْعطاُء ُكلِّ ذى َحقٍّ َحق

اگر شخصى به ديگرى تعّدى نمايد متعّدى «: ؛ و حضرت عبدالبهاء مى فرمايند)هر صاحب حقى

حفظ هيأت «و نيز  ٤٤٨»د اما هيأت اجتماعيه بايد محافظۀ حقوق بشريه نمايدعليه بايد عفو نماي

چه كه در اين  ٤٤٩».اجتماعيه از مضّرات اعمال آن گونه اشخاص راجع به مراكز عدل و داد است

اگر مجرمين به كلّى «و  ٤٥٠گونه موارد فضل و عفو در حّق چنين افرادى، ظلم به ديگران است

  : و چنين است كه حضرت بهاءاهلل مى فرمايند ٤٥١»م مى خوردمعاف باشند نظم عالم به ه

و اگر مخالف حكم كتاب نمى بود البته قاتل خود را از مال خود قسمت مى دادم و ارث 

مى بخشيدم و منّتش مى بردم و دستش بر چشم مى ماليدم وليكن چه كنم، نه مال دارم 

   ٤٥٢.نه سلطان قضا چنين امضاء فرموده

که بايد به مطالب باال اضافه کرد اينکه بايد از جاعلين ِ مسلخ ِعشق پرسيد که و از نکات ظريفى 

حکم ايشان دربارۀ تقسيم ارث ِکسانى که از دين بهائى برمى گردند و بعضًا عليه آن قيام مى کنند 

چون  و. چيست؟ آيا از اموال ِ آنان به خانواده و فاميل بهائيشان چيزى مى رسد؟ َفُبِهَت الذى َمَکرَ 

بنده مايل به ارائۀ دليل ِ نقضى نيستم احکام اسالم ِ عزيز را در موارد مشابه، از جاعلين نمى 

سال است که توسط خود  ۱۶۳پرسد چه که خاطر عزيزشان آزرده خواهد شد و مضافًا آن احکام 

  .خدا تغيير داده شده است و متناسب با عصر ِ جديد بلوغ ِ عالِم انسانى گرديده است

ا دربارۀ اينكه گفته اگر كسى از دين بهائى برگردد دچار بدبختى از طرف خدا مى شود ام  

، استدالل كرده ائمۀ اطهار و ساير اولياى الهى هم دچار باليا و غم و غّصه )۲۰۲و ۱۸۵: صص(

شده اند ولى نمى توان آن را بدبختى ناميد، پس اگر يك بهائى از دينش برگردد نبايد اگر دچار 
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جاعلين كه شديدًا دچار تناقض گويى هستند . شد علّت آن را برگشتن از دين بهائى بداند بدبختى

گويا فراموش كرده اند كه . باالٔخره در اين صفحه روشن نمى كنند كه بدبختى نتيجۀ چيست

و شهداى كربال را خارج از دين مى دانست و به همين ) ع(حكومت غالِب زمان، امام حسين 

مى دانست ) ص(بنى اميه بالياى كربال را بدبختى و جزاى آل رسول . يد كردتهمت آنها را شه

بنابراين، . آن را بالى فى سبيِل اهلل و شيرين تر از شهد و انگبين مى شمارند بهاييانولى شيعيان و 

انواع باليا و بدبختى وجود دارد و مالك بدى و خوبى آن اين است كه كدام يك در راه رضاى 

بالياى رعناى برگشته از بهائيت مثل بالياى حضرت حسين . ه و كدام يك در غير آنخدا واقع شد

بن على، نيست واّال اگر كسى آنها را مثل هم فرض كند، اين مطابق نظرات بنى اميه در شهادت 

  !و از جاعلين به دور باد كه همچون بنى اميه باشند(!) و بالياى حضرت سيد الشهداء است 

خدا احتياج به رابطه ندارد، خدا در قلب «آن كه مى گويد،  ۱۸۶ص تناقض ديگر در   

براى دستور گرفتن بايد به كتاب خدا رجوع كنيم، نه ... همۀ ما هست؛ مى توانيم او را صدا كنيم

به ! َاْسَتْغِفُراهلل! جانشين خدا مى خوانند؛ َاْسَتْغِفُراهلل) تشكيالت(دستور العمل عده اى كه خود را 

مگر ! ُسبحاَن اهلل! ُسبحاَن اهلل كه غرض چه مى كند» ...اينها كفر است، شرك استخدا همۀ 

داد سخن داده بودند كه مجتهدين واسطه و رابط هستند و  ۱۴۶همين جاعلين نبودند كه در ص 

بايد از ايشان تقليد جزئيات و كليات را كرد؟ و چنين است كه دروغگوياِن كم حافظه، اسير 

  ).مسلخ عشق مراجعه شود ۱۴۶به مطالب مربوط به ص (دو هوا هستند سياست يك بام و 

  : مى گويد۱۸۷- ۸در صص   

وجود بهائيت را براى تفرقه انداختن در بين مسلمين خيلى الزم و واجب ) پهلوى(دولت 

تا آنها بتوانند در بين شيعيان تفرقه و نفاق بيندازند، عّده اى را به طرف خود ... مى داند

چرا در بين سنّى مذهب ها تبليغ نمى كنند؟ . تقاد عّده اى را سست كنندبكشند و اع

با اين دخترهاى بزك كرده و . وّهابيت را براى سنّى ها و بهائيت را براى شيعه ها ساختند

... تا در مقابل دولت قد َعَلم نكنند... بى حجاب، جوانان ما را به خود سرگرم مى كنند

دارد و براى خدشه دار كردن اعتقادات آنها از هيچ كارى  شاه از مسلمانان حقيقى نفرت

... تازه. به خاطر همين از بهائيان و كليمى ها و ساير ِفَرق جانبدارى مى كند. دريغ نمى كند

نخست وزير وقت، هويدا، بهائى است؛ وزير . بيشتر دولتمردان حكومت بهائى هستند

  .... جنگ هم همين طور؛ و وزراى ديگر هم
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برو «: ادامه در پاسخ ادعاى بهائيان راجع به عدم مداخله در سياست، چنين مى افزايد و در  

پس چطور اين همه وزير و ... پس چرا او را طرد نمى كنند؟! بپرس نخست وزير بهائى است يا نه

  ).۱۸۷-۱۸۸صص (» نخست وزير بهائى هستند؟

و  ۵، نكتۀ از بخش اّول در مورد تهمت ايجاد تفرقه بين اّمت اسالمى، در فصل اول  

نه تنها موجد تفرقه بين مسلمين نبوده  بهاييانپاسخ داده شد و معلوم گرديد  ۹۶يادداشت شمارۀ 

اند بلكه تا آنجا كه ميسر بوده سبب اتحاد بوده اند، و تفرقه در اسالم سابقۀ بيش از هزار ساله 

بارۀ فرق اسالمى و نيز ِفَرق خاّص در شيعه توسط خود علماى اسالم دارد به طورى كه كتاب ها در

از  َالَْمذاِهُب اِالسالمييناز مرحوم عباس اقبال آشتيانى؛  خاندان نوبختىمثل (نوشته شده است 

و چون جاعلين مدعى دلسوزى ). خاندان نوبختىعبدالرحمن بدوى؛ و فهرست منابع مذكور در 

به صدر اسالم توجه مى دهد و تقاضا دارد براى تنبّه به موارد ذيل  براى اسالم هستند آنها را

؛ سورۀ روم، ۱۵۹- ۱۶۵سورۀ انعام، آيات : مراجعه و تضّرع و زارى نمايند تا حقيقت آن را بفهمند

َسَتْفِرُق ُامتى «: فرقه شدن مسلمين، ۷۳در ) ص(، حديث پيش بينى حضرت رسول ۲۹- ۳۲آيات 

فرقه تقسيم خواهند  ۷۳به زودى اّمت من به (» يَن ِفْرَقٍة ُكلِّها فى النّاٍر ِاّالواِحَدةٌ َعلى َثْالَث َو َسبْع

  ٤٥٣).شد كه كل آنها جز يكى در نار جهنّم هستند

و اينكه نوشته چرا بهائيان بين سنّى ها تبليغ نمى كنند و وهابيت را براى تفرقۀ سنّى ها و   

بايد گفت قياس وهابيت و بهائيت درست نيست، چه  بهائيت را براى تفرقۀ شيعيان ساخته اند،

از وهابيت مى گذريم چه . كه وهابيت فرقه اى اسالمى است اما ديانت بهائى دينى مستقل است

كه مربوط به خود مسلمين است و به ما ربطى ندارد، اما در مورد ايجاد تفرقه در اسالم توسط امر 

اينكه نوشته چرا بين سنّى ها تبليغ ديانت بهائى نمى  بهائى نيز در باال ذكر شد؛ و اما در مورد

شود، نمى دانيم منظور چيست و در ذهن جاعلين چه مى گذشته كه چنين نوشته اند، ولى جهت 

— حتى ِفَرقى غير از سنّى و شيعه — اطالع هموطنان عزيز عرض شود كه نه تنها بين فرق مسلمين

ميليون بهائى  ۷بهائى مطرح شده است و بيش از  بلكه بين همۀ اديان و ملل و مذاهب ديانت

— كشور و نژادها و مذاهب و اديان مختلف مى باشندكه البد جاعلين نيز ۲۰۰دنيا از بيش از 

در مراسم صدمين سال صعود حضرت بهاءاهلل در سال  — چنان كه از چرا مسلمان شدم پيداست

در ارض اقدس، نمونه اى از وحدت در نيويورك، و در مراسم افتتاح طبقات كوه كرمل ۱۹۹۲

بلى هموطنان عزيز سنّى، و نيز از . را در كثرت نژادها و ممالك مختلف مالحظه نموده اند بهاييان
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سنّيان ديگر ممالك هم به امر بهائى اقبال نموده اند به طورى كه حتى شامل علما و ُطّالّب َاَالزهر 

   ٤٥٤.نيز شده است

با اين دخترهاى بزك كرده و بى حجاب جوانان ما را به خود «و در مورد اينكه گفته اند   

دختران تبليغ مى كنند » صداى خوش و لحِن دلنشينِ «، و با استفاده از »سرگرم مى كنند

ضمن بحث راجع به خاطرات ارتشبد  ۶، نكتۀ دّوم از بخش اّول، در فصل )۶۳و  ۴۱صص(

ره كرديم كه آن مرحوم نيز به بازجويان فردوست و دو جلد كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى اشا

جمهورى اسالمى گفته بود بهائى ها از زن و پول و از طريق روابط جنسى جوانان را جذب مى 

و چنان كه مى دانيم اين بهائيان نبودند كه جوانان را از طريق مذكور ) ۳۷۶،ص ۱جلد (كردند 

بلكه به گفتۀ مسؤولين انقالب دقيقًا  »قد علم نكنند«سرگرم مى كردند تا در مقابل دولت پهلوى 

اين، امثال فردوست و ساواك و سياسيون پهلوى بودند كه جوانان و ديگران را سر گرم مى كردند، و 

اگر جاعلين زحمت تحقيق را به خود دهند و بيانات حضرت ولى امراهلل و بيت العدل اعظم 

راجعه كنند مى بينند كه كامًال م — چه رضا شاه و چه محمد رضا شاه — مقارن رژيم پهلوى

براى استحضار هموطنان عزيز سه نمونه از بيانات حضرت ولى . عكس اكاذيب ايشان است

  : امراهلل را زينت اوراق مى سازد تا ميزان بى انصافى و جعل و تهمت هاى جاعلين را دريابند

ليِد مذمومه و مراسم و بايد در نهايت تقديس و تنزيه سلوك و رفتار نمايند و از تقا بهاييان

زهد و تقوى شأن . عادات غير مسَتحسنۀ اهل غرب به كلى احتراز و اجتناب نمايند

مدعيان محبّت و نفوس ابرار است وِاّال رفته رفته روشنايى فضائل عالم انسانى در هويت 

 ادب و. قلب خاموش و محو و زائل گردد و ظلمات قبائح و رذائل استيال يابد و احاطه كند

وقار سبب عّزت و بزرگى انسان و لهو و لعب و هتّاكى و بى باكى، علّت پستى و دنّو و 

هر عملى كه از شأن و . در جميع شئون امتياز الزم و واجب واّال چه فرقى با ديگران. ذلّت

   ٤٥٥.مقام انسان بكاهد بايد از او اجتناب و دورى جست

  : و نيز

كنيزان خداوند رحمن، خانم هاى (اماء الرحمن  و) بهائيان(زنهار، زنهار، احباى الهى 

در اين ايام پر انقالب از صراط واضح مستقيم احكام الهيه منحرف شوند و ) بهائى

مقلّدان و نوهوسان را نمايند، ِخَلع تقديس و تنزيه را ) دسته و گروه كوچك(متابعت شرذمۀ 
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ئات غرب ُمَلوث گشته، را كه به لوث سي) جامه پوسيده(از تن بيندازند و ثوب رثيث 

رو بتابند و به ) حضرت بهاءاهلل، قلم وحيانى ايشان(ُمَتَرّدى گردند، از نصايح قلم اعلى 

   ٤٥٦.توهمات و مبادى َسقيمۀ اهل هوس و هوى توّجه و تمايل نمايند

  : و نيز

اول وظيفۀ محفل : غرب، فرمودند) خانم هاى(اما راجع به قضيۀ رقص و تقليد البسۀ نساء 

لى بهائيان ايران در اين ايام كه اخالق در آن سامان تدنّى نموده و تقليد و عدم تقيد و م

اين عبد، ) طرف؛ نزد(المذهبى رواجى شديد يافته اين است كه جمهور بهائيان را از ِقَبِل 

كرارًا و مرارًا در كمال تأكيد و به نهايت صراحت تذّكر دهند كه تجاوز از آداب بهائى و 

مبادى ساميۀ امريه راجع به تقديس و تنزيه و عّفت و عصمت و اعتدال در امور و مخالفت 

اجتناب از سيئات اهل غرب و عادات مذمومۀ غير مرضيۀ آنان، توليد مفاسد عظيمه در 

بهائيان بايد هّمت در ترويج و . جامعه نمايد و بنيۀ جامعه را ضعيف نمايد و از رونق بيندازد

امتياز بهائيان حقيقى در اين . غرب نمايند، نه تقليد سيئات آناناقتباس از حسنات اهل 

  ٤٥٧.است، ال غير

سال به عشق حضرت بهاءاهلل مزين شدند و بيش  ۱۶۳به اين ترتيب آن ايرانيانى كه در اين   

نفر آنان، از زن و مرد و طفل صغير تا پير كبير، در راهش، حتى تحت شكنجه، توبه ۲۰۰۰۰از 

» َكِلَمُة اهللِ التى ِهى الُعليا«قامت تمام در ميدان فدا شهيد شدند، به قدرت نفوذ ننمودند و با است

مؤمن شدند و جان باختند و جاعلين از روى حسد و بغضشان و براى پنهان و انكار و تخطئه كردن 

علّت اصلى ايمان اهل بهاست كه اين ايمان را محصول دخترهاى بزك كرده و صدا و لحن خوش 

كر كرده اند، حال آنكه همه مى دانند كه آن استقامت و شهادت ها با وسايل مادى و آنها ذ

توهين كرده اند، بلكه ملّت عزيز ايران  بهاييانمضافًا جاعلين نه تنها به . دنيوى حاصل نمى شود

را نيز تحقير نموده اند كه دين و ايمان خود را به لحن و بزك دختران از دست مى دهند، حال 

و شايد امثال جاعلين، چادرى نبودن و بدون روسرى بودن و . بالبديهه كذب آن معلوم استآنكه 

روابط اجتماعى و تشكيالتى و معنوى خانم هاى بهائى با مردان بهائى را عالمت بى عّفتى و بى 

مى دانند و باورشان نمى شود كه ايشان به نيروى تعاليم حضرت بهاءاهلل، بدون  بهاييانعصمتى 

از صراط عصمت و تقوى مى توانند در كنار هم براى سعادت حقيقى بشر و وحدت عالم  خروج
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اما در دوره اى كه به بلوغ عالم انسانى وارد مى شويم، خداوند اراده . انسانى خدمت كنند

فرموده تا زنان و مردان عالم همچون دو بال پرنده بشريت، در كنار هم در عين معنويت و رعايت 

و قلب و روح و سمع و بصر و اركان وجودشان به عبوديت و كنيزى خداوند مؤيد و  تقوى در فكر

سال، هموطنان عزيز، با توسعۀ وسايل  ۲۷اما جاعلين از اين نكته نيز غافلند كه در اين . فائز گردند

ن به بسيارى از اين حقايق پى برده اند، و تالش امثال جاعلي بهاييانارتباطى جديد و با ارتباط با 

براى آنكه چند صباحى بيشتر نيز ملّت عزيز ايران و جوانان آن را از رسيدن به حقيقت امر بهائى 

باز دارند به جايى نخواهد رسيد و غلبۀ معنوى و ظاهرى امر الهى طبق بشارات انبياء و بيانات 

 تآيات قاطعانمونه اى از اين . حضرت اعلى و آيات قاطعاِت جمال اقدس ابهى، محتوم است

به عنوان نمونه مى . مالحظه نمود ۴۷۲-۴۸۲:، صص۴جلد  امر و خلقرا مى توان در كتاب 

عنقريب است كه اعالم قدرت الهى را در همۀ بالد مرتفع بينى و آثار غلبه و سلطنت او «: فرمايند

شد عنقريب رايات امريه در اكثر بالد مرتفع خواهد «و نيز » را در جميع ديار ظاهر مشاهده فرمايى

ِانُه َعلى ُكلِّ َشىٍء . ظاهر و هويدا خواهد گشت) آنچه را كه خدا اراده فرموده(َوما َاراَد اهلل 

و اين غلبۀ معنوى و ظاهره، غلبه بر افكار و قلوب ) همانا او بر همه چيز قدير است( ٤٥٨»َقديرٍ 

  !غلبه اى الهىاست، نه غلبه اى مادى و دنيوى و ناسوتى يا سياسى، غلبه اى است مافوق آن؛ 

دربارۀ تهمت سياسى و ارتباط جامعۀ بهائى با رژيم پهلوى و ادعاى بهائى بودن هويدا،   

قبًال مفصًال ذكر شد كه چنين نبوده است، اما جاعلين چون گمان نموده اند با ارائۀ يكى دو 

لم از دستشان آن اتهام را به كل تعميم دهند، عنان ق» و غيره«نمونه اتهام مى توانند با يك لغت 

خارج شده و نفهميده اند چه مى نويسند و گويا مخاطبين بهائى و غير بهائى خود را غافل و بى 

اطالع فرض كرده اند، و لذا دل به مرداب ظنون و اوهام و كذب و افترا و اتهام زده همۀ وزراى 

يح داده شد؛ وزير هويدا كه بهائى نبوده و قبًال توض ٤٥٩.پهلوى را كًال بهائى قلمداد كرده اند

جنگ آقاى اسداهلل صنيعى البته بهائى بوده ولى جامعۀ بهائى او را راهنمايى كرد كه بايد از 

مشاغل سياسى بيرون آيد چه كه بهائيان ممنوع از مداخله در امور سياسى و منازعات احزاب و 

ليست آمار  ، اما به علّت عدم انجام اين كار، وى از٤٦٠روش هاى غير الهى سياسيون هستند

جامعه بهائى حذف و طرد شد و اين مورد نمونه اى از موارد طرد است كه در جامعۀ بهائى 

صورت گرفته است و كامًال بر عكس آن موارد از طرد است كه جاعلين در مسلخ عشق سعى كرده 

در » ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«و جالب آنكه تهيه كنندگان ) ۲ضميمه (اند القاء كنند 
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ارائه كرده اند كه در  ۵/۶/۱۳۴۴سندى منتسب به جامعه بهائى موّرخ  ۴۶۸- ۴۶۹، صص ۲جلد

آن آمده آقاى صنيعى استعفاى خود را از وزارت جنگ تقديم شاه نموده ولى شاه قانع نشده و 

اجازۀ دخالت در امور سياسيه ندارد و هيچ ) يعنى خود شاه(اظهار داشته در ايران كسى جز وى 

دارد و لذا استعفاى آقاى صنيعى به خاطر عقيدۀ دينى اش مبنى بر عدم كس هم دخالت ن

  .مداخله در امور سياسى منتفى است و بايد به كار خود ادامه دهد و تمّرد ننمايد

اما عجيب آنكه عليرغم ارائۀ اين سند كه مثِبِت صداقت بهائيان در قول و عمل است، به   

به نظر مى رسد كه اين «عمل نموده و نوشته اند،  حكم حالت هميشگى خود، يك بام و دو هوا

عدم مداخله در امور «حركت چيزى جز صحنه سازى نبوده است، تا از سويى نقض آشكاِر اصِل 

توجيه شود و از سويى ديگر ) تصدى يك پست كامًال سياسى توسط يك فرد بهائى(» سياسيه

تى است كه، چنان كه ضمن پاسخ به و اين در حال ٤٦١»اعتماد شاه به فرقۀ بهائيت تثبيت گردد

مسلخ عشق آمد، همين حالت مشابه را دربارۀ پرويز ثابتى طور  ۹۸-۹۹:مطالب مربوط به صص

ديگر تفسير كرده و ادامۀ فعاليت هاى سياسى او را در ساواك، عليرغم بهائى زاده بودن وى، مثل 

كه جامعۀ بهائى در همان شرايط مورد صنيعى تحليل و تعبير نكرده؛ و در هيچ جا نيز نمى گويد 

در حزب فراگير اجبارى رستاخيز شركت نكرد و نمى گويند که بعضى بهائيان تحصيل کرده و نخبه 

مثل جناب شاپور راسخ که شخصيت (نيز بودند که پيشنهاِد ُپست هاى سياسى را رد مى نمودند 

د و در زمان شاه پهلوى پيشنهاِد جهانى نيز محسوبند ودر دستگاه فرهنگى ِسازماِن ملل نيز مذکورن

آرى اين قبيل حقايق را عمدًا نمى گويند چرا كه .) از جمله وزارت آموزش و پرورش را نپذيرفتند

مى دانند اگر بگويند مخالف اتهام ايشان است كه حركت عدم مداخله در سياست چيزى جز 

وًال اسناد ادعايى مورد صحنه سازى نبوده؛ و چنين است كه حال بر همه روشن شده است كه ا

بررسى بعد از انقالب، شامل اسناد جعلى نيز مى باشد، ثانيًا به شهادت خود مسئولين، بسيارى 

اسناد مزبور هم ربوده شده يا مفقود شده؛ ثالثًا بعضى اسناد موجود نيز عمدًا مسكوت گذاشته 

رس گذاشته شده نيز آن طور شده و از دسترس عموم دور نگهداشته شده است؛ رابعًا اسناد در دست

تحليل و تعبير و تفسير شده كه فرضيات و پيشداورى هاى گروه يا گروههاى خاصى را اثبات كند و 

اين امر چه با جعل اسناد، چه با تحريف اسناد، چه با كم و زياد كردن مطالب مندرجه در اسناد، 

م بافتن، بدون در نظر گرفتن حيا و و چه با رطب و يابس را به هم آميختن و آسمان و ريسمان به ه

تقواى دينى و انصاف و صداقت علمى و بدون ترس از خدا و خوف از پاسخ دادن به مردم دنيا، 
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در اين . (صورت گرفته است و هموطنان عزيز بعضى موارد آن را در اين متن مالحظه فرموده اند

  .)ه فرمائيدمراجع ۵تا  ۱موارد مجددًا به قسمت هاى قبل و ضميمه شماره 

، معلّم درس اخالق بهائى را جوانى َالوات و حشيشى و كسى كه در خانۀ ۱۹۶در ص   

و  ۴، بند و دّوم بخش اّول لقبًال، ازجمله در فصل اوّ . زنان بد رفت و آمد داشته معرفى مى كند

در تعاليم و حرام بودن آن موارد  بهاييان، مفصًال در بطالن و رّد فاسد و زناكار و معتاد بودن ۶

بهائى گفتيم، اما احساس مى كنيم چون جاعلين معلّمين درس اخالق بهائى را عكس آنچه به 

در . آنان تهمت زده اند مى بينند، غيظ و غضب و كينه و حسدشان باعث شده كه چنين بنويسند

  .اين حالت جز سپردن جاعلين به خدا و دعا براى بيدارى زودتر ايشان كارى نمى توان كرد

آمده كه على، رعنا را تنها با مينى بوس به شهر بر مى گرداند و در مينى بوس  ۱۹۹در ص   

هم كنار او نمى نشيند چون هنوز عقد نكرده بودند و با اين قبيل توضيحات آن چنان كه در 

نيز مشابه آن آمده سعى كرده على را مؤمن و متقى جلوه دهد، اما صرف نظر از  ۱۵۱صفحه 

اسالمى حتى همين حد با هم بودن دختر و پسر نيز به قول فقها معصيت دارد،  اينكه طبق فقه

، چه چيزها راجع به همين على آقاى ۱۵۱جاعلين كم حافظه، فراموش مى كنند كه در صفحه 

چند صفحه به عقب برگرديد، ! (مؤمن و متقى در طرز و نحوه ابراز عشقش به رعنا، نوشته اند

  .)، ذكر شده است۱۵۱ضمن مطالب مربوط به صفحۀ 

نوشته در دنيا هزاران فرقه و مذهب وجود دارد كه همه خود را  ۱۹۹ - ۲۰۰و نيز در صص   

. حق مى دانند و منطقى نيست كسى بدون تحقيق درست و كامل يكى از آنها را انتخاب كند

و گفته شد، جاعلين باز كم حافظه  ۱۴۶حال آنكه با توجه به آنچه ضمن مطالب مربوط به ص 

دّوم از بخش از فصل  ۶يك بام و دو هوا زده شده اند و آشكارا همان طور كه در قسمت نكتۀ 

دربارۀ دو جلد كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى ذكر شد، در نوشتن و جعل مطالب دچار  اّول

تناقض گويى شده اند كه همين تناقض گويى حّجِت بالغه است بر بطالن و دروغى بودن مسلخ 

  .هر كتابى ديگر عشق و يا

ذكر كرده فرهمند تصميم داشت عليه رقباى خود افشاگرى كند و آنها را از سر  ۲۰۳در ص   

حال آنكه حتى يك نگاه سطحى به نظم . راه بردارد و راه خود را براى انتخاب شدن هموار سازد

ر د. ادارى بهائى و روش انتخابات و مشورت در آن، كذب اين اراجيف را آشكار مى كند

حقيقت شبيه سازى جاعلين و قياس جامعه بهائى با سيستم هاى سياسى ازجمله پهلوى از يك 
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طرف، و بغض و عنادشان نسبت به امر بهاء و بهائيان از طرف ديگر باعث چنين ُترهاتى شده كه 

  .قبًال پاسخ آنها داده شده است

حكيم باشى بهائى ذكر كرده كه دكتر رحيم خان ) ۱۳۵ - ۱۳۶: و نيز صص( ۲۰۵در ص   

به انتقام خون پسرش يعقوب كه به دست مسلمانان خشمگين به جرم زنا با زنى مسلمان 

سرش بريده شده بود، تعداد زيادى از مسلمانان را كه به مطب وى مراجعه ) ۱۳۴ - ۱۳۵صص(

 مى كردند با دادن داروهاى سّمى كشته و بعدًا هم به شرحى كه در مسلخ عشق آمده فرهمند دكتر

رحيم خان را كشته تا ارثيه اش را بربايد، حال آنكه چنانكه ذكر شد اين ادعا به كلى مخالف 

تعاليم بهائى است و از ادعاهاى بى شمار بدون مدرك و كذب جاعلين است و زادۀ ذهن 

بيمارشان؛ و شايد اين جعليات براى خنثى كردن خدمات بى نظيرى است كه صنف اطباى بهائى 

م صريحۀ مواليشان، يك قرن و نيم، به هموطنان عزيز كرده اند، چنانكه حتى به موجب تعالي

بعضى از آنها چون دكتر سليمان برجيس در اين راه به علّت بهائى بودن جان خود را هم فدا 

 ۱۳۲۸چنانكه آن شهيد مجيد و مظلوم كه براى معالجۀ يكى از هموطنان مسلمان در سنۀ . نمودند

اين . ضربه دشنه و كارد بر ايشان، جان تقديم آستان جانان نمود ۸۱رد آمدن رفته بود با وا. ش.ه

نمونه مربوط به دورۀ پهلوى بود، اما پس از انقالب اسالمى نيز ضمن اخراج دسته جمعى اطبّا و 

پرستاران بهائى و بستن بيمارستان نمونۀ بهائى در طهران، بعضى اطبّاى بهائى را در شهرهاى 

دند و اين شهدا نفوسى بودند كه هموطنان عزيز به آنها عشق مى ورزيدند كه مختلف شهيد نمو

 ۷در آن شهر در بين . ، از شهر همدان ذكر كرديم۵، نكتۀ از بخش اّول نمونۀ آن را در فصل اول

شهيد شكنجه شده، چند دكتر نيز بودند، جنابان وفايى و نعيمى و حبيبى  كه خوب است جاعلين 

  .همدانى بپرسنداز هموطنان عزيز 

در اينجا ياد آن ُعشاق، ذهن اين عبد را به آن ايام برد و به ياد رؤيايى افتادم كه يكى از          

چون خود ايشان خوابشان را براى يكى از بهائيان . (ايشان قبل از دستگيرى و شهادت ديده بودند

ده بودم، دقيقًا يادم نيست تعريف كرده بودند و اين عبد مدت ها قبل، از آن دوست بهائى شني

ايشان خواب ديده بودند در محلى، ماكتى از كشور مقدس ايران يا .) كدام يك از آنها بودند

قرار دارد، كه به واسطۀ لوله اى به قطر لوله هايى كه سرم دارويى را به رگ بيماران مى ) ؟(طهران 

ر حيفا مستقر در اراضى مقدسه منظور مقبرۀ حضرت باب در كوه كرمل د(رساند، به مقام اعلى 

در كشور اسرائيل است كه احتماًال هموطنان عزيز تصوير آن را در منازل دوستان بهائى يا سايت 
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متصل شده است و در آن لولۀ واسطۀ بين مقام اعلى و ايران، خون ) هاى اينترنتى بهائى ديده اند

عبد، تعبير آن خواب را كه واقع آن دوست بهائى كه خواب را تعريف كردند و اين . جارى است

شهادت ايشان و ديگر شهداى عزيز ايران و بالياى وارده بر بهائيان پس از  ٤٦٢هم شده بود،

بديع  ۱۳۵شهر العزة  ۹انقالب اسالمى دانستيم، چه كه هم بيت العدل اعظم در پيام ملهم 

ريق محبت دلبر قبول قربانى در ط«اشاره به ) ۱۳۵۷شهريور (۱۹۷۸سپتامبر  ۱۵مطابق با 

هموطنان عزيز احتماًال تا حال . فرموده بودند و هم باليا و شهادت ها واقع شده بود» سبحانى

متوجه شده اند كه ظهور جديد از ايران ظاهر شد و حضرت باب كه مظهر ظهور الهى در ظهور 

يد شدند و سرباز در عهد ناصرالدين شاه و امير كبير شه ۷۵۰مزبور بودند، در تبريز با شليك 

سال محافظت در نقاط مختلفۀ ايران، به دستور حضرت بهاءاهلل و اجراى  ۵۰جسدشان پس از 

حضرت عبدالبهاء به كوه كرمل منتقل شد، و لذا مقام اعلى صدف مرواريد پيامبر شهيد ظهور 

 شهيد خاك آن ۲۰۰۰۰جديد گرديد؛ و از طرفى ايران نيز مظهر و مشرق ظهور جديد بود و بيش از 

خواب دكتر شهيد، گوياى اين بود كه فيض و تأييد الهى، از كرمل، كوه . را گلگون و مقدس نمود

خدا، محل استقرار جسد مطهر مظهر ظهور شهيد الهى، و ُمسَتَقرِّ بيت العدل اعظم الهى مرجع 

 و متقابًال، — يعنى جريان خون كه مايۀ حيات است — ، به ايران مى رسدبهاييانجامعۀ جهانى 

استقامت و خون شهداى عزيز ايران، موجب ظهور و بروز قدرت و غلبۀ امر الهى و بيت العدل 

سال امر بهائى  ۲۷اعظم و جلوۀ عظمت ظهور جديد در دنيا، مى گردد كه چنين هم شد و در اين 

و همين نيل بود و هست كه آتش . به مراحل عاليه اى از پيشرفت كمى و كيفى در عالم نائل شد

ا در امثال جاعلين بر افروخته و آنها را به اقدامات جنون آميز و مبتذل واداشته كه نتيجۀ آن حسد ر

  ! نيز رشد بيشتر كمى و كيفى امر بهاء در ايران و دنيا شده و خواهد شد

در مورد تأثير آن ِدماء مطهره و صادقه بودن روياى آن شهيد مجيد، حضرت ولى عزيز امراهلل   

  : ده انداز قبل چنين فرمو

مطهرۀ شهيدان ايران است كه در اين قرن نورانى و عصر گوهر ) خون هاى(دماء ِ) ريختن(ِاهراِق 

افشان َاِعزِّ َابهائى، روى زمين را بهشت برين نمايد و سراپردۀ وحدت عالم انسانى را َكما ُنزَِّل فى 

سازد و وحدت اصليه را جلوه  در قطب آفاق مرتفع) آن طور كه در آثار و الواح نازل شده(اَاللواح 

ُل اَالْرُض  دهد و صلح اعظم را تأسيس فرمايد و عالم َادنى را مرآِت جنت ابهى گرداند َو يْوَم ُتَبد
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را بر عالميان ثابت و ) ۴۹روزى كه زمين، زمينى ديگر شود، قرآن مجيد، ابراهيم،آيه (َغيِر اَالرِض 

   ٤٦٣.محقق نمايد

  : مى فرمايند) ۱۹۸۵ژانويه (بديع  ۱۴۱شهر الشرف  و بيت العدل اعظم در پيام  

: موالى عزيز بى همتا خطاب به خاصان بارگاه الهى در كشور مقدس ايران مى فرمايد... 

اى ياران پر وفا هر قدر طوفان بال شديد تر و ارياح ِمَحن و َرزايا سوزنده تر گردد، محيِط «

وشش مهيب تر و ُدر و لئالى افكنده اش بر اعظم ِ امر ِالهى امواجش مرتفع تر و جوش و خر

مشيت حى قدير بر اين تعلّق گرفته و ... ساحل وجود ثمين تر و بديع تر مشاهده شود

حكمت بالغۀ الهيه چنين اقتضاء نموده كه خاّصاِن حق در كشور مقّدس ايران، مال و 

گردد و به برگ ) ارىآبي(منال، حتى َدم ِ مطهر خويش را ايثار نمايند تا شجرۀ اميد سقايت 

و ميوه هاى گوناگون مزين شود و به مرور ايام اقوام و قبائل و ملل متنوعۀ متباغضۀ اروپ و 

سپس در ادامۀ پيام ... (»امريك و تاجيك و افريك را در ظلِّ ظليلش در آوَرد و تأليف دهد

ن در عالم به بيت العدل اعظم فتوحاتى را كه تا تاريخ صدور پيام در اثر خون شهداى ايرا

دست آمده بر مى شمارند تا اينكه در ادامه به مقايسۀ لطيفى به شرح زير مى 

قّوۀ سطوت امر الهى را مالحظه فرماييد كه اگر دشمنان، يك محفل ملى را در )...پردازند

به تأسيس ) حضرت بهاءاهلل(تعطيل نمودند، ياران باوفاى جمال قدم ) ايران(مهد امراهلل 

محفل محلى در ايران تعطيل گشت،  ۵۰۰اگر تقريبًا . جديد قيام فرمودند محفل ملى ۲۳

محفل روحانى محلى تأسيس كردند و مجموع آن را به بيش از  ۷۰۰۰ياران در عوض

منظور طهران است كه (اگر اراضى مشرق االذكار در ارض طا . محفل رسانيدند ۳۰۰۰۰

در ديگر نقاط دنيا (قطعه ديگر  ۹غصبًا تصرف شد، ياران ) حرف اول آن طا مى باشد

محل عبادت (خريدارى كرده و مى كنند و تعداد اراضى مشرق االذكار ) منظور است

 ۱۲۲را بر ) كه همۀ اديان نيز آزادند به آنجا روند و ادعيۀ دينى خود را بخوانند بهاييان

ان بردند در عوض اگر كتب و آثار را در ايران گرفتند و سوختند و از مي. قطعه بالغ نموده اند

زبان  ۷۴۰به ) زبان جديد ۹۱شده از (تعداد زبانهايى كه به آثار الهيه مزين گشته يا ترجمه 

اگر كالس هاى درس اخالق در آن كشور تعطيل شد هزاران كالس ديگر در . بالغ شد

 ۷۱زبان در  ۵۶كتاب مخصوص اطفال بهائى به  ۲۶۶شرق و غرب تأسيس گشت و 

و اگر نونهاالن و جوانان بهائى را از تحصيل علوم محروم ساخته و از كشور به طبع رسيد 
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مدرسه در قارات  ۳۹۲در عوض ) بهائيان(مدارس ايران اخراج نمودند، پيروان اسم اعظم 

مختلفه تأسيس نمودند و در بعضى ممالك كتب درسى مخصوص امر بهائى در مدارس 

ايران را از كار و شغل و رزِق يومى اگر احباء . عمومى تأليف كرده و تدريس مى كنند

برنامه بهداشتى و كشاورزى و تربيتى  ۴۲۰ممنوع و محروم ساختند، بهائيان عالم به ايجاد 

اگر جرائد و راديو و تلويزيون در ايران وسيله . پرداختند كه آشنا و بيگانه از آن منتفع شوند

گشته، در ممالك و ) بهائيان(ءاهلل َهتِك ُحرمِت شريعت اهلل و انتشار افتراء نسبت به احبا

بالد سائره به قدرى جرائد و وسائط اعالن عمومى دربارۀ امراهلل به نشر حقايق پرداخته اند 

و تضييقات ياران را در ايران تقبيح نموده به اشاعه اخبار و مقاالت در حمايت از امر 

ياران وفادار به اين  .اعظم و بهائيان مظلوم پرداخته اند كه احصائش دقيقًا ممكن نه

مراتب نيز اكتفا ننموده اند و عالوه بر راديو بهائى در كشور اكوادر، سه فرستندۀ راديو 

مستقل بهائى نيز در كشورهاى بوليويا و پرو و آمريكا تأسيس كردند كه منحصرًا در دست 

اگر . استبهائيان است و به انتشار تعاليم الهى و پخش برنامه هاى مفيد اجتماعى مشغول 

احبا ايران از مسافرت و شركت در ميادين خدمت موقتًا محروم گشته اند، بحمداهلل بهائيان 

مهاجر  ۳۲۰۰عزيز در شرق و غرب جبران آن محروميت را نموده اند چنانكه بيش از 

حضرت ولى امراهلل و سپس بيت العدل اعظم (ساله  ۷فداكار قيام كرده و اهداف نقشۀ 

كيم و رشد جامعۀ بهائى برنامه هاى مختلفى طراحى فرموده و مى براى توسعه و تح

ميالدى  ۱۹۸۶تا  ۱۹۷۹ساله از سنۀ  ۷فرمايند، كه مورد اشاره شده در پيام مزبور، نقشۀ 

نفر دسته دسته به اسفار تبليغى  ۵۸۰۰را تحقق بخشيده اند به عالوه بيش از ) بوده است

اگر در مجلس ايران ذكر امراهلل فقط از حلقوم . از طريق مؤسسات امريه اعزام گشته اند

ارباب كينه و غرض بيرون مى آيد، در عوض مجامع عاليۀ عالم و پارلمان هاى ملل تا به 

از جمله در . حال متجاوز از يك صد اليحه و بيانيه در حمايت از امر اعظم گذرانده اند

، سه اليحه به اتفاق آراء به كشور اروپايى است ۱۰پارلمان اروپا كه مركب از نمايندگان 

تصويب رسيده كه به موجب آن نمايندگان از احزاب مختلفه در ده كشور اروپايى از دولت 

از بركت خون ... هاى خويش خواسته اند كه حمايت از مظلومان ايران را متعهد گردند

تزيين پاكتان گلستان عرفان آبيارى گشت و ده ها هزار نهال نورسته به بار آمد و سبب 

حديقۀ حقيقت گرديد چنانكه مثًال در هندوستان بيش از يكصد و شصت هزار نفر اخيرًا 
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گمان مبريد ما كه به انتساب به آن شيراِن بيشۀ وفا مفتخريم از . در ظّل امراهلل وارد گشتند

ذكر خيرتان غافليم شب و روز ياد دل افروز شما شمع هر انجمن است انوارش الهام بخشد 

آسوده و . ش دلگرم نمايد جمالش دلربايى كند و عطر كافوريش مشك بيز شودو حرارت

شما در . مطمئن باشيد كه راه شما پوييم و نگذاريم كه ما را به بى وفايى منسوب كنند

سبيل عشق بهاء جان داده ايد ما وقت و استعداد خداداد را بر طبق اخالص نهيم و نثار 

اندوخته به كلى دوخته ايد ما آنچه را خداوند بى مانند شما ديده از مال و . راهش نماييم

شما به اعمال طيبۀ طاهره به انتشار و ترويج . عطا فرموده در سبيل عبوديتش فدا كنيم

ما نيز لسان به تبليغ گشاييم و از بركت جانبازى شما نفوس كثيرى را به . امراهلل پرداختيد

ا جبران كنيم و تشتتى را كه حال خداوند اگر از حركت محروميد م. ساحل سعادت رسانيم

در يك محل . به ما عنايت فرموده وسيله ارتفاع امراهلل در نقاط جديده و الزمه نماييم

رداء تقديس بر دوش گيريم تا بر . مجتمع نشويم و به نام شما به فتح اقاليم سائره پردازيم

. تى بافته اند غبارى ننشينددامن پاكتان كه تار و پودش را از راستى و درستى و خداپرس

جوشن انقطاع در بر كنيم تا چون شما روئين تن شويم و از هجوم مكارۀ دنيا و حرص و 

از آاليش جهان فانى رو . طمع و شهوات كه از خصائص عالم طبيعت است نجات يابيم

دستگير و مساعد و . غمخوار يكديگر شويم. بر گيريم و به آسايش حقيقى جاودانى رسيم

راه و معاضد هم گرديم و چنان كنيم تا اعمال و اخالقمان بر تقديس و تنزيه امر الهى هم

چون آن شيداييان حلقۀ محبت اهلل شهادت دهد و شاهد سعادت ابدى رخ گشايد و لقاء 

  ٤٦٤.جمال ابهى در مالء اعلى چهره نمايد

همۀ بهائيان را از و همچنين براى ثبت در تاريخ اين را نيز بشنويد كه در اول انقالب كه   

دانشگاه ها و ادارات اخراج مى نمودند، تعدادى فارغ التحصيل پزشكى نيز بودند كه براى اخذ 

مجّوز باز كردن مطب اقدام مى نمودند، يكى از ايشان که هم اکنون در ايران ساکن هستند سال 

بود براى دانشجويان در ها قبل براى اين عبد تعريف كرد كه وقتى نزد وزير مربوطه رفته بود گفته 

كشور هزينه شده و لذا بايد اجازه داده شود از مدرك دانشگاهى استفاده كنند تا هم به درمان 

جناب وزير پاسخ داده بودند كه در . بيماران پردازند و هم مخارج خانواده هاى خود را تأمين كنند

استفاده ) اطباى غير بهائى منظور(يك كيسه برنج چند فضله موش هم پيدا مى شود، از برنجها 
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دور ) منظور جناب وزير، اطباى فارغ التحصيل بهائى(مى شود و حرام نخواهند شد، اما فضله ها 

  !ريخته مى شوند

نيز تصويرى كه از تشكيالت بهائى داده ناشى از همان شبيه سازى  ۲۰۷- ۲۰۸در صص   

  . ها و توهمات سابق الذكر است

ده مسئوالن سياسى پهلوى بهائى اند و خود هر كار مى هم مجددًا ادعا ش ۲۱۱در ص   

در اين مورد نيز قبًال . خواهند مى كنند، آن وقت به بهائيان مى گويند در سياست دخالت نكنند

ذكر شد عدم مداخله در سياست به  ۱۲۷اما همان طور كه در يادداشت . پاسخ داده شده است

چون هدفشان وحدت عالم انسانى است،  بهايياندمت به دولت و ملت نيست ولى معنى عدم خ

روش سياسى را كه مستلزم اختالفات و بعضأ منازعات است پيش نمى گيرند چون از روش 

متأسفانه در اين متن نمى توان به تمام وجوه اين تعليم . سياسى و منازعه به وحدت نتوان رسيد

بارۀ آن بايد به كتب بهائى مراجعه نمود كه بعضًا قبًال در متن و پرداخت و براى بحث كامل در

و نه  بهاييانبه هر حال در رژيم پهلوى نه . يادداشت ها به وجوهى از آن اشاره شده است

  .تشكيالت جامعۀ بهائى در سياست دخالت نمى كردند

پاسخ آن  نيز مسئلۀ طرد را در جامعۀ بهائى به شكلى مخوف مطرح كرده كه ۲۱۴در ص   

  .قبًال داده شده است

دربارۀ ازدواج بهائى با غير بهائى مطالبى نوشته و مسائلى را به  ۲۲۱-۲۲۲درصص   

تشكيالت بهائى نسبت داده كه ناقص و نادرست است و اساسًا طبق تعاليم بهائى، ازدواج با غير 

حضرت بهاءاهلل  بهائيان نيز به روح و ريحان جايز است و حكمت آن هم آنكه در دين بهائى

را از نجس شمردن ديگران نهى فرموده اند و اجازۀ معاشرت با همه را داده اند، ولى البته  بهاييان

اما سؤال . ازدواج با غير بهائيان را مشروط به رعايت تعاليم بهائى از سوى طرف بهائى نموده اند

مسلخ عشق است، ۱۴۶فحه از جاعلين آنكه آيا مسلمين طبق رأى مجتهدين كه مورد تأكيد در ص

  اجازه دارند با بهائيان ازدواج كنند؟

تهمت زده شده كه عوامل تشكيالت بهائى على را با اتوموبيل زير  ۲۲۳-۲۲۵در صص   

- ۱۳۶، ۲۰۵گرفته اند تا نتواند با رعنا ازدواج كند، كه اين هم مثل ادعاهاى مشابه صفحات 

مقابله به مثل نمى كنند با تهّور، سيل تهمت را  دروغ است و جاعلين چون مى دانند بهائيان ۱۳۵

رها كرده اند، غافل از اين که خداوند داراى لشکريان غيب وشهود است و به واسطۀ ايشان 
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به زودى نفوسى مبعوث خواهند شد تا اعمال و افترائات جاعلين را . حقايق را آشکار مى سازد

كه خود به آن عامل بوده به مظلومين نسبت داده  فاش سازند تا كل بدانند كه اينان امور زشتى را

  !بيش از اين گفتن مرا مقدور نيست. اند؛ وخداوند بر همۀ امور دانا و آگاه است

: خواسته چنين القاء كند كه ادعيۀ بهائى بى اثر و پوچ و تهى است و در صص ۲۲۵در ص   

مربوطه در داستان، معجزه نموده در مقايسه با آن نوشته، ادعيۀ اسالمى و امام زادۀ  ۲۲۸ -۲۳۱

چقدر شبيه است به سريال هاى صدا و سيماى . (على را از مرگ حتمى نجات داده است

اميد آنكه خداوند به جاعلين، حالتى خوش تر عطا فرمايد تا چنين لحن و !) جمهورى اسالمى

معلوم نيست . يا اتخاذ نكنندمقايسه كودكانه اى را براى اثباِت نفوِذ ارادة اهلل و تأثير انبياء و اول

روشنفكران عالم وقتى لحن مسلخ عشق را در اين خصوص و موارد ديگر آن بخوانند و دريابند، 

اين بديهى است كه همۀ اديان الهى به تأثيرات وجود انبياء و اولياى الهى و ! چه فكر خواهند كرد

سه اى اين چنينى از مقام و شأن ادعيۀ منصوصۀ معتبرۀ مستندۀ آنها معتقديم ولى ادعاهاى مقاي

مثل (همۀ اديان مزبور مى كاهد، زيرا پيروان همۀ اديان معتقد به چنين تأثيرات و نيز خواب ها 

و معجزات هستند، ) ۲۳۱- ۲۳۲صص-خواب امام زمان كه على ديده و معجزه وار خوب شده 

و بى تأثير جلوه خواهد كرد و  ولى اگر كار به مقايسه و برترى و بهترى بيانجامد، همۀ آنها بچگانه

متأسفانه خود جاعلين و سايرين بارها شنيده اند كه همين تلقى بچگانه باعث شده بسيارى نيز 

نسبت به نفس وجود امام زاده ها و نيز معجزات منتسبه به آنها شك كنند و شايد به همين علت 

، پاراگراف آخر نيز ۲۳۲ چنانكه از ص(است كه جاعلين چنين صحنه اى را تصوير كرده اند 

معجزات الهى را  بهاييانو شايد هم به اين علت است كه جاعلين ُمتوّهمند كه ) مشهود است

نيز  بهايياناساسًا . توضيح آن داده شد ۸۳قبول ندارند حال آنكه ضمن مطالب مربوط به ص 

د ولى اين اعتقاد را مختص چون ساير پيروان اديان الهى به تأثير انبياء و اوليا و ادعيه شان معتقدن

بعضى دون بعضى ديگر نمى دانند و به خصوص به اراده و رضاى الهى دربارۀ قبول يا عدم قبول 

ادعيه نيز معتقدند زيرا در همين ادعيه براى حاجات و كيفيت آن نيز دهها رمز و نكتۀ باريك 

  . موجود كه در كتب آسمانى به آنها اشاره شده و لزوم به ذكر ندارد

از حضرت بهاءاهلل و نيز زيارتنامۀ ايشان  مستطاب ايقاندر اينجا جاعلين را به كتاب   

مخصوص امام حسين ارجاع مى دهم تا بيانات حضرت بهاءاهلل را دربارۀ مقام حضرتش نزد 

بهائيان و نيز تأثير خاک پاکش مطالعه نمايند، شايد به عنايت الهى شرمسار گردند و قضاوتشان را 
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عوض كنند، و چنانكه قبًال  گفته شد بدانند بهائيان آن تأثير را از آن جان پاك مى  بهاييان دربارۀ

. دانند و نه آن خاك، بلكه اين خاك به خاطر نسبت به آن جان پاك است كه معنى و تأثير مى يابد

ئى و و در اينجا لزومى نمى بيند كه با لحن بچگانه به تأثيرات مشاهده شدۀ فراوان ادعيۀ بها

معجزات دين بهائى اشاره نمايد زيرا امر بهائى و ساير اديان آسمانى در اثبات خود محتاج چنين 

معجزاتى نيستند، اگر چه جميع شئون متعلّق به اين اديان آسمانى و مربيان الهى عين معجزه است 

قينى که و به كلى از شئونات بشرى متفاوت است و اين حقيقتى است که آن را جز مخلصين و متّ 

  .خداوند ايشان را آگاه فرموده، نمى دانند

  : چنين آورده ۲۲۵،۲۲۳و ۱۳۵-  ۱۳۶مشابه تهمت هاى صفحات ۲۳۴ - ۲۳۵در صص   

يكى از علل عدم فروپاشى تشكيالت، اين است كه هر گاه احساس خطر كنند، هر كس 

ل پيدايش اين از اواي. را كه بخواهند، در هر موقعيتى به راحتى از سر راه بر مى دارند

ظهور چنين شگردى توسط بهاء و عبدالبهاء رايج بوده و بيشتر كسانى كه در بين خودشان 

كشته و يا مفقود شده اند و تشكيالت آنها را به نام شهيد ياد مى كند، توسط خود آنها سر 

بهائيت هم مثل هزاران فرقۀ ديگر ساخته و پرداختۀ دست سياست ... به نيست گشته اند

چرا كه اگر دينى از سوى خدا بيايد، نيازى به تشكيالتى كه از سوى مردان سياسى  است،

اسرائيل سازمان دهى شود ندارد؛ تشكيالتى كه از سازمان هاى اطالعاتى اسرائيل دستور 

مى گيرد و حتى نحوۀ اجراى برنامه ها و دستورهايش بايد به آنها گزارش داده شود، 

گرفته و شعار صلح و دوستى سر مى دهد و آن را وارونه به  تشكيالتى كه نام دين به خود

نه، چنين تشكيالتى هرگز نمى توانست الهى باشد، بلكه ريشه در . منصۀ ظهور مى رساند

اما اين فرقه فرصت بروز خويش را پيدا . خونخوارترين سازمان هاى مخوف دنيا داشت

يده مى شد و با وجود اينكه در غير اين صورت به اضمحالل و رسوايى كش. نكرده بود

قدرت هاى بزرگ پشتيبانى قوى براى آن بودند و با وسيع ترين و پيشرفته ترين فن آورى ها 

مى توانستند صداى خويش را به جهانيان برسانند، بسيار نا شناخته و محدود باقى مانده 

  .بود

ه هاى صبحى و ردي! حتمًا خوانندگان عزيز حس مى كنند كه آبشخور اين كلمات كجاست  

پاسخ موارد فوق در . آواره و نيكو و رائين و شهبازى و تهيه كنندگان ظهور و سقوط سلطنت پهلوى
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مفصًال ذكر شد و لزوم به تكرار ندارد، اال آنكه بايد  ۶و  ۴، نكات و دّوم از بخش اّول لفصل اوّ 

ا كلمات فوق مقايسه مى عرض كند وقتى حقايق امر بهائى و رشد جامعۀ جهانى آن را مى بينم و ب

كنم، واضحًا احساس مى كنم خون شهداى بهائى و استقامت آنها در ايران بر اكاذيب و افترائات 

و اتهامات جاعلين غلبه نمود و اينك جاعلين شكست خورده و گيج را مالحظه مى كنم كه در 

كمى رشد كنند و  سطح بسيار بسيار نازل و حقيرى به قصه نوشتن كودكانه پرداخته اند و اگر

بفهمند حتمًا نسخه هاى مسلخ عشق را جمع آورى خواهند نمود، واگر بيدار نشدند، اين عبد 

و آن را به انگليسى هم  — چنانكه قبًال نوشته است — پيشنهاد مى كند از آن فيلم هم بسازند

ات مسلخ عشق به امر ترجمه كنند تا جهانيان نيز بيشتر با روحيات آنان آشنا شوند و به واسطۀ ُتّره

چيزها به ضدشان شناخته (» ُتْعَرُف اَالْشياُء ِبَاضداِدها«بهائى رهنمون شوند كه از قبل گفته اند 

  )!مى شوند

و دربارۀ اينكه مى نويسد شهداى بهائى نيز به دست خود تشكيالت سر به نيست مى شوند   

اء به دست اعداء غير بهائى كشته مدركى وجود ندارد اما هزاران صفحه مدرك وجود دارد كه شهد

همچنين به (» َفُبِهَت الذى َمَكرَ «سال اخير را كه كشت؟  ۲۷شده اند و بايد سؤال كرد شهداى 

  ).مراجعه شود ۳۴۱و  ۳۱۳يادداشت هاى شماره 

وادۀ على را به خانۀ دكتر رحيم خان حكيم ، رعنا بدون اجازه، خان۲۳۵- ۲۳۶در صص  

در مكان ) مسلخ عشق۱۴۶ص(مى برد و خانوادۀ مؤمن على آقا بدون توجه به رأى مجتهدين 

با توجه به صبغۀ سياسى مطالِب مسلخ عشق و ديگر رديه هاى مشابه ! غصبى نماز مى خوانند

مى در البالى مطالب، به نظر سابق الذكر و اشتباهات مكرر جاعلين در ارائۀ مطالب دينى اسال

مى رسد جاعلين خواسته يا نا خواسته به احكام اسالمى نيز در حال دهان كجى هستند و از آن 

ما مطمئنيم . غافلند و از اين احكام استفاده ابزارى و غلط در رّد امر بهائى و جامعه آن مى كنند

خوانند اشتباهات آن را در ارائۀ كه اگر مجتهدين و علماى متقى منصف اسالمى، مسلخ عشق را ب

مى توان نتيجه گرفت كه جاعلين فاقد روح اسالمى اند . مطالب دينى اسالمى متوجه خواهند شد

  .و بيشتر اسير اوهامات سياسى و جاسوسى و مافيايى و دنيايى اند تا يقينيات الهى و دينى

ختران بهائى با اشاره كرده تشكيالت سعى مى كنند از ازدواج د ۲۷۱و  ۲۳۸در ص   

پسران مسلمان جلوگيرى كنند و اگر نتوانستند بعد از ازدواج آنها را از هم جدا مى كنند، حال 

آنكه چنين نيست و تعاليم منصوص بهائى شاهد اكاذيب جاعلين است و ازدواج بهائى با غير 
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ِان اهللَ َاَحب «: بهائى به شرطى كه قبًال ذكر شد مجاز است و حضرت بهاءاهلل از طالق بيزارند

الَق  خداوند وصل و وفاق را دوست داشته و از جدايى ( ٤٦٥»الَْوْصَل َو الِْوفاَق َو َابَْغَض الَْفْصَل والط

و آنچه در مورد محمود و فرشته و قصد محفل براى جدا كردن آنها در ). و طالق نفرت دارد

مسلخ عشق داستان را با  ۱نوشته، يعنى زن و شوهرى كه جاعلين در قسمت اول و ص ۲۴۱ص

آن دو شروع كرده اند، سراسر زادۀ اوهام و شبيه سازى و جعل جاعلين است، به خصوص فرستادن 

نزد فرشته براى مجبور كردن او به طالق و ) ۲۴۱ص (مأموران محفل كه دو زن و يك مرد بوده اند 

و ) ۲۷۱تا ص (شكيالت زندانى كردن او در خانه اى براى مجبور كردن محمود به اطاعت از ت

تهديد به طرد روحانى و زندانى شدن، همه و همه از همان شبيه سازى ها و اوهامات و قالب هاى 

  .ذهنى جاعلين است كه متأسفانه مثل جّو جهانى خيلى سياسى و پليسى و جاسوسى شده است

سيدگى مى ر بهاييانبلى تشكيالت بهائى به ُحكم تعاليم و احكام الهى به احوال شخصيۀ   

 ۲۶۷- ۲۶۶و صص  ۲۴۸كند ولى نه چنان كه جاعلين توهم كرده اند، چنان كه از سطر آخر ص 

دانسته و با اين قبيل شبيه سازى » تشكيالت بهائى را صاحب نفوذ در دولت پهلوى«پيداست كه 

سبك و روش رسيدگى ! ها روش تشكيالت بهائى را گويا شبيه روش ساواك و امثال آن دانسته

ادعاى جاعلين به كلى مخالف روش هاى بهائى است و چون جاعلين مى دانند كه چنين  مورد

است اين اكاذيب را به هم بافته اند تا آرزوهاى سركوب شده شان را به نحوى وهم آلود جبران 

  !نمايند

  .مجددًا از طرد نوشته كه قبًال توضيح آن داده شده است ۲۵۲در ص   

از فضا و جّو يكى از جلسات بهائى ارائه شده كه در  تصويرى جعلى ۲۵۶-۲۶۱در صص   

به نظر اين هم از آرزوهاى سركوب ! آن، تبعيض و دورنگى و تمسخر و غرور و تحقير موج مى زند

طالبين مى توانند با . شده جاعلين است كه مايلند جامعۀ بهائى را چنين ببينند، ولى چنين نيست

مآخذ نيز (اول و دوم آمده، خود مالحظه فرمايند  بخشمقدمه و هائى و آنچه قبًال در مطالعۀ آثار ب

  ).قبًال معرفى شده است

نوشته تشكيالت بهائى طبل تو خالى اند و به دولت پهلوى تكيه دارند و اگر  ۲۷۶در ص   

َالَْحمدهلل، َالَْحمدهلل كه جمهورى اسالمى بر سر كار آمد و دولت . دولت نبود مثل موش مى شدند

(!) و ساواك (!) ت تا جاعلين بدانند حتى در دولِت دلخواِه ايشان كه ديگر وزراى بهائى پهلوى رف

وجود ندارند و به جاى آن تشكيالت بهائى منحل اعالن شده و بهائيان از (!) و شاِه طرفدار بهائى 
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دّوم از بخش فصل (يا و حتى شهادت بوده اند حقوق اجتماعى محروم شده اند و دچار انواع بال

بلكه چون » موش نشده«سال جامعه بهائى سر پا ايستاده و نه تنها  ۲۷هنوز پس از ) ۷، نكتۀ اّول

همۀ محروميت ها و حتى زندان و شهادت را تحمل كرده اند و حال با » شيران بيشۀ عرفان«

طراوتى دوباره تحت هدايت الهى و راهنمايى هاى ِ ُملَهم بيت العدل اعظم، درصدد خدمت به 

سال و بالياى وارده بر بهائيان و عكس العمل  ۲۷ان عزيز هستند و جاعلين بايد در اين هموطن

عجيب و معجزه آساى ايشان در اين مدت تفكر كنند و بفهمند كه چه چيز باعث شده حتى پس 

از اين مدت طوالنى ظلم و ستم منظم بر جامعه اى مظلوم، به جاى انتقام و طلبكارى، به روشى 

ند كه در پاسخ همۀ زهرها شهد بخشند، گويى انگار نه انگار كه اين همه بال الهى در صدد

پاک و مقدس وبلند مرتبه است آن که گروهى را آفريد که ! سبحان اهلل! سبحان اهلل. كشيده اند

  .حتى به آنانى که به ايشان ظلم نموده و مى نمايند مهربان ودلسوزند

ت محفل عزل شد و نيز اشاره به پارتى بازى در نوشته توكلى از ِسَمِت رياس ۲۷۶در ص   

تشكيالت كرده، حال آنكه روش انتخاب رئيس محفل شكلى ديگر دارد و پارتى بازى هم در 

نظم ادارى بهائى نهى شده است و جاعلين، تشكيالت بهائى را با تشكيالت سياسيون، امثال 

منصف به كتب بهائى مراجعه نمايند  ساواك و غيره اشتباه گرفته اند و كافى است طالبين محقق و

تا با ُصنع َيِد قدرت و حكمت پروردگار، يعنى نظم بديع الهى آشنا شوند و به جاى شكوه و ناله و 

نفرين و افترا، دست شكرانه به درگاه خداوند يگانه بلند كنند كه با تشريع نظم بديع خود در 

بار در تاريخ اديان از دست ظلم و استبداد كتاب وحيانى خود، يك ديانت آسمانى را براى اولين 

علما كه قدرت دين را به تدريج در دست گرفته و آن را از ِمنَهِج قويم آن منحرف ساختند، رهانيد 

و بساط تسلط علما را به شكل يك حرفه يا شغل در هم پيچيد و امور را در دست ُمنَتَخبين ِ مردم 

ادارى به ِصرِف تأييد الهى و مشورت مشفقانه و  سپرد تا در تشكيالتى روحانى، اجتماعى و

حكيمانه و عادالنه بر طبق تعاليم و احكام منصوص بديع ظهور ابهائى، امور جامعه را سامان 

رسانند و ) رحمانى(، انسانى، روحانى )مادى(بخشند و عالميان را به سعادت حقيقى جسمانى 

ر آن، علما به جاى رياست دينى به عنوان شغل عالم ُملك را آيينۀ ملكوت سازند؛ جامعه اى كه د

و حرفه اى دنيوى، خود عالوه بر آنكه به شغلى غير دينى براى امرار معاش مشغول مى شوند به 

تحقيق و انس با معارف ربّانى دل مى بندند و به اصالح اخالق خود و ديگران و تشويق نفوس بر 
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اين موارد حتمًا بايد به دهها منبع بهائى  در(اتحاد و محبّت و عدالت و وحدت مى پردازند 

  ).مراجعه كرد تا مختّصات نظم بديع بهائى را دقيقًا دريافت

تهمت هاى سياسى و بى عّفتى اكثر بهائيان به علّت پوچى عقايد  ۲۷۷-۲۷۸در صص   

در . بهائى و فساد تشكيالت بهائى تكرار شده است كه از آرزوهاى سركوب شده جاعلين است

نوشته تشكيالت با شعار انقطاع از ماِسَوى اهلل، دلبستگى هاى خانوادگى را در بهائيان  ۲۸۰ص 

كشته اند و از اهداف تشكيالت است كه مى خواهد در جامعۀ خود سگ و گربه هايى پرورش 

دهد كه با هر سوت صاحب خود كانون گرم خانواده را رها كرده، در جهت پاسدارى و امنيت 

  !ندتشكيالت حركت نماي

هموطنان منصف و تيز هوش با خواندن سطور باال، جاعلين و امثال آنها را خوب مى   

سناريوى بعد . سال از دست آنها چه كشيده اند ۱۶۳در اين  بهاييانشناسند و خوب مى فهمند كه 

از انقالب، يك وجهش ناظر بر ايجاد اختالف بين بهائيان و تشكيالت ِ منصوص بهائى بوده 

لخ عشق براى گول زدن بهائيان، گاهى سعى مى شود بهائيان را در برابر تشكيالت در مس. است

در توضيح اكاذيب جاعلين، عاَلمى حقايق در سينۀ اهل بهاست كه جاى . مظلوم جلوه دهد

گفتنش اينجا نيست، اما ناگفته نيز از همين مقدار اقدامات ظاهرۀ امثال جاعلين پيداست كه چه 

چه نقشه هاى برنامه ريزى شده اى سعى در نابودى هم بهائيان و هم منظورى دارند و با 

اما از آنجا كه جاعلين و ماكرين و كاذبين كم حافظه مى شوند، . تشكيالت آن نموده و مى نمايند

، هم از كلماتشان و هم از لحن ايشان فهميده و مى فهمند كه چه خياالت و آرزوهاى بهاييان

» دلبستگى هاى خانوادگى«اعلين غافل، از يك طرف دلشان براى آن ج. سركوب شده اى دارند

بهائيان مى سوزد، از طرفى ديگر بر عكس آن، اعضاى خانواده بهائى را » كانون گرم خانواده«و 

و فحاشى هاى ديگر نيز نموده اند كه نشانۀ عجز و ناتوانى جاعلين . (مى نامند» سگ و گربه«

اما چنانكه در ...). و۱۰۵، ۱۵، ۲۱۱،۱۰۴، ۲۶۱،۲۵۰،۲۲۴، ۲۸۰،۲۶۵است، صفحات 

قبل نيز گفته شد همين تشكيالت با سگ و گربه هايش، بارها براى امثال جاعلين و علما و 

  :امرايشان دعا كرده اند كه

سراج . الهى الهى ِسراِج امرت را به ُدْهِن حكمت بر افروختى از ارياح مختلفه حفظش نما

سمان و زمين در قبضۀ قدرت تو، امرا را عدل عنايت فرما و از تو، ُزجاج از تو، اسباب آ



٢٥٨ 

تويى آن مقتدرى كه به حركت َقَلْم، امر ُمبَْرَمت را نصرت فرمودى و اوليا . علما را انصاف

   ٤٦٦.ال ِالَه اّال َانَْت الَْعزيُز الُْمْختار. تويى مالك قدرت و مليك اقتدار. را راه نمودى

  و 

هبت خويش اين نادانان را دانا كن و اين جمع پريشان را در به فضل و مو... اى خداوند

ظّل عنايت مجتمع فرما، صلح و صالح بخش و از سيف و سالح بيزار نما؛ آشتى و 

تويى مقتدر و توانا و تويى عاِلم و قادر و . دوستى و راستى و حقيقت پرستى عنايت كن

   ٤٦٧بينا

  !هم دعا مى خوانند» و گربه هاسگ «و شايد جاعلين بعدها ايراد بگيرند كه مگر 

را نمى دانند كه آن را شعار تشكيالت بهائى » انقطاع از ما ِسَوى اهلل«شايد جاعلين معنى   

بلى يگانه تشكيالت جهانى و سيستم . اگر مى دانستند، نمى نوشتند! و بهائيان دانسته اند

يع منصوص مشروع الهى اجتماعى كه الهى است و شعارش انقطاع از ما سوى اهلل است نظم بد

مفهوم و مصاديق عميق و ) عدم وابستگى به غير از خدا(انقطاع از ماسوى اهلل . بهائى است

ظريفى دارد كه توقع مى رفت حداّقل مومنين به كتب آسمانى آن را دانسته باشند، ولى به نظر، 

ى معنوى با اين پليسى خود، انس- جاعلين مسلخ عشق به خاطر ذهن وهم آلود غير الهى و سياسى

بلى يكى از مصاديق انقطاع، انقطاع از خانواده و عزيزترين . اصطالح بى نظير و مقدس ندارند

نزديكان است، ولى نه به شكلى كه جاعلين نوشته اند، بلكه اين انقطاع از جمله وقتى است كه 

د؛ در چنين حالتى عاشقى بهائى را به زندان مى افكنند و به داِر ظلم مى آويزند و شهيد مى كنن

است كه گفته مى شود چنين عاشقى از خانواده و عزيزان خود منقطع و گسسته شده و به 

و عجيب است كه جاعلين در اينجا نيز . خداوندى كه خالق او و خانواده و عزيزان اوست، پيوسته

چون كّل مسلخ عشق تفاسير معكوس مى كنند و هميشه به جاى شكر و تحسين و سپاس، به 

كفران نعمت و تحقير و آه و ناله و لعن و نفرين مشغولند؛ و به مصداق دروغگو و جاعل كم حافظه 

مى شود، در جايى تشكيالت بهائى را جاسوسى و سياسى و مادى و غير الهى و خود پرست و 

 اين جاعلين،! خدايا! ُسبحان اهلل! رياست جو مى خوانند، و در اينجا آن را منقطع از ماسوى اهلل

اين دوستان نامهربان عزيزى را كه حقيقِت فطرى خود را فراموش كرده اند و به جاى انقطاع از 

غير تو، به غير تو دل بسته اند، بيدار فرما و فراموششان مكن تا مصداق آيۀ كريمۀ تو باقى نمانند 
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نباشيد مانند آنانى كه خدا را ( ٤٦٨»مْ َوال َتُكوُنوا َكالذيَن َنُسوا اهللَ َفَانْسيُهْم َانُْفَسهُ «: كه فرموده اى

  ).فراموش كردند، پس فراموش گردانيد بر آنها خودهاشان را

و اما مفهوم انقطاع از ماسوى اهلل در امر بهائى، وجوهى بديع نيز يافته است كه هموطنان   

خود را  عزيز را دعوت مى نمايد تا بر سفرۀ  آسمانى و تعاليم ربّانى اين ظهور مجتمع شوند و سهم

از آن بر گيرند تا در عين زندگى مادى و حيات در اين كرۀ خاكى و بدون پرهيز از نعمت هاى 

مادى و بدون رياضت و انزوا از زندگى اجتماعى و اشتغال به كسب و كار، قلوبشان وابسته به 

  :حضرت كردگار باشد و مصداق اين شعر باشند و باشيم كه مى فرمايد

  ه سردش بينى از دوزخ       نشان عارف آن باشد كه خشكش بينى ازدريانشان عاشق آن باشد ك

افسوس كه فرصت آن نيست كه در اينجا از نصوص امر بهاء دربارۀ انقطاع تقديم   

. مراجعه فرمايند ۶۸-۷۷، صصگلزار تعاليم بهائىهموطنان عزيز گردد؛ براى شروع مى توانند به 

  :از جمله حضرت عبدالبهاء مى فرمايند

قلب چون فارغ باشد و به نار محبّت اهلل . انقطاع به عدِم تعلِّق قلب است نه َعَدم ِ اسباب

مشتعل، جميع امور ماّدى و شئون جسمانى سبب ترويج كماالت روحانى انسان گردد واّال 

  .غريِق ُبحوِر آاليش است ولو فلسى نزد او موجود نباشد

به خانواده و امور مادى خود مى رسند و هم به  هم بهاييانبا آنچه در تعاليم الهى است،   

خدمت آستان حق و اهل عالم؛ و لذا خدمت به خانواده، كه امرى طبيعى است، آنها را از 

خدمت به ديگران باز نمى دارد؛ چه كه در اين دين، ديگران نيز جزء خانوادۀ خود محسوب مى 

ه به خدمت جميِع َمن َعَلى اَالرض قيام انسان كسى است ك«: گردند و حضرت بهاءاهلل فرموده اند

واّال خدمت صرف به خانوادۀ خود، هنر و فخر محسوب نمى شود، بلكه فخر وقتى  ٤٦٩»نمايد

است كه عالوه بر خانواده و عزيزان خود به ديگران نيز خدمت نمود و محبت ورزيد، و حتى در 

مك محتاجين شتافت و حتى در موارد لزوم با مشورت كّل خانواده، از راحت خود گذشت و به ك

اين راه تا مرز فداى خود و خانواده خود در نهايت سرور و افتخار پيش رفت، چنانكه قافله ساالر 

: امر بهائى، حضرت بهاءاهلل، در اين امر پيش قدم شدند و خود بنفسه شهادت داده اند كه

و اگر  ٤٧٠)را در راه خدا فدا نمودم خود و خانواده خود(َفَديُت َنْفسى َو َاْهلى فى َسبيِل اهللِ «

جاعلين هنوز متوجه نشده اند اين عبد چه مى گويد، حداقل به ياد قافله ساالر كربال و خانواده 
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بين  بهاييانايشان افتند تا معنى فدا و انقطاع را از مظاهر الهى و اولياء حق بياموزند، و بدانند كه 

و اگر هنوز هم متوجه نشده اند که . و عشق مى ورزنداين دو حسين جدايى قائل نيستند و به هر د

اين عبد چه مى گويد، زياد خود را زحمت ندهند، زيرا اهل بها با شواهد و اسنادى مستدّل، 

کامًال دريافته اند که سعِى جاعلين در جدا کردِن اهل بها از تشکيالِت نظِم اداريشان از کجا آب 

دمِت فداکارانۀ بهائيان در بستِر تشکيالت ادارى، مى خورد؛ جاعلين از اطاعت و عشق و خ

  .اجتماعى و معنويشان ديوانه شده اند؛ مسلخ عشق عالئِم ظاهرى ِ بيمارى مزبور است

، به نظر طرح پنهانى جاعلين در نحوه نوشتن و انتشار مسلخ عشق تلويحًا ذكر ۲۸۱در ص   

مهناز رئوفى نيست كه جاعلين آيا جنبه اى از شخصيت ژانت، مصداق و نقشى از . شده است

تحت «براى رفع شبهۀ جعل مسلخ عشق به نام وى، نوشته اند بهائيان رديه ژانت را تهيه شده 

فرض كرده اند؟ و آيا جنبه اى از شخصيت فرهمند، نمى تواند » تأثير شخص يا اشخاصى

ايق امور آگاه مصداق و نقشى از جاعلين پنهان شده پشت نام خانم رئوفى باشد؟ خداوند به حق

  .تر است

مجددًا تهمت سياسى بودن به دين و فرقه بهائى به زعم خود زده است كه  ۲۸۳در ص   

اما جالب است كه جاعلين مسلخ عشق بر عكس رديه نويسان . جواب آن قبًال داده شده است

را با  آن ۲۸۳قبلى، از ديانت مقدس بهائى، هميشه با عنوان فرقه ياد نكرده اند و گاهى مثل ص 

اين را به فال نيك مى گيرند كه الحمدهلل دربارۀ تسميۀ ديانت  بهاييان. نام برده اند» دين«واژۀ 

بهائى در ذهن و ناخودآگاه رديه نويسان، عليرغم تأكيد مقالۀ آقاى شهبازى در روزنامۀ جام جم 

گيرى است، در حال شكل » دين«كه ذكرش قبًال مفصًال رفت، به تدريج واژۀ  ۱۳۸۲مرداد  ۱۶

عرفان ناس . ولو آنكه آن را با صفاتى از قبيل استعمارى و منحرف و سياسى و ضالّه توصيف كنند

يكسان نيست؛ بعضى به قدمى هفت شهر عشق الهى را طى مى كنند و به عرفان مقصود نائل 

 ِانْ . مى شوند، و بعضى چون جاعلين سال ها و شايد قرن ها طول مى كشد تا به مقصود برسند

تبديل يابد و » ديانت دالّه«به » فرقۀ ضالّه«شاَءاهلل به تدريج در ذهن اين دسته اخير، اصطالح 

پرده هاى اوهامشان بسوزد و هر چه زودتر با الهام از قرآن مجيد و احاديث صحيحه و معتبرۀ ائمۀ 

قرن ها اطهار، به زينت تقوى و انصاف و خلوص و حقيقت پرستى مزيّن شوند و به موعودى كه 

ريف گفته اند، ايمان حقيقى آورند و پس از  َل اهللُ َتعالى َفَرَجُه الش براى ظهورش اشك ريخته و َعج

و مردم دنيا متحدًا متفقًا، يك دل و يك جان، عدالت و  بهاييانآن به جبران مافات كوشند تا با 
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و تحقق اين امر (» َلى اهللِ ِبَعزيزٍ َو َليَس هذا عَ «. وحدت عالم انسانى را به ظاهِر ظاهر متحقق سازيم

  ).بر خداوند دشوار و سخت نيست

، محيط جامعۀ بهائى را خيلى كوچك ذكر كرده كه به همين علّت چشم و هم ۲۸۷در ص   

. چشمى در بين آنها خيلى زياد است و سعى مى كنند در تشكيالتى بودن از ديگرى پيشى گيرند

نيست، و حقانيت و توانايى هاى معنوى جامعه لزومًا به  اوًال محيط جامعۀ بهائى خيلى كوچك

اگر جاعلين آمار رشد جامعۀ بهائى را از زبان بهائيان قبول . كوچكى يا بزرگى جامعه بستگى ندارد

مسلخ عشق نوشته اند  ۶۲ولى از آنجا كه در ص . داشتند در اينجا آمار تفصيلى آن ارائه مى شد

است براى فريب مردم ايران، لذا ما در اينجا » دقيقًا شايعه اى«آمار ارائه شده توسط بهائيان 

. آمارى نمى دهيم ولى توصيه مى كنيم به آمار صادره از مراجع غير بهائى دنيا مراجعه كنند

  .اشاره شده مراجعه شود ۶۲بعضى از اين منابع ضمن مطالب مربوط به صفحۀ 

م ادارى بدون دريافت مزد خدمت مى ثانيًا در جامعۀ بهائى، بهائيان در تشكيالت نظ  

نوشته اند ) ۲۸۷ص (» تشكيالتى بودن«كنند، و آنچه جاعلين در مورد رقابت بهائيان براى 

قياسى است َمَع الفاِرق از تشكيالت بهائى با تشكيالت سياسى رژيم پهلوى و امثال آن، حال 

ميدانى ! قدرت پروردگار كجاآنكه تشكيالت سياسى بشر ساخته كجا و تشكيالت الهى ساختۀ َيِد 

در تعليماتشان مأمور شده اند كه در آن گوى سبقت بربايند، ميدان عبوديت و كنيزى و  بهاييانكه 

خدمت و محبت و خضوع و خشوع و تقوى و عفت و عصمت و امانت و خلوص و انفاق و كرم و 

به (رضيۀ حسنه است بخشش و صداقت و عفو و عشق و ايمان و عرفان و اعمال و اخالق راضيۀ م

البته در اينجا نيز از داليل نقضى و مقايسه اى . بزنيد گلزار تعاليم بهائىعنوان نمونه سرى به 

  ). صرف نظر شد

اطمينان دارم كه بسيارى از «: از قول ژانِت برگشته از دين بهائى، نوشته ۲۸۸در ص   

اما چون پشتوانۀ مالى . برند جوانان بهائى اگر كمى باهوش باشند، به بطالِت بهائيت پى مى

دلم مى خواهد . ندارند، جرأت نمى كنند عقايدشان را بروز دهند و ناگزير ظاهرًا بهائى مى مانند

روزى برسد كه براى آنها كارى كنم، از همۀ آنها دعوت نمايم كه بى ترس و وحشت ابراز عقيده 

  »!كنند و از آن تشكيالت كوچك و محدود خارج شوند

بطالت «اين عبد نمى خواهد مال نقطه اى باشد ولى به نظر منظور جاعلين از اگر چه   

بيكارى، تنبلى، : به تثليث با، به معنى» بطالت«بوده است، چه كه » بطالن بهائيت» «بهائيت،
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البته چنان كه تا حال از اين متن و تعاليم و آثار و . شجاعت، دليرى، شوخى كردن مى باشد

در مورد آن صادق است و خدا » شجاعت« متوجه شده ايد صفت بيانات حضرت بهاءاهلل

» مثل موش«و » طبل تو خالى«تشكيالت بهائى را  ۲۷۶خواسته اين لغت، عليرغم اينكه در ص 

  !ان شاءاهلل در رديه هاى بعدى دقت بيشترى خواهند نمود. ناميده اند بر زبان جاعلين جارى شود

-۲۳۴(كه متناقض با مطالب صفحات قبل اما از جملۀ آخر جاعلين مى گذريم   

درباره قدرت و نفوذ و مخوف بودن تشكيالت بهائى و اينكه همۀ وزرا و ...) و۱۸۸-۱۸۷و۲۳۵

سياسيون پهلوى يا بهائى اند يا پشتيبان آن، مى نويسد، و در پاسخ به جمالت قبل از آن مى 

در رژيم شاه » شتوانه مالىبى هوش بودن و عدم پ«گوييم كه همان جوانان بهائى كه به علت 

سال جمهورى  ۲۷جرأت نمى كردند از دين بهائى دست بكشند، معلوم نيست چرا در اين 

اسالمى، پس از فاش شدن اسناد ساواك و سفارتخانۀ امريكا و پس از تحقيقات تاريخ نويسان و 

ئى و محققين رسمى جمهورى اسالمى و انتشار وسيع اين تحقيقات و تعطيلى تشكيالت بها

محروم كردن جامعه بهائى و ازجمله جوانان آن از حقوق اجتماعى و دانشگاه و كار و غيره و 

ساله نيز در صف اين  ۱۶» ُمناى«زندانى و شهيد كردن گروهى از ايشان كه از جمله در شيراز 

از دين بهائى دست نكشيده اند كه سهل است، جان در راه آن به ) جوانان مزبور(شهيدان بود، 

  رايگان داده اند؟

  ت آشـــيــــــــــــــانــــــهكـــــه عــــنـــــقـــــــــا را بــــلنـــــــــــــد اس  ـــــــــــــــــــر نـــــــــــهــــبـــــــــرو ايــــــــــن دام بـــــــــــر مــــــــــــرغ دگــــــــــــــــــ  

    ***  

  ـــنــــــــزل اســـــــــــــتدر طـــــــــــريــــــــق عشــــــق اول م  ــــــــــــــرك مـــــــــال و تــــــــــــــــــــــــــرك ســــرتـــــرك جـــــــــــان و ت  

    ***  

  ــــــــــــــويــــــــشــــتنــــــــــــه خــــــــــــون خـتـــــــشنــــــــــۀ زارم بـ  تــــــــو مــــكـــــن تــهـــديدم از كشتـــن كـــــــــــــــــــــــــــه مـــن  

    ***  

  ـارــــــــــــــــــكـــــــــنـــكـــــــند بــــــاز مـــــــــــــــوش مــــــــــــرده شــ  نــكـــــــنــــــد عــــشـــــــق نــــــــفـــس زنـــــــــده قــــبــــــــــــــــــــــــــول  

    ***  

  دم بردار و اندر كوى عشاقان گذارپس ق  نار عشقى برفروز و جمله هستى ها بــــــــــــــسوز  

    ***  

  ت را بسوزـــــر و عــــبـــــارســــــــر بــــــــــه ســــــــــــر فكـــــ  آتــــشـــــــى از عــــشــــــــق در جـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــر فــــروز  
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    ***  

  وُلــــــــى االبــــــــصـــاردر تـــــجلـــــــــى است يــــــــــــا ا  يــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــــى پــــــــــــــــــــــــــرده از در و ديـــــــــــــــــــــــوار  

    ***  

  كــــــــــوران آمـــــــــــدهحــــيــــــــــف كـــــــــانــــــــدر شهــــــــــِر   ـــــِر رخشــــــــان آمــــــــدهحــــــق عــــيــــــــان چـــــــون مهـــــــــ  

    ***  

  ـــــد ايــــــنـــك هدفش جانهاور تــــيــــــــِر بــــــــال آيــ  گــــر ُدّر عــــطا بخشــــــد اينــك صدفش دلهــــــــــــــا  

    ***  

  ى تو بينم كه به از باغ جنان استمن رو  ن كوى تو جويم كه به از عرش برين استم  

 ...  

چنين است كه اهل بها و جوانان جامعۀ آن دلبر يكتا، در تاريخ ظهور جديد و نيز در اين    

سال انقالب اسالمى تا حال، مصداق اين بيانات دلكش مواليشان هستند كه در لوح  ۲۷

  :ين مى فرمايندچن شكر شكنمعروف به 

  تــا كــــــــند در هر نَفس صد جان  نثار  زنده دل بايد در اين ره صــد هـــزار         

دست قاتل را بايد بوسيد و رقص كنان  آهنگ كوى دوست نمود، چه نيكوست اين 

ساعت و چه مليح است اين وقت كه روح معنوى سر جان افشانى دارد و هيكِل وفا عزِم 

سينه را . گردن بر افراختيم و تيِغ بى دريِغ يار را به تمام اشتياق مشتاقيم. نمودهمعارِج فنا 

. از نام بيزاريم و از هر چه غير اوست در كنار. سپر نموديم و تيِر قضا را به جان محتاجيم

به دعا بال را طالبيم تا در هواى قدِس روح پرواز . فرار اختيار نكنيم و به دفع اغيار نپردازيم

يم و در سايه هاى شجِر ُانس آشيان سازيم و به ُمنتهى مقاماِت ُحّب منتهى گرديم، از كن

خمرهاى خوش وصال بنوشيم و البته اين دولت بى زوال را از دست ندهيم و اين نعمت 

بى مثال را از كف نگذاريم و اگر در تراب مستور شويم از َجيِب رحمِت رب اَالرباب سر 

ا بال فنا نكند و اين سفر را قدم طى ننمايد و اين وجه را پرده، اين اصحاب ر. برآريم

بلى اين معلوم است كه با اين همه دشمن داخل و خارج كه َعَلم اختالف . حجاب نشود

بر افراخته اند و به كماِل ِجّد در رفع اين فقرا كمر بسته اند البته به قانون عقل بايد احتراز 

ى زمين فرار اختيار كرد، ولكن به عنايت الهى و تأييد غيب نمود و از اين ارض بلكه از رو

ماهى ِمعنوى از خرابى كشتى چه پروا ... نامتناهى چون شمس، ُمشرقيم و چون قمر، الِٔح
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دارد و روح قدسى از تباهى تن ظاهرى چه انديشه نمايد، بل تن، اين را زندان است و 

  .ن آشنا را آشنا شناسدنغمۀ بلبل را بلبل داند و لح. كشتى، آن را سجن

و اما اينكه آرزو شده روزى جوانان بهائى را دعوت كنند تا بى ترس و وحشت ابراز عقيده   

و محبوب و  بهاييانكنند و از دين بهائى دست كشند، بايد گفت كه حضرت بهاءاهلل كه موالى 

ح ناصرالدين شاه و معشوق الهى اين جوانان هستند، بارها، چنانكه قبًال ذكر شد، ازجمله در لو

لوح رئيس خطاب به وزير عثمانيان از دو سلطان ايران و عثمانى مى خواهند كه علما را جمع 

كنند تا صدق يا كذب ادعايشان روشن گردد، ولى علما و سالطين هر دو كشور حاضر به اين كار 

، دعوت حال ما نيز اعالم مى داريم كه حاضريم در حضور رسانه هاى جمعى جهانى. نشدند

آنها ما را ارشاد كنند » ژانت«جاعلين را لبيك گوييم و هر كه را خواستند دعوت نمايند تا به قول 

تا نپندارند كه اسيران َكَمنِد عشق ! كنند» خارج) بهائى(از آن تشكيالت كوچك و محدود «و 

َة ِاّال ِباهللِ الَعلى  الَحْوَل َو ال! خوش ُبَود گر محِك تجربه آيد به ميان. حضرت بهاءاهلل َكَمندْ  ُقو

  .اَالبهى

نوشته در بهائيت عشق به طلعات مقدسۀ بهائى از روى عشق خالصانۀ شيعيان  ۲۸۹در ص   

به ائمۀ اطهار مشابه سازى شده است، حال آنكه عشقشان تصنّعى است و مثل خانه اى روى آب 

ه، نه تنها فانى نشد، بلكه ولى چنان كه در قسمتهاى قبل گفته شد اين خان. محكوم به فناست

اساسش چنان محكم تر شد كه جاعلين مجبور شدند پس از اين همه تضييقات و حبس و اخراج 

و كشتن و محروم كردن، دوباره دست به كار شوند و اين بار در قالبى بچه گانه و َاْوَهن از 

ب و اتهامات بپردازند و قوالب ِقبلى رديه ها، يعنى در قالب رمان و داستان عشقى، به نشر اكاذي

ِاّال چه لزومى دارد كه بر درخت بى بار سنگ بزنند؟ اما به عقيدۀ قلبى ما بهائيان عشق حقيقى 

ائمۀ اطهار نيز جز در عشق موعود آن ائمۀ گرامى، يعنى حضرت باب و حضرت بهاءاهلل و طلعات 

به فداى انبيا و اوليا و  اى جان ياران صادق. مقدسۀ اين آيين نازنين، جلوۀ حقيقى نمى يابد

  .موعود بى همتايشان

نوشته پسرى به طمع ثروت ژانت به وى پيشنهاد ازدواج مى دهد و مى گويد  ۲۹۰در ص   

براى اين كار حاضر است بهائى هم بشود ولى ژانت او را نصيحت مى كند كه پول و ثروت ارزش 

پاسخ اين ترهات قبًال داده شده و . داين را ندارد كه انسان شرف ِ خود را فدا كند و بهائى شو

بديهى است كه نبايد به خاطر پول و ثروت تغيير عقيده داد، ولى بايد ديد چه كس يا كسانى 



٢٦٥ 

مسلخ عشق ۱۲۹براى نمونه نگاهى به مطالب مربوط ص ! (دست به چنين كارى زده يا مى زنند

  ).مفيد است

ت مطروحه شان در مسلخ عشق كه دغدغۀ جالب آنكه ردِّ پاى جاعلين را مى توان از ايرادا  

با كمى دقت مى توان از مسلخ عشق مداركى از مظالم وارده بر بهائيان در . فكريشان شده يافت

. سال يافت و حتى مى توان دريافت چه نيات و طرز عملى عليه جامعۀ بهائى داشته اند ۲۷اين 

ود است و براى همه قابل اما اين امر از بحث فعلى ما خارج است، ولى مسلخ عشق موج

دسترسى است و با كمى دقت خود مى توانند آنچه را گفته شد دريابند؛ فقط كافى است فكر 

  .نيست» فراِفَكنى«كنند ايرادات مسلخ عشق اكثرًا چيزى جز 

ذكر استاد ژانت، به نام پويا مقدم كه مبارزى عليه رژيم پهلوى است،  ۲۹۱-۲۹۳در صص   

رحمت و رأفت اسالم و از كمال و گستردگى احكام آن مى گويد و تواضع و شده كه به ژانت، از 

متانت و ايمان واقعى او در مقايسه با مؤمنين متظاهر بهائى، باعث مى شود كه ژانت تحت تأثير 

ژانت در اثر آشنايى با استاد بينش يعنى آقاى پويا مقدم آيات قرآن را . قرار گيرد و به اسالم بگرود

به آسمانى بودن قرآن پى مى برد و به كذايى بودن بهائيت آگاه مى شود زيرا پى مى  مى خواند و

  .برد كه بسيارى از آيات قرآن را بهائيان به نفع خود تحريف و معنى و تفسير كرده اند

سطر آخر اعتراف كرده كه مكتب بهائيت اسالم را  ۲۹۲عجيب است كه در همين ص   

متناقض با ادعاهاى صفحاِت قبلى است كه معتقد است بهائيت شريعتى آسمانى مى داند و اين 

و اضافه مى كند استعمار، بهائيت را تأسيس كرده و به خورِد پيروانش داده . اسالم را قبول ندارد

كه اسالم مثل ساير اديان دوره اى داشته و تمام شده و بهائيت دين جديد است و احكام آن از 

لى ژانت مى فهمد كه چنين نيست، و سرانجام ژانت كه چنين احكام اسالم سازنده تر است و

به كمك استادان حوزۀ علميه به ائمۀ جماعت روستاها هشدار «بيدار شده تصميم مى گيرد كه 

  ).۲۹۳ص(» .دهد تا از اشاعۀ فتنه در روستاها جلوگيرى كنند

ده شده است، راجع به ترهات فوق پاسخ دا ۵و  ۴و  ۳، نكات از بخش اّول لدر فصل اوّ   

آيات قرآن را تحريف و تفسير و معنى به نفع  بهاييانو اگر به آنها رجوع شود معلوم مى گردد كه 

خود نمى كنند، بلكه جبرئيل و ائمۀ اطهار  آن آيات را مطابق با ظهور بابى و بهائى نازل فرمودند 

امًال مطابق بشارات اسالمى نيست كه ظهور بابى و بهائى ك بهاييانو تفسير و تأويل كردند، تقصير 

و ساير اديان آسمانى ظاهر شده، لذا اين موضوع را جاعلين بايد با خود خداوند عليم و حكيم و 
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با همين آيات و احاديث بود كه بسيارى از مسلمانان عزيز ايران اعم از ! قدير در ميان بگذارند

. نفرشان در راهش شهيد گشتند ۲۰۰۰۰علما و افراد ديگر به ظهور جديد مؤمن شدند و بيش از 

آنان در حقيقت در ديانت بابى و بهائى مالحظه نموده اند كه روح اديان قبل، ازجمله اسالم 

  .زنده شده است، و آن بهاران در اين بهار روحانى تجديد گشته

اما مورد هشدار به ائمۀ جماعت روستاها در رژيم پهلوى و جمهورى اسالمى نيز براى   

چه كه دهه ها قبل از بيدارى ژانت، ائمۀ . فتنۀ بهائيان، براى اين عبد عجيب است جلوگيرى از

بهائيان بوده اند و جاعلين، از زبان (!) جماعت و استادان حوزۀ علميه، مشغول جلوگيرى از فتنۀ 

  .ژانت توهين بزرگى به استادان حوزۀ علميه و ائمۀ جماعت كرده اند

كه مقايسه » مؤمنين متظاهر بهائى«تواضع استاد پويا مقدم با دربارۀ مقايسۀ ايمان واقعى و   

اى بچگانه است، نفس بيان اين مقايسه، ناقض خود آن است چه كه آنان كه متواضع و مؤمن و 

 دّوم از بخش اّول،ر خطبۀ َهّمام كه ذكرش در فصل د) ع(متقى اند طبق توصيف حضرت على

دنياى متشنج . اين مقايسه را خدا بايد بكند. شوند رفت، راضى به چنين مقايسه اى نمى ۶نكتۀ 

و پر از اختالف و جنگ معاصر، نياز به مؤمنين از همۀ اديان دارد، تا بدون احساس برترى نسبت 

به هم، با تمّسك به اصول و اساس اديان كه يكى است به نجات دنيا از اين وضعيت اهتمام 

: حضرت بهاءاهلل مى فرمايند ٤٧١بهترى و برترى جويندنمايند و همفكرى و هميارى نمايند نه آنكه 

بلى انسان عزيز است ... برترى و بهترى كه به ميان آمد، عالم خراب شد و ويران مشاهده گشت«

چه كه در كل آيۀ حق موجود، ولكن خود را َاعَلم و َارَجح و َافَضل و َاتقى و َارَفع ديدن، خطايى 

از وجوه ريا و مكر و تزوير است و از هر كه باشد » تظاهر«د كه و نيز بايد اضافه نمو ٤٧٢».است كبير

اصحاب نار باش و اهل ريا «: مذموم ترين صفات است، به حّدى كه حضرت بهاءاهلل فرموده اند

  ٤٧٣».مباش، كافر باش و ماكر مباش

در مورد قسمت آخر كتاب يعنى قسمت شانزدهم كه سر نخ و كليد بر مال شدن جعلى بودن   

  .بحث شد ۷بند دّوم از بخش اّول،قبًال مفصًال در فصل ) ۲۹۴- ۳۰۰صص(شق است مسلخ ع

در پايان چه خوش است که اين بيان حضرت بهاءاهلل را زينت اين بررسى قرار دهد که مى   

  :فرمايند

  ٤٧٤.ِاتُقوااهللَ َو يَعلُِّمُكُم اهللُ   .تقوى پيشه كن و به دبستان علم الهى وارد شو
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رياست محترم جمهورى ران به يان ايۀ جامعۀ بهائيانيب  :۱يمه شماره ضم

  آقاى خاتمى جناباسالمى ايران 

  

۲۵/۸/۱۳۸۳  

  ،رياست محترم جمهورى اسالمى ايران جناب آقاى خاتمى

  

سال است كه بهائيان در كشور مقدس ايران سرزمين آباء و اجدادى خود كه  ۱۶۱بيش از   

خود مى بالند به علّت پيروى از آيين جديد و در حالى كه بزرگترين اقليت به نام پر افتخار آن به 

دينى در اين كشور محسوب مى شوند، تا به امروز همواره معرض انواع اذيت و آزار و قتل و كشتار 

واقع شده و انواع تضييقات و باليا و محروميت هاى گوناگون را در سبيل ايمان به خداوند تحّمل 

ر دالئل و مدارك موجود بر خالف همۀ موازين دين و قانون و اخالق در مسائل مختلفۀ كرده و بنا ب

فردى و اجتماعى دچار تبعيضات ناروا و مظالم گوناگون بوده اند و هر زمان در اين كشور تحوالت 

سياسى و اجتماعى به وجود آمده است تحريكات جديد بر عليه اين اقليت دينى به عمل آمده و 

كه انقالب اسالمى ايران  ۱۳۵۷از جمله در سال . م ايشان به نحوى تضييع شده استحقوق مسل

واقع شد و قانون اساسى آن تدوين و تصويب گرديد هر چند صراحتًا در اين سند ذكرى از حقوق 

جامعه بهائى به ميان نيامد ولى با توجه به اينكه قانون اساسى نظام را بر پايه ايمان به خداى يكتا 

تصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او و معاد و عدل الهى و كرامت و و اخ

ارزش واالى انسان و نفى هر گونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه پذيرى و قسط و عدل تعريف مى 

نمود، چنين انتظارى مى رفت كه دوران ظلم و ستم بر بهائيان به سر آيد و عدل و داد جايگزين 

د تا بتواند تحت حكومت عدل منبعث از احكام الهى به زندگى خود ادامه دهند ولى مع آن شو

روز به روز فشار بر اين جامعۀ مظلوم شديد تر و دامنۀ مظالم و تضييع حقوق در . االسف چنين نشد

شؤون مختلفۀ زندگى گسترده تر شد به نحوى كه جان و مال و مسكن و شغل افراد مورد تعّرض 

عده اى در دهات و بعضى شهرها به منازل بهائيان هجوم آورده و آنان را به زور و ُعنف  .واقع شد

مجبور به ترك النه و آشيانه خود نمودند چنان كه مجبور شدند شبانه فرار اختيار نمايند و در 
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مكانهاى امن ساكن شوند و تا مدتها متوارى بمانند سپس دادگاههاى شرع تحت عنوان اعراض 

صدها نفر از پيروان اين آيين را بنا بر . ل، مايملك آنها را ضبط و حتى به فروش رساندنداز اموا

هزاران كارمند صديق . اتهامات بى اساس و واهى به اعدام محكوم و اموالشان را مصادره نمودند

را از ادارات بدون هيچ گونه وجهى اخراج و بعضى از آنها را با زندانى نمودن مجبور به 

كارگران را از كارخانجات و شركت ها . اخت حقوق دريافتى ساليان خدمت خود نمودندبازپرد

اخراج كردند و هيچ گونه وجهى بابت سنوات خدمت و خسارت اخراج و حق بيمه به آنها 

نپرداختند، حتى حقوق تقاعد افراد سالمند و از كار افتاده را كه حاصل پرداختهاى آنان در دوران 

در مقاطعى خاص دانش آموزان را از . يمه و بازنشستگى بود قطع نمودندخدمت به صندوق ب

مدارس اخراج كردند و محروميت تيز هوشان از مدارس مخصوص و شركت در المپيادهاى درسى 

همچنان استمرار دارد و به داليلى از ادامه تحصيل دانشجويان در دانشگاه ها و مؤسسات 

مراكز دفن اموات را تخريب و تصرف . كه هنوز ادامه داردآموزشى عالى ممانعت به عمل آوردند 

نمودند و اجساد را به نقاط نامعلومى بردند و اماكن مقدسه و متبركۀ بهائى را كه مورد احترام 

بدين ترتيب انواع و اقسام . بهائيان سراسر عالم مى باشد مصادره و بعضًا به كلى تخريب نمودند

اين روند همچنان . داشتند كه مدارك و مستندات آن كًال موجود استمظالم را بر جامعۀ بهائى روا 

ادامه يافت و بهائيان بر اساس اصول اعتقادى خويش كرارًا به دولت متبوعۀ خود كتبًا و شفاهًا 

تظلم و دادخواهى نمودند و رويه و تصميمات آنها را كه بر خالف آيات قرآنى و شرع انور و قانون 

بين المللى بود به سمع مسؤوالن امور رساندند و بر اين نكات پافشارى اساسى و ميثاق هاى 

نمودند كه جامعۀ بهائى ايران با وجود تمام فشارها و تعديات ابدًا به اعمال خالف قانون دست 

نمى زند، خير خواه دولت و ملّت است و در هيچ حزب و دسته سياسى مشاركت نمى نمايد، به 

د پايبند است و در مسير خدمت و محبت به ابناء بشر و صلح و دوستى اصول و مبانى اعتقادى خو

مع االسف توجهى ننمودند و گامى در جهت آزادى و احقاق حق . و اتحاد اديان گام بر مى دارد

  . پيروان آيين بهائى بر نداشتند

وقتى اين اعمال را از ديدگاه شرع انور و آيات قرآن مجيد مورد توجه قرار مى دهيم   

الحظه مى كنيم كه خداوند ديانت مقدسۀ اسالم را بر مبناى برادرى و برابرى صرف نظر از م

عقيده، رنگ و قوميت و نظاير آن قرار داده و صرفًا فضل و تقوى را نزد خود قابل اكرام دانسته 

يا ايها النّاس انّا «: سورة الحجرات است كه مى فرمايند۱۳مستند اين مطلب آيۀ شريفۀ . است
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قناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبًا و قبايالٔ لتعارفوا اّن اكرمكم عنداهلل اتقيكم اّن اهلل عليم خل

از نظر ديانت مقدسۀ اسالم مردم در قبول دين آزادند و هر كس مى تواند از دين خود » خبير

ات شريفۀ آي. پيروى كند و هيچ كس حق ندارد دين خود را به زور و ُعنف به ديگرى تحميل نمايد

از نظر ديانت مقدسه اسالم . ُمَبيِِّن اين امر است» لكم دينكم و لى دين» «...ال ِاكراه فى الدين«

مردمى كه تحت لواى اين آيين زندگى مى نمايند از امنيت مال و جان و ناموس برخوردار بوده و 

من قتل «: يدهيچ كس حق ندارد به مال و جان و مسكن افراد تعرض نموده يا هتك حرمت نما

. اسالم دين رحمت، صلح و دوستى است» نفسًا او فسادًا فى االرض فكانّما قتل النّاس جميعًا

حاكى از رحمت خداوند » ما ارسلناك اّال رحمة للعالمين» «و رحمتى وسعت كل شيى«آيات 

نسبت به تمام قبائل، ملت ها و كل بشر صرف نظر از قوم، نژاد، رنگ، مذهب و عقيده مى 

  .اشدب

و  ۱۹و  ۱۴وقتى از ديدگاه قانون اساسى ايران اين وقايع را بررسى مى كنيم توجه به اصول   

اصل سوم، اين تصوير را از قانون اساسى به دست مى دهد  ۹و  ۸و۱۴و بندهاى  ۲۳و  ۲۲و  ۲۰

كه آن سند؛ تساوى در برابر قانون، محفوظ و مصون بودن جان و مال و شغل و مسكن و آزادى 

ده، انتخاب شغل، برخوردارى از تأمين اجتماعى، دادخواهى و برخوردارى از روند عادالنه عقي

دادرسى، مشاركت در ادارۀ امور عمومى كشور و برخوردارى از حق آموزش و پرورش و امثال اينها 

صرف نظر از هر نوع وابستگى قومى، زبانى و مذهبى را به رسميت مى شناسد و مبين اين است 

  .ع و شهروندان بدون هيچ گونه تبعيضى مى توانند از اين حقوق بهره مند گردندكه اتبا

در مقررات بين المللى و در صدر آن منشور ملل متحد و اعالميۀ جهانى حقوق بشر همه بر   

تساوى افراد بشرى و برخوردارى آنان از حقوق و آزادى هاى اساسى بدون تبعيض از حيث نژاد، 

منشور ملل متحد و مادۀ  ۷۶و  ۱۳و  ۵۵مقدمه و مواد : صريح شده استجنس، زبان يا مذهب ت

  ).۱۳۲۴مصوب دولت ايران در سال (اعالميۀ جهانى حقوق بشر  ۲

 ۲۶و  ۲۵و  ۲۴و  ۱۹و  ۱۸ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و مواد  ۲مادۀ   

مصوب (يت يونسكو ، كنوانسيون رفع تبعيض در تعليم و ترب)۱۳۵۴مصوب دولت ايران در سال (

در مورد رفع تبعيض در استخدام و اشتغال  ۱۱۱، مقاوله نامۀ شمارۀ )۱۳۴۶دولت ايران در سال 

كل بر تبعيضات ناروا بر ) ۱۳۶۳مصوب دولت ايران در سال (مصوب سازمان بين المللى كار 

  .جامعۀ بهائى ايران داللت دارند
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ميالدى به تصويب  ۱۹۹۰که در سال از جمله در اعالميۀ جهانى حقوق بشر در اسالم   

حق كرامت انسانى )۲حق حيات )۱اعضاى كنفرانس اسالمى رسيد به طور كلى مبانى حقوقى

حق مساوات در مقابل قانون را براى كليۀ انسان )۵حق آزادى مسئوالنه )۴حق تعليم و تربيت )۳

  .تها شناخته و عدم انجام آنها را ارتكاب خطا در دين به شمار آورده اس

عليرغم كليۀ موازين الهى و قانونى و اجتماعى كه به طور اختصار به شمه اى از آن اشاره   

شد در دايرۀ حاكميت جمهورى اسالمى ايران در اوائل انقالب تصميمى اتخاذ شد كه بشريت را 

متوليان فرهنگى كشور تحت عنوان انقالب فرهنگى تصميم گرفتند . دچار بهت و حيرت نمود

ن بهائى شاغل به تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كشور را كه بعضًا ترم دانشجويا

هاى پايانى را مى گذراندند از دانشگاه ها اخراج و از ورود داوطلبان جديد تحصيالت عالى 

شوراى انقالب  ۱۳۶۹صرفأ به علت بهائى بودن جلوگيرى به عمل آورند و سپس در سال 

ّون صرحتًا جوانان بهائى را از تحصيالت عاليه محروم و باب پرورش و فرهنگى طى مصوبه اى مد

اين وضعيت قريب . شكوفايى استعدادهاى فطرى عده اى از جوانان اين مرز و بوم را مسدود نمود

نشريۀ وابسته به وزارت (در نشريۀ پيك سنجش  ۱۳۸۲سال ادامه يافت تا اينكه در آذر ماه  ۲۰

براى اولين بار در تقاضا نامه شركت در آزمون سراسرى از دين داوطلبان  رسمًا اعالم شد كه) علوم

سؤال نمى شود و فقط پرسيده مى شود داوطلب در آزمون چه معارف دينى شركت مى نمايد كه 

قانون اساسى الزامًا در معارف اسالمى  ۱۳داوطلبان بهائى به علت محدوديت مذكور در اصل 

رت ورودى و شركت در آزمون و اعالم نتايج مرحلۀ اول مالحظه شركت مى نمايند پس از اخذ كا

نفر كه صدها نفر از آنها حائز رتبه هاى  ۸۰۰شد موفقيت جوانان بهائى چشمگير بوده و بالغ بر 

يك تا چهار رقمى و بيشتر بوده اند واجد شرايط براى انتخاب رشته مى باشند ولى پس از دريافت 

وجه شدند كه در كارنامۀ صادره دين داوطلب اسالم قيد شده است و كارنامه، داوطلبان بهائى مت

اين دوگانگى تصميم موجب حيرت و تعجب جامعه بهائى گرديد و متأسفانه خبر مسرت بخش و 

شادى آفرين عدم پرسش از دين داوطلبان كنكور كه جلوه اى از تأمين آزادى عقيده و تالشى در 

عيضات در امر آموزش و پرورش از ناحيۀ دولت جمهورى راه تحقق مبانى حقوق بشر و رفع تب

اسالمى بود عمر كوتاهى داشت و از آن جايى كه قبول شدگان مرحلۀ اول با توجه به اين كارنامه 

انتخاب رشته را نوعى تبّرى از عقيده خود مى دانستند از اين اقدام و بالطبع از رفتن به دانشگاه 

معۀ بهائى است به ارسال تظلم نامه ها به مقامات ذى منصرف شدند و آن طورى كه روش جا
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ربط پرداختند و سازمان سنجش آموزش كشور تلفنى به معدودى از كسانى كه تظلم نامه هايشان 

را دريافت داشته بود اعالم داشت كه به شكاياتشان رسيدگى و ستون دين را از كارنامه هايشان 

م هم كيشان اطالع دهيد تا براى تصحيح كارنامه و حذف نموده است و تصريح نمودند كه به تما

انتخاب رشته مراجعه نمايند و اين امر مجددًا بارقۀ اميدى در دل جوانان بهائى دميد و مجاز 

شدگان به سرعت مراجعه و به انتخاب رشته پرداختند ولى با كمال تأسف در هنگام اعالم نتايج 

بان بهائى تنها در رشتۀ زبان انگليسى پذيرفته شده مالحظه شد كه تعداد انگشت شمارى از داوطل

اند كه به نظر مى رسد اعالم اسامى اين افراد معدود صرفًا به جهت انحراف افكار بين المللى 

صورت گرفته باشد، در حالى كه دالئل و مستندات محكم و غير قابل انكارى وجود دارد كه مى 

سراسرى كه مجاز شناخته شده بودند در دانشگاه بايست اغلب شركت كنندگان بهائى در كنكور 

لذا همچنان اين سؤال در ذهن اعضاى جامعۀ بهائى در ايران و . هاى كشور پذيرفته مى شدند

سراسر جهان و تمام آزادانديشان و طرفداران حقوق بشر باقى مى ماند كه آيا اتخاذ چنين 

ت آن آشكار و هدف آن ايجاد تبعيض تصميمات غير عادالنه و تشبث به چنين روشهايى كه ماهي

و تضييع حقوق مسلمۀ يك جامعۀ مظلوم است موافق عدل و انصاف مى باشد؟ آيا مى توان عده 

اى طالب كمال را به صرف اعتقادات دينى از تحصيل علم و دانش و بروز استعدادات 

  خدادادى آنها محروم و ممنوع نمود؟

سالمى مى گذرد و بهائيان در برابر هر جفايى وفا سال از دوران حكومت ا ۲۵به هر تقدير   

نمودند و تعديات گوناگون و تضييقات شديد پردامنه موجب نشد كه هرگز سر مويى از منهج قويم 

الهى پا فراتر گذارند و همچنان به حكم ايمان و اعتقاد به حبل صبر و تحمل متمسكند و انتظار 

والنى كه براى رفع شبهه و سوء ظن مدت قابل توجهى دارند كه اوليا محترم امور در اين مدت ط

است دريافته باشند كه بهائيان معتقد به وحدانيت الهيه و معترف به حقانيت جميع اديان و 

مرسلين و بقاى روح و مصدق كليۀ كتب آسمانى مى باشند و بنابر احكام شريعت خود از حكومت 

تأمين منافع وطن از طريق خدمات فرهنگى و  و مقررات و قوانين مملكتى اطاعت مى كنند و در

اجتماعى و اقتصادى و عمرانى ساعى و جاهدند و براى استقرار فضائل و كماالت عالم انسانى و 

تحقق آرمانهاى بين المللى از جمله صلح عمومى و وحدت عالم انسانى از هيچ تالش و 

أمين آزادى جامعۀ بهائيان ايران و حال انتظار اين است كه نسبت به ت. فداكارى دريغ نمى ورزند
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اعادۀ حقوق مسلوبه و رعايت حقوق انسانى آنان به موجب اصول قانون اساسى اقدام عاجل 

  .معمول فرمايند

  انبا احترام، جامعۀ بهائيان اير
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 توضيحاتى دربارۀ بيانيۀ رسمى دولت جمهورى اسالمى  :۲ضميمۀ شماره 

جامعه  ىندگيو پاسخ نما» نقش آنت، منشاء و يبهائ«ايران تحت عنوان 

  در سازمان ملل متحد به آن يىبها ىجهان

   
  

  نمايندگى جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل

  ۱۹۸۳اگست 

بهائيت، منشاء و «تحت عنوان  توضيحاتى دربارۀ بيانيۀ رسمى دولت جمهورى اسالمى ايران

  »نقش آن

مى ايران براى بى اعتبار ساختن به عنوان بخشى از مبارزات مستمر دولت جمهورى اسال  

انتشار  بهائيت، منشاء و نقش آنديانت بهائى، اين دولت اخيرًا بيانيه اى رسمى تحت عنوان 

  .داده است

مقصد عنوان شده براى انتشار اين بيانيه ارائه و روشن ساختن حقايقى درباره ديانت بهائى   

آشكار و تناقضاتى كه در آن موجود است و با اما به توجه به لحن تند و اشتباهات و اغالط . است

توجه به نوع مدرك كه به هيچ وجه قانع كننده نمى باشد، اين مسأله واضحًا مشهود است كه 

بيانيه ابدًا انطباق و توجهى به حقايق و واقعيات نداشته بلكه صرفًا به منظور بدنام كردن جامعۀ 

  .بهائى صدور يافته است

ين بيانيه آن است كه از ادعاى دولت ايران مبنى بر اينكه ديانت هدف واقعى از صدور ا  

بهائى يك گروه با ماهيت سياسى مخرب مى باشد حمايت نمايد و به همين دليل و بهانه 

تضييقات وارده و اعدام بهائيان در ايران را موجه قلمداد نمايد و مهمتر از همه هدف اصلى 

انگيزه و علت واقعى به طور كامًال ساده . شاند و مخفى سازدتضييقات وارده بر جامعۀ بهائى را بپو

  .تعصب مذهبى كهنه و قشرى است
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در اوائل ظهور ديانت بهائى كه منشاء و مبدأ آن ايران و در اواسط قرن پيش بود رؤساى   

دينى كشور دالئل واقعى خود را براى مخاصمت و مخالفت با اين ديانت جديد به هيچ وجه 

فقط همين نكته كه ظهور ديانتى بعد از اسالم براى مسلمانان شيعه . ن نمى نمودندپنهان و كتما

زيرا ديانت بهائى را به عنوان يك بدعت . بنيادگرا تحقير آميز و غير قابل قبول بود مطرح مى گرديد

در قتل عامهاى دسته . خطرناك شمرده و مومنين به آن را مرتدى كه مستحق مرگند مى دانستند

نفر از مردان، زنان و كودكان به طور وحشيانه  ۲۰۰۰۰ه بوسيلۀ آنان تنظيم شد، بيش از جمعى ك

در . اما با گذشت و تغيير زمان شعارها و استدالالت آنان دستخوش تغير گشت. اى كشته شدند

قرن بيستم ايدۀ جديد در خصوص تحمل و احترام به عقايد مخالف دينى در ايران نيز نفوذ يافت 

مذهبى بنيادگرا متوجه شدند كه جهت حمله به ديانت بهائى فقط بر مبناى اصول  و رهبران

ماده گرايى، نفوذ افكار غير . عقيدتى و دينى ديگر نمى توانند حمايت عامۀ مردم را جلب كنند

مذهبى در بين طبقات جامعۀ تحصيل كرده كه مليت را به جاى مذهب پذيرفته بودند تأثير 

براى آنكه افراد را بر ضد هموطنان بهائى خود تحريك نمايند الزم بود . بودعميقى به جاى نهاده 

كه آنان را متهم به وطن فروشى و انگيزه سياسى داشتن نمايند اتهامات بى اساس و جعلى 

متناسب با زمان به وسيلۀ رؤساى دينى اختراع و به منظور تحريك و شعله ور ساختن افكار عمومى 

ن اشاعه يافت در نتيجه بهائيان هدف تبعيضات و تضييقات و يورشهاى براى ضديت با بهائيا

انقالب ايران سرسخت ترين مخالفين ديانت بهائى . مكرر در تمام دوران رژيم پهلوى قرار گرفتند

را به قدرت رساند و ما اكنون شاهد آغاز مجدد تعصب مذهبى قشرى و تضييقات سبعانۀ وارده 

  .تيم كه از آغاز ظهور اين ديانت تا كنون بى سابقه بوده استبر جامعۀ بهائى به شدتى هس

دولت جمهورى اسالمى ايران كه در برابر اعتراضات زياد دول مختلف جهان نسبت به   

رفتار با جامعۀ بهائى قرار گرفته و مايل نيست كه رسمًا بپذيرد كه بطور سيستماتيك و منظم و 

ائى وارد مى سازد اكنون سعى بر آن دارد كه جامعۀ اصولى تضييقات خود را بر عليه جامعۀ به

جهانى باالخص ُدَول غير غربى را متقاعد سازد كه ديانت بهائى يك تشكيالت سياسى است و 

  .پيروان آن در سراسر جهان در فعاليت هاى خرابكارانه شركت دارند

ديانت . داند جامعۀ جهانى بهائى به شدت تمام اين اتهامات را تكذيب كرده و مردود مى  

بهائى يك ديانت جهانى مستقل و پيروان آن به موجب احكام آن ديانت از مداخله در امور 

  .سياسيه و هر گونه فعاليتهاى هواخواهانه و حزبى و مخرب ممنوعند
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جامعه هاى بهائى در سراسر ممالك جهان وجود داشته و فعاليت آنان بر دول اين ممالك   

فعاليت هاى جامعه هاى . سياسى، غير حزبى و صلح آميز مى باشد واضح و آشكار است كه غير

بهائى در هر كشورى به صورت علنى و آشكار بوده و مى تواند مورد بررسى دقيق قرار گيرد و 

جامعۀ جهانى بهائى از تشكيل هيئتى بى طرف براى تحقيق دربارۀ فعاليتهاى اين جامعه 

خرابكارانه استقبال مى نمايد زيرا اين امر براى  بخصوص درباره اتهام فعاليت هاى سياسى و

هميشه تمام اتهامات دروغ و كينه توزانه اى را كه به وسيلۀ دولت ايران ادعا شده است باطل 

  .خواهد كرد

جامعۀ جهانى بهائى در اين جوابيۀ كوتاه قصد آن ندارد كه با تشريح مفصل هر گونه   

. ه جديد ايران وجود دارد بررسى، پاسخ و تكذيب نمايدافترائات و دروغ هايى كه در اين بياني

بلكه فقط به جواب هاى كلى زير دربارۀ بحث هاى اساسى كه در آن نشريه وجود دارد اكتفا مى 

  .نمايد

  

  ):۳ صفحه( مقدمه

در مقدمۀ بيانيه ذكر شده است كه دول غربى و وسائل ارتباط جمعى در غرب به تنهايى   

ئلۀ بهائيان بوده و از آن به عنوان وسيله اى براى عيب جويى و حمله به مسئول جلب توجه به مس

كميتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز متهم به . جمهورى اسالمى ايران سوء استفاده نموده اند

مشاركت و همدستى در اين امر شده است نويسندگان اين گزارش رسمًا از ذكر اين مسئله كه دول 

ى در افريقا، آسيا، اقيانوسيه و امريكاى التين نيز عمل برخورد با بهائيان را و وسائط ارتباط جمع

محكوم نموده و متضممين حقوق بشر در تعدادى از ممالك اسالمى نيز تضييقات وارده بر بهائيان 

را به عنوان عملى خالف تعاليم اسالمى مورد سرزنش قرار داده و اظهار تأسف نموده اند 

  .خوددارى كرده اند

  

  ) :۹و  ۸، ۶تا  ۳صفحات( مبدأ ظهور و منشأ ديانت بهائى

ادعاى اينكه ديانت بهائى محصول امپرياليسم روسيه بوده و موجوديت خود را تنها مرهون   

فعاليتهاى يك جاسوس روسى است كه به نقاب مال در آمده بود آن قدر احمقانه است كه حتى 

تمام اين مبحث بر اين مبنا استوار . زاء قرار داده اندعلما و فضالى اسالمى نيز آن را مورد استه
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است كه در اوائل ظهور ديانت بهائى چند ديپلمات روسى به مقامات مسئول ايران به منظور 

اما اين ارتباط روسى در . متوقف ساختن تضييقات مذهبى وارده بر بهائيان مراجه نموده اند

به عنوان  ٤٧٥»كتب تاريخى«د بحث قرار گرفته و از بيانيه، به تنهايى به عنوان يك واقعيت مور

  .شاهد استفاده شده است

در اين باره بايد توجه نمود كه متجاوز از يك قرن دشمنان ديانت بهائى تعداد زيادى كتب   

و مقاالت و رديه بر ضد ديانت بهائى و پيروان آن منتشر كرده و عمدًا تاريخ و تعاليم آن را تحريف 

به عنوان نمونه در اين نشريات تصوير شارعين ديانت بهائى را به عنوان . وده اندو سوء تعبير نم

افرادى فاسد از لحاظ اخالقى ترسيم و تعاليم آن را به نحوى تحريف كرده اند كه به ظاهر 

مضحك و ضد اسالمى جلوه گر شود و وقايع تاريخى كه شامل قربانى شدن مؤمنين بهائى است 

  .ه آنان را به عنوان افرادى خون آشام و جنگجو نشان دهدبه نحوى حكايت شده ك

بيانيۀ ايران شامل نمونه هاى متعددى از اين گونه تحريفات مى باشد كه جميعًا با نقل قول   

اگر تصور رود كه اين نقل قول ها مخصوصًا به خاطر انتشار . هايى مورد حمايت قرار گرفته است

نتيجه گرفت كه افرادى كه آن را جمع آورى كرده اند به وفور  اين گزارش اختراع نشده باشند بايد

رديۀ ضد بهائى نقل قول نموده و از يك افترا براى اثبات افتراى ديگر بهره » !كتب تاريخيه«از 

  .جسته اند

عالوه بر تحريفات مذكور گزارش شامل اشتباهات بزرگ و اساسى دربارۀ حقايقى است كه   

چون اين مسائل تأثيرى در مباحث ضد بهائى اين . آن تحقيق نمود به آسانى مى توان دربارۀ

گزارش ندارد، لذا مى توان تصور نمود كه اشتباهات اخير عمدى نبوده بلكه وجود اين خطاها به 

  .طور وضوح عدم تمايل كلى نويسندگان را به صحت مطالب نشان مى دهد

  

  ) :۱۱تا  ۶صفحه(ادعاى وابستگى ميان ديانت بهائى و استعمار 

به خصوص در (مؤلفيِن بيانيه كوشش زيادى كرده اند كه در آثار رسمى و اصيل بهائى   

آنجا كه چنين . اشاره و مطالبى دربارۀ دول يا مقامات رسمى دولتى غربى بيابند) كتاب قرن بديع

ى و مطلبى يافت شده است به عنوان مدركى دال بر نوعى رابطۀ غير مجاز پنهانى بين ديانت بهائ

را مطالعه مى كند درمى يابد كه هيچ » مدرك«خواننده ايكه اين . دول غربى ارائه گرديده است

در سراسر تاريخ ديانت بهائى تعدادى ديپلمات اعم از شرقى و غربى صرفًا به . پايه واساسى ندارد
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موده و دالئل بشر دوستانه خواسته اند كه به بهائيان ستمديده و مورد شكنجه واقع شده كمك ن

در كتب بهائى . دربارۀ آنان به مقامات رسمى مراجعه و خواسته اند كه دست از تضييقات بردارند

اين گونه اقدامات كه در گذشته غير عادى نبوده همان گونه كه اكنون نيز غير عادى نيست و 

رسمى آنان و دربارۀ اقدامات ) نه تنها ُدَول غربى(همچنين موارد مشابهى از اقدامات ُدَوِل جهان 

اشاره . شناخت ديانت بهائى، مقام و تعاليم آن با حق شناسى و احترام ثبت و ياد شده است

هايى در اين باره در حاليكه به وضوح بيانگر جنبۀ انسانى و بى غرضانۀ بسيارى از دول مى باشد 

ئى تلقى نمى تواند به عنوان مدركى براى ارتباط و سازش سياسى ميان اين دول و ديانت بها

وابستگى «در اين گزارش كوشش بيشتر براى تمهيد مدرك به منظور توجيه برخى . گردد

ذكر حوادث فلسطين در جنگ بين المللى اول است كه به نظر آنان در اصل » استعمارى

گزارش به غلط مطرح مى سازد كه . كشمكش بين اسالم و قدرتهاى استعمارگر بوده است

پسر شارع ديانت بهائى به عنوان عامل دولت ) ه عباس افندىمعروف ب(حضرت عبدالبهاء 

انگليس در فلسطين بوده و در حاليكه افراد بومى در قحط  و غال بودند گندم ذخيره و در اختيار 

قشون انگلستان قرار داده و به همين دليل مورد حفاظت قرار گرفته، پاداش مالى داده شده و 

ز طرف دولت انگلستان در ازاء خدمات مذكور به ايشان اعطاء ا knight)(  )نايت(باالخره لقب 

  .گرديده است

ذكر شده است چيزى جز تحريف فاحش و » حقيقت«اين نسبت هاى نابجا كه به عنوان   

حضرت عبدالبهاء هرگز وجهى از دولت انگلستان دريافت ننموده و به لحاظ . وقيحانه نيست

) نايت(را و مستمندان فلسطين در جنگ جهانى اول لقب تقدير از خدمات بشر دوستانۀ خود به فق

مبنى براينكه حضرت عبدالبهاء در ) ۴پاراگراف  ۱۰صفحۀ (به ايشان اهدا شده است، ادعاى 

حاليكه مردم محلى در قحطى به سر مى بردند گندم در اختيار ارتش انگلستان قرار دادند با خود 

اين مدرك . كامًال متناقض است) ۲۷صفحۀ  ۴ مدرك مثالً (مدركى كه براى اثبات آن به كار رفته 

به روشنى واضح مى سازد كه گندمى كه به وسيلۀ حضرت عبدالبهاء كشت گرديد براى رفاه مردم 

همچنين از مدرك . مصرف شده است ۱۹۱۸تا ۱۹۱۴محلى قحطى زده در طى ساليان جنگ از 

ك بار آن هم در آخر جنگ به آن مذكور اين حقيقت آشكار مى شود كه قشون انگليسى تنها ي

  .دسترسى داشته است
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معاهدۀ دولت انگلستان در حفاظت جانى حضرت عبدالبهاء در جواب و اجابت تقاضاى   

بهائيان انگلستان بود كه اطالع يافته بودند فرماندۀ قواى ترك به طور علنى قسم خورده بود كه 

وضعيتى امروزه نيز وجود دارد كه  چنين. حضرت عبدالبهاء را در جبل كرمل به صليب كشد

بهائيان در ممالك مختلف به حكومت هاى مربوطۀ خود براى مساعدت به هم كيشان ايرانيشان 

  .مراجعه مى نمايند

اين گزارش اسامى تعدادى از مقامات عالى رتبۀ انگليسى را كه در تشييع جنازۀ حضرت   

ذكر اينكه رؤساى اديان اسالم، مسيحى،  عبدالبهاء شركت داشته اند را ذكر مى نمايد ولى از

يهودى، و جامعه هاى ديگر مذهبى در ارض اقدس و مقامات بلند پايۀ تمام طبقات جامعۀ 

  .فلسطين نيز در اين مراسم شركت كرده اند خوددارى ورزيده است

  

  ):۱۴تا ۱۱صفحات (ادعاى وابستگى ديانت بهائى با صهيونيسم 

د شبهه در ذكر رابطۀ سياسى ميان ديانت بهائى و صهيونيسم بيانيۀ ايران به منظور ايجا  

مجدانه آثار بهائى را به طور وسيع به كار مى برد كه درآن وضع و مقام ديانت بهائى و مركز جهانى 

بار ديگر خواننده متوجه مى گردد كه اين مطالب كامًال بى . آن در ارض اقدس ذكر شده است

سياسى است و صرفًا حاكى از وقايع مختلفه ايست كه قطعًا به كلى فاقد محتواى . اساس است

نشان دهنده رابطه ايست كه ناگزير بين مركز يك تشكيالت غير دولتى بين المللى و دولت ميزبان 

  .بايد وجود داشته باشد

همان گونه كه جامعۀ بين المللى بهائى در موارد متعدد ديگر بيان داشته است، مركز   

رن گذشته ساليان دراز قبل از ايجاد دولت اسرائيل مستقر بوده و هيچ گونه جهانى بهائى در ق

حضرت بهاءاهلل شارع ديانت بهائى به دستور و فرمان دو دولت . ارتباطى با صهيونيسم ندارد

در آن  ۱۸۹۲اسالمى ايران و تركيه به ارض اقدس سرگون شدند و تا زمان صعود مبارك در سال 

رۀ مطهره شان در آنجا بر پا گشت و بدين ترتيب ارض اقدس مركز روحانى مقب. اقليم مقيم بودند

حضرت بهاءاهلل بنفسه المقدسه مقرر فرمودند كه مركز روحانى و . جهانى ديانت بهائى گرديد

بنابراين مركز ادارى جامعه جهانى . ادارى آئينشان بايد هميشه در يك مكان مشتركًا مستقر گردد

اقدس بوده و همچنان بايستى در آن مكان باقى و برقرار بماند و به دليل بهائى همواره در ارض 

  .مقتضيات و مصالح سياسى موقت نمى تواند مجددًا تغيير محل يابد
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در گزارش اشاراتى به اين مسئله شده است كه بهائيان تبرعات خود را به اسرائيل مى   

قيقت تبرعات ارسال شده از طرف بهائيان در ح. فرستند تا صهيونيسم بين المللى را تقويت نمايند

در سراسر جهان به مركز جهانى بهائى صرفًا و منحصرًا به منظور تعمير و نگهدارى اعتاب مقدسه و 

بايد توجه داشت كه جامعه هاى دينى . اماكن تاريخيه در ارض اقدس و امور ادارى آئينشان است

فظ اماكن مقدسه خود در اسرائيل تبرعاتى ديگر نظير جامعه هاى مسلمان و مسيحى نيز براى ح

مى فرستند ولى دولت ايران هيچ گاه آنان را متهم نكرده است كه كمك مالى به دولت اسرائيل 

  .مى نمايند

  

  ):۱۵و ۱۴صفحات (ادعاى اينكه ديانت بهائى حزبى سياسى است نه يك ديانت 

» بستگى روسىوا«قسمت اعظم بحث مربوط به اين ادعاى كذب و مسائلى نظير   

استفاده » !كتب تاريخى«كه در آن كامًال از » وابستگى به صهيونيسم«و » وابستگى استعمارى«

شده است قبًال مورد بحث قرار گرفته و بطالن و بى اعتبارى آن ثابت گشته و ديگر نيازى به بحث 

ه اند در صفحات تنها افتراى جديد يعنى اينكه بهائيان حامى سياسى شاه فقيد بود. بيشتر ندارد

  )۱۱تا  ۹صفحات .(بعد مشروحًا ذكر خواهد شد

  

  ):۱۷تا۱۵صفحات (ايرادات نسبت به نمونه هايى از تعاليم بهائى

در اين قسمت گزارش ايران گردآورندگان، احكاِم ديانت بهائى را به طور ناقص ذكر و يا   

چنانچه بخواهيم . تراع نموده اندآن را به غلط تعبير كرده اند و در مواردى نيز احكامى را خود اخ

  .در مورد چنين مسائل ايدئولوژيكى نيز توضيح دهيم بحث به طور نامناسبى به درازا خواهد كشيد

بر خالف آنچه كه منظور گزارش بوده است هيچ گونه كتمان و يا مفهوم مشئومى در هيچ   

واند به طور آشكار مورد مطالعه يك از تعاليم ديانت بهائى وجود نداشته و تمام احكام بهائى مى ت

  .و مداقه قرار گيرد و هر كس قادر است دربارۀ آن سؤال و تحقيق نمايد

اين ادعا كه بهائيان به موطن يا كشورى كه محل اقامت آنان است وفادار نيستند تحريف   

كه عمدى تعاليم ديانت بهائى است كه از تابعيِن خود ُمِصّرًا مى خواهد و نصيحت مى نمايد 

اتباع وفادار مملكت خود بوده و وطن پرستى آگاهانه و عاقالنه اى را توصيه مى نمايد ولى مليت 
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پرستى افراطى و بى پايه را مردود دانسته و عقيده دارد در اين عصر بايد هدف و آرمان بشريت 

  .ىتأسيس وحدت عالم انسانى و جميع ملل و نحل باشد نه صرفًا به ترويج منافع و مصالح مل

همان طور كه در گزارش آمده است عدم مداخله در امور سياسيه در حقيقت يكى از تعاليم   

عدم مداخله در امور سياسيه به عنوان پوششى براى «اما اين ادعا كه . اساسى ديانت بهائى است

به طورى كه . به همان اندازه كذب است كه واضح البطالن مى باشد» عمليات خرابكارى است

  .كر شد بهائيان به موجب تعاليم خويش از هر نوع فعاليت مخرب ممنوعندقبًال ذ

ادعاى اينكه ديانت بهائى همكارى با حكام ظالم را توصيه مى نمايد تحريف احكام آن   

ديانت است كه پيروانش موظف به وفا و صداقت و اطاعت از دولت در مملكتى كه در آن زندگى 

  .ع و موقعيت سياسى حكومت مى باشندمى كنند، بدون توجه به شكل يا نو

ديانت بهائى عداوت سرسختانه با اسالم «باالخره اندك اثرى از حقيقت در اين ادعا كه   

هيچ نشانه . وجود ندارد» داشته و معتقد است كه تمام مسلمين در سراسر جهان بايد نابود گردند

مطلبى تعبير گرددو كامًال اى در آثار بهائى وجود ندارد كه حتى بتوان امكان داد چنين 

آشكاراست كه اين ادعاى تحريك آميز در گزارش مخصوصًا به منظور ايجاد عناد و عدم اعتماد 

  .براى خوانندگان مسلمان و دول اسالمى درج گشته است

در حقيقت ديانت بهائى حامى و مدافع وحدت اديان بوده و تعليم مى دهد كه تمام بى   

اجماًال نحوۀ بر خورد و روش . و تبعيض دينى بايستى از بين برودحرمتى، عدم تحمل، تعصب 

در حالى كه پيروان ساير . بهائى در برابر ساير اديان به اين طريق تلخيص مى گردد و قابل ذكر است

اديان معتقدند كه ظهورات الهيه با پيامبر آنان خاتمه يافته، ديانت بهائى پيشرفت و استمرار 

ليم مى دهد و حضرت بهاءاهلل شارع ديانت بهائى مربى اخير الهى اما نه ظهورات مقدسه را تع

همچنين بهائيان معتقد به وحدت . آخرين آنان مى باشند كه براى هدايت بشر ظهور فرموده است

اساسى جميع اديان بزرگ عالم بوده و شارعين اديان الهى را ملهم به الهامات ربانيه و محترم و 

حقيقت به استثناء نفس ديانت اسالم آئين بهائى تنها ديانت مستقل جهانى  در. (معزز مى دارند

از اين جهت براى يك فرد بهائى .) است كه قرآن كريم را به عنوان كتابى آسمانى مى شناسد

  .مخالفت، تحقير و يا تخريب اديان ديگر انكار يكى از اساسى ترين اصول و مبادى ديانتى است

  

  ):۲۱تا  ۱۸صفحات ( ائيان و رژيم پهلوى و ساواكادعاى همكارى ميان به
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اين ادعا كه بهائيان با رژيم شاه فقيد همكارى نموده و از او حمايت كرده اند از اين   

حقيقت سرچشمه مى گيرد كه به موجب تعاليم ديانت بهائى بهائيان به حكومت كشور خويش 

ى و يا تشكيالت مخربى كه با رژيم وفادار بوده و بالنتيجه بهائيان ايران به تشكيالت سياس

مخالفت مى نمودند نپيوستند همين اصل در زمان حاضر به وسيلۀ بهائيان در برابر رژيم جديد نيز 

رعايت مى شود اين ادعا كه بهائيان با ساواك همكارى داشته اند نيز به همان نسبت كذب است، 

  .شناخته اند هيچ گاه بهائى نبوده اندمقامات مسئول ساواك نظير پرويز ثابتى كه او را بهائى 

كه تمام جامعۀ بهائى در ) كه بايد به خوبى از آن آگاه باشند(با عدم توجه به اين حقيقت    

معرض تبعيضات و تضييقات عديده باستثناء اعدام به خاطر ديانتشان در سراسر دوره پهلوى بوده 

ه بهائيان اقدام مى كرد، گردآورندگان اند و اينكه ساواك يكى از عوامل اصلى بود كه بر علي

قسمت اصلى سازمان حكومت «بيان مى نمايند كه  ۱۸گزارش به طور غير منطقى در صفحۀ 

  ».معدوم شاه مخصوصًا ساواك به وسيلۀ بهائيان اداره مى شد

نظير بقيۀ مطالبى كه . نفر را به عنوان بهائى ذكر مى نمايد ۱۳گزارش در ادامۀ اين بحث   

گزارش آمده است صورت اسامى مذكور حاوى نيمى از واقعيت است و نيم ديگر چيزى  در اين

هيچ يك از اين مقامات سياسى كه در گزارش ذكر شده . جز افسانه و توهمى تخريبى نمى باشد

ژنرال . هرگز بهائى نبوده اند، همچنين ليلى امير ارجمند) هويدا، روحانى، پارسا و ثابتى(اند 

اما از . بهائى بود ولى به خاطر قبول پست سياسى از جامعۀ بهائى طرد گرديد صنيعى روزگارى

بقيه كه بهائى هستند هيچ يك به هيچ وجه با عمليات سياسى يا امنيتى در رژيم شاه ارتباط و 

آقاى خادمى رئيس هواپيمايى ملى . دكتر ايادى يكى از پزشكان شاه بود. مشاركت نداشته اند

اسخ يك استاد ممتاز اقتصاد و تعليم و تربيت در پروژه هاى رشد و توسعۀ سازمان شاپور ر. كشور بود

خانم ايشان مهرى كه روانشناس برجسته اى بود در برنامۀ توسعۀ فرهنگى . برنامه همكارى داشت

آقايان ثابت و يزدانى . گه گاه مسئوليت هايى بر عهده داشته و يا مورد مشاوره قرار مى گرفته است

حسين امانت يك آرشيتكت ممتاز و معروف است و بدون . رت خصوصى دست داشتنددر تجا

شك نام او به اين دليل به ليست اضافه شده است كه طراح َمقرِّ دائمى بيت العدل اعظم الهى 

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

   

  ):۲۱تا  ۱۸صفحات ( ادعاى مدارك ساواك
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آنچنان كه به (اگر . در اينجا دو سؤال بسيار شايان توجه در مورد اين مدارك مطرح مى شود  

ساواك به وسيلۀ بهائيان اداره مى شد چرا اين سازمان بر ) طور كذب در اين گزارش آمده است

  ضد بهائيان جاسوسى مى كرده و گزارشات مضر از اين جامعه مى داده است؟

به اينكه تهيه كنندگان اين گزارش خواسته اند اين تناقض آشكار را مسكوت بگذارند نظر   

  :سوال ديگر مطرح مى گردد

با توجه به اينكه دولت فعلى ايران ساواك و تمام اعمال آن را به طور كامل بى اعتبار   

  ار مى رود؟دانسته چرا مدارك ساواك حال به عنوان مدارك معتبر و رسمى در مورد بهائيان به ك

دربارۀ نفس مدارك تاريخ بعضى از جلسات بهائى و اسامى شركت كنندگان در آن ممكن   

اما اظهاراتى كه به غلط از قول ) ساواك بهائيان را شديدًا تحت نظر داشت(است صحيح باشد 

بهائيان ذكر شده است آن قدر مضحك و مسخره است كه ساختگى بودن آن به وضوح آشكار مى 

كه از لحاظ سياسى به (ين مطالب ساختگى به منظور تأمين اهداف خود ساواك است ا. باشد

و همچنين همكار عمده و اساسى ساواك، انجمن متعصب و قشرى ) بهائيان حمله مى كرد

در «همكارى بين اين دو گروه ) كه از لحاظ دينى با بهائيان مخالفت مى نمود(تبليغات اسالمى 

به چاپ  ۱۹۸۰در مجلۀ مجاهد مورخ نهم جون » !علمى و منطقى حمله به بهائيان به طريق

تحت عنوان تضييقات وارده : براى اطالع از متن كامل به گزارش بهائيان در ايران. (رسيده است

  .)مراجعه فرماييد ۱۹۸۲چاپ  ۸۳بر يك اقليت مذهبى صفحۀ 

صوص هيچ يك از در خ» اقرارى«به خالف ادعاى مندرج در گزارش ايران هيچ فرد بهائى   

صرفًا نقل  ۱۸مذكور در صفحۀ » اقرار«اتهاماتى كه بر ضد جامعۀ بهائى شده است هرگز ننموده و 

قولى است از يك مدرك ساواك و كوچكترين مدركى براى حمايت از اتهامات وارده بر عليه 

آخر صفحۀ  ۲۱مداركى كه به عنوان سند داده شده است و . بهائيان هرگز وجود نداشته است

و يا مدارك شديد اللحن و ) ۱۶تا  ۱اسناد (گزارش ايران را در بر مى گيرد يا نقل قولهاى بى پايه 

  .مى باشد) ساواك ۳۶تا  ۱۷اسناد جعلى (آشكارا مجعول 

عدم توانايى مقامات مسئول ايران در به دست دادن مدارك معتبر بر ضد بهائيان ابدًا   

انت بهائى در زمينۀ وفادارى و اطاعت از حكومت و عدم زيرا اصول و تعاليم دي. عجيب نيست

مداخله در امور سياسيه يا فعاليتهاى مخرب كامًال اس اساس است و با تغيير دولتهاى متغيّر و يا 

  .شرايط دگرگون شونده دستخوش تغيير نمى شود
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  ):۲۴تا  ۲۱صفحات (وضع برخورد دولت ايران با بهائيان 

شامل ) در ضمن توده اى از انتقادات تلخ و نامربوط سياسى( قسمت نهايى گزارش ايران  

  .اظهارات كاذبۀ چندى دربارۀ رفتار حكومت ايران با پيروان ديانت بهائى مى باشد

ديانت » ماهيت امپرياليستى«بيان مى كند بسيارى از بهائيان  ۳پاراگراف  ۲۳در صفحۀ   

حقيقت » .به آغوش مردم اسالم برگشته اند« خود را تشخيص داده و بنابراين از آن تبرى نموده و

بهائى كه بزرگترين اقليت مذهبى را در ايران تشكيل مى دهند در برابر  ۳۰۰.۰۰۰اين است كه 

تضييقات بى رحمانه اجتماعى، مالى، روانى و فشار جسمى استقامت نموده و عليرغم تمام اين 

نفر بهائى اعدام شدن را بر تبرى كه به  ۱۴۲فشارها اعتقاد خود را از دست نداده اند و تا كنون 

وسيلۀ آن جان خويش را نجات دهند ترجيح داده اند و صرفًا تعداد قليلى از بهائيان از ديانت 

  .خود تبّرى كرده اند و آن هم در اثر فشارهاى جسمى شديد و النهايه بوده است

ان مى كند كه هيچ فرد عقيدۀ رسمى دولت ايران را بي) ۵پاراگراف  ۲۳در صفحۀ (گزارش   

بهائى هرگز به خاطر اعتقاداتش به وسيلۀ دولت ايران كشته نشده است بلكه هر فرد بهائى كه 

  .محكوم به مرگ شده و يا به زندان رفته است مقصر و به خاطر خيانت بر عليه كشور بوده است

وارد مى شود اين بحث تضييقات ساريه و مداومى را كه بر تمام جامعۀ بهائى در ايران   

توضيح نمى دهد و همچنين اين حقيقت كه هيچ گونه مدركى در حمايت از اتهامات وارده بر 

عليه بهائيانى كه اعدام شده اند را ذكر نمى كند و نيز اين حقيقت را از نظر دور مى دارد كه در 

آزاد شده و موارد معدودى كه يك بهائى آمادگى خود را براى تبرى اعالم داشته است بالفاصله 

از تمام اتهاماتى كه بر عليه او بوده مبرى گرديده است در حاليكه بهائيان هم بند ديگرش كه از 

اين بحث مفقود شدن بعد از . تبّرى احتراز نموده اند به همان اتهامات مشابه اعدام شده اند

نان آنان را كه نفر جانشي ۸توقيف تمام اعضاى محفل ملى بهائيان ايران و همچنين اعدام مخفى 

همچنين روشن نمى سازد كه چرا در ليست بهائى شامل زنان . قبالٔ اعالن نشده بود بيان نمى كند

  .و نوجوانان هم اكنون بدون جرم در زندان هاى ايران نگاه داشته شده اند

اين بحث كه تضييقات در سطح وسيع بر عليه جامعۀ بهائى به خاطر عقايد مذهبى وجود   

رابر اين حقيقت كه اموال و امالك جامعه بهائى و اماكن مقدسه ايران مصادره و ضبط ندارد در ب

شده و يا ويران گشته است و هزاران بهائى بى گناه از حقوق اساسى بشرى خود به طريق غير 
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انسانى نظير انفصال از خدمت و شغل، قطع حقوق بازنشستگى، ضبط اموال شخصى، 

عيت از تعليم و تربيت اطفال متقاعد كننده نبوده و بحثى غريب و محروميت از وسائل كار و ممنو

  .غير واقعى است

كه بهائيان مادام كه در فعاليتهاى ضد حكومتى ) ۵و  ۲پاراگراف  ۲۳صفحۀ (اين ادعا   

شركت نكرده اند به موجب قانون اساسى از حفاظت و حمايت قانونى بر خوردار ند نيز دروغى 

ايران بهائيان را به عنوان يك اقليت مذهبى به رسميت نمى شناسد و  قانون اساسى. بيش نيست

بنابراين به موجب احكام اسالمى كه قانون اساسى بر مبناى آن تدوين گرديده است بهائيان 

به موجب نظام . داراى هيچ گونه مقام، حقوق يا صيانت و حفاظتى در قانون اساسى نمى باشند

ى زمانى به آنان اعطاء مى شود كه از ديانت خويش تبرى نموده قانونى فعلى و جديد حقوق اساس

  ».به آغوش اسالم درآيند«و 

عليرغم انكارهاى مكرر دولت ايران روشن است كه تضييقات وارده بر جامعۀ بهائى صرفًا   

به علت عقايد دينى آنان است و همچنين به وضوح مبرهن و آشكار است كه اتهامات وارده در 

فقط اقدامى از طرف دولت ايران براى  بهائيت، منشاء و نقش آنتحت عنوان  بيانيۀ رسمى

منحرف كردن توجه بين المللى از تحريكات تعصب آميز مذهبى كه باعث اين تضييقات است و 

  .به منظور هدم شهرت نيكى است كه جامعۀ بهائى در سراسر جهان از آن برخوردار است

ايران و اتهامات كاذبه بر عليه آنان كه به وسيله جمهورى  تضييقات وارده بر جامعۀ بهائى در  

اسالمى ايران وارد آمده است به طور كامل ترى در نشريات جامعۀ بين المللى تحت عنوان 

اين . مطرح و ذكر شده است گزارشى از تضييقات وارده بر يك اقليت مذهبى: بهائيان در ايران

به چاپ رسيده و طبع دوم آن با ) ۱۳۶۰د ماه خردا(۱۹۸۱گزارش براى اولين بار در جون 

  .منتشر گرديده است) ۱۳۶۱تير ماه (۱۹۸۲اضافات در جوالى 
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  :۳ ضميمۀ شماره

  رانيان اييخطاب به بها ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶موّرخ  پيام بيت العدل اعظم الهى

  

  رانيدربارۀ ا ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶پيام بيت العدل اعظم الهى موّرخ 

  

  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶

  ۱۶۰شهرالقول  ۴

  ياران و ياوران حضرت رحمن در كشور مقدس ايران مالحظه فرمايند

  اى دوستان محبوب

بيش از يكصد و بيست و پنج سال پيش حضرت عبدالبهاء رساله اى خطاب به ملّت ايران   

از آنجا كه جامعۀ جديد البنيان بهائى گرفتار تعصبات بى امان در آن سامان بود . صادر فرمودند

صاحب آن كالم آسمانى از ذكر نام مبارك خويش بر آن صحيفۀ يزدانى امتناع ورزيد اما پيام 

حضرتش با مهرى بى كران نسبت به وطنى كه از زمان . هيكل اطهر كامًال صريح و روشن بود

صباوت به علّت تبعيد از ديدارش محروم مانده بود با لحنى پرشور از مردم ايران درخواست نمود 

و » مملكت ايران به منزله قلب عالم«م روزگاران خوش پيشين را به خاطر آرند، زمانى كه كه خرّ 

مركز علوم و فنون جليله بود و منبع صنايع و بدايع عظيمه و معدن فضائل و خصائل حميدۀ «

طلعت ميثاق وّراث آن مدنيت عظيم را دعوت فرمود كه بپاخيزند و سمند هّمت در » انسانيه

  .برانند و استيفاى ميراث مرغوب كهن نمايندميدان غيرت 

در آن رسالۀ گرانبها حضرت عبدالبهاء با بصيرتى كامل مسألۀ تجدد را كه امروزه نيز مشغلۀ   

ذهنى مردمان جهان به خصوص ملل مسلمان است مطرح فرمود و مفهوم تجّدد و خصائص اين 

، تعليم و تربيت عمومى، انقالب فرهنگى از جمله حكومت مردم ساالرى، حاكميت قانون

رعايت حقوق بشر، پيشرفت اقتصادى، همزيستى و بردبارى بين اهِل اديان، ترويج علوم و فنون و 
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امور «صنايع مفيده و تأمين رفاه اجتماعى را با دّقت و صراحت تشريح نمود و بعد از بررسى 

تقليد كوركورانه از خاطر نشان ساخت كه منظور مباركش » اسباب تمدنيه«و » ظاهرۀ جسمانيه

بالعكس آن بدر المع با بيانى قاطع جوامع اروپا را مستغرق در . تمدن مغرب زمين نبوده و نيست

بحر نفس و هوى و گرفتار در دام بينشى ماده گرا خواند و انذار فرمود كه اين بينش سرانجامى جز 

  :ناكامى و ثمرى جز نافرجامى از پى نداشته و نخواهد داشت

اف دهيد كه اين تمدن صورى بدون تمدن حقيقى اخالقى سبب آسايش و حال انص

راحت عمومى و وسيله اجتالب مرضات الهى است و يا خود مخرب بنيان انسانيت و 

  مدّمر اركان آسايش و سعادت است؟

حضرتش به خوانندگان آن رسالۀ مباركه توصيه فرمود كه در بررسى مسألۀ تجدد ناظر به   

جوهر كالم مبارك آنكه عامل اصلى پيشرفت تمدن انسانى در طى قرون و اعصار . باطن امور باشند

قواى فّعالۀ ُمقلّبۀ عقل و دانش بوده و هست و عنوان آن صحيفۀ مباركه يعنى رسالۀ َمَدنيّه نيز به 

هيكل مبارك چه در ضمن بررسى حوادث و تحوالت تاريخى و چه در . همين مطلب اشاره دارد

از آيات قرآن مجيد مخاطبانش را تشويق فرمود كه در خصوص آن عطيۀ كبرى كه تبيين فقراتى 

  :سبب ترقى حقيقى عموم بشر است تأمل نمايند

به ديدۀ بصيرت مالحظه نماييد كه اين آثار و افكار و معارف و فنون و ِحَكم و علوم و 

و قبيله اى كه هر طايفه . صنايع و بدايع مختلفۀ متنوعه كل از فيوضات عقل و دانش است

عّزت و سعادت هر . در اين بحر بى پايان بيشتر تعّمق نمودند از ساير قبائل و ملل پيشترند

  .ملّتى در آن است كه از افق معارف چون شمس مشرق گردند

حضرت . رسالۀ مدنيه تجليلى است از نقش خالقۀ عقل و دانش در پيشرفت تمّدن انسانى   

ى را به عنوان يكى از مهمترين فيوضات اين لطيفۀ ربّانيه ممتاز و عبدالبهاء ترقيات علمى و صنعت

مشخص فرمود و خوانندگان آن ِسفر جليل را تشويق نمود كه دربارۀ نتايج و فوايدى كه اقتباس 

حضرتش تأكيد . معارف و فنون مفيده از ساير نقاط عالم نصيب ملّت ايران خواهد كرد تأمل كنند

افات سودمند منبعث از خرد انسان است و ايجاد موانع فرهنگى و ملّى فرمود كه تحقيقات و اكتش

پيشرفت ها و توفيقات حاصله متعلّق به . براى محدود كردن اين قّوه كاشفه خالف عقل و منطق
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تمامى افراد بشر است و اقتباس و استفاده از آنها نه از قدر و منزلِت ُمقتِبس مى كاهد و نه از قلّت 

  .ت او حكايت دارداستعداد و ظرفي

هيكل مبارك تنها به شرح نكات فوق اكتفا ننمود بلكه توجه خوانندگان را به آن قواى   

حضرتش با بيانى دقيق به . روحانى كه بايد بينش انسان را هدايت و داللت كند معطوف ساخت

رده بود نقد عقايد واهيه اى دربارۀ سرشت انسان كه در ساير بالد ثمرى جز خسران به بار نياو

بعضى نفوس چنان گمان كنند كه ناموس طبيعى انسان مانع ارتكاب «با اشاره به اينكه . پرداخت

متذكر گرديد كه در حقيقت ارتفاع مقام و » اعمال قبيحه و ضابط كماالت معنويه و صوريه است

قانونى ترّقى هر نفسى منوط به تعليم و تربيت است و بدين منوال تعليم و تربيت را به عنوان 

شواهد بيشمارى گواه اين حقيقت است كه . ضرورى براى ترّقى بشر و پيشرفت جامعه الزم شمرد

عامل اصلى در تهذيب اخالق نه ِخَرِد فطرى بلكه تأثير ظهور مظاهر الهيه در روح انسان است و 

نابع مادى و در اثر تعاليم آن مشارق قدسيه اهل عالم توان ِ آن يافته اند كه با كفايت و آگاهى م

مظاهر مقدسۀ . فنون حاصله از اختراعات علمى را در خدمت رفاه و بهبود نوع بشر به كار برند

الهيه هستند كه در هر عهد و عصرى معنى و مفهوم تجدد را تعيين و مقتضيات آن را مشخص مى 

  :ايشانند كه مربيان حقيقى نوع انسانند. فرمايند

يه حاصل زيرا متدينين حقيقى را بر صدق طويت و حسن فوايد كليه از فيوضات اديان اله

نيت و عفت و عصمت كبرى و رأفت و رحمت عظمى و وفاى به عهد و ميثاق و حريت 

حقوق و انفاق و عدالت در جميع شؤون و مرّوت و سخاوت و شجاعت و سعى و اقدام در 

ن جهان مدنيت نفع جمهور بندگان الهى بارى به جميع شيم مرضيۀ انسانيه كه شمع روش

  .است داللت مى نمايد

وقايع و حوادث عصر حاضر به طور شگفت انگيزى مؤيد تشخيص و تجويز حضرت   

عبدالبهاء بوده است و اين امر ما را بر آن داشت كه در سطور فوق به اختصار مرورى بر پيام نافذ 

شت هم بر موقعيت حقايقى كه حضرتش در آن رسالۀ مباركه به وديعه گذا. طلعت ميثاق نماييم

كنونى ملّت ايران پرتو مى افكند و هم تأثيرات اين موقعيت را در جامعۀ پيروان جمال اقدس ابهى 

  .در آن كشور نيك اختر مشّخص مى نمايد
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حضرت مولى الورى از مردم ايران و اولياِء امور آن كشور خواست كه ديده بصيرت   

تغيير و تحول اساسى در طرز تفّكر و رفتار فردى و  بگشايند، از تقليد نفوس ُمتوّهمه بپرهيزند،

اجتماعى را الزم شمرند، به فكر بزرگوارى و عّزت خود بين ملل و طوايف عالم باشند و با 

وجدانى آگاه و تمّسك به خشية اهلل دست به دست هم داده احتياجات مملكت را دريابند و 

عزيزان به خوبى مستحضرند كه نصايح آن اما آن . منافع شخصى را فداى مصالح عاّمه نمايند

كشور ايران كه در دام استبداد فرسودۀ قاجار و پنجۀ زمامداران . موالى توانا با بى اعتنايى روبرو شد

سياستمداران . بى لياقتش اسير و گرفتار بود بيش از پيش در مرداب نادانى و انحطاط فرو رفت

رو به زوال كشورى كه در آستانۀ ورشكستگى بود به فاسد رشوه خوارش بر سر بهره گيرى از ثروت 

ملّتى كه در گذشتۀ ايام برخى از بزرگترين رهبران و متفكران در . رقابت با يكديگر ادامه دادند

تاريخ فرهنگ و تمّدن جهان چون كورش و داريوش، جالل الدين رومى و حافظ شيرازى، ابن 

بود قربانى اقدامات طبقۀ روحانيون جاهل و مغرضى سينا و زكرياى رازى را در دامان خود پرورده 

شد كه تأمين و تداوم حقوق و امتيازات خود را در اين مى ديد كه خلق ناتوان را از آنچه نشانى از 

  .ترقى و تجدد داشت به هراس اندازد

پس عجب نيست كه مردى سپاهى و طالب نام و نشان با استفاده از هرج و مرج ناشى از   

. اول زمام قدرت را به دست گرفت و حكومتى مبتنى بر استبداد نظامى تشكيل داد جنگ جهانى

در نظر او و جانشينش نجات ايران از آالم بيشمارش منوط به اجراى برنامه هايى منظم براى 

دولت جديد ملى براى پيشبرد هدف مزبور به تأسيس مدارس و مشروعات . اشاعه تمدن غرب بود

سرمايه گذارى . ارمندان كارآزموده و تشكيل ارتشى مجهز اقدام نموداجتماعى و استخدام ك

زنان را از قيود . خارجى را به عنوان وسيله اى براى توسعۀ منابع چشمگير ملى تشويق و ترويج كرد

شديدى كه مانع پيشرفتشان بود رهايى بخشيد و امكاناتى جهت تحصيل و كسب علوم و ِحَرف و 

هر چند مجلس هيچ گاه صاحب قدرت و اختيارات الزمه نشد اما . وردفنون براى آنها فراهم آ

  .اميد آن بود كه روزى پشتوانۀ حقيقى براى حكومتى بر اساس رضايت و انتخاب ملّت گردد

با استفاده از منابع نفتى، ثروتى . اسفا كه اين اقدامات درِد جامعه را درمانى مؤثر نشد  

ت آمد اما از آنجا كه نظام موجود بر اساس عدالت فردى و سرشار به ميزانى وراى تصّور به دس

اجتماعى استوار نبود نتيجه اين ثروت تمّول مفرط براى اقليتى خودخواه و مزيت طلب شد حال 

خاطرات گذشته اى پر شكوه تجديد شد و . آنكه اوضاع عامۀ مردم فقط اندكى بهبود يافت
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ذال عميق جامعه اى را بپوشاند كه پايۀ اخالقيش بر نمادهاى نفيس فرهنگى به جلوه در آمد تا ابت

در اين جامعه هرگونه اعتراضى با سركوبى شديد . شنزار حرص و جاه طلبى استوار گرديده بود

  .نيروى امنيتى كه بدون هيچ گونه نظارت قانونى عمل مى نمود مواجه مى شد

ند و آن را به همراه شمسى مردم ايران بساط آن حكومت مستبد را برچيد ۱۳۵۷در سال   

انقالبشان دستاورد اتحاد گروه هاى متعدد اما . دعاوى پوچ كاذبش به وادى فراموشى سپردند

مسئولين و اولياى انقالب به مردم وعده دادند كه به . نيروى محركه اش آرمان هاى اسالم بود

شديد طبقاتى و نابرابرى هاى . جاى لّذت جويى عنان گسيخته وقار و نجابت معمول خواهد شد

منابع . اختالف فاحش ميان فقير و توانگر با توّسل به روح دوستى و برادرى التيام خواهد يافت

طبيعى كه دست پروردگار به آن اقليم پر انوار ارزانى فرموده متعلّق به جميع مردم ايران بوده و 

قانون اساسى . جهت ايجاد كار و فراهم ساختن امكانات تحصيل براى همگان صرف خواهد شد

جمهورى اسالمى ايران كه مّدعى تساوى حقوق همه مردم آن كشور است وضع گرديد و مقرر شد 

كه حكومت با وجدانى بيدار بكوشد تا ارزشهاى روحانى را با اصول آزادى و مردم ساالرى پيوند 

  .دهد

سان از حال پس از گذشت قريب بيست و پنج سال بايد ديد كه اكثر مردم ايران به چه   

امروز فرياد نارضايتى و خشم جوانان و اعتراض عليه . تحقق وعده هاى انقالب سخن مى گويند

شيوع فساد، دسيسه هاى سياسى، سوء رفتار با زنان و سركوب كردِن انديشه و انديشمندان و عدم 

ت شايان تأمل است كه استناد به مرجعي. رعايت حقوق بشر از هر گوشۀ ايران به گوش مى رسد

قرآن مجيد براى توجيه سياست هايى كه به چنين اوضاعى انجاميده چه تأثيرى بر افكار و روحيه 

  .ملّت مى گذارد

حل بحران مدنيت ايران نه در تقليد كوركورانه از فرهنگ سقيم غرب است و نه در   

رزمين راه نجات را در آستانۀ اين بحران، نجل بزرگوار همان س. بازگشت به جاهليت قرون وسطى

كه امروز جز در موطن مقّدس خويش در جميع قاّرات عالم مورد تعظيم و تكريم است با كالمى 

نمونه » .دوست در خانه و ما ِگرد جهان مى گرديم«چه خوش گفته شاعر كه . نافذ و رسا بيان فرمود

 ۲۹ه در روز اى از تقدير و تكريم مردم جهان از مقام حضرت بهاءاهلل را مى توان در مراسمى ديد ك

ميالدى در جلسۀ رسمى پارلمان برزيل به مناسبت صدمين سال صعود آن  ۱۹۹۲مى سال 

حضرت منعقد شد و ضمن آن از مقام بنيانگذار آئين بهائى و تعاليم مباركه اش و خدماتى كه 
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در آن روز سخنگوى مجلس و نمايندگان . جامعۀ پيروانش به نوع بشر ارزانى داشته تجليل گرديد

يع احزاب به پا خاستند و يكى بعد از ديگرى آن مظهر ظهور الهى را در بيانات خويش ستودند جم

» عظيم ترين مجموعۀ آثار دينى كه تا كنون به قلم يك فرد تأليف شده«و حضرتش را آفرينندۀ 

براى جميع نوع بشر وراى تفاوتهاى بى اهميت نژادى، مذهبى «خواندند و پيام مباركش را پيامى 

  .توصيف نمودند» ملّىو 

اما پاسخ موطن و زادگاه آن وجود مقّدس كه نفوذ و تأثيرات ظهورش چنان عّزت و منقبتى   

براى نام ايران به ارمغان آورده چه بوده است؟ از اوائل قرن سيزدهم هجرى كه جمال مبارك به 

د خاص و عام قيادت امر الهى قيام فرمود با آنكه سخاوت و حكمت و بصيرت خداداديش زبانز

نياكان و پيشينيان شما نداى يار مهربان را لبيك گفتند و . بود آماج تير بال و گرفتار دام جفا گرديد

از آن . بدين عّزت بى پايان معّزز گشتند كه در ابتالئات آن موالى عليم شريك و سهيم شوند

ر وفادار مانده ايد و جان و گذشتۀ پر افتخار تا به حال شما عزيزان نيز پيوسته به امر جمال كردگا

پيامى را كه عامل ايجاد . مال خود را در سبيل انتشار نفحات مشكبار آئين يزدان ايثار نموده ايد

مدنيتى جديد و فرهنگى بديع در جامعۀ بشرى است به دورترين نقاط جهان رسانيده ايد، حال 

به . ير و توهين مخالفان بوده ايدآنكه در وطن خود معرض بهتان و گرفتار آزار اهل ُعدوان و تحق

جرأت مى توان گفت كه هر خانوادۀ بهائى در ايران از اين تضييقات و صدمات بى امان سهمى 

  .داشته است

بى ترديد يكى از شديدترين لطمات وارده بر پيكر امر الهى تهمت و افتراء نسبت به امر   

ن مى بايست به آنان به عنوان مرجع جمال ابهى از جانب نفوسى بوده است كه عامۀ مردم ايرا

بيش از يكصد و پنجاه سال است كه هر وسيلۀ ارتباط . تقليد در امور روحانى و اخالقى روى آورند

جمعى، اعم از مساجد و منابر، مطبوعات و جرايد، راديو و تلويزيون، حتى انتشارات علمى را 

به اين منظور كه در بين عامّـۀ مردم حس براى تحريف حقيقت آئين بهائى به كار گرفته اند صرفًا 

معاندين از ذكر هيچ . خصومت و تحقير و مخالفت و بيزارى نسبت به جامعۀ بهائى به وجود آورند

در اين ساليان دراز هرگز به آن عزيزان . تهمتى ِاباء نكردند و از گفتن هيچ دروغى دريغ نورزيدند

از خود بپا خيزند و با بيان حقايق دسايسى را كه مظلوم فرصت و موقعيتى داده نشد كه به دفاع 

  .جهت مسموم ساختن اذهان ملّت طرح كرده و مى كنند بر مال سازند



٢٩٢ 

يكى از برجسته ترين . ذكر يك نمونه از اين مفتريات ماهيت اين عناد را روشن مى سازد  

عاليم مباركه توفيقات بى شمار امر الهى آنكه نسل هاى متوالى پيروان جمال ابهى در ظّل ت

اين اّدعا را حاجتى . حضرتش به واالترين مدارج اخالقى در حيات روزمرۀ خويش نائل گشته اند

حيثيت و اعتبارى كه جامعۀ بهائى در سراسر جهان در ميان عاّمۀ مردم و دول و . به برهان نيست

نفر از هموطنان دوائر بين المللى به دست آورده شاهدى است صادق بر اين ُمَدعا و صدها هزار 

با وجود اين، دشمنان . آشنايى دارند نيز بر اين گواهند بهاييانعزيزتان كه از نزديك با خلق و خوى 

شما در ايران به ِصرِف كينه اى عنان گسيخته هر فتنه و فساد و خطايى را به آن مظلومان نسبت 

ار يافته صرفًا مبين وقاحت ذهن ذكر اين اتهامات در جوامع آزادى كه امر مبارك در آن اشته. دادند

  .مفتريان است

عالوه بر فعاليت هاى منظمى كه براى بدنام كردن جامعۀ بهائى صورت گرفت سياست   

هايى نيز اتخاذ گرديد تا نفوس منصف و مّطلعى را كه مايل بودند به اعانت ياران الهى در آن 

ستمكاران بى انصاف شما را در انظار عام  .سامان برخيزند به هراس انداخته و از اين امر باز دارند

عواملى خطرناك براى جامعه جلوه دادند و هر كه را كه به مددتان آمد بهائى خوانده به زعم 

خويش غير قابل اعتمادش شمردند و دامنۀ جعل اكاذيب و تحريف حقايق را تا بدانجا گستردند 

آيا . ز حاميان مخفى آن قلمداد نمودندكه با جسارت تمام بعضى از مخالفان امر الهى را نيز ا

مّدعى نشدند كه يكى از نخست وزيران كشور كه پدرش به سبب دخالت در امور سياسى و حزبى 

از جامعۀ بهائى طرد شده بود و خود نيز براى اثبات عدم وابستگى به امر بهائى به هر وسيله اى 

  ئى بود؟متوسل و باعث مشاكل عديده براى احباى ايران گرديد بها

سركوب گران جبّار به ايراد تهمت و بهتان اكتفا نكردند بلكه از بدو ظهور هر گاه فرصتى   

در سال هاى اخير نيز عّده اى از شريف ترين زنان . يافتند به قلع و قمع جامعۀ اسم اعظم پرداختند

ِء َمعيِن و مردانى را كه يد قدرت و مرحمت جمال ِقدم در بوستان امر اعظم پرورده و به ما

استقامت و ايمان ِسقايت فرموده بود به بهانه هايى كه در نظر خردمندان به درهمى نمى ارزد در 

زندانهاى مخوف مسجون ساختند، با شكنجه هاى شديد آزردند و پس از محاكمه هاى تصنّعى و 

ستمگران  نمايشى به قتل رساندند و اموالشان را به مدد َاراِذل و اوباشى كه محافظ منافع آن

محافل روحانى را كه نمونه هاى بارز مؤّسسات انتخابى براى تمشيت امور . هستند به تاراج بردند

جامعه در آن سرزمين بود مستبدانه منحل نمودند، بعضى از اعضايش را ربودند و نشانى از آن 
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جوانان كه برنامه  چه بسيار از كودكان كه يتيم شدند، چه بسيار از. برگزيدگاِن جامعه بجا نگذاشتند

هاى تحصيلى و معيشت خويش را نقش بر آب ديدند، چه بسيار از سالمندان كه بى خانمان 

حتى برخى از . شده و از حقوق تقاعدشان، پاداش عمرى كار و كوشش صادقانه، محروم گشتند

دارى شده گلستان هاى جاويد بهائى را كه ساليان دراز در نهايت زيبايى و حسن ترتيب از آنها نگه

بود به طرزى قبيح ويران كردند و چه بسيار پدران و مادرانى كه مجبور شدند اجساد متالشى شدۀ 

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

مقّدسه  دشمنان شما آماده اند كه با مالحظۀ كمترين اسائۀ ادبى نسبت به يكى از اماكن  

ند، اما هر هتك حرمتى را  اسالم بانگ اعتراض خود را به آسمان رسانند، و در اين امر البته ُمِحق

مگر بيت مبارك حضرت اعلى در شيراز . نسبت به اماكن مقدسۀ بهائى در كشور ايران روا مى دانند

نشد و به نشان  زيارتگاه بهائيان عالم به دستور علماء و به دست عّمال دولت با خاك يكسان

نهايت درجۀ اهانت هموار نگشت؟ حضرت بهاءاهلل دربارۀ كسانى كه دستشان به اين مظالم و 

قسم به امواج بحر بيان كه دين از آن نفوس بيزار بوده «: اعمال شرارت بار آلوده است مى فرمايند

  » .و هست

ستمديدگان جهان سر به  شمار. در دنياى پر آشوب امروز تنها شما قربانى بيدادگرى نيستيد  

هر ساله دفاتر سازمان هاى حقوق بشر مملو از تقاضاهاى جوامع مختلف . هزاران هزار مى زند

به فرمودۀ حضرت . براى رسيدگى به مظالم وارده بر اقليتهاى دينى، قومى، ملّى و اجتماعى است

» .لم و امم را احاطه نمودهامروز نالۀ عدل بلند و حنين انصاف مرتفع دود تيرۀ ستم عا«: بهاءاهلل

آنچه مخصوصًا سبب تشويش خاطر بعضى از ناظران آگاه و تيز بين شده اين است كه صدمات 

به نظر . روحى و روانى ناشى از ظلم و ستم به مراتب بيش از لطمات جسمانى و ماّدى آن است

تضعيف كنند،  ايشان هدف عامالِن اين گونه تعديات و تضييقات آنكه روحيۀ فرد قربانى را

حيثيتش را از بين ببرند، حقوق فردى و اجتماعى او را سلب نمايند و بدين ترتيب خود را مجاز 

در نتيجۀ ادامۀ چنين شرايطى چه بسا . دانند كه كمترين مالحظه اى نسبت به او روا ندارند

يعت انسانى قربانيانى كه اعتماد به نفسشان را از دست دادند، از روحيۀ ابتكار كه خصيصۀ طب

است عارى گشتند، عزم و ارادۀ خود را باختند و بازيچۀ دست حاكمانشان شدند و چه بسا افرادى 

چنان به آن وضع خو گرفتند كه در فرصت مناسب خود نيز همان رفتار ظالمانه را نسبت به ديگران 

  .روا داشتند
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اين گونه فرسودگى  حال اهل بصيرت مترّصدند كه بدانند چه نيرويى شما عزيزان را از  

روحانى محفوظ داشته است و با استفاضه از چه منبع الهامى توانسته ايد قلوبتان را از نفرت و 

كينه پاك و منّزه سازيد و با آنان كه بر شما ستم روا داشته اند با بزرگوارى و عطوفت رفتار نماييد و 

اى ال ُتحصى شده ايد حفظ محبت جاودانۀ خود را نسبت به سرزمينى كه در آن متحمل بالي

كنيد چگونه است كه بعد از يك قرن و نيم مقاومت در مقابل تضييقات متتابعه و على رغم برنامه 

هاى منّظم جهت ريشه كن ساختن جامعۀ بهائى هنوز شما در مساعى خويش براى رسيدن به 

بيان منيع مبارك  اهداف عاليۀ روحانى و اخالقى با عّزت و افتخار ثابت قدم مانده ايد؟ اين

  :حضرت بهاءاهلل جوابگوى آن پرسشهاست

. هر نارى مخمود مشاهده مى شود مگر نارى كه ِلُحبِّ اهلل در قلوب ظاهر و مشتعل است

هر شجر محكمى را َارياِح قاصفه براندازد مگر اشجار بستان الهى را و هر سراجى خاموش 

است ارياح بر نورش بيفزايد و اطفاء او مگر سراج امر الهى كه در وسط عالم روشن و منير 

  .را نيابد

پاسخى كه تاريخ به جويندگان رمز قواى روحانى بهائيان ايران خواهد داد اين است كه شما       

  : عزيزان، پروردۀ دست باغبان آن بستان الهى و صنع چنين كلمات خّالقۀ يزدانى هستيد

گانگان يكديگر را مبينيد همه باِر يك اى دوستان سراپردۀ يگانگى بلند شد به چشم بي

  .داريد و برگ يك شاخسار

 .محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر كاشانه النه نمايد

اگر انسان به قدر و مقام خود عارف شود جز اخالق حسنه و اعمال طيبۀ راضيۀ َمرضيه از 

 .او ظاهر نشود

 .مايند كه سبب اصالح عالم و دانايى امم استبايد كل اليوم به اسبابى تمّسك ن

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

 .ِاناث و ذكور عنداهلل واحد بوده و هست

 .ذّره اى از عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و درياى معرفت است 
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 .كل را به صنعت و اقتراف امر نموديم و از عبادت محسوب داشتيم

 .مانت باب اعظم است از براى راحت و اطمينان خلقا

انسان را از خاك به افالك رساند و از تاريكى به روشنايى . دانايى سبب علّو و سّمو است

  .كوثر باقى عطا كند و مائدۀ ُمنزله بخشد. اوست نجات دهنده و حيات بخشنده. كشاند

البهاء كه همه از كودكى با آن جوهر اين آيات مباركه در اين نصيحت مشفقانۀ حضرت عبد  

  ».بهائى يعنى جامِع جميِع كماالِت انسانى«: پرورش يافته ايد نهفته است

واقع بينى و چاره جويى و كاردانى و ابتكارى كه در سال هاى اخير از خود به ظهور   

هنگامى . رسانيده ايد سبب تسكين قلوب بهائيان و تحسين ديگران در سراسر جهان گشته است

ه فرزندانتان به علّت تمسك به امر الهى از مدارس اخراج شدند به تشكيل كالس هاى درسى ك

اگر چه . در سطح دانشگاهى مؤسسۀ علمى آزاد را بنيان نهاديد. در منازل خود اهتمام ورزيديد

اين اقدام جوابگوى احتياجات هزاران جوان بهائى كه هنوز بى رحمانه از فيض تحصيل در ايران 

ند نيست اما مايۀ افتخار است كه امروز بعضى از فارغ التحصيالن آن مؤسسه در دانشگاه محروم

به ُيمن تبّرعات فداكارانۀ شما نه تنها . هاى معتبر جهان به ادامۀ تحصيالت عاليه خود مشغولند

هيچ يك از ياران در آن ديار نيازمند نمانده بلكه مخارج الزم جهت فعاليت هاى آن جامعه نيز 

بلى، در شرايطى چنين دشوار جامعۀ بهائى ايران مستغرق در بحر آثار مباركۀ . أمين شده استت

الهيه با شور و هيجان به حيات و ترّقيات روحانيۀ خويش ادامه مى دهد و اين شوق و شور فقط 

  .مى تواند ثمر ِمَحن و باليا در سبيل الهى باشد

در طول بيش از يك قرن نه تنها در ايران  ثمرات روحيۀ فداكارى و استقامت شما عزيزان  

امروز هيچ نقطه اى در جهان نيست كه از خدمات اليقۀ . بلكه در سراسر عالم مشهود بوده است

احباى عزيز ايران در جهت نشر تعاليم الهى و تأسيس و تحكيم مؤسسات امرى سهمى وافر نبرده 

نى جامعۀ بهائى نيست چنان كه كمتر توفيقات حاصله البته محدود به عرصۀ حيات روحا. باشد

رشتۀ علمى يا هنرى و يا صنعتى را مى توان نام برد كه بهائيان ايرانى به خصوص جوانان در آن به 

. كسب اعلى مراتب كمال كه به كّرات مورد تأكيد حضرت عبدالبهاء قرار گرفته موفق نشده باشند

ّوه و استعدادى دست يابد و ظهور اين هيچ جامعه اى نمى تواند در مّدتى كوتاه به چنين ق

حيات و خدمات مهاجران بهائى . كماالت و فضائل را نمى توان صرفًا مرهون ارادۀ بشرى دانست
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ايرانى ثمرۀ فرهنگى است كه تعليم و تربيت را ارج مى نهد، و در دامان اين فرهنگ است كه اين 

  .و محبت پرورش يافته اندعزيزان و نسل هاى قبل از ايشان در موطن خويش با عشق 

صاحبان انصاف آن ياران را شاهد صادقى بر اين مّدعا مى دانند كه ايمان به خدا و    

اعتقاد به حقيقِت تجّدد با يكديگر سازگارند و توفيقات شما نشانى از اين است كه فى الحقيقه 

اين حقايق بر . مّدنعلم و دين دو نظام دانايى مستقل اما مكّمِل يكديگرند و محّرك پيشرفت ت

اين آشنايان و همسايگان كه براستى . بسيارى از آشنايان مسلمان شما نيز روشن شده و مى شود

ٌة يدُعوَن ِاَلى الَخير«مصداق آيۀ  اند با خشم و تأسف شاهدند كه دوستانى كه بى گناهيشان در »ُام

ُبهتان و هجوم قرار گرفته  نظر ايشان محرز است بدون هيچ گونه حفاظت و حمايت قانونى مورد

ايشان شايد حتى بيش از خود شما به شهامت و نجابتى كه در خالل اين تضييقات از خود . اند

نشان داده ايد واقف و به تدريج به صفات واقعى كسانى كه با اذيت و آزار شما حرمت اسالم را 

ز از آزادى محروميد اّما در اگر چه شما حبيبان معنوى هنو. آلوده مى سازند پى برده و مى برند

آستانۀ آنيد كه مقام و موقعيت خود را به عنوان عضو شريف جامعۀ ايران كسب نماييد و بالمآل 

اهل آن ديار خدماتى را كه يد قدرت پروردگار براى آن پاك انديشان جهت عّزت و منقبت كشور 

  .مقّدس ايران مقّدر فرموده غنيمت خواهند شمرد

هى كه طبقات حاكمه مى توانند مرتكب شوند اين است كه تصّور كنند با بزرگترين اشتبا  

قدرتى كه براى خود غصب كرده اند مى توانند ّسد و مانعى براى قواى مستمر تغيير و تحّوالت 

امروز چه در ايران و چه در ديگر نقاط جهان سيل اين تحّوالت با سرعت و قدرت . تاريخى باشند

ش را مى توان انكار كرد و نه مسيرش را منحرف نمود و نه از شّدت و نه وجود. در جريان است

  .از در و ديوار مى گذرد و به درون خانه راه مى يابد. قدرتش كاست

دليل اصلى اين كه علماء و امراء از بدو ظهور به مخالفت با امر حضرت بهاءاهلل قيام   

بر برابرى و عدالت اجتماعى مى نمودند آن بود كه حضرتش را مؤسس جامعه اى بديع مبتنى 

اين بيم و هراس از آن زمان تا كنون انگيزۀ . ديدند كه در آن، جا و مقامى براى خود نمى يافتند

بروز شدائد و بالياى متواليه بر آن سالكان سبيل محبت و وفا بوده و هيچ شخص منصفى انكار 

ق و نمونه اى از تمّدن آيندۀ مورد نخواهد كرد كه على رغم اين مظالم جامعۀ بهائى اقليتى خّال 

نظر حضرت بهاءاهلل و نشانه اى از ارادۀ آهنين آن جمال مبين براى تحقق مقصد اعالى خويش 

شما ستايندگان اسم اعظم در مهد امراهلل با خدمات صادقانۀ خود و با از خود گذشتگى و . است
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يشرفت و ترّقى كشور ايرانيد، ايرانى كه حتى نثار جان به ثبوت رسانيده ايد كه به راستى آرزومند پ

  :حضرت عبدالبهاء دربارۀ آن چنين مى فرمايد

عنقريب آفتاب عالم باال چنان بدرخشد كه . افق ايران از پرتِو َمِه آسمان روشن ومنير گرديد

آن اقليم، اوِج َاثير گردد و به جميع جهان پرتو اندازد و عّزِت ابديۀ پيشينيان دوباره چنان 

  .ر نمايد كه ديده ها خيره و حيران گرددظهو

ايران مركِز انوار گردد اين خاك، تابناك شود و اين كشور، منّور گردد و اين بى نام و نشان، 

شهيِر آفاق شود و اين محروم، َمحَرِم آرزو و آمال و اين بى بهره و نصيب، فيض موفور يابد 

  .و امتياز جويد و سرفراز گردد

عتاِب مقّدسۀ منّوره، آن باِسالِن ميدان خدمت و وفا را در ادعيۀ قلبيۀ اين مشتاقان در اَ   

شب تيرۀ تضييقات به سر آيد و عظمت و جالِل بنياِن َقوى اَالركانى را كه با . خويش ياد مى كنند

  .جانبازى و فداكارى بنا نموده ايد با سرور و مباهات مشاهده خواهيد كرد

  بيت العدل اعظم                                                                                                           
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 ىاسالم ىت العدل اعظم خطاب به حكومت جمهوريام بيپ  :۴ ضميمۀ شمارۀ

  ۱۹۸۷دسامبر  ۲۸، موّرخ ايران

  

 ۱۹۸۷ر دسامب ۲۸ران مورخ يا ىاسالم ىت العدل اعظم خطاب به حكومت جمهوريام بيپ

)۷/۱۰/۱۳۶۶(  

  

جمهورى اسالمى ايران بايد بداند و مطمئن باشد كه جامعۀ جهانى بهائى ابدًا مايل نيست   

نسبت به آن حكومت اظهار مخالفتى نمايد و بر آن لطمه اى وارد سازد و نيز هرگز راضى نيست 

كنيم مالحظه  چون نظر به گذشته. كه در صحنۀ بين المللى جمهورى اسالمى ايران بدنام گردد

مى نماييم كه در بدو تأسيس جمهورى اسالمى محفل ملى ايران از طرف جامعۀ بهائى طى نامه 

هاى متعددى به مؤّسسين جمهورى اسالمى به كمال تأكيد اطمينان دادكه جامعۀ بهائى ايران 

د نسبت به آن حكومت وفادار است و اطاعت از حكومت را در پيروى از يكى از اصول دينى خو

  .بى چون و چرا رعايت خواهدكرد

وقتى جامعۀ بهائى ايران دچار زحمات و مصائب گوناگون شد از آغاز محفل ملى ايران به   

اما افسوس كه هيچ يك از اين اقدامات نتيجه . نفس جمهورى اسالمى ايران رجوع و تظلم نمود

اماكن مقدسۀ بهائى . افزوده گرديداى نبخشيد و روز به روز بر ميزان فشارها و مظالم وارده بر جامعه 

كه مورد احترام جامعۀ بهائى در سراسر عالم بود و مى توانست زيارتگاه آنان باشد يا مصادره شد و 

موقوفات اين جامعه تصرف شده، اعضا محفل ملى اعدام شدند، . يا تخريب و منهدم گرديد

ه گرديدند، بيش از دويست نفر صدها نفر بى گناه به اتهامات واهى و ساختگى زندانى و شكنج

از محترمين كه هر يك در حرفه و شغل خود واال مقام بودند معدوم شدند، بعضى از آنها 

اعدامشان پس از تحمل شكنجه هاى سخت صورت گرفت، جوانان بهائى از دانشگاه اخراج 

 حتى اطفال مدارس از پذيرش در. شدند و تمام زحمات سال هاى تحصيلشان به باد رفت

دبيرستان ها و مدارس محروم گرديدند و يا اخراج شدند، هزاران نفر از مستخدمين صادق 

حكومت در بخش هاى دولتى و خصوصى از كار اخراج شدند و حقوقشان قطع گرديد و حتى 
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بسيارى را مجبور كردند كه تمام حقوق ساليان خدمت خود را به حكومت مسترد دارند تا از زندان 

فوسى كه در ايام خدمت خود براى روز پيرى و درماندگى مبالغ الزم را به صندوق ن. رهايى يابند

. بازنشستگى پرداخته بودند چون موعد تقاعدشان فرا رسيد حقوق بازنشستگيشان قطع گرديد

همچنين پروانۀ كسب و كار بسيارى از بهائيان باطل شد و يا تجديد نگرديد و آنان را از درآمد 

مظالم ديگرى از مؤسسات دولتى و شبه دولتى به جامعۀ بهائى اعمال . ساختند روزانۀ خود محروم

  .شد كه ذكرش بى فايده است ولى مداركش موجود مى باشد

در پرتو آنچه كه ذكر شد بهائيان جهان مالحظه نمودند كه تظلم آن جامعه به مصادر امور   

ست لهذا جامعۀ جهانى بهائى جمهورى اسالمى يعنى دولت متبوع خودشان مثمر ثمرى نبوده ا

الزم ديد كه قدم ديگرى بردارد و در ابتدا كارى جز اين نكرد كه بار ديگر به خود جمهورى 

اسالمى ايران رجوع نموده و از طرف جامعه هاى خود با ارسال تعداد متنابهى تلگراف و عرايض 

خود را نسبت به مصونيت و به حكومت ايران اطمينان داد كه خير خواه حكومتند و ضمنًا نگرانى 

افسوس كه اين اقدام نيز بى ثمر و بى . امنيت هم كيشانشان اظهار نمودند و عدالت خواهى كردند

نتيجه ماند، لهذا طبيعى است كه بى اعتنايى از طرف حكومت جمهورى اسالمى ايران جامعه 

لل متحد رجوع نموده هاى بهائى را ناچارًا وادار ساخت كه به حكومت هاى متبوع خويش و به م

  .و از هم كيشانشان حمايت و تقاضاى اقدام مقتضى نمايند

اين تظلمات و تقاضاهاى جامعه هاى بهائى در تمام ممالك و نيز همدردى جم غفيرى از   

طرفداران حقوق بشر در عالم سبب شد كه جريانى در دفاع از بهائيان ايران در سراسر عالم به راه 

جمهورى اسالمى ايران . نظر حكومت جمهورى اسالمى ايران پوشيده نيست افتد كه جزئياتش از

بايد مطمئن باشد كه يقينًا اقداماتى كه در صحنۀ بين المللى شده به طيب خاطر نبوده بلكه صرفًا 

بديهى است چون . عكس العملى نسبت به رفتار غير قابل توجيه مصادر حكومت ايران بوده است

ود يابد ديگر دليلى باقى نخواهد ماند كه جامعۀ جهانى بهائى اقداماتى براى آن رفتار و اعمال بهب

دفاع از جامعۀ بهائى ايران بنمايد و همان طور كه آن گونه اعمال و رفتار عليه بهائيان ايران به 

تدريج شروع شد و ادامه يافت، چون اوضاع تغيير يابد به همان نسبت نيز اقدامات بهائيان 

هيچ چيز بهائيان جهان را به سر حد سرور نمى رساند جز . و بالمآل موقوف شودتخفيف پذيرد 

امنيت و آرامش بهائيان ايران و احقاق حقوق آنان در آن صورت ديگر ضرورتى بر ادامۀ تظلم بر 

  .دولت هاى متبوع و مجامع بين المللى در حمايت از همكيشان خويش احساس نخواهند نمود
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ن روزى هستيم و اميد وطيد داريم كه جمهورى اسالمى ايران نيز به همۀ ما در آرزوى چني  

اين امر توجه كافى مبذول دارند و تجربۀ چند سالۀ گذشته جاى شبهه اى باقى نگذاشته كه جامعۀ 

بهائى ايران ابدًا به اعمال خالف قانون دست نمى زند و عامل هيچ گونه اختالف و تفرقۀ ظاهرى 

نمى باشد و نيز از هر حزب و دسته اى كه قصدش خرابكارى و ايجاد  و باطنى نسبت به حكومت

  .نفاق سياسى و يا مذهبى باشد اجتناب مى ورزد

اگر چه بهائيان حاضرند در راه عقيدۀ خويش جانشان را فدا نمايند ولى در امورات ديگر   

هر شخص در اين ايام . كه مربوط به قوانين حكومت است در نهايت صداقت اطاعت مى كنند

فكور و خردمندى به آسانى درك تواند كرد كه بدون ترديد جامعۀ بهائى ايران ادنى تهديدى براى 

جمهورى اسالمى ايران در بر ندارد و اگر افراد اين جامعه را در پيروى از اصول دينى خود آزاد 

لهذا همۀ ما . گذارند البته به خدماتى خواهند پرداخت كه نفعش عايد ايران و ترقى آن خواهد شد

در خارج از ايران نگران وضع همكيشان خويش در ايران بوده و بالمآل در نهايت شوق منتظريم 

كه روزى فرا رسد كه رجوع به هيچ سازمان و يا حكومتى در عالم ضرورى نباشد تا از آنها رجاى 

يد و گرۀ اين انشاءاهلل آن روز مبارك به زودى خواهد رس. حفظ و امنيت همكيشان خويش نماييم

  .مشكل بر وجه كل گشوده خواهد شد
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  ر در جامعۀ بهائىتنبيهات مقرّ   :۵ ضميمۀ شماره

  
  تنبيه ادارى 

محفل روحانى ملى مى تواند بنا به پيشنهاد يكى از محافل روحانيۀ محليه يا رأسًا فردى را   

و محدود از  به علت تخلف يا عدم اطاعت از دستورات و تصميمات محفل براى مدتى معلوم

برخى حقوق و مزاياى ادارى مانند شركت در انتخابات يا عضويت در محافل روحانيه محروم كند 

كه اين مجازات در نظامات بهائى به تنبيه و توبيخ ادارى موسوم است و اعمال آن از اختيارات 

ى تنبيه ادارى يك فرد ممكن است طبق تصميم محفل روحان. محفل مقدس روحانى ملى است

  .ملى به جامعه نيز اعالن شود

   

  تقاضاى حذف نام

افرادى كه نامشان در دفتر سجّالت امرى به ثبت رسيده و به بهائى موسوم و معروفند ممكن   

است به علل و جهاتى تقاضاى حذف نام خود را از دفتر سجّالت امرى بنمايند و تقاضاى خود را 

در اين گونه موارد محفل روحانى محل پس از كتبًا به محفل روحانى محل تسليم نمايند كه 

تحقيق و بررسى علت تقاضاى حذف نام و مالقات و مذاكره با متقاضى حذِف نام ضمن اظهار 

نظر، تقاضاى اين گونه افراد را جهت اخذ تصميم نهايى طى گزارشى به محفل مقدس روحانى 

رسى دستور مقتضى راجع به ملى تقديم مى دارد و محفل روحانى ملى هم پس از مطالعه و بر

سلب نسبت اين گونه افراد از جامعه صادر مى نمايد و نام اين گونه افراد از دفتر سجّالت امرى 

  .حذف مى شود و جامعۀ بهائى ديگر آنان را بهائى نمى شناسد

بايد دانست كه با اين گونه افراد كه با صداقت و صراحت و بدون سوء نيت تقاضاى   

اند و با ناقضين و دشمنان امراهلل مرتبط نشده و به مخالفت و اعتراض قيام حذف نام نموده 

ننموده اند سالم و كالم جائز است وليكن از كليۀ حقوق و مزايا و تكاليف عضويت در جامعۀ 

  .بهائى محروم خواهند بود
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تصويب حذف نام افراد و قبول و اعادۀ مجدد آنان به جامعه از اختيارات مخصوصۀ   

حذف نام افراد بايد به طرق مقتضى به ياران محل مربوطه . مقدس روحانى ملى استمحفل 

  .ابالغ شود

  

  سلب نسبت از امراهلل و تبرى بوسيله اعالن در جرايد

هر گاه فرد مسّجل بهائى به طرقى از قبيل اعالن در جرايد و ساير وسايل ارتباط جمعى و   

نسبت خود را از امراهلل قطع و تبّرى نمايد و  بدون توهين و اهانت به مقدسات ديانت بهائى

نصيحت و داللت محفل روحانى محل و سعى در جبران مافات بى نتيجه بماند چنين شخصى 

متبّرى از امراهلل شناخته مى شود و تبّرى او به وسائل مقتضى به جامعه اعالم و نامش از دفتر 

نمى شناسد و از كليۀ حقوق و مزاياى  سجالت امرى حذف مى گردد و جامعۀ بهائى او را بهائى

  . عضويت در جامعۀ بهائى محروم مى شود

  

  طرد ادارى

مجازات طرد ادارى دربارۀ فرد مسّجلى اعمال مى شود كه بر خالف احكام و تعاليم الهيه   

عمل كند و عدم تمّسك در اطاعت خود را به اوامر و احكام مباركه و آراء محافل روحانيه عمًال 

هد و به تذكرات و انذارات محفل روحانى محل و محفلى روحانى ملى وقعى ننهد و به نشان د

فى المثل كتمان عقيده، تعّدد زوجات، عدم رعايت مقّررات ازدواج و . جبران مافات اقدام نكند

طالق بهائى، ترك انفاق، شرب مسكرات، َتَمرد از آراء و تصميمات محافل مقّدسۀ روحانيه، 

  .مور سياسيه علت طرد افراد بهائى مى شودمداخله در ا

مطرود ادارى از حقوق ادارى و اجتماعى بهائى مانند شركت در انتخابات، عضويت   

  .محافل روحانيه و لجنات امريه، حضور در جلسات ضيافات و تقديم تبّرعات محروم است

بت شود كه مجازات طرد ادارى بايد با كمال دقت و مراقبت انجام گيرد و كامالٔ مواظ  

به فرمودۀ هيكل اطهر طرد ادارى باعث . حقوق افراد جامعه در نتيجۀ عجله و شتاب تضييع نگردد

اخراج قطعى فرد از جامعۀ بهائى نمى شود و ايمان قلبى او را از وى سلب نمى كند و صرفًا جنبۀ 

ود را مجددًا مجازات دارد و مطرود ادارى مى تواند با جبران مافات حقوق ادارى و اجتماعى خ
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كسب كند بنابراين مطرود ادارى مى تواند خود را مؤمن و بهائى بداند و فرائض دينيه را به جاى 

  .آورد وليكن از حقوق و تكاليف ادارى و اجتماعى بهائى محروم است

اعمال مجازات طرد ادارى كه به پيشنهاد محافل روحانيۀ محليه انجام مى گيرد از   

همچنين رفع مجازات از مطروِد ادارى نيز . ل مقدس روحانى ملى استاختيارات مخصوصۀ محف

  .منوط به تصميم و تصويب محفل مقدس روحانى ملى است

  

  طرد روحانى

هر گاه يكى از افراد ُمَسّجِل جامعۀ بهائى از اوامر و نواهى مركز و مرجع منصوص ) ۱  

داستان شود و يا به مخالفت با امراهلل  سرپيچى كند و يا با ناقضين و معاندين امراهلل هم عهد و هم

قيام كند و عليه اساس شريعت اهلل اقداماتى نمايد و يا بر خالف عهد و ميثاق الهى اظهاراتى كند 

  .و به نصايح و انذارات محفل اعتنا ننمايد مشمول مجازات طرد روحانى مى گردد

حذف نام مى نمايند و يا در جرايد افراد مسجلى نيز كه بنا به ميل و تصميم خود تقاضاى : تبصره

و مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى بدون توهين به مقّدسات بهائى از امراهلل تبرى مى كنند 

چنانچه بعد از حذف نام و تبّرى با ناقضين و معاندين امراهلل هم عهد و همداستان شوند و يا به 

 اقداماتى نمايند مشمول مجازات طرد مخالفت با امراهلل قيام كنند و عليه اساس شريعت اهلل

  .روحانى مى گردند

افراد مسجلى كه در جرايد و مطبوعات و سايِر وسايل ارتباط جمعى صريحًا واضحًا تبّرى ) ۲  

نمايند و علنًا مخالفت كنند و كلمات و عباراتى زشت و نامناسب و توهين آميز در اعالنشان بكار 

تحقيق و بررسى نمايند و چنانچه معلوم و مسلم شود كه متن  برند بايد محافل مقدّسۀ روحانيه

اعالن تبرى را شخصًا و عالمًا عامدًا تهيه و تنظيم و به مطبوعات داده اند اين گونه افراد مشمول 

  .مجازات طرد روحانى خواهند شد

طرد روحانى فرد از جامعه بهائى داراى اثرات و عواقب شديدۀ روحانى و معنوى است لذا   

بايد در نهايت دقت و مراقبت و پس از بررسى و مطالعۀ كامل انجام گيرد زيرا پس از طرد روحانى 

جامعۀ بهائى فردى را كه مشمول اين مجازات شده به هيچ وجه بهائى نمى شناسد و او را در 

رديف ناقضين عهد و ميثاق الهى به شمار مى آورد و سالم و كالم و معاشرت با وى را حتى از 

ف خويشان و اقربا جائز نمى داند و شخص معاشر با مطرود روحانى هم پس از رسيدگى و طر
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تحقيق و ثبوت تخلف و عدم توجه به نصايح و انذارات محفل روحانى مشمول مجازات طرد 

  .روحانى خواهد شد

و تبصرۀ ذيل آن و رفع طرد آنان از  ۱اعمال مجازات طرد روحانى دربارۀ افراد مشمول بند   

اعمال مجازات طرد روحانى دربارۀ افراد . تيارات مخصوصۀ بيت العدل اعظم الهى استاخ

  .و رفع طرد آنان از اختيارات مفّوضه به محفل مقدس روحانى ملى است ۲مشمول بند 

در كليۀ مواردى كه پيشنهاد تنبيه و طرد فرد مسجلى به محفل روحانى ملى مى شود ) ۱تذكر 

يه بايد قبل از ارجاع موضوع به محفل روحانى ملى و پيشنهاد محافل مقدسۀ روحانيۀ محل

مجازات مراتب را به عضو محترم هيئت معاونت مسئول منطقه اطالع دهند تا او هم با فرد مورد 

نظر مالقات و نصيحت و داللت و انذار و تحذير نمايد و چنانچه مالقات و نصيحت موثر واقع 

يۀ كتبى عضو هيئت معاونت نيز اخذ و ضميمۀ راپرت محفل نشد نتيجۀ مالقات و اقدامات و نظر

  .روحانى محلى به محفل روحانى ملى ارسال گردد

محافل روحانيه محليه بايد افرادى را كه به علت دخالت در امور سياسيه مشمول ) ۲تذكر 

ى مجازات مى شوند مراقبت كامل نمايد تا چنانچه اين گونه افراد باعث تخديش اذهان و گمراه

  .ساير ياران شوند به محفل روحانى ملى گزارش دهند تا بررسى و تصميم مقتضى اتخاذ شود

اسامى مطرودين روحانى به كليۀ جامعۀ بهائى اعالم مى گردد وليكن افرادى كه مشمول ) ۳تذكر 

ساير مجازات ها مى گردند در حال حاضر فقط به جامعۀ محل سكونت شخص خاطى اعالن 

  .مى شود

جز با مطرودين روحانى سالم و كالم و معاشرت با افرادى كه مشمول ساير مجازات ها ) ۴تذكر

  .شده اند جايز است
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  ىليحات تكميتوض  :۶ ضميمۀ شمارۀ

  

  )۱۳۸۵ زيتا پائ ۱۳۸۴ زيمربوط به پائ(ل مطالب كتاب يتكم

    

شتن نسخۀ اوليۀ همان طور که در آخر فهرست مطالب و آخر مقدمه ذکر شد، پس از اتمام نو        

، به علل مشکالت موجود، تايپ و مقابلۀ آن پس از يک سال با ۱۳۸۴/  ۸/  ۳۰متن حاضر در 

در اين مدت وقايع مهم جديدى رخ داد که به نظر رسيد حتمًا بايد به نحوى . تأخير آماده گرديد

جاِى متِن  اما چون افزودن کامل آنها در جاى. در تکميل مباحث متن اوليه به آن اضافه شود

اصلى و يادداشت ها دراين مدت کوتاه ميسر نبود، لذا شرح بسيار مختصرى از آنها را در اين 

ضميمه آورد تا هموطنان نازنين و منصف از ادامۀ اقدامات و مخالفت ها و حيله هاى جاعلين 

ى دانند، م بهاييانمسلخ عشق و ساير رديه نويسان و معدود نفوسى که خود را دشمن ِ قسم خوردۀ 

آگاه گردند و بيشتر به عظمت امر بهائى و استقامت و صبر و مظلوميت عّشاِق آن پى برند و واضح 

  . تر ذلت و زبونى و استيصاِل جاعليِن بى انصاف را دريابند

است واقع شده آنکه روزنامۀ  ۱۳۸۵تا حال که پائيز سال  ۱۳۸۴اما آنچه از پائيز سال   

اش از جمله با بعضى فضال و روشنفکران ايران و نيز با امر بهائى قبًال کيهان که به سابقۀ دشمنى 

شد، به  دّوم از بخش اّولصلى ضمن بيان نکتۀ ششم از فصل اشارۀ بسيار مختصرى در متن ا

يکباره به نحوى وسيع تر و شديد تر از آنچه که روزنامۀ جام جم قبل از آن کرده بود، شروع به 

وى اکاذيب و اتهامات قديم و جديد نموده و با استفاده از رديه هاى نوشتن سلسله مقاالتى حا

زمان قاجاريه و پهلوى تا رديه هاى منتشرۀ پس از انقالب اسالمى، انواع شبهات و دروغ و تهمت 

را در زمينۀ تعاليم و احکام و تاريخ و طلعات مقدّسۀ و مسئولين نظم ادارى ديانت بهائى مطرح 

نسبت به جامعۀ بهائى بدبين نمايد و بشوراند تا زمينه براى قلع و قمع بهائيان  کرد تا ملت ايران را

در همين ايام اسناد محرزى نيز از اولياى امور داّل بر عمليات شناسايى يک يِک . آماده گردد

بهائيان و اقدامات جديد و فراگير عليه ايشان توسط کميسيون حقوق بشر افشا شد که طى تالشى 

وسط مرکز جهانى بهائى و جوامع بهائى در کشورهاى مختلف و کميسيون حقوق بشر و چند ماهه ت
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و  ۱۳۸۴از جمله سايت هاى اينترنتى و راديو پيام دوست و غيره در زمستان (افشاء آن در رسانه ها 

  .به ظاهر از شدت آن کاسته شد، ولى تا حال قطع نشده است) ۱۳۸۵فروردين 

يت العدل اعظم، خالصه و چکيده اى را از آنچه در اين مرکز جامعۀ جهانى بهائى، ب  

که در آخر همين ضميمه کل ) بديع ۱۶۳شهرالبهاء  ۲( ۲۰۰۶مارس  ۲۲مدت واقع شد، در پيام 

جالب آنکه وقتى بيت العدل اعظم در اين پيام ضمن بيان . آن درج شده است توضيح فرمودند

زيون و روزنامۀ کيهان فرمودند، روزنامۀ مزبور که جريانات فوق اشاره اى نيز به حمالت راديو تلوي

خود با همدستانش از عوامل اصلى تهاجم به امر بهائى و جامعه و تشکيالت آن بوده و قصد 

و مرکز جهانى آن داشت، در نهايت بى انصافى،  بهاييانتحريک و ايجاد شورشى عظيم را عليه 

به آن پيام حمله  تنگى نفس در بيت العدلان در ادامۀ مقاالت قبلى ِخود، طى مقاله اى با عنو

کرد و درصدد بى اثر کردن انعکاِس حقايق و اسناد لو رفتۀ مزبور برآمد و به جاى آنکه راجع به آن 

  !اسناد بنويسد، تجاهل نموده و نشان داد که نفس چه کسانى تنگ شده است

شايد  — بهاييانى عام به اما جالب تر آنکه براى جّو سازى مزبور و ايجاد زمينۀ حمله ا  

که توسط آيت اهلل بروجردى و واعظ  ۱۳۳۴مانند و شايد شديدتر از حمالت سازمان يافتۀ سال 

معروف فلسفى و تأييد محمد رضا شاه پهلوى اجرا شد و در آن راديو و مطبوعات به شکلى وسيع 

نمود که پاى آن حتى راديو و تلويزيون جمهورى اسالمى نيز شروع به تحريکاتى  — شرکت کردند

از سيماى جمهورى اسالمى ايران پخش  ۱۳۸۴به سريال هاى داستانى نيز که در بهمن ماه 

به يکباره  چه کسى سرهنگ را کشتبه عنوان مثال در سريالى تحت عنوان . گرديد، کشيده شد

خمينى  در دقايق پايانى آخرين قسمت سريال مطلبى را بدون ارتباط به داستان به نقل از آقاى

در ارتباط با تشکيل اولين کنگرۀ جهانى بهائى به مناسبت صدمين سال  ۱۳۴۲مربوط به سال 

اظهار امر علنى حضرت بهاءاهلل و برگزارى اولين دورۀ انتخابات بيت العدل اعظم، که در حقيقت 

يا  .اولين انتخابات دموکراتيک در سطح بين الملل در طول تاريخ بشر نيز مى باشد، گنجاندند

که در سالگرد دهۀ پيروز  پايان پادشاهىواضح تر و وسيع تر از آن، برنامه اى بود تحت عنوان 

صدا و سيماى جمهورى اسالمى پخش شد که  ۲ا ز کانال  ۱۳۸۴انقالب اسالمى در بهمن ماه 

ضمن مطالبى دربارۀ بهائى و فراماسونر و فاسد بودن هويدا و حتى شاه و بعضى وزرا، شبهاتى را 

دّوم از زخرفات رديه هاى مذکور در فصل نيز عليه دين و جامعل بهائى عنوان نمود که کامًال شبيه م

اما يک مورد آن که خيلى . ، بود که پاسخ آن نيز همان جا مذکور شد۶اين متن، نکتۀ  بخش اّول
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ر فرودگاه جالب بود اينکه در برنامۀ مزبور راست يا دروغ بيان شد که مأمورين امنيتى اسرائيل د

تفتيش و بازرسى بدنى  — که براى زيارت اماکن مقدسۀ خود به آنجا مى روند — افراد بهائى را

نمى کنند، و با عنوان آن مى خواست وابستگى بهائيان به اسرائيل را بيان کند، حال آنکه چنين 

جاسوسى و  ، نه به خاطر ارتباطات سياسى وبهايياناعتمادى از طرف اولياى امور اسرائيل به 

امثال اين اکاذيب و اتهامات و شبهات است، بلکه به خاطر اين است که امانت، صدق، 

راستى، و منع جنگ و جدال و ترور و مکر و حيله و امثال آن جزء تعاليم بهائى است و بهائيان آن 

که هم  را به تجربه به همۀ اهل عالم و اولياى امور از کشورهاى مختلف اثبات کرده اند به طورى

دولت ها و هم ملت هاى سراسر دنيا به آن اعتراف کرده اند و به اين واسطه اهل بها بين اکثر ُدَول 

از . و ملل عالم که بينش و منش ايشان را شناخته و ديده اند داراى حرمت و احترام زيادند

د، هر چند معجزات در اين مورد آنکه حتى خود ِآنهايى نيز که خود را دشمن اهل بها مى شمرن

بعضًا در تئورى به بهائيان تهمتهاى ناروا مى زنند، ولى در عمل بارها و بارها مشاهده شده، بر 

از مصاديق بارز آن اينکه حتى زندانبانان . صداقت و امانت و محبّتشان شهادت داده و مى دهند

ان، زندانيان و مأمورين جمهورى اسالمى نيز در زندان ها على رغم تفتيش حتى زندانيان مسلم

بهائى را بازرسِى بدنى نمى کردندو به آنها اعتماد داشتند، و حتى زبانى نيز آن را بيان کرده و مى 

  !سبحان اهلل! ُسبحان اهلل! کنند

همچنين بايد خاطر نشان کرد که عالوه بر تلويزيون، راديو نيز تهمت هاى مشابهى را از   

هم . شبيه مطالب رديه هاى سابق الذکر مى باشد بعضى ايستگاه هاى خود پخش نمود که کامالً 

  .اكنون نيز، ازجمله در راديو معارف، اشاعة اكاذيب مزبور ادامه دارد

، فقط به اشاعۀ اکاذيب از طريق رسانه ها محدود ۱۳۸۵و  ۱۳۸۴اما ماجراى سالهاى   

ار و بازداشت ها نبود، بلکه به تدريج و به شکلى مستمر ده ها بهائى نيز در طول اين مدت، احض

و حبس هاى چند روزه تا چند ماهه شدند و ُاسِّ اساس ايراد مسئولين به ايشان اين بود که چرا 

بيت العدل اعظم و بهائيان رفع شبهات و اکاذيب مى کنند و چرا در برابر باليا و حبس و 

لت ايران تظلّم محروميتهاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و دينى، به مراجع جهانى و نيز به دو

مى نمايند، و چرا سعى دارند ملت ايران را از امر بهائى و تعاليم آن آ گاه سازند تا فريِب َاکاذيب 

و افترائاِت معدود غير منصفيِن اين مرزو بوم را نخورند و آلت دست نقشه هاى غير انسانى آنان 

ه تهمت و دروغ است بگويند و ظاهرًا توقع اين بوده و هست که مخالفين امر بهائى هر چ. نشوند
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بنويسند و هر ظلمى روا دارند، ولى بهائيان حق پاسخ نبايد داشته باشند و نبايد تظلم نمايند، و اگر 

بارى در دنبالۀ آنچه ذکر شد، غير منصفين براى عملى شدن . چنين کنند بايد جلويشان گرفته شود

با فشارهاى اقتصادى و اجتماعى بيشتر و نيز بيشتر منظورشان عالوه بر اقدامات فوق سعى کردند 

از جمله از طريق ارسال پيام هاى  — با تهديد و ِارعاب به َاشکاِل مختلف ِ مستقيم و غير مستقيم

و  — به تلفنهاى همراه بعضى بهائيان در سراسر ايران با متنى مشترک و يکسان) SMS(كوتاه 

راِت گذرنامه، آنان را تشويق و مجبور به ترک ايران بستن همۀ درها به روى بهائيان به جز دِر ادا

  !، آن در نيز به روى بهائيان بسته بود۱۳۸۰نمايند، حال آنکه قبل از دهۀ 

 ۲۲شايد عالوه بر اسناد سّرِى فاش شده اى که ذکرش رفت و به نمونه اى از آن در پيام   

از اساتيد محترم برجستۀ  ، گفتۀ آيت اهلل سبحانى٤٧٦بيت العدل اعظم اشاره شده ۲۰۰۶مارس 

حوزۀ علميۀ قم در سخنرانى دوازدهمين اجالس اساتيد مرکز جهانى علوم اسالمى استان قم به 

نقل از خبرگزارى جمهورى اسالمى، آئينۀ تمام نماى منشأ و علل ماجراهاى دو سه سال اخير مى 

لزل کردن عقايد جوانان فرقۀ بهائيت امروز با طرح مسائل کالمى براى متز«: باشد که گفته اند

قبل از انقالب اسالمى خطر بهائيت کمتر احساس مى شد ولى اين مسئله «و يا، » تالش مى کنند

معلوم . سبحان اهلل از امثال برادر عزيزمان جناب سبحانى» .در شرايط فعلى، بسيار جّدى مى باشد

ر و مسلخ عشِق مهناز رئوفى و نيست چرا در حالى که مقاالت رّديۀ روزنامه ها در دو سه ساِل اخي

رديه هاى امثال آن، رژيم پهلوى را بهترين زماِن حمالت بهائيان عليه اسالم معرفى کرده اند و کِل 

سيستم پهلوى را در دست بهائيان ذکر نموده اند، و گفته اند که با پيروزى انقالب اسالمى 

کمتر احساس مى ) در زمان پهلوى( خطر بهائيت«بهائيت قلع و قمع شده، ايشان بيان مى کنند، 

خوِد اين » !بسيار جّدى مى باشد) سال ۲۸جمهورى اسالمى پس از (شد ولى در شرايط فعلى 

گفته، گوياى اين حقيقت است که امر بهائى عليرغم آنچه بعضى عوامل انقالب اسالمى در دهۀ 

اطل نيست که به مصداق اول انقالب خيال داشتند، قلع و قمع پذير نيست، چون امرى بشرى و ب

، از بين برود، بلکه دينى الهى »َزَهَق الباِطُل ِاّن َالباِطَل کاَن َزهوقًا«آيۀ مبارکۀ قران که مى فرمايد 

است که ريشه در ارادۀ الهى دارد و شاخه هايش در کل عالم بشرى گسترده شده و حداقل تا هزار 

  .ى خواهد داشتسال به جامعۀ بشرى ميوه هاى جديد خوشگوار ارزان

، در بهار ۱۳۸۴بارى اشاعۀ اکاذيب توسط روزنامۀ کيهان به دنبال مقاالت پائيز و زمستان   

نيز همچنان ادامه يافت و عالوه بر حمالتى که گهگاه به امر بهائى و  ۱۳۸۵و تابستان و پائيز 
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العدل اعظم بهائيان مى نمود، و چنانکه قبًال نيز اشاره شد نوک حمالت خود را متوجه بيت 

شروع به چاپ کتابى  ۱۳۸۵ساخته بود، به يکباره در صفحۀ پاورقى ِ خود، در تابستان و پائيز 

جديد از مهناز رئوفى نمود که آن را به صورت سريال در بخشهاى مختلف، در صفحۀ مزبور خود 

پس از بود، و جالب آنکه  سايۀ شوم؛ خاطرات يک نجات يافته از بهائيّتنام کتاب . جاى داد

نشر چند قسمت اول کتاب، در حالى که هنوز قسمت هاى بيشتر آن باقى مانده بود، کيهاِن 

از همان چند !) عوامل ِ معلوم الحال(دستپاچه مثل هميشه مدعى شد که به علت استقبال شديِد 

دفتر پژوهش هاى «توسط  ۱۳۸۵قسمت اول، بالفاصله کل کتاب را در سه نوبت در سال 

  ! چاپ فورى کرده است» انروزنامۀ کيه

بايد از کيهان پرسيد که چه شد پس از آن همه مقاالت پائيز و زمستان که به قصد شورانيدن   

ملت ايران عليه بهائيان چاپ نمود، دوباره دست به نشر رمان ديگرى زد که همان جاعلين مسلخ 

نبود که جز دسته اى نفوس  عشق آن را به نام خانم مهناز رئوفى جعل نموده اند؟ آيا به اين علت

معلوم الحال، ملت ايران نظر به سابقۀ اجتماعى، فرهنگى، دينى و سياسِى کيهان، وقعى برآن 

نگذاشتند؟ اگر چنين نيست، پس چه لزومى به تکرار اتهامات و اکاذيب و شبهات تکرارى، در 

ودكشى از نظر شرافت قالبهاى مختلف؟ ازجمله اقدامات حيرت انگيز ديگر كيهان كه آن را جز خ

و رديه هاى  ۱۳۸۴فرهنگى ومعنوى نتوان ناميد، آنكه با استفاده از همان مقاالت پاييز و زمستان 

 ۲۵قديم و جديد تكرارى، و با اضافات ديگر و افزودن بعضى تصاوير مربوط به امر بهائى، جلد 

، توسط دفتر پژوهش ۱۳۸۵درسال  سايه روشن بهائيتخود را با عنوان » نيمۀ پنهان«قسمتى 

نسخه منتشر نمود كه از طرفى سبب  ۳۳۰۰ريال در۱۱۰۰۰صفحه، با قيمت  ۱۸۴هاى خود، در

سرور به اين خاطر كه به قدرى دارى ! سرور اين عبد گرديد و از طرفى نيز باعث غم و اندوه جانكاه

ى مى توانند اغالط فاحش در مطالب و تصاوير است كه هموطنان عزيز با آگاهى از آن به راحت

مقام و ارزش دشمنان قسم خوردۀ جامعۀ بهائى و مطالبشان را دريابند و متوجه شوند هموطنان 

بهائيشان در اين دورۀ بيش از يك قرن و نيم آيينشان درچنگ اوهام و ظلم چه نفوسى اسير بوده 

يان موجب و اما اندوه به اين سبب كه چرا از طرفى حقايق آيينى كه اينك نزد جهان! وهستند

افتخار ايران عزيز است، و از طرفى نيز چرا فرهنگ و شرافت ملت ايران با پيشينۀ پرشكوه ملى و 

دينى خود، بايد زير چكمه هاى ِ ناجوانمردى و اوهام و اكاذيب ِامثال كيهان بى وجدان لگدمال 

نويسد، اينك با  شود؟ اگر كيهان دربارۀ دگرانديشان، نيمۀ پنهان قائل است و در آن اكاذيب مى
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انتشار چنين اوهام و اتهاماتى، جايى براى پنهان كردن نيمۀ پنهان خود باقى نگذاشته و مثالٔ ديگر 

نسخه شاهد حّى و حاضر را كه آينۀ تمام نماى نيمۀ آشكار و نيمۀ پنهان خود  ۳۳۰۰نمى تواند، 

اكاذيب كيهان را در آن افسوس كه دراينجا فرصت آن نيست كه اغالط و . اوست، پنهان سازد

صفحه، صفحه به صفحه آشكار سازد؛ لذا فقط به يكى از ده ها مورد آن اشاره مى  ۱۸۴

ناگفته نماند كه قبالٔ در فصول اول و . (نمايد، چه كه ملت عاقل ايران را همان اشارت بس است

موجود بوده و دوم اين مجموعه، جواب هاى ايرادات تكرارى كيهان نيز كه در ديگر رديه ها هم 

در قسمت تصاوير آخر كتاب مزبور دو صفحه از زيارت نامۀ امام حسين ). هست، داده شده است

سال قبل از انقالب اسالمى ايران در زندان عكا از قلم وحيانى حضرت  ۱۰۰را كه كمتر از ) ع(

  بهاءاهلل نازل شده، آورده و زير آن چنين نوشته است، 

كوهمند اسالمى بهائيان با هدف شبيه سازى و نزديك درسال هاى آغازين انقالب ش

زيارتنامۀ حضرت «كردن خود به مسلمانان اقدام به تكثير زيارتنامه اى قالبى با عنوان 

كه فاقد روح آزادگى و سلحشورى بود نمودند و به اعضاء فرقه توصيه مى » سيدالّشهدا

با گذشت زمان، تشكيالت فرقه  كردند كه آن را در روزهاى عاشورا و تاسوعا بخوانند اما

با تغيير رويه روزهاى تاسوعا وعاشورا با اعزام پسران ودختران به سفرهاى تفريحى و 

اردوهاى دسته جمعى شمال كشور موجبات سرگرمى و دورى آنان از مراسم مذهبى 

  . مسلمانان را فراهم آوردند

ارها در كتب قديم وجديد بهائى سال قبل از انقالب ب ۱۰۰چطور زيارت نامه اى را كه ازحدود

اول و دوم اين مطالب توضيح داده شد،  بخشالبى مى داند؟ آيا با آنچه در چاپ شده، ق

طبق نقشه اى حساب شده قصد شوراندن ملت ايران » نيمۀپنهانش«آشكار نيست كه كيهان و 

  عليه بهائيان را داشته و دارد؟

رديه هايى چون چرا مسلمان شدم و مسلخ در اينجا چون بهانۀ اصلى نوشتن اين متن،   

عشق خانم مهناز رئوفى بوده است و در کنار آن به رديه هاى ديگرى نيز پرداخته شد، الزم ديد در 

اين ضميمۀ آخر از اين متن، اشاراتى بسيار مختصر نيز به سومين رديۀ خانم رئوفى که پس از 

قالب به اصطالح داستان و رمان است،  مسلخ عشق، دومين رديۀ جعل شده به نام ايشان که در

به اين منظور اول عين توضيحات کيهان و پيشگفتار دربارۀ سايۀ شوم را که در اولين . بنمايد
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قسمت آن در صفحۀ پاورقِى کيهان آمده ذيًال مى آورد تا چکيدۀ سايۀ شوم را که تکرار ُترهات 

  . همان مسلخ عشق و ساير رديه هاست، مالحظه فرمائيد

  :در قسمت اشاره، کيهان راجع به سايۀ شوم، چنين مى نويسد

جريان شناسى تاريخ معاصر و يا بررسى و تجزيه و تحليل آنچه بر گذشتۀ جامعۀ مسلمان 

ايران رفته است، مى تواند ابزارى مؤثر براى شناخت نسل حاضر به ويژه و نسلهاى آينده از 

گاه مطالعات موضوعات تاريخى و مؤثر در جريان در اين فرايند، . تاريخ اين مرزو بوم باشد

اين تفاوت . زيستى، سياسى و تايخى ايران شکل و شيوه اى متفاوت به خود گرفته است

گاه ماجراها و مسائل مورد توجه در قالب روايت، . ناشى از روش پردازش موضوع است

  .قصه و چه بسا خاطره نويسى شکل گرفته ا ند

دختر بهائى بازگشته به اسالم، از جملۀ اين آثار است نويسنده خاطرات يک » سايۀ شوم«

در اين اثر با شجاعت مسلمان شدن خود را به وضوح شرح مى دهد و با تلقى روان و مؤثر 

رفتار و مناسک آنان را به نقد مى کشد و . از ماجراهاى همزيستى با بهائيان مى گويد

موضوع جاسوس پرورى و مراقبت . مى کنددربارۀ سلطه جويى فرقه اى آنها قلم فرسائى 

تشکيالتى از يکديگر و اينکه تا چه اندازه بهائيان از يکديگر ترس دارند و نسبت به هم 

شيوع دروغ و آلودگى . بى اعتمادند، مورد موشکافى و دقت نظر نويسنده قرار مى گيرد

، چگونگى درميان سران بهائيت، کوچ و زندگى اجبارى، حتى در تعيين مکان زندگى

انتخاب همسر و يا جدايى از آنها از جمله مواردى است که نويسنده به آنها اشاره داردو 

اين کتاب به زودى توسط انتشارات . رفتار تشکيالتى را در شکل گيرى آنها مؤثر مى داند

  دفتر پژوهش هاى مؤسسۀ کيهان  -. کيهان منتشر مى شود

  :دسپس تحت عنوان پيشگفتار چنين مى نويس  

کتاب سايۀ شوم حکايت مهمترين حوادث زندگى کسى است که بهترين سالهاى عمر و   

جوانى اش تحت اختيار ضد انسانى ترين سازمان فرقه اى و سياسى به نام تشکيالت 

سايۀ شوم توانسته حقايق تلخى را به تصوير بکشد که در آن ابتدايى . بهائيت گذشته است

و ناديده انگاشته مى شود، در اين کتاب با زندگى ترين حقوق انسان لگد مال شده 

بهائيان بعد از پيروزى انقالب اسالمى ايران آشنا ميشويم بهائيانى که همۀ اوقات شبانه 
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روز خود را ناخواسته وقف تشکيالت بهائيت کرده اند و ندانسته به ظلم و جبر و خيانت 

  .الى آنها به جان خريده اندصاحبان خويش تن داده و اسارت را در وعده و وعيد پوش

اين کتاب سرگذشت کسى است که بر دست و دل و زبان او هم مثل ساير هم مسلک   

هاى فريب خورده اش طنابى بسته و قدرت هر گونه ابراز عقيده و هر گونه شهامت و 

اما معجزه اى رخ مى دهد و او را به دنيايى . شجاعت و مبارزه را از او سلب نموده اند

مى افکند دنيايى آزاد و رها، بى طناب و تازيانه، بى امر و بى فرمان و او تازه به  ديگرى

مفهوم حقيقى آزادى، عشق و ايمان، معرفت و عرفان دست مى يابد و تفاوت از زمين تا 

  .آسمان دين را با يک فرقۀ سياسى به خوبى درک مى کند

وى و سرگرمى هاى مهيّج و سايۀ شوم داستان زندگى کسى است که از همۀ لذائذ دني  

عيش و عشرت چشم مى پوشد و براى رسيدن به تعالى و کمال حقيقى از تمامى تعلقات 

او در . مادى گذشته و همه سختى هاى راه را متحمل شده و تغيير روش و منش مى دهد

او شاهد اعمال غير انسانى و ضد ! جامعۀ کوچک بهائى متوجه تخلفات بزرگى مى شود

رگان و سران تشکيالت بهائى بوده و از آنان اعراض ميکند و پس از پى بردن به اخالقى بز

بطالت بهائيت و عدم روح معنويت در اين فرقۀ کذايى درصدد يافتن هويت واقعى خويش 

بر مى آيد و اصالت انسانى و جوهر حقيقى وجود خويش را در سايۀ حقيقت بزرگ و بى 

او از بهائيت خارج شده و اسالم که . دهدنظيرى چون دين مقدس اسالم معنى مى 

سرمنشأ همۀ پاکى ها و زيبايى ها و کامل ترين و آخرين دين آمده از سوى خداست به 

عنوان آخرين دين آمده از سوى خدا مى پذيرد و به سعادت و رستگارى نائل شده و سزاوار 

واقعى نيست بلکه  اين داستان داستانى خيالى و غير. بهترين دستاوردهاى زندگى مى شود

بازگوى خاطرات واقعى و فردى کامًال معمولى از اعضاى فريب خوردۀ بهائى است که به 

حقيقت پى برده و مسلمان مى شود و تنها اسامى اشخاص در اين داستان واقعى تغيير 

کرده و جالب ترين قضيۀ نهفته در اين کتاب اين است که اين اتفاقات و حوادث براى 

افراد بهائى رخ داده و در واقع پرداختن به زندگى بسيارى از بهائيان است که صدها تن از 

عده اى توانسته اند از اين دام رسته و نجات يابند و عده اى براى فرار از مشکالتى که 

تشکيالت بعد از ابراز عقيدۀ آنان براى آنها به وجود مى آورد سکوت اختيار کرده و نسبت 
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اوت مانده و طوق بندگى و بردگى را در مقابل عده اى منفعت به بطالت بهائيت بى تف

  . طلب و زورگو به گردن انداخته و از عزت و افتخار اسالم بى بهره و نصيب مانده اند

خاطرات زندگى ام را بى کم و کاست با همه فراز و نشيبهاى آن به رشته تحرير در   

ر ايشان قوت قلبى شوم تا صداى بلند آوردم، باشد که فريب خوردگان را به خود آورده و ب

آخرين دين خدا را به گوش جان بشنوند و از حقارت و دنائت به در آمده و از شفاعت 

. موالى جهان امام عصر و زمان حضرت حجت ابن العسکرى عليه السالم بهره مند گردند

  ۱۳۸۴تابستان  –مهناز رئوفى  - . و من اهلل التوفيق

نوشته، عينًا همان  سايۀ شومآنچه کيهان در اول سلسه مقاالت مالحظه مى فرمائيد که   

نثر همان نثر، رمان همان رمان، جاعلين نيز همان . اکاذيب چرا مسلمان شدم و مسلخ عشق است

به ياد خوانندگان عزيز ! (جاعلين، و سبک نگارش و اصطالحات مخصوصشان به همان شکل

مسلخ عشق  ۲۸۸در صفحۀ » بطالن بهائيت«جاى  را که به» بطالت بهائيت«مى آورم اصطالِح 

 و قسمت نهم آن در پاورقى» سايۀ شوم«ذکر شده بود و اينک در همين پيشگفتار کيهان دربارۀ 

مسلخ  ۲۸۸دوم اين متن ضمن توضيحات راجع به صفحۀ  بخشبه ! کيهان نيز به کار مى رود

يه هاى بعدى دقت بيشترى خواهند انشاءاهلل در رد«در آنجانوشته شد، . عشق مراجعه فرمائيد

ولى جاعلين دستپاچه به قدرى مستأصل شده اندکه فقط فکرشان ادامۀ بمباران اشاعۀ » !نمود

در مورد ! »بطالت آن«و نه » حقانيت دين بهائى است«اکاذيب و به تعويق انداختِن ظهور و بروِز 

سال،  ۷سه رديه به فاصلۀ  هم همين طور است، و هنوز پس از نوشتن» حظيرة القدس«اصطالح 

که  ۱۳۷۸اما از حق نگذريم در سال ! مى نويسند» حضيرة القدس«يا » حضرت القدس«آن را 

، محبوب رديه نويسان و »صبحى«را، که شديدًا به همراِه » آواره«، ناِم »چرا مسلمان شدم«در 

تصحيح کردند و » ومسايۀ ش«کيهان و جاعلين مزبور است، به غلط ابوالقاسم نوشته بودند، در 

  !) عبدالحسين نوشتند

و » چرا مسلمان شدم«اول و دوم متن اشاراتى واضح تر از تصريح شد که آبشخوِر بخش در   

اما اينک به . محسوب مى شوند» رديه هاى دولتى«مسلخ عشق کجاست و چرا هر دو مورد از 

ى در قالب داستان و رمان وضوح آشکار شد و لو رفت که سايۀ شوم چيزى جز رديۀ دولتِى ديگر

يکى از علل اين آشکارى اين است که داستاِن سايۀ شوم تمامًا مربوط به پس از انقالب . نيست
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اسالمى است و جاعليِن مستأصل که همچون غريق به هر حشيش و شاخۀ خشکى چنگ مى زنند 

شده اند به  تا اکاذيب و بى انصافى هايشان آشکار نشود، با شکسته شدن آن شاخه ها مجبور

جاى اول برگردند و اکاذيب و افترائات تکرارى را در رمانى ديگر بياورند، اما به خاطر 

چنانکه ! دستپاچگى، نتوانسته اند از نوشتن بعضى مطالب که دستشان را رو کرده خوددارى کنند

خاطرات  محبوسين و زندانيان بهائى از اول انقالب اسالمى تا حال، با خواندن سايۀ شوم، تمام

زندان برايشان زنده مى شود و فورًا متوجه مى شوند که ايرادات و افترائات و اکاذيِب سايۀ شوم، 

و ! دقيقًا همان مواردى است که در حين بازجويى هايشان در زندان مطرح مى شده و مى شود

مى حقيقِى ِ جالب آنکه بدانيد، اسامى بهائيان را که در سايۀشوم آورده اند عمدًا بعضًا از اسا

بهائيانى است که جزء خادمين جامعۀ بهائى بوده و بارها نيز بازجويى شده اند، و برعکس آنچه 

سايۀ شوم خيالى و غير واقعى نيست و واقعى » «داستانِ «در پيشگفتار سابق الذکر کيهان آمده که 

سايۀ شوم » «انداست«بايد گفت، » است و تنها اسامى اشخاص در اين داستان واقعى تغيير کرده

خيالى و غير واقعى است و تنها بعضًا از اسامى اشخاص حقيقى در اين داستان جعلى و غير 

تا خوانندۀ بهائى را به خاطر ُانس و آشنايى با بعضى اسامى مزبور به » واقعى استفاده شده است

حواسشان  است،» خيرالماکرين«ولى جاعلين مکار که فراموش کرده اند خداوند ! شبهه اندازد

و يا درحقيقت مهناز خانم  — خانم، شخصيت داستان» رها«نبوده که بهائيان فورًا مى فهمند 

که در سنندج بوده، چطور اسامى بهائيانى ديگر را از سراسر ايران مى دانسته و همۀ آنها  — عزيز

ى اسامى به نظر شما چه کسان! نيز در سنندج در داستان زندگى ايشان شريک و دخيل بوده اند

  بهائيان را به مهناز خانم ديکته کرده اند تا در البالى داستان جعلى بنويسد؟ 

پاورقى  ۵۹بودِن سايۀ شوم، از جمله اين که جاعلين در قسمت » دولتى«داليل ديگر براى   

به ادارۀ ارشاد جمهورى اسالمى رفته و در » مهناز خانم«يا » رها«در کيهان اعتراف کرده اند که 

را خوانده و اساس اتهامات و افترائاتش را از آنها گرفته، » صبحى«و » آواره«بوده که کتب  آنجا

پاورقى اعتراف  ۶۳و  ۶۲و اداره با او همکارى کامل نموده تا رمانش را بنويسد، و در قسمت 

را که مسلمان شده » بهروز«و شوهرش » رها«کرده که مسئوالن فرهنگى آستان قدس رضوى 

و در مصاحبۀ جعلِى . با ايشان مصاحبه کرده اند» مجلۀ زائر«لطف قرار داده و در  بودند مورد

کيهان با خانم رئوفى که در ادامه خواهد آمد اعتراف مى کند که از دفتر مقام معظم رهبرى و نيز 

داُرالقران حسينيۀ کربالئى ها و البته صد البته از خود کيهان عزيز برايش تقديرنامه نوشته شده 
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خانم از بعضى امور جامعۀ بهائى که پس از جدا شدن ايشان از » رها«از جمله، اطالع . ستا

جامعۀ بهائى رخ داده نيز گوياى اين است که اطالعات مزبور از منابع خاص خودش است که 

سال است با احضار مکّرر بهائيان سراسر ايران ونيز از طرق ديگر به دست آمده و بر اولياى  ۲۸

» کتب روحى«از طريق » طرح مؤسسۀ آموزشى«از جملۀ آنها اطالع از ! (ار بوده و هستامور آشک

  ).است

دليل ديگر آنکه اولياى محترم امور هنگام احضار و منع و تهديد بعضى هموطنان عزيز   

مسلمان که در حال تحقيق دربارۀ امر بهائى بوده و هستند و حقانيت آن برايشان آشکار شده، 

و با َبيان اين واقعيت، همچنين معلوم مى . شده به نام خانم رئوفى را داده اند همين کتب جعل

  : شود که برعکس آنچه در پيشگفتار سابق الذکر مهناز خانم رئوفى در کيهان که نوشته اند

و جالب ترين قضيۀ نهفته در اين کتاب اين است که اين اتفاقات و حوادث براى صدها 

ده و در واقع پرداختن به زندگى بسيارى از بهائيان است که عده تن از افراد بهائى رخ دا

اى توانسته اند از اين دام رسته، نجات يابند و عده اى براى فرار از مشکالتى که 

تشکيالت بعد از ابراز عقيدۀ آنان براى آنها به وجود مى آورد سکوت اختيار کرده و نسبت 

دگى و بردگى را در مقابل عده اى منفعت به بطالت بهائيت بى تفاوت مانده و طوق بن

  طلب و زورگو به گردن انداخته و از عزت و افتخار اسالم بى بهره و نصيب مانده اند 

جالب ترين قضيه اين است که صدها تن از هموطنان عزيز مسلمانمان در حال آشنايى با   

ر آن بسته اند، مى باشند امر بهائى و درک بطالن اکاذيب و افترائات و تهمت هاى ناروايى که ب

ولى به خاطر شرايط موجود نمى توانند بهائى شدنشان را رسمى و علنى کنند، ولى هم اينک با 

محشورند و به اجراى تعاليم آن در حدى که شرايط اجازه مى دهد مشغولند، و از قضا به  بهاييان

با داستان هاى پوچ و جعلى بعضى از ايشان هم رديه هاى خانم رئوفى داده شده و همان رديه ها 

اش و با لحن وقيحانه اش حتى باعث استحکام بيشتر ايمانشان شده و پى به بى انصافى جاعلين 

و جاعلين بايد بدانند که اگر آن ! »ُتعَرُف اَالشياُءِبَاضداِدها«برده اند، چه که از قبل گفته اند، 

قول مهناز خانم در مصاحبۀ جعلى کيهان صدها تن برگشته از امر بهائى وجود حقيقى داشتند و به 

نفرشان  ۲۰۰در همدان مهناز خانم براى  — که ذکرش در ادامه خواهد آمد — با ايشان

سال است که فقط پشت نام مهناز خانم  ۷سخنرانى کرده اند، پس چرا جاعلين و کيهان حداقل 
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عرِض اندام در اين ميدان را  سنگر مبارزه با بهائيت را محکم کرده اند و به آن صدها تن افتخار ِ 

نمى دهند؟ برعکِس آنچه جاعلين نوشته اند ورود به امر بهائى و خروج از آن سهل و آسان است و 

در اين مورد در ادامه نيز ضمن . (و جود خود خانم رئوفى بر اين حقيقت اعظم دليل و برهان

در همان جا روشن خواهد شد همچنين . بحث از مصاحبۀ جعلى کيهان با خانم رئوفى خواهد آمد

عاشقانه و بدون دريافت پول و مقام براى دين و  بهاييانکه چرا جاعلين مزبور اين قدر از اينکه 

تشکيالتشان خدمت مى کنند، خشمگين و عصبانى هستند و سعى دارند علل اين روحيۀ خدمت 

  !) و عشق را وارونه جلوه دهند

داليل فوق و ديگر داليل در اين مورد را تقديم مى  بارى اگر مصلحت بود بنده جزء به جزء  

کردم و همچنين افراد بهائى اى را که اسمهايشان در البالى داستان جعلِى سايۀ شوم گنجانده 

شده معرفى مى نمودم تا هموطنان عزيز متوجه شوند چرا جاعلين سعى دارند با اکاذيب، آنها را 

مواليشان آرزوى عزت و آبروى ايران عزيز و حکومت آن را همچون  بهايياناما چون ! بد نام نمايند

سالۀ اخير، در امور قانونى و مصوب اين مرزو بوم بر  ۲۸داشته و دارند و عليرغم همۀ مظالم 

اطاعت حکومت متبوعه شان قائمند و به هموطنانشان عشق مى ورزند و از مداخله در نزاع ها و 

و آن را براى سالمت جامعۀ ايران ُمضّر مى دانند، و اتحاد حيله ها و ر قابت هاى سياسى بيزارند 

و آميختن ملت و حکومت را چون شير و شکر به يکديگر، مايۀ سعادت ايران عزيز مى شمارند، 

لذا وارد جزئيات مزبور نمى شود، و اين مقدار هم که به استحضار رسيد، همان طور که در 

ارتباط با تضييقات وارده و رفع شبهات و تظلم به پيشگفتار اين متن به تذکارش پرداخت، در 

ميليونى ايران و  ۷۰خود اولياى امور بوده است و بديهى است که امور ِ ديگر، مربوط به ملت عزيز 

هزار نفرۀ بهائى؛ و البته در اين مسير اگر  ۳۵۰تا  ۳۰۰دولت محترم آن است، نه اقليت ِ کنونى ِ 

  .ر َطَبق اخالص تقديم ملت عزيز ايران خواهند كردبرايد آن را د بهاييانخدمتى از 

اما صرف نظر از آن جزئيات، در اينجا الزم است به بعضى موارد شبهات و اکاذيب که   

خود جاعلين، به دست خود، ناخواسته، سايۀ شوم ِ آن را بر اذهان و قلوب خوانندگان انداخته 

که سايۀ شوم نيز چون مسلخ عشق داراى اند، اشاره اى هر چند مختصر بنمايد، و اشاره کند 

اشتباهات و تناقضات زياد نيز مى باشد که هم در قبل و هم در ادامه به آنها اشاره شده و خواهد 

  .شد
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که (شخصيت اصلى داستان » رها رستگار«جاعلين مستأصل، در سايۀ شوم که به نام *   

ن قلم از دستشان رها شده و عالوه اکاذيب مى نويسند، عنا) همان خانم مهناز رئوفى مى باشند

چنانکه . ، حتى به خود مسلمين و نيز بعضى گروههاى سياسى نيز توهين نموده اندبهاييانبر ردِّ بر 

  :در سنندج مى نويسد» رها«در قسمت ششم پاورقى ِ کيهان از قول 

ر بين در حالى که در مدرسه د. از دوست شدن و نامه پراکنى و اسير هوس شدن متنفر بودم

همکالسى ها و دوستانم داشتِن دوستان پنهانى باب شده بود و من واقعًا از اين کار بيزار 

بودم، عقيده ام بر اين بود تا هنگامى که وقت ازدواجم نشده دليلى ندارد که به کسى 

  .قول بدهم

مالحظه مى فرماييد از قول رها خانم ِبهائى مى نويسد بين دوستان مدرسه اش که از    

سلمانان فرقه هاى مختلف سنندج بوده اند، داشتن دوستان پنهانى باب شده بوده، ولى رها م

مالحظه مى فرمائيد که اينجا حواس . خانم بهائى عفيف بوده و از اين هوى و هوس ها بيزار

جاعلين پرت شده که فراموش کرده اند يکى از ايرادها و تهمت هاى اصلى و اساسى ِسه کتاب 

مى بينيد که خداوند چطور جواب ! خانم رئوفى تهمت زنا و فساد به اهل بهاست رديه به نام

از بخش ل خودشان را بر قلم خودشان جارى مى سازد؟ اين همان پاسخى است که در فصل اوّ 

از قول يکى از علماى شيعه که نوار صوتى و تصويرى آن هم موجود است نقل  ۴ضمن نکتۀ اّول 

همشاگردى  ۸۰۰ى و عفت و عصمت و موفقيتش در دروس مدرسه با شد که در آن يک بچۀ بهائ

به اين . شيعه اش مقايسه شده است، به طورى که در همۀ زمينه هاى مزبور از همۀ آنها بهتر بوده

ترتيب خود ِجاعلين، جواب يکى از تهمت هاى اساسى خود را در مسلخ عشق، و سايۀ شوم، در 

نده در اينجا نظر به مصالح و ِحَکمى ضرورى نمى بيند علل ب. همين سايۀ شوم ارائه نموده اند

  !بيشتر باز کند!) در حقيقت جاعلين(نوشتن چنين مطالبى را از قلم رها سنندجى 

و به قول رها (از نمونه هاى ديگر، توهين جاعلين به سنى ها و کردهاى کردستان و صوفيه   

و بعضًا به اصطالح گروه هاى ضد و نيز ذکر گروه هاى سياسى ) خانم حضرت غوث گيالنى

عجيب است که در جعليات هميشگى شان، بهائيان را عامل . انقالب در کردستان مى باشد

تفرقه بين مسلمين مى دانند، حال آنکه اينک خودشان در سايۀ شوم عليه سنى و صوفيه و غيره و 

گوئى خسته و ! افکنند حتى شيعيان مى نويسند و سايۀ شوِم تفرقه را بر سر هموطنان عزيز مى
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مستأصل، مى خواهند يکجا بر همۀ دگرانديشان بتازند و کار همه را يکجا يکسره سازند و در 

پاورقى کيهان، که جاعلين نيز خود را از آنان  ۲۶را، در قسمت » گروهى خاص«مقابل، فقط 

قسمتهاى کافى است پاورقى سايۀ شوم کيهان، ! (محسوب مى کنند، پا ک و مؤمن جلوه دهند

و مصاحبۀ جعلِى کيهان با مهناز رئوفى در پايان پاورقى هاى مزبور ... ،۳۱، ۲۶، ۲۵، ۱۶، ۷، ۶

شايد علت وارد کردن پاى سنى و صوفى و !). را از نظر بگذرانيد تا عامل تفرقه را بشناسيد

تر گروههاى سياسى و حتى صدام حسين و رژيم عراق در کنار بهائيان در داستان، تحريک بيش

عليه آنان و بيشتر عليه بهائيان باشد تا با يک تير چند نشان زده » گروه خاص«طرفدران همان 

در اين رابطه از ! باشند و طرفداران مزبور را توجيه نمايند تا به موقع خود آمادۀ اقدام الزم گردند

و بهائى در تلقين مى کنند شبيه به هم دانستن صوفيه  ۳۲و  ۳۱جمله چيزهايى که در قسمتهاى 

  !عقايد باطله شان، و ازعوامل استعمار بودن هر دو مى باشد

در قسمت نهم پاورقى سايۀ شوم کيهان، براى مسخره کردن نوع استدالل بهائيان، نوشته *  

مى گويند منظور اين نيست که ) ص(بودن حضرت محمد » خاتم النبيين«ايشان در جواب 

خاتم يعنى نگين انگشترى و لذا منظور اين است  آخرين نبى هستند، بلکه) ص(حضرت محمد 

هموطنان عزيز بايد بدانند . بين انبيا مثل نگينى هستند که خيلى باارزشند) ص(که حضرت محمد 

که به هيچ وجه به معنى قطع فيض و وحى » خاتم النبيين«که بهائيان براى مفهوم و منظور از 

انى نيست، داليل محکم و ُمقِنعى دارند که به الهى و نفرستادن پيامبران و مربيان جديد آسم

سال از ظهور بابى و بهائى، هزاران نفر که در ميان آنها  ۱۶۳واسطۀ همين داليل است که در اين 

صدها تن علماى شيعه نيز بوده اند، به مشهِد فدا شتافته اند و بيش از هفت ميليون نفرنيز که حال 

 ۳۰۰۰۰۰مان داليل به آئينشان عشق مى ورزند و بيش از در جهان زندگى مى کنند از جمله با ه

اما جالب تر وقتى . نفراز ايشان نيز در ايران عليرغم بالياى بى شمار، صبور و مستقيم و فعالند

است که هموطنان عزيز بدانند که برعکس آنچه رديه نويسان قديم، و نيز به اصطالح متخصصين 

جمهورى اسالمى، و نيز جاعلين ِ رديه هاى خانم رئوفى  ضد بهائِى انجمن حجتيۀ زمان پهلوى و

و نيز سايتهاى اينترنتى ِمعلوم الحال وابسته به همۀ آنها، که در ادامه ذکرشان خواهد شد، ادعا 

کرده اند، اين استدالل بهائيان نيست که خاتم النبيين يعنى نگين همۀ انبيا، بلکه اين معنى در 

لذا َنفِس اين ادعا نشانۀ بى اطالعى ِ به اصطالح . شده است خود کتب و آثار اسالمى بيان

چنانکه در . سالۀ رديه نويسان ِ مزبور از آثار اسالمى است ۱۶۳متخصصين ِ مزبور و ناآگاهى بانِد 



٣١٩ 

مرحوم » بحاراالنوار«ابن شهر آشوب، و جلد نهم ِ » مناقِب «کتب معتبرۀ شيعۀ اماميه از جمله 

هيچ نبى به مقام نبوت «: حضرت على نقل کرده اند که مى فرمايد مجلسى، هر دو، حديثى از

، خاتم و انگشترى ِ نبوت را دريافت کرد و از اين )ص(نرسيد مگر آنکه از حضرت رسول محمد 

و علماى اهل سنت نيز همين معنى را » .جهت است که حضرت محمد خاتم النبيين ناميده شد

تر و زينت و لذا حضرت محمد را مانند انگشترى و زينت ذکر کرده اند و خاتم را به معنى انگش

از عالمه جالل  دّر المنثوراز حافظ محدث شوکانى، و نيز کتاب  فتح القديرتفسير . (انبيا گفته اند

 – ۲۸۵، صص۱، ج قاموس ايقانبراى ديدن عين احاديث مربوطه به کتاب . الدين سيوطى

به » خاتم النبيين«الالت بهائى دربارۀ مفهوم حقيقِى و براى مالحظۀ استد. ، مراجعه فرماييد۲۸۴

  ).همين متن اشاره شد، مراجعه شود ۲و  ۱آثار بهائى که قبًال در فصول 

جاعليِن دولتى در سايۀ شوم، دست خود را کامًال رو کرده اند و با ايرادهايى که گرفته *   

چنانکه عقايد و . موده اندساله شان را بر مال ن ۱۶۳اند، در حقيقت آرزوهاى سرکوب شدۀ 

را که موجب پيشرفت و عزت و  بهايياناقدامات و خدمات محلى و ملى و بين المللى ِ بى نظيِر 

مثًال چون حيران و ديوانه شده اند . احترام ايشان بين ُدَول و ملل عالم شده، وارونه جلوه داده اند

عنوى، چطور خادميِن تشکيالت بهائى که در اين دنياى غافل از ديِن حقيقى و اعمال و اخالق م

اين قدر اميِن بيت المال جامعۀ شان هستند، نوشته اند عضو محفل بهائى پوِل خيريۀ جمع آورى 

يا چون ديده اند بهائيان به تربيت معنوى و ! شده از بهائيان را در ضيافت نوزده روزه باال کشيده

گلشن «ته مى دهند و برايشان کالسهاى اخالقى و فرهنگى و علمِى فرزندان خود اهميت شايس

و امثال آن » تقويت دروس مدرسه تا دبيرستان«، »معارف عالى«، »دروس اخالق«، »توحيد

برگزار مى کنند، همۀ آنها را وارونه جلوه داده و معلمين و خادمين و شاگردان آن را فاسد و متقلب 

قدامات را هموطنان عزيزمان ديده اند علت آن هم معلوم است، چه که آثار اين ا. جلوه مى دهند

و بارها نزد خود ما تحسين کرده اند، و اعتراف خوِد رها خانم در صفحات قبل و اعتراف آن عاِلِم 

سابق الذکر نيز که نوارش موجود است، شاهدى بر اين ُمدعاست، و جاعلين براى خنثى کردن 

هر کس ديگرى از نزديک، پى جو و اين آثار است که معکوس نويسى مى کنند، چه که بيش از 

يا چون وضعيت ازدواج را در جهان مى بينند، و مى . پيگيِر مستمِر اقدامات مزبور بوده و هستند

دانند که بهائيان نظر به نجس ندانستن هيچ يک از انسان هاى کرۀ زمين و نظر به اعتقاد به 

نند، سعى مى کنند اين امر را وارونه وحدت عالم انسانى، مى توانند با غير بهائيان نيز ازدوج ک
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جلوه دهند و تلقين کنند که اگر يک بهائى با مسلمان ازدواج کند طرد و اذيتش مى کنند، حال 

يا چون مى خواهند تأثير آشکار و بى . توضيح داده شد چنين نيست ۲بخش آنکه چنانکه در 

ور بدارند و با کمال بى حيايى فکر نظير وجهانِى شهداى امر بهائى را با اکاذيب و افترائات مست

مى کنند به ِصرف دروغ دانستن آن شهادت ها و تکذيب اينکه مثًال يکى از شکل هاى کشته 

شدن، در مورد طفلى شير خواره، باز کردن شير سماور در گلوى او و کلّه کن کردن طفلى ديگر 

را کامًال وارونه کرده و بى بوده، مى توانند حقيقت ِآن را از صفحۀ تاريخ محو کنند، حقايق 

چنانکه کيهان در . شرمانه تر از تکذيب فوق، به دروغ قتل هايى را نيز به بهائيان نسبت مى دهند

خود، قتل چند نفر را در ابرقو، با عبارات تحريک آميز به  ۱۳۸۴همان مقاالت پائيز و اسفند 

بى را مى نويسد مبنى بر اينکه بهائيان نسبت مى دهد، و يا اينکه سناريوى دروغ عجيب و غري

بهائيان بچه اى شيعه را از طهران به باغى نزديک قم برده و پس از خوردن مشروبات الکلى و 

  !رقص، او را کشته اند

و يا اينکه چون بهائيان را صرف نظر از ميزان دارائيشان، متحد مى بينند، و يا چون   

ين شرايط مى بينند، سعى مى کنند بگويند در رسيدگى جامعۀ بهائى را به فقرا ولو در سخت تر

يا چون صبر و استقامت بهائيان را در ايران . جامعۀ بهائى تضاد و اختالف فقير و غنى وجود دارد

مى بينند که عليرغم فشارها و محروميت ها، اکثريتشان در وطن مقدسشان باقى مانده اند، و چون 

ايران بروند، لذا به طعنه در سايۀ شوم مى نويسند عضو دوستان نامهربان خيلى مايلند بهائيان از 

ترياکى و مشروب خوار محفل، به بهائيان مى گويد بچه هايشان را به خارج نفرستند و در ايران 

استقامت کنند، ولى خودش پسرانش را به خارج مى فرستد، و به اين وسيله مى خواهد بين 

القا کند که اعضاى تشکيالت بهائيان را مى فريبند بهائيان و تشکيالت بهائى اختالف اندازد و 

آمده  ۲و  ۱بخش دربارۀ حرام بودن مواد مخدر و مشروبات الکلى در . ۱۲پاورقى قسمت (

ساله به جاى  ۲۸يا اينکه چون مى بينند بهائيان در عيِن ُمحاط بودِن در باليا و مشّقاِت ). است

جراى طرحهاى معنوى و اخالقى و فرهنگى و علمى آنکه افسرده و ذليل و نابود شوند، دست به ا

زده اند و در عين  — و اگر اجازه داشته باشند براى هموطنان عزيزشان — در جامعۀ خود

محدوديت هاى موجود، کالس ها و جلسات و برنامه هاى مطالعاتِى ولو محدود خود رادنبال مى 

ۀ تعدد و زيادى و کثرِت اقدامات مزبور، آنها به بهان) مهناز خانم(کنند، سعى مى کنند از زباِن رها 

که شديدًا از  — را تخطئه کنند و القا نمايند که اقدامات مزبور علت اختالفات خانوادگِى بهائيان
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پاورقى (شده است  — آرزوهاى سرکوب شدۀ جاعلين است و روى آن کار و تحقيق مى کنند

مچون سگ و گربه، به صداى سوت و بهائيان به جاى رسيدگى به خانواده، ه) ۵۶قسمت 

تشکيالت خود از اين کالس به آن کالس و از اين ميدان خدمت به ميدان خدمتى ديگر مى 

دوم مراجعه  بخشمسلخ عشق در  ۲۷۷ - ۲۷۸در اين مورد به مطالب مربوط به صفحات (دوند 

سوزِى ظاهرى و کسى نيست از جاعلين بپرسد که واقعًا چرا اين همه دل! سبحان اهلل). فرماييد

ايشان که با آمارهاى کافِى خود بهتر از هر کس مى . دروغى براى خانواده هاى بهائى مى کنند

دانند که بهائيان از تشکيالتشان جدا نيستند و از هر خانواده اى، افرادى، گوشه اى از خدمات 

ين به جاى اين عبد از صميم قلب معتقدم جاعل! تشکيالت جامعۀ خودشان را به عهده دارند

آنها چون مى دانند . غبطه خوردن به جامعه و تشکيالت بهائى، متحيرانه به آن حسادت مى ورزند

تشکيالت و نظام ادارِى بهائى، که زنده به روح تعاليم حضرت بهاءاهلل و قواى روحانى ملکوت 

و حتى و ُدَول و ملل عالم صاحب اعتبار روزافزون شده   NGOاست، در سازمانهاى جهانى و 

بعضى ُدَول که بهائى هم نيستند اظهار تمايل کرده اند که از روشهاى انتخابات دموکراتيک و 

معنوى بهائى در ادارۀ امور کشورشان استفاده کنند، خشمگين شده اند و آرزوهاى سرکوب شده 

تِن حيف که اين متن گنجايِش نوش. شان را به شکل اکاذيب و ايرادات در رديه ها مطرح مى کنند

بيش از اين را ندارد، وِاّال مختصرى دربارۀ نظم ادارى و نظم ِ بديِع بهائى مى نوشت و عزت و 

احترام فعلى اش را در جهان با آمار و شواهد دقيق آشکار مى نمود، تا عزيزان خواننده بدانند که 

مورد به فصل در اين . (حقيقت چيست و چرا جاعلين براى پنهان داشتنش به دست و پا افتاده اند

مندرج در ضميمۀ  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶ونيز پيام بيت العدل اعظم مورخ  ۴نکتۀ از بخش اّول، ل اوّ 

  ). همين متن مراجعه فرماييد ۳شمارۀ 

در راه وحدت دنيا در  بهاييانخالصه آنکه جاعلين بايد بدانند که جهانيان به تدريج مانند   

دويد و خدايشان را به خاطر اين عطيۀ ُعظمى شکر  مسير همين نظم بديع حضرت بهاءاهلل خواهند

  . خواهند گفت

يا چون مى بينند بهائيان به جاى شورش و خونريزى و مقابله به مثل در برابر اين همه ستمى   

که برايشان رفته و ميرود، فقط به خود دولت متبوعشان هزاران هزار نامه و تلگراِف تظلم نوشته و يا 

ند، و پس از آن نيز چون به تظلماتشان يا رسيدگى نشده و يا ناقص و به مراجعۀ حضورى کرده ا

رجوع شود به (شکلى حداقل توجِه اجبارى شده، به سازمان ملل و حقوق بشر مراجعه کرده اند 
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، سعى مى کنند اين امر را فريب جلوه دهند و نوعى مظلوم نمايى به حساب )۴ضميمۀ شمارۀ 

سال فهميده اند که مظلوميت حقيقى و واقعى بوده  ۲۸الم در اين آورند، حال آنکه اينک همۀ ع

جاعلين معتقدند بهائيان بايد ظلم ببينند و تظلّم ! هموطنان عزيز تعجب نفرماييد. و نه مظلوم نمايى

هم نکنند، چنانکه مابهائيان خود به گوش خود و چشم خود از بعضى شنيده و ديده ايم که گفته 

و يا . فس کشيدن در جمهورى اسالمى به شما داده شده بايد شاکر باشيداند همين که اجازۀ ن

شايد جاعلين مايل بوده اند بهائيان مقابله به مثل نمايند و شورش و خونريزى راه بياندازند تا در آن 

ولى ! صورت مدرک و بهانۀ معتبرى براى قلع و قمع همۀ ايشان به دست آيد وکار يکسره شود

چنين کنند، چه که به حکِم محکِم مواليشان اگر کشته شوند بهتر است از آنکه  بهاييانحاشا که 

بُکشند، واگر زهر به ايشان دهند، شهد تقديم نمايند؛ و اين روش را نه از روى ترس، بلکه به 

خاطر نهايت بينش و شجاعت و مناعت و عشق به تعاليم محبوب ابهايشان، پيش گرفته اند و 

  ).مراجعه شود دّوم از بخش اّول، فصل ۶در اين مورد به نکتۀ (داد هميشه ادامه خواهند 

يا اينکه وقتى مى بينند هموطنان عزيز از معلمين اخراجِى بهائى و ديگر بهائيان تحصيل   

کرده، که خود از ادامۀ تحصيالت تکميلى و استخدام در آموزش و پرورش و آموزش عالى و ساير 

تدريس خصوصى فرزندانشان استقبال مى کنند، براى جلوگيرى  ادارات ممنوع و محرومند، براى

از همين تدريِس خصوصى براى تهيۀ مخارج زندگِى خانوادگى که جاعلين طبق آنچه در صفحۀ 

قبل آمد، شديدًا براى خانواده هاى مزبور دلسوزى مى کنند مى گويند بهائيان تدريس خصوصى 

که براى تبليغ نيازى به تدريس خصوصى نيست، بلکه مى کنند تا بهائيت را تبليغ کنند، حال آن

بلکه بايد گفت علت . هر کس با هر شغلى و هر موقعيتى ميتواند عقيدۀ خود را در جامعه تبليغ کند

اينکه هموطنان عزيز از بعضى بهائيانى که تدريس خصوصى مى کند، استقبال مى کنند، اين 

مناسب يافته اند، و جاعلين از اين مى ترسند که است که آنها را صديق و امين و داراى اخالق 

اعمال و اخالِق معلمين بهائِى مزبور اتهامات و افترائاِت جاعلين را نقش بر آب نمايد که چنين 

به همين داليل است که در سايۀ شوم چنين مى نويسد تا هموطنان را از استخدام . نيز کرده است

، و جاعلين به اين وسيله در حقيقت مواردى را بهائيان براى تدريس خصوصى منصرف نمايد

تأييد کرده اند که دوستان نامهربان عمًال بعضى خانواده ها را از استخدام معلم بهائى بر حذر 

  .داشته اند
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: مثل. تهمت هاى چرا مسلمان شدم و مسلخ عشق در سايۀ شوم نيز تکرار شده است*   

مريکايى بودِن بهائيان و پول فرستادن به اسرائيل استعمارى و روسى و انگليسى و اسرائيلى و ا

؛ ايراد شبهۀ سنۀ )۱۷قسمت (؛ تهمت ادعاى خدايى توسط حضرت بهاءاهلل )۱۶پاورقى قسمت (

؛ تحريف واقعه اى تاريخى در امر بهائى و )۱۸قسمت (مستغاث مذکور در آثار حضرت باب 

ه حضرت بهاءاهلل آثار حضرت باب را به چسباندن آن به واقعه اى غير مربوط به آن مبنى بر اينک

دريا ريختند تا حقيقِت سنۀ مستغاث آشکار نشود و کسى پى نبرد که حضرت بهاءاهلل موعود بابى 

ها نيستند، حال آنکه االن تمام آثار مزبور در اين مورد موجود است و آنچه در بغداد به رودخانۀ 

بهاءاهلل و نه آثار حضرت باب بود که به دستور دجله و نه دريا ريخته شد، بعضى آثار خود حضرت 

خودشان چنين شد و علت آن را نيز خودشان توضيح فرمودند که عدم وجود استعداد نفوس در آن 

ايام بود، چه که بيان حقايق معنوى برا ى مردم بستگى به استعداد نفوس همان زمان دارد، 

مان خود، چون از طرفى مى ديدند نيز گاهى در پاسخ به نفوس ز) ص(چنانکه حضرت محمد 

هنوز زمان بيان حقيقتى خاص در موقعيتى خاص براى بعضى نفوسى که گنجايش و تحمل درک 

آن را ندشتند فرا نرسيده بوده، و از طرفى اگر بيانى و پاسخى نمى فرمودند، حمل بر عدم اطالع 

گفته اند نه هر آنچه دانسته مى شد، موکول به بعد مى فرمودند، و به همين علت است که از قبل 

شود گفته شود و نه هر آنچه گفته شود زمانش رسيده باشد، و نه هر آنچه که زمانش رسيده باشد، 

، ۱۹۵در اين مورد و دربارۀ سنۀ مستغاث، عالوه بر يادداشت شمارۀ (اهلش حاضر و موجود باشد 

، قاموس ايقان؛ رحيق مختوم؛ جنّات نعيم؛ دالئل العرفان؛ ۲ و ۱رجوع شود به قرن بديع، ج 

بهجت الصدور؛ رسائل و رقائم جناب ابوالفضائل گلپايگانى؛ فصل الخطاب؛ و ساير کتب 

تهمت ديگر راجع به توبه نامۀ منتسب به حضرت باب است که پاسخ آن در ). استدالليۀ بهائى

ايرادات ديگرى نيز موجود که قبًال در فصول . تموجود اس» بيان حقايق«کتب بهائى و از جمله 

  .مطرح و پاسخ داده شده است ۲و  ۱

اگر محکوم کردن تشکيالت بهائى، يکى از قسمتهاى عمدۀ مسلخ عشق بود، به جرأت *   

مى توان گفت، تنها قسمت اصلى ِ سايۀ شوم، فقط و فقط حمله به نظم ادارى بهائى و 

در همين راستا . جهانِى بهائى يعنى بيت العدل اعظم مى باشد تشکيالت آن و در رأس آنها مرکز

مربوط به شهريور ماه، مانند مورد مذکور در مسلخ عشق، سندى  ۲۳در پاورقى کيهان قسمت 

، از قيام پانزده خرداد به روايِت اسناد ساواک، به نقل از کتاب ۱۳۵۰جعلى را مربوط به دهۀ 
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 ۲و  ۱بخش لسه اى بهائى ارائه مى دهد که قبًال در ، از ج۳۲۲، ص ۱دکتر جواد منصورى، ج

راجع  ۲۲و باز در همين شهريور ماه، پاورقى قسمت . جعلى بودن امثال آن به اثبات رسيده است

به طرح روحى و اهداف آن نوشته و سعى کرده اهداف آن را ايجاد فساد و گمراهى جلوه دهد، 

وحى اشاره کرده اند، اين عبد از هموطنان عزيز حال آنکه همان طور که جاعلين به هفت کتاب ر

ملتمسانه مى خواهد که از دوستان خود کتب مزبور را بخواهند و خود مطالعه فرمايند تا متوجه 

! شوند چرا جاعلين به استيصال رسيده اند و چرا از آشنايى ملت ايران با تعاليم بهائى مى ترسند

جاعلين با محتواى آن کتب مخالف باشند؟ شما آن  چه باعث شده که!سبحان اهلل! سبحان اهلل

جاعلين دربارۀ آرزوهاى سرکوب شدۀ خود که مى خواهند جامعۀ . کتب را بخوانيد و فکرکنيد چرا

جلوه دهند، در ارتباط با طرح روحى، در کيهان ... بهائى را مشتى فاسد و رذل و زناکار و معتاد و

  :چنين نوشته اند

از ماهواره » وقت«و » فضا«ن بر ميليون ها دالر هزينه براى خريد بيت العدل حيفا، افزو

هاى گوناگون و کمک هاى چشمگير به تلويزيون هاى ماهواره اى، مدتى است که 

تبليغات رذيالنه اى را دربارۀ اعزام دختران ايرانى به شيخ نشين هاى خليج فارس، راه 

هايى که اين گونه دختران را به سوداى  من ترديد ندارم که اگر دربارۀ گروه. انداخته است

و ديگر نقاط به بيگارى » دبى«بردن به اروپا و امريکا ميفريبند و آنها را به مراکز فحشا در 

کثيف وامى دارند تحقيق شود، بدون ترديد با اين واقعيت مواجه مى شويم که تمام گروه 

  . الخ.. هاى فعال در اين کار ضد انسانى، بهائى هستند

پاسخ به اين اکاذيب را به عهدۀ جامعه شناسان و روانشناسان و نويسندگان عزيز و شجاع و        

منصف مسلمان هموطنمان مى گذاريم تا جريان بردن دختران ايرانى به شيخ نشين هاى خليج 

اطالعند،  فارس و از جمله دبى و علل و عوامل آن را که شواهد موجود نشان مى دهد از آن با

اول و دوم پيشنهادهايى در خصوص تقوى و تفکر و توبه به خانم بخش در  بنده. فرمايند تشريح

رئوفى و آقاى شهبازى نمود و تقاضا کرد از جمله خطبۀ َهّمام از حضرت امير را بخوانند تا بلکه 

 بيدار شوند و از اوهام و افترا و کذب و ريا و نفاق نجات يابند، اينک از صميم جان همين تقاضا

شما را به خدا به خود رحم کنيد زيرا عالئم مشهود از نوشته هاى شما ! را از جاعلين و کيهان دارد

حاکى از آن است که از صراط مستقيم رضاى الهى و راه روشن اسالم عزيز و محبت حقيقى 
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ى رسول اهلل ص و ائمۀ اطهار ع بسيار فاصله گرفته ايد و دور افتاده ايد و از جملۀ آن عالئم ب

خشم و استيصال و ! فرموده آن کس که حيا ندارد ايمان ندارد اصول کافىحيايى شماست که در 

خود،حضرت » دوسِت حقيقِى معنوِى «فّحاشِى شما مرا به غم و اندوه و گريه فرو برده، چرا که به 

يى بهاءاهلل، و مرکز نظِم بديع ِجهان آرايش، و عشاقش، بدجورى توهين کرده ايد و بد نسبت ها

شما را به خدا به خود کمک کنيد و شما را به . داده ايد، و اين جز نشانۀ عجز چيز ديگرى نيست

خون سيدالشهداء قسم مى دهد، بدون حب و بغض تحقيق کنيد و دوباره در آنچه نوشته ايد تفکر 

  !...کنيد

امعۀ آيا جاعلين و کيهان مانند روش اسالفشان قصد دارند براى پوشاندن عيوب خود، ج  

بهائى را وجه المصالحه کنند؟ آيا جريان بردن دختران ايرانى را به دبى مى خواهند به دروغ به 

نام جامعۀ بهائى تمام کنند؟ حقايقى براى ما و هموطنان عزيز روشن شده است که نظر به 

 آيا سناريوى بعدى کيهان و ديگر نفوس معلوم! مصالحى نمى توانم آنها را در اينجا باز کنم

اين نيست که مشکالت و فساد اقتصادى مملکت را نيز به نام بهائيان تمام  ۱۳۸۵الحال در سال 

کنند؟ بهتر است پيشاپيش به اطالعتان برساند که عوامل رژيم پهلوى در دولت و مجلس شاه نيز، 

در سال آخر رژيم، براى فرار از انقالب اسالمى سعى کردند به دروغ علِل مشکالت مملکت را 

هائيان معرفى کنند و با وجه المصالحه کردِن بهائيان از چنگ انقالب اسالمى بگريزند، ولى ب

سال را به پاى  ۲۸حال چه کسى مى تواند فساد اخالقى و اقتصادى و اجتماعِى اين ! نتوانستند

و  بهائيان بنويسد؟ آنها با اين همه اتهاماتى که شما دربارۀ بهائى بودن سيستم شاه در مسلخ عشق

غيره وارد کرديد نتوانستند چنين کنند، تا چه رسد به شما که از اول انقالب بهائيان را از همۀ 

آرى هر چه کرده ايد خود کرده ايد، . حقوق اجتماعى و اقتصادى و علمى و دينى محروم کرده ايد

ا نيز که آنچه ر! و اين حقيقتى است که صاحب نظران در خود ايران بارها به آن اشاره کرده اند

دربارۀ ماهواره نوشته ايد چه ربطى به بهائيان دارد؟ اگر منظور جاعلين برنامۀ بهائى در ماهواره 

  ! است کافى است محتواى آن با ُترهاِت شما مقايسه گردد

پاورقى، مقايسه اى بين اسالم و مسلمين و علماى آن با امر بهائى و  ۱۸در قسمت *   

فقط بايد . که خودش پاسخ خودش است و به هيچ جوابى نياز ندارد تشکيالت آن و بهائيان کرده

گفت و از شما پرسيد که چرا بهائياِن فاسدى که شرح داده ايد، اسالم و مسلمين عزيز را دوست 

دارند؟ و چرا بهائيانى که شما وقيحانه به مواليشان و تعاليمش و حتى شمايل و عکسش بى 



٣٢٦ 

ها مقابله به مثل نمى کنند؛ بلکه دعا مى کنند خدا به فضل و احترامى و توهين مى کنيد، نه تن

  .عفو معامله فرمايد و نه به عدل و شما را ببخشايد

مى نويسد بهائيان از کشته شدن مسلمانان در جنگ ايران و عراق  ۲۷در قسمت *   

خوشحال بودند و به جنگ نمى رفتند، حال آنکه در مصاحبۀ جعلِى کيهان با خانم رئوفى، 

از اين تناقض که بگذريم بايد پرسيد . اعتراف مى کند که سربازان بهائى در جنگ کشته شدند

چرا جاعلين نمى نويسند که جوانان بهائى در حالى سربازى رفته و ميروند و در جنگ کشته هم 

و همان  ۲۹در قسمت . شده اند که از حقوق اجتماعى و استخدام و شغل و دانشگاه محرومند

همچنين مى گويند از ! لى مى گويند بهائيان از وفات مرحوم خمينى خوشحال شدندمصاحبۀ جع

اما نمى نويسند . سلمان رشدى نيز مسرور شدند، و براى صدام حسين نيز دعا کردند آياِت شيطانِى 

  !از کجا آمار گرفته اند

د در مدرسه بر از نکات تأمل برانگيز آنکه رها خانم يا مهناز خانم که قبًال خود نوشته بو*   

عکس دوستان و همکالسى ها و هم مدرسه اى هايش از دوست پسر داشتِن پنهانى متنفر بوده، 

در طول داستان، عاشقان فراوانى پيدا مى کند، به طورى که از مهدى ِ حزب اللّهى ِ شهيد گرفته 

به مواليم . ه اندتا آقاى رضايى معلم موسيقى او و نيز بهائى و حتى ضد انقالب، خواستگار او بود

فقط مى خواهم بدانم، کسى که چنان بى ! قسم که شک و سوء ظنّى نسبت به ايشان ندارم

رحمانه و بدون خشية اهلل و ترس از خدا اين همه تهمت فحشا به همدينان سابقش، که خانوادۀ 

از مذاهب  خود او نيز جزء آنان هستند، زده و مى زند، واقعًا چرا اين همه خواستگارهاى متفاوت

و گروههاى مختلف داشته است؟ اگر يکى از دختران بهائى که از آئينش برنگشته چنين حالتى 

راجع به او چه مى نوشت؟ به خدا قسم که ) مهناز خانم(برايش اتفاق افتاده بود، رها خانم 

اينک هيچ برداشت سوئى از اين بابت به ايشان ندارم، فقط مى خواستم در اين خصوص کمى 

و ما » خانوادۀ با آبرويى داشتم«به خصوص که در مصاحبه با کيهان، خود مى گويد، ! کر کنندتف

  .مطمئنيم که خانوادۀ بهائِى او چنين بوده و هستند

در ارتباط با نکتۀ باال، باالخره رها خانم تن به ازدواج با بهروز بهائى مى دهد و طى *   

در حادثه اى که عمدًا مى خواسته خود را به کشتن جرياناتى شامل طالق و آشتى و تصادف بهروز 

اما اصل و حقيقت ماجرا را ! دهد، مسلمان مى شوند و معجزه هاى اسالمى نصيبشان مى شود

  !َوَليَس هذا َعَلى اهللِ ِبَعزيزٍ ! اين عبد مى گذارد تا انشاء اهلل خود مهناز خانم بعدها آن را بنويسد
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وم که پاسخ آنها قبًال نيز در ه بعضى موارد سايۀ شاينک پس از اشارات مختصر فوق ب  

و يادداشت ها در همين متن داده شده و در يک سال اخير نيز گهگاه توسط عزيزان  ۲و  ۱ بخش

ديگر بهائى در سايتهاى اينترنتى بهائى و نيز سايت هاى منصف غير بهائى مورد نقد و جواب قرار 

، به چاپ مصاحبه اى ۱۳۸۵يهان در مهر و آبان گرفته، بايد اضافه نمود که پس از آن، ک

پرداخت که به ظاهر بين خبرنگار کيهان و خانم مهناز رئوفى است، ولى از محتواى آن نيز آشکار 

است که اساس آن نيز جعلى است و از تراوشات فکرى جاعلين است و مهناز خانم نقش کمى در 

گوياى عجز و استيصا ل و دغدغه هاى  خواندن دقيق اين مصاحبه. ترتيب آن ايفا کرده است

براى مالحظۀ اين حقيقت، در ذيل بعضى نکات مصاحبه را از نظر . فکرى جاعلين دولتى است

  .مى گذرانيم

و  ۱۳۷۴به فشارهاى جهانى حقوق بشر و نمايندۀ آن، از جمله گاليندوپل در سالهاى *   

جهانى به خاطر ظلم هاى وارده سال محکوميت  ۲۸اعتراف کرده اند، ولى براى تخطئه  ۱۳۷۷

بر بهائيان، سعى مى کنند علت ظلم ها را اين بدانند که بهائيان جاسوس هستند، و بدون آنکه به 

نفر شهيدى که پس از انقالب به همين اتهام واهى شهيد نموده اند اشاره کنند،  ۲۰۰بيش از 

ران به اسرائيل خارج کرده اند و مى گويند اين جاسوسان خود اعتراف کرده اند که اطالعات از اي

  !تا پاى اعدام نيز رفته اند ولى به خاطر فشارهاى حقوق بشر اعدام نشده اند

از عجايب آنکه معلوم نيست با اين همه مقاالت کيهان و ديگر رديه ها و سايتهاى *   

عشق کم به  اينترنتى ضد بهائى و راديو و تلويزيون، چرا کيهان به مهناز خانم مى گويد در مسلخ

و اضافه مى کند راجع . ارتباط بهائيان با صهيونيسم پرداخته و در کتب بعديش بايد بيشتر بپردازد

به بهائيت در ايران کم کار شده، فقط در کتب درسى چند جمله راجع به آنها بود که آن را هم 

م و جاعلين بدهند که ظاهرًا جواب اين را بايد اولياء امور به کيهان و مهناز خان. حذف کرده اند

البته براى بهائيان فرق نمى کند دسته ها و گروه هاى مختلف سياسى که ! چرا چنين کرده اند

حداقل در دشمنى با بهائيان هم نظرند، چه روشى را عليه آنان به کار ميبرند، ولى ظاهرًا خوِد اين 

يشان نيستيم و تقاضا مى کنيم حال آنکه ما راضى به ناراحتى ا. عزيزان از دست يکديگر ناراحتند

الاقل به خاطر ما و دربارۀ ما، با هم اختالف و جدل نکنند، چه که ما براى وصل کردن زنده 

هميشه در اين مسلخ عشق آماده اند تا در  بهاييانايم، و چنانکه در مقدمۀ اين متن نيز عرض شد 
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تعصبات مذهبى و غيره از آسمان راه اتحاد همۀ گروهها و اهل عالم جان ببازند تا سايۀ شوِم 

  .جهان برود و خورشيد وحدت و اتحاد و محبت و انصاف و حقيقت جويى بدرخشد

از وقايع سال اخير و اين مصاحبۀ جعلى معلوم مى شود که موضوع بهائيان چنان براى *   

، کيهان و جاعلين و عوامل مشابه ايشان، مهم و حياتى شده است که پى گيرى آن به روز شده

چنانکه با هر واقعه اى که به نوعى مى توان آن را با بهائيان مرتبط نمود، عوامل مزبور دست به 

روزۀ اسرائيل و  ۳۳مثًال در همين مصاحبه، مسألۀ بهائيان را به جنگ . کار نوشتن وگفتن مى شوند

در  يا از حسنى مبارک رياست جمهورى مصر مى گويد که! گروه حزب اهلل لبنان ربط مى دهد

/ جون /  ۲۹در اين مورد به پيام (به بهائيان رسميت و آزادى عمل داده است  ۱۳۸۵اوايل سال 

بيت العدل اعظم که در آخر همين ضميمه آمده است، و نيز به سايتهاى اينترنتى بهائى  ۲۰۰۶

  ).مراجعه فرمائيد

خود، آقاى در اين مورد کيهان وکيل و وصى مصريان مى شود و براى آن که در خياالت   

حسنى مبارک را پشيمان و منصرف از اين کار تصور کند و دل خود را خوش گرداند، مى گويد، 

بزرگان بهائى مى گويند . بهائيان سنى ها را به حساب نمى آورند و سنى ها منفور بهائيان هستند«

 اگر حسنى! معلوم نيست حسنى مبارک را چطور راضى کرده اند! امامى حق است ۱۲شيعۀ 

هموطنان عزيز يادشان هست » !مبارک نظر بهائيان را راجع به سنى ها خوانده بود چنين نمى کرد

که همين جاعليِن متحيّر و پريشان خاطر، امر بهائى را مخالف اسالم معرفى مى کردند و در مسلخ 

حال پاسخ تهمِت . را قبول ندارند) ع(عشق مى نوشتند بهائى ها ائمۀ اطهار و حضرت حسين 

مى بينيد چطور اعتراف مى . مسلخ عشق را خودشان در مصاحبه با مهناز خانم رئوفى مى دهند

آيا استيصال ايشان را حس مى . کنند که بزرگان بهائى شيعۀ دوازده امامى را بر حق مى دانند

کنيد که حرفشان را بسته به موقعيت، ولو متناقض باشد، عوض مى کنند؟ آيا لحن بچگانۀ ايشان 

الحظه مى فرمائيد که بوى تحريِک سنّيان را عليه بهائيان مى دهد؟ اعترافاِت اجبارِى را م

ناخواسته در سايۀ شوم و مصاحبۀ جعلى که به ِصرِف اراده و مشيِت غالبۀ الهيه بر زبان جاعلين 

 اى کاش حداقل جاعلين از همان. جارى شده، خود پاسخ به ُترهاِت رديه هاى قبلى ِ ايشان است

سنّيان که راجع به ايشان مى نويسند درس انصاف بگيرند و فقط به فکر رد کردن ِ دگر انديشان به 

  !هر قيمتى که شده، نباشند
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بهائيت زنده است و فعاليت مى « :از جمله اعترافات ديگرشان آنکه در مصاحبه مى گويد  

 – ۱۸۸ت که در صص عزيزان هموطن يادشان هس» .کند، لذا سنّى ها را نيز تبليغ مى کنند

دستپاچگى در » چرا در بين سنّى مذهب ها تبليغ نمى کنند؟«مسلخ عشق جاعلين نوشتند، ۱۸۷

نوشتن رديه پشت رديه را مالحظه مى فرمائيد؟ و چنين است که خداوند چشم هاى ايشان را مى 

  .بندد و قلوبشان را مهر مى نهد که چنين متناقض مى نويسند

که از عشق و استقامت بهائيان به دينشان عصبانى و ناراحتند، مى  در مصاحبه در حالى*   

. گويند چنان بهائيان را شستشوى مغزى داده اند که بدون پول براى تشکيالت کار مى کنند

پاک و بلند مرتبه و حکيم است خدايى که جاعلين را به اين اعتراف ! سبحان اهلل! سبحان اهلل

در مسلخ عشق به تقليد از رديه هاى قبل نوشته بودند بهائيان  واداشت  تا ايشان بر عکس آن چه

به خاطر پول و مقام و سکس و مسائل جنسى بهائى مى شوند و خدمت مى کنند، حرف کذبشان 

را گيج و ناخواسته پس بگيرند و بنويسند بهائيان بدون پول براى تشکيالت دينشان کار و خدمت 

به حکم کتاب مستطاب اقدس، براى دينشان  بهايياننند که هموطنان نازنينم بايد بدا. مى کنند

: فقط به خاطر عشق ِ مواليشان کار مى کنند، چه که محبوبشان به ايشان خطاب فرموده است

اعمال را دام آرزوهاى (» ِاعَمُلوا ُحُدودى ُحبًّا ِلَجمالى«، و »الَتجَعُلوا اَالعماَل َشَرَک االماِل «

  ). احکام مرا به عشق جمالم انجام دهيد حدود و. /خود قرار مدهيد

در همين مصاحبه در ادامۀ تحريک سنّيان عليه بهائيان در اظهار نظرى که در حقيقت *   

توهين به سنّيان عزيز نيز محسوب است، مى گويد يک دختر سنّى که دينش را مهم نمى دانست، 

اين مصاحبه و طبق مسلخ عشق  ظاهرًا طبق! بهائى شد تا کشف حجاب و رقص و آواز داشته باشد

و سايۀ شوم، هر بنى بشرى که نيازمند رقص و آواز و سکس و فسق و فجور است، جز در جمع 

در همين رابطه از نقشۀ جذب بچه هاى ! پناه بر خدا! سبحان اهلل. بهائيان آن را نمى تواند بجويد

ز و روابط نامشروع صورت مسلمان مى گويد که بهائيان سعى دارند اين جذب را با رقص و آوا

  .دهند

براى آنکه سنّيان و شيعيان را بيشتر عليه بهائيان بدبين نمايند مى گويند بهائيان به هر *   

چنانکه گفته شد مأمور به  بهايياندسته که مى رسند از دستۀ ديگر بد مى گويند، حال آنکه 

وص بى شمارى از طلعات محبت و خدمت به جميع نفوس هستند و در اين مورد بيانا ت و نص

در اين مورد به (بعضى از آنها به مناسبت درج شد  ۲و  ۱مقدسۀ بهائى وجود دارد که در فصول 
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آنچه مى کنند، نه تنها ايجاد  بهايياندر واقع ). مراجعه فرمائيد ۵و  ۴، نکتۀ از بخش اّول ۱فصل 

ديان و همۀ ملل و ُدَوِل عالم وحدت و محبت و اتحاد بين شيعيان و سنّيان است، بلکه بين همۀ ا

  . است

اعتراف ديگر جاعلين، ذکر شهادت يکى از شهداى همدان در اول انقالب است که *   

از بخش  لشهيد مجيد همدان است که ذکرشان در فصل اوّ  ۷البته ظاهرًا منظورشان يکى از 

ى در اول انقالب اعتراف ناخواستۀ ديگر جاعلين، مصادرۀ حظاير قدس بهائ. آمد ۵، نکتۀ اّول

  .است

از اعترافات ديگرى که ناشيانه در مصاحبه آمده آنکه براى بر طرف کردن ظّن و گماِن *   

آن  — نفوس که مبادا مهناز خانم تحت فشار جاعلين کتاب نوشته و با کيهان عزيز مصاحبه کرده

ن را براى مى نويسد خودش به مؤسسۀ کيهان رجوع کرده، و کيها — هم نه مصاحبه اى جعلى

و باز براى جلوگيرى از شّک، نوشته ! ضّديت با بهائيان، با زمينۀ مثبت، خوب و روشنگر دانسته

و از صميم قلب ! کامًال واقعى و حقيقى است، فقط اسامى را تغيير داده» سايۀ شوم«رمان 

باز  البته(» بهائيان بدون تعصب کتابهاى مرا بخوانند، آيا جز ابراز حقيقت است؟«نوشته، 

تعصب را براى مسلمانان الزم دانسته و فضيلت حساب کرده، » مسلخ عشق«فراموش کرده که در 

بعد هم نوشته در اينترنت ). ولى معلوم نيست چرا بهائيان را دعوت به بى تعصب بودن نموده

  .بعضى راجع به کتاب هاى ايشان مطلب نوشته اند

از رديۀ بهائيت در ايران، نوشتۀ دکتر ) لينجاع(از نکات قابل توجه اينکه مهناز خانم *   

بهائيان اگر راست مى گويند، براى « :، تعريف و تمجيد کرده و نوشته٤٧٧سيد سعيد زاهدانى

چرا پشت سر اينترنت قايم شده اند و حرف . مناظره با اين بزرگان و حتى با خود من آماده شوند

بسيارى رديه نويسان عليه ! ايت دارنديکى نيست به ايشان بگويد خودشان هم که س» !مى زنند

آيا مهناز خانم و ايشان نيز پشت سر اينترنت قايم شده اند؟ عجيب ! امر بهائى نيز سايت دارند

َهل ِمن ُمباِرز َو «است که چرا با لحنى بچگانه و عوامانه هم در مسلخ عشق و هم در اينجا نداى 

بهائى را فيلتر مى کنند، يا پاسخ  مناظرينِ ايت سر مى دهند، در حالى که يا س» َهل ِمن ُمناِظر

مثل پاسخ مقاالت آقاى  — به مقاالت رديۀ ايشان را در روزنامه ها چاپ نمى کنند بهاييان

وقتى با سايتهاى . ۶، نکتۀ دّوم از بخش اّولروزنامۀ جام جم، مذکور در فصل عبداهلل شهبازى در 

ت مناظرۀ حضورى که جاى خود دارد، و معلوم نيست اينترنتى و روزنامه ها چنين مى کنند، وضعي
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در اين مدت ما . با اين وضع مهناز خانم و جاعلين چرا دعوت به مناظره اى نشدنى مى کنند

متوجه شده ايم امثال مهناز خانم، مناظره را همين مى دانند که حال در حاِل انجام است، يعنى 

به هر حال همان ا امّ . را منتشر نسازند بهاييانپاسخ  جاعلين و رديه نويسان بگويند و بنويسند، ولى

خوش «مسلخ عشق گفته شد،  ۲۸۸ضمن پاسخ به مطالب صفحۀ  بخش اّولطور که در فصل 

سال  ۲۸و نيز بايد به مهناز خانم خاطرنشان کرد که اهل بها » .بود گر محک تجربه آيد به ميان

نفر ايشان نيز از پاى ميز مناظره  ۲۰۰ش از است که در بازجويى ها در حال مناظره هستند و بي

زنده بر نگشته اند و به خون خويش منشور عشق و استقامت به دين محبوبشان را نوشته اند و آن 

  : منشور اينک در دستان ماست و به خط سرخ عشق بر آن چنين نوشته

  !گردن نهاديم الُحکُم هلل   گر تيغ بارد در کوى آن ماه         

امات عجيب و غريب ديگر در مصاحبه آنکه، به اصطالح مهناز خانم رئوفى مى از اوه*   

آنها که از بهائيت بر مى گردند قبًال کشته مى شدند و سران بهائى به دروغ مى گفتند از «گويد، 

عشق بهاء خود کشى کرده و خود را به دريا انداخته، ولى امروز از ترس حکومت اسالمى نمى 

کسى ! سبحان اهلل» !شانس آوردم در زمان پهلوى نيستم و ِاّال کشته مى شدممن ! توانند بکشند

نيست از اين بى انصافاِن کّذاب بپرسد که در زمان پهلوى کدام بهائِى از دين برگشته را سران 

» آواره«بهائى کشتند؟ آيا اگر اين افترا و کذب، صحيح بود، چه کسانى در زمان پهلوى به اندازۀ 

به اعتراف خود مهناز خانم و جاعلين، اسالف و مرشد او محسوبند و آقا عبداهلل  که» صبحى«و 

شهبازى هم شديدًا به آن دو تعلق خاطر دارد، مستحق کشته شدن بودند؟ آيا سران بهائى آنها را 

آمد، حضرت ولِى محبوِب امر بهائى به  ۲و  ۱ بخشه تنها نکشتند بلکه چنانکه در ن! کشتند؟ نه

ستور دادند که هر کس به آواره بدهکار است، تا َفلِس آخر بدهى ِخود را بايد به او عشاقشان د

چون مى داند بهائيان به او کارى ندارند و ادعاى او ) جاعلين(در حقيقت مهناز خانم ! پس بدهد

مخالف حقيقت است، مى خواهد به نحوى علت سالمت و راحت خود را پس از ده سال تبّرى 

الحمداهلل که امثال ! حمالت وقيحانه به آن توجيه کند تا کذب ادعايش مستور ماند از امر بهائى و

آواره و صبحى در رژيم پهلوى، و هم مهناز خانم رئوفى در رژيم جمهورى اسالمى از بهائيان 

هر قدمى که در اين راه براى «آزارى نديدند، چنانکه همين مهناز خانم خود چنين مى گويد، 

االن . هر سال خوشبخت تر از قبل شدم. الحمد هلل هر لحظه راحت تر از قبل شدماسالم برداشتم 
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هم با وجود تنهايى زياد و دورى از خانواده، مواقعى که احساس خالء مى کنم مى بينم علت آن 

  و نيز مى گويد، . »در نرسيدن به معرفت واقعى ِ خداست

، روحيه ام بهتر بوده واقعًا دلم مى االن ده سال است مسلمان شده ام، شادتر بوده ام... 

خواهد با تيتر درشت در روزنامه چاپ شود که من خيلى احساس بهترى نسبت به گذشته 

دارم؛ قبًال اگر افسرده بودم، مشکالت روحى و جسمى داشتم، الحمد هلل االن آنها را 

يشتر دچار اين با وجودى که خانواده ام را از دست داده ام و طبيعتًا مى بايست ب. ندارم

  . مشکالت شوم، ولى حاال خيلى بهتر از سابق هستم

راجع به اين تهمت نيز که سران بهائى آنانى را که از دين بهائى برگشته مى کشتند و مى گفتند (

که آنها خود را از عشق بهاء در دريا انداخته و خودکشى کرده اند، چون مدرک و شاهدى نداده 

دّوم از ورش هر چه باشد، پاسخش در فصل قعه اى است؛ اما منظمعلوم نيست منظورش چه وا

  ).ضمن پاسخ به ُترهات ِ آقاى شهبازى آمده است مراجعه شود ۶، نکتۀ بخش اّول

از نکات قابل توجه ديگر مصاحبۀ جعلى اين است که مهناز خانم راجع به کشتار مردم *   

ن عزيز که دارد با او مصاحبه مى کند قبًال خود حال آنکه کيها! ابرقو به دست بهائيان نيز مى گويد

، مفصًال با آب و تاب و لحنى تحريک آميز، به کذب و دروغ آن را ۱۳۸۴در پائيز و زمستان سال 

به بهائيان نسبت داده بود، و ظاهرًا چون مؤثر نيافتاده، از زبان مهناز خانم نيز دوباره آن را تکرار 

  .مى کند تا بلکه اثر نمايد

تۀ ديگر آنکه به نظر، مهناز خانم روز به روز در حال پيشرفتند و کم کم دارند کارشناس نک  

امر بهائى مى شوند و براى آنکه جاعلين ايشان را به ملت ايران معرفى کنند، مى گويند که او کتب 

نفر متبّريان همدان نطق مى کند، از  ۲۰۰آقاى مطهرى و آقاى جعفر سبحانى را خوانده، براى 

فتر روابط عمومى مردمى بيت مقام معظم رهبرى و نيز از دارالقران حسينيۀ کربالئى ها هم د

برايش نامۀ قدردانى فرستاده شده، و چون چنين است در مصاحبه مژده مى دهد درصدد نوشتن 

کتاب ديگرى نيز پس از سايۀ شوم مى باشد، اما با اين حال معلوم نيست چرا مى نويسد حسرت 

و در جايى نيز به ! ه که از ارگان ها و نهادها کسى او را به کالسى دعوت نمى کندبه دل ماند

نصيحت همکيشان جديد نيز جسارت مى ورزد و مى گويد خود مسلمانان هم سواد دينيشان کم 

البد براى اينکه به قول آيت اهلل سبحانى خطر بهائيان بيش از زمان . است و بايد مطالعه کنند
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ولى عليرغم آن . ت و جوانان مسلمان ممکن است دچار تزلزل ايمانى شوندپهلوى مشهود اس

معلوم نيست چرا در همين مصاحبه مى گويد بعد از انقالب در مقايسه يا يهوديان، مسلمانان ِ 

مهناز خانم درست مى گويند يا آيت اهلل سبحانى؟ به هر حال چه قبل و ! بهائى شده کم داريم

ناِن بهائى شده به مراتب بيشتر از يهودياِن بهائى شده بوده اند و اساسًا چه بعد ازانقالب، مسلما

بهائى شدن ِ يهوديان، بيشتر مربوط به دورۀ حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء بوده است تا دهه 

  .هاى اخير

عليرغم پيشرفتشان در کار و اينکه کل جاعلين ايران ) جاعلين(نکتۀ ديگر آنکه مهناز خانم   

ًا جز ايشان را ندارند که از زبانش رديه بنويسند، هنوز داراى اشتباهات زيادى دربارۀ امر ظاهر

بهائى هستند و بايد اطالعاتشان را بيشتر کنند تا رديه هاى بعدى کم اشتباه باشد و مثًال حظيرة 

گيرند؛ القدس را ديگر حضرة القدس ننويسند؛ انگشترِى ميّت را با انگشترى ِ اسم اعظم اشتباه ن

بارى نوشتن بيش از اين دربارۀ سايۀ ... و! ننويسند بهائيان مرده ها را در حظيرة القدس مى شويند

شوم و مصاحبۀ کيهان با مهناز خانم لزومى ندارد، به خصوص که در سايتهاى اينترنتى بهائى نيز 

دق زادۀ از کاويان صا ۱۳۸۵مرداد  ۷از جمله پاسخ . (پاسخ هايى به آنها داده شده است

  ). مى باشد... ميالنى، و پاسخ سروش حقايق، و

، بايد به استحضار ۱۳۸۵تا پائيز  ۸۴لذا در آخر اين قسمت براى تکميل بيان وقايع پائيز   

يک يا «که با امضاء » تشکيالت بهائى، ُمفتّش بزرگ«برساند که ارسال نامه هاى رديه با عنوان 

براى بعضى  ۱۳۸۳و مضامين شبيه به آن در زمستان » جمعى تبّرى ُجسته از تشکيالت بهائى

نيز در بعضى شهرستان هاى ديگر براى بهائيان  ۸۴ –۸۵بهائيان طهران پست شده بود، در سال 

ادامه يافت، و از نکات خوشمزه و شيرين کارى هاى شبکۀ رديه نويسى و توزيع آن بين بهائيان آن 

مه را آدرس يکى از بهائيان محل، و آدرس گيرنده که در يکى از شهرستان ها، آدرس فرستندۀ نا

و در شهرستانى نيز پستچى که ظاهرًا مجبور ! را نيز آدرس بهائيان ديگر از همان محل نوشته بودند

بوده دائم چنين نامه هايى را جدا جدا به منزل يک يک بهائيان آن شهر برساند، چون يکى از 

بهائيان  آن شهر را به همان بهائى داده و گفته بود خود آنها را مى شناخته، پاکت هاى رديۀ همۀ 

مديريت شبکۀ رديه نويسى را مالحظه مى فرماييد؟ تا آنجا که اين ! شما باقى را به بقيه برسانيد

فقره از اين نامه ها سه سال است به تکرار و بدون تغيير، کپى و توزيع شده که  ۴عبد اطالع يافته، 

مثل تهمت امريکايى (رديه هاى خانم رئوفى و نيز مقاالت کيهان است  مضمون همۀ آنها شبيه به
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بودن امر بهائى؛ فساد اخالق؛ استبداد تشکيالت و طرد؛ حمله به بيت العدل اعظم؛ اشکال و 

؛ راجع ...ايراد به تعاليمى چون تحرى حقيقت، عدم مداخله در سياست، و اطاعت از حکومت،

ت و امريکايى بودن آنها که بلند گوى تبليغاتى براى اهداف به طرح روحى و راديو پياِم دوس

شرکتهاى چند مليتى هستند؛ راجع به اينکه مطالب رسالۀ مدنيّه از طالبوف و ديگران اخذ و 

  ...).اقتباس شده و لذا ايده هاى مطرح شده در آن از حضرت عبدالبهاء نيست؛ و

همين متن داده شده است و از جمله پاسخ پاسخ اراجيف نامه هاى فوق نيز اکثرًا قبًال در   

دّوم از از اسالم و ديگران نيز در فصل به شبهۀ جديد و بديع نبودِن تعاليم بهائى و اقتباس آن 

و در  ۲۶۰، نکتۀ ششم، ضمن بحث سيِر رديه ها، و به خصوص يادداشت شمارۀ بخش اّول

از آقاى على نصرى، آمده است که به آن مراجعه شود و در  ليم بهائيتدوازده تعاارتباط با رديۀ 

اينجا چون بحث مفصل تر آن امکان ندارد، فقط کافى است به رديه نويسان ِ نامه هاى فوق 

نيز گرفته مى شد، همين بود که قرآن و ) ص(يادآورى شود که يکى از ايراداتى که به رسول اکرم 

قبل و نفوسى چون سلمان فارسى يا ديگران که در تاريخ اسالم مذکور تعاليم اسالم را از اديان 

  .است اقتباس فرموده است

اما در اين مدت يک سال و نيز قبل از آن، سايتهاى اينترنتى ضد بهائى هم به راه افتاده   

است که حال نيزمشغول به کارند ولى چون مزخرفاتشان عينًا مانند رديه هاى مکتوب و برنامه هاى 

ائى راديو و تلويزيون است ِعرِض خود برده اند و از رشد روز افزوِن آوازه و شهرت و اعتبار جامعۀ به

اول متن گفته شد چون حمالت رديه نويسان مثل آقاى شهبازى  بخشقبًال در . دلخون مى باشند

نوامبر  ۲۶و اقدامات ديگر عليه جامعۀ بهائى رو به فزونِى دوباره گذاشت، بيت العدل اعظم پيام 

را صادر فرمودند و پس از آن ياران عزيز ايران نامه به آقاى خاتمى رئيس جمهور وقت  ۲۰۰۳

دوستان نامهربان که ديدند اشاعۀ . نوشتند و طرح مؤسسۀ آموزشى نيز با کتب روحى شروع شده بود

جامعۀ بهائى در اين مدت وارد ساختند، نه تنها  بهاييانساله شان و تضييقاتى که بر  ۲۵اکاذيب 

را از بين نبرد بلکه موجب صدور پيام و نامۀ فوق و به راه افتادن مؤسسۀ آموزشى شد، به دست و 

پا افتادند و باند رديه نويسى ِ آنها دايرۀ اقدامات خود را توسعه دادند و عوامل ديگرى را به امثال 

ند، سايت کانون فرهنگى آقاى شهبازى اضافه کردند، سناريوى مهناز رئوفى را به راه انداخت

» مفتش بزرگ«را تحکيم بخشيدند، نامه هاى ) www.rahpouyan.com(رهپويان وصال شيراز 

را توزيع کردند، مدتى طوالنى و مستمر روزنامۀ کيهان را محور باند قرار دادند، و نيز چون حس 
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ترى را که ظاهرًا  بى اثر است، سايت به ظاهر محققانه» رهپويان«کردند ايرادات و فحاشى هاى 

 www.negah32.info نبايد مثل رهپويان فحاشِى آشکار کند، از جمله براى خنثى کردن سايِت 

به ظاهر بدون ) بهائى پژوهى( www.bahairesearch.irسايت مزبور با آدرس . به راه انداختند

ت کليشه اى و دسته از ايرادا. فحاشى ولى در باطن با بغض و کينه اى ديرينه کار خود را آغاز کرد

بندى شدۀ سايت و بحث هاى سازمان يافتۀ آن، و نيز از ذکر خير مرحوم حلبى در آن آشکار است 

که باند و شبکۀ رديه نويسى ِدوستان نامهربان، بازماندگان حجتيه را نيز که در کنار گود حرکتى 

د بهائى بار ديگر به کمک مذبوحانه مى کردند، رسمًا و علنًا به درون گود آورده اند تا خطوط ض

اما اين عبد وقتى محتواى چند ماه . يکديگر بيايند، بلکه تأثير بگذارد و کمر بهائيان را بشکنند

سايت مزبور را بررسى نمود، متوجه شد که على رغم سعى در حفظ وجهۀ ظاهرى، باطنًا شديدًا 

يخى ِ آن در روحيۀ خشمگين و مستأصل هستند و اين خشم و استيصال عالوه بر ريشۀ تار

اين قلّت باعث شده که از زبان کاربراِن . گردانندگانش، معلول ِ قلّت مراجعين به سايت مى باشد

 بهاييانجعلِى طرفدار سايت، پا را از جاعلين مسلخ عشق و سايۀ شوِم کيهان فراتر نهند و از 

ه مهناز خانم در کيهان يادتان هست ک. بخواهند که بيت العدل اعظم به مناظره با سايت بيايد

گفته بودند چرا بهائيان خود را پشت اينترنت قايم مى کنند، اگر راست مى گويند بهائيان بيايند با 

ايشان و امثال آقاى دکتر سيد سعيد زاهدانى مناظره کنند؟ از مهناز خانم خواهش مى کنم همين 

ظر، دوستان نامهربان و مجموعۀ به هر حال به ن! را به گردانندگان سايت بهائى پژوهى بگويند

پراکنده و غير يکپارچۀ باند رديه نويسانشان بايد تکليف بهائيان را روشن کنند که باالخره کدامشان 

مى خواهند مناظره کنند و منظورشان از مناظره چيست؟ اگر منظورشان همين است که با فّحاشى 

که مناظره الزم نيست چه که اين روش  و عدم تقوى در رديه ها و سايت هايشان مطرح کرده اند،

چيزى جز مبارزه و جنگ و جدال نيست، و ده ها سال است که اهل بها در ميدان جنگ و جدال 

سپر انداخته و از ميدان خارج شده اند و از دشمنى بيزارند، اما اگر منظور تحقيق واقعى دربارۀ امر 

مناظره نمى شود، بلکه به فرمودۀ  بهائى است، راههاى حصول آن بيشمار است و محدود به

به تعداد نفوس راه تحقيق براى شناخت حقيقِت واحد وجود دارد و براى ) ع(حضرت على 

همين است که تقليد را شامل ِ فروع کرده اند و نه اصول تا هر کس خود در اين مسير مقدس به 

سال است که  ۲۸به هر حال  .تحقيق پردازد و از همۀ منابع و مآخذ موافق و مخالف نيز سود جويد

در ايران تبعۀ دولت محترم جمهورى اسالمى هستند و با آنچه در اين سالها گذشته، به نظر  بهاييان
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و امثال ايشان اراده نموده اند، » بهائى پژوهان«نمى رسد برپايى چنان مناظراتى که مهناز خانم و 

تى همين بهائيان جواِب آقاى شهبازى را در محدودۀ اختيارات بهائيان باشد، چه که فى المثل وق

پس . به دفتر روزنامۀ جام جم بردند، آن را چاپ نکردند، تا چه رسد به برگزارى مناظرۀ حضورى

. در واقع اين مهناز خانم و کيهان و بهائى پژوهى و غيره هستند که وسايل مناظره را بايد حاضر کنند

ره بايد در حضور خبرنگاران و ناظران بى طرف انجام اما بايد به خاطر داشته باشند که اين مناظ

اين عبد براى شروع حاضرم و منتظر اقدامات دوستان عزيز نامهربان هستم تا چنين جمعى را . شود

مسلخ عشق و ضمن  ۲۸۸در اين مورد قبًال نيز ضمن جواب به مطالب صفحۀ . (فراهم آورند

، مطالبى مذکور ۶ى در همين ضميمۀ شمارۀ بحث دربارۀ مصاحبۀ جعلى ِ کيهان با خانم رئوف

 ت در ايرانيبهائ بارى از بهائى پژوهى نيز بگذريم و به سايت جديد). شد، مراجعه شود

www.bahaismiran.com کافى است عزيزان به فهرست صفحۀ . نيز اشاره اى مختصر کنيم

هاى تکرارى، و به اين  اصلى آن مراجعه کنند و دريابند که جمع آورى و کلکسيونى است از رديه

لحاظ پاسخ آن نيز قبًال داده شده است و ايجاد آن در کنار آن همه کتب و مطالب و سايتهاى 

  .رديه نيز نشانه اى ديگر از درماندگى ِ دوستان نامهربان است

اينک اجازه دهيد وقايع و اقدامات يک سال اخير را، که بعضًا به گوشه هايى از آن اشاره   

رى از آن نيز ذکر نشد، ولى شرح آن در رسانه ها و اينترنت و آرشيوهاى محلى و ملى و شد و بسيا

بين المللى امر مبارک موجود است، با اقدامى جالب و عجيب تمام کنيم، و آن اينکه باند 

دوستان نامهربان چنان آشفته و مستأصل شده اند، که عالوه بر چنگ زدن به شاخه هاى خشک 

يه گويى و رديه پخش کنى در کتب و رسانه ها و اينترنت، و ارسال بعضى کتب و رديه نويسى و رد

نامه ها و حتى سى دى هاى رديه به منازل بهائيان، و پس از آنکه از آدرس اينترنتى معدودى 

بهائى پيام هاى مستهجن براى بعضى بهائيان ديگر ارسال کردند و از آن نتيجه اى در ايجاد 

. نگرفتند، دست به اقدامى زدند که فى الحقيقه بيانگر ماهيِّت ايشان است اختالف بين بهائيان

اين عبد فکر نمى کرد که درماندگى ِ نامهرباناِن بى انصاف به جايى رسد که از موبايل نيز که حال 

در . براى کودکان حکم بازيچه و اسباب بازى يافته، براى تهديد و ارعاب بهائيان استفاده کنند

هاى يکسان و کامًال مشابه و هماهنگى براى بهائيان در  SMSير مشاهده گرديد که يک سال اخ

اگر چه اين کار خيلى بچگانه بود ولى حقايق . نقاط مختلفۀ ايران از منبع معلوم الحال ارسال شد

از . آشکار تر کرد و دست باند رديه نويسان دوستان نامهربان را رونمود بهاييانبسيار ى را براى 
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ه حقايق آشکارتر شده اين بود که متن پيام هاى کوتاه به تلفن همراه بهائيان، کذب ادعاى جمل

و کيهان و مهناز خانم و امثالهم را که دعوت به مناظر مى کنند و » بهائى پژوهان«رديه نويسان و 

در رديه هاى مزبور و از . مخفى مى کنند، آشکار نمود» تحقيق و پژوهش«خود را پشت نقاب 

مقصود اصلى ايجاد شبهه براى بهائيان و برگرداندن ايشان » مفتش بزرگ«له در نامه هاى جم

را از آن رديه ها متمايز   SMSازدينشان و گمراه کردن هموطنان عزيز بود، اما چيزى که پيامهاى 

 البته بهائيان قبل از اين. ساخت و دست همه شان را رو کرد، مطالب و لحن تهديد آميز آنها بود

پيامها، بارها به شکل خصوصى و حضورى، تهديد شده بودند و حال نيز مى شوند، اما تهديد از 

طريق پيامهاى مزبور جديد بود و ُمهر تأييدى بود بر عجز و شکست کامل همۀ رديه نويسان مذکور 

  .در اين متن، چه که از قبل گفته اند، ِسالح عاجز دشنام و خشونت و تهديد و ارعاب است

همۀ اين احوال آنچه در اين متن و در اين ضميمۀ آخر نوشته شده، بيان وقايع بود تا  با  

بلکه دوستان نامهربان به خود آيند و نيز هموطنان عزيز بدانند که اهل بها در دست چه بى انصاف 

اما بيان اين وقايع، به معنى اين نيست که اهل بها رديه نويسان و . هايى سالهاست که اسيرند

اگر مصلحت بود اين عبد نام بعضى از اين ! ران نامهربان خود را دوست ندارند، نه قسم به خدايا

را به ايشان بيان مى نمود، اما منتظر مى ماند که خود ايشان  بهايياننامهربانان و نحوۀ محبت 

 روزى بدون ترس و مالحظه، حقايق را بگويند و از تعّشِق بعضى مسجونين و شهداى بهائى حتى

نسبت به آن نامهربانان بگويند و بنويسند تا بر همه بار ديگر روشن شودکه بهائيان مطيع امر 

  »!زهر دهند شهد دهيد«مواليشان هستند که فرمود، 

مارس  ۲۲اينک در آخر اين ضميمه حسب الوعده دو پيام بيت العدل اعظم، مورخ   

کس العمل اهل بهاست مى آورد و را که گوياى وقايع سابق الذکر و ع ۲۰۰۶جون  ۲۹، و ۲۰۰۶

از آستانش مى خواهد که اهل بها را به عبوديت و خدمت و چاکرى دوستان و هموطنان و مردم 

  . جهان موفق و مؤيد بدارد و رسم کدورت و جدايى و دشمنى و جنگ و جدال را از جهان براندازد

 

  قربان همه                                                                                               

  ۲۲/۸/۱۳۸۵حامد صبورى                                                                                    
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  ميالدى ۲۰۰۶مارس  ۲۲،  بديع ۱۶۳شهرالبها ء  ۲

  

  احباى عزيز و محبوب ايرانى مقيم بالد سائره مالحظه نمايند

  ان عزيز و محبوب،يار

به طورى که احيانًا مطلع هستيد، راپرت اخير گزارش گر ويژۀ سازمان ملل براى آزادى دين   

يا عقيده، موجب نگرانى عميقى دربارۀ اقدامات اخير دولت ايران عليه بهائيان عزيز مهد امراهلل 

. توصيف مى کند »غير مجاز و غير قابل قبول«شده است، اقداماتى که گزارشگر مزبور آن را 

شکى نيست که جمال اقدس ابهى پيروان مظلوم خود را ملحوظ لحاظ عنايت و مشمول الطاف 

اين جمع به سهم خود اقدامات منظمى را در عرصۀ ملّى و بين . مشفقانۀ خود خواهند فرمود

ز و المللى، به منظور آگاه ساختن عالم و عالميان از اين خطر حاد و بحرانى که آن جامعۀ معزّ 

در نتيجۀ مجهودات بى درنگ افرادى که مسئوليت . محبوب با آن روبه رو است، دنبال مى کند

انجام اين کار به آنان محّول شده است، دوائر مختلف سازمان ملل متحد و دولت ها و سازمان 

هاى مدنى و رسانه هاى گروهى در بسيارى از ممالک جهان به بررسى وضع بهائيان ايران 

  .، شايد فريادى شديد و عالمگير بلندشده و دست ظالمين را کوتاه نمايدمشغولند

تحّوالت جارى، دوره اى ديگر از شّدت و حّدت تضييقات وارده بر بهائيان ايران است،   

تضييقاتى که در طّى بيش از يک قرن و نيم از بدايت امراهلل تا کنون در آن سرزمين متتابعًا در 

مرحلۀ جديدى براى استمرار اين ۱۹۷۹انقالب اسالمى در سال . کاهش و افزايش بوده است

در سالهاى اخير هنگامى که شّدت تضييقات بر حسب ظاهر تقليل يافته . مصائب به وجود آورد

بود، احباى ايران مصّمم شدند که همچون برادران و خواهران روحانى خويش در سراسر عالم 

در پيامى خطاب به  ۲۰۰۳در نوامبر سال . وع کنندفرايند مؤسسۀ آموزشى را در کشور خود شر

پيروان اسم اعظم در مهد امراهلل مراتب قدردانى وتمجيد خود و عالم بهائى را از فداکارى ها و 

استقامت آن عزيزان ابراز و توّجهشان را به رسالت تاريخى که انجام آن را جمال اقدس ابهى بر 

يک سال بعد، بهائيان ايران . اشته اند جلب نموديمدوش اعضاى آن جامعۀ منتَخب و مفتخر گذ

نامه اى خطاب به رئيس جمهور سابق نوشته جبران نقِض حقوق انسانى و مدنى ِخود را تقاضا 

عکس العمل اولياى امور در قبال اين مسائل ايجاد موجى از بازداشتها و حبسهاى بى . نمودند

  .علّت جمعى از احبّا بود
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دولت خواستار تعطيل . خير آن کشور موقعيت احبّا وخيم تر شده استبا تغييرات سياسى ا  

مؤسسۀ آموزشى شد و جامعۀ بهائى اين امر را اجابت نمود ولى بهائيان نمى توانند به خواسته 

هاى غير قابل قبول تن در دهند و يا در مقابل پافشارى دشمنان امراهلل بر منع تبليغ فردى تسليم 

ت که حضرت بهاءاهلل تبليغ را فريضه اى روحانى براى پيروان خود مقّرر مگر نه اين اس. گردند

به کلّى تعطيل جائز نه زيرا به «: داشته و حضرت عبدالبهاء در ضرورت تداوم آن فرموده اند که

فى الحقيقه حّق بيان عقايد مذهبى شخصى به ديگران از جمله حقوق » کلّى تأييد منقطع گردد

از اين گذشته اظهار اين عقايد . ين المللى حقوق مدنى و سياسى افراد استمذکوره در عهد نامۀ ب

تنها راه مقابله با تحريفات و افترائات و شبهات رايجه در خصوص امر مبارک و همچنين حفظ 

جامعه است و در ايفاى اين وظيفه، احبا البته به ضرورت رعايت حکمت واقفند و طبيعتًا از بينش 

  .ماتى که در فرايند مؤسسۀ آموزشى آموخته اند استفاده خواهند کردهاى روحانى و تعلي

خطراتى که احباى ايران در حال حاضر با آن مواجه اند به حّدى است که از اوايل دهۀ   

شواهد موجود حاکى از آن است که اولياى امور مجهودات . تا به حال ديده نشده است ۱۹۸۰

نموده اند تا از طريق اجراى تدابير غير اخالقى مندرجه  خود را براى ايجاد خفقان جامعه مضاعف

از طرف شوراى عالى انقالب فرهنگى جمهورى اسالمى  ۱۹۹۱در سند محرمانه اى که در سال 

ايران صادر و توسط حّجت االسالم سيد محمد گلپايگانى، منشى شورا، امضا و از طرف رهبر 

. ه تصويب رسد به نيّات خود جامۀ عمل بپوشاندجمهورى اسالمى ايران آيت اهلل على خامنه اى ب

، کيهان، روزنامۀ متنّفذ طهران، دهها مقاله حاوى ۲۰۰۵تنها از اواخر اکتبر تا اواخر نوامبر سال 

در همين مدت شبکۀ راديوى ملّى پخش يک سريال . حمالت متعدد به امر مبارک منتشر کرد

در تلويزيون و اينترنت نيز امر . ن بود آغاز نمودهفتگى را که محتوى و مقصد آن شبيه مقاالت کيها

انتشار اطالعات جعلى و نفرت انگيز دربارۀ امراهلل، هياکل مقدسۀ . مبارک مورد حمله قرار گرفت

بهائى و بهائيان از طريق اين رسانه ها نمى تواند هدفى غير از دامن زدن به آتش شبهه و عناد 

ى عليه امر بهائى، گزارشهاى اخير دربارۀ ازدياد آزار و اذيت پخش برنامه هاى تبليغات. داشته باشد

احباء اهلل در سراسر ايران، اقدام اتحاديّۀ اصناف براى جمع آورى اسامى بهائيان در مشاغل و 

که پيروان ديانت «حرف مختلفه و ترس و خوف گزارش گر ويژه دربارۀ اينکه تصميم اخير دولت 

مبناى آزار فزاينده وتبعيض بيشتر عليه ... ا را تحت نظر بگيرندبهائى را شناسائى و اعمال آنه
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، وقتى جمعًا بررسى شود، موجب ازدياد تشويش و نگرانى دربارۀ مقاصد و »بهائيان خواهد شد

  .نيّات مرتکبين اين اعمال مى گردد

معه را در سه دهۀ گذشته، بهائيان مهد امراهلل از حمايت و تشويق بى دريغ ياران ايران که جا  

درغياب محفل روحانى ملى با کفايت و درايت اداره نموده و مجهوداتشان درتقويت روحيۀ 

. احباى عزيز آن سامان مراتب تحسين و قدردانى اين جمع را برانگيخته، برخوردار بوده اند

استقامت و وفادارى احباى ايران به امر مبارک در حين مقابله با آشوب و ضوضائى که جامعه را 

با توکل به صون و . حاطه نموده موجب سرافرازى و افتخار پيروان اسم اعظم در سراسر عالم استا

حمايت الريبيّۀ الهيّه و با شجاعت، قاطعيت و تعّهد عميقى که سبب تمجيد بى حّد ماشده است 

آمادگى شان براى تحمل مشّقات بى شمار به . کماکان به انجام وظايف روحانى خود مشغولند

ر رعايت اصول روحانى و حفظ حقوق حّقۀ جامعۀ بهائى در مهد امراهلل، آن سرزمين را به منظو

آن عزيزان . سوى سرنوشت باشکوهى که در آثار مبارکه به آن اشاره شده است سوق مى دهد

وارثان صالح نياکان روحانى ِ خود مى باشند که اين کلمات عاليات از قلم اعلى در حّقشان عزِّ 

  : ه استنزول يافت

جميع اين قلوب منّزهه و نفوس مقّدسه به کمال رضا در موارد قضا شتافتند و در مواقع شکايت، 

گويا صبر در عالم کون از ... جز ُشکر از ايشان ظاهر نه و در مواطن بال، جز رضا از ايشان مشهود نه

  .اصطبارشان ظاهر شد و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود گشت

ى که احباى ايران بدان مبتالهستند بايد در عرصۀ بزرگتر حوادث عالم مورد اما مصائب  

بررسى قرار گيرد زيرا تشنّجات و اضطراباتى که آن کشور را محاصره نموده نتيجۀ قواى فّعاله اى 

پيشرفت محتوم جهان به سوى وحدت عالم . است که تمامى کرۀ ارض را احاطه نموده است

در وقتى که امواج فزايندۀ «. ر نشدنى ترکيب و تحليل، تحّرک مى پذيردانسانى از دو جريان مها

شرارت، نظم و ترتيب عالم را مختل ساخته و حال به اطفاى شعلۀ حياتش مشغول است نداى 

  . از هر جهت بلند است» نوع بشر در طلب نجات

خويش را در ميان اين اغتشاش و پريشانى، هنگامى که احباى عزيز ايران هستى و وجود   

وقف امراهلل نموده اند و تشکيالت امرى در ممالک خارج نهايت سعى خود را براى دفاع و 

حمايت از ايشان مبذول مى دارند، وظيفۀ شما و آنچه شايستۀ فداکارى ها و جانبازى هاى آن 

 دوستان ستم ديده است اين که هر يک، در هر نقطه از جهان که ساکنيد، عزم خود را در برآوردن
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احتياجات همه جانبۀ امراهلل بيش از پيش جزم نمائيد و على الخصوص اوقات و مساعى خود را 

از طريق فعاليتهاى اساسى نقشه مى توانيد به . وقف تحقق مقصد اصلى نقشۀ پنج ساله کنيد

نهايت صميميّت، افراد عالقه مند، ازجمله در موارد مناسب بعضى از هموطنان مورد اعتماد 

ا کلمات الهى آشنا کرده، به امر مبارک جلب نمائيد و آنان را براى قيام به خدمت خود را، ب

مالحظه فرمائيد که وعدۀ جمال قدم که مى فرمايند اگر امر مبارکش در سرزمينى . راهنمائى کنيد

از پيشرفت ممنوع گردد از مکانى ديگر سر برآورده و پيام حيات بخش خود را به جهانيان اعالن 

  . مود، چقدر مناسب حال و درخور احوال استخواهد ن

در ادوار گذشته مردم . نقشۀ عظيم الهى چشم عالميان را به سوى ايران متوجه ساخته است  

شريف آن سرزمين بااستفاده از قواى خّالقۀ تعاليم حضرت زرتشت و حضرت محمد و با به کار 

به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء » شعّزت و سعادت«بستن مبادى روحانى، تمّدنى بنا نهادند که 

  : طالع شد» چون صبح صادق از افق کائنات«

در قطب عالم مرکز علوم و فنون جليله بود و منبع صنايع و بدايع عظيمه و معدن فضائل و خصائل 

دانش و هوش افراد اين ملت باهره حيرت بخش عقول جهانيان بود و فطانت و . حميدۀ انسانيه

  .جليله مغبوط عموم عالميان ذکاوت عموم اين طايفۀ

وضع امروز ايران موجب نهايت تأسف است، وضعى که به سختى مى توان آن را با شکوه   

بهائيان ايران، على رغم تضييقات موجوده، مصّمم اند که به . و جالل گذشتۀ آن کشور نسبت داد

تماعى ادامه کمک خود براى بنيان گذارى جامعه اى بر اساس تعاليم روحانى، معنوى و اج

دهند، جامعه اى که مقدر است نه تنها ميراث نفيس آن ملت را بازيابد بلکه به مراتب بر آن 

    . بيفزايد

دسائس کسانى که خود را قادر بر محو جامعۀ اسم اعظم در ايران : ياران و ياوران امر الهى  

از خواهران و برادران مساعى شما، به نيابت . مى انگارند قطعيًّا با شکست روبه رو خواهد شد

الى االبد ظلمات غليظۀ » اين امر محکم متين«محبوب خود در ايران، طلوع صبحى را که در آن 

ايام منتهى «وقت تنگ است، . محيطه بر سرزمين والدتش را ضايع خواهد کرد تسريع مى نمايد

  .رمديم استگردد و مدت جزئيّۀ حيات منقضى شود ولى ثمرات عبوديت آستان مقدس ابدى و س

  .از جانب شما در اعتاب مقدسۀ عليا به تضّرع و دعا مشغوليم 

  بيت العدل اعظم  
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   ۱۶۳شهرالرحمة  ۶

   ۲۰۰۶جون  ۲۹

  اى حبيبان با وفا و برگزيدگان حضرت کبريا، 

جامعۀ اسم اعظم در سراسر عالم مملو از شور و شعف حاصله از شروع نقشۀ پنج سالۀ جديد   

ت آميز واصله از نمايندگان کانونشن هاى ملى ممالک مختلف به مرکز پيام هاى محب. است

جهانى، حاکى از عزم جزم بهائيان عالم براى سرعت بخشيدن به فرايند يدخلون فى دين اهلل 

محدودۀ جغرافيايى در سراسر  ۱۵۰۰افواجًا از طريق شروع برنامه هاى فشردۀ رشد در حداقل 

ام ها حاوى اين مژدۀ جانفزاست که شرح استقامت احباى ايران بسيارى از اين پي. جهان مى باشد

در مقابله با تضييقات حاليه و وفادارى آنان نسبت به اوامر الهيه در ايجاد جّوى روحانى در آن 

پيام هاى واصله همچنين بشارت مى دهد که جانفشانى . اجتماعات کمکى مؤثّر نموده است

ه در شرا يط صعب و دشوار فعلى، سرمشقى از فداکارى، شما عزيزان براى ارتقاء مصالح امري

منبعى از قواى روحانى و مشّوقى مؤثّر براى ديگر عاشقان روى بهاء در اقصى نقاط عالم بوده و 

مالحظه . آنان را در مساعى خود براى نشر نفحات اهلل و خدمت به امراهلل مصّمم تر کرده است

دبارى احباى عزيز ايران در اين ايام پر افتتان چطور مفهوم فرماييد که قواى منبعثه از تحمل و بر

 العاَلمين«بيان مبارک 
َ
را » َلو َيسَتُروَن النور ِفى الَبّر ِانُه َيظَهُر ِمن ُقطِب الَبحِر َوَيُقوُل ِانّى ُمحيى

وعدۀ  در اين مقام، يادآورى ِ. روشن تر و وسايل و لوازم پيشرفت عنصرى آن را مهيّاتر ساخته است

محکمۀ الهيه که از قلم مبارک جمال اقدس ابهى در اشاره به تضييقات وارده بر نفس مظهر 

  :ظهور الهى نازل شده روح و روان را به وجد و طرب مى آورد که مى فرمايند

ُنون َواَالوهاِم سَ ...  ذى َنَسُجوُه ِبَايِدى الظالِم ال ُبونى ِبِحجاِب الظ ا االَن َحج َيُدالَبيضاُء َو َام وَف َتُشق

لماِء َو َيفَتُح اهللُ ِلَمديَنِتِه بابًا ِرتاجًا َيوَمئٍذ َيدُخُلوَن فبَها النّاُس َافواجًا وَ  يَلِة الدَيُقوُلوَن ما َجيبًا ِلهِذِه الل 

  . قاَلتُه الالِٔماُت ِمن َقبُل ِلَيظَهَر ِفى الغاياِت ما َبدا ِفى الَبداياِت 

با تمجيد و قدر دانى، آن عزيزان را اطمينان مى دهند که آنى نمى گذرد مگر معهد اعلى   

  .آنکه شهامت و شجاعت و استقامت و جانفشانى ِآن دلدادگان روى جانان به ياد آيد

اين باليا و رزايا و زجر و حبس و محنت و ابتال در ساحت کبريا مذکور و اجرش موفور و   

 الّصا. محتوم
َ
برکات آسمانى و قواى روحانى منبعثه از احراق . ِبُروَن َاجَرُهم ِبَغيِر ِحساٍب ِانما ُيَوفِّى

در آن سرزمين در تحمل  بهايياندماِء مطّهرۀ شهيدان و فداکارى ها و از خود گذشتگى هاى قاطبۀ 
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. شرايط طاقت فرسا وسايل تحقق وعود مبارکۀ الهيه را يکى بعد از ديگرى مهيا ساخته و مى سازد

ُل ...«مودۀ مبارک به فر جميع اين باليا به منزلۀ ُدهن است براى اشتعال اين مصباح َکذِلَک ُيَبدِّ

  »...اهلل ما َيشاء َو ِانُه َعلى ُکلِّ َشىٍء َقدير

حضرت ولى عزيز امراهلل سنواتى بعد از جلوس بر کرسى واليت، خطاب به محفل مقدس   

  : روحانى مرکزى ايران چنين فرمودند

اين ِفئّۀ مظلوم بى گناه از قيود اسارت و چنگ ارباب ظلم و عداوت، ضوضاء و  استخالص

مقاومت و  بهاييانهيجان عمومى را مقتضى و حصول عزت و رخا و آسايش حقيقى از براى 

ممانعت و شور و آشوب اهل حقد و جفا را مستلزم پس اگر چنانچه تالطم درياى بال ازدياد يابد و 

از شش جهت آن جمعيت مظلوم را احاطه نمايد به حّق اليقين بدانيد و آنى  طوفان ِمَحن و رزايا

مترّدد نمانيد که ميعاد نجات و ميقات جلوۀ موعودۀ ديرينه نزديک گشته و وسايل اخيرۀ فوز و 

نصرت عظمى از براى ملت ستمديدۀ بهاء در آن کشور مهيّا و فراهم شده قدِم ثابت، الزم و عزِم 

در اعلى المقامات پديدار  بهاييانين مراحل باقيه طى گردد و مقصود و آمال راسخ، واجب تا ا

  .گردد و جلوه اى حيرت انگيز نمايد هِذِه ُسنُة اهلل َو َلن َتِجَد ِلُسنِة اهللِ َتبديالً 

اين بيانات محکمۀ مبارکه البته توشۀ راه هر عاشق باوفا در سبيل تحمل باليا و تالش براى   

شوق و محبوب بى همتاست ولى از طرفى مشاهدۀ نشانه هاى فتح و ظفر قواى وصول به مع

. روحانى و استحکام مستمّر بنيان امر الهى در حين شدت تضييقات اغلب سخت و دشوار است

بيت العدل اعظم خطاب به مشاورين مجتمع در ارض اقدس و  ۲۰۰۵دسامبر  ۲۷پيام موّرخ 

على خطاب به بهائيان عالم را مطالعه فرماييد و مالحظه معهد ا ۲۰۰۶همچنين پيام رضوان سال 

نماييد که چه مقدار از فتوحات مذکوره، از جمله موفقيت جامعه در توسعۀ چار چوب عمل براى 

در ايران و به برکت جانفشانى ها و از ۱۳۵۷پيشبرد فرايند دخول افواج، بعد از وقوع انقالب سال 

شده است، فتوحاتى که هر يک به خودى خود، گامى خود گذشتگى هاى شما عزيزان نصيب 

  . عظيم در راه استقرار نظم جهان آراى الهى محسوب مى شود

در وقايع اخير مصر تفکر فرماييد که چطور استقامت احباى عزيز ساکن آن سرزمين باالخره   

يش از ، ب۲۰۰۶تنها در ماه مى . منجر به اعالن عمومى بى نظير امر مبارک در جهان عرب شد

بيست هزار نفر درکشور مصر از سايت عربى بهائى براى کسب اطالعات در مورد امر مبارک 

ديدن نموده وعالقه مندان در نقاط مختلفۀ عالم هزاران نسخه از آثار مبارکه را به زبان عربى از 



٣٤٤ 

از  مليون ها نفر باتماشاى برنامه هاى هفتگى يکى. کتابخانۀ اينترنت بهائى استخراج نمودند

ايستگاه هاى تلويزيونى معروف آن کشور با حقايق و اصول امراهلل و بى انصافى اهل عدوان آشنا 

گروهى از متفکرين و مدافعين حقوق بشر به پشتيبانى علنى از حق بهائيان براى اخذ کارت . شدند

و سايت جرايد بين المللى بهائى در سراسر عالم . شناسايى که حال از آن محرومند قيام کردند

هاى مختلف اينترنت به زبان عربى نيز توجه خاصى به وضع بهائيان مصر نشان داده، موجب 

  . اشتهار امر و نشر کلمةاهلل شدند

  : حضرت عبدالبهاء ارواحنا لمظلوميته الفداء در يکى از الواح مبارکه مى فرمايند  

حقيقت نورانيت هجوم و از غرائب وقوعات اين است که اعظم وسيلۀ صون و حمايت اين ...

اعداست و آالم و محن بى منتها زجاج ِآن سراج، ارياح است و سبب سالمت آن سفينه شدت 

  ... امواج

پس صبر و اصطبار بيش از پيش الزم و آمادگى کامل جامعه براى قبول مسئوليتهاى مضاعفۀ 

قدم ابواب رخا بر  ناشى از رفع موانع و محدوديت ها واجب تا در ميقات معين و با ارادۀ جمال

  .وجه احبا گشوده شود، ياردلنشين رخ بگشايد و روز پيروزى جلوه نمايد

در حين تأمل و تفکر دربارۀ وضع موجود در ايران و مشکالتى که جامعۀ بهائى با آن روبه رو   

و  است، شايسته است که احباى عزيز متوّجهًا الى اهلل نکتۀ مهم ديگرى را نيز به خاطرداشته باشند

آن اينکه چون دشمنان امراهلل در اين ايام به داليل مختلفه خود را براى هجوم فزاينده و علنى به 

از ايجاد محدوديت  — جامعۀ بهائى محدود مى بينند، براى رسيدن به هدف خود آنچه را قادرند

و هاى اقتصادى تا مسدود نمودن ترقيات اجتماعى، از ايجاد ترس و نگرانى تا اشاعۀ کذب 

 افترا، از ممانعت ورود دانشجويان بهائى به دانشگاه ها تا تسهيل اخذ گذرنامه و خروج از کشور

مجرى مى دارند تا احباى عزيز را تشويق يا مجبور به ترک وطن مألوف سازند و بدين وسيله به  —

ين بررسى ها در پرتو ا. زعم خود جامعۀ بهائِى مهِد امراهلل را تضعييف و سرانجام ريشه کن نمايند

روشن خواهد شد که ترک ايران در شرايط فعلى موجب افسردگى خاطر دوستانى که به حبل 

استقامت متمّسکند گشته و بدون شک دشمنان امراهلل را جسور و در تعقيب اهداف غير انسانى 

  .خود مصّمم تر مى کند

يزان در سنوات يکى از ارزشمندترين ثمرات فداکارى ها و تحمل محن وارده بر شما عز  

اين سرمايۀ . اخير، افزايش چشمگير آمادگى اهل عالم و ملت ايران براى قبول امر مبارک است
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گرانبهاکه با دادن جان و مال و راحت و آسايش و فداکردن پيشرفت هاى مادى و دنيوى احباى 

وب مى عزيز از پير و جوان حاصل گشته و اساس ترّقيات و فتوحاتى جديد در عصر تکوين محس

خواهران و برادران روحانى شما در . شود بايد به بهترين وجه ممکن مورد بهره بردارى قرار گيرد

سراسر عالم، با حمايت مؤّسسات امرى، مساعى خود را براى انجام اين امر تمرکز داده اند و 

از پيش جامعۀ اسم اعظم در سرزمين مقدس ايران، چه افراد و چه تشکيالت امرى، نيز بايد بيش 

بکوشد تا اطمينان يابد که براى مقابله با اين مسئوليت تاريخى از آمادگى فکرى و روانى، 

بدون شک شما عزيزان در اين موقعيت خطير . معلومات امرى و مهارت هاى الزمه بهره مند است

 چندى پيش. به وظايف خود در مقابل تبليغ انفرادى که مهمترين جنبۀ اين آمادگى است آگاهيد

بيت العدل اعظم الهى بعد از بررسى اوضاع مهد امراهلل و مصالح امر در آن کشور به ياران ايران 

توصيه نمودند که مؤّسسۀ آموزشى در ايران را به عنوان سيستم رسمى ِ ملى که زير نظر ايشان اداره 

ر تبليغ انفرادى مى شد منحل نمايند و از آن تاريخ به بعد ياران و خادمين مسئوليّتى در قبال امو

اين تصميم معهد اعلى براى حفظ و صيانت ياران و خادمين و جامعۀ بهائى و . احبّا نداشته باشند

رعايت امور مملکتى و به عنوان نشانى از اشتياق به همکارى جامعۀ بهائى با اولياى امور گرفته 

جام امر مهم تبليغ که از ولى معنى و مفهوم اين تصميم اين است که افراد احبّا بايد در ان. شد

جمله وظايف روحانى و تخّطى ناپذير هر فرد بهائى است بيش از پيش کوشا باشند، هيچ فرصتى 

را از دست ندهند و با رعايت حکمت و از طريق ابتکار شخصى، تا حد امکان با استفاده از 

اين وظيفۀ خطير قيام بينش هاى روحانى و تعليماتى که در فرايند مؤّسسۀ آموزشى آموخته اند به 

مالحظه فرماييد که حضرت عبدالبهاء در . کنند و در اين راه همديگر را نيز تشويق وحمايت نمايند

  :اهميّت تبليغ چه مى فرمايند

اين ... اى بندگان جمال مبارک از قرار معلوم از کثرت اغتشاش امر تبليغ اندکى مهجور مانده

غيبيۀ الهيه شامل حال مبلّغين است و اگر تبليغ تأخير افتد معلوم و واضح است که اليوم تأييدات 

بکلّى تأييد منقطع گردد زيرا مستحيل و محال است که بدون تبليغ احباى الهى تأييد يابند در هر 

صورت بايد تبليغ نمود ولى به حکمت اگر ِجهارًا ممکن نه خفيًّا به تربيت نفوس پردازند و سبب 

مقصود اين است که در ايام امن و امان بايد تبليغ را ... م انسان شوندحصول روح و ريحان در عال

در نهايت گرمى مجرى داشت و چون امن و امان نه بايد به نهايت حکمت مجرى نمود اما به 

  ...کلى تعطيل جائز نه زيرا به کلى تأييد منقطع گردد



٣٤٦ 

ن و فتن از هر جهت احاطه پس اى حامالن امانت الهيه، در اين ايام که باليا و رزايا و مح  

نموده، دست شکرانه به آستان مقدسش بلند کنيد که الحمدهلل از ُجند وفايش محسوب، به حبل 

ميثاقش متمّسک، به اطاعت اوامرش مفتخر، به رداء استقامتش ملبّس، و در ميادين خدمت و 

دلبند و جوانان  در محيط گرم خانواده و با فرزندان. ترويج مصالح امرش ساعى و قائم هستيد

برومند خود اين نکات را در ميان گذاريد و ايشان را از قدردانى عميق معهد اعلى مطمئن سازيد 

که الحمدهلل فداکارى هاى آن نور ديدگان نيز در رّق منشور با خّط جلى مسطور و موجب افتخار 

  .جامعۀ بهائى و نسلهاى آيندۀ عالم بشرى است

مقّدسۀ عليا آن ياران ممتحن جمال ابهى را به ادعيۀ قلبيۀ  بيت العد ل اعظم در اعتاب  

  .خود اطمينان مى دهند و حفظ و صيانت و موفقيّت کل را از درگاه مقّدسش مسئلت مى فرمايند

  با تقديم تحيّات، داراالنشاء بيت العدل اعظم 



 ٣٤٧

 يادداشتها و مآخذ
 
 )بترسيد از خدا و خدا شما را مى آموزد: مضمون( ۲۸۲ قرآن مجيد، بقره،   ١

 ايلوح دن  ٢

 به بعد ۳۸۰خط سوم، صص  ٣

 ۳۵۱ص  ،يىبها ميگلزار تعال  ٤

 ۲۶۰همان ص  ٥

 بهاءاهلل كلمات مكنونه، از حضرت ٦

 ۱۵ش ص دان ىايدر  ٧

 ۴۲۷ص  يىبها ميگلزار تعال  ٨

 ۲۴۴، ص ۶ج  ،ىآثار قلم اعل  ٩

؛  ۳، ج»امر و خلق«؛ ۴۶۹- ۴۷۵و ۴۵۱- ۴۵۷:صص ،»يىبها ميگلزار تعال«:عالوه بر دو منبع فوق الذكر رجوع شود به ١٠

 ...؛ و۳۳۳- ۳۳۷، صص »حدود و احكام نهيگنج«

 ۱۰۶، ص ۳امر و خلق، ج ١١

 ۸۱-۸۲ اتيسوره نساء، آ ١٢

 )۵۳وسف،يسوره / . ١٣

، به نقل از از بخش اّول ل، اواخر نكته چهار از فصل اوّ  ى، كه در متن اصل»...ىبلبالن اله ىا«مورد به لوح مبارك  نيدر ا ١٤

 ، ذكرشده،  مراجعه شود ۲۹-۳۱: دانش صص  ىايكتاب در

 كلمات مكنونه ١٥

ليتوگرافى نور، تيراژ : افى نور، فيلم وزنيك، چاپ و صح)رضوان( مبين اطالع: صفحه آرايى: مشخصات ديگر كتاب ١٦

 ۱۰۵ريال،  ۶۷۰۰، قيمت ۶۵۱۷۵ - ۴۱۵۶، کد پستى ۲۹۰۵، انتشارات نور علم، همدان، خيابان شکريه، شمارۀ ۳۰۰۰:

  .صفحه به عالوۀ برگۀ فهرست و عنوان

ذا چون در ادامه مطالبى دربارۀ اين مباحث به زبانى ديگر در رديۀ بعدى خانم رئوفى تحت عنوان مسلخ عشق تكرار شده، ل ١٧

  .نيز خواهد بود» چرا مسلمان شدم«مسلخ عشق خواهد آمد، پاسخ به مسلخ عشق، شامل پاسخ به مطالب 



 ٣٤٨

 
نام وى را ابوالقاسم ذكر كرده، حال آنكه (، كشف الحيل از آواره)؟(كتابى از استاد عالمه موسوى: مآخذ مزبور عبارتند از  ١٨

و آثار بابى و بهايى كه به صورت ناقص و . ، سخنان پدر از امامى)فضل اهلل مهتدى(در از صبحى، پيام پ)عبدالحسين است

اشراقات، ايقان، بيان فارسى و عربى، صحيفۀ عدليه، مقالۀ : گزينشى از رديه هاى فوق الذكر مورد اشاره واقع شده عبارتند از

 ۱۳۸-۱۳۹ات جالب آنكه بعدها در مسلخ عشق، صص از نك. (شخصى سياح، مكاتيب، مفاوضات، گنجينۀ حدود و احكام

نوشته همين كتاب گنجينۀ حدود و احكام را حضرت عبدالبهاء نازل كرده، حال آنكه كتاب مزبور مجموعۀ نصوصى است از 

همۀ طلعات مقدسۀ آيين بهايى كه توسط يكى از فضال و علماى جامعۀ بهايى، جناب اشراق خاورى، جمع آورى و تنظيم شده 

چون در ادامۀ ) ست و همين قبيل اشتباهات فاحش حاكى از جعلى بودن هر دو كتاب و بى پايه و اساس بودن آنها مى باشدا

 .متن در مورد كتاب هاى رديه مطالب الزمه خواهد آمد، توضيحات بيشتر را در آنجا مالحظه فرماييد

خانۀ بهايى در سراسر ايران از طرف اولياى محترم  ۵۰۰ به بيش از ۷/۷/۱۳۷۷شايان ذكر است كه در سال قبل از آن مورخ  ١٩

  .شود رجوع ۲۶۶به يادداشت شمارۀ نيز . شده بودامور مراجعه شده بود و هزاران جلد كتب بهايى و غير بهايى برده 

باقى مانده از اديان آسمانى قبل و دين بابى، نجفى، براى رد ديانت بهايى، يعنى تنها ثمرۀ  بهايياِن جالب آنكه در رديۀ  ٢٠

آقاى نجفى خصومت اجداد متشّرِع خود را نسبت به شيخيه و ازلى ها عمدًا فراموش مى كند و حتى بعضًا دربارۀ آنها دلسوزى 

زيرا . نطقى بوده استو ابراز احترام مى كند تا همۀ رد و انكارها متوجه دين بهايى و بهاييان گردد، و به نظر اين عبد اين كارى م

ساله بيش از  ۱۶۳و ثانيًا تنها اثر زندۀ الهى كه پويا و محرك است و عليرغم بالياى » كس نزند بر درخت بى بر سنگ«اوًال 

پيش شاداب و پراقتدار و پر نفوذ به پيش مى رود و به زعم امثال آقاى نجفى بايد جلوى آن را گرفت، همين دين بهايى است و 

ب است كه ديگر رديه نويسان اخير نيز چون آقاى نجفى به اين حقيقت پى برده اند و حمالت خود را متمركز در دين جال. الغير

  .در ادامۀ متن باز در اين باره خواهد آمد. بهايى و بهاييان نموده اند و در آينده نيز مجبورند كه به همين كار ادامه دهند

  .حظه فرماييدمال ۱متن كامل آن را در ضميمۀ شمارۀ  ٢١

، )۱۳۸۱چاپ اول (۱۳۸۰مسلخ عشق، مهناز رئوفى، نشر پيكان، تهران، : مشخصات كتاب مسلخ عشق به اين شرح است ٢٢

صفحه مى  ۳۰۰صفحه مندرج شده، اما خود كتاب چاپ شده  ۴۰۴در اين شناسنامه در اول كتاب، حجم (صفحه ۴۰۴

، ۸فا  ۸۰۷۵PIR  ،۶۲/۳/ى ۸۵۴م، ۵- ۱۴ان هاى فارسى قرنداست - ۱: ، فهرست نويسى بر اساس اطالعات فيپا)باشد

، ۲۰۰۰):۱۳۸۱چاپ اول (شماره نسخه هاى اين چاپ/ ستاره نورونى: طراح جلد/ كتابخانه ملى ايران / ۹۸۶، م ۱۳۸۰

، ۸۷۷۲۲۶۷، ۸۷۹۴۲۱۸، ۸۷۹۴۲۱۹تلفن و دورنگار/ مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات: مركز پخش/ چاپخانه آسمان

همدان، : براى تماس با نويسنده، با نشانى زير مكاتبه نماييد«: نوشته شده ۳۰۰و در صفحۀ بعد از صفحۀ / ۸۷۷۲۰۲۹

  .»۶۵۱۳۶- ۷۱۴۸صندوق پستى 

يعنى در ظهور . فرموده اند تأويل آيات مزبور جز در زمان قائم موعود نخواهد بود) ع(مهم است كه اشاره گردد امام صادق ٢٣

تحقق مى ص  جمله حضرت محمدازمى گيرد و وعود انبياى الهى و لهى به تدريج تمام عالم را بابى و بهايى است كه نور ا

يابد و نمى توان جلوى آن را گرفت و مخالفت هاى اعدا همانند فوت كردن به نور الهى خواهد بود كه بديهى است بى اثر 

  ).۱۳۵۸چاپ ، و نيز كتاب تعليمات دينى سوم اقتصاد، ۱۳بحاراالنوار، جلد( خواهد شد
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 ۹۶:، صص۱۳۶۲باقى، نشر دانش اسالمى، اسفند .، از ع)موسوم به انجمن حجتيه(در شناخت حزب قاعدين زمان كتاب  ٢٤

  .۲۰۳و 

  .۱۹۴و  ۱۲۸همان مأخذ صفحۀ  ٢٥

  .۱۹۱همان، ص  ٢٦

حقوق بشر سازمان ملل  به نقل از بيانيۀ جامعۀ بهاييان ايران در جواب سخنرانى نمايندۀ محترم وقت ايران در جلسات كميتۀ ٢٧

  .چاپ شده است ۲/۵/۱۳۶۱روزنامۀ اطالعات مورخ ۱۶۷۷۶در ژنو درباره حقوق بهاييان كه سخنرانى مزبور در شماره 

همان معهد اعلى؛ بيانيۀ  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶بيت العدل اعظم و پيام  ۲۰۰۰جمله رجوع شود به پيام رضوان ازدر اين مورد  ٢٨

؛ كتاب »...مراجع امور و مالذ جمهور در كشور مقدس ايران مالحظه فرمايند«بديع با عنوان  ۱۳۸جامعۀ بهاييان ايران مورخ 

، ۶۵ - ۶۹، ۵۳-۶۲، ۵۲، ۴۴،۵۰، ۳۹، ۳۴، ۱۷، ۸- ۱۴:صحيفۀ نور، از مركز فرهنگى انقالب اسالمى، جلد اول، صص

ع در قسمت هاى بعدى متن از اين مناب. ۲۰۱و ۷۹، صص۴؛ صحيفۀ نور، جلد ۱۳۸، ۲۰۸، ۲۲۸، ۲۴۳، ۶۴، ۹۰- ۱۰۰

  .مطالبى آورده خواهد شد

روحى،  ۴نيز ترجمۀ كتاب . ۵۴، ص ۲۹بديع، شماره  ۱۴۱منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، لجنۀ نشر آثار امرى، آلمان،  ٢٩

  .اينچنين خداوند تبديل مى كند آنچه را كه مى خواهد و همانا او بر هر چيزى قادر است: مضمون عربى. ۸۶ص 

در مجامع بين المللى وجود جامعۀ بهايى در ايران را انكار مى كردند و يا  گاهى  لتمردان رژيم پهلوى نيز چنانكه حتى دو ٣٠

همچنين بعضى علما و روشنفكران نيز همين روش را ترجيح مى دادند كه در اينجا لزومى به ذكر ايشان . تجاهل مى نمودند

  .نيست

و هر گاه خداوند بخواهد فضيلت بسته : مضمون شعر. ۲۴۹- ۲۵۱ى حائرى قزوينى، صص، ترجمۀ سيد مهد۲االتقان، جلد ٣١

اگر آتش، آنچه در كنارش هست نمى سوزاند، بوى خوش عود هيچگاه . شده را بگشايد، زبان حسود را بر آن باز مى كند

  .احساس و دانسته نمى شد

  .مراجعه شود ۱به ضميمۀ  ٣٢

  .۳۴۶و ۳۲۵:ء َجل َثناُه، چاپ آلمان، صصمجموعۀ مناجاتهاى حضرت عبدالبها ٣٣

چنانكه خود اين عبد نيز براى نوشتن اين سطور نتوانستم تمام مآخذ و مراجع دلخواهى را كه در ذهن داشتم و قبًال خوانده  ٣٤

ارد ضرورى نيز اگر چه بودم بدست آورم و لذا آنچه در اين جوابيه آمده به اندازه اى بوده كه اين عبد توانستم تهيه كنم و ساير مو

عينًا ذكر نشده ولى مضمون آن مذكور آمده و لذا به جهت ناكافى بودن آدرس و شناسنامه بعضى مآخذ و كتب و غيره معذرت 

  .مى خواهم

مسلخ عشق آمده، جاعلين خيلى آرزومند بوده اند كه به خصوص جوانان  ۲۸۸البته بايد خاطر نشان ساخت چنانكه در ص ٣٥

خود بگذارند و به نظر در اصل و اساس، انتخاب قالب رمان و داستان  يله هاىت تأثير اتهامات و اكاذيب و حبهايى را تح
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بوده است، اما مالحظه  -و البته صد البته جوانان غير بهايى -براى مسلخ عشق، نوعى نشانه َروى مستقيم به سوى جوانان بهايى

در اين مورد . ان با اتهامات قديم و جديد جاعلين آشنايند و نيازى به پاسخ ندارندنمودند كه جوانان بهايى نيز مانند بزرگساالنش

  .مسلخ عشق، خواهد آمد، به آن مراجعه شود ۲۸۸در ادامۀ متن نيز ضمن پاسخ به مطالب ص 

خيله است تو نيز م در اينجا اشاره به اين نكتۀ مهم مفيد خواهد بود كه يادآورى شود جنبه اى از قواى فكرى انسان قوۀ واهمه ٣٦

درصد گفته اند كه طبيعى است از مرحلۀ صحت يقينى  ۵۰كه منطقيون و فالسفه، ميزان صحِت يقينى ُمدَركاِت آن را زير 

و چون اين قوه در نفوس به طور طبيعى و اتوماتيك و بدون لزوم فشار ). رجوع شود به كتاب منطق مظفر( عقلى بسى به دور است

و دروازۀ وروديش به قدرى فراخ است كه انواع اطالعات به آن سرازير مى شود و خود به تنهايى نمى تواند به ذهن در كار است 

لذا مى توان هر مطلبى را، چه راست و چه غلط، به خورد آن داد و مطمئن بود كه نفس ورود  .راست را از غلط تميز دهد

بودنش به قوۀ عقل و يقين اثبات شود، موجب باقى ماندن ته  مطلبى به آن ولو اينكه پس از بررسى و استدالل كافى، غلط

مانده هاى وهم آلود آن در ذهن مى گردد و گهگاهى آن اكاذيب بر ساحت حافظه آشكار و نهان مى گردد و شخص را به شبهه 

ياسيون عالم و به همين جهات است كه امروزه با استفاده از دست آوردهاى روان شناسى، س. و امتحان و گيجى مى اندازد

آنانيكه نيات سوء براى بشريت دارند و كشف حقايق، منافع ناسوتى و ماديشان را به خطر مى اندازد، سعى مى كنند از طريق 

دادن داده ها و اطالعات كثير و رنگارنگ كه در آن راست و دروغ به هم آميخته شده اذهان مردم دنيا را به چنين شبهه و 

نند به راحتى و به موقع خود راست را از غلط تشخيص دهند، و به اين واسطه بتوانند براى مدت بيشترى گيجى بيندازند كه نتوا

  .روى حقايق سرپوش گذارند

در تاريخ اديان نيز چون ديگر زمينه هاى حيات بشر، از اين قبيل شبهات دربارۀ انبياء الهى و ُامتشان، توسط معرضين و مفترين و 

شده به طورى كه بعضى از آن شبهات عليرغم بطالن و نادرستيشان، هنوز پس از قرن ها در حافظۀ بشرى متوهمين، زياد القاء 

ساله اى كه دربارۀ امربابى و بهايى القا شده و انسان حيران مى ماند كه چگونه  ۱۶۳باقى مانده است تا چه رسد به شبهات 

اين عبد نظر به . هم زده باقى مانده و تكرار مى شودى اذهان وَ بعضى از اين شبهات عليرغم اثبات بطالن آنها هنوز در بعض

ِحَكمى، در اينجا ضرورى نمى داند كه بعضى از شبهات دربارۀ اديان قبل و امر بابى و بهايى را بياورد، ولى از خوانندگان عزيز 

كه بعضى شبهات فقط به صرف مطرح  تقاضا دارد خود فكر كنند و بعضى از شبهات مزبور را به ياد آورند تا خود متوجه شوند

تو گويى نفس مطرح شدن، نشان درستيشان نيز هست، حال آنكه چنين نيست و به . دنشدن، چه اثر سوئى مى توانند داشته باش

: جمله در قرآن مجيد مى فرمايدازهمين دليل است كه اديان آسمانى، انسان ها را از شبهات و ظنون و اوهام منع نموده اند و 

ِن ِاْتمٌ اِ « َبْعَض الظ ِن ِان دورى كنيد از بسيارى گمان ها چه كه بعضى از گمان ها : مضمون. ۱۲حجرات، ( »ْجَتِنُبوا َكثيرًا ِمَن الظ

در ادامۀ متن راجع به بعضى توهمات و شبهاتى كه راجع به امر بابى و بهايى به اذهان هموطنان عزيز القاء و ). گناه است

 .بى خواهد آمدتحميل شده مطال

  .لطفًا مراجعه شود. در مورد آنچه در مقدمه آمده، در ادامۀ متن نيز اشارات و توضيحات بيشترى خواهد آمد ٣٧

حتى اگر بر فرض محال همۀ مطالب را نيز خود خانم رئوفى نوشته باشند، باز هم لفظ جعل بر آن صادق است زيرا مطالب  ٣٨

ت جديد مى باشد و براى همين در اين صورت هم جعلى محسوب ئاهاى سابقه و افترااتهامات رديه  آن همان جعل اكاذيب و

  .و نويسندۀ آن جاعل تلقى مى گردد



 ٣٥١

 
  .۲۸۳ادعيۀ محبوب، ص  ٣٩

  . ۳۱۱- ۳۱۲گنجينۀ حدود و احكام، ص  ٤٠

  .۳۴۹- ۳۵۱: ادعيۀ محبوب، ص ٤١

ه متّقى اند و منصف و از وساوس نفس اماره يكى آنها ك: از ديد بهايى علماى دينى دو دسته اند. ۳۵۹-۳۶۰:همان، صص ٤٢

بيان جمال ابهى در لوح . و غرور بر كنار، ديگرى دسته اى كه بر عكس دستۀ اول اسير نفس و هوى هستند و معدن سالوس و ريا

جعه كنند ام فرموده اند، تقاضا آنكه كل به آن مرامّ در خطبۀ هَ ) ع(وصف متقين را حضرت على. مزبور ناظر به دستۀ اخير است

جمله رجوع شود به ازجمال ابهى در مورد رياى ايشان، اما براى مالحظۀ دستۀ دوم و تأييد بيان . و مست روحانى شوند

از . ش.ه۱۳۷۵از علماى شيعه به قلم خود ايشان، نشر حديث، چاپ اول سنه » سياحت شرق، زندگينامۀ آقا نجفى قوچانى«

، ۱۹۵، ۳۵۵، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۳۸، ۳۳۶تا  ۳۰۱، ۲۳۴تا  ۲۰۰، ۱۹۶، ۱۷۱، ۱۶۸، ۱۶۵، ۱۲۲، ۱۱۷، ۱۱۴: جمله ص

مقصود از علما «: در توضيح موارد فوق به عنوان نمونه توجه به اين بيان مبارك حضرت بهاءاهلل گوياست...(،۱۰۶، ۲۲۱، ۲۲۰

اما علمايى كه ... آن محروم در اين موارد كه ذكر شده نفوسى هستند كه خود را در ظاهر به لباس علم مى آرايند و در باطن از

كتاب امر و ( » .فى الحقيقه به طراز علم و اخالق مزينند ايشان به مثابه رأسند از براى هيكل عالم و مانند بصرند از براى امم

  .)مراجعه شود» َقد ظَهَر يوُم اْلميعاد«همچنين دربارۀ هر دو دسته علماى مذكور به توقيع ). ۳۲۲، ص۳خلق، ج

، حقيقت فوق را به صريح ترين رسالۀ َمَدنيّه، و حضرت عبدالبهاء نيز از جمله در لوح دنيااهلل در آثارشان از جمله حضرت بهاء 

يا حزب اهلل، علماى راشدين که به هدايت عباد مشغولند و از وساوس «: مثًال در لوح دنيا مى فرمايند. بيان توضيح فرموده اند

تقاضا آن که در » ...ن از َانُجم ِ َسماِء عرفان نزد مقصوِد عالميان محسوب؛ احترام ايشان الزمنفس اّماره َمصون و َمحفوظ، ايشا

مراجعه شود که درک آن و توّجه به عملى کردن آن، نه تنها راِه نجات ايران عزيز از جميع » رسالۀ َمَدنيّه«اين مورد حتمًا به 

 ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶بيت العدل اعظم نيز در پيام . َدنيِّت الهى نيز هستجهات است، بلکه منشور نجات اهل عالم و رسيدن به مَ 

  .در ادامۀ متن نيز مطالبى در اين باره خواهد آمد. به نقش رسالۀ مزبور اشارات مؤّکده فرموده اند

  .مضمون كلمات مباركۀ مكنونۀ فارسى از حضرت بهاءاهلل ٤٣

  .۱۱۲قرآن مجيد، بقره،  ٤٤

  .۲۹قرآن مجيد، يس،  ٤٥

كه به ) جمله به فهرست كتب منتشره توسط نشر نيما در آلمان مراجعه شودازدر اين مورد (و امثال آن  آيات شيطانىكتاب  ٤٦

است كه قبًال در كتب رديه ) ص(صورت رمان ارائه شده، بعضًا حاوى ايرادات و اشارات و كناياتى به اسالم و حضرت محمد 

 مهم ترينبعضى از . تحرير در آمده است ير داستانى توسط نفوس بى انصاف به رشتۀعليه اسالم به شكلى صريح و در قالبى غ

پاسخ داده شده و به عنوان نمونه، طالبين مى توانند به  و حضرت عبدالبهاءاين ايرادات در آثار حضرت باب و حضرت بهاءاهلل 

عشق نيز به شكلى ديگر ولى در قالبى ناقص از  مسلخ. ، دو اثر از آثار حضرت عبدالبهاء مراجعه فرمايندمفاوضاتو  خطابات

سال عليه ديانت بابى و بهايى  ۱۶۳نظر داستانى، شامل همان ايرادات تكرارى رديه هايى است كه نفوس ضد بهايى در اين 

  )۴۳۸و  ۳۸۳صص ۱جلد  قاموس ايقانرجوع شود به كتاب . آيات شيطانى، مسألۀ غرانيق استيكى از پايه هاى . (نوشته اند



 ٣٥٢

 
  .۱۷۱-۱۷۲، صص ۵مائدۀ آسمانى ج  ٤٧

  . اين جزوه حاوى بعضى بيانات حضرت شوقى ربانى ولى امر ديانت بهايى مى باشد. نمونۀ حيات بهايىمضمون از جزوۀ  ٤٨ 

 اين حقيقتى است كه نه تنها در آثار بهايى از قلم وحى به آن تأكيد شده است، بلكه بسيارى از منصفين و علماى دنيا نيز بر ٤٩

  .در ادامۀ متن نمونه هايى از آن آمده است. آن تأكيد ورزيده اند

  .نازله از قلم حضرت بهاءاهلل مراجعه شود بديعبراى مالحظۀ بعضى مضامين مذكور به كتاب  ٥٠

، از تقريرات شهيد »چرا جواب نمى گوييم«جمله مراجعه شود به نوار صوتى تحت عنوان ازدر مورد دو روش مذكور در متن  ٥١

  . جيد دكتر عليمراد داوودىم

اگر به اين آيات كفر ورزيد پس به كدام حجت و دليل از قبل به خدا ايمان آورديد، آن داليل را : مضمون(لوح مبارك احمد ٥٢

  ).ارائه كنيد، اى گروه دروغگويان

  .مراجعه شود ليم بهايىگلزار تعا، کتاب مستطاب اقدس، و كتاب لوح ناپلئون سومبراى مالحظۀ نمونه هاى بيشمار، به  ٥٣

  ).۱۰۵، ص ۳امر و خلق ( هيم داددر ادامۀ متن، ديگر شبهاتى را كه در اين خصوص وارد شده طرح و پاسخ خوا ٥٤

پناه بر شايع بوده اين است كه  شايان ذكر است كه يكى از اتهاماتى كه دربارۀ ديانت بابى و بهايى در رديه ها و افواه ناس ٥٥

را داده اند، حال آنكه نظر به يكى از ) ع(ز بين بردن و سوزاندن قرآن مجيد و احاديث ائمۀ اطهار ، حضرت باب حكم اخدا

يعنى از بين ( » هِدُم ما كاَن َقْبَلُه َكما َهَدَم َرُسوُل اهللِ َاْمَر اْلجاِهليهيَ «شرايط ظهور جديد، به مفاد حديثى اسالمى كه قائم موعود 

، حضرتشان فقط حكم به از بين بردن )بوده همانطور كه رسول اهلل امر جاهليت عرب را از بين بردمى برد آنچه را كه از قبل او 

، مملو از علف هاى هرز تقاليد و اكاذيب و تعصبات )ص( كتبى فرمودند كه همانند آثار جاهليت عرب قبل از ظهور رسول اكرم

از جمله . دن قرآن كريم و يا آثار و كلمات ربّانى انبياء و ائمۀ طاهرينبيهوده و جاهالنۀ رايج در ايران و جهان بود، و نه از بين بر

شواهد اين حقيقت آنكه آثار بابى خود مملو از آيات و احاديث اسالمى و اثبات اصول و حقايق ربانى مندرج در آنهاست به 

به عنوان (ائمۀ اطهار شده استطورى كه در اين آثار بارها اثبات حقانيت اسالم و نبوت حضرت محمد و واليت و امامت 

نازل شده است و چندين اثر به تفسير  آسايشاناز قلم معجز) ص(حضرت رسول  هاثبات نبوت خاّص نمونه فقط يك اثر مختص 

  ).قرآن مجيد همچون بقره، كوثر، يوسف، و والعصر اختصاص يافته ه هاىبعضى سور

در مورد نفس قرآن مجيد و احاديث اسالمى، چنانكه حضرت  »هدم«اما از جهتى ديگر مصداق حديث مزبور و منظور از 

توضيح فرموده اند از بين بردن آنها نيست بلكه منظور تغيير و تبديل در احكام و  ۱۸۷بهاءاهلل در كتاب مستطاب ايقان، ص 

وع است، چه اگر فروعى است كه البد در هر ظهور جديد نسبت به ظهور سابق صورت مى پذيرد و امرى طبيعى و حقيقى و مشر

و ). ۱۸۷كتاب مستطاب ايقان، ص ( » به هيچ وجه امورات ارض تغيير نيابد ظهور مظاهِر ُكليه لغو خواهد بود«چنين نباشد و 

به هر حال حضرت بهاءاهلل در ظهور بهايى همان حكم ديانت بابى مبنى بر از بين بردن آثار مملو از تقاليد و تعصبات و 

نَقْد : ايى را ممنوع فرمودندرمودند و از بين بردن و محو و سوزاندن كتب ديگران ولو كتب نفوس ضد بهموهومات را نيز نسخ ف

  »...ُكمْ َعَفااهللُ َعْنُكْم ما ُنزَِّل فى اْلَبياِن ِمْن َمْحِو اْلُكُتِب َو َاِذنّاُكْم ِبَاْن َتْقَروا ِمَن اْلُعُلوِم ما يْنَفعُ 



 ٣٥٣

 
  .يى و كتب فضالى جامعۀ بهايى توضيحات مفصل مذكور ؛ طالبين به آنها مراجعه فرماينددربارۀ موارد فوق در آثار بها

در ادامه نيز ضمن مطالب، ذكر اين شخصيت ها . در مورد اين شخصيت هاى داستان و كل كتاب، به اصل آن مراجعه شود ٥٦

  . خواهد شد

موارد . حتماًال جاعلين مسلخ عشق بايد از آن باخبر باشندت نيما در آلمان طبع نموده و اابعضى از اين رديه ها را انتشار ٥٧

در اين مورد به آمار وحشتناکى که در ادامۀ متن . موجود در اينترنت و ماهواره نيز از فرط آشكارى احتياج به آدرس و نشان ندارد

سخ به اتهامات ِ آقاى عبداهلل ، در اواخر پا۷۶۴۷، شمارۀ ۱۳۸۴آذر  ۱۲اصلى به نقل از روزنامۀ جمهورى اسالمى مورخ شنبه 

 . شهبازى و قبل از بيان نکتۀ هفتم آمده است مراجعه فرمائيد

آيا نرسيد وقت مر آنان را كه ايمان آوردند كه بترسد دلهاشان براى ذكر خدا و آنچه نازل شد از : مضمون. ۱۵سورۀ حديد،  ٥٨

ز شد برايشان زمان پس سخت شد دلهايشان و بسيارى از حق و نباشند چون كسانى كه داده شدند كتاب را از پيش، پس درا

  .ايشان فاسقانند

جامعۀ جهانى بهايى تنها جامعۀ مذهبى بين المللى است كه عضويت سازمان ملل متحد را در قسمت تشكيالت جهانى غير  ٥٩ 

المللى بهايى داده شد  به جامعۀ بين ۱۹۴۸اين حق عضويت در ماه مارس . آن سازمان داراست) NGO(دولتى و غير سياسى 

، جامعۀ جهانى بهايى با سمت مشورتى به عضويت شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ۱۹۷۰ماه مى سال  ۲۶و نيز در تاريخ 

عضو ۱۹۷۶و در سال ) UNEP(رسمًا عضو وابستۀ برنامۀ محيط زيست ملل متحد ۱۹۷۴و در سال . در آمد) ECOSOC(ملل 

عالوه برآنكه نمايندگان بهايى در بسيارى از كنفرانس هاى منطقه اى و بين المللى سازمان . دگردي) UNICEF( مشاور يونيسف

ملل متحد شركت كرده اند، نظرات بهايى در برخى زمينه ها به طور رسمى تسليم سازمان ملل و كنفرانس هاى مزبور گرديده 

؛ ۱۹۴۷به سال  اعالميۀ بهايى دربارۀ حقوق زنان؛ ۱۹۴۷به سال  اعالميۀ بهايى در زمينۀ حقوق و تكاليف بشراز جمله . است

؛ نامه اى دربارۀ نظريۀ بهايى در مورد عبادت، به سازمان ملل در سال ۱۹۴۸به سال  اقدامات بهايى براى پيشرفت حقوق بشر

  ...؛ و۱۹۹۵در سال  بيانيۀ رفاه عالم انسانى؛ ۱۹۵۵در سال  پيشنهادات براى تجديد نظر در منشور سازمان ملل؛ ۱۹۴۹

كنفرانس : همچنين جامعۀ جهانى بهايى از شركت كنندگان فعال در كنفرانس هاى منعقدۀ ذيل توسط سازمان ملل بوده است

كنفرانس محيط زيست ؛ )۱۹۹۰( در نيويورك كنفرانس سران دربارۀ كودكان؛ )م۱۹۹۰( در تايلند آموزش و پرورش براى همه

؛ )۱۹۹۳( كه با آشوب و هرج و مرج در شهر وين تشكيل شد كنفرانس جهانى حقوق بشر؛ )۱۹۹۲( در ريودوژانيرو  سازمان ملل

؛ و )۱۹۹۵( در كپنهاگ كنفرانس سران جهان دربارۀ پيشرفت اجتماعى؛ )۱۹۹۴( در قاهره كنفرانس بين المللى جمعيت

كنفرانس سران سياسى جهان در  و كنفرانس سران اديان و NGO؛ و كنفرانس)۱۹۹۵( در پكن كنفرانس پر شور زنانمخصوصًا 

مزبور توسط نمايندۀ جامعۀ بهايى  NGO مباحث كنفرانس نتيجۀرك كه در كنفرانس اخير، در نيويو ۲۰۰۰جشن هزاره در سال 

. جناب تكسته آهدروم كه سمت يكى از رؤساى مشترك مجمع هزاره را داشتند طى يك سخنرانى به اطالع سران مزبور رسيد

جزئيات اخبار موارد مذكور را مى توان در . از جمشيد فناييان ايران زادگاه آيين بهايىو كتاب  قرن انواربيانيۀ  با استفاده از(

-news.persian ، و نيز سايت خبرى مركز جهانى بهايى)به زبان فارسى( شماره هاى مجلۀ پيام بهايى نشر جامعۀ بهايى فرانسه

bahai33.org 



 ٣٥٤

 
متأسفانه به علت تضييقات . مالحظه كرد reference.persian-bahai33.org: به آدرس انۀ بهائى کتابخ و نيز سايت اينترنتى 

وارده بر بهاييان در ايران، چنين اطالعات و اخبارى از دسترس اكثريت ملت عزيز ايران دور است و عمدًا سعى شده كه 

و عظيمى را در بزرگترين سازمان هاى جهانى و نزد  هموطنان عزيز از آيينى كه در كشورشان ظاهر شده و چنين مقام محترم

  . انديشمندان دنيا داراست، بى اطالع بمانند، ولى حقايق مزبور باالخره بر همه عزيزان آشكار خواهد شد

در  قرن بديعحضرت عبدالبهاء؛ مجلّدات کتاب  خطاباتجلد؛  ۲در  بدايع االثار: به عنوان نمونه به منابع ذيل مراجعه شود ٦٠

ديانت بهايى آئين فراگير ، تأليف ذكر اهلل خادم؛ اظهارات و شهادات مستشرقين و نويسندگان و بزرگان ممالك غربچهار جلد؛ 

بديع تهيه شده تحت نظر بيت العدل اعظم؛ سايت  ۱۵۸، مورخ نوروز قرن انواراز ويليام هاچر و داگالس مارتين؛ بيانيۀ  جهانى

؛ عالم بهايى؛ سايت خبرى مركز جهانى بهايى؛ مجلّدات كتاب ايران زادگاه آئين بهايىفوق؛  ۵۹اينترنتى مذكور در يادداشت 

 ۱۵مشهور به چيمبرز در  قرن بيستم، بريتانيكااز كولت گوويون و فيليپ ژوويون؛ دائرة المعارف هايى چون  باغبانان بهشت خدا

، ۳۰/۶صبحها ساعت / كيلو هرتز ۷۴۸۰(متر  ۴۱؛ راديو پيام دوست موج كوتاه ...،فريد وجدىجلد، دائرة المعارف 

لوموند، : ؛ مجالت و روزنامه هاى معروف دنيا و شبكه هاى تلويزيونى مختلف دربعضى مقاطع زمانى مختلف، مثل)۳۰/۹شبها

  ...تايمز، فرانكفورتر الگمانيه زايتونگ،

 . اثر حضرت ولى عزيز امراهلل قرن بديعار جلد كتاب جمله رجوع شود به چهازدر اين موارد  ٦١

 .۱۷۶ديانت بهايى آئين فراگير جهانى، ص ٦٢

 .بيت العدل اعظم ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶و پيام  ۱۰۴، صقرن انواربه نقل از بيانيۀ  ٦٣

 .۶۴، صايران زادگاه آئين بهايى. ترجمه ٦٤

  .۱۰۵بيانيۀ قرن انوار، ص  ٦٥

     reference.persian-bahai33.org نيۀ مزبور را در سايت اينترنتى به آدرستقاضا آنكه هموطنان عزيز بيا ٦٦

مطالعه فرمايند تا بيشتر پى برند كه چرا بيانيۀ مزبور تكريم و احترام و تجليل بزرگان عالم را نسبت به ديانت بهايى و جامعۀ بهايى 

  .موجب شد

ى اطالع بيشتر دربارۀ ايشان و نظراتشان دربارۀ ديانت بهايى عالوه بر برا. مى باشد ۱۹۸۵اكتبر  ۱۶تاريخ بيانيۀ آقاى الزلو  ٦٧

كولت : از دو خبرنگار فرانسوى غير بهايى باغبانان بهشت خداگزارش هاى منتشره توسط كلوپ رم، مراجعه شود به كتاب 

زبور شرح مشاهدات و مصاحبه هاى كتاب م. گوويون و فيليپ ژوويون، كه در اواخر آن مصاحبه اى با آقاى الزلو انجام داده اند

  .دو خبر نگار مزبور در مركز جهانى بهايى مى باشد كه توصيه مى شود هموطنان عزيز حتمًا آن را بدست آورده مطالعه نمايند

 .۱۵، صايران زادگاه آئين بهايىبه نقل از  ٦٨

را وى در تحقيقات خود، در مقطعى با ازلى ها شرح آشنايى براون با امر بابى و بهايى خود داستانى مفصل و پيچيده است زي ٦٩

اسير نيرنگ يكديگر شدند و او بسته به نياتى كه داشت عمل مى نمود و چون امر بهايى در دام آن نيات نيفتاد، نسبت به آن، 
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و از اين  بى مهرى ورزيد ولى از اقدامات و همكارى هايش با ازلى ها نيز به اهدافى در خور نجات و آسايش بشر دست نيافت

انه تقاضاى مالقات با حضرت عبدالبهاء را نمود و حضرتشان به شرط آنكه جنبه سر خورده گرديد ولى در اواخر حياتش مصرّ 

بررسى شرح حال او و ارتباطش با . براون مكالمات سياسى نكند وى را به حضور پذيرفتند و براون اظهار ندامت از گذشته نمود

او در ايران و نياتش، خود محتاج مراجعه به منابع زيادى است كه نفوس مختلف از ديدگاههاى امر بابى و بهايى، و نقش 

ذكر او در ادامۀ متن به مناسبت، . مختلف تا حال تحليل هاى مختلفى از آن ارائه داده اند و از بحث فعلى ما خارج است

  .از جناب باليوزى يانت بهايىادوارد براون و دجمله رجوع شود به كتاب ازدر اين باره  .خواهد آمد

در مورد ويلسون از دخترش مارگرت نقل شده كه پدرش با آثار حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء آشنا بوده است و احتماًال  ٧٠

مادۀ پيشنهادى وى براى جامعۀ ملل و برقرارى صلح پس از پايان جنگ جهانى اول متأثر از آثار بهايى بوده است زيرا طرح  ۱۴

  .)۴۳- ۴۴، صصايران زادگاه آئين بهايى؛ ۱۰۲، ص آرامش براى جهان پر آشوب ( شباهت هايى به تعاليم بهايى دارد وى

  .۶۵، صايران زادگاه آئين بهايى ٧١

  .۳۶۳، ص۵فرهنگ معين، ج ٧٢

يل موجب افئده و قلوبشان در فضاى پاك روحانيت و عشق الهى مى باشد، بيان حقيقت ذ پرواز در اينجا براى بعضى كه ٧٣

حالوت جان و سرور روانشان مى باشد، و آن اينكه اصوًال طبق بشارات كتب مقدسه و آثار بابى و بهايى، مقام اين ظهور 

اُتُه َو ُبرهاَنُه ِقياُمُه ُقْل ِان َدليَلُه ُظُهوُرُه َو ُحّجَتُه َنْفُسُه َو ُوُجوَدُه ِاْثب«و ) خدا را صرفًا به خدا بشناسيد(» ِاْعَرُفوا اهللَ ِباهللِ «اعظم، مقام 

مواِت َواَالْرضِ  بگو همانا دليل او ظهور او و حجت او نفس او و وجود او اثبات او و برهان او قيام او بين آسمان ها و (» َبيَن الس

ذا نفس ل» .گر دليلت بايد از وى رو متاب -آفتاب آمد دليل آفتاب «. مى باشد) ۲۴، ص۷، جمائدۀ آسمانى). (زمين مى باشد

حق، بنفِسْه ظاهر، و اثبات امرش به غير محتاج نبوده و «ظهور الهى و آيات وحيانى اساسى ترين و اولين دليل اثبات آن است و 

  ).۱۴، ص۸، جمائدۀ آسمانى(» نيست

غير از آن، در مراتب ما فوِق خود نيستند،  پرواز ضعفاى عباد كه هنوز قادر بهاما حق، نظر به فضل و رحمت واسعۀ خود بر  

جمله استدالل بر ايمان ازر، بيان و ارائه فرموده است كه داليل و نشانه هاى ديگرى را نيز براى رسيدن عباد به مراتب مزبو

اين حقيقت را حضرت بهاءاهلل در اثبات ظهور . آوردن و فداكارى و جان نثارى بعضى بزرگان و علما و فضال در امر الهى است

جمله در كتاب مستطاب ايقان مى فرمايند؛ و توضيح آن اينكه معرضين در ظهورات گذشته، انبياء از -باب - حضرت رّب اعلى 

اهلل مشتى اراذل و نفوس بى فكر ايمان آورده رُ ستغفِ را استهزاء مى كردند كه بزرگان و علمايشان به آن انبياء ايمان نياورده اند و اَ 

اين بهانه نيز در اين ظهور از معرضين گرفته شود، حضرت بهاءاهلل پس از جمله براى اينكه از، لذا )۲۹-سوره هود( اند

نفر  ۴۰۰توضيحات مفصل در اثبات حجيت آيات وحيانى در رتبۀ اولى، در ادامه مى فرمايند، از جمله داليل، ايماِن قريب به 

ل آنكه در ظهورات گذشته به حا) ۱۷۳، صايقان(» .از َكْون و امكان در سبيل جانان گذشتند«از علماى عصر است كه 

، در بعضى آثارشان از بعضى علماى بزرگ خودحضرت باب نيز . )۱۱۱- ؛ شعرا۲۹-هود(شهادت قرآن مجيد چنين نبوده است 

كه امر ايشان را پذيرفته اند نام مى برند و آن را شاهدى بر صدق امرشان مى فرمايند ولى متذكر مى شوند كه در رتبۀ اولى 

به عنوان مثال .(شودمى دليل ظهورشان است و ذكر بعضى علما كه به ايشان مؤمن شدند داليلى فرعى محسوب  آياتشان اولين

  .)از حضرت باب مراجعه شود» هاء«به تفسير 
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نفس تمركز جاعلين فقط بر خانم مهناز رئوفى، و رديه به نام ايشان جعل كردن، خود مؤيِد اين است كه آنها نتوانسته اند از  ٧٤

هزار نفر بهايى ايران، افراد ديگرى را بيابند كه بتوانند با استفاده از نقطه ضعف هاى ايمانى و اخالقى آنها، از ايشان چند 

استفاده هاى تبليغاتى عليه امر بهايى و جامعۀ آن نمايند و اساسًا طبق آيات كتب آسمانى، علّت اصلى ضعف ها و لغزش هاى 

س ضعيف اين است كه چنين افرادى به تعاليم الهى عمل نمى كنند و به اخالق و صفات ايمانى و آلت دست قرار گرفتن نفو

رحمانى مؤّكده مزين نمى گردند، و نتيجۀ چنين غفلتى دچار شدن به مشكالتى است كه خانم رئوفى به آن دچار شده اند 

نصيبند، سبب آنست كه، مصدر اعمال شنيعه آنهايى كه از ايمان به مظهر امر بى «چنانكه حضرت بهاءاهلل توضيح فرموده اند، 

  .)۴۷طرح معارف عمومى، ص ۳۰، به نقل از جزوۀ شمارۀ ۵۷۵تاريخ نبيل، ص(  »هستند

همانا نزديك ترين شما به خدا با خشيت ترين و خاشع ترين شماست، اگر از عارفين : مضمون. ۲۳۴، ص۳ج ،امر و خلق ٧٥

  .باشيد

  .كلمات مكنونۀ فارسى ٧٦

آيا دانستيد كه چرا شما را از خاك واحد خلق كرديم؟ تا اينكه احدى بر ! اى پسران انسان«: مضمون. ونۀ عربىكلمات مكن ٧٧

در اين صورت شايسته است كه همان طورى كه شما را . احدى افتخار نكند و تا اينكه در همه حين تفكر كنيد در خلق خودتان

  ».از يك چيز آفريديم، شما هم مانند يك نفس باشيد

و نكتۀ بى نظير آنكه حضرت بهاءاهلل عليرغم عظمت مقامشان كه ناشى از وظيفۀ مقدسۀ الهى ايشان مى باشد، هميشه خود 

به احدى در «: خود مى فرمايند ايقانمظهر خضوع و خشوع و فنا در برابر ارادۀ الهى بودند، به طورى كه در كتاب مستطاب 

ارتباط اين خضوع و فروتنى  ادعيۀ محبوبو در لوح مبارك مندرج دراول كتاب » تمامرى افتخار ننمودم و به نفسى برترى نجس

زيارت آن لوح موجب باز شدن ابواب النهايۀ عرفان بر  .را با مقام عظيم خود به عنوان مظهر ظهور كلى الهى توضيح مى فرمايند

 .وجوه مشتاقان است

شهادت مى دهد به آن، زبان و قلب و نوشتجات و « :مضمون قسمت عربى. ۳۲۱-۳۲۲گنجينۀ حدود و احكام، صص ٧٨

 ».صحف و كتب و الواح من

  .۳۰۰همان منبع، ص ٧٩

؛ گلزار تعاليم ۳كلمات مكنونۀ عربى و فارسى؛ امر و خلق ، جلد: براى مالحظۀ بعضى ديگر از اين بيانات رجوع شود به ٨٠

  ...بهايى؛

  ».اريد حق را در حالى كه مى دانيدبه باطل و پنهان مى دچرا مى پوشانيد حق را «: مضمون. ۶۴سورۀ آل عمران،  ٨١

واى بر هر دروغگوى . براستى پس به كدام سخن بعد از خدا و آياتش مومن مى شوند«: مضمون. ۵-۸سورۀ جاثيه،  ٨٢

پس مژده گنهكارى كه مى شنود آيات خدا را كه خوانده مى شود بر او پس اصرار مى ورزد سركشى كنان كه گويا نشنيده آن را 

ده او را به عذابى دردناك و چون بداند از آيات ما چيزى را مى گيرد آن را به استهزاء، آن گروه َمر ايشان راست عذابى خوار 

  .۴، ص۱صحيفۀ نور، ج ٨٣  ».كننده
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جمله رجوع ازدر اين خصوص . ستنظر بوده و پس از پيروزى انقالب اجرا شده ا نقشه و برنامۀ مزبور حتى قبل از انقالب مدّ  ٨٤

ُعّمال صهيونيسم فرض كرده و در مورد ازكه در آنجا صهيونيسم و بهايى را اكثرًا يكى، يا بهايى را  صحيفۀ نورشود به كتاب 

بهترين راه اينست كه مردم مسلمان ايران با همۀ امكاناتشان بكوشند داد و ستد خود را با «: مبارزه با آنها چنين توصيه نموده

خلى و غير از آنان كه در ايران هستند به طور كلى قطع نموده و از لحاظ روحى و مادى، آنان را مستأصل و صهيونيست هاى دا

بيچاره نمايند و تمامى روزنه هاى حياتى را بر آنان تنگ سازند و عليه آنان به نبرد اقتصادى دست زنند و نيز در ديگر زمينه ها 

، ۱صحيفۀ نور، ج(» ...ۀ روابط خود را با ايران و خلق مسلمان آن قطع كنندبا آنان بجنگند تا سرانجام مجبور شوند كلي

، از سيد جالل مدنى، دفتر تاريخ سياسى معاصر ايراننيز كتاب . ۱۰۸، ص۴صحيفۀ نور، ج: نيز. ۵۲، ۹۶، ۱۳۸،۹۰

پيام رضوان سال  بيت العدل اعظم در). ۳۱۱- ۳۱۲، صص۲انتشارت اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسيِن حوزۀ علميۀ قم ، ج

اين خصائل بارز روحانى، هموطنان آنان را به شگفت آورده است كه بهاييان ايران با چه طاقت و «: مى فرمايند ۲۰۰۰

به چه نحو ديگرى مى توان بيان . استقامتى با حمالتى چنان كينه آميز و چنان بى رحمانه كه بر آنان وارد شده مقابله مى نمايند

در اين مورد (» !ن قليل براى مدتى چنين طويل در برابر تعدادى چنان كثير اينگونه ايستادگى كرده اند؟كرد كه تعدادى چني

مراجع امور و مالذ جمهور در كشور مقدس ايران «بديع جامعۀ بهاييان ايران با عنوان  ۱۳۸و بيانيۀ مورخ ۲همچنين به ضميمۀ

  ).مراجعه شود» مالحظه فرماييد

امروخلق، : نصوص كثيره در زمينۀ حل مشاكل اقتصادى رجوع شود به براى ديدن. ۳۲۰-۳۲۱م، صصگنجينۀ حدود و احكا ٨٥

ارائه شده توسط جامعۀ جهانى بهايى در  رفاه عالم انسانى؛ گلزار تعاليم بهايى؛ پيام ملكوت؛ مرآة الحقيقه؛ بيانيۀ ۴و ۳ج

 ... م؛ و۱۹۹۵كنفرانس سران جهان دربارۀ پيشرفت اجتماعى، در كپنهاگ به سال 

86 www.youtube.com/watch?v=0EG-IMOD0m0&feature=related 

البته اهل بهاء چنانكه قبًال نيز اشاره شد، در نقل اين مطالب قصد چنين مقايسه اى بين خود و ساير پيروان اديان و مذاهب و 

بد مشنو و بد «و » َمَع اَالدياِن ِبالروِح َو الّريحان عاِشُروا«اسالمى و غير اسالمى را ندارند و به حكم مواليشان مأمور به  ه هاىفرق

يعنى بد مگو تا نشنوى و عيب مردم را بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد و ذلّت . مبين و خود را ذليل مكن و عويل بر ميار

و آنچه ذكر شد نقل قول از يكى از  مى باشند،» ُكل ِعباٌد َلهُ «و ) كلمات مكنونه فارسى(» نفسى مپسند تا ذلّت تو چهره نگشايد

  .ستخود شيعيان ا

. مندرج است ۳جلد » مكاتيب«لوح بسيار مهمى صادر فرموده اند كه در  ل، حضرت عبدالبهاءدر پاسخ به همين دكتر فور ٨٧

  .طالبين عزيز را به خواندن آن توصيه مى نمايد

  .خداست بهترين مكر كنندگانو مكر كردند و مكر كرد خدا و : مضمون. ۴۷سورۀ آل عمران،  ٨٨

شايد براى هموطنان عزيزم و طالبين محترم مفيد باشد كه بدانند محور اساسى و علّت و دليل اصلى آقاى كسروى در  ٨٩

مخالفتش با امر بابى و بهايى و رّد نوشتن بر آنها، شّدت مخالفت او با فرقۀ شيعه و بعضى عقايد آن بوده است به طورى كه اين 

چنين توضيح مى دهد كه چون به زعم » بهايى گرى«ليل و علّت اصلى رد ديانت بابى و بهايى را در رديه اش به نام محور و د

جمله دربارۀ ازايشان ديانت بابى و بهايى منشعب از فرقۀ شيعۀ دوازده امامى است و چون بعضى خرافات و اوهامات اين فرقه 
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به همين جهت و به . ديانت بابى و بهايى نيز كه منشعب از آن است باطل استامام زمان اشتباه و باطل است پس در نتيجه، 

خاطر چنين پيش فرض اثبات شده اى در ذهن آقاى كسروى است كه ايشان از نفس ديانت بابى و بهايى، ايرادات خاص 

ايراد به ظاهر : جملهازشاره مى كند، زيادى نمى گيرد، بلكه به چند ايراد كه در رديه هاى قبل از رديۀ ايشان نيز عنوان شده بود ا

آيات نازله در امر بابى و بهايى از نظر صرف و نحوى و نيز به قول ايشان خنكى و بى مايگى آنها؛ غير ضرورى بودن دو ظهور 

 - از حضرت بهاءاهلل لوح قناعو  كتاب بديع: براى ديدن پاسخ ها به ايرادات آقاى كسروى رجوع شود به(پياپى به فاصله كم 

جمله بيان فارسى و ازبعد مندرج است؛ آثار حضرت باب  به ۶۶چاپ مصر، ص مجموعه الواح مباركهلوح قناع در كتاب 

در دو جلد؛ و  اقداح الفالح؛ ۱، جلد قرن ِ بديععربى و بعضى آثار مباركۀ ايشان كه در دو سه سال آخر حياتشان نازل فرمودند؛ 

پياِم ايپ نهايِى به تأخير افتادۀ اين متن، مالحظه شد که در برنامه هاى راديو بهايىِ  پس از ت). ساير كتب استداللى بهايى

. ، سلسله گفتارهايى از جناب دکتر نادر سعيدى در جواب شبهات کسروى و عقايد او پخش مى شود۱۳۸۵در سال  دوست

  .موجود است مراجعه فرمايندwww.bahairadio.org لهذا خوانندگان عزيز مى توانند به برنامه هاى مزبور نيز که در سايِت  

مى دانستند،  - پاك دينى - جالب آنكه كسروى حتى در كتاب خود، كه طرفدارانش آن را نوعى كتب دينى   

وحدت اهل عالم و لزوم ترك خرافات و اختالفات مذهبى و مقصود و مفهوم : جملهازناقصى از بعضى تعاليم بهايى را مضامين 

تعليم و تربيت اجبارى دختران و پسران هر دو و لزوم رجوع به حقيقت اديان كه غير از مدعاى فرق مذهبى  معجزات انبياء و

است، به روش مخصوص نگارش خود ذكر و تكرار نموده، و با مالحظۀ رديۀ او عليه امر بهايى، مطلعين از آثار بابى و بهايى 

وى را  بهايى گرىوقتى  بندهبوده است وفى الحقيقه خود يى ناقص فورًا در خواهند يافت كه اطالعات ايشان از آثار بها

خواندم افسوس خوردم كه چرا او نيز مانند اكثر رديه نويسان بدون مطالعۀ كامل حداقل جميع آثار منتشرۀ امر بهايى قلم تحقيق 

ت آن همين بوده كه شديدًا و همانطور كه ذكر شد حداقل يك علّ ! به دست گرفته و با مقدمات ناقص دست به استنتاج زده

رخ داده، و لذا حقايق  -و حتى اديان ديگر - تحت تأثير تفكر منفى خود دربارۀ مذهب شيعه و تفرقه هايى كه در آن و در اسالم 

چنانكه با همين طرز تفكر و براى مخالفت با خرافات و . اديان در حجاب خرافه هاى فرقه هاى مزبور مستور مانده، بوده است

و امثال آن، و حتى در » صوفى گرى«، »شيعى گرى«رديه هاى ديگرى نيز در خصوص » بهايى گرى«ام، عالوه بر اوه

مخالفت با ستارگان آسمان شعر و ادب پارسى، همچون حافظ و مولوى و امثالهم، نوشته است و كًال نسبت به همۀ مسائل 

و البته عالوه بر داليل مذكور در فوق . تقادى منفى داشته استادبى، اجتماعى و سياسى و دينى و مذهبى و اقتصادى نگاه ان

براى مخالفتش با امر بهايى شايد بتوان گفت كه علّت ناقص بودن اطالعات او دربارۀ امر بهايى و آثار آن اين بوده است كه 

مله رجوع شود به آثار ذيل از جازبراى ديدن نظرات او .( حيطۀ اطالعات و تحقيقات او بيشتر تاريخ بوده تا نفس دين و مذهب

كار و پيشه ، مشروطه بهترين شكل حكومت، ما چه مى خواهيم، يك دين و يك درفش، ورجاوند بنياد، راه رستگارى: خود او 

، تاريخ پانصد سالۀ خوزستان، شهرياران گمنام، تاريخ هجده سالۀ آذربايجان، تاريخ مشروطۀ ايران، دختران و پسران ما، و پول

  ...).،چۀ شير و خورشيدتاريخ

نشريۀ مزبور كه ويژۀ امام زمان مى باشد، به عنوان ماهنامۀ فرهنگى، اعتقادى، اجتماعى به مديريت على رضا نعمتى، چاپ  ٩٠

، تلفن دفتر مجله ۶؛ شهرك قدس، خيابان پاسداران، نبش پاسداران ۳۷۱۸۵- ۴۳۳قم صندوق پستى: بنياد رسالت، به نشانى

  . ، منتشر مى گردد۰۲۵۱- ۲۸۵۵۴۹۵نمابر شماره با / ۲۸۵۱۵۲۵-۰۲۵۱

  . ۱۳۵۱نشر مطبوعاتى عطايى، تهران، خيابان ناصر خسرو، چاپ  ٩١
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كه سرگذشت سوروكين، جامعه شناس معروف  خداوند دو كعبهدكتر صاحب الزمانى در كتاب . ۳۴۲-۳۸۰همان، صص ٩٢

گرايى افراطى و ظاهر سازى مى باشد و كيفيت و باطن و است، نيز اشاره به عقايد او دارد كه مى گويد عصر ما اسير كميت 

توصيه آنكه منابع و صفحات اشاره شده از هر دو كتاب مالحظه گردد، زيرا از جهاتى روشنگر . (معنى را فداى آن كرده است

ى هم از نيز به مناسبت، ذكر خط سوم ۳۷۱وى در ص. است و اذهان را مستعد درك حقيقت ظهور الهى در زمان ما مى كند

ُة العين نيز گزارش «جناب طاهره، شهيد بى همتاى ظهور بابى از گروه زنان، مى نمايد،  دربارۀ فعاليت هاى ادبى ِ طاهرۀ ُقر

( »را بر آن، به فارسى ترجمه كرده است و با اشتياق به انتشار آن دست يازيده است بابو تفسيِر  سورۀ يوسفشده است كه وى 

  ).۸۱، ص۱۹۶۲ل انگليسى، چاپ ويلمت، به نقل از تاريخ نبي

در محاكمۀ (شايان ذكر است كه دكتر صاحب الزمانى اولين كسى نبودند كه به ايرادات نحوى داوران مجلس وليعهد در تبريز

ايراد گرفتند، بلكه بعضى نويسندگان ديگر همچون كسروى نيز از نحوۀ سؤاالت علماى شيعه و شيخى و حكومت ) حضرت باب

 ).۶۱بهايى گرى كسروى، ص( قاد كرده اندوقت انت

  .كه وصف الحال معرضين از حق است دقت مكّرر در مكّرر شود ۲۰تا ۶به قرآن مجيد، سورۀ بقره، آيات  ٩٣

در آخرين مراحل نوشتن و پاكنويس اين تحقيق به قسمتهايى از كتاب مزبور دست يافت و نتوانست به خصوص از نقل  بنده ٩٤

ن، كه در كمبود منابع فعلى در نزد اين عبد ضرورى مى نمود، سود َبَرد، ولى طالبين خود مى توانند به قول ها و ارجاعات آ

چه كه به قول خود نويسندۀ . كتاب مزبور مراجعه نمايند و با بعضى زواياى بديع تحليل نويسندۀ آن آشنا گردند و قضاوت فرمايند

و هم خواننده مختار است كه آنها را بپذيرد يا ردكند و اصًال از همين راه  هم نويسنده حق دارد نظراتش را منتشر سازد«آن، 

  ).۱۸۸، ص۱ج(» است كه بر خورد سالم عقايد به ثمر مى نشيند

اجتماعى و مذهبى كه نويسنده دربارۀ امر بابى و بهايى نوشته، و عليرغم  -اما در اينجا عليرغم تأييد بسيارى از حقايق تاريخى 

حسينى كه در ابراز آنها نشان داده و نترسيده است كه چون بعضى محققين قبلى، از ترس متهم شدن به بابى و شجاعت قابل ت

بهايى بودن، احتياط كند و آنجا كه به نفع آنها حقايقى را مطرح نموده، رفع شبهۀ مزبور نمايد، الزم است اين حقير توضيحى 

به گفتۀ عبدالحسين زرين كوب، «: مى نويسد۱۸۸و  ۴۸ان در جلد اول، صصايش. نيز دربارۀ ديد نويسندۀ عزيز تقديم نمايد

مورخ از همانجا كه موضوع تاريخ خود را انتخاب مى كند، از بى طرفى خارج مى شود و رغبت يا «تاريخ پژوه معاصر ايرانى، 

انگيزۀ پرداختن به تاريخ  »رغبت و مصلحتى«در اين بررسى نيز . »مصلحتى او را به موضوع مزبور عالقه مند كرده است

معطوف » اقليت ها«با » آشنايى تاريخى«اين انگيزه پيش از آنكه به . بوده است» اقليت هاى مذهبى در ايران«اجتماعى 

چنانكه پيش از اين اشاره رفت بررسى ...باشد، متوجه به دريافِت رونِد كلى تاريخ ايران و علل سقوط به فالكت كنونى است

نمى تواند به دور از حّب و بغض صورت گيرد و هر قدر كه پژوهش گر در پى بى طرفى علمى و حقيقت ... عىاجتما - تاريخى

  .هاى خويش است» باور«جويى بى شائبه باشد باز هم ناگزير از نگرش به وقايع از وراى 

و ديدى مثبت نسبت به روح  لذا با توجه به حقيقت فوق، خود ايشان ديدى منفى نسبت به عملكرد شيعى گرى در طول تاريخ،

و درصدى از ديد مثبت ايشان دربارۀ دو امر بابى و بهايى ...) و۱۵۲، صص۲ج....و۲۷۷- ۲۹۷، صص۱ج(ملى و ايرانى دارند 

نيز ناشى از همان دو ديد مثبت و منفى فوق الذكر است و با همين ديد است كه بعضى بيانات حضرت بهاءاهلل را در انتقاد از 

يعه در طول تاريخ آن، مؤيد و همسوى نظرات خود يافته، و به خاطر تمركز بر ديد ملى گرايانۀ خود، جنبۀ عملكرد حزب ش
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اين حقيقت را خود ايشان با حروفى درشت در . روحانى و مذهبى انتقاد حضرت بهاءاهلل را از فرقه شيعه مطرح ننموده است

ى شيعه گرى، كه فضاى جامعۀ ايرانى را منجمد ساخته، آنست كه تنها راه غلبه بر يك سو نگر«: كتابشان چنين مى نويسند

چنين نگرشى . بدون مجامله، از ديدگاه منافع عمومى و ملى ايران، به همۀ جريانات اجتماعى، از جمله مذهبى، نگريسته شود

نقش متضاد و بازدارنده اى نه تنها از نظر تاريخ نگرى و جامعه شناسى علمى مجاز است، كه با توجه به » جريانات مذهبى«به 

در محدودۀ ملى و همچنين سطح جهانى داشته و دارند، الزم است كه عملكرد آنها در جهت منافع ملى » جريانات دينى«كه 

كه شايد بيش از هر كشور  -به ويژه در ايران . و يا مدنيت جهانى مانند هر گروه و جريان اجتماعى سياسى ديگر ارزيابى گردد

 -امرى حياتى است، كه اين محك به ميان آيد و جلوۀ اجتماعى و عملكرد سياسى -ين رهگذر زيان داده استديگرى از ا

  )۲۵۷، ص۱ج(».باورهاى دينى گردد» حقانيت«تاريخى جريانات مذهبى جايگزين 

شناسم و فقط  را نمى رگ تاكنويسندۀ محترم  مناگر چه چون  - ق عرض نمايم اما آنچه بنده مى خواهم در خصوص موارد فو

اين است كه اگر جنبۀ  -تا حدى از كتابشان نسبت به نظرگاهشان آگاهى يافته ام، نمى توانم دقيقًا و تمامًا اظهار نظر كنم 

و وجوه الهى و معنوى و غيبى آنها را، كه در حقيقت نسبت به جنبۀ تاريخى و اجتماعى و ملى آنها » حقانيِت باورهاى دينى«

مى شود، در نظر نگيريم و يا كم در نظر بگيريم، تصوير ناقصى از حقايق آنها به دست خواهيم آورد، و اصل و اساس محسوب 

از تمام وجوه تحقيق، چه دينى و چه علمى و  ،لذا روش تمام تر آنكه به فرمودۀ بيت العدل اعظم، مرجع جامعۀ جهانى بهايى

در غرب عادت بر اين «: در اين خصوص چنين مى فرمايند. كنيمبراى كشف حقايق مختلفه استفاده ... تاريخى و اجتماعى و

اين دوگانگى را مى توان با مفاهيم . جارى شده كه دين و علم را دو حيطۀ مجّزا و حتى متضاد از انديشه و رفتار آدمى بيانگارند

... گانگى، تصورى بيگانه استدر طرز تفكر بهايى اين دو. متضاد و مخالفى چون ايمان و عقل، و ارزش و واقعيت توصيف كرد

اصل توافق علم و دين تنها بدين معنى نيست كه بايد تعاليم دينى، عالوه بر ايمان و الهام، در پرتو عقل و شواهد خارجى نيز 

مورد تحقيق قرار گيرد، بلكه مفهوم ديگر آن نيز اينست كه جميع جوانب زندگى و دانش بشرى و هر آنچه در عالم خلق قرار 

به بيان ديگر، وقتى محقق . بايد عالوه بر طريق بررسى عقلى محض، در پرتو وحى و دين الهى نيز مورد مطالعه واقع شود دارد

» .بهايى موضوعى را مورد مطالعه قرار مى دهد، نبايد هيچيك از وجوه حقيقت را كه بر او آشكار است از ذهن خود دور بدارد

  .)از موژان مؤمن مطالعات تحقيقى و جامعۀ بهايىمقالۀ (

دربارۀ شيعه گرى آمده، بايد اشاره  رگ تاكاز اين ديدگاه، نظر به عقيدۀ بهايى خود، و نه ترس از تبعات احتمالى آنچه كه در 

نيز به بعضى از آنها استشهاد شده،  رگ تاكنمايم كه اگر در آثار بهايى اشاراتى منفى در خصوص شيعه وجود دارد و در 

جمله داستان ها و مطالب جعلى و پيرايه ها و ازو » حزب شيعه«فس همان بيانات پيداست منظور عملكرد همانطور كه از ن

اوهاماتى است كه بعضى رؤساى آن حزب به ديانت مقدس اسالم و مذهب شيعه منتسب داشته اند و وارد نموده اند، و نه 

و شاهد اين حقيقت، آثار ). ع(ز حضرت محمد و ائمۀ اطهار حقايق وحيانى و الهامى قرآن مجيد و احاديِث غير جعلى منقوله ا

بابى و بهايى است كه بر حقانيت اسالم و قرآن و حضرت رسول و ائمه هدى تأكيدات متعّدده دارد و در اين متن در جاهاى 

را از حقايق آن اديان  به اين ترتيب اهل بهاء عملكرد سوء منتسبين به اديان آسمانى. مختلف به مناسبت به آن اشاره نموده ام

جدا مى نمايند و اعالن مى كنند كه حقايق آن اديان به خداوند رحمن راجع است و آنچه پيرايه بر آن اديان بسته اند به اوهام و 

و به علل فوق است كه وقتى عملكرد پيروان دينى از حقايق آن دين . اجعنفس و هواى جاعلين و ُمحرِّفيِن معنوى آن اديان ر

ه مى گيرد، خداوند دين جديدى همچون بهارى معنوى مى فرستد تا مجددًا اعمال و اخالق و اقوال نفوس به حقايق آن فاصل
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شود، چنانكه تواريخ اديان و تغيير آنها يكى پس از ديگرى شاهد اين حقيقت » ظاهر، عنواِن باطن«دين الهى نزديك گردد و 

اديان، به كلى با اصِل هدف خلقت انسان در جهان » حقايقِ «نفوس از » دِ عملكر«است و اگر چنين نباشد، جدايى هميشگى 

، لغو و بى ثمر خواهد بود چه كه اديان الهى جهت تأثير در عملكرد بشر ظاهر مى خداى ناکردهرت مى يابد و لزوم دين مغاي

نشانۀ نياز به دينى جديد و بهارى بديع  شوند و آنگاه كه اكثريت مدعيان اعتقاد به دينى به سوء اعمال و اقوال دچار مى شوند،

را نيز صحيح دانست و عملكرد خوب مدعيان يك دين  رگ تاكاجتماعى نويسندۀ  -است، و از اين جنبه مى توان ديد تاريخى

  .مرده بودن آن را نيز دليلى از داليل زنده بودن و حقيقى بودن همۀ وجوه آن دانست و يا عملكرد سوء آن مدعيان را نشانۀ

شايان ذكر است كه امثال نويسندگانى كه در متن چند نمونه از نظراتشان دربارۀ امر بابى و بهايى آورده شد، بعضًا خودشان  ٩٥

به علّت عقايد و يا روش تحقيق و زاويۀ ديدشان، از طرف بعضى سياسيون و مذهبيون در ايران در مظاّن اتهامات هستند به 

 -... جمله ادوارد براون واز - يقات و نظراتشان را متأثر از فرهنگ غرب و شرق شناسان غربى طورى كه مثًال ايشان و روش تحق

در اين مورد از جمله به ياد دارد كه در روزنامۀ كيهان در سال ها قبل و نيز اخيرًا مقاالتى از اين ديدگاه نوشته شده (دانسته اند 

از  -در چند شمارۀ روزنامۀ مزبور » ر گفتمان سياسى عصر پهلوى اّولمؤلفه هاى شرق شناسى د«به عنوان نمونه مقالۀ . است

بحث و نقد پيرامون ادعاى فوق، خود محتاج ). ، و شماره هاى قبل و بعد آن۸، ص۱۸۳۱۵، شمارۀ ۳/۶/۱۳۸۴جمله مورخ

بپردازند، و البته جامعۀ تفصيل و تحقيقاتى است كه بهتر است علما و دانشگاهيان اين مرز و بوم از ديدگاه هاى مختلف به آن 

  .بهايى نيز در اين زمينه مطالب بسيارى دارد كه بررسى آن محتاج به زمانى است كه بتوان به آن پرداخت

ۀ واهمه و جاعلۀ جاعلين مسلخ عشق آوردن چند نمونه از نظرات صاحب نظران و توضيح فوق به اين جهت بود كه شايد قوّ 

حمل بر امور عجيب و نظريه هاى غريب و وهم آلودى نمايند كه سالهاست انواع آن را به علماى اين مرز و بوم را در متن، 

صورت تهمت و افترا بر جامعۀ بهايى و ديگران وارد كرده اند لذا در اينجا نيز بايد آنچه را كه در صفحات قبل متن دربارۀ اظهار 

ر نمايد، و آن اينكه ديانت بهايى براى اثبات خود محتاج شهادت نظر علما و بزرگان غير ايرانى دربارۀ امر بهايى گفته شد تكرا

و تأييد ديگران نيست، بلكه حقيقت و عظمت تعاليم و تاريخ و عملكرد پيروان آن است كه ستايش و اظهار نظرات مثبت و 

  .منصفانه ديگران را بر انگيخته؛ و اثبات امر بهاء به نفس آن مى باشد

جا دربارۀ علل تفرقه در دين اسالم، به ذكر حقايقى كه به گوشه هايى از آن، خود روشنفكران مسلمان در اين محقير مايل نيست ٩٦

لذا فقط در اين يادداشت خاطر خوانندگان عزيز را به اين حقيقت . و حتى بعضى علماى عظام نيز اذعان نموده اند بپردازد

از اين عالم ناسوت به جهان الهى رجوع و ) ص(مرتبتميالدى كه روح مقدس حضرت ختمى  ۶۳۲جلب مى كند كه از سنۀ 

چه كسانى در اّمت اسالمى تفرقه ايجاد كردند؟ و چه كسانى در طول تاريخ اسالم، تفرقه هاى  -و حتى قبل از آن  -عروج نمود 

ه ها چه کسانى به د سال ِ پس از انقالب اسالمى نيز، ۲۷سياسى را نيز به آن تفرقه هاى دينى ايجاد شده افزودند؟ و در اين 

مزبور، ِفَرق و انشعابات جديد ديگرى افزودند؟ و آن كسان چه دينى داشتند؟ و آنان كه دشمنى  مذهبى ِ اسالمى - فرقۀ سياسى

با فرهنگ اسالمى و اّمت اسالمى داشتند چه كسانى بودند و چگونه از اين همه تفرقه و فقدان وحدت استفاده كردند؟ و چه 

مذهبى در امت اسالمى مشغولند و به چه روش و لحنى چنين مى كنند  -به نزاع هاى لفظى و عملى سياسى  كسانى هم اكنون

كه حتى بزرگترين مسئولين محترم اين آب و خاك نيز از ادبيات سوء سياسى و اخالق ناپسند متنازعين، ابراز نگرانى آشكار در 

اگر حزب فرقان «: چه مى فرمايند بهاءاهلل در خصوص حقيقت فوقمالحظه فرماييد حضرت ! رسانه ها و مطبوعات مى كنند؟

اختالف . فى الحقيقه به آنچه از قلم رحمن نازل شده عمل مى نمودند، جميع َمْن َعَلى اَالْرض به شرف ايمان فائز مى گشتند



 ٣٦٢

 
ثابه بحرى مالحظه نما كه از اين داه را به مما ِسواه فِ  شريعت رسول اهلل روحُ ... اعمال سبب اختالف امر گشت و امر ضعيف شد

ملوك و نه لوك و نه مَ بحر خليج هاى اليتناهى زده اند و اين سبب ضعف شريعت اهلل شده ما بين عباد، و تا حين، نه مُ 

... هيچ يك سبب و علت را ندانستند و به آنچه عّزت رفته راجع شود و علم افتاده نصب گردد آگاه نبوده و نيستند) فقير (علوكُص 

مالحظه نما كه چه وارد شد بر شريعتى كه نورش ضياء . نوحه) اشاره به خودشان و قلمشان(حال سنگ ناله مى كند و قلم اعلى 

ادعيۀ محبوب، (» طوبى ِلْلُمَتَفكِّريَن َو طوبى ِلْلُمَتَفرِّسيَن َو طوبى ِلْلُمْنِصفينَ . عالم و نارش هادى امم، يعنى نار محبتش

امروز فى الحقيقه حزب الهى ُمحاط و سايرين محيط مشاهده مى شوند چنانچه مشاهده فرموده ايد «: و نيز ). ۳۷۴-۳۷۷ص

وقت آمده که جميع به کمال نوحه و ندبه و عجز و ابتهال به غنّى ِ متعال . بالد ِ اسالم را به بهانه هاى مختلفه اخذ نموده اند

بارى . فضل ِاشراق نمايد و ذلت به عزت تبديل شود و ضعف به قوت توجه نمايند که شايد بحِر رحمت به موج آيد و آفتاب ِ

تفکر . اين همه از قامِت ناساِز بى اندام ِ ماست: آنچه بر اّمِت مرحومه وارد شده و مى شود از خودِ  ايشان است به قوِل َمن قاَل 

ِانُه ُيِعز َمن َيشاُء . سَتغِفُراهللَ الَعظيَم َعّما ُقلُت َو َاُقولُ اَ . در عزت اسالم از قبل نمائيد که به چه مقام رسيده بود و حال در ذلّت وارد

، به خط مجموعۀ الواح سمندر(» َو ُيِذل َمن َيشاُء ُيؤتى و َيمَنُع؛ َلُه الَخلُق َو اَالمُر َو ُهَو الَقّوى الغاِلُب الُمقَتِدُر الَعليُم الَحکيمُ 

. يافت بهاءاهللم حضرت مَ ه علل مزبور و راه نجات را مى توان در آثار موعود اُ پاسخ ب). ۱۹۲-۱۹۳: جناب عندليب، صص 

مركز جهانى  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶از جانشين آن حضرت، يعنى حضرت عبدالبهاء و پيام منيع  رسالۀ مدنيهبراى شروع مى توان به 

  ).توجه شود ۴۶۸-۴۶۹، صص۴، جقامر و خلنيز به مضامين لوح مبارك در . (بهايى، بيت العدل اعظم، مراجعه نمود

تفاسير و آثار حضرت باب، مثل : جمله رجوع شود بهازبراى ديدن نمونه هايى از آثار مباركه دربارۀ ديانت مقدس اسالم  ٩٧

 مكاتيب؛ شكر شكنو لوح مبارك  ايقانجمله كتاب مستطاب از، آثار حضرت بهاءاهلل )ص(ت رسولحضر اثباِت نبوِت خاّصۀ

» ظهور عدل الهى«جمله ازاز حضرت عبدالبهاء، و بعضى توقيعات حضرت ولى امراهلل،  هنيّ دَ رسالۀ مَ و  اوضاتمفو  خطاباتو 

  .كه در آن خطاب به بهاييان امريكا و كانادا، حقانيت اسالم و صحت قرآن مجيد و لزوم مطالعۀ آنرا تأكيد مى فرمايند

ى توان ميان هموطنان عزيز و بهاييان مالحظه نمود كه وصف آن خود در سراسر ايران و شهرهاى آن چنين عشق و محبتى را م ٩٨

  ».اين زمان بگذار تا وقت دگر«. محتاج حال و هواى ديگر و جايى ديگر است

  .نعيمى، خزين، خاندل، سهراب حبيبى، سهيل حبيبى مطلق، وفايى، :جنابان: زاسامى آن عشاق شهيد عبارت است ا ٩٩

 .۴۹۹دالبهاء، چاپ آلمان، صمجموعۀ مناجاتهاى حضرت عب ١٠٠

اى پروردگار من، همانا ترا به زبان و قلبم مى خوانم و مى خواهم كه آنها را به ظلم و جور و نفاقشان مجازات : مضمون ١٠١

همانا رخ بر خاك افتادگى و انكسار مى گذارم و ترا به كل تضرع و زارى دعا مى نمايم كه ببخشايى هر كه مرا اذيت ...مفرمايى

و عفو فرمايى هر آن كس را كه بدى مرا خواست و مرا اهانت نمود و تبديل فرمايى گناهان كسانى را كه به من ظلم كردند،  نمود

 ....به حسنات، و ايشان را از خيرات رزق دهى و همۀ خوبى ها را برايشان مقدر فرمايى

: تمام آن چنين است. تى از آيه استقسم(جمعى كه به سوى خوبى فرا مى خوانند: مضمون. ۱۰۰سورۀ آل عمران،  ١٠٢

ٌة يْدُعوَن ِاَلى اْلَخيِر َو يأُمُروَن ِباْلَمعُروِف َو يَ « َِٔك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُامْنَهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُاول.«  
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 ۸۴درج در يادداشت شمارۀ ميالدى، من ۲۰۰۰در اين مورد همچنين به بيان بيت العدل اعظم در پياِم رضواِن سال  ١٠٣

  .مراجعه فرماييد

حتى بعضى از اين غربيان كه پس از ايمان به ديانت بهايى بر حقانيت اسالم اعتراف كردند از كشيش ها و اسقف ها و  ١٠٤

ن پاتريك دوبلين ايرلند و جناب علماى ديانت يهودى و مسيحى بوده اند مثل جناب جرج تاونزند نويسنده و اسقف كليساى سَ 

  ).۳۲ايران زادگاه آئين بهايى، ص...( هوارد كلبى آيوز كشيش،

اى خداى من برانگيز و مبعوث فرما قلوبى صاف و ديدگانى تيزبين را تا در امر تو و آنچه : مضمون. ۴۵، صتسبيح و تحليل ١٠٥

  .بر تو وارد آمد جستجو و تحقيق كنند

 .اءاهللاز حضرت به بديعكتاب  ١٠٦

به زودى خداوند قومى را آشكار و ظاهر مى كند كه ايام ما را به ياد مى آورند و ذكر مى كنند كلِّ آنچه را كه بر ما : مضمون ١٠٧

وارد شد و طلب خواهند كرد حق ما را از كسانى كه به ما بدون جرم و گناهى آشكار ظلم كردند و از پشت سر ايشان خداوند 

گواهى مى دهد و مى بيند آنچه را انجام دادند و ايشان را مجازات مى كند و همانا خداوند شديدترين قائم بر ايشان است و 

  .انتقام گيرندگان است

  .در اين مورد به همان مرجع مزبور مراجعه شود ١٠٨

چه را كه دارد اگر كسى بيابد شيرينى بيانى كه ظاهر شد از دهان اراده و مشيت الهى، حتمًا انفاق مى كند هر آن: مضمون ١٠٩

  .شرق و تابان استولو همۀ گنجينه هاى ارض باشد تا اينكه اثبات نمايد امرى از اوامر او را كه از افق عنايت و الطاف مُ 

  .اجعه شود، مر۸۹  از حضرت ولى امراهلل، و يادداشت شمارۀ دور بهايىجمله توقيع منيع ازدر اين مورد به آثار بهايى  ١١٠

به تحقيق كه نظم، از اين نظِم اعظم مضطرب شد و ترتيب مختلف گرديد به واسطۀ اين بديعى كه شبه آن را : مضمون ١١١

 .چشم آفرينش نديده است

 .۳۱۱، ص۳امر و خلق، ج ١١٢

ز دو طايفه عزت ا«: بديع چنين منقول است ۱۰۵اين بيان مبارك در توقيع منيع سنۀ . ۸۰، ص۷، ج»آثار قلم اعلى«كتاب  ١١٣

خوانندگان عزيز خود مى توانند وقوع مصاديق بارز ذلّت دو طايفه يا گروه مزبور را در اين يك قرن و » .اخذ شد از ملوك و علما

از » َقْد َظَهَر يْوُم اْلميعادِ «جمله مراجعه شود به توقيع مهيمن ازراى ديدن توضيحاتى در اين باره ب(نيم اخير مالحظه فرمايند 

نكتۀ ديگر دربارۀ مسببـــين بالياى وارده بر دو امر بابى و بهايى و جوامع آنها اينكه عالوه ). وقى ربّانى، ولى امر بهايىحضرت ش

اول علماى «: رمايندبر سالطين و علما، مردم نيز مؤثر بوده اند، و از جهتى تأثيرشان بيشتر هم بوده چنانكه حضرت بهاءاهلل مى ف

قيام نمودند اگر چه اعراض امثال اين نفوس بر حسب ظاهر سبب اعراض خلق شد ولكن در باطن  عصر بر اعراض و اعتراض

مشاهده كن كه اگر ناس خود را معلّق به رّد و قبول علما و مشايخ نجف و دونه نمى . خلق سبب اعراض اين نفوس شده اند

» .چون خود را بى مريد و تنها مالحظه مى نمودند ساختند و مؤمن باهلل مى شدند، مجال اعراض از براى اين علما نمى ماند

 ). ۳۱۳-۳۱۴، صص۳امر و خلق، ج(
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  .»َقْد َظَهَر يَوُم اْلميعاد«توقيع  ١١٤

اثر  ۶۰۰۰اثر انگليسى و  ۱۱۰۰۰، حدود ۱۹۹۸يكى از محققين بهايى آمار آثار موجود در مركز جهانى بهايى را در سال  ١١٥

نيز نفوس بهايى و  مى كند و اين آمار اعم از آثار طلعات مقدسۀ امر بهايى و بابى و فقره بيان ۱۷۰۰۰فارسى و عربى، جمعًا 

عبدالرزاق الحسنى نويسندۀ عرب نيز ). ۱۹۳- ۱۹۴، صص۹، ج»...خوشه ها«. (مى باشد - جمله شامل دهها رديهاز - غير بهايى 

. مورد را ذكر نموده است ۱۴۴از آثار حضرت بهاءاهلل شامل  آمارى» َالبابيُوَن واْلَبهائيوَن فى حاِضِرِهم َو ماضيِهم«در كتاب خود 

 .)آورده شد آئين جهانىو جزوۀ  ۵۶، صايران زادگاه آئين بهايىآمار ذكر شده در متن با استفاده از (

د و چه كه جامعۀ بهايى جامعۀ جديدى است و هنوز نيز مشغول جمع آورى نسخه هاى اوليۀ آثار پراكنده اى است كه نزد افرا ١١٦

خانواده هاى بهايى و يا حتى بعضًا نزد غير بهاييان مى باشد، و بعضى از آثار مزبور گاه لوحى يك صفحه اى يا بيشتر است كه 

  .محتاج جمع آورى، تنظيم و نشر به صورت كتب و مجموعه ها مى باشد

دوله است كه چنين عقيده اى دارد و در به عربى از زعيم ال مفتاح باب االبوابجمله حسن فريد گلپايگانى مترجم كتاب  از ١١٧

بهاييان خودشان بدين نكته كامًال توجه دارند و به اين جهت به غايت سعى و كوشش مى «: مقدمۀ فارسى آن مى نويسد ۴ص 

دهند  كتاب بيان و ايقان را به كسى نشان نمى. كنند تا مؤلفات باب و بهاء و عقايد و احكام خودشان را از انظار پوشيده بدارند

شايد باور نكنيد كه خود پيروان اين . و اگر آنها را در دست كسى ببينند به هر قيمت ممكن شود خريدارى و ضبط مى كنند

مذهب هم از عقايد و احكام باب و بهاء اطالع ندارند ولى اگر يك يك بهاييان را آزمايش كنيد معلوم خواهد شد كه اينها به 

آرى . مذهب مطلع نيستند و اين مذهبى است كه بر اساس بى اطالعى پيروان آن بنا شده هيچ وجه از مبادى و مبانى اين

حاجى ميرزا ). ۵ص(نادانى حاجى ميرزا آقاسى وزير بى تدبير محمد شاه يگانه عامل توجه مشتى مردم نادان به اين مذهب شد

وس و رابطۀ مردم را با وى قطع كرد و فقط آقاسى از لحاظ تعصب مذهبى سيد باب را دستگير و او را در قلعۀ چهريق محب

محبوس داشتن باب و قطع رابطۀ مردم . پيروان او به دادن رشوه با او ارتباط داشتند و دستورات سرى از او دريافت مى نمودند

مان ارتباط داشته با او سبب توجه مردم به وى گرديد و به خيال افتادند كه مبادا اين مرد سيد محترمى بوده يا حقيقتًا با امام ز

در . ق.ه ۱۳۷۴ق در قاهره است و مترجم ايرانى آقاى حسن فريد گلپايگانى آن را در .ه۱۳۲۱تاريخ تأليف كتاب مزبور (» .باشد

  ).سال كه از تأليف كتاب گذشته ۵۳تهران ترجمه به فارسى نموده، يعنى پس از 

وضعيت فعلى جامعۀ بهايى و در دسترس بودن آثار » البوابمفتاح باب ا«خوشبختانه اينك پس از گذشت نيم قرن از ترجمۀ 

و آگاهى افراد بهايى نسبت به تعاليم و احكامشان،  - جمله كتاب بيان و ايقان مورد ادعاى مترجم فوق الذكر از - بهايى 

البى كامًال ضد ادعاهاى عجيب فوق را باطل مى كند و اين امرى است كه غير بهاييان نيز به آن پى برده اند، و بعضًا مط

بهاييت و ادعاهاى مزبور را مطرح كرده اند؛ و فى الحقيقه كجاست آقاى حسن فريد گلپايگانى كه ببيند امثال نويسندۀ مقالۀ 

را كه پس از پنجاه سال، با كشفيات و ) ش.ه۱/۳/۱۳۸۴مندرج در روزنامۀ جام جم ( !صهيونيسم، فرقۀ انحرافى ابتكارى

حاصله از قوۀ واهمه، و به خاطر تکراِر طوطى واِر اشتباه خانم هما ناطق در درِک معنى ِ جمله اى تحقيقات رمل و اسطرالبى 

حال ! و باب از او ستايش كرده! از آيات حضرت باب، متوّهم مى شوند كه حاجى ميرزا آقاسى از مريدان حضرت باب بوده

به » توجه مشتى مردم نادان«و در مورد ! نازل نمودند اى خطاب به وى لوح قهريهآنكه حضرت باب او را انذار فرمودند و 

و بسيارى از علماى شيعه كه به » مردم نادان«مذهب بابى نيز بهتر است سرى به تاريخ بابى و جانبازى ها و شهادت هاى همين 
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به يك صدا به حضرتش مؤمن شده جان در رهش انفاق نمودند، زده شود تا معلوم شود عاِلم و عامى در ميدان فدا چگونه 

نيز مراجعه  ۷۳براى روشن شدن بيشتر، به يادداشت شمارۀ (عشق حضرت اعلى فرياد عشق و شهادت و استقامت سر مى دادند 

  ).شود

در سال نوشتۀ دكتر يوسف فضايى  و كسروى گرايى... شيخى گرى، بابى گرى، بهايى گرى: تحقيق در تاريخ و عقايدكتاب  ١١٨

جالب است كه در تيتر . (۵ش، ص.ه۱۳۶۳ش، مؤسسۀ مطبوعاتى عطايى، چاپ ششم با تجديد نظر كلى در سال .ه۱۳۵۱

ظاهرًا » .و كسروى گرايى...«نقطه چين گذاشته و بعد نوشته » بهايى گرى«كتاب روى جلد و نيز روى صفحۀ اول آن بعد از 

مكتب مزبور و غيره است، حال آنكه متن كتاب فقط راجع به آن چهار مكتب منظور اين بوده كه تحقيق مزبور راجع به چهار 

احتماًال چون قبل از اين نويسنده، كتبى مشابه با مضامين تكرارى كتاب ايشان چاپ شده . اى در كار نيست» و غيره«است و 

نيز  ۱۱۹در اين مورد در يادداشت . دمذكور درج شده، تا طالبين از آن استقبال نماين »نقطه چين«بوده، براى جلب توجه، با 

  ).اشاراتى آمده است

قابل توجه ). مزبور از رديه نويسان عليه امر بهايى است» صبحى«مرحوم . (۲۵۵، و ۲۵۴، ۲۴۱، ۹، ۶همان منبع، صص  ١١٩

همان (» وشته هاى دشمنان آنها صرف نظر كردهتا توانسته ايم از گفته ها و ن«است كه بر عكس ادعاى نويسنده كه نوشته، 

از ميرزا محمد تقى همدانى؛  احقاق الحق: جملهاز. ، بيشتر از كتب مخالفين بهايى استفاده نموده است)منبع، همان صفحه

فتنۀ كر؛ از صبحى ِفوق الذ پيام پدراز اسماعيل رائين؛  انشعاب در بهاييت، پس از مرگ شوقى ربّانىاز سپهر؛  ناسخ التواريخ

از كسروى؛  بهايى گرىاز آواره؛  كشف الحيلاز مرتضى احمد؛  تاريخ و نقش سياسى رهبران بهايىاز اعتضاد السلطنه؛  باب

در دسترس همگان قرار ندادن آثار «و » مخفى كارى بهاييان«چنانكه مؤلف مزبور همين اتهام . از زعيم الدوله مفتاح االبواب

زعيم الدوله نقل نموده  مفتاح باب االبوابآقاى حسن فريد گلپايگانى، مترجم كتاب رديۀ فوق الذكر را عينًا از امثال » بهايى

و جالب آنكه خود زعيم الدوله نويسندۀ اصل كتاب مزبور در رديۀ خود چنين تهمتى را نزده، بلكه ). ۱۱۷يادداشت شمارۀ (

حال آنكه خود ميرزا مهدى خان زعيم الدوله كه ) ۱۱۷همان يادداشت شمارۀ ( ين ادعا كردهمقدمه چن ۴مترجم كتاب در ص 

 ۱۳۰۸به گفتۀ خودش در سال ) مراجعه شود ۲، ص۱جمله به كتاب محضرات، جازدربارۀ او (مدير روزنامۀ حكمت نيز بوده 

و در كتابش نمونه هايى از آثار حضرت باب و حضرت ) ۸مفتاح باب االبواب، ص  ترجمۀ(ق در عكا با بهاييان معاشر بوده . ه

با منابع موجود در نزد خود سه لوح از حضرت  بندهبهاءاهلل را آورده، و حتى او با حضرت عبدالبهاء ارتباط داشته و حداقل خود 

، ۵؛ مائدۀ آسمانى، ج۱۸۶-۱۹۲، صص۲مكاتيب(عبدالبهاء خطاب به وى و در پاسخِ  نامۀ وى را االٓن موجود دارم 

به آن الواح مراجعه  -و نيز غير منصفين جاعل  - كه توصيه مى كنم منصفين ۱۱۴و۱۰۹، ص۹؛ مائده، ج۱۵۷-۱۵۸صص

فرمايند و لحن و عطوفت و استغناى حضرت عبدالبهاء را در برابر يكى از رديه نويسان اين امر مشاهده نمايند تا هموطن خود و 

حنون و مهربان سرزمين مقدس ايران، يعنى حضرت عبدالبهاء و رفتار و سلوكشان را با يار و اغيار بشناسند و آنها  فرزند شفوق و

  ).كه آگاه و بيدارند، به وجود آن عاشق ايران افتخارها كنند

ند هر طور شده آثار و جالب تر اينكه عكس تهمت مزبور نيز به بهاييان زده شده و بعضى معتقد بوده اند كه بهاييان مى خواه

نمونۀ آن اينكه چند دهه قبل از آقاى حسن فريد . خود را چاپ كنند و در اختيار نفوس بگذارند تا دينشان را رونق دهند

گلپايگانى و رديه نويسان بعد از ايشان، امثال شيخ فضل اهلل نورى در ايام مشروطۀ ايران، ضمن داليلش براى مخالفت با 
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! ده انقالب را بابى ها و بهايى ها راه انداخته اند تا آزادى يابند و آثار و نوشتجات خود را منتشر نمايندمشروطه عنوان مى كر

  ).۴۲۲از احمد كسروى، ص تاريخ مشروطۀ ايرانو  ۹۳، ص۹مائده آسمانى، ج(

ال آنكه اكثرًا از نقل قول هايى كتاب بهايى نيز استفاده كرده ح ۸و اما به غير از منابع رديۀ مورد استفادۀ مزبور، به ظاهر از 

استفاده شده كه در كتاب مفتاح باب االبواب مندرج است و اين نقل قول ها نيز بعضًا ناقص است و گاه در ترجمه اشتباه دارد 

و گاه ضمن بيان احكام بهايى به جاى آوردن اصل آيات عربى كتاب مستطاب اقدس صرفًا ترجمه هاى خود را نوشته است كه 

ى اغالط نيز هست و در مواردى نيز به نقل مضامين گزينشى ناقص و غلط پرداخته است و در بعضى موارد نيز مطالب را دارا

كه در يكى مى نويسد بهاءاهلل مقّر خود را در عكا قرار داد و با كمال آسودگى و  ۱۹۵و ۱۷۹مثل صفحات (متناقض نوشته 

، حال آنكه در ديگرى مى نويسد تا جنگ اول جهانى بهاييت در آنجا آسايش در موقعيتى بسيار مناسب به كوشش پرداخت

و در بعضى موارد نيز بعضى تعاليم و اصول و احكام بهايى را اشتباه توضيح داده است و در بعضى موارد ) آزادى عمل نداشت

يب و تفسيرهاى غلط تاريخى زده نيز ايرادات صرف و نحوى هم به آثار بابى و بهايى گرفته و در بعضى موارد نيز دست به اكاذ

و چون ديگر رديه نويسان، گاه اديان بابى و بهايى را فرقه خوانده و آنها را از عوامل روس و انگليس پنداشته كه به وسيلۀ آنها 

توده هاى مردم محروم و زحمتكش را از صحنۀ انقالب و شورش هاى سياسى و «مى خواسته اند در ايران تفرقه اندازند تا 

 .مراجعه شود ۱۲۰شمارۀ  يادداشتنيز به ). ۱۶۶همان، ص( ».بارزۀ ضد استعمارى دور نگهدارندم

، ذكر شد بايد گفت بر عكس ضد و نقيض گويى هاى اين نويسنده، مواردى ۱۱۹شمارۀ  يادداشتعالوه بر آنچه در متن و  ١٢٠

ذكر ارتباطش با جامعۀ بهايى شد  ۱۱۹ يادداشتو حتى بعضى رديه نويسان مثل زعيم الدوله كه در  -ه بعضى محققين بوده ك

مستقيمًا از مراجع رسمى امر بهايى طلب منابع و كتب بهايى و بابى براى تحقيقات خود كرده و مى كنند و در اختيارشان  -

ست، و امثال آقاى حسن فريد گلپايگانى و آقاى دكتر يوسف فضايى معلوم نيست چرا احتمال نداده اند كه شايد گذاشته شده ا

دليل مشكل بودن دست يابى به آثار بهايى در ايران، تضييقات و محروميت هاى وارده بر اين جامعه در ايران بوده باشد، 

على اى حال، به عنوان نمونه، ايشان بايد بدانند كه فى المثل آقاى . اهد شدچنانكه قبًال و در ادامۀ متن به آن اشاره شده و خو

، در كشور عراق بعضى )م۱۹۶۲./ق.ه۱۳۸۱چاپ ( اْلبابيون والبهاييون فى حاِضِرِهم وماضيهمعبدالرزاق الحسنى مؤلف كتاب 

ى تقاضا نموده بود كه خواسته كتب چون كتاب مستطاب بيان عربى از حضرت باب را از حضرت شوقى ربانى ولى امر بهاي

اش با محبت و آرزوى تأييد براى وى كتبًا از طرف حضرتشان مورد قبول واقع شد و اين در حالى است كه مؤلف مزبور عالوه بر 

استفاده از كتب بهايى و اصل منابع بهايى از نظرات مخالف دين بابى و بهايى نيز استفاده كرده است و حتى توضيحات بعدى 

خود مؤلف نيز حقيقت فوق را مفصًال توضيح داده و تمام كتاب بيان . يان دربارۀ اشتباهات كتابش را نيز اضافه نموده استبهاي

عربى را نيز كه از جامعۀ بهايى خواسته بود عينًا در كتاب خود آورده است، و جالب است ذكر شود همان ها كه گفتند بهاييان 

و البته نيز كتاب  - ن قرار نمى دهند، براى نمونه مخصوصًا تأكيد داشتند كه بهاييان كتاب بيان كتب خود را در اختيار غير بهاييا

به آنها بدهند، زيرا رديه نويسان ايرادات صرف و نحوى و عقيدتى بيشترى به آثار حضرت اعلى بالنسبه به  -مستطاب اقدس را

د به زعمشان بهاييان را در تنگنا قرار دهند و آنها را نسبت به آثار آثار حضرت بهاءاهلل گرفته بودند و به اين واسطه مى خواستن

مزبور و ايرادات وارده حساس نمايند، حال آنكه فضالى بهايى و نيز ساير بهاييان كه مايل به مطالعۀ آن آثار بوده اند، در 

به شبهات و ايرادات مزبور  و عبدالبهاء اهللدسترسشان بوده و با آنها آشنا بوده و هستند، و نفس حضرت باب و نيز حضرت بهاء

  .ذكر شده است ۸۹شمارۀ  يادداشتپاسخ داده اند كه به عنوان نمونه چند مرجع براى مراجعه دربارۀ آن در 
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بوده و بعدها گاهى اما سواى توهمات رديه نويسان در مورد فوق، بايد اشاره كرد كه ُنَسخ خطى كتاب بيان از قبل موجود 

گروهى از بابى ها نسخه اى از آن را چاپ كرده اند كه در بعضى قسمت ها تفاوت هايى با نسخ خطى داشت، لذا حضرت 

عبدالبهاء عالوه بر اينكه الزم مى ديدند نسخۀ بى غلطى بايد مورد استفاده قرار گيرد، به علّت اينكه احكام بيان با ظهور 

نسخ و تغيير و يا تعديل يافته بود و تهيه و چاپ و ) شود مراجعه ۸۹به يادداشت شمارۀ (بابى دورۀ كوتاه  حضرت بهاءاهلل و اتمام

تكثير آن به تعداد زياد ممكن بود اين گمان را در خوانندگان ايجاد كند كه احكام بهايى همان احكام دين بابى است، لذا 

به عنوان نمونه براى ديدن بيانات و (موقتًا امر فرمودند تكثير نگردد » اقدس و ترجمه اش و شهرت احكامشپيش از نشر كتاب «

- ۱۱۴، صص۳، جمكاتيب عبدالبهاءو ۲۷۱هدايات حضرت عبدالبهاء در اين مورد رجوع شود به گنجينۀ حدود و احكام، ص

ريج در حال نشر آن كتب مى باشند چنانكه منتخباتى از اما اينك بيت العدل اعظم به تد). ۱۷، ص۲، جمائدۀ آسمانىو ۱۱۳

در مورد توضيحات بيشتر راجع به آنچه در فوق آمد و نيز راجع به (آيات حضرت باب را نيز در اواخر رژيم پهلوى منتشر فرمودند 

 ).مراجعه شود ۸۹ مذكور در يادداشت شمارۀجمله به منابع ازحكمت هاى تغيير احكام بابى در امر بهايى 

 ۶، شنبه ۱۷۶۴۶كيهان، شمارۀ روزنامۀ: ، و نيز۲۴ مذكور در يادداشت شمارۀبه عنوان نمونه رجوع شود به مأخذ  ١٢١

از  خاطرات آيت اهلل خلخالى؛ ۶و  ۱صص۱۳۸۴مرداد  ۶، پنجشنبه۱۰۶، شمارۀنخست ؛ روزنامۀ۱۲، ص۱۳۸۲ارديبهشت 

  .۱۳۷۹شر سايه، چاپ اولحاج شيخ صادق خلخالى، ن

 .۳۳۵گنجينۀ حدود و احكام، ص ١٢٢

 .۴۶۳همان، ص ١٢٣

: ، صص۴، ج قرن ِ بديعنيز . ۳۹۰، صگلزار تعاليم بهايىنيز . ۱۲۹- ۱۳۰، صص۲توقيعات مباركۀ حضرت ولى امراهلل، ج ١٢٤

  .۱۵۲و  ۱۴۸

ُصُحف و نوشتجات و الواح  شهادت مى دهد به آن زبان و قلب و كتب و: مضمون قسمت عربى. ۳۲۱- ۳۲۲گنجينه، صص ١٢٥

 .من

و اكاذيبشان مى » بعضى«ت و اتهامات و اكاذيب بعضى، اشاراتى به ماهيت آن ئاآنكه گاهى در جواب افترانهايت  ١٢٦

آنچه گفته مى شود ما را مقصد «: گردد، ولى آن هم نه به قصد توهين و مقابله به مثل، چنانكه حضرت عبدالبهاء مى فرمايند

ض ننمايم و واقع است و بس و اّال به وجدان نفسى تعرّ  ِ◌  بيان ،دت و توهين عقايد ملل ديگر نيست، مجرّ بيان حقيقت اس

  ).۱۰۶، ص۳امر و خلق، ج(».اعتراض روا نداريم

براى آشنايى با روش امر بهايى براى كمك و خدمت به اهل عالم و رسيدن به عدالت و اتحاد و وحدت عالم انسانى و  ١٢٧

گلزار تعاليم بهايى؛ امر و خلق، : به عنوان نمونه رجوع شود به. معنوى بايد به آثار كثيرۀ بهايى مراجعه گردد كماالت و فضائل

  ....؛۴و۳ج

همانطور كه از . از مصاديق مهمى كه روش فوق را نشان مى دهد، عكس العمل جامعۀ بهايى است در انقالب مشروطۀ ايران

جمله ايران، تعاليم و طرح هاى خاص و عامى ازپيداست، حق براى اصالح عالم و آثار حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء 

ارائه فرموده كه مجريان آن هم بهاييان و هم غير بهاييانند و حضرت عبدالبهاء در مورد اهميت حياتى تعاليم بهايى براى اصالح 
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، ۴امر و خلق، ج( » .ى نشود، عاَلم در خطر استجراگر اين تعاليم جمال مبارك مُ «: و نجات عالم از مشكالت كنونى فرمودند

به اين جهت بهاييان در ايران تا حدى كه شرايط موجود اجازه مى داده، سعى كردند از همان اوايل ظهور بر اساس   ).۴۶۳ص

عنويت و فضائل و اخالق جنبۀ اصلى اين كوشش، در حيطۀ م. تعاليم حضرت بهاءاهلل در اصالح و خدمت ايران بكوشند

محبت، يگانگى، تقوى، عفت و عصمت، امانت، ديانت، صداقت، انصاف، ادب، انقطاع، : جمله شامل ازرحمانى، 

مى باشد كه ُاسِّ ... تواضع و خضوع، توكل، خشية اهلل، عدل، اعتدال، صبر و استقامت، قناعت، مواسات، خلوص نيت،

ى اين كوشش آنكه حضرت عبدالبهاء در مورد ايران به احبايشان و جنبۀ فرع. اساس و از لوازِم اصليۀ اصالح عالم و ايران است

در مأموريت و آبادى و مدنيت و تحصيل معرفت و تزييد تجارت و ترقى زراعت و تحسين صناعت و ترقيات «تأكيد فرمودند كه 

و » رسالۀ مدنيه«جمله ازحضرت عبدالبهاء در الواح كثيره و ). ۲۰۹، ص۲مكاتيب، ج(بنمايند » عصريه از هر قبيل كوشش

كه سالها قبل از مشروطه عّز صدور يافته بود اهل بهاء و ايرانيان را تشويق و امر به درك و عمل در دو جنبه و دو » رسالۀ سياسيه«

  .زمينۀ اصلى و فرعى مذكور فرمودند

بهاييان آن طور كه شايسته است  متأسفانه ايران قبل و بعد از مشروطه، نه خود توجه خاصى به آن تعاليم نمود، و نه اجازه داد

حضرت بهاءاهلل از همان ابتداى ظهور در اين زمينه انذار فرموده بودند و به خصوص پس از . بتوانند آن تعاليم را عملى نمايند

َتَزيَنْت ِبِطراِز  ِانّا َسِمْعنا ِبَان َمماِلَك اْاليراِن «: شهادت جناب بديع و جنابان محبوب الشهداء و سلطان الشهداء فرموده بودند

ْلِم َو َمشاِرَق اِالْعِتساف ِوِانّا َنَرى اْلَعْدَل َتْحَت َمخاِلِب ا سنا َوَجْدنا ها َمطاِلَع الظٍة اْلَعْدْل َفَلّما َتَفر ْلِم َنْسأُل اهللَ ِبَاْن يَخلَِّصُه ِبُقو لظ

مواِت ِمْن ِعْنِده َو ُسْلطاٍن ِمْن َلُدْنُه ِانه َلُهَو اْلُمهُ  چون به نعمت «و ) ۴۴۰، ص۴امر و خلق، ج(» .يِمُن َعلى َمْن فى اَالَرضيَن َو الس

اين است جزاى اعمال در يوم مآل؛ هر يوم اوامر «و ) ۴۳۸همان، ص(» .معنويه اقبال ننمودند از نعماء ظاهره هم ممنوع شدند

از حق بطلب نائمين را آگاه فرمايد و از خواب برانگيزاند . قفو احكام خارجه نفوذ مى يابد و به اين نفوذ، نفوذ اهل ايران متو

و نتيجتًا در كتاب مستطاب اقدس پيش بينى ) ۴۳۸همان، ص(» .شايد تمسك نمايند به آنچه سبب نجاح و فالح است

ق از مصاديق سال از اين پيش بينى، اولين مصدا ۴۰و پس از حدود ) ۴۳۵همان، . (انقالب امور در پايتخت ايران را فرمودند

  )۴۴۲همان، ص. (رخ نمود ۱۹۰۶آن انقالب و قيام جمهور ناس در مشروطيت ايران در سنۀ 

تا در اول كار آنچه در قوه دارد براى «جامعۀ اهل بهاء كه هميشه تحت ظلم بود، از طرف حضرت عبدالبهاء هدايت شد 

بيانيۀ (» .رو به رو شد به كلى خود را كنار بكشد اصالحات سياسى بكوشد سپس چون اين مجهوداتش با بدگمانى و بدخواهى

ارزش و قدر اين شيوه را فقط در عصر ديگرى مى توان «: دربارۀ هدايت مزبور در ادامۀ همان، چنين آمده. ۱۰قرن انوار، ص

مقصد «: ده نكشدن زير آمو دست از اين رويۀ بهايى كه در بيا) ».شناخت كه از نظر سياسى از عصر ما پخته تر و بالغ تر باشد

يعنى به دشمن نوعى رفتار كنند كه سزاوار دوستان است، به جفاكار ... اين است كه احباى الهى بايد بدخواه را خير خواه دانند

و با ) ۸همان، ص(» .نظر به ذنوب و قصور و عداوت و ظلم و ستم اعدا نكنند. چنان معامله نمايند كه اليق يار خوش رفتار

نظير الهى ابهايى بود كه در اول انقالب مشروطه دستور صريح دادند كه احبايشان در مخاصمات احزاب و بى » مقصد«چنين 

از جميع احزاب «: انجمن هاى دوران مشروطه دخالت نكنند و به جهت انذارات و پيش بينى هاى فوق الذكر بود كه فرمودند

مودند كه مدار اين هيجان عمومى بر تحصيل عدالت و رفع اعتراض ن) ى بهايى(در آن وقت بعضى از ضعفا. بر كنار باشيد

مضرت است چرا بايد مذموم و مقدوح باشد، عاقبت به اثر قلم خود نگاشتم كه اين حركت جمهور آن حركتى است كه در نص 

روطه و و نظر به عواقب مش) ۴۴۲، ص۴امر و خلق، ج(» .كتاب، چهل سال پيش صريحًا مذكور كه خطاب به طهران مى فرمايد
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عدم وجود روح اتحاد و صداقت و عدل و بلوغ در دسته هاى مختلف و نيز به علت ظلمى كه هنوز بر بهاييان مظلوم مى شد و 

مهم تر از همه نظر به عدم اعتنا به تعاليم و هدايات الهى از طرف ايرانيان و نظر به دسيسه هاى ازلى ها و دخالت ِسّريشان در 

حکمت م به بهاييان، ونظر به ديگر منصفين شيعه در وجه المصالحه قرار دادن جامعۀ بهايى و ظل مشروطه و همسويى با غير

» .احبا بايد در نهايت سكون و قرار و وقار سلوك و حركت نمايند. انقالبات در ايران متتابع و عقبه دارد«: الهى، فرمودند هاى 

احزاب «و ) ۴۴۳همان، ص(» .ت اضطراب ازدياد خواهد نمودانقالب ايران اشتداد خواهد يافت و شد«و ) ۴۴۳همان، ص(

ايران كل مشغول به خود و اكثرى از شّدت نزاع و جدال از حيات و زندگانى بيزار، مفرى مى طلبند، و مفر و مقرى و ملجأ و 

مائدۀ (» .عزيز دو جهان نمايد پناهى جز ملكوت ابهى نه كه ولوله و زلزله در آفاق انداخته و عنقريب ايران را معمور و ايرانيان را

» .تا دولت و ملت مانند شير و شكر به همديگر آميخته نشوند نتيجۀ مطلوبه حاصل نمى شود«و ) ۷۹، ص۵آسمانى، ج

خوِل فى ِظلِّ الرحمن«و ) ۷۰، ص۱خاطرات حبيب، ج( ۴۵۰، ص۴امر و خلق، ج (» َاّما ايراُن َليَس َلُه َاماٌن اّال ِبالد .

من به محمد على ميرزا نوشتم كه اگر «: و نيز) ايران را امنيت و امانى نيست مگر با دخول در ظل حضرت رحمن اما: مضمون

باز به ايران نوشتم تا دولت و . قصاص خون احبا كند و به عدل حكم نمايد تأييد مى رسد واّال يْفَعُل اهللُ ما يشاُء؛ و او نشنيد

جاح و فالح محال است؛ ايران ويران شود و عاقبت االمر منجر به مداخلۀ ُدَوِل متجاوره ملت مانند شهد و شير آميخته نگردد، ن

عاقبت خواهيد دانست ايران، ويران گردد و دولت و ملت به نهايت مشقت افتد «و ) ۱۱۱، ص۵، جاسرار االٓثاركتاب (» .گردد

ديانت (د ايران االن گمنام است ولى اين امر عظيم هر چن. لكن ما ايران را روشن نموديم و ايرانيان را عزت ابديه خواستيم

سانى در ايران وَ هَ نو اى ياران الهى از قرار مسموع «و ) ۴۵۱همان، ص(» .عاقبت اهل ايران را َسرور عالم امكان كند) بهايى

ند و نفوس را به تأسيِس انجمن پنهان نمايند و در امور سياسيه مداخله كنند و به عنوان هاى مختلف جمعيت ها تشكيل نماي

احباى الهى به نص قاطع ربانى بايد از اين امور احتراز نمايند و به كلى اجتناب كنند؛ در امور . دخول در جمعيت داللت كنند

سياسيه نه با انجمنى دمساز گردند و نه با جمعيتى همراز شوند، بلكه شب و روز بكوشند تا اخالق تبديل شود و افكار تعديل 

نماند فضائل جلوه نمايد، بنياد بغض و عدوان برافتد، اتحاد و يگانگى خيمه برافرازد و وحدت عالم انسانى در گردد، رذائل 

نهايت جالل، جمال بيارايد، نفوس ملكوتى شوند و قلوب الهوتى گردد و چون اين مواهب حصول يابد ِبالطبع قصور زائل 

اين بنيان و اساس است و بنياد بى زوال و چون اين اصول حصول  .شود و عزت و سعادت حقيقيه در جميع مراتب حاصل گردد

در نهايت سكون و قرار و ثبوت و استقرار مراجعت به «: و نيز) ۴۴۹- ۴۵۰همان، صص(» .جويد، فروع يقينًا ِبذاِتها اكمال شود

ردد و بدانند كه ابدًا مشروطيت اولياى امور در آن صفحات و طهران فرماييد تا اين ظلم و عدوان گوشزد هر يك از اهل ايران گ

ران بر مظلومان شده است و تطاول ستمكاران بر جرى نيست و آزادى جز از براى اهل طغيان نه؛ آزادى سبب تسلط متهوّ مُ 

مصابيح هدايت، (» .ستمديدگان، بلكه ِان شاَءاهلل به قلوب اثر نمايد و بينوايان از جور و جفاى عوانان محفوظ و مصون مانند

در رگ و ريشۀ احزاب مختلفه حلول نموده اند و ايران را نمى گذارند آرام ) ازلى ها(اين نفوِس ُمفَتريه«و نيز ) ۴۶۸ص، ۳ج

و نصوص و هدايات فوق از حضرت عبدالبهاء ). ۷۷۷، ص۲، جرحيق مختومكتاب (» .گيرد و هر فسادى مى خواهند مى كنند

ه كلى اهل بهاء را از لعن و طعن و كدورت و برودت و نزاع و جدال و توهين و ريشه در بيانات قاطعۀ حضرت بهاءاهلل دارد كه ب

چنانكه حضرت بهاءاهلل بعد از بازگشت از مهاجرت دو . فساد منع فرموده اند و به محبت و وفا و اتحاد و وحدت امر نموده اند

ى غلط و قهر آميز بعضى بابى ها و اصالح اخالق سالۀ كوههاى سليمانيه به بغداد، دربارۀ تالششان براى بهبود و تغيير روش ها

به اعانت الهى و فضل و رحمت ربانى، آيات به مثل غيِث هاطْل نازل و ) به بغداد(بعد از ورود «: و رفتارشان چنين مى فرمايند

صيحت را، به مواعظ حكيمانه و نصايح مشفقانه ن) بابى(به اطراف ارض ارسال شد و جميع عباد را مخصوص، اين حزب
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الح نموديم و از فساد و نزاع و جدال و محاربه منع كرديم تا آنكه از فضل الهى، غفلت و نادانى به بِّر و دانايى بدل گشت و سِ 

  ).به همين مضمون در لوح دنيا فرموده اند، مراجعه شود. از لوح شيخ نجفى(» .به اصالح

ان در مجلس اول عضويت يابند اما اين به معناى بى اعتنايى به به علل فوق بود كه حضرت عبدالبهاء اجازه نفرمودند بهايي

سرنوشت دولت و ملت نبود، بلكه چون روش نزاعى اى را كه احزاب و انجمن ها براى رسيدن به مشروطه اى كه اكثرًا تعريفى و 

ود داشت، در پيش گرفته شناختى از آن نداشتند و تصويرى وهم آلود و مختلف در اذهان اقشار مختلف جامعه دربارۀ آن وج

اما بعدها هنگامى كه مشاهده شد . بودند، موجب بروز اختالفات احتمالى براى اهل بهاء مى دانستند، اجازۀ دخالت ندادند

ازلى ها با دسيسه و ريا و نفاق در احزاب نفوذ كرده و با گول زدن آنها، ايشان را عليه بهاييان تحريك مى كنند، و دست از 

سابقه بر نداشته اند و مى خواهند از انقالب مزبور براى پيشبرد اهدافشان سود جويند و نزد هر دستۀ سياسى، دشمنى هاى 

بهاييان را طرفدار دستۀ مخالف آن، و نزد شاه بهاييان را انقالبى، و نزد انقالبيون، بهاييان را طرفدار استبدادشاهى، جلوه مى 

ان را بيش از حد معمولشان درگير منازعات بيهوده با يكديگر نموده عاقبت ايران را دهند، و با اين دسايس، عاقبت احزاب اير

و حتى ممكن بود بعضى ضعفاى بهايى را به اين نزاع هاى بيهوده و واهى بكشانند و وحدت بهاييان را به  -ويران خواهند نمود

له در منازعات احزاب و انجمن هاى متخاصم، و لذا هنگام تشكيل مجلس دوم، امر فرمودند به شرط عدم مداخ -خطر اندازند

صرفًا به نيت خدمت به دولت و ملت، و نيز به قصد جلوگيرى از دسايس و شبهات ازلى ها، سعى نمايند در مجلس مزبور 

مشاركت در امر انتخابات مشروط و «: همين شرط بعدها نيز توسط حضرت ولى امراهلل چنين بيان شد(» .عضويت حاصل كنند

  )۴۵۷، صگلزار تعاليم بهايى (» .ط به عدم ارتباط ياران با احزاب سياسيه استمنو

ذيًال چهار فقره از الواح حضرت عبدالبهاء دربارۀ موارد فوق كه نزد اين عبد موجود است درج مى شود و خاطر نشان مى سازد 

ه همۀ آثار مباركه و تواريخ در اين مورد مراجعه براى استنتاجات و تحليل هاى دقيق تر و كامل تر، حتمًا حتمًا الزم است كه ب

؛ مجلدات ۹و  ۵و ۲؛ مائدۀ آسمانى، ج۴امر و خلق، ج: از جمله بعضى از آثار مباركه را مى توان در اين منابع يافت(شود 

رات نه جلد آن؛ خاط ۹جلد؛ مصابيح هدايت، بعضى از قسمتهاى  ۵جلد؛ اسرار االٓثار در  ۸مكاتيب عبدالبهاء، حداقل در 

هواهلل اى ثابت بر پيمان . طهران جناب ميرزا يونس خان عليه بهاءاهلل االبهى«: لوح اول...). ؛۲۷۱ ساله؛ و يادداشت شمارۀ

در خصوص دخول احباء در عضويت مجلسِ ملت سؤال نموده . نامۀ شما رسيد از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم مى گردد

د، حال فرض و واجب است البته به جميع قوا بكوشيد و به جميع وسائل تشبث جوييد كه در انتخاب جديد جمعى از بودي

اول . اين مسأله بسيار مهم است بايد محفل روحانى و ساير محافل، بلكه جميع احباب اهميت بدهند. احباب داخل گردند

به نقل از دفتر (» چنين اقتضا مى نمايد َو َعَليَك الَبهاُء اَالبهى ع عحكمت چنان اقتضا مى نمود زيرا نزاع بود و حاال حكمت 

  ).خطى يكى از احباء

اين . هواهلل اى يار مهربان نامۀ شما كاشف اسرار احزاب بود. طهران جناب اديب دبستاِن الهى عليه بهاءاهلل االبهى«: لوح دوم

ًا در اضطرابند ولى احباب بايد همواره حامى اعتدال باشند و با دائم. احزاب فى الحقيقه هيچ يك را استقرار و ثباتى نه

. طريق نفاق پيش گرفته اند كه با هر يك از اين احزاب اظهار وفاق مى نمايند) ازلى ها(حزب يحيى . اعتداليون همدم و همراز

ست نه وفاق و البته انجام مقاصد ياران بايد به رندان بفهمانند كه آن حزب را با احزاب اساس نفاق است، نه اتفاق، شقاق ا

احباى الهى بايد بكوشند و هر يك سعى و جهد تام نمايند و با خلق بياميزند تا در اين . آن حزب بد فرجام ظاهر و آشكار شود

خرابى عظيم در  مجلس عضويت حاصل كنند و مقاصد خفيۀ آن حزب ستمكار را مانع گردند، زيرا اين حزب، عاقبت مورِث 
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همان (» ع ع. َو َعَليك الَبهاُء اَالبهى. جناب آقا ميرزا على ان شاءاهلل بعد از ورود به اجرا عمل موفق خواهند گشت. دندايران گر

  )منبع

نامۀ مفصل شما رسيد و تفاصيل معلوم گرديد مالحظه شد كه مسئلۀ «: خطاب به جناب عزيز اهلل خان ورقاست: لوح سوم

دخول . لهذا سريعًا تلغراف گشته كه رضايت الهى خواهيد، نه عضويت پارلمنت... د شدانتخاب نيز يك اسباب اختالف خواه

احباب در پارلمنت محبوب بود زيرا از عدم مداخله در امور سياسى مقصود اين نيست كه ياران الهى از خدمات دولت و ملت 

سياسى تشكيل ننمايند و بر دولت  مقصد اين است كه احزاب. خدمت دولت و ملت فرض است. اجتناب و احتراز نمايند

جزوۀ تاريخ (» ...نه اينكه از عضويت پارلمنت و از خدمت دولت و ملت به دل و جان اجتناب كنند... حاضره اعتراض نكنند

از آنچه به «: در اين جزوه نويسنده نيز توضيحى داده است و آن اينكه. ۱۰۸- ۱۰۹: ، صص۱/۱۶۱، معارِف عالى امر، ۳امر

ظاهرًا بنابر تقاضاى ) م۱۹۱۳(۱۳۳۱تا ) م۱۱/۱۹۱۰( ۱۳۲۹مى توان استنباط كرد كه در مدت قليلى بين سنوات عرض رسيد 

بالكل منع و  ۱۳۳۱احباى طهران اجازۀ انتخاب افراد بهايى براى عضويت در مجلس از قلم مبارك صادر شده ولى از تاريخ 

مجلس . ق به امضاء مظفر الدين شاه رسيد. هـ۱۳۲۴جمادى الثانى  ۱۴قابل ذكر است كه فرمان مشروطه در » .نهى فرموده اند

تصويب شد و به امضاء  ۱۳۲۴ذيقعده  ۲۴ماده در  ۵۰ق تشكيل شد و قانون اساسى مشروطيت در .هـ ۱۳۲۴اول در ماه شوال 

  .)ايران رسميت يافت» مشروطۀ سلطنتى«مظفر الدين شاه و وليعهدش محمد على ميرزا رسيد و عمًال حكومت 

در اينجا قبل از درج لوح چهارم بايد اشاره نمايم كه عالوه بر داليل مذكور در سه لوح فوق و ساير بيانات مباركه در همين 

لزوم اطاعت از «و » عدم مداخله در منازعات سياسى احزاب«و نيز با توجه به توأم بودِن دو حكِم  ،۱۲۷يادداشت شمارۀ 

، شايد بتوان گفت علت منع دخالت در مجلس اول اين نيز بوده باشد كه قبل از انتخاب مجلس اول، احزاب درگيِر »كومتح

وجود نداشت و لذا حكمت نبود احبا درگير آن مخاصمات » مشروطۀ سلطنتى«رقابت و منازعه بودند و هنوز قانون اساسى 

اما هنگام تشكيل . در سياست دخالت كنند و با حكومت درگير شوند شوند و وجه المصالحۀ متخاصمين گردند و به ناچار

مجلس دوم قانون اساسى مزبور و حكومت مشروطۀ سلطنتى قبًال رسميت يافته بود و شركت در آن به معنى عدم اطاعت از 

اى حقايق همچنين الزم بود بهاييان نيز جهت حفظ حقوق اجتماعى خود و افش. حكومت رسمى و منازعات سياسى نبود

دربارۀ خود در برابر اكاذيب گروه هاى ضد بهايى، همچون ازلى ها و ديگران، و نيز براى جلوگيرى و دفع دسايس به خصوص 

ازلى ها، و نيز به جهت خدمت به دولت و ملت، و نيز براى ايجاد اتحاد بين دولت و ملت و نجات آنها از اختالفات و 

و از دولت و ملت كناره نگيرند و » با خلق بياميزند«ازلى، » حزب ستمكارِ » «مقاصد خفيۀ«جلوگيرى از خرابى ايران به واسطۀ 

به ) م۱۹۴۸از سال (شايد بتوان اين حالت از عضويت را همچون عضويت جامعۀ بين المللى بهايى . (در مجلس شركت كنند

  .)۵۹يادداشت شماره (ان ملل متحد دانست در سازم) NGO( عنوان جامعۀ مذهبى جهانى و سازمانى غير سياسى و غير دولتى

و نصوص مندرج در اين يادداشت، اشاره شده، نيات و اقدامات  ۱۰ص قرن انواراما همانطور كه در تاريخ واقع شد و در بيانيۀ 

بهايى به كلى خود را كنار كشيد تا  و جامعۀ» با بدگمانى و بدخواهى روبرو شد» «اصالحات سياسى«ناتمام بهاييان براى 

تحميلى بر دولت و ملت وارد نكرده باشد، و به جاى اقدامات مزبور، همچون قبل و بعد از مشروطه، به روش هميشگى خود 

 ۱۲۷اول همين يادداشت روش هميشگى مزبور از دو جنبۀ اصلى و فرعى در . (ادامه داد -و اصالح عالم - براى اصالح ايران 

و اينك اين جامعه با كمال سرافرازى شاهد موفقيت اين روش هميشگى خود است، و تصوير پرشكوه سير اين موفقيت ) ذكر شد

به بهاييان ايران ارائه داده اند و  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶را، مركز جهانى اين جامعه، بيت العدل اعظم الهى، در پيام مهيمن و عميق 
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ل نشان داده اند كه چطور روش هاى غير بهايى جارى در قاجاريه قبل و بعد از انقالب مشروطه و دورۀ پهلوى و انقالب در مقاب

نجل بزرگوار «اسالمى، هنوز نتوانسته است اين كشور مقدس و هموطنان عزيز را خشنود سازد، و تنها راه رسيدن به اين هدف را 

ه امروز جز در موطن مقدس خويش در جميع قارات عالم مورد تعظيم و تكريم است ك) يعنى حضرت عبدالبهاء(همان سرزمين 

چه خوش گفته . با كالمى نافذ و رسا بيان فرمود - كه سى سال قبل از انقالب مشروطه صادر شده است رسالۀ َمَدنيهدر اثر خود  -

سلوك اهل بهاء را در قبال ايران چنين تأييد مى و در همان پيام، روش و  ».در خانه و ما گرد جهان مى گرديم دوست«شاعر كه 

شما ستايندگان اسم اعظم در مهد امراهلل با خدمات صادقانه خود و با از خود گذشتگى و حتى نثار جان به ثبوت «: فرمايند

افق «: مى فرمايندرسانيده ايد كه به راستى آرزومند پيشرفت و ترقى كشور ايرانيد، ايرانى كه حضرت عبدالبهاء دربارۀ آن چنين 

عن قريب آفتاب عالم باال چنان بدرخشد كه آن اقليم اوِج اثير گردد و به جميع جهان . ايران از پرتو مِه آسمان روشن و منير گرديد

، اين خاك. ايران مركز انوار گردد» «.پرتو اندازد و عزت ابديۀ پيشينيان دوباره چنان ظهور نمايد كه ديده ها خيره و حيران گردد

ِم آرزو و آمال و اين بى بهره و حرَ تابناك شود و اين كشور، ُمَنور گردد و اين بى نام و نشان، شهير آفاق شود و اين محروم، مَ 

  ».نصيب، فيض موفور يابد و امتياز جويد و سرفراز گردد

رت عبدالبهاء به جمعيت و قسمتى از لوح مبارك حض(و اما لوح چهارمى كه حسب الوعده در آخر اين بحث در ذيل مى آيد 

نيز به ) براى اصالح عالم توضيح داده شده -تعاليم آن ۱۲جمله از -ى باشد كه در آن تعاليم بهايىم م ۱۹۱۶صلح الهاى در 

ِت روش بهاييان و شكست روش هاى از جمله ازلى هاست كه عليه ملت ايران و جامعۀ بهايى از هيچ ثِبِت صحّ زبانى ديگر مُ 

چنين دزدى ها و تقاليد تصنعى متأسفانه . (حتى دزدى و سرقت دينى و عقيدتى و ادبى، خوددارى نكرده انددسيسه و مكرى، 

در دنياى امروز ما نيز بين بعضى سياسيون و حتى بعضى مذهبى ها معمول است كه خود حاكى از ضعف ايمان حقيقى و تدين 

پس از ذكر تعاليم اساسى بهايى، متذكر مى شوند كه شايد در اين لوح ) و تقوى و امانت و صدق و خلوص و حيا مى باشد

مضامين الواح و آثار بهايى را به نام خويش نشر دهند زيرا طالب شهرتند، و چنين ادامه مى ) ازلى ها(نفوسى نوَهوس از ايرانيان 

  :دهند

ى مضامين الواح حضرت بهاءاهلل چنانكه در انجمن وحدت نژاد، پيش از َحرب، در لندن واقع شد شخصى ايران«) لوح چهارم(

. را ضبط نمود و در آن جمعيت وارد شد و به نام خويش خطابه نمود و انتشار داد و حال آنكه عينًا عبارت حضرت بهاءاهلل بود

خود را ...از اين نفوس چند نفر به اروپ رفتند و سبب تخديش اذهان اهالى اروپ و تشويش افكار بعضى مستشرقين شدند

حضرت باب مى دهند ولى به كلى از حضرت باب بى خبرند، تعاليم خفيه دارند كه به كلى مخالف تعاليم بهاءاهلل نسبت به 

تاريخچۀ ازلى ها از دورۀ حضرت بهاءاهلل تا حال و اقدامات سوِء آنها را از جنبه  ) ۱۰۱-۱۱۸، صص ۳مكاتيب، ج(» .است

ى مطالب بسيارى دربارۀ آنها موجود است كه مى توان به آنها رجوع در آثار و كتب بهاي. هاى مختلف مى توان بررسى نمود

نيز مراجعه كرد » هشت بهشت«همچنين در اين زمينه مى توان به آثار خود يحيى ازل و بعضى آثار ديگر ازلى ها، مثل . نمود

دربارۀ آنها از نويسندگان غير بهايى منابع ديگر نيز . چه كه خوانندۀ محقق و منصف از نفس آثار ايشان مى تواند به مؤثر پى برد

تنها مشكل در تحقيق درباره ايشان اين است كه چون آنها از همان زمان حضرت . و غير ازلى ايرانى يا غير ايرانى وجود دارد

زده بهاءاهلل سعى در پنهان كارى و مخفى بودن داشته اند و به تدريج با تقيه و حل شدن در جريانات سياسى، نقاب بر چهره 

اند، پى گيرى و رد يابى ايشان تا حال مشكل بوده است و چه بسا به خاطر همين پنهان كارى، اعمال سوء ايشان را به اهل 

تشان به اهل بهاء، در رديه هاى گروه ئابراى اهل بهاء و نيز آثار افترا رد پاهاى ايشان در ايجاد تضييقات. بهاء نسبت داده اند
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به عنوان نمونه رجوع شود به ترجمۀ رديۀ . (مشهود است و قطعًا در آيندۀ ايام مشهود تر خواهد شدهاى ضد بهايى نيز بعضًا 

و اين توضيحات به اين جهت بود كه گمان نرود اهل بهاء تنها به ) ۲۹۷-۲۹۸و  ۲۲۰به فارسى، صص مفتاح باب االبواب

ق پى برده اند؛ و الزم به ذكر است كه عليرغم همۀ قاضى رفته اند، بلكه خوشبختانه محققين غير بهايى نيز به اين حقاي

كتاب مستطاب (اقدامات سوء ازل و ازليان به طلعات مقدسه امر بهايى و بهاييان، اهل بهاء به پيروى از محبوب ابهايشان 

به مثل از طرف  بر حال آنها گريسته اند و خيرشان را خواسته اند و اگر موارد معدودى نيز مقابله) اقدس، آيات خطاب به ازل

بهاييان در دورۀ حضرت بهاءاهلل نسبت به آنها شده، بدون اذن و رضا و اطالع حضرت بهاءاهلل بوده است به طورى كه پس از 

در . جعه شودمتن مربوط به آن مرا و ۵۴نمونه به يادداشت به عنوان (اطالع، اظهار عدم رضا فرموده مؤكدًا نهى نموده اند 

با توضيحات فوق اشتباه ). ادامۀ متن نيز ضمن ردِّ َاکاذيب و اتهامات آقاى عبداهلل شهبازى به موردى ديگر اشاره خواهد شد

بودن نظرات آقاى فشاهى نيز دربارۀ علل عدم شركت بهاييان در مجلس اول و توصيه به شركت در مجلس ثانى روشن مى 

با آوردن فقط دو لوح از  واپسين جنبش قرون وسطايى در دوران فئودالكتاب  ۱۵۶-۱۵۷چه كه ايشان در صفحات . گردد

حال آنكه چهار . حضرت عبدالبهاء نتيجه مى گيرند كه بهاييان، فرصت طلب و خائن به ملت و طرفدار استبداد شاهى هستند

نظرات  - يران كه در آثار بهايى موجود است به عالوۀ الواح كثيرۀ ديگر دربارۀ مشروطۀ ا -لوح ديگرى كه در فوق مندرج شد 

و نيز داراالنشاء بيت العدل اعظم در رقيمۀ ). شود مراجعه ۱۲۹همچنين به يادداشت در اين مورد . (ايشان را رد مى كند

  :در جواب اتهام مزبور كه بعضًا نفوس تكرار مى كردند مى فرمايند ۱۹۷۶جوالى 

لكن نبايد فراموش كنيم كسانى كه . يان اغلب متهم مى شوند كه خود را از مشكالت واقعى همنوعان دور نگه مى دارندبهاي«

اين اتهام را وارد مى كنند معموًال ماديوِن ايده آليست هستند كه در نظر آنان كمال واقعى همانا كمال مادى است در صورتى 

انعكاسى از احوال روحانى است و مادامى كه احوال روحانى تغيير نيابد در جهت  كه ما مى دانيم ثمرات دنياى مادى صرفًا

و نيز بايد به خاطر داشته باشيم كه اغلب مردم تصورى روشن دربارۀ جهانى كه . بهبود امور مادى تغييرى پايدار حاصل نگردد

حتى آنهايى كه نظرشان متوجه اصالح عالم است . دمايلند بسازند نداشته و اصوًال نمى دانند چگونه بايد چنين بنايى را بسازن

آمادگى براى نبرد با مفاسد اعم از آنكه در . فقط بدين اكتفا مى كنند كه با هر فساد ظاهرى كه به نظرشان مى رسد مبارزه كنند

زشهاى اخالقى به اوضاع و احوال اجتماعى ظاهر شود و يا در هيكل انسان هاى فاسد متجسم گردد براى نفوس معيار داورى ار

شمار مى رود ولكن از سوى ديگر، بهاييان از هدفى كه در جهت آن تالش مى كنند به خوبى آگاهند و مى دانند كه بايد با طى 

همۀ قواى آنان متوجه بناى خير است، خيرى كه به واسطۀ قدرت آسمانى خود همۀ بدى ها را . مراحل و به تدريج به آن برسند

ورود در ميدان يك نبرد تخيلى كه در آن به محو مفاسد . دمى است محو گرداند و بالمره از صفحۀ گيتى بزدايدكه با لّذات امر ع

سراسر حيات شخص بهايى بايد در جهت ابالغ پيام . عالم يك به يك قيام نماييم به نظر بهاييان اتالف وقت و هدم نيرو است

صروف گردد، تا در ظل نظم جهانى الهى با يكديگر متحد شوند و آنگاه حضرت بهاءاهلل و احياء همنوعان به حيات روحانى م

چون قدرت و نفوذ اين نظم رشد و توسعه يابد مشاهده خواهيم كرد كه قدرت آن پيام همۀ اجتماع انسانى را دگرگون نمايد و 

آشفته و تيره ساخته است از  به تدريج مشكالت پيچيدۀ هائله را حل كند و مظالمى را كه طى دوران طوالنى فضاى عالم را

آهنگ داراالنشاء بيت العدل اعظم مندرج درمجلۀ  ۱۹۷۶جوالى  ۷در اين مورد همچنين مراجعه شود به پيام(» .ميان بردارد

  ). ۳۴۱، شماره ۳۱سال  بديع
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ه در كتب اين حضرت ولى امراهلل در ترجمۀ تاريخ نبيل به انگليسى در حواشى آن بعضى مطالب دربارۀ امر مبارك را ك ١٢٨

  .مؤلفين غربى يا شرقى آمده نقل فرموده اند

به عنوان مثال طبيعى است كه بعضى مستشرقين غربى تحت تأثير زمينۀ عقايد و تاريخ مسيحى و باورهاى فرهنگى و سياسى  ١٢٩

نهضتى است براى اصالح خود، آثار خود را نوشته باشند و مثًال ذهنشان اين شبيه سازى را كرده باشد كه ديانت بهايى و بابى 

به همين . دينى در محيط اسالمى، چنانكه در چند سدۀ قبل چنين اصالحى در مسيحيت رخ داد و پروتستانيسم ايجاد شد

شكل محققينى نيز كه داراى عقايد ماركسيستى بوده اند، در تحليل هايشان از دو ظهور بابى و بهايى، آنها را به عنوان نهضتى 

تصور كرده و بر اساس همان قالب هاى فكرى و فلسفى ماترياليسم ديا لكتيك، مثل اعتقاد به مكانيزم تز و اجتماعى اقتصادى 

اجتماعى اشتراكى اوليه، بردگى، فئوداليه، سرمايه دارى و : آنتى تز و سنتز، و يا تقسيم تاريخ تحوالت بشرى به دوره هاى

ور مذكور را تحليل نموده و به جهت همين قالب ها و پيش فرض ها سوسياليسم و كمونيسم، كه سيرى جبرى فرض شده، دو ظه

داراى اشتباهات فاحشى شده اند كه حتى با رعايت حداقل الفباى تحقيقات دانشگاهى مى توان آن اشتباهات را روشن 

ند و در سال شايان ذکر است که تئوريسين ِ معروف مارکسيست آقاى احسان طبرى پس از انقالب اسالمى توبه کرد. (ساخت

، ۱۰۸، ۱۷۰، ۱۷ ۶، ۱۵۵، ۱۴۷: ، چاپ پنجم، صص۱۳۷۸، انتشارات امير کبير، تهران، سال کژراههدر کتاب  ۱۳۶۶

از جمله ) تمام آن قالبهاى تحليلى ِ مارکسيزم را پوچ و خنک و بيهوده و غلط ذکر کردند... ،۳۰۴، ۳۱۴، ۳۰۰، ۲۱۷، ۱۶۲

مى است به علت اينكه در لى و تخطئۀ دوّ ور بابى بالنسبه به ظهور بهايى و تمجيد اوّ انقالبى دادن به ظه اين اشتباهات نسبِت 

ظهور بابى چند بار بين بابى ها و حكومت وقت و علما جنگ درافتاده و بابى ها انقالبى بوده اند ولى در ظهور بهايى چنين 

رى اشتباه است كه انسان را به اين نتيجه مى رساند كه نشده و در اين ميان نسبت هايى به امر بابى و بهايى داده شده كه به قد

اكثر تحليل گران مزبور ابدًا آثار حضرت باب و نيز آثار حضرت بهاءاهلل را كّمًا و كيفًا مورد مطالعه كافى و دقيق و محققانه قرار 

، از محمد رضا فشاهى، رۀ فئودالواپسين جنبش قرون وسطايى در ايران در دوبه عنوان نمونه رجوع شود به كتاب . (نداده اند

ادعاى مزبور دربارۀ  رگ تاكدنباله رو اسالِف ماركسيستش، آقايان ايوانف و طبرى، كه به نوشتۀ كتاب . هـ ش ۱۳۵۶نشر 

ريخ حال آنكه تا) انقالبى بودن امر بابى و سازشكار بودن و غير انقالبى بودن امر بهايى را از ادوارد براون اخذ و تكرار كرده اند

امر بابى نشان داده كه وقايع سه قلعه، جنبۀ دفاعى داشته و اصوًال چه در اين وقايع و چه خارج از آن، اين بابى ها بوده اند كه 

مورد ضرب و جرح و حبس و شكنجه و قتل بوده اند و به هيچ وجه داراى روحيۀ ستيزه جويى نبوده اند، و حتى اقدام به ترور 

الفى شهادت مواليشان و ديگر بابيان، به روشى ناشيانه و بدون اذن و اطالع حضرت بهاءاهلل، كه در آن ناصرالدين شاه را در ت

وقت عمًال شاخص ترين شخصيت بابى و َمالذ و دستگير آنها بودند، انجام دادند كه عاقبتش كشته شدن سوء قصد كنندگان و 

راه حضرت بهاءاهلل در سجن سياه چال طهران بود؛ و در اين كشتار متعاقب آن كشتار بابيان و مسجونى بسيارى از ايشان به هم

  . نيز مظلوميت بابيان بيش از پيش آشكار شد چه كه حتى دفاعى نيز نمى توانستند از خود بكنند

مزبور  و نكتۀ ديگر آنكه اين باليا و انقالبات و شهادت ها فقط مختص به دورۀ بابى نبود، بلكه در دورۀ بهايى نيز كه محققين

جمله شكنجه و حبس و تبعيد و كشتار ازند، بهاييان دچار بالياى مختلف آن را دورۀ سازشكارى و انقالبى نبودن فرض نموده ا

بوده اند، فقط تنها فرقى كه بوده، همان دفاعى را كه بابيان در سه قلعه نمودند، اينان ننمودند و كشته شدند ولى نكشتند 

هر نفسى كه ارادۀ نصرت نمايد بايد اول به سيف معانى و بيان، مدينۀ قلب خود را «: فرموده بودند چنانكه مواليشان به ايشان

ابدًا فساد محبوب . اينست مقصود از نصرت. تصرف نمايد و از ذكر ما ِسَوى اهلل محفوظ دارد و بعد به مدائِن قلوب توجه كند
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ِاْن ُتْقَتُلوا فى ِرضاُه َلَخيٌر َلُكْم ِمْن َاْن . موده اند ابدأ مرضى نبودهحق نبوده و نيست و آنچه از قبل بعضى از جهال ارتكاب ن

اگر در رضاى او كشته شويد هر آينه : مضمون عربى به فارسى. از لوح مبارك خطاب به سلطان ايران، ناصرالدين شاه(» .َتْقُتُلوا

گلزار (» .احبايم كشته شوند بهتر است از سفك َدِم نفسى قسم به جمالم كه اگر«: و نيز). بهتر است براى شما از اينكه بكشيد

با . ۴۶۹- ۴۷۵جمله رجوع شود به همان منبع، صصاز. بيانات الهيه در اين مورد التحصى است) ۴۴۰تعاليم بهايى، ص

همان منبع ( مايند مقابله ن» شهد«را به » زهر«توجه به بيانات فوق بايد گفت بهاييان سازشكار نيستند بلكه فداكار و سازگارند و 

عدم مقابله به مثل و «و نفوس وسيع النظر و آنها كه داراى روح و شخصيت عظيم هستند مى توانند درك كنند كه ) و صفحات

همانطور كه مالحظه شد در اين ظهور، حق اراده فرموده بساط دور باطل جنگ . چقدر دشوار تر از مقابله به مثل است» انتقام

را برچيده و انسان را به دوران بلوغ بشرى رهنمون شود، لذا الزمۀ چنين هدفى اين است كه نصرت حق و راه م و تروريسو انتقام 

و  ستدالل بدانيم نه فساد و خونريزىرسيدن به هدف وحدت عالم انسانى را اخالق حسنه و اعمال طيبۀ طاهره و نطق و بيان و ا

هستيم و يکى از چالش هاى جهان مسألۀ  کميو  ستيبدهۀ اول قرن  ترور؛ و صحت اين نظر حضرت بهاءاهلل اينک که در

ست و هدف بلى در امر بهاء روش از َمنش جدا ني. بر جهانيان آشکار گشته است تروريسم سياسى و دينى است، بيش از پيش

  .ست آيدو لذا هدف صلح و وحدت بايد از طرق مسالمت آميزو روش هاى انسانى به د وسيله را توجيه نمى كند

جالب است بدانيم كه اين فقط آقاى فّشاهى نبوده اند كه ادعاى مزبور را همچون ادوارد براون مطرح نموده اند، بلكه به 

: ، چنين نوشته اندتشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراقعنوان مثال آقاى عبدالهادى حائرى نيز در كتاب 

ن باب به شمار مى آمدند بعدها نوگرايانى مبارز شدند و بر ضد حكومت استبدادى قاجار مبارزات برخى از ازلى ها كه از پيروا«

عبدالبهاء . و برخى از سران بهايى گرى با بيگانگان استعمارگر در پيوند بودند«؛ )۹۰ص(» .پيگيرى را عهده دار گرديدند

آن نامه ضمن تبليغ مذهب بهايى گرى و يادآورى مطالبى نامه اى به زبان عربى به ملكۀ انگليس نوشت و در ) عباس افندى(

ما به دست آورده ايم كه شما فروش غالمان و كنيزان را ممنوع ساخته ايد؛ «: ديگر، ملكۀ انگليس را در دو مورد سخت ستود

مشورت را بر عهدۀ  ؛ ما نيز شنيده ايم كه شما نظارت بر... امر فرموده است» ظهور بديع«اين همان چيزى است كه خداوند در 

چند نكتۀ جالب در اينجا به چشم » ).ترجمۀ آقاى حائرى از اصل بيان حضرت بهاءاهلل به عربى(» !عموم قرار داده ايد؛ آفرين

حال آنكه  -اقدامات سياسى و مبارزۀ پى گير، مرتبط با استعمارگران نمى داند  رِف يكى اينكه ازلى ها را به ِص : مى خورد

مند داشته اند؛ ديگر اينكه نوشته در نامه به ملكۀ انگليس، او به ديانت بهايى تبليغ و فرا خوانده شده، كه ارتباط خاص هدف

اين خود حاكى از استقالل و قائم به ذات بودن امر بهايى است و اّال چه لزومى به دعوت ملكۀ انگليس به ديانت بهايى وجود 

س مورد ازلى ها، چون بهاييان مبارزۀ سياسى و فيزيكى نمى كنند نتيجه مى گيرد و احتماًال مؤلف محترم در اينجا بر عك. دارد

اين حضرت بهاءاهلل بوده اند كه لوح مزبور را براى ملكۀ انگليس فرستاد ه اند و  آن کهو نكتۀ ديگر ! ران مرتبط اندبا استعمارگ

رتكب چنين اشتباه فاحشى شده اند؛ شايد به اين ، و معلوم نيست نويسندۀ محترم چرا م)عباس افندى(نه حضرت عبدالبهاء 

گرفته اند، پس ايشان لوح را داده اند، و البته » ِسر«خاطر كه در ذهنشان بوده است كه حضرت عبدالبهاء از انگلستان لقب 

، و مهم تر از آن، خداوند، ايشان و اين عبد و همۀ انسان ها را از اشتباه محفوظ بدارد. شايد هم به دليلى ديگر؛ اهلُل اْعَلم

انصاف و خلوص و تقوى و حقيقت جويى عطا فرمايد تا بتوانيم دوستان يكديگر باشيم و با روح حقيقت جويى و محبت، دنيا 

و نكتۀ آخر اينكه در لوح ملكۀ . تحقق اين امر بر خداوند دشوار نيست دى از كثرت گلهاى معانى سازيم، ورا گلستان واح

به لحنى الهى ملكه را خطاب مى كنند و دو حكم منع خريد و فروش بردگان و لزوم مشورت در امور انگليس حضرت بهاءاهلل 
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با ذكر اين مورد الزم است به هموطنان عزيز تر از جان عرض نمايد كه بدانند مربّى آسمانى اى كه در . مملكت را ذكر مى كنند

بعيد، براى بزرگترين سالطين و علماى دينى از كشورها و اديان كشورشان بيش از يك قرن و نيم قبل ظاهر شده، از زندان و ت

مختلف الواح ارسال فرمودند و آنها را به دين جديد و هدف آن كه صلح و وحدت است فرا خواندند و راه رسيدن به آن را نيز 

الواح مزبور در يك . (بينندعزيزان هموطن را قسم مى دهد كه آن الواح را بدست آورده تا خود به چشم خود ب. مشخص فرمودند

همچنين در كتاب . نيز، قسمت هايى از آن الواح مندرج مى باشد» شيخ نجفى«همچنين در لوح . جلد چاپ شده است

بعضى از سالطين و رؤساى سياسى و مذهبى كه خطاب به ايشان الواح مزبور نازل . مستطاب اقدس نيز بعضًا نازل؛ مراجعه شود

ئون سوم پادشاه فرانسه، سلطان عبدالعزيز خليفۀ عثمانى، عالى پاشا، ناصرالدين شاه، ويلهم اول پادشاه ناپل: شده عبارتند از

، فرانسوا ژوزف شاه اطريش، رؤساى جمهور امريكا، پاپ پى نهم )انگلستان(آلمان، الكساندر دوم شاه روسيه، ملکۀ ويکتوريا 

ان و عثمانى، علماى مذهبى شيعه، سنى، يهودى، مسيحى، رهبر كاتوليك هاى جهان، مأمورين دولتى و سياسى اير

  ...).زرتشتى،

اما در اينجا براى نمونه قسمتى از لوح مهيمن ملكۀ انگليس را كه آقاى حائرى مزبور قسمت ناقصى از آن را، عمدًا به قصد 

زينت اوراق مى سازيم تا  اينكه ديانت بهايى را محصول استعمار انگليس معرفى كند، در كتاب خود ترجمه نموده بود،

يا َايُتها اْلَمِلَكُة فى «: رار داده اندهموطنان عزيز مالحظه فرمايند كه حضرت بهاءاهلل به چه لحنى ملكۀ مزبور را مورد خطاب ق

دَرِة اِاللهيِة ِانُه ال ِالَه ِاّال َاَنا الَعز َضعى ما َعَلى اَالْرِض َو َزينى َرأَس اْلُمْلِك . يُز اْلَحكيمُ َلْنَدْن ِاْسَمعى ِنداَء َربَِّك ماِلِك الَبريِة ِمَن اْلسِّ

َل ما ُذِكَر ِفى اِالنجيِل  تى ِفى اْلعاَلِم ِبَمْجِدِه اَالْعَظِم َو َكمُه َقْد االّشاِم ِبُقُدوِم َربِّه ماِلِك ِبِاْكليِل ِذْكِر َربِِّك اْلَجليِل ِان َف َبرَقْد تَشر

ماِء ِانُه َعلى ما َاقُ ِانّ ... اَالنامِ  َاْن يْعُلَو اْسُمِك ِبِذْكِر َربِِّك خاِلِق اَالْرِض َو الس ِك َمَنْعِت ا َنْذُكُرِك ِلَوْجِه اهللِ َو ُنِحبوُل َشهيٌد َقْد َبَلغنا َان

هوِر الَبديِع َقْد كَ  ماِء هذا ما َحَكَم ِبِه اهللُ فى هذا الظ َتَب اهللُ َلِك َجزاِء ذِلَك ِانُه ُموفى ُاُجوَر اْلُمْحِسناِت َو َبيَع اْلِغْلماِن َو اْالِ

ِان الذى َاْعَرَض َواْسَتْكَبَر َبْعَد ما جاْتُه اْلَبيناُت ِمْن َلُدْن ُمْنِزِل االٓياِت . اْلُمْحِسنيَن ِاْن َتتِبعى ما ُاْرِسَل ِاَليِك ِمْن َلُدْن َعليٍم َخبيرٍ 

َر . َعَمَلُه ِانُه َعلى ُكلِّ شىٍء َقديرٌ  َليْحِبُط اهللُ ِان اَالعماَل ُتْقَبُل َبْعَد اِالقباِل َمْن َاْعَرَض َعِن اْلَحقِّ ِانُه ِمْن َاْحَجِب اْلَخْلِق َكذِلِك ُقدِّ

اى ملكۀ لندن : ستمضمون فارسى بيان مبارك فوق چنين ا). ۷۰-۷۱به نقل از لوح شيخ، صص(» الخ...ِمْن َلُدْن َعزيٍز َقديرٍ 

آنچه را . بشنو نداى پروردگارت را كه مالك مردم است از درخت الهى كه همانا نيست خدايى جز من كه عزيز و حكيم هستم

همانا او به عالم آمد به مجد و شكوه اعظم . كه روى زمين است رها كن و َسِر ُملك را به تاج ذكر پروردگار جليلت زينت بده

به تحقيق كه سرزمين و َبرِّ شام به قدوم پروردگارش كه مالِك َانام . در انجيل مذكور است كامل و تمام فرمودخود و آنچه را كه 

همانا ما ترا به خاطر خدا ذكر مى كنيم و دوست داريم كه اسم تو به ذكر پروردگارت كه خالق ارض و ... است مشرف شد

به ما رسيد كه تو خريد و فروش غالمان و كنيزان را منع كردى؛ اين . است سماست بلند شود، همانا خدا بر آنچه مى گويم گواه

به تحقيق كه خداوند پاداش آن را براى تو ثبت فرمود، همانا او . است آنچه كه خداوند به آن در اين ظهور بديع حكم فرموده

كه از جانب خداوند عليم خبير براى تو  پرداخت كنندۀ اجرهاى زنان و مردان نيكوكار است به شرط اينكه پيروى كنى آنچه را

ارسال شده است؛ همانا كسى كه اعراض كند و استكبار ورزد بعد از اينكه از نزد ُمنزل آيات برايش داليل و بينات آورده شد هر 

به سوى (بال بدرستيكه اعمال بعد از اق. آينه خداوند عمل او را ساقط و بى نتيجه مى گذارد، همانا خدا بر هر چيزى قدير است

كسى كه از حق اعراض كند، همانا از محروم ترين و ممنوع ترين خلق است، اينچنين از نزد عزيز . مورد قبول قرار مى گيرد) حق

  ....قدير مقدر شد
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 هموطنان عزيز بايد خود به كل لوح مبارك فوق و همچنين الواح ساير ملوك و رؤساى سياسى و مذهبى ارض مراجعه فرمايند تا با

شأن و مقام و عظمت الهى مربّى آسمانيى كه بيش از يك قرن و نيم پيش در موطن ايشان ظاهر شد آشنا گردند كه چگونه از 

ايران ويرانۀ زمان قاجار قيام فرمود و از زندان به بزرگترين مقامات سياسى و مذهبى جهان، الواحى مهيمن به لحن حضرت 

ك ظلم، و ايمان به خدا و اقدام براى تحقق صلح جهانى و وحدت عالم انسانى تشويق و يزدان ارسال فرمود و آنها را هم به تر

دعوت نمود و هم انذار فرمود كه اگر چنين نكنند مورد قبول درگاه حق قرار نخواهند گرفت و امور مملكت و سلطنتشان از 

بيَن َحتّى َنْبَعَث َرُسوالً َو ما ُكنّا مُ «: دستشان خواهد رفت و به مصداق آيه قرآن مجيد كه مى فرمايد و ما : ۱۶سورۀ اسراء آيه (» َعذِّ

  .مورد عذاب و مجازات الهى واقع خواهند شد) عذاب نمى دهيم و مجازات كننده نيستيم، مگر آنكه اول رسولى بفرستيم

طالن اتهام دست و جالب است بدانيم همانطور كه از لحن الهى لوح ملكۀ انگليس، منصفين و نفوس وسيع النظر پى به ب

نشاندگى امر بهايى توسط انگلستان مى برند، از لحنى مشابه در لوح پادشاه روسيه، الكساندر دوم نيز پى مى برند كه امر بهايى 

ِك يا َمِلَك اْلُروِس اْسَمْع ِنداَء اهللِ اْلَملِ «: دست نشاندۀ رقيب آن زمان انگلستان يعنى روسيه هم نمى باشد ، چنانكه مى فرمايند

ى ِباَالْسماِء اْلُحسنى َبيَن اْلَمَالِء االَ  وِس و َاْقِبل ِاَلى الِفرَدوِس اْلَمَقرِّ الذى فيه اْسَتَقر َمْن ُسمِّ على و فى َمَلُكوِت اِالنشاِء ِباْسِم اْلُقد

ِه ِالى َربَِّك الرحمنِ  َوجحيم اهللِ الَبهى اَالبهى ِاياَك َاْن يْحُجَبَك َشىٌء َعِن التَِٔك ِاْذ ُكْنُت فى ِسْجِن ...الرَقْد َنَصَرنى َاَحُد ُسَفرا

الِسِل َو اَالغالِل ِبذِلَك َكَتَب اهللُ َلَك َمقامًا َلْم يِحْط ِبه ِعْلُم َاَحٍد ِاّال ُهْو ِاياَك َانْ  َل هَذا اْلَمقاَم اْلَعظيمَ الّطاِء َتْحَت اْلس َقْد َاَتى .  ُتَبدِّ

َجُر ينادى ِبَاعلَ اْالَُب َو اْالِ  وُر يُطوُف َحْوَل اْلَبيِت َو الش يَك َو الطَلب يَك اللُّهمِس يُقوُل َلب ى النِّداِء َقْد َاتى الَوهاُب ْبُن فى اْلواِد اْلُمَقد

حاِب ُطوبى ِلَمْن َتَقرَب ِاَليِه َويٌل ِلْلُمبَعدينَ  اْذُكرِ ... راِكبًا َعَلى الس وُح َو َحَكَم َعَليهِ  ُاْنُظْر ُثمتى فيها َاَتى الرهيُروُدوُس َقْد  اَالياَم ال

اْلحاِكُم َعلى ما يريُد ِان َربَك يْحَفُظ  َنَصَراهللُ الروَح ِبُجُنوِد اْلَغيِب َو َحَفَظُه ِبالَحقِّ َو َاْرَسَلُه ِالى َاْرٍض ُاخرى َوعدًا ِمْن ِعْنِده ِانه ُهوَ 

ِاْعَلْم ِجسمى َتْحَت ُسيوِف اِالعداِء َو َجَسدى فى ... ْو يُكوُن فى ُقْطِب اْلَبْحِر َاْو فى َفِم الثعباِن َاْو َتْحَت ُسيوِف الّظاِلمينَ َمْن يشاُء لَ 

اى پادشاه : اركمضمون بيان مب). ۶۷-۶۹از لوح شيخ، صص (» حصى َولِكِن الروُح فى ِبشاَرٍة ال يعاِدُلها َفَرُح اْلعاَلمينَ َبالٍء ال يُ 

وس را و روى آور به سوى بهشتى كه مقرى است كه در آن مستقر شده كسى كه ناميده شده به روس بشنو نداى خداى مالك قدّ 

مبادا تو را محتجب نمايد چيزى از توجه به . َابهى اسم هاى نيكو بين مالء اعلى و در ملكوت انشاء به اسم خداوند َبهىِّ 

به . به تحقيق كه يكى از ُسَفراى تو وقتى در زندان طهران زير سالسل و زنجيرها بودم مرا يارى نمود... پروردگار رحمن و رحيمت

مبادا اين مقام عظيم را تبديل . اين خاطر خداوند براى تو مقامى ثبت نمود كه علم احدى به آن جز خودش احاطه نكرده

گوش به فرمان توام اى خداى : در وادى مقدس مى گويد) ت مسيححضر(آمد و پسر) حضرت بهاءاهلل(به تحقيق كه پدر . نمايى

اب و هّ رِد بيت طواف مى كند و درخت به بلند ترين ندا، فرياد مى كند كه همانا وَ گِ  ،من، گوش به فرمان توام، و كوه طور

ذكر كن ايامى را كه در آن بنگر و ... بخشنده، سوار بر ابر آمد، خوشا به حال آنكه به سويش نزديك شد و واى بر دور شدگان

ه كه حضرت مسيح در زمان او متولد و يا هرود كبير، نمايندۀ مقتدر روم و حاكم يهوديّ (آمد و هيرودوس) حضرت مسيح(روح 

به تحقيق كه . عليه او حكم كرد)) نوزده هزار لغتنقل از فرهنگ (فرارى شد و مدتى بعد از مرگ وى به ناصره بازگشت 

به لشكرياِن غيب نصرت نمود و او را به حق حفظ فرمود و به ارضى ديگر فرستاد و اين وعده اى از جانب او خداوند، مسيح را 

همانا پروردگارت حفظ مى كند كسى را كه مى خواهد ولو اينكه او در . بود، به درستيكه خدا حاكم است بر آنچه اراده كند

بدان كه جسم من زير شمشير دشمنان و جسدم در بالى بيشمار ... ن باشدوسط دريا يا در دهان اژدها و يا زير شمشيرهاى ظالمي

دربارۀ اصل ماجراى يارى سفير . (است ولى روح در شادى و بشارت و فرحى است كه شادى عالمين با آن برابرى نمى كند
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عه فرماييد تا مشخص تأليف جناب محمد على فيضى مراج حضرت بهاءاهللجمله كتاب ازروس، مذكور در فوق به كتب بهايى، 

به نيت امور سياسى نبوده است و خود حضرت بهاءاهلل طلِب يارى از سفيِر مزبور ننموده بودند، چنانكه » يارى«گردد كه آن 

بالفاصله پس از آزادى از زندان طهران، حضرت بهاءاهلل پيشنهاد سفير روس را مبنى بر پناهندگى حضرتشان به روسيه رد 

را نيز نپذيرفتند و صريحًا اعالم فرمودند كه  - جمله انگليساز -عدها پيشنهادهاى مشابه از بعضى دول ديگرفرمودند، چنانكه ب

َما اْسَتْنَصْرُت ِمْن َاَحٍد ِاال «: و در بيانى ديگر نيز صريحًا مى فرمايند) ۲قرن بديع، ج(هستند » لّيۀ ايرانزندانى دولت عَ «ايشان 

از احدى يارى نطلبيدم مگر : مضمون بيان مبارك به فارسى. ۲۱، ص ۷مائدۀ آسمانى، ج(» ْرَسَلنىاهللِ الذى َبَعَثنى َو اَ 

  .مراجعه شود ۱۴۴ به يادداشت شمارۀنيز ). خداوندى كه مرا مبعوث فرمود و فرستاد

ملك روس گوياى حقيقت است و اين حقيقت را  مزبور هم مراجعه نكند، نفس لوح» يارى«و اگر حتى كسى به اصل ماجراى 

آنها كه شّمى روحانى و قلبى رحمانى و وجدانى انسانى و عقل و قضاوتى يزدانى دارند بهتر مى فهمند، و كافى است به تشبيه 

يز مقطعى ِ حضرت مسيح و حضرت بهاءاهلل از دستان هيروديس و ناصرالدين شاه و ن مذكور در لوح مبارك در خصوص نجاِت 

به لحن و مطالب مذكور از بشارات انجيل و خطاب هاى تشويق آميز و نيز انذار آميز به پادشاه مزبور، و دست آخر به حقيقتى 

يند؛ گويى مى خواهند با اين در عين بالياى بى شمار مى فرما حضرتشان و شادى رورتوجه نمود كه در جملۀ آخر دربارۀ سُ 

هيم فرمايند كه امرشان سياسى نيست كه به خاطر آن مايل به حفظ جان و فرار از باليا باشند؛ و اخير به پادشاه مزبور تف يادآورى

با ذكر جريان نجات حضرت مسيح از دست هيروديس مى خواهند بفهمانند كه پادشاه و نيز كل جهانيان تصور نكنند كه پادشاه 

را نصرت كردند، بلكه، همانند حضرت مسيح، اين خدا  و سفير روس به ارادۀ بشرى و نيات محدود سياسى، حضرت بهاءاهلل

كتب مقدسۀ قبل، مبنى بر قطعى » بشارات«و » وعده ها«نصرت فرمود و به خاطر تحقق » به جنوِد الَغيب«بود كه ايشان را 

شاه، به آن  و به دست ناصرالدين» به حق حفظ فرمود«بودن ظهور موعود در بغداد و اراضى مقدسه، بود كه خداوند ايشان را 

و ديگر آثار و كتب استداللى امر  قرن بديعو  لوح شيخو نيز  آثار قلم اعلىدر مورد بشارات مزبور به مجلدات . (نقاط تبعيد فرمود

دورو رسالۀ  َجنّاِت نعيمبهايى، مثل  مراجعه ... و ۲۱-۴۵، صصمفتاح باب االبوابو كتاب  بحاراالنوار ۱۳و نيز جلد  صدرالص

  .مورد رد اتهامات سياسى در ادامۀ متن، اشارات ديگرى خواهد آمددر ). شود

چون بعضى مآخذ و اسناد و مدارك نيز هست كه نزد بهاييان نيست و احتماًال در آرشيوهاى دولتى ايران و كشورهاى ديگر و  ١٣٠

است، مى باشد، لذا اظهار نظر  يا بعضى كتابخانه ها و يا حتى باقى مانده از خانواده هاى قديمى كه نزد بازماندگان ايشان

دقيق تر منوط به استفاده از كل منابع از جمله منابع مزبور نيز هست، حال آنكه اين قبيل مدارك نه تنها از دسترس اين عبد بلكه 

 اما به هر حال مطالبى كه در متن ذكر. از دسترس آنها كه بيش از بنده هم دسترسى به چنين مكان هايى دارند، خارج است

شده و مى شود، ولو در بعضى جزئيات ممكن است با مالحظۀ بعضى مدارك مذكور احتياج به جرح و تعديل يا تصحيح داشته 

  .باشند ولى در اساس و اصل حقيقت تغيير كلى نخواهد داد

  .گرفتند باباز جمله شبيه ايراداتى كه علما در مجلس وليعهد در تبريز به حضرت  ١٣١

جمله مى ازمفيد خواهد بود كه بدانيم خود حضرت باب در مورد يكى از علل ايراد به آياتشان، اين توضيح در اينجا  ١٣٢

مذكور در يادداشت شمارۀ جمله رديۀ از - د اعتراف رديه نويسان نيز هستكه مور(فرمايند كه در اثر سرعت نزول و كثرت آثار 

و آيات شده اند به طورى كه در نسخه  ساخ كرده اند بعضًا دچار اشتباه در ثبت صحيح كلماتگاه آنها كه آثار را استن) ۱۱۸
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به عنوان نمونه حضرت باب در تفسير سورۀ كوثر كه خطاب به آقا سيد يحيى . هاى خطى چنين اشتباهاتى مالحظه مى شود

فى معروف، بود و از طرف محمد شاه قاجار براى دارابى ملقب به وحيد، از َاِجلّۀ علماى عصر خود، فرزند آقا سيد جعفر كش

َو ُكل ما َرايَت «: تحقيق در امر حضرت باب مأمور گشت و به آن حضرت مؤمن شد و در راهش شهيد گرديد، چنين مى فرمايند

ُخوا ُصَوَر الواِقِع َو ِلذا يُقُوُل النّاُس فيه َلْحٌن َو َبْعٌض ِمْن آياتى َقِد افَتَرى الُمْفَتُروَن فيها َو َبْعٌض ِمْنها َلْم يْقِدِر اْلكاِتُبوَن َاْن يْسَتْنسِ 

ِمَن  ءٌ ِج الَعْدِل َفِانّى َاَنا َبرىيُقوُل َليَس فيها َرْبٌط َفَاُعوُذ ِباهلِل ِمْن َعَمِلِهْم َو اْفِترأِِهْم َو ُكلما َترى ِمَن االٓياِت ِبَغيِر ذلَك النهْ 

و كل آنچه از آيات مرا ديدى، افترا زنندگان در آن بهتان بستند، و بعضى : مضمون. ۳۸۰، ص۲و۱جامر و خلق، (» .اْلُمشِركينَ 

عرابى وجود دارد و اِ  از آيات را كاتبين نتوانستند به شكل واقعى آن نسخه نويسى كنند و لذا مردم مى گويند در آن اشتباهاِت 

و هر آنچه از آيات مرا به غير از . ت ايشان به خدا پناه مى برماز عمل و تهم ،پس. بعضى مى گويند آيات به هم ربطى ندارد

و به همين ). بيزار و بر كنار هستم) كه تهمت اينچنينى زده اند(اين روش و راه درست و صحيح ديدى همانا من از مشركين 

ركه در امثال تفسير سورۀ آيات مبا» ِ◌  َنهِج عدل«تفسير سورۀ كوثر، آن  علّت بود كه عالم بزرگى چون جناب وحيد، مخاطب

كوثر را مالحظه نمود و نه تنها ايرادى در آن آيات نديد، بلكه بر حقانيت آن اعتراف نمود و موقنانه در راه آن نيز شهيد شد و 

بديهى است كه شهادت علماى بزرگى چون او كه به مرّكب خون خود چنين اعترافى كردند، فارق حقيقت امر بابى و آيات و 

تنها نكته اى كه به اين حقيقت بايد اضافه نمود آنكه ممكن است بعضى . آن، از افتراى مفترين در رديه ها مى باشدتعاليم 

) يا حضرت بهاءاهلل(بگويند پس علّت مالحظۀ بعضى موارد خالف قواعد ظاهرۀ صرف و نحو عربى در آثار حضرت باب و 

و اينكه در بعضى مقامات تبديل كلمات و در «: مى فرمايند چنين توضيح صحيفة العدلچيست؟ نفس مقدس حضرتشان در 

حات، جارى گشته ِالَْجل اين است كه مردم يقين نمايند كه صاحب اين مقام بر سبيل بُ بعضى به خالف قواعد اهل سُ 

خالِف  بديع وتحصيل، اخذ آيات و علوم نكرده بل به نور اهلل صدر آن منشرح به علوِم الهيه شده و حكم تبديل را به شأن ِ

حصى نازل شده چنانچه كلمه اى قواعد را به قاعدۀ الهيه راجع نمايند چنانچه امثال اين كلمات كه در كتاب اهلل اكثر ِمْن َاْن يُ 

 و در مقام صفت مؤنث« َو َكِلَمٌة ِمْنُه اْسُمُه الَمسيحْ «كه مقام آن تأنيث است خداوند عالم ضمير مذّكر نازل فرموده فى َقْوِله 

و چنانچه نازل فرموده به خالف قواعد كل ... »ِانها ِالَحَدى اْلِكبِر َنذيرًا ِلْلَبَشرْ «نازل فرموده فى َقْوِله َجل َو عال » ربَ اْحَدى الكِ «

از حضرت  قناعدر اين مورد همچنين به لوح . ۳۷۹، ص۲و۱امر و خلق، ج(» ِان هذاِن َلساِحراِن «اهل عالم اين كلمه را 

  ).هلل مراجعه شودبهاءا

و اما دربارۀ «: همين موارد فوق در مورد آيات حضرت بهاءاهلل نيز مطرح شده است و حضرتشان خود چنين توضيح مى فرمايند

ز منظور جناب زين المقربين ا(يا َزين : هذا ما َاْشَرَق ِمْن ُاُفِق اْلَبياِن ِفى اْلَجواِب . ُكتّاب و اختالف ُنَسخ مرقوم فرموده بودند

، آيات اهلل به شأنى نازل که احدى قادر بر ثبت آن در حين نزول نبوده و آنچه در عراق و ادرنه نازل )بهاييان معروف مى باشند

َلَدى العرش به قدر قّوه ) منظور کاتب وحى، ميرزا آقا جان خادم اهلل مى باشد(بسا شده که عبِد حاضر . ابدًا مراجعه نشده

حال عند الناس . ذلك در بعض مواقع، سهو شده و آنچه ُكتّاب استنتاخ نموده اند بسيار مخالف بوده َع مراعات نموده ولكن مَ 

معلوم است كه آنچه از نزد حق نازل شده، . معلوم نيست كه كدام از ساحت اقدس، مغايِر قوم نازل، و كدام از عدم توجه ُكتّاب

اهلل، اراده نمودند بعضى از كتب را طبع نمايند لذا به غصن اكبر و عبد حٌق ال َريَب فيه، ولكن چون جناب ناظر، َعَليِه َبهاءُ 

حاضر امر نموديم كه مطابقه نمايند و آنچه مغاير قوم باشد معروض دارند چه كه ناس، اكثرى عارف نبوده و نيستند و بر كيفيت 

  ).۹۲، ص۴رار االثار خصوصى، جاس(» .اين مراعات به واسطۀ آن شده كه سبب هالكت نفوس نگردد. تنزيل، مّطلع نه
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و حكمت ديگر، چون در قاعدۀ جديده به حسب بيان «: در پاسخ به اختالف ُنَسِخ آيات مى فرمايند سؤال و جوابو در رسالۀ 

، ُروُح ما ِسواُه ِفداه قواعد بسيار وسيع مالحظه شد، لذا به جهت سهولت و اختصار، نازل آنچه )حضرت باب(حضرت مبّشر 

براى ديدن موارد . براى توضيحات بيشتر به همين منبع و ساير آثار بهايى مراجعه شود. ۹۳همان، ص(» .مطابق استبا اكثر 

از عالمه سيد محمد حسين » قرآن در اسالم از ديدگاه تشيع«سيوطى و  َاِالتقانمشابه در قرآن مجيد نيز مراجعه شود به كتاب 

  ).طباطبايى

به آثار حضرتشان توسط رديه نويسان آنكه طبق اسناد تاريخى موجود از آثار بابى و بهايى وحتى  و از علل ديگر وارد كردن ايراد

حضرت بهاءاهلل موجب ايماِن برادِر مادرى خود، يحيى ازل كه در عنفوان جوانى بود،  - وى ُمسَتيِقِظ جمله كتاب از -از خود ازل

، لوح اول؛ پاسخ محفل ملى ۷، جمائدۀ آسمانى؛ كتاب بديعه جمله رجوع شود بازبراى توضيح بيشتر در اين مورد (شدند 

و از همان وقت به ايشان وظيفۀ نوشتن و ...) و ۵۱...صص. ش.هـ۱۳۲۴، نشراعترافات سياسى كينياز دالقوروكىايران به رديۀ 

عدها از همين ازل ب. استنساخ آثار حضرت باب را دادند به طورى كه به تدريج مى توانست شبيه خط حضرت باب بنويسد

توانايى استفاده كرد و ضمن تحريف بعضى از آثار حضرت باب به نفع خود، خود نيز بعضأ به آن افزود و عالوه بر آن خود نيز 

آثارى نوشت كه با آثار ُمَحرِِّف قبلى، مجموعًا موجب سوء تفاهم بعضى رديه نويسان و مخالفين گرديد و به اشتباه، آثار وى را 

ب دانستند؛ و چون آثار ازل داراى اشتباه و خالى از مفاهيم و معانى الهى و رحمانى، و خود وى فاقد عصمت آثار حضرت با

، )از حضرت عبدالبهاء مراجعه شود مفاوضاتدر اين مورد به كتاب (كبرى و عصمت موهوبى مختص انبيا و ائمۀ اطهار بود 

ار ايشان تلقى گرديد و آثار مخدوش و غير الهى وى به اسم حضرت ايرادات وارده بر وى و آثارش، ايراد به حضرت باب و آث

ابخانى، ، جمع آورى جناب روح اهلل مهررسائل و رقائم جناب ابوالفضائل. (تكرار يافت ها باب مشهور شد و در رديه

جمله كتاب مستطاب از به اين اكتفا نكرده بلكه - جمله جانشين او در ايران يعنى هادى دولت آبادىاز - ازل و ازليان ). ۲۸۸ص

رجوع شود به لوح شيخ نجفى (ايقان از حضرت بهاءاهلل و بعضى الواح و آثار ديگر ايشان را به غير از ايشان نسبت داده 

 ۱۲۷شماره  ضمن يادداشتبعدها نيز در دورۀ حضرت عبدالبهاء چنانكه . ۳۱۶- ۳۵۰، صصفصل الخطابو كتاب  ۱۹۹ص

و در يك مورد هم هفتاد لوح از حضرت بهاءاهلل خطاب به مؤمنينشان را ) آمده بعضى تعاليم بهايى را به نام خود نشر مى دادند

 بيانو چون بشارات صريح حضرت باب را دربارۀ ظهور حضرت بهاءاهلل در كتاب ) ۱۹۹لوح شيخ نجفى، ص(سرقت نمودند 

و هادى دولت آبادى كه از ترس بر روى منبر از ) ۲۰۴همان، ص(باب نيست  موجود از حضرت بيانِ مالحظه نمودند گفتند 

همان، . (برآمد مستطاب بياندين بابى و از ازل و از حضرت بهاءاهلل كًال تبّرى نموده بود در صدد جمع آورى و محو كتاب 

  )۲۰۴و۱۹۴صص

لمات پوچى مى ساختند و به اسم علّت ديگر در خصوص ايراد به آيات حضرت باب آنكه، بعضى دشمنان ضد بابى ك

چنانكه جناب ابوالفضائل گلپايگانى بيان مى كنند دشمنان حضرت باب كلمات ركيك مى . حضرتشان شهرت مى دادند

ساختند و به اسم ايشان تشهير مى نمودند، چنانكه سيد كاظم نام شيرازى خواهر زادۀ سيد اسداهلل شاعر مشهور متخلص به غّرا 

كه خالش و جماعتى با هم مى نشستند و آيات مى ساختند و به نام حضرت باب شهرت مى دادند تا مردم از  در مصر مى گفته

و » گفتار خوش يار قلى«زعيم الدوله و آقاى محّالتى در ). ۲۸۸رسائل و رقائم جناب ابوالفضائل، ص. (ايشان اعراض كنند

  .دنيز چنين كرده ان» حق المبين«آقاى شيخ احمد شاهرودى در 
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 جمله چون ازف به نام حضرت باب كوشيدند و پيروان ازل نيز با استفاده از شيوۀ وى و هادى دولت آبادى، در نشر آثار ُمَحر

حضرت باب  پنج شأِن نبودند، در عوض در آن دست بردند و نيز به كتاب  بيانمانند سلفشان، هادى، قادر بر محو كتاب 

به گفتۀ جناب اشراق خاورى از علماى بهايى، نسخه اى از آن نيز در كتابخانۀ بديع مشهد مواردى از آثاِر ازل را افزودند كه 

  ). مراجعه شود بيان حقايق، و اقداح الفالح، رحيق مختوم، قاموس ايقاندر اين مورد به مجلّدات (موجود بوده است 

بهايى نيز، بر آثار حضرت بهاءاهلل وارد شد و شايان ذكر است كه همين روند ايرادات صرفى و نحوى و محتوايى، در دورۀ امر 

جالب آنكه در اين دوره نيز معرضين در رديه هايشان ضمن نقل آثار حضرت بهاءاهلل، عمدًا در آن تغييراتى وارد مى كردند تا بر 

يه اى مالحظه خوانندگان تأثير منفى گذارند، و از موارد جالب و مضحك، آنكه خود اين عبد در اواخر دوران پهلوى در رد

كه عالوه بر اتهامات سياسى و ) بود ۱۳۴۹، سيد حسن كيائى، نشر بهايى از كجا و چگونه پيدا شدهبه نظر رديۀ (نمودم 

جمله به آيۀ ذيل از كتاب مستطاب اقدس، كه عمدًا ادامۀ آن را نيز ذكر ازصهيونيستى، به احكام بهايى نيز ايراد گرفته بود و 

را افزوده بود تا وانمود كند در احكام بهايى، موسيقى و رقص به سبكى كه در كافه ها و كاباره » قصالرّ «ننموده بود، لغت 

ِانّا َحلْلنا َلُكْم ِاْصغاَء «: زبور وجود ندارددر اصل آيۀ م» رقص«حال آنكه لغت . هاى زمان شاه معمول بود، حالل است

ْم َاْن يْخِرَجُكْم اِالْصغاُء َعْن َشأِن اَالَدِب َو اْلَوقاِر اْفَرُحوا ِبَفَرِح اْسِمى اَالْعَظِم الذى ِبه ِاياكُ ). َو اْلرقصِ (اَالصواِت َو اْلنَغماِت 

. ُوُه َجناَح النفِس َواْلَهوىِانّا َجَعْلناُه ِمرقَاًة ِلُعُروِج اَالرواِح ِاَلى اُالُفِق اَالعلى ال َتْجَعلَ . َتَولَهِت اَالْفَِٔدُة َو اْنَجَذَبْت ُعُقوُل اْلُمَقربينَ 

مبادا . را) و رقص(همانا براى شما حالل كرديم شنيدن اصوات و نغمه ها : مضمون(» .ِانّى َاُعوُذ َاْن َتُكوُنوا ِمَن اْلجاِهلينَ 

ول مقربين شاد باشيد به شادى ِاسِم اعظِم من كه به آن قلوب واله شد و عق. اصغاء، شما را از شأن ادب و وقار خارج سازد

همانا من . همانا ما آن را نردبانى براى عروج ارواح به افق اعلى قرار داديم، آن را بال نفس و هوى قرار ندهيد. منجذب گرديد

بيان ذكر  ترين حيصرن فلسفۀ حالل بودن موسيقى را به حذف ادامۀ آيۀ اول كه در آ). پناه مى برم از اينكه از جاهلين باشيد

ز اضافه كردن لغت رقص، خود گوياى شأن و شخصيت معنوى و انسانى جاعلين و رديه نويسان و صّحت فرموده اند و ني

حقايقى است كه در اين يادداشت ذكر شد، و منكرين مزبور با همين قبيل جعلياتشان بوده كه به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء 

جمله رجوع شود به ازد نظر امر بهايى راجع به موسيقى در مور(بهاء گشته و دستشان نزد منصفين رو شده است » منادى امرِ «

در مورد نظر امر بهايى راجع به رقص نيز از جمله مراجعه شود به همان منبع، . ۲۹۲- ۲۹۵، صص گلزار تعاليم بهايى

، كه در آنجا خود طلعات مقدسۀ بهايى ضمن تأكيد بر عدم پيروى از سيئات اهل غرب و در عوض، اقتباس ۴۱۹- ۴۲۱صص

هر چند از محّرمات محسوب نه، ولى مراعات آداب بهايى و اعتدال بر «حسنات آنها و ديگران، راجع به رقص فرموده اند،  از

همچنين در مورد نحوۀ برخورد جامعۀ بهايى با حسنات و سيئات اهل ). ۴۲۰همان، ص(» ياران واجب و تقليد عوام بسيار مّضر

  ).مراجعه شود ۲۹۷- ۳۰۲، صيكتاگوهر غرب، عالوه بر مأخذ فوق، به كتاب 

آن، دو  ۲۶۱و۲۴۹آقاى حسن فريد گلپايگانى در صص مفتاح باب االبوابنمونۀ ديگر از قبيل فوق آنكه، مترجم كتاب 

را عمدًا يا سهوًا » ُقلْ «و » النّاقوس«قسمت از آيات عربى حضرت بهاءاهلل را نقل كرده كه ضمن آن معلوم نيست چرا دو كلمۀ 

نقل كرده و بر اساس » َقدْ «و » النّاس«زعيم الدوله، » مفتاح باب االبواِب «باه چاپى احتمالى در اصل متن عربى به خاطر اشت

ُقْل َقْد َظَهَر «: دو قسمت مزبور چنين است. بر آن ايراد گرفته - يا زعيم الدوله كه اصل كتابش را بنده االٓن ندارم - اشتباه خود

در اينجا (ال َتْفَرُحوا ِبما َمَلْكُتُموُه َفى اْلَعّشى َو ) در اصل ُقلْ (َقْد «و » َالْعَظِم َو َتِدقُه يُد اْلَمِشيةِ ا) »النّاقوُس «در اصل (اْلنّاُس 

و بعد به تمسخر و كنايه از همه » اِالشراِق يْمِلُكُه َغيُر ُكمْ ) را نيز از اصل آيه كتاب مستطاب اقدس انداخته است» فى«كلمۀ 
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بر » َقدْ «شود  را ترجمه كنند و بگويند چطور مى) منظورش حضرت بهاءاهلل بوده(» ۱۳خداى قرن «ى ربط دعوت كرده كالم ب

حال آنكه ). همان كتاب، بهاييان را احمق خوانده است ۲۳۴الزم به ذكر است كه مترجم مزبور در ص ( !سر فعل نهى بيايد

َسخ اصلى الواح چاپ شدۀ حضرت بهاءاهلل مندرج است، نوشته صحيح آن را كه در نُ  شکل ِ  ،»َقدْ «و » النّاس«اگر به جاى 

بود، و يا حداقل دقتى مى نمود، چنين اظهار نمى نمود و خود و امثال خود را مفتضح نمى ساخت و زيبايى كالم الهى را مى 

ت مشيت و ارادۀ بگو كه ناقوس اعظم ظاهر شد و دس«: فهميد كه در بيان اول با اشاره به اصطالحات مسيحى مى فرمايند

پاک و حالوت آن وقتى بيشتر روشن خواهد شد كه به كل اصل لوح مبارك مراجعه شود؛ (» .الهى آن را به صدا درمى آورد

آيۀ مزبور اشاره به تحقق وعده هاى حضرت مسيح دربارۀ ظهور اِب آسمانى ). مقدس است ُمنِزل ِ حکيمِ  آن از اوهام غافلين

بگو شاد نشويد به آنچه كه در شب مالك شده ) اى مظهر ظهور الهى(«: مى نيز مى فرمايندو در دوّ . مى باشد) حضرت بهاءاهلل(

هموطنان عزيز را قسم مى دهد به كتاب مستطاب اقدس مراجعه فرمايند و (» .ايد چه كه در صبح آنرا غير شما مالك خواهد شد

و عدم تعلق قلب به عالم مادى مى باشد، مالحظه فرمايند و به چشم خود اين آيه و آيات قبل و بعد از آن را كه دربارۀ انقطاع 

، گلزار تعاليم بهايىآيات در اين خصوص و ديگر بيانات مشابه آن در كتاب . ست معنوى شوندر و ِسّر بخوانند تا مَ سَ 

در ۱۳۷۶در سال  و از همين قبيل اشتباهات جالب به شكلى ديگر آنكه). نيز موجود است؛ مراجعه فرمايند ۳۷۰- ۳۸۷صص

حضرت بهاءاهلل به وسيلۀ آقاى رضا  هفت وادىبه بعد، كتاب  ۱۴۴، مهر و آبان، از صفحۀ ۷۴شمارۀ  كيهان انديشهمجلّۀ 

استادى چاپ شده بود، بدون ذكر نام و نشان نويسنده؛ و چون ظاهرًا نمى دانسته اند اثر از حضرت بهاءاهلل است آنرا چاپ 

  .مى كردندكرده بودند واّال چنين ن

هستند نيز » ۱۳خداى قرن «همچنين در مورد تمسخر آقاى حسن فريد گلپايگانى در فوق كه طعنه زده بودند حضرت بهاءاهلل 

بايد به استحضار هموطنان عزيز برسانم كه اين اتهام نيز از اقالم رديه نويسان بارها نوشته شده و در اواخر رژيم پهلوى جزوۀ 

نشر و به بهاييان داده مى شد كه در آن مسخره كرده بودند كه اين » خداى قرن اتم«طع جيبى به نام كوچك رديه اى نيز به ق

  .خدا يعنى حضرت بهاءاهلل، در فالن تاريخ متولد شده و بعدًا زندانى شده، و در فالن تاريخ وفات نموده است

هام بارها در آثارشان و به ويژه در كتاب مستطاب به اين ات - و بعدها نيز حضرت عبدالبهاء - هللحال آنكه خود حضرت بهاءا

، مفصًال جواب داده اند و با استناد به بشارات ۱۳۰-۱۹۱در صفحات  شيخ نجفىايقان، و نيز در آخرين اثر خود، لوح منيع 

مورد در اين (كتب مقدسۀ قبل، از تورات و انجيل و قرآن و احاديث اسالمى و آثار حضرت باب آن را توضيح داده اند 

 ۱۱۲دوم ضمن پاسخ به مطالبِ  صفحۀ  بخشدر . مراجعه شود دور بهايى، و نيز توقيع ۲، جقرن بديعهمچنين به كتاب 

و تقاضا آنكه هموطنان نازنين خود .) مطالبى در رفع شبهۀ ادعاى الوهيّت آمده، مراجعه شود دور بهايىمسلخ عشق، از کتاب 

جان خود را شيرين فرمايند و حقيقت را از مصدر و سر چشمۀ آن بيابند، و عميقًا درك  به آن آثار مراجعه فرمايند و كام دل و

نمايند كه چرا تا به امروز جاعلين و معرضين سعى موفور نموده اند كه حتى به قيمت تهمت و كذب و جعل و افترا و از دست 

سالم، حقايق امر موعود امم و اديان عالم، حضرت دادن انصاف و تقوى و ساير كماالت اخالقى مورد تأكيد اديان آسمانى و ا

  .باب و حضرت بهاءاهلل را از منتظرين ايشان پنهان كنند و يا وارونه جلوه دهند

وى تأليف تاريخ خود را در زمان محمد شاه آغاز و در دورۀ ناصرالدين شاه ادامه داد و پس . ۷۳۱، ص۵فرهنگ معين، ج ١٣٣

  ).۲۰۹۲، ص۶همان، ج.(هر كار او را دنبال كرد ولى باز هم ناتمام مانداز وفاتش، پسرش عباس قلى خان سپ
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البته طبق بيان حضرت عبدالبهاء، مرحوم سپهر در اواخر ايام، رساله اى به » .ناسخ التواريخ«نوزده هزار لغت، ذيل كلمۀ  ١٣٤

رسالۀ . مراعات خاطر آشنا و بيگانه بودهخط خود نوشت و در آن اعتراف نمود كه آنچه را در حق بابيه نوشته به اقتضاى زمان و 

 ).۱۱۱- ۱۱۲، ۱۱۵: ، صص۹مائدۀ آسمانى، ج(او نزد خاندانش موجود است 

و غيره ايراداتى از اين قبيل  دين تأويلى و تناسخى و عقايد باطله، تقويم العوج، تيِر شهاب در رد بابآنان در كتبى چون  ١٣٥

باب توسط ) مبارك حضرت(ى به آيه آوردن توسط مّدعى؛ خورده شدن جسِد اعتقاد به تناسخ و تأويل؛ تحدّ : وارد كردند

ظاهر نشد؛ ايراد به مفهوم حديث ) حضرت باب(جانوران؛ عالئم ظهور موعود مذكور در احاديث واقع نشد؛ قهر و غلبۀ قائم 

در (باب و حضرت بهاءاهلل  يعنى سال ظهور حضرت باب است؛ ايراد به آيات حضرت. ق. هـ ۱۲۶۰كه مطابق سال  سنۀ ِستّين

  ...؛)كتاب مستطاب ايقان

ق آمده .هـ۱۳۱۲از جناب ميرزا حيدر على اصفهانى، چاپ بمبئى به سال  دالئل العرفانجمله در كتاب ازپاسخ اين ايرادات 

  .است

نعمت اهلل  تذكرة االولياء ِ به نقل از  ۳۵ص ،)۱۱۸يادداشت شمارۀ (فضايى آنچنانكه دركتاب رديۀ آقاى دكتر يوسف  ١٣٦

حاج محمد كريم خان پسر ابراهيم خان ظهير الدوله پسر مهدى قلى خان پسر محمد حسن خان پسر فتحعلى شاه «رضوى آمده 

دى و چون شاهزاده بود و مر» ابراهيم خان پسر عمو و داماد فتحعلى شاه بود كه حكمران كرمان و بلوچستان شد،. قاجار است

  .دانا و عالم بود و مورد احترام و توجه سيد كاظم رشتى لذا بيشتر شيخيه پس از وفات سيد به او گرويدند

از ) ناصرالدين ميرزا(اتهام توبه نمودن حضرت باب از ادعاى خود و نوشتن توبه نامه پس از مجلس وليعهد خطاب به وى  ١٣٧

ر گرديد، حال آنكه اگر چنين چيزى مى بود نظر به اهميت بسيار آن بايد جعلياتى است كه چندين دهه بعد از مجلس مزبور منتش

حال آنكه چنين چيزى نبود و حتى كريم خان كرمانى دشمن سرسخت امر . همان زمان به اطالع همۀ علما و ملّت مى رسيد

دعاى خود باز نگشت و بابى و مطلع از اوضاع و احوال قاجار، عكس آن را نوشت و گفت هر چه اصرار شد حضرت باب از ا

 ۱۲۶۶شعبان  ۲۸(دقيقأ به همين علّت بود كه باليا بر حضرتشان و بابى ها ادامه يافت تا اينكه ايشان را در تبريز شهيد كردند 

از اسماعيل  انشعاب در بهاييتل از رديۀ صورت توبه نامه به نق ۹۴، ص۱۱۸در رديۀ مورد اشاره در يادداشت شمارۀ ). ق. هـ

تاريخ جامع و در رديۀ . رائين، مندرج است و ذكر شده در گاو صندوق مجلس شوراى ملى زمان پهلوى بايگانى شده است

 ظاهرًا نويسنده از وجود توبه نامه در گاو صندوق مزبور شك ۱۳۸۲از بهرام افراسيابى، نشر مهرفام، چاپ دهم، تهران،  بهاييت

  جعليات مشابه چون كتاب !داشته و آقاى حائرى در پاسخ به وى اطمينان داده كه توبه نامه در گاو صندوق موجود است

كه ادعا نموده بود ديانت بابى ساختۀ روس هاست، و اثبات جعلى  يادداشت هاى سفير روس كينياز دالگوركىيا  اعترافات

، براى اهل بهاء امرى آشنا و تكرارى )حات قبل در متن دراين مورد آمددر صف(بودن آن توسط اساتيد دانشگاهى مسلمان 

كتاب . مراجعه فرمايند بيان حقايقهموطنان عزيز براى پى بردن به كم و كيف ادعاى توبه نامۀ حضرت باب به كتاب . است

سين ايمان به امر بهايى از مدرّ ايشان قبل از . مزبور توسط جناب سيد عباس علوى به لحن اثباتى و نيز نقضى نوشته شده است

حوزۀ علميه مشهد و صاحب مقام و منبر بودند و به وسيلۀ جناب نوش آبادى مبلّغ امر بهايى مؤمن شدند و بر عكس دوست طلبۀ 

را عليه امر بهايى تأسيس كرد، در » انجمن حجتيه«ى كه ايمان نياورد و بخود، شيخ محمود ذاكر زادۀ تواليى معروف به حل

  .ت استقامت و ايمان و شجاعت به خدمت امر بهايى و تبليغ آن قيام نمودند، روحشان شاد بادنهاي
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و اما جهت استحضار هموطنان عزيز، حقيقت ديگرى را كه به كلى ربطى به ادعاى فوق ندارد، عرض مى نمايد كه حضرت 

ايشان براى درك حقايق ظهور جديد و رهايى از  باب همانند همۀ انبياء كه در اوايل ظهور براى مماشات با خلق و آماده شدن

تقاليد و تعصبات و پيرايه هاى دروغيِن اضافه شده به اديان قبل از خود، به تدريج پرده از روى حقايق ظهور جديدشان بر مى 

ا چهار سال، تا حدود سه ي) چنانكه حضرت محمد حداقل تا سه سال اظهار امر خود را به طور مخفى بيان مى فرمودند(داشتند 

مقام حقيقى خود را جز براى نفوسى خاص آشكار نمى فرمودند و در آن چند سال خود را باب حضرِت قائم مى فرمودند تا 

ملّت ايران و علماى آن آمادۀ فهم حقايق شوند، به طورى كه در اين چند سال حتى بعضى عقايد اشتباه افزوده شده به شيعه را 

دربارۀ قائم و تولد او و غيبت صغرى و كبرى و امثال آن، ) مى باشد) ع(ظور غير از ائمۀ اطهار من(توسط علما و رؤساى آن 

: ، صص۱، جاسراراالثارنيز  . »بابيت» «باب«از جناب فاضل مازندرانى، ذيل لغت  اسرار االثار. (مسامحتًا رد نمى فرمودند

در آن مشخص است که در سال هاى اوليۀ ظهور بر  از حضرت باب مذکور است که» َالف«، که در آن دعاى ۱۷۹ – ۱۸۲

نظر به لطف  شان اين كار راحضرتتوضيحات خود و طبق .) مطالبى فرموده اند ماشاتمُ نظر به يِد معمولۀ شيعۀ اماميه، طبقِ  عقا

قلوب و ارواح و به خاطر حفظ نفوس از اعراض و انكار، انجام دادند تا به فرمودۀ حضرت بهاءاهلل چشمان  و و ترّحم و فضل

نس گيرد تا نابينا نگردد و نسوزد، چه كه اگر قرار باشد افكار نفوس به تدريج با نور و حرارت خورشيد مظهر ظهور جديد الهى اُ 

، مستقيمًا و و نيمروزظهور، تمام نور و حرارت خود را همچون دقايق ظهر و سپيده دم ِ شمس مظاهر ظهور الهى در همان فجر

اگر چه براى معدودى خواص حقايقى  -اين است كه حضرتشان . عالميان كند، نفوس طاقت تحمل آن را ندارندبالفاصله نثار 

براى نفوس عوام و نيز علما، اول خود را  -از تصريح بيان فرمودند اشاراتى آشکارتر استقالل ظهورشان را بهرا روشن كردند و 

شكار فرمودند و بعد استقالل دينشان را با نزول احكام جديد در كتاب باب ناميدند و سپس مقام قائميت و مظهريت خود را آ

اين امر نيز از ايراداتى است كه بعضى از رديه نويسان، هم به حضرت باب و هم به . علنى نمودند بيان عربىو  بيان فارسى

ن در آثار حضرت باب و حضرت تبيان و برهاترين ضح اوبيان و  لطيف ترين حضرت بهاءاهلل وارد نموده اند، حال آنكه به

و  ۱۷۱-۱۷۶، صص۸، جكتاب مائدۀ آسمانىجمله رجوع شود به از(بهاءاهلل پاسخ داده شده و تبيين و توضيح گرديده است 

و نظر كن در فضل حضرت منَتَظر كه چقدر رحمت خود را در «: از جمله حضرت باب مى فرمايند...) ،حال و آيندۀ جهانكتاب 

چگونه خود را به  ،ِانّى َانا اهلل ل خلق است و مظهر ظهور آيۀمقامى كه اوّ . رموده تا آنكه آنها را نجات دهدحق مسلمين واسع ف

و نيز در ). ۸۴- ۸۵بديع، صص  ۱۳۴منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولى، طبع(» .ت قائم آل محمد ظاهر فرموداسم بابيّ 

اين همان خلقند كه . ا مى دانستم از اين جهت امر به كتمان اسم نموده بودماين خلق ر و چون حدِّ «: مى فرمايند دالئل سبعه

؛ و اگر مى گويند ما آنها نيستيم، عمل آنها دليل بر كذب »ِانُه َلَمْجُنونْ «ثل بوده و هست گفتند كه ال مِ ) ص(در حق رسول اهلل 

  ».قول آنهاست

 .و ادامه مطالب مراجعه شود ۲۰ همچنين به يادداشت شمارۀدر اين مورد  ١٣٨

اگر چه  -آقا خان و احمد روحى كرمانى به انواع مكر و حيله براى اغفال بهاييان دست زدند ولى موفق به فريب آنان نشدند  ١٣٩

يى بودن خود نزد در اين راه حتى از ادعاى دروغين مبنى بر بها. به فريب بعضى غير بهاييان تا حدى براى مدتى موفق شدند

بهاييان هم خوددارى نكردند، و حتى احمد كرمانى چند بار توبه نامه هم نوشت، ولى به واسطۀ جنون و اعمال شنيعه و ذهن 

؛ و ۴۲۸-۴۳۳، صص۴ امر و خلق؛ كتاب بديعبه عنوان نمونه رجوع شود به (مغشوش خود هرگز موفق به ايمان حقيقى نبودند 
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 فصل الخطابو نيز كتاب  ۵، مائدۀ آسمانى، ج۲۰۶-۲۲۶از جمله در صفحات . سمانىمائدۀ آ ۹و  ۵و ۲مجلدات 

 .)دربارۀ آنان آمده مراجعه شود ۳۸۹-  ۴۴۵صص  تاريخ سمندر؛ و نيز كتاب ۳۱۶ - ۳۵۰صص

  .شرح اقدامات ايشان عالوه بر كتب و آثار بهايى، در كتب ديگران نيز آمده است ١٤٠

  .اح باب االبواب، ترجمۀ كتاب مفت۷۰به نقل از ص ١٤١

  .رسين حوزۀ علميۀ قم، بدون تاريخهمان، نشر دفتر انتشارات اسالمى، وابسته به جامعۀ مد ١٤٢

اما البته بعدها يكى از داليل اشتباه علماى شيعه در انتساب وابستگى امر بابى و بهايى به دول استعمارى چون انگليس،  ١٤٣

 .جمله ادوراد براون بوده استازيد جمالى آنها با انگليسى ها و همين ارتباط خاص و هدفمند ازلى ها و همدستان س

اى بندۀ پويندۀ «: چنين مى فرمايند ۵ج مائدۀ آسمانىكتاب  ۲۰۵- ۲۰۶حضرت عبدالبهاء در لوحى مندرج در صص  ١٤٤

ت انگليز پناه بردند و به سفار جمال ابهى در زمانى كه علما و فضال و سروران و تّجار و كسبۀ طهران بلكه عموم، از مهتر و كهتر

بناى شكايت و عربده فرمودند كه ما مظلوميم، شاهزاده شعاع السلطنه پسر شاه در مجلس فرياد بر آورد كه اين علما و اكابر 

شيعيان هميشه مى گفتند كه بهاييان بدخواه دولتند و مفسد ملّت، انصاف بدهيد شصت سال است كه معرض تيغ باليند و 

ران نفوس كشته شد و صد هزار خانمان ويران گرديد، حتى طفالن اسير شدند و نسوان دستگير، اموال تاالن هدف تير جفا، هزا

با وجود اين يك بهايى به دولت اجنبى پناه نياورد و اين شيعيان با وجود آنكه دائمًا از دولت . شد و طفل صغيرى در امان نماند

لت اجنبى بردند، و دولت و ملّت را رسوا كردند و حال آنكه به نفس دولت لطف و عنايت ديدند بدون ادنى سببى پناه به دو

  ».َو َعَليَك َبهاُء اهلل ع ع. اين است فرق مابين شيعيان و بهاييان. اگر التماس مى نمودند مقاصدشان بهتر به عمل مى آمد

بيان فرموده اند و چنانكه در يادداشت  همانطور كه مشهود است حضرت عبدالبهاء از قول شعاع السلطنه پسر مظفر الدين شاه

ذكر شد اصوًال اهل بهاء مايل به چنين مقايسه هائى نيستند و نقل قول فوق هم در حقيقت دليلى  ۱۲۶، ۹۴، ۸۶هاى شمارۀ 

ه و انصاف كسانى شود كه از هيچ تهمتى عليه بهاييان كوتاهى نكرده اند، و نه آن انسانهاى شريفى كه كه بايد موجب تنب است

ٌة يْدُعوَن ِاَلى اْلَخيرِ «مصداق آيۀ مباركۀ  مى باشند و به انصاف و بيزارى از ظلم و ستم و تهمت و افترا ) ۱۰۰- آل عمران(» ُام

ة«دربارۀ اين . مزينند ر متن آمده، به آن مراجعه شودشريف قبًال د» ُام.  

، يا ۳۱۸ص ،)سابق( تأليف يحيى دولت آبادى ازلِى  حيات يحيىبا ذكر مطلب فوق، ممكن است بعضى با استناد به كتاب 

، ۹۶- ۱۰۲، صص۲آواره ج كواكب الدّريۀو كتاب  ۳۸از اسماعيل رائين، ص انجمن هاى سرى در انقالب مشروطيتكتاب 

در اصفهان به قنسول خانۀ روس رفتند و تحصن نمودند، حال آنكه صرف . ق. ه ۱۳۲۱هايى در بلواى ايراد بگيرند كه جمعى ب

نظر از اختالف روايات سه كتاب فوق در اين مورد و كم و كيف و صّحت و سقم آن، بايد گفت آنچه را كه در لوح فوق آمده 

شان به كلّى با وضعيتى كه در فوق راجع به شيعيان به هنگام نمى توان قياس به اين واقعه نمود چه كه وضعيت بهاييان و مّدعاي

مشروطه گفته شده متفاوت است و اين بهاييان بوده اند كه هميشه مورد اتهامات مشابه بوده اند و به قنسول خانه رفتنشان را 

همين شهر اصفهان نيز، جالب آنكه در !نشان از وابستگى سياسيشان گفته اند حال آنكه در مورد شيعيان چنين نمى گويند

رجوع شود به فصلنامۀ . (شيعيان و رعاياى اطراف شهر، گروه گروه درمواردى به كنسولگرى انگليس رفته، تحصن مى كردند

اما توضيح روشنگرانه در اين خصوص ) ۷۲- ۷۳، چاپ ليال، صص۱۳۸۴مطالعات تاريخى، سال سوم، شمارۀ دهم، زمستان 
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در طول تاريخ حياتشان به هيچ وجه موافق تظلّم به دول خارجه نبوده اند چه كه توّسل و  آنكه طلعات مقدسۀ ديانت بهايى

شان فقط به خداوند بوده است و ارتباط امر بهايى و جامعۀ بهايى چه با ملل عالم و چه با دول آن، چه موافق  توّكل هميشگى

روش الهى و اديان آسمانى و در جهت ايجاد وحدت  چه مخالف، ارتباطى سياسى و بدخواهانه نبوده بلكه به صرف اراده و

عالم انسانى و اتحاد بشريت بوده است؛ و اگر چه در ادامۀ مطالب در اين باره شواهدى خواهم آورد؛ ولى در اينجا به مناسبت 

دو تن از  مطلب فوق به استحضار خوانندگان عزيز مى رساند كه در زمان حيات حضرت بهاءاهلل وقتى درهمان شهر اصفهان،

ملقب شدند، شهيد نمودند؛ بعضى از اكابر بهاييان » محبوب الشهداء«و » سلطان الشهداء«بهاييان عالى مقام را كه به القاب 

از شّدت حرقت و حّدت اين مصيبت كبرى، مشورت و تصميم گيرى كردند كه براى تظلم به دربار دولت روس و يا انگليس 

ترتيب دادند ولى قبل از اقدام، عريضه اى به حضور حضرت بهاءاهلل كه مسجون بودند فرستادند  بروند و مقدمات اين كار را نيز

فقرۀ اولى دربارۀ جناب امين و توجه او به «: از قلم الهى نازلدر جواب لوحى از زبان كاتب وحى، . تا كسب اجازه نمايند

ليس و تفليس به دادخواهى، اين مراتب عرض شد، هذا ما َاْنَزَلُه و از آنجا مع جمعى َعَليِهم َبهاُءاهلل به انگ) تبريز(ارض تا 

ى َو ُحْزنى ثّ َاّما َاَنا َاْشُكو بَ . ِجُكمْقضى حاَجَتُكْم ِانُهم ال يْقِدُروَن َعلى َقضاِء َحوأِِجِهم َو َكيَف َحوأِ ِانُة ال يَ : اْلَوّهاُب ِفى اْلَجواِب 

بدرستى : اين است آنچه كه خداوند وّهاب در جواب نازل فرمود(ُدوا ما َاَرْدناُه ِمْن َقْبُل َو ُنريُدُه ِمْن َبْعُد ِاَلى اهللِ َو ِالَِحبتى َاْن يري

نياز شما را برآورده نمى سازند همانا آنها قادر به برآورده ساختن حاجات خودشان نيستند تا چه  -يعنى روس و انگليس -كه آنها

و بر احباى من الزم  - شكوه به سوى خدا مى برم -ن و اندوه خود را به خدا اظهار مى كنم اما من حز. رسد به حاجات شما

اين بيان مبارك كه از قلم رحمن جارى به مثابه ). است كه بخواهند آنچه را كه ما از قبل اراده كرديم و از بعد آن را مى خواهيم

جواب احبا از تصميم مزبور منصرف شدند و به تظلم نزد روس و به وصول اين » .بين و مخلصينقرّ وانست از براى مُ يَ كوثر حَ 

.) مراجعه شود ۱۷۶-۱۷۸، صص۵براى مثالى ديگر به مكاتيب ج ۱۸۸-۱۸۹صصكتاب تاريخ سمندر، . (انگليس نرفتند

ند همانطور كه مالحظه مى شود حضرت بهاءاهلل در عين مسجونيت و در حالى كه احبايش در دست ظالمين اسير و شهيد بود

در اين مورد همچنين به يادداشت شمارۀ (در نهايت استغنا مى فرمايند از دول خارجه يارى نجوييد و شكوه به خدا مى برند 

چون  اما البته هموطنان عزيز ما نيز چون اهل بهاء به تدريج متوجه مى شوند كه چرا رديه نويسان حقايقى). مراجعه فرماييد ۱۲۹

جاى آن در آثار بهايى جستجو مى كنند تا ببينند آيا مى شود چيزى بيابند كه با كم و زياد  حقيقت فوق را مكتوم مى دارند و به

كردن آن و يا ناقص مطرح كردن آن، از آن عليه ديانت بهايى استفاده كنند و افشاى حقايق را بر هموطنان عزيز به تأخير بيشتر 

 .بيندازند

او  باب االبواِب در متن اين كتاب مى نويسد كه آن، خالصه اى از كتاب . م در قاهره ۱۹۰۳يا . ق. ه ۱۳۲۱ۀ چاپ سن ١٤٥

  .است

، آقاى حسن فريد گلپايگانى، حواشى و مفتاح باب االبوابمترجم ايرانى . ق. ه ۱۳۷۴سال بعد، يعنى سال  ۵۳البته  ١٤٦

جالب آنكه آقاى گلپايگانى كه در . ظهور را بنا بر جّو موجود مطرح كرد تبصره هايى به كتاب افزود و تهمت استعمارى بودن دو

، آقاى زعيم الدوله را دانشمند بدون تعّصبات جاهالنه و داراى صفات الزم براى يك موّرخ، و كتاب وى را بى ۵-۶صص 

فات آنها َعَرضى و فرعى است و نه و اينكه اختال) شيعه و سنّى(نظير مى نامد، وقتى به اظهار نظر وى راجع به ِفَرق اسالمى 

به مخالفت با او مى پردازد و توضيح زعيم الدوله را مبهم و گمراه ) ۱۷- ۲۰صص(جوهرى و اصولى، مى رسد در تبصره اى 
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صوًال فقه شيعه و سنّى با هم سازش ندارد و لذا نمى شود ا«مى نويسد كه »ّد راه گمراهى و ضاللتس«كننده مى گويد و براى 

  )مضمون(» .فرقه حق باشند و لذا يكى حق است و ديگرى باطل و آن که حق است فرقۀ شيعه استهر دو 

درمورد اين كتاب و ترجمۀ آن قبًال مطالبى مذكور شد، اما در اينجا شايان ذكر است كه بگوييم زعيم الدوله عليرغم سفارش 

جمله انذارات و ازنمود و جالب آنكه در كتاب خود، انصاف عمل ن به) ۱۱۹يادداشت (حضرت عبدالبهاء به او كتبى 

و بعدها که آن پيشگويى ها به ظهور پيوست،  ،پيشگويى هاى حضرت بهاءاهلل را دربارۀ بعضى ملوک و ممالک و ملل آورد

بيان حضرت عبدالبهاء كه منكران را كتاب زعيم الدوله خود دليلى بر اثبات امر حضرت بهاءاهلل گرديد، و يك بار ديگر صّحت 

جمله آيات مربوط به ازاشاره مى كند زعيم الدوله  ۲۷۶ص ۲در جلد  كواكب الدريهمؤلف . (مناديان امر فرموده اند، آشكار شد

 آورد تا اينكه سلطان عبدالحميد را بر ضد امر بهايى غضبناك سازد مفتاح باب االبوابسرنوشت بد عثمانى را در رديه خود 

به  مفتاح باب االبوابو جالب آنكه علماى شيعۀ ايران بعدها و تا حال در رديه هايشان از ). ولى نتيجه بر عكس به نفع امر شد

عنوان يكى از منابع و مراجع هميشگى راجع به دو ظهور بابى و بهايى استفاده كرده اند، ولى با كمال تعجب پيش بينى هاى 

كتاب سابق الذكر از دكتر : استفاده شده مفتاح باب االبوابجمله در كتب رديۀ ذيل از از. (كنند و تحقق آنها را ذكر نمىمذكور 

فيس و ن«آن، مترجم مزبور كتاب زعيم الدوله را  ۱۵۸در ص ( ۱۳بحاراالنوار، ج ؛ ترجمۀ)۱۱۸يادداشت (يوسف فضايى 

از آن سود جسته؛  البابيون و البهاييون فى حاضرهم و ماضيهمق الحسنى نيز در كتاب همچنين عبدالرزا). كر كردهذ» ارجدار

  ...).و

و در مورد اشتباه عجيب و غريب آقاى فريدون آدميت رجوع شود به پاسخ جامعۀ بهايى به رديۀ . ۱۱۲، صبهايى گرى ١٤٧

  ....و ۷۵، صص.ش ۱۳۲۴طبع  اعترافات سياسى كينياز دالقوروكى

بعضى اسناد مزبور را آورده كه اين ) طهران ۱۳۴۵چاپ ( شيخى گرى و بابى گرىچهاردهى در كتاب خود آقاى مدرسى  ١٤٨

كار در نوع خود روش درستى است چه كه ارائۀ اصل سند است و نه نقل قول هاى دلخواه و از همين اسناد نيز مى توان پى به 

شرطى كه از همۀ اسناد استفاده كرد و منصف و متقى بود، واّال به عدم سياسى و استعمارى بودن امر بابى و بهايى برد، اما به 

دون انصاف و تحقيق كامل، همين اسناد را نيز مى توان به طور ناقص و دلخواه مورد سوء استفاده قرار داد، چنانكه اسماعيل 

نشر مهر فام، ( امع بهاييتتاريخ جو بهرام افراسيابى در ) ۲۰۳و ۵۶جمله در صص از( انشعاب در بهاييترائين در كتاب 

استنتاجات جعلى امثال آنان  خالفو مطالعۀ دقيق اسناد مزبور، بررسى  رِف ، چنين نموده اند و ِص )، چاپ دهم۱۳۸۲تهران، 

  . را بر منصفين و متقين آشكار مى كند

اشاره شد آقاى  ،۱۲۹همانطور که در يادداشت شمارۀ ). رگ تاكنقل از به (۱۱۸ص  جامعۀ ايران در دوران رضا شاه ١٤٩

طبرى پس از انقالب اسالمى از مارکسيزم تبّرى نمود و تحليلهاى مارکسيستى و مبانى و نتايج آن را پوچ و مزخرف دانست 

 .)نوشته شده است ۱۳۶۶که تبّرى نامۀ ايشان است و در سال  کژ راههرجوع شود به کتاب (

-۶۲بديع، صص  ۱۵۸از موژان مؤمن مندرج در يكى از نشريات اخبار امرى سال  عهد و ميثاقه از مقالۀ جمله با استفاد از ١٥٠

 .۱۱۵- ۱۲۴، صص ۲ج رحيق مختومنيز رجوع شود به . ۴۶
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بيست و دو .) ق. ه ۱۳۴۲(گارنده در اين سنه ن«: مى نويسد ۳۳۵- ۳۳۶، صصكواكب الدريهبه عنوان مثال در جلد دوم  ١٥١

مًا در سفر بوده چند مرتبه در اكثر مدن و قرى و قصبه جات وطن خود كه مملكت ايران است سير نموده و چند سال است كه دائ

مرتبه به قفقاز و دفعه اى به تركستان و سه سفر به بالد عثمانى و سوريا و فلسطين و بّرالّشام و سفرى به بّر مصر و اكثر بالد عرب و 

يكصد و پنجاه مدينه و قريه و قصبه ازمراكز بهاييان ايران و پنجاه مركز از مراكز بهاييان خارجه را  تقريبًا. اخيرأ سفرى به اروپا رفته

سير كرده و با هزاران نفوس كاملۀ مطلعه از ُقَدماء و ُحَدثاء خلطه و آميزش نموده و كتب بسيارى را كه بر اين امر به هر لسان 

و كمتر امرى از امور تاريخى و غير تاريخى است در موضوع اين امر كه بر اين بنده نوشته شده اصل يا ترجمۀ آن را مطالعه نموده 

و در هر خصوص سعى و جهد وافى مبذول داشته كه رئوس و اصول حوادث و وقايع را به طور صحيح . پوشيده مانده باشد

است كه رئوس مسائل تاريخيه كه در اين  پس آنچه را مى توان به خوانندگان اطمينان داد اين. بنگارد، و چيزى را فرو نگذارد

كتاب ضبط شده تزلزل ناپذير است و اگر تأملى باشد فقط در جزئيات و تعبيرات است و در آنها نيز َمهما ُاْمِكن فحص و تحّرى 

مينه اى براى شده و َاَصحِّ اقوال نگاشته گشته و كمتر خدمتى كه به عالم علم و تاريخ شده اينست كه نقشه و خريطه يا متن و ز

با وجود اين اگر خوانندگان عظام تزلزلى بيابند و تأملى فرمايند بايد يقين كنند كه از باب سهو و نسيان . نويسندگان آتيه مهيا گشته

تا چه رسد ) براى هر اسبى لغزشى است و براى هر عالمى خطايى(َفِلُكلِّ َجواٍد َكْبَوٌة َو َلُكلِّ عاِلٍم َهْفَوٌة . است، نه عمد و طغيان

پس اگر هديۀ قابلى تقديم حضور . به اين آوارۀ بى بضاعت كه نه در زمرۀ علماء دانشمند است و نه در نمرۀ ادباء ارجمند

اِء و يقين است ُقرّ . دوستان نكرده از قلّت بضاعت است و اگر متاع اليقى براى ياران به ارمغان نياورده از عدم استطاعت است

  ».والّسالم خير ختام). ز آب خورد ماهى خورد خيزد( و بزرگان بر ُخردى ِما خورده نگيرند چه كه . پذيرند ظام عذر ما را مىعِ 

 .او مقايسه كنند و خود قضاوت فرمايند» كشف الحيل«حال خوانندگان عزيز مى توانند اعترافات فوق آواره را با 

  .را مالحظه فرمايند ۱۵۱كه دوباره يادداشت از خوانندگان عزيز تقاضا آن  ١٥٢

كه او را مى ستودند، مانند قلوبشان كه در ضديت با امر بهايى شبيه يكديگر  - يعنى صبحى و نيكو - سرنوشت دو رفيق او نيز  ١٥٣

كواكب الدريه،  ۳۳۶- ۳۳۸حسن نيكو در صص .( ، جز يأس و خسران نبود)۱۱۲، قرآن مجيد، بقره، »َتشاَبَهْت ُقُلوُبُهم«(بود 

  ).تقريظى بر آن نوشت و آواره را ستود ۲ج

آن، در اين  ۱۰۵در قسمت هاى بعدى ضمن پاسخ هاى موردى به ايرادات مسلخ عشق، ضمن مطالب مربوط به ص  ١٥٤

  .مورد خواهد آمد

؛ ۱۱: ؛ نور۲۸۶، ۲۸۱، ۱۴۹،۱۵۹: آل عمران: به عنوان نمونه. درآيات متعددى از قرآن مجيد اين حقيقت آشكار است ١٥٥

  ... .؛۲۷: ؛ بقره۳۵،۱۲۵: اعراف

  .شود مراجعه ۱۵۱به يادداشت  ١٥٦

چنين تعبيرى مى كند و اين تعبير صّحت دارد زيرا  يادداشت هاى سفير روس، كينياز دالقوروكىكسروى در مورد جاعل  ١٥٧

مى  –و بعضًا به نان نيز  –گمان نموده اند كه با نوشتن رديه بر اين امر به نام بسيارى از رديه نويسان عليه دو ظهور بابى و بهايى 

  .رسند
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ترجمۀ  ۱۳۹در اين مورد آقاى حسن فريد گلپايگانى نيز در ص . ۱۱، سطر  ۴۹۱و ص  ۸۹۱بحاراالنوار، پاورقى ص  ١٥٨ 

  .آورده است نوشته و ذكر نموده كه مرحوم مجلسى همۀ احاديث ضعيف را نيز مفتاح باب االبوب

  .۱، پاورقى ۹۰۸همان، ص ١٥٩

باب هاى : جمله موارد ذيل هستند كه دّقت در آنها موجب تبّصر و تذّكر و نزديك شدن به حقايق استازاز تناقضات مزبور  ١٦٠

در يك جا آمده هر كه مّدعى ديدن امام تا قبل از (  ۸-۱۷، سطر ۶۸۸متناقض است با ص ) ۷۱۹-۸۴۳صص ( ۲۴و ۲۳

كسانى كه آن حضرت را ديده «عبارت است از،  ۲۳باشد دروغگو و افترا زننده است، حال آنكه تيتر فصل  خروج سفيانى

، سطر ۷۳۹و ۷۵۴؛ نيز پاورقى ص ۶۹۲با پاورقى  ۱۸۲؛ نيز ص ۱، پاورقى ۱۸۸؛ نيز ص ۱، پاورقى ۷۵۴؛ نيز ص )»اند

؛ ۷۷۸- ۷۸۰در مقايسه با صص  ۷۶۸ى هاى ص تناقض دارد؛ نيز مطالب پاورق ۲۰۶با مطالب ص ) كودكى امام غايب(۱۷

كه در آن ذكر  ۴۹۱و پاورقى هاى آنها؛ نيز ص  ۷۸۶- ۸۸در مقايسه با صص  ۷۸۴؛ و ص ۱۱۳۰؛ و ص۶۸۱نيز پاورقى ص 

مخالف مى بينند تأويل  –و نه مرگ او  –احاديثى شده كه داّل بر مردن قائم است و چون اين احاديث را با مسأله غيبت امام 

به  - حال آنكه تأويالت مستند به احاديث و آيات قرآنى مشابه را از بهاييان نمى پذيرند(است » مردِن ياِد او«ند كه منظور كرده ا

پاک و مقدس (موارد مشكوك در احاديث را حمل بر بدا مى نمايند  ۳۵۹و ۸۶۹؛ و يا در صص .)مصداق يك بام و دو هوا

خود تعيين مى كنند كه موعود طبق چه شرايطى بايد ظاهر شود و به اين ترتيب حِق و البد ) است خداوند از توّهمات  ُمنکرين

و اين عبد از ذكر بعضى موارِد مذکور در بحاراالنوار نيز نظر به حيا و حفظ !....را از او مى گيرند» يْفَعُل ما يشاُء َو يْحُكُم ما يريدُ «

  .حرمت موعود جميع انبياء خوددارى نمود

  .۱۱۲۶؛ ۱۰۹۰؛ ۹۲۶؛ ۵۵۸؛ ۱۵۲؛ )پاورقى(۱۵۶ص جمله در صاز ١٦١

البته بديهى است كه منظور ترجمه هاى صحيح و بى غرض و توضيحات و حواشى و تفاسير مستدل و مستند و بى حّب و  ١٦٢

بغض كه به روش دانشگاهى و تحقيق علمى در خصوص كتب و آثار قديمى معمول مى گردد، نمى باشد، چه كه اين قبيل 

 .مه ها الزم و مفيد استآثار و ترج

  .در ادامه راجع به كتاب مزبور خواهد آمد. ۱۳۷۱انتشارات اطالعات، تهران،  ١٦٣

  .۲۴۳، ص ۲همان ، ج  ١٦٤

  .۳۷۳، ص ۱همان، ج  ١٦٥

  .هاو متن مربوط به آن ۱۲۰و  ۱۱۹ شمارۀ  رجوع شود به يادداشت هاى ١٦٦

  .۲۴۳، جلد دوم ص  ۳۷۴جلد اول، ص  ١٦٧

يكى از فرقه هايى كه توسط ادارۀ كل «: آمده، آقاى فردوست چنين گفته ۳۷۴طبق آنچه در جلد اول همان منبع، ص  ١٦٨

تنظيم مى كرد كه يك نسخه از آن ) سه ماهه(شعبۀ مربوطه بولتن هاى نوبه اى . سوم ساواك به دّقت دنبال مى شد، بهاييت بود

بايد ... اين بولتن مفصل تر از بولتن فراماسونرى بود. مى رسيد) پهلوى(به اّطالع محمد رضا ) دفتر ويژۀ اطالعات(طريق من  از
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سالى كه من در ساواك بودم همين سمت را داشت و  ۱۲اضافه كنم كه در ساواك فردى كه مسئول بهايى گرى بود در تمام 

  ».او روحيۀ ضد بهايى شديد داشت. ذا در كار خود متخصص درجه اول شده بودبعدها هم در همين سوژه كار مى كرد و ل

از جمله، رديه هاى سابق الذكر آواره و صبحى و نيكو در ايران، و شايد افرادى در خارج از ايران، چون احمد سهراب،  ١٦٩

در كتابى تحت  -را تجديد نمايدكه بعدها هرمن زيمر سعى نمود اكاذيب و اشتباهات و توهمات او (ميسن ريمى، روت وايت 

به  ۱۹۷۳م و ترجمۀ  ۱۹۷۱نشر ( الواح وصاياى جعلى، ديانت بهايى را در حد شوقيزم سياسى تنّزل مى دهدعنوان 

پاسخ نفوس مزبور و امثالهم چه توسط خود حضرت ولى امراهلل و بيت العدل اعظم و چه علماى بهايى داده شده )). انگليسى

  .ين مزبور عقيم مانداست و اقدامات ناقض

ت و تحليل و تفسير هاى پوچش براى ئايست و يكى از كسانى است كه افترارائين كه در وقاحت توهماتش شكى ن آقاى ١٧٠

» عايشۀ بهاييان«اخالفش در بعد از انقالب اسالمى نيز دست مايۀ رديه نويسان وابسته شده، همسر حضرت ولى امراهلل را 

، »انشعاب در بهائيت«(فرزند بعد از حضرت شوقى ربّانى موجب نفاق و انشعاب در بهائيت شده  ناميده كه به علّت نداشتن

چنان كه در متن آمده از اين ادعاى رائين بيش از سى ). مراجعه شود ۱۱۸به يادداشت . ۲۰۳به نقل از رديۀ دكتر فضايى، ص 

بهايى و تشكيالت آن در اين سه دهه و فداكارى و اتّحاد و جانفشانى ايادى امر بهاء و  سال است كه گذشته و حقايق جامعۀ

بهائيان سراسر دنيا و رشد و نمو آئين آن دلبر ابهى وخدمات خاضعانه و بى نظير و اطاعت محضۀ حضرت امة البهاء روحيه 

ن، و بيانات و نطق ها و ستايش هايشان از خانم از بيت العدل اعظم در طول حدود چهار دهه تا آخر حيات بى همتايشا

چه در نطق هايشان مثل  – گوهر يكتامثل كتاب  –طلعات مقّدسۀ امر بهايى و بيت العدل اعظم الهى، چه در نوشته هايشان 

كه از كانال هاى ماهواره اى دنيا  ۱۹۹۲مورد كنگرۀ دوم جهانى بهايى به مناسبت صدمين سال صعود محبوب ابهى در سنۀ 

و در همين . ر معرض ديد جهانيان قرار گرفت و فيلم آن نيز موجود است، كل دليلى است قاطع بر رد ترّهات رائين و امثال اود

طلب «در مى گذرند و » خاطئان در كمال استيالء«جا به لسان حال عرض مى نمايم كه اهل بهاء به فرمودۀ جمال ابهايشان از 

، ولى از آنجا كه )كتاب مستطاب ايقان(نمى نگرند » به حقارت«در مى كشند و » لم عفوو بر عاصيان ق«مى نمايند، » مغفرت

خيمۀ نظم عالم به دو ستون قائم و بر پا، مجازات و «و ) كلمات مكنونه( نگذرد » از ظلم احدى«كه » قسم ياد نموده«خداوند 

رادۀ غالبۀ او سر تسليم و اطاعت فرو مى آورند و در حّق ، امور را به حق عليم وا مى گذارند و در برابر ا)لوح مقصود(» مكافات

  .كل دعا مى كنند

نكتۀ مهم كه در اينجا بايد به موارد فوق افزود آنكه امثال مرحوم رائين نيز چون ديگران كه به قالب هاى ذهنى و شبيه سازى ها 

اسير قالب هاى ذهنى منبعث از بعضى عقايد  ؛)۱۲۹جمله رجوع شود به يادداشت از(اند و قياس هاى مع الفارق گرفتار شده 

با آنكه قياس آقاى رائين در مورد همسر فقيد حضرت ولى امر بهايى با همسر رسول . مختلف اسالمى شده اند ِ◌  قرَ فِ  متضادّ 

ه گفته شد محتواى قياسشان نيز داراى روحى سياسى و دنيوى است و به كلى قياسى مع الفارق است، و چنان ك) ص(اكرم

دروغ است، ولى بايد از ايشان و اسالفشان در دهه هاى قبل و اخالفشان در بعد از انقالب اسالمى، كه قالب هاى ذهنيشان از 

ا فرقۀ شيعه متأثر شده، به زبان حال پرسيد كه امثال ايشانند كه به تفرقۀ اّمت اسالمى در ايران عزيز دامن زده و مى زنند ي

بقره (» ِاتقوااهللَ َو يَعلُِّمُكُم اهللُ «؟ !بهائيانى كه امثال آقاى رائين آنها را ساختۀ استعمار براى ايجاد تفرقه در اسالم مى دانند

۲۸۲.(  
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و اخالف شبيه ايشان چون آقاى عبداهلل شهبازى بعد از انقالب  -فى الحقيقه اين عبد وقتى راجع به امثال مرحوم رائين

تفّكر مى كند و ايشان را عليرغم دسترسيشان به كثيرى از اسناد دينى و سياسى، داراى اين چنين اشتباهات و تهمت  - اسالمى

، اول از بخش اّول فصلچطور شد كه بعضى فضالى اين مملكت كه بعضًا در همين . هاى فاحش مى بيند، حيرت مى كند

روش تحقيق و طبق كدام متودولوژى در تاريخ نويسى، اين دو  ايشان نوشتند؟ طبق كدام خالف، ذكرشان رفت، ۴ضمن نكتۀ 

! ؟»ال اقل آزاده باشيد«: را كه فرمود ؟ آيا نشنيديد نداى مظلوم كربالهم وطن عزيز راضى شدند دروغ يا موهومات بنويسند

ى  تاريخ در ترازوز كتاب شايد بتوان پاسخ اين سؤال و تهمت ها يا اشتباهات و توهمات حيرت انگيز مزبور را در قسمت ذيل ا

مرحوم عبدالحسين زرين كوب يافت؛ و نظر اين عبد با الهام از كتب آسمانى اديان مختلفه، اين است كه دروغگويى، با غرور و 

از آقاى رائين كه گذشت، اميدوارم . خود بزرگ بينى و عدم انصاف و عدم تقوى و عدم خشية اهلل و ترس از روز جزا ارتباط دارد

ف ايشان در سخنان مرحوم استاد زرين كوب تفّكر كنند، زيرا ذكر خير مرحوم ايشان در همان روزنامه اى شده است كه اخال

، ص ۲۴/۶/۱۳۸۴روزنامۀ جام جم، پنجشنبه(بارها حامل مقاالت كذب آن اخالف در رّد امر بهايى در سال هاى اخير بوده 

ى همۀ اهل » كارنامه«با اميد به اينكه !). تا كارنامۀ اسالم... ن زرين كوب بازخوانى كارنامۀ علمى استادعبدالحسيمقالۀ  ،۱۰

ين كوب نوشته اند عالم، به خصوص فضال و دانشمندان و محققين در محضر الهى سپيد باشد و نه سياه، به آنچه مرحوم زرّ 

كمك مى كند و از وقوع خطا  -عى از حقيقت نو -آنچه موّرخ را در اين همجوشى با تاريخ در نيل به حقيقت ... «: توجه فرماييد

البته آنچه مخصوصًا موّرخ بايد بشناسد ... در امان مى دارد اتكاء بر اسنادست و سعى در بررسى دقيق آنها -نوعى از خطا -

صًا در آن نوع خطا كه مخصو. كه نيل بدان تنها به ارادۀ او نيست» حقيقت«است كه اجتناب از آن به ارادۀ اوست نه » خطا«

آنها را بت مى ) ۱۵۶۱-۱۶۲۶(تاريخ بايد از آن اجتناب كرد، سرچشمۀ اصليش پرستش همان اوهام است كه فرنسيس بيكن 

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

از . م مثل فيلسوف اهميت دارداين مسألۀ حقيقت و خطا از مهمترين دشواريهاى فكر انسانى است و بررسى آن براى مّورخ ه

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

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

در مورد حقيقت تاريخى مشكل عمده اينجاست كه موضوع . خى مى خوانند اهميت خاص داردآنچه حقيقت و خطاى تاري

در خارج از ذهن موّرخ وجود ندارد؛ فقط نشانه هايى از آنها در خارج هست و خطاى تاريخى هم از آنجاست  -رويدادها -آن 

توجيه و تبيين آنها شيوه اى را كه منطقى و معقول  كه مّورخ از اين نشانه ها آنچه را معتبر نيست در خور اعتماد بشمرد يا در

كه بيكن در باب منشأ تعدادى از خطاها به كار مى برد هيچ جا به اندازۀ تاريخ مفهوم واقعى » بت«اين نام ... است بكار نبندد

ن از بت هاى نه آيا پيروى از تمايالت فردى و تعصب در عقايد شخصى نيز كه بر حسب تعريف بيك... خود را نمى يابد

شخصى است در تاريخ موجب انحراف هاى وحشت انگيز شده است و خطاهاى عجيب؟ قول به بخت و اتفاق كه موّرخ گه 

گاه در اثر فقدان اسناد كافى كه توجيه علمى را ممكن تواند كرد خود را از قبول آن ناچار مى يابد ممكن است در موارد ديگر 

  ...بتهاى بازارى - از اقوال و عقايد جارى براى وى اساس قضاوت واقع شود و منشاء خطابدون تحقيق و فقط در اثر تبعيت 

اجتناب از تقليد، از تعصب، از مهر و كين، از افراط در اعتماد به قوۀ فهم نيز كه مالبرانش براى دريافت حقيقت و پرهيز از خطا 

و هم در توجيه و تفسير اسناد خويش مى بايست در نظر توجيه مى كند همه از آنگونه است كه مورخ هم در جستجوى اسناد 

علّت منطقى خطا ضعف و نقص و . شايد به طور كلى بتوان گفت علّت خطا گاه امريست منطقى و گاه امرى اخالقى. بگيرد



 ٣٩٢

 
ان مى اين عقل محدود انس. محدوديت عقل انسان است كه اكثر حكما مانند مالبرانش و كانت و برگسون متوجه آن بوده اند

خواهد در كنه اشياء نفوذ كند و بر جهان نامحدود احاطه يابد و آن را چنانكه هست بشناسد و چون از عهده اين خواست 

همچنين دّقت و حافظۀ انسان ضعيف و . خويش بر نمى آيد به خطا مى افتد و حكم هاى خطا در باب جهان اظهار مى كند

اشتباه كند و يا در استقراء شرط فحص و » قياس«در ترتيب قضايا جهت  ناقص و محدود است و بسا اتفاق مى افتد كه

استقصاء را به جا نياورد و به خطا افتد و اين همه ناشى از ضعف و محدوديت عقل است و علّت خطا امريست ضرورى و 

د مى كند و دوست دارم در اما گذشته از اين يك علّت اخالقى نيز هست كه به علّت منطقى بروز خطا را تشديد و تأيي. منطقى

علّت اينكه انسان به خطا «: مى گويد. را نقل كنم كه مّورخ هم هست) ۱۷۰۴-۱۶۲۷(تفسير آن يك عبارت معروف بوسوئه 

عجله كردن در . حكم مى كند آنست كه دّقت و مالحظۀ كافى به كار نمى بندد و به عبارت ديگر در قضاوت عجله مى كند

كه انسان دربارۀ چيزى كه آن را خوب و درست نشناخته است حكم بكند و اين امر بر اثر غرور و قضاوت هم عبارتست از آن

  ».نخوت و شتابزدگى و غرض ورزى پيش مى آيد

به عقل خود فريفته مى شود و آنچه را به نظر خود  بدين گونه علّت اخالقى خطا غالبًا نخوت و غرور انسان است كه زياده از حدّ 

نظر فهميده  ِ◌  ضرورت اتكاء مى نمايد و كاهلى پيشه مى گيرد و بدانچه در بادى مى پسندد و بدان بيش از حدِّ درست مى بيند 

قضاوت را هم تعليق نمى كند بلكه به اندك علمى كه  -است بسنده مى كند و به بهانۀ خستگى از طلب حقيقت باز مى ماند 

خطا از اينجا پيدا مى شود كه انسان گويى خود را از حقيقت بيشتر  گاه نيز. حاصل كرده حكم مى نمايد و به خطا مى افتد

بارى مسألۀ تمييز بين حقيقت ... دوست مى دارد و نفع شخصى و مصلحت فردى را در كشف و بيان حقيقت دخالت مى دهد

ا مبالغه گراييده و خطا اولين قدم در راه هر نوع حقيقت جويى است و به همين جهت حكما در تحقيق آن شايد به وسواس ي

  ).۷، چاپ سوم، فصل ۱۳۷۰، نشر امير كبير، تهران، تاريخ در ترازو(» .باشند

   .۱۱۸رديۀ مذكور در يادداشت شمارۀ  ۲۰۳به نقل از ص  ١٧١

  .۱۵۰بع مذكور در يادداشت شمارۀ ؛ من۲، جلد سطوت ميثاق؛ اركان نظم بديع: دربارۀ موارد مذكور رجوع شود به ١٧٢

  ).۲۶۶، ص اركان نظم بديع(بيان حضرت ولى امراهلل است در شأن بيت العدل اعظم  ١٧٣

به در دنبالۀ بيانات مباركه مندرج در متن، حضرت بهاءاهلل مناجاتى . ۹۷-۹۸، صص درياى دانشبه نقل از . لوح دنيا ١٧٤

عربى مى فرمايند و الزم مى دانند كه سيد جمال آن را بخواند؛ اميد آنكه اخالف وى مناجات مزبور را بخوانند تا به نور عدل و 

 ).مراجعه شود. مى باشد ۹۸مناجات مزبور در همان منبع، ص . (انصاف و مغفرت الهى منّور شوند و جبران مافات نمايند

همانطور كه مشهود است معنى مزبور، بسته به . بيان حضرت عبدالبهاء در لوحى استمعنى فوق كه مضمون است، عين  ١٧٥

  ).۴۹-۵۰، صص۱مآخذ اشعار در آثار بهايى، ج(شأن صدور آن لوح مذكور شده و مفهوم بيت عربى از ابن فارض است 

 .۱۴۸-۱۵۰، صص درياى دانشلوح شكر شكن، به نقل از  ١٧٦

  .رجوع شود ۱۱۸به يادداشت  ١٧٧
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به خصوص براى آنكه با تمام وجود حقايق مزبور را . مراجعه شود ۵و  ۴، نكات از بخش اّول لدر اين مورد به فصل اوّ  ١٧٨

از دو خبرنگار و محقق فرانسوى غير بهايى، كولت گوويون و  باغبانان بهشت خداحس كنيد، تقاضا آنكه به عنوان نمونه كتاب 

  ).مراجعه فرماييد ۶۰نيز به يادداشت ( فرماييدرا مطالعه  فيليپ ژوويون

مى فرمايند و توضيح مى دهند كه با » انصاف«عربى شرط اساسى درك حقايق را  كلمات مكنونۀحضرت بهاءاهلل در ١٧٩

 َاَحب اَالشياِء ِعْندىَ «: و فهم ديگران نه به چشمانصاف است كه فرد مى تواند امور را به چشم خود ببيند و حقايق را بفهمد، و 

ِفُق ِبذِلَك َاْن ُتشاِهِد اَالشياَء ِبَعيِنَك ال ِبَعيِن اْلِعباِد َو َتْعِرُفها ِبَمْعِرَفِتَك ال ِبَمْعِرفَ ... اِالنصاُف  ِة َاَحٍد ِفى اْلِبالدِ َو َاْنَت ُتو...«  

ب و توضيحات مفصل و مقنع در آثار و كتب بهايى آمده است كه در ادامه به در مورد آنچه در ادامۀ متن مى آيد مطال ١٨٠

  .بعضى از منابع به مناسبت اشاره خواهد شد، اما بحث كامل آنرا خوانندگان عزيز بايد در كل منابع مالحظه فرمايند

ايجاد فرقه در امر بهايى  در مورد عدم. مسلخ عشق خواهد آمد ۳۶م، ضمن مطالب مربوط به ص دوّ  بخشدر اين مورد در  ١٨١

 ۱۳۲، نشر مؤسسۀ ملى مطبوعات امرى، ۱تأليف موهبت اهلل هائى، جلد » بحثى دربارۀ آيۀ توحيد«جمله رجوع شود به از

 .بديع

نفر از علماى حوزۀ علميۀ قم و نيز مراجعه شود به يادداشت  ۷، تصحيح ۹مقدمۀ قرآن مجيد شمارۀ  ۷۷به نقل از ص  ١٨٢

غيراز شهرستانى؛  الملل و النَِّحلتأليف دکتر محمد جواد مشکور؛  ملت ۷۳؛ و کتاب ۱۸۱شماره  صِفَرُق از سيوطى؛  جامع ال

 .... ؛ ۳۵۹، ص ۲، ج سفينۀ ِبحاراز عبدالقاهر بغدادى؛  ،بين الِفَرق الفرق ؛الّشيعه

در . مراجعه شود ۲۳اسالم است به يادداشت شمارۀ ه مختص ظهور موعود در مورد اينكه اين آي. ۳۲-۳۳سورۀ توبه، آيات  ١٨٣

  .اين مورد به كتب استدالليۀ بهايى مراجعه شود

از اول ابداع تا يْوِمنا هذا در ظهور مظاهر مقدسه چنين عهد محكم متينى گرفته «: حضرت عبدالبهاء مى فرمايند ١٨٤

، ۲،جسطوت ميثاق، به نقل از ۸۴-۸۵، صص ۳مكاتيب (» حال چنين ميثاقى صريح به قلم اعلى وقوع نيافتهتا به «...»نشده

در شريعت اهلل انشقاق حاصل گشت و معلوم نبود كدام فرقه و «: راجع به مسيحيت، حضرت عبدالبهاء مى فرمايند). ۲۱ص 

ح هيچ مركزى را كه هر كسى بتواند مراجعه نمايد يا علّت هم آن بود كه حضرت مسي. حزبى راه راست و درست مى پيمايد

سطوت ميثاق، . ترجمه(» وصى و جانشينى كه كالمش نافذ و بابى به سوى حقيقت باشد مشخص نساخته و تعيين ننموده بود

و حتى در دور فرقان و متن قرآن كريم هيچگونه حكم محكم ... «: حضرت ولى امراهلل نيز فرموده اند). ۲۱- ۲۲، صص۲ج 

دستور قاطع مبرمى راجع به وصى و خليفه نازل نگشته و همين امر سرچشمۀ جميع اختالفات و انشقاقات و انشعابات و تحزب 

و تجّزى گرديد و اعضاء و متابعين دين رّب االنام را متفرق و متشتّت ساخت و شريعۀ مقدسۀ اسالم را از حيثيت و اعتبار 

تى واقعۀ غدير خم به علّت شفاهى بودن و عدم تصريح حكم محكم به عنوان و ح). ۲۲همان،ص . ترجمه(» بينداخت

و يا بعضى بيانات دربارۀ ديگران كه آنها نيز فاقد چنين تصريحى بودند، آنقدرها قطعى و محكم ) ع(جانشينى حضرت امير 

چه كه اگر غير از اين بود به ) ۱۰- ۱۲ ، صصاركان نظم بديعنيز (نبود كه بتواند كّل اّمت را قانع سازد و از انشقاق باز دارد 

قبل از وفات، در بستر، از اصحاب نمى خواستند كه وسايل تحرير بياورند تا هيكل ) ص(قول شيعيان، حضرت رسول اكرم 

 .مباركشان چيزى مرقوم فرمايند كه پس از صعودشان اّمت فرقه فرقه نشوند، و اصحاب نيز چنين نكردند
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جالب آنكه ادعاى ريمى كه مستند به هيچيك از ). در نّصى مشابه(۱۶۶۵و نيز بند  ۱۵۶۲بند  ،»انوار هدايت«. ترجمه ١٨٥

مالحظه  بيانات حضرت ولى امراهلل نبود، با اين بيان حضرتشان نيز مخالف است، چه كه همانطور كه بيان مبارك را در متن

ه ادعاى خود را مبتنى بر عضويت و رياستش در شوراى فرموديد، امكان تفرقۀ دائمى در امر بهايى وجود ندارد و لذا ريمى ك

لزومًا بايد بيان ) ۱۱۶-۱۲۰و  ۲۳۱- ۲۷۰صص  اركان نظم بديع(بين المللى انتصابى از طرف حضرت ولى امراهلل مى دانست 

 .مزبور از حضرتشان را نيز مى پذيرفت و مى دانست كه نمى تواند موجب تفرقۀ دائمى شود

  .۴۱-۴۲، صص معارف عمومى ۳۷ۀ به نقل از جزوۀ شمار ١٨٦

از حضرت  قرن بديعو چهار جلد  بديع ۱۰۱نوروز توقيع منيع : جمله رجوع شود بهازبراى مالحظۀ عاقبت بعضى از ايشان،  ١٨٧

 .ولى عزيز امراهلل َارواُحنا ِفداهْ 

  ....؛۲۶۶، ص ۴، جقرن بديع؛ ۱، جقرن بديع ١٨٨

لوح شيخ و  كتاب بديع: براى اطالع بيشتر رجوع شود به. اشاراتى خواهد شد دربارۀ شبهات ازلى ها در اين مورد در ادامه ١٨٩

 .از آثار حضرت بهاءاهلل و بسيارى از مجلدات ديگر از آثار ايشان و نيز حضرت عبدالبهاء و كتب علماى ِفى اْلَبهاء نجفى

  .۱۰، ص اركان نظم بديع ١٩٠

 ).ست آن مشخص استمباحث مربوط در فهر( به همان منبع سابق مراجعه شود  ١٩١

 .مراجعه شود ۵و  ۴، نكات از بخش اّول ۱به فصل  ١٩٢

ورود به اين بحث و توضيح جامع الوجوه حقايق مربوط به آن مفصل است و در آثار خود حضرت اعلى و طلعات مقدسۀ  ١٩٣

  .طالبين بايد به آنها مراجعه فرمايند. آئين بهايى و نويسندگان بهايى آمده است

  .مراجعه شود ۱۳ار االنوار، ج جمله به بحاز ١٩٤

گمان  - و تا مدتى نيز ازلى ها -قليلى از بابيان  بعدها اقلِّ . ۱۲۷۹سال تا سنۀ  ۱۹و حداكثر آن،  ۱۲۶۹تا . ق. ه ۱۲۶۰ ١٩٥

به حساب ابجد (نمودند كه بعضى از اشارات و بشارات تأويلى حضرت باب در كتاب مستطاب بيان درباره سنۀ مستغاث 

يعنى شايد (از ظهور بابى ظاهر خواهد شد  ۲۰۰۱معنى است كه موعود بيان يعنى حضرت َمْن يْظِهُرُه اهلل در سنۀ به اين ) ۲۰۰۱

، حال آنكه طبق بيانات صريحۀ حضرت .)ق. ه ۳۲۶۱=  ۲۰۰۱. + ق. ه ۱۲۶۰و يا / م ۳۸۴۵=  ۲۰۰۱+ ميالدى  ۱۸۴۴

لوح شيخ : در اين مورد رجوع شود به(تعيين شده بود  سال از ظهور حضرتشان براى ظهور موعودشان ۱۹و  ۹باب فاصلۀ 

-۹۹و ۴۸، صصاشراقات؛ ... ،۲۲۲-۲۲۳، ۱۱۳-۱۱۷، صصكتاب بديع؛ ۲۰۶، ۱۷۸- ۱۹۱، ۱۶۵ - ۱۶۷، صص نجفى

باب : ؛ كتاب مستطاب بيان فارسى ۶۲، ص ۸، جمائدۀ آسمانى؛ ۱۸۸،۲۵۱، لوح اول و نيزصص۷، جمائدۀ آسمانى؛ ۹۲

مقالۀ شخصى ...،۳از  ۱۵، ۷از  ۱۰، ۹از  ۱، ۶از  ۷، ۷از  ۸، ۳از  ۱۲تا آخر همان باب،  ۳از  ۸ ،۲از  ۱۶، ۱از واحد  ۱

اسرار ، ۹۸۳،  ۸۲۱- ۸۲۵: ، صص۲، ج قاموس ايقان؛ ۵۱۴-۵۲۵، صص ۲، ج رحيق مختوم؛ ۲۹- ۳۱، صص سياح

، ص ۱، ج ضراتمحااز جناب محمد على فيضى؛  نقطۀ اولى؛ كتاب ۶۴، ص بهجة الصدور، ۴۲۶، ص ۴، جاالثار

و نكتۀ مهم نيز آنكه در احاديث اسالمى هم مّدت دورۀ قائم از .... جناب نعيم؛ دالئل العرفان؛ رسالۀ صدر الصدور؛ ۲۹۳
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فصل ؛ و نيز رسالۀ صدر الصدور؛ ۴۳، صمفتاح باب االبواب؛ ۱۳، جبحاراالنوار(سال ذكر شده است  ۱۹و  ۹جمله 

ر داليل نقلى محکِم مزبور عقًال و منطقًا نيز محال است منظور از سنۀ مستغاث و عالوه ب...)). ؛۱۳۳-۱۳۴، صصالخطاب

. براى اعصارى متمادى تشريع نشده است مستطاب بيانسال ديگر باشد، چه كه نظر به ِحَكم بالغۀ الهيه، احكام كتاب  ۲۰۰۱

صَحِف آسمانى را بايد فى اين مُ «: در اين خصوص مى فرمايند ۱۵۱، ص۱، جقرن بديعحضرت شوقى ربانى در كتاب 

الحقيقه گنجينه اى از وعود و بشارات و شرح اوصاف و نعوت حضرت موعود دانست، نه سنن و احكامى كه دستور و نظام 

اين ... مستمر جامعۀ بشريه را تشكيل داده و يا براى داللت نسل هاى آيندۀ انسانى در قرون و اعصار متمادى مقرر شده باشد

من اصول و قواعد و احكام و فرائضى است كه متعّمدًا به نحو شديد و غليظ تشريع گرديده و منظور از آن منشور الهى متض

ل جديد در انهدام تأسيسات عتيقۀ باليه و ايقاظ رؤساى دين و انتباه غافلين از َرقِد غفلت و خمودت و ايجاد انقالب و تحوّ 

سال بود  ۱۹تا  ۹به نظر بنده شايد از جمله به خاطر تعيين همين فاصله  ».قلوب و تمهيد سبيل براى ظهور دور بديع بوده است

كه در بين آن و قبل از آن، چنانكه در ادامۀ متن خواهد آمد، بعضى بابيان به علّت حيرت و سردرگمى و يأس و انتظارى كه 

رت باب به اسماء و صفات واال براى ظهور موعودشان داشتند، مدعى بعضى مقامات شدند؛ و چون بعضى از آنها از قلم حض

مخاطب شده بودند و داراى بعضى كلمات و بيانات و مناجات بودند، مورد حسد يحيى ازل كه مقام اسمى ظاهرى خود را 

از جمله (خود صريحًا آنها را تكفير نمود و حكم قتلشان را داد  مسَتيِقِظ جمله در كتاب ازكمتر از آنها مى ديد واقع شدند و ازل 

كفر ) جمله نور اهلل ذكر كرده استازازل خود را (، يعنى بكشيد كسانى را كه به نور اهلل »قاِتُلوا الذيَن َكَفُروا ِبُنوِر اهلل«: ويسدمى ن

مى دانستند  ۲۰۰۱و فى الحقيقه اگر بابى ها منظور از اسم مستغاث را )). ۲۳۷، ص مفتاح باب االبواببه نقل از . (ورزيدند

و  ۹ر مدعى مقامات فوق مقام ظاهرۀ اسمى ازل شدند؟ لذا حداقل يكى از داليل ادعاهاى مزبور اين بود كه سنه چرا افراد مزبو

و جالب آنكه . را كه در بيان فارسى و عربى و ساير آثار حضرت باب تصريح شده بود، نزديك مى ديدند و منتظر ظهور بودند ۱۹

و بعد از آن رسمًا و علنًا به حضرت . ق. ه ۱۲۷۹- ۱۲۸۵ر فاصله سال هاى وقتى به تدريج اكثريت قريب به اتفاق بابيان د

مزين شدند، » بهايى«بهاءاهلل به عنوان َمْن يْظِهُرُه اهلل موعود بيان ايمان آوردند و قوًال و عمًال و ظاهرًا و رسمًا و باطنًا به عنوان 

مدعى مقاماتى چون ربوبيت و الوهيت و شريك بودن در  را فراموش كرد و بنفسه) ۲۰۰۱(خود ازل نيز عمًال سنۀ مستغاث 

و با چنين ادعاهايى، ادعاى َمْن يْظِهُرُه  ۲۶سطوت ميثاق، ص(عصمت كبرى كه صرفًا مخصوص انبياء و رسل است، شد 

ين است كه همين امر دليل اعظم بر ا) ۲۷۹، صمفتاح باب االبوابجمله رجوع شود به ازدر اين مورد ./ اللهى نيز حاصل بود

كه اقوال و اعمالش كل به هواى نفس و هوى و ريا بوده و نه خلوص و هدايت و تقوى و همين ادعايش به مصداق همۀ آثار 

مراجعه  ۱۹۶  مورد به متن و يادداشت شمارۀدر اين ( دليل بطالن ادعاى وصايتش نيز مى باشد -جمله مستيقظاز -خودش 

  ).شود

بعد از وفات حضرت ) ع(همانطور كه در بند د قبًال ذكر شد، دين حضرت باب نياز به وصى حقيقى كه مانند ائمۀ اطهار  ١٩٦

هدايات آن حضرت و قرآن كريم را پى گيرى فرمايند و جامعه را راهنمايى كنند، نداشت، چه كه دورۀ آن به قدرى ) ص(محمد 

حقيقى، خود موعود حقيقى آن دين بايد ظاهر مى شد كه همينطور نيز شد، و  ىِّ كوتاه بود كه به جاى نياز به بودن يك وص

در .) ق. ه ۱۲۶۹(حضرت بهاءاهلل  تا اظهار امر خفىِّ . ق. ه ۱۲۶۶جامعۀ بابى در فاصلۀ سه سال از شهادت حضرت باب در 

ود، كه آن نيز به تدبير حضرت سياه چال طهران، فقط نيازمند حفظ وحدت و جهت جامعۀ خود در آن جّو خفقان وباليا ب

به خاطر حفظ مرجع و مدير اصلى  –بهاءاهلل و حضرت باب، قبل از شهادتشان، از طريق ايجاد جلب توجه بابيان و نيز حكومت 
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 -كه هميشه تا آخرالحيات محفوظ از باليا بود -به يك مرجع و مركزيت اسمى غايب، يعنى يحيى ازل  -دين بابى و جامعۀ آن 

د، و دليل صّحت اين تحليل آنكه به قول خود ازلى ها، نام وى زمانى تشهير شد كه خود حضرت باب در حيات حاصل ش

بودند و در سجن به سر مى بردند و بديهى است تا وقتى مظهر ظهور الهى خود زنده است نيازى به وصى و مرجعى كه به جاى 

مرجعيت نيز از همين حقيقت پيداست، و به همين جهت  او جامعه را هدايت و رهبرى كند نيست و حكمت اسمى بودن

اينكه امثال آن نفوس محتجبه به ذكر وصايت از ما يُقوُم «: چنين مى فرمايند ۳۴۳-۳۴۴، صص كتاب بديعحضرت بهاءاهلل در 

به چنين كلمه، مخصوص ) حضرت باب(غافل شده اند، اوًال بدان َفَو اهلِل الذى ال ِالَه ِاّال ُهْو كه ابدًا نقطه اولى ... ِبِه اْلَوصى

و ديگر همچه ذكرى ابدأ نبوده مگر آنكه بعضى الواح نوشته اند و به اسم نقطه اولى شهرت ... نفسى، در بيان تكلّم نفرموده

نيست كه بخواهيم از نفسى َب ِبرِب اْلَبهاء و ثانيًا اين رتبه، رتبه اى ُكلها َكذ ) ازل مراجعه شود ُمسَتيِقِظ در اين مورد به (داده اند 

سلب نماييم يا اثبات نماييم چه كه آنچه فخر وصى است آن ما يُقوُم ِبِه اْلوصايْة بوده و خواهد بود و بعد از انقطاع، عند اهلل 

زيرا كه جوهر كل «: ذكر نداشته و نخواهد داشت چنانچه نقطۀ اولى ُروُح ما ِسواُه ِفداُه در اين مقام مى فرمايد َقوُلُه َعز ِذکُرُه 

همان است كه آن محتجب مانده از چيزى كه وصى به آن وصى است، نه اينست كه اين شأن وصايت را هم به شأن خاص 

نظر كنى بلكه ناظر شو ِبما يُقوُم ِبه كه امر شجره حقيقت باشد، كه اگر فرضأ رسول خدا به اسم وصايت نصب نمى فرمود، امروز 

كل اينها از براى اين است كه در يوم ظهور به اسماء محتجب نمانى بلكه نظر كنى ِبما يُقوُم ِبِه  .ذكر به غير وصايت مى شد

حال قدرى تفكر نما تا عارف شوى كه كل به امر او معززند و به ذكر او مفتخر، و » اَالسماُء ِمْن ُكلِّ َشىٍء َحتّى ِذْكُر النبى انتهى

 براى توضيح اين حقيقت، طالبين به آثار بهايى رجوع كنند، و. (»خود تجاوز ننمايند اين شأن صادق است مادامى كه از حدِّ 

خود ازلى ها، اين نكته قابل اثبات است چنانكه اكثرى از ايشان به تدريج در طول  نوشته هاىنكتۀ مهم آنكه حتى بر مبناى 

گسستند و در گروه هاى سياسى و غيره مستهلك شدند و به  تاريخ امر بهايى، به آن پيوستند مگر عدۀ قليلى كه عمًال از امر بابى

  ).لذا توصيه آنكه حتمًا به آثار خود ازل و ازلى ها نيز رجوع شود. مسلمانى تظاهر كردند

يكى از موارد بديع در امر بابى آنكه، مظهر ظهور آن در آثار مختلفه، مؤمنين مختلفه را به اسماء و صفات الهى خطاب مى  ١٩٧

و فلسفۀ آن اين بود كه كل وجود حاكى از خدا باشد و احدى در عالم باقى نماند مگر آنكه نشان الهى در او مشهود فرمودند 

اين است كه مؤمنين تشبيه به آيينه هايى مى شدند كه اسماء و صفات الهى در آنها منعكس بود و البته بارها تذكر هم . باشد

مقام حق، و شديدًا نهى  قام خلق و آيينه بودن بر آنها اطالق مى گردد و نه در حدِّ مى دادند كه اسماء و صفات مزبور در حّد م

همين فرموده بودند كه خلق را ذاتًا به رتبۀ حق نرسانند يا نعوُذ باهلل حّق را از علِّو مرتبۀ خود به دنّو مرتبۀ ناسوت تنزل ندهند و به 

و صفات بر هر نفس مادامى صادق است كه آيينۀ وجودش رو به  جهت بود كه مكررًا توضيح فرموده بودند كه آن اسماء

ستودعه يا خورشيد مالك اصلى آن اسماء و صفات باشد و به محض اينكه آيينه رو از خورشيد بگرداند، آن اسماء و صفات مُ 

اصل ناسوتى خود  عاريتى به مقام خود كه خورشيد مظهر ظهور است راجع مى شود و آن آيينه هاى زنگار گرفته و محروم به

، از جمله ۴از واحد  ۱جمله باب از بيان فارسىو  كتاب بديعجمله رجوع شود به ازدربارۀ فتح باب اسماء . (راجع مى گردند

ْسِم فى ُظُهوٍر ِمْن «: چنين مى فرمايند - باب - به نقل از حضرت اعلى  ۲۵۶در كتاب بديع، ص  ِالى حيَنٍِٔذ ما ُفِتَحْت باُب اْالِ

اين از فضل خدا براى بيانى ها يا . تا حال باب اسم در ظهورى از قبل گشوده نشد(» ا ِمْن َفْضِل اهلِل ِلَمْن ِفى اْلَبيانهذ. قبل

  ). بابى ها مى باشد

  .۱۳، ج بحاراالنوارو  قاموس ايقانرجوع شود به  ١٩٨
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ور موعود آن دين، در پيروان دين مذكور در مورد اين تنگى و ضيق معيشت معنوى كه در آخر دورۀ هر دين قبلى، قبل از ظه ١٩٩

مراجعه  قاموس ايقانو  جواهر االسرارو لوح  مستطاب ايقانبه وجود مى آيد و در كتب آسمانى قبل به آن اشاره شده، به كتاب 

يط دوران و در مورد حيرت مزبور نيز شايان ذكر است كه عينًا در احاديث اسالمى مذكور شده است كه از عالئم و شرا. فرماييد

از آنجا كه طبق آثار اسالمى، آيات قرآن مجيد و احاديث داراى معانى و وجوه و . ظهور موعود اسالم غيبت و حيرت است

در مورد وجود . مصاديق گوناگون ظاهرى و باطنى هستند، لذا غيبت و حيرت مزبور نيز مى تواند داراى مصاديق گوناگونى باشد

 ۲۸از استاد عّالمه سيد محمد حسين طباطبايى، ص  قرآن در اسالمو حديث، در كتاب  معانى و مصاديق مختلف در آيات

و نيز در كتاب مستطاب ايقان به نقل از كتب حديث، اين دو مورد » ِان ِلْلُقرآِن َظهرًا َو َبْطنًا ِالى َسْبَعِة َاْبُطنْ «: اين حديث مذكور

ِلُكلِّ ِعْلٍم َسْبُعوَن َوْجهًا َو «؛ )۱۹۸ص (» ُد ِمنها ِاحدى َو َسْبعيَن َوْجهأ َو َلنا ِلُكلٍّ ِمنها اْلَمْخَرجُ َنْحُن َنَتَكلُم ِبَكِلَمٍة َو ُنري«: مذكور

  ).۱۹۸ص (» َليَس َبيَن النّاِس ِاّال واِحٌد َو ِاذا قاَم اْلقأُِم يُبث باقى الُّوُجوِه َبيَن النّاس

ف تصور بيش از هزار ساله جارى، يكى ايام بين دو ظهور است كه به ظاهر، بر اين اساس از جمله مصاديق غيبت، بر خال

مظهِر ظهور در بين مردم نيست ولى در حقيقت در عالم الهى و عالم امر موجود است و به مردم فيض معنوى و حيات مى 

؛ رسالۀ ۱۹۷، ۱۴۴ص فصل الخطاب، ص(رساند، و ديگرى عبارتست از غيبت مظهر امر، قبل از ارتفاع ندا و دعوت خلق 

، مانند غيبت حضرت موسى از مصر به مدين، غيبت حضرت نقطه اولى از فارس قبل از اّدعاى قائميت و توجه )صدر الصدور

به اين جهت است . و امثال آن) همان منبع(آن حضرت به اصفهان، و يا غيبت حضرت بهاءاهلل از بغداد به كوههاى سليمانيه 

) ع(احاديث تشبيه به غيبت حضرت يوسف شده كه از كنعان به مصر برده شد چنانكه حضرت صادق كه غيبت قائم موعود در 

بحار االنوار به روايت سدير (» الخ... ِان فى صاِحِب هذا اَالْمِر َلِشْبٌه ِمْن يوُسْف َفُقْلُت َكَانَك ُتْخِبُرنا ِبَغيَبٍة ِاْو َحيَرةٍ «: مى فرمايد

راوى گويد به آن حضرت گفتم گويا ما را به . آينه در صاحب اين امر شباهتى به يوسف است هر: مضمون حديث). فىصير

آن حضرت فرمود چه انكار مى كنند اين خلق اشباه خنازير اين را هر آينه برادران يوسف عقال . غيبتى و يا حيرتى خبر مى دهى

با او تكلّم و خطاب و معامله كردند و برادران او بودند و او  و صاحبان مغز و اسباط و اوالد انبيا بودند داخل شدند بر يوسف و

برادر ايشان بود و نشناختند او را تا آنكه او خود را به ايشان شناسانيد و به ايشان گفت كه من يوسف هستم؛ پس او را آنوقت 

كه با يوسف معمول داشت كه صاحب پس چه انكار مى كنند اين اّمت كه خداوند عز َو َجل با حّجت خود آن كند . شناختند

مظلوم شما كه حّق او را انكار مى كنند حضرت صاحب االمر در ميان خلق تردد نمايد و در بازارها بگردد و بر فرش قوم پا 

به گذارد و نشناسد او را كه قائم موعود است تا آنكه خداوند تبارك و تعالى او را اذن دهد كه خود را به خلق بشناساند چنانكه 

پس مالحظه مى شود ). انتهى(يوسف اذن داد حتى آنكه برادران يوسف به او گفتند آيا البته تويى يوسف و او گفت منم يوسف 

كه غيبت قائم مثل غيبت يوسف است و غيبت معقول همين است نه آنچه تصور شده و بر وفق حديث حضرت باب در ميان 

تجارت مى نمود و كسى نمى دانست كه ايشان مهدى موعود است تا آنكه اذن خلق سير مى فرمود و در بازار فارس و بوشهر 

الهى رسيد و اظهار امر واقع شد و ابتدا خويشان و منسوبان آن حضرت را كه از ذّريۀ نبوى بودند حيرت فرو گرفت و حين اّدعاى 

آيا تويى قائم موعود و جواب مى  قائميت، اكابر اصحاب آن حضرت را تزلزل و تحير دست داد و مكّرر سؤال مى نمودند

  ).۱۹۸-۱۹۹فصل الخطاب، جناب ابوالفضائل گلپايگانى، صص (فرمودند كه منم قائم موعود 

طنان عزيز بيشتر پى برند كه منظور از غيبت قائم، اوهام به هم بافته شدۀ هزار ساله نيست، توجه آن عزيزان را وو براى اينكه هم

جلب مى نمايد كه حضرت در جواب  ۱۳به نقل از اّم هانى ثقفيه مندرج در بحار االنوار ، ج ) ع(به حديث امام محمد باقر 
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هذا َمْوُلوٌد فى آِخِر «: مى فرمايند) ۱۵-۱۶تكوير ،(» َفال ُاْقِسُم ِباْلُخنِس اْلَجواِر اْلُكنسِ «سؤال او راجع به آيۀ مباركۀ قرآن مجيد، 

اين تولّد شونده اى است : مضمون» ...هَتدى فيها َاقوامٌ فيها َاقواٌم َو يَ  ِضل ْلِعْترِة َتُكوُن َلُه َحيَرٌة و َغيَبٌة يَ الزماِن ُهَو اْلَمهدى ِمْن هذا ا

... او را حيرتى و غيبتى است كه در آن گروهى گمراه گردند و گروهى هدايت يابند. در آخر الزمان و او مهدى است از اين عترت

همانطور كه مشهود است، قائم موعود مولودى است كه در آخر زمان متولد مى شود ). ۱۹۴خطاب، ص با استفاده از فصل ال(

و نيز از مصاديق حيرت و غيبت مذكور در حديث آنكه اين حيرت و غيبت پس از . (!) ق. ه ۲۵۵و نه طبق سناريوى مشهور در 

يعنى حضرت محمد خاتم  -رين مبّشر به ظهور ايشان كه عبارت از ظهور موعود اديان پس از آخ(والدت او و در آخر زمان 

واقع مى گردد و نه آنچه كه به نام غيبت صغرى و ) سالۀ دين مقّدس اسالم مى باشد ۱۰۰۰در انتهاى دورۀ  - ) ص(النبيين 

ود به جمله رجوع شازسالۀ اسالم، و غيبت صغرى و كبرى  ۱۰۰۰در مورد معنى آخر الزمان، قيامت، دورۀ (كبرى تصور شده 

). و كثيرى از آثار بهايى رسالۀ صدر الصدور؛ فصل الخطاب؛ فرائد؛ قاموس ايقان؛ بيان، كتاب مستطاب ايقانكتاب مستطاب 

آنكه  -و نيز گوياى احتمال مصاديق متفاوت در كم و كيف حيرت و غيبت مذكور -و حديث ديگر كه مثِبت حقايق فوق است 

مى ) حيرت و غيبت چه مّدت است؟(َكْم َتُكوُن اْلَحيَرُة َو اْلَغيَبُة؟ «كه پرسيده بود  در جواب اصبغ بن نباته) ع(حضرت امير

ص » فصل الخطاب«كتاب كافى به نقل از . شش روز يا شش ماه، يا شش سال(» ِستُة َاياٍم َاْو ِستُة َاْشُهٍر َاْو ِست ِسنينْ : فرمايند

۱۴۴.(  

ر عبارت از دورۀ بعد از شهادت حضرت رّب اعلى است که بابيان به مّدت شش لذا مصداق ديگرى از غيبت و حيرت مذكو

دچار حيرت و .) ق. ه۱۲۷۲تا بازگشتن حضرت بهاءاهلل از هجرت به كوههاى سليمانيه در سال . ق. ه ۱۲۶۶از (سال 

ز جهاتى حضرت باب و توضيح آنكه چون ظهور بهايى، موعود و دنبالۀ ظهور بابى است و ا. سرگردانى و اعمال سوء بودند

يعنى حضرت  -مثًال در احاديث است كه حضرت مسيح رجعت مى فرمايند (حضرت بهاءاهلل آن دو را يكى تلّقى فرموده اند 

؛ و كتب مفاوضات؛ بيان، مستطاب ايقاندر مورد معنى رجعت انبياء و ائمۀ اطهار در آخرالزمان به كتاب مستطاب ( -بهاءاهلل

) ۳۱و  ۲۵مفتاح باب االبواب، صص (ارند زنمازمى گ -يعنى حضرت باب -ر قائمو پشت س) مراجعه شود استدالليۀ فوق الذكر

را دفن مى  -يعنى حضرت باب -و نيز در همان احاديث است که حضرت بهاءاهلل به مصداق رجعت حسينى، قائم موعود 

بابى، عامل و پشت سر ا پذيرفتند و به تعاليم و همۀ اينها واقع شد چنانكه حضرت بهاءاهلل اول دعوت حضرت باب ر. كنند

ر بودند و بعدها پس از شهادت حضرت باب، مقدمات حمل جسد مطهر آن حضرت را به اراضى يساسالک و حضرت باب 

سال، جسد مزبور توسط حضرت عبدالبهاء در كوه كرمل در حيفا دفن  ۶۰مقدسه تدارك فرمودند و به دستور ايشان، پس از 

از آنجا كه طبق احاديث سابق الذكر يكى از معانى غيبت عبارت از وفات و صعود مظاهر مقدسه است كه همچون ؛ و )گرديد

خورشيدى در آخر دورۀ رسالتشان غروب مى كنند تا در ظهور بعد از مشرقى جديد طلوعى جديد با اسم و رسمى جديد فرمايند 

به علّت بالياى وارده . ق. ه ۱۲۶۶غيبت يا شهادت حضرت باب در پس از ) رجوع شود قاموس ايقانبه منابع فوق الذكر و (

بر بابيان و تبعيد حضرت بهاءاهلل به بغداد و اجتماع قسمتى از بابيان در آنجا و اعمال سوء ازل و هجرت و غيبت دو سالۀ 

شدند كه نمى دانستند سرنوشت حضرت بهاءاهلل به كوه هاى سليمانيه، قسمتى از بابيان ايران و بغداد دچار سردرگمى و حيرتى 

دين الهى و ادامۀ طريقشان به چه شكل خواهد بود و به اين جهت بعضى در اثر اين وضع و به خاطر مخفى بودن ازل از خوف 

جان، وصايا و نصايح حضرت باب را فراموش كردند و به اعمال و اقوال سوء گرفتار شدند و در اين وضع بد و بالتكليفى 

 – ۱۸۲، ۱۳۴ – ۱۴۳،  ۸۵ – ۸۶،  ۳۱۴،  ۳۱۳فصل الخطاب، صص(كه در احاديث اسالمى مذكور بعضى نيز چنان
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تا اينكه حضرت بهاءاهلل . مدعى مقامات مختلفه اى كه در متن نيز به آن اشاره شده شدند) ۳۰۷ – ۳۰۸، ۲۵۹ – ۲۷۵، ۱۸۱

تربيت مجدد فرمودند و آنان را در صف بندگان از هجرت كردستان باز گشتند و بابيان حيران و سردرگم و غافل را هدايت و 

  ).۱۳۸،ص ۷مائده آسمانى، ج(مخلص خدا و اهل يقين در آوردند 

است كه به نقل ) ع(از جمله حديث ديگر كه مؤيد مطالب فوق در خصوص غيبت و حيرت است روايتى از حضرت امام رضا 

هم از اوالد تو قائم است و مظهر دين و پهن كنندۀ عدل ن«: چنين فرموده اند) ع(خطاب به امام حسين ) ع(از حضرت على

وليكن بعد از غيبتى و حيرتى كه كسى ! بلى واهلل«: عرض كرد كه آيا اين از امور حتميه است كه البته خواهد شد؟ فرمود» .است

نان كه خداوند از ايشان ، آ)يقين در برابر حيرت و سر درگمى(بر دين او نماند مگر بندگان مخلص خدا كه مباشر روح يقينند 

به نقل از ص (» محبت و واليت ما را گرفته و ايمان را در دل ايشان درست و ثابت فرمود و به روح حق ايشان را تأييد نموده

  ).عالم حوزۀ علميۀ قم ۷، تصحيح ۹مقدمۀ قرآن مجيد، شمارۀ  ۸۲

ه با توجه به ديگر احاديث، گوياى اين حقيقت نيز شده است ك» دين قائم«خوب مالحظه فرماييد كه در حديث فوق ذکر 

جديد ظاهر مى شود و پس از ظهور است كه غيبت او به شكل فوق واقع مى شود و نفوس » دين و كتاب«است كه قائم با 

 ،قاموس ايقان، ايقانجديد قائم مراجعه شود به كتاب » دين و كتاب«درمورد (نمى مانند » دين او«حيران و سرگردان شده بر 

همچنين آن طور كه در ادعيه و احاديث اسالمى وارد، قائم ...). ،۱۳، بحار االنوار، ج ۲۱۸- ۲۲۴، صص فصل الخطاب

يا » ابن«كه بديهى است منظور از ) ۳۳مفتاح باب االبواب، ص (موعود فرزند حضرت محمد و على و فاطمه خطاب شده 

) ع(بلكه منظور فرزند از نسل آنان است چنانكه به همۀ ائمۀ اطهار ، فرزند مستقيم بى واسطه نمى باشد »اوالد«يا » فرزند«

اطالق مى شده و همين حقيقت دربارۀ حضرت باب واقع شده زيرا كه ايشان از نسل حضرت محمد » ياْبَن فاِطَمة الزهراء«

همين يادداشت مراجعه دربارۀ توضيح بيشتر به كتب مذكور در (مى باشند و از سادات، متولد شده اند ) س(و فاطمه ) ص(

حقايقى كه در فوق ذكر شد، مفاد احاديث مربوط به رجعت و تكرار مصاديق دربارۀ ظهور قائم موعود و تاريخ آن را نيز . شود

ُة َبْعَد هذا اْلّدوَرةِ «: اثبات مى كند چنانكه حضرت باب در تفسير سورۀ يوسف مى فرمايند َلَك اْلَكر مائدۀ آسمانى، ج(» و ِان 

 . در اين مورد به رسالۀ جناب صدر الصدور مراجعه شود). ۱۴، ص ۷

  .مراجعه شود ۱۹۷و  ۱۹۶ به يادداشت شمارۀ ٢٠٠

  .۱۹۹معارف عمومى و يادداشت شمارۀ  ۱۶؛ نشريۀ قرن بديعجمله از ٢٠١

  .نجفى، كه در آن براى ازليان دلسوزى كرده ذكر شد بهاييانجمله قبًال در همين متن، در مورد رديۀ زا ٢٠٢

در مورد اينكه در همين مقطع كوتاه ازل چه نقشى در ظهور و بروز فساد مزبور در امر بابى و جامعۀ آن داشت، در اينجا نمى  ٢٠٣

ر خود ازل كه آينۀ تمام نماى او و درونش و اقوال و كردارش و نافرمانى هايش و نيز آثا -توان نوشت و طالبين بايد به آثار بهايى

در مورد بعضى اعمال سوء او و همدستانش در مقطع . (مراجعه فرماييد - از تعاليم حضرت باب و تجاوزش از حد خود مى باشد 

  .توجه شود ۲۰۴نيز به يادداشت شماره ). ذكر شد  ۱۳۲و  ۱۲۷مشروطيت، قبًال در يادداشت هاى 

ضيحات لطيفى بيان ، تو۳۰۷-۳۱۶، صص فصل الخطابدر كتاب   در مورد آنچه در متن ذكر شد، جناب ابوالفضائل ٢٠٤

به دارالّسالم ) حضرت بهاءاهلل(در سنوات اوليه كه آن وجود اقدس «: جمله خالصه و مضمون آن چنين است ازكه  نموده اند
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ورود فرمود، افق ديانت چندان مظلم و تاريك بود كه جز صاحبان ابصار حديده و آن هم اّال قليُلون، مشرق نور الهى را ) بغداد(

لما يوَجُد َو َيُكوُن، به مركز حقيقى امر اهلل پى نبردى، زيرا كه هر يك از رؤساى اهل ادراك ننمودى و غير ارباب قلوب صافيه وقَ 

بيان در قطرى از اقطار ايران ادعايى مى نمودند و هر يك بعد از نقطه اولى به اسمى و مناسبتى با آن حضرت از قبيل، وصايت 

د و با اين حال و ادعا، هر يك در پردۀ ستر و اختفاء و ظلمِت فرار و ت و امثالها، خلق را به خود دعوت مى كردنرآتيّ و نيابت و مِ 

اتّقاء سير مى فرمودند و اين دعاوى مختلفه و نداهاى متفاوته اگر چه از جهتى موجب َوهِن امر مبارِک حضرت نقطۀ اولى 

زيرا در آن . َو َمَكَر اهللُ َو اهللُ َخيُر اْلماِكرينَ  بود ولكن به ارادة اهلل موجب حفظ مركز حقيقى امر از انظار اعدا گشت و َمَكُروا) باب(

اوقات به جهاتى كه بر ارباب درايت معلوم است تمام هّمت روساى دولت و علماى ملّت بر اين مقصور و مصروف بود كه مركز 

ارتفاع نداهاى مختلفه، اعدا را  حقيقى امر را بيابند و ركن اصلى را به دست آرند و امر مبرم الهى را زايل و منهدم گردانند لهذا

مبهوت و متحير مى نمود و سراج امراهلل را در هبوب رياح عاصفه، محروس و محفوظ مى داشت و چون حضرت بهاءاهلل را كه 

ضىء امر و ركن قويم دين و مقصود اصلى نقطه اولى بلكه موعود حقيقى جميع رسل و انبياء بود هنوز ميعاد اظهار امر و راج مُ سِ 

عالء ندا نرسيده بود، لهذا ميرزا يحيى معروف به ازل در عداد ساير اهل دعوا به اسم وصايت نقطۀ اولى َعزاسُمُه االعلى در اِ 

ميان اهل بيان اشتهار و اعتبار يافت لكن كسى وى را مالقات نتوانستى نمود چه او درغايت ستر و خفا ميزيست و هر روز در 

مذكور مى شد و » اسم مستور»رسمى خود را مخفى و مستور مى داشت تا آنكه در بين طايفه به محلى و در هر محل به اسم و 

تحّمل مّشاق خطيرۀ مراودۀ ملل و معارضۀ دول فقط در عهدۀ حضرت بهاءاهلل بود و اين خود مطلبى است غير مخفى كه در آن 

بال از انتساب به اسم بابيه تزلزل مى يافت و ابدًا اوقات كه وجودات راسخه از سطوت اعداء بر خود مى لرزيد و قلوب كالجِ 

معين و نصيرى و حامى و ظهيرى براى اين فرقه يافت نمى شد و احدى كلمۀ خيرى دربارۀ اين طايفه نمى گفت در اين موقع 

يه زحمت بايد اگر نفسى مرجع و مالذ اين قوم گردد و محل بيم و اميد دشمن و دوست آيد و ابدًا مخفى و مستور نشود چه ما

جناب ابوالفضائل دربارۀ حسد رؤساى داخل و خارج نسبت به حضرت بهاءاهلل و هجرت ايشان به در ادامه (» ...تحمل نمايد

نى در باغ رضوان و تبعيد به كوه هاى سليمانيه و بازگشت ايشان از آنجا و نزول آيات و تربيت بابيان توسط ايشان و اظهار امر عل

همانا «، )مينويسند تا مى رسند به بيان طغيان علنى تر ازل عليه حضرت بهاءاهلل در ادرنه و ادامه مى دهند كه بول و ادرنهناستا

اشخاصى چند به دعاوى مختلفه گردن افراختند و هر يك ) باب(از پيش اشارت شد كه پس از شهادت طلعت اعلى َعز اسُمُه 

د لكن چنانكه بر اهل بصارت روشن است هريك نرِد غريبانه مى باختند و در بلدى و گوشه اى جمعى را با خود متّفق ساختن

هيچ يك را آن قّوِت جنان و استقامت اركان نبود كه جان در راه طلب نهد و آشكار خلق را الى . طبلى در زير گليم مى نواختند

در جميع اوقات در غايت ستر و خفا ...اهلل دعوت نمايد از جمله ميرزا يحيى كه در ميان اهل بيان به اسم ازل معروف بود

حركت مى نمود و به لباس درويشان از طهران به عراق عرب مسافرت كرد و در اوقات توقف در بغداد نيز همواره مخفى وپنهان 

سپس ادامه مى دهند كه حاجى سيد محمد اصفهانى او را اغوا نمود و ادامۀ اقداماتشان باعث شد كه در ادرنه فصل (» بود

 ).ر واقع شود و ازل به كلى ازجامعۀ بابى وبهائى جدا شوداكب

دالئل ، بهجت الّصدور، رحيق مختوم، قاموس ايقان، رسالۀ صدرالصدور  ،فصل الخطاب، قرن بديعدراين مورد به  ٢٠٥

  .مراجعه شود... ، والعرفان

زل و ازليان مراجعه فرمايند و كافى براى كشف حقايق در اين خصوص، خوانندگان عزيز را قسم مى دهد كه خود به آثار ا ٢٠٦

و  مستيقظمثل (است محققين، كتاب بيان فارسى و عربى را كه شامل تعاليم و احكام اصلى و قطعى دور بابى است با آثار ازل 
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كه در آنجا حضرت  ۲۱۵، ص ۵، ج مائدۀ آسمانىرجوع شود به (آقا خان كرمانى  خالصة البيانمثل (و يا آثار ازليان ) غيره

ناميد ولى به كلى با تعاليم حضرت باب  خالصة البيانعبدالبهاء به اين مضمون فرموده اند كه آقا خان رساله اى نوشت و آن را 

كه آن را شيخ احمد كرمانى و آقا خان مزبور نوشتند و براى آنكه نام ازلى را افتخار و اعتبار بخشند ( هشت بهشتو يا ) مغاير بود

غ از مصنّفات شخص معروف امر بابى و بهايى جناب حاج سيد جواد طباطبايى كرباليى نوۀ آقا سيد كتاب مزبور را به درو

مهدى بحرالعلوم و بيست و چهارمين خلف حضرت زين العابدين تشهير نمودند، حال آنكه اصل حقيقت حتى بر مسلمين نيز 

اين آثار به قدرى مخالف آثار . ، مقايسه نمايند))د پنهان نماند و اينك همه مى دانند كه مؤلفين حقيقى آن چه كسانى بودن

در پاورقى هاى مختلف به اشتباهات آن و عدم تطابقش با احكام و  هشت بهشتحضرت باب است كه مثًال حتى خود ناشر 

 .تعاليم بابى اشاره نموده است

، چنين مفتاح باب االبوابن بابى و بهايى، گوشه هايى از حقايق مزبور در متن را، زعيم الدوله در كتاب رديۀ خود عليه دي ٢٠٧ 

 دينآواره از دشمنان . (متجاوز استاز دو هزار نفر ) ق. ه ۱۳۲۱در سال (در بالد ايران و غيره ) ازليان(تعداد آنها «: نوشته است

زلى هاى يك يك ا«: كه قبل از ضديتش با امر بهايى آن را نوشته، مى نويسد ۱۸۹، ص ۲، ج »كواكب الدريه«بهايى در 

يادداشت ( عهد و ميثاقو محقق بهايى جناب موژان مومن در مقالۀ » .برسد مى شناسيم ۷۰طهران را كه عده شان شايد به 

 تعداد آنها را در ايران كمتر از پنج هزار نفر در حال حاضر تخمين زده است و ذكر مى كند كه داراى سازمان و )۱۵۰شماره 

جالب است كه جاى اسم او در كتاب (است ... داعى بزرگ و مورد اعتماد اعظم آنها حاجى ميرزا). تشكيالت نيز نيستند

كه بنده آن را نديده ام جاى اسم را خالى گذاشته اند  مفتاح باب االبوابخالى گذاشته شده و معلوم نيست در اصل عربى 

جاى اسم را خالى گذاشته (!) آن آقاى حسن فريد گلپايگانى نظر به ِحَكمى و يا آنكه مترجم.) ق. ه ۱۳۲۱مربوط به سال (

ذكر » باب االبواب«كه اكنون او و پسرانش با تعداد ديگرى از آنها كه اسامى آنها را در كتاب )) ق. ه ۱۳۷۴مربوط به سال (

، جاى اسم را (!)ًا يا به سفارش كسانىاين نشان مى دهد شايد مترجم كتاب و يا شايد ناشر متن ترجمه شده، رأس(كرده ايم 

آنها به دين اسالم تظاهر مى . ، در تهران اقامت دارند)اهللُ َاْعَلمُ . خالى گذاشته اند و مصلحت نديده اند نام مزبور نوشته شود

م واجبات دين اسالم كنند از باب و بابيان تبّرى نموده عمل به تقيه مى كنند؛ نماز مى خوانند، روزه مى گيرند، در ظاهر به تما

و پيروانش را تكفير مى كنند، آنها را در ظاهر و باطن لعنت مى كنند، اموال و نفوس مسلمانان و بهاييان » بهاء«عمل مى كنند، 

را در صورت قدرت مباح مى شمارند، بر انجام اين عمليات، به كتمان و مراعات حزم و احتياط، استعانت مى جويند و براى 

  ). ۲۹۸- ۲۹۷، صص مفتاح باب االبوابترجمۀ (» .يگر رموز و اشاراتى دارند كه به خود آنها اختصاص داردشناسايى يكد

نيز ازلى بودن خود را آشكار  حيات يحيىهمچنين خود يحيى دولت آبادى در كتاب خود راجع به خاطرات خودش به نام 

تاريخ بيدارى ى ناظم االسالم كرمانى نويسندۀ و طورى مخفى كارى داشته كه حت) ۱۹، ص ۲، ج حيات يحيى(نمى كند 

سال بودن با خانواده يحيى، آنها را ازلى نمى دانسته و فريدون آدميت نيز در كتاب  ۱۰نيز عليرغم  ۵۵۸، ص ايرانيان

، از ۲۸۳، ص ۲نيز در جلد  رگ تاك، او را در سلك ماليان شيعه ذكر نموده و نويسندۀ ۱۵۵، ص ايدئولوژى نهضت مشروطه

ياد مى كند،  بابى هاى سابقدر اوايل دورۀ رضا شاه پهلوى با عنوان  - مثل حسين عالء  -يحيى دولت آبادى مزبور و امثال او 

چه كه فى الحقيقه نيز همين طور بوده و ازليان از قبل از مشروطه نيز در مخفى بودن و تقيه و تظاهر به اسالم براى حفظ جان 

عليه امر بهايى و نيز كشور ايران و دولت و ملّت آن مى كوشيده اند و در دوران پهلوى نيز عمًال  خود و پيش بردن دسيسه هايشان

 . مسلمان بوده اند



 ٤٠٢

 
به استثناى مدعيان و مخالفين مربوط به دورۀ ديانت  - جهت اطالع خوانندگان عزيز دربارۀ مدعيان و نيز مخالفين مزبور  ٢٠٨

ذيًال قسمتى از مقالۀ محقق بهايى جناب دكتر موژان مومن را  -لى راجع به آنها ذكر شد بابى كه قبال در متن و يادداشت هاى قب

يكى از جالب ترين وجوه تاريخ بابى و بهايى : تاريخ نقض عهد«. آورد مى) ۱۵۰يادداشت شمارۀ ( عهد و ميثاقعنوان تحت 

مؤمنين با رئيس تثبيت شدۀ ديانت در هر نسل از زمان تأسيس شرع مبين تا كنون مى  نحوۀ تكرار پديدۀ مخالفت نفوسى از ميان

، حضرت بهاءاهلل، حضرت عبدالبهاء را به »كتاُب عهدى«در ) تاريخ نقض عهد در ايام قيادت حضرت عبدالبهاء... (باشد

حضرت عبدالبهاء تعيين مى  پدرى لى برادِر براى ميرزا محمد ع عنوان جانشين و مبين آيات خود تعيين فرموده مقامى مادون آن

مع هذا مّدتى كوتاه كه از صعود حضرت بهاءاهلل سپرى شد ميرزا محمد على به تحريك پسر عموى خود مجد الدين، . فرمايند

از  ادعاى اصلى او اين بود كه حضرت عبدالبهاء. رهبرى حضرت عبدالبهاء را به مبارزه طلبيد) پسر جناب ميرزا موسى كليم(

راحه و با اختيارات خود عدول كرده اند و ادعا مى كنند مظهر ظهور جديد الهى هستند، اتهامى كه حضرت عبدالبهاء بالّص 

  .ميرزا محمد على خود و حاميانش را موحدين ناميد. تأكيد انكار فرمودند

نت حضرت بهاءاهلل در اواخر ايام محل سكو(او كنترل قصر بهجى . مبارزۀ ميرزا محمد على ابتدا بسيار جدى و شديد بود

به جز حضرت ورقۀ عليا و خانوادۀ بالفصل حضرت (را در دست گرفت و تقريبًا بر تمامى عائلۀ مباركۀ حضرت بهاءاهلل ) حيات

و نيز بسيارى از بهائيان منطقۀ حيفا و عكا و برخى نفوس برجسته ) خاندان افنان(، برخى از منسوبين حضرت اعلى )عبدالبهاء

حضرت عبدالبهاء ابتدا از علنى ساختن . مع ذلك، تدريجًا سير امور عليه ميرزا محمد على جريان يافت. ر ايران استيال يافتد

علنًا ادعاى خويش را مطرح ساخت، حضرت عبدالبهاء  ۱۸۹۶انشقاق اكراه داشتند، اما وقتى كه ميرزا محمد على در سال 

افرادى چون جناب ابن ابهر به جوامع . يانش ناقضين ميثاق محسوب مى شونداعالم فرمودند كه ميرزا محمد على و حام

  . مختلف سفر كردند تا بطالن ادعاهاى ميرزا محمد على را اثبات نمايند

براى ميرزا محمد على حاصل شد و آن وقتى بود كه او موفق شد ابراهيم خير اهلل را كه  ۱۸۹۹توفيق مختصر ديگرى حدود سال 

. ، مسئول تبليغ امر مبارك در اياالت متحدۀ امريكا بود به سوى خود جذب نمايد و در زمرۀ حاميان خود وارد كنددر وهلۀ اولى

مع ذلك، اكثر بهائيان امريكايى به حضرت عبدالبهاء وفادار ماندند و براى محمد على منافع طوالنى مّدت اندكى كه باقى 

  .ماند دچار انحطاط و هبوط مستمر گرديد

ن اسفار حضرت عبدالبهاء به غرب، تهديد ميرزا محمد على و حاميانش در ايران و امريكا بسيار كمرنگ و كم اهميت تا زما

آنها مجبور شدند قصر بهجى را تخليه نمايند چه كه آن قدر آن را مخروبه ساخته بودند كه ديگر قابل  ۱۹۲۹در سال . گرديد

يك مطالعۀ اخير جامعه شناختى از بقاياى اين گروه نشان . هجى باقى ماندنددر ابنيۀ حول ب۱۹۵۷آنها تا سال . سكونت نبود

بقاياى جامعۀ «مى دهد كه آنها اكنون از لحاظ ظاهرى از مسلمانان قابل تشخيص نيستند و پيشنهاد شده است كه آنها 

  . ، يك تتّمۀ متحّجر و سنگواره شده خوانده شوند»مذهبى

قض ميثاق در زمان قيادت حضرت عبدالبهاء از نوع ديگر بود، يعنى شامل سركشى مستقيم از واقعۀ عمدۀ ديگر در زمينۀ ن... 

دكتر امين اهلل فريد، خواهر زادۀ منيره خانم، . هدايات حضرت عبدالبهاء بود نه تالش براى مطرح ساختن يك مركز رهبرى ديگر

جمين حضورى حضرت عبدالبهاء در سفر دوم آن حضرت او در امريكا تحصيل كرد و يكى از متر. م حضرت عبدالبهاء بودرَ حَ 

حضرت ... مع ذلك از احباى ثروتمند امريكايى مصّرانه و مكررًا تقاضاى پول كرد و خود را رسوا و مفتضح ساخت. به غرب بود



 ٤٠٣

 
و باعث شد ) ريكابه ام(فريد اكثر اعضاى بالفصل خانواده اش را با خود برد . عبدالبهاء او را از جمع اهل بهاء اخراج كردند

  . معدودى از احباى انگليس نيز جامعۀ بهايى را ترك كنند اما تعداد كسانى كه از اين واقعه تأثير پذيرفتند چندان زياد نبود

صعود حضرت عبدالبهاء باعث شد پيروان ميرزا محمد على اندكى فعاليت هاى : وقايع زمان واليت امر حضرت شوقى افندى

وجوه عمدۀ آنها را به . در طى اين ايام چند واقعۀ عمدۀ ديگر در زمينۀ نقض عهد صورت گرفت... ع كنندخود را ديگر بار شرو

  : اختصار چنين مى توان بيان كرد 

حضرت شوقى افندى بعد از جلوس بر مسند واليت براى اجراى نظم ادارى بهائى اولويت قائل ): Ruth White(روت وايت 

وصول به هدف تالش مى كردند، با مخالفت برخى از بهائيان كه مخالف تشكيالت امر بهايى موقعى كه ايشان براى . شدند

او مخالفت خود را بر گزارشى از بعضى بيانات . قيام كرد ۱۹۲۶ – ۲۹اولين نفر روت وايت بود كه در . بودند مواجه شدند

است، و نيز » روح اين عصر«سازماندهى نمود زيرا  حضرت عبدالبهاء كه تلويحًا اشاره بر آن داشت كه امر بهايى را نمى توان

گزارش يك متخصص انگليسى خط شناسى كه ادعا كرد متن خطى الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء، كه اقتدار و مقام 

اين گزارش برپايۀ چند عكس و موقت بود لذا به بررسى . حضرت شوقى افندى برمبناى آن بود، جعلى است، مبتنى ساخت

َمَعذلک، هرگونه ترديدى نسبت به اعتبار و اصالت الواح وصايا توسط نفوسى مانند . صل الواح وصايا منوط گرديددقيق تر ا

منشى ها و نزديكان حضرت عبدالبهاء كه در بهترين جايگاه براى قضاوت در مورد دستخط و روش نگارش بودند، رد شد؛ 

اظهارات روت وايت تأثير چندانى . اعتبار الواح وصايا صّحه گذاشت حتى احمد سهراب بعد از آنكه طريق بى وفايى پيمود، بر

فقط در آلمان، وقتى كه ويلهلم هريگل، يكى از اولين بهائيان آن كشور، دنبالۀ دعوى او را . بر جامعۀ بهائى آمريكا نگذاشت

  ).الهى تمنّاى عفو و غفران نمود از مركز امر ۱۹۴۱شايان ذكر است كه شوهر خانم وايت در . (گرفت، پاسخى بر آن نوشته شد

احمد سهراب، كه منشى و مترجم حضرت عبدالبهاء شده بود، و خانم ژولى  ۱۹۲۹درسال ): ۱۸۹۳-۱۹۸۵( احمد سهراب

شانلر انجمن تاريخ جديد را به عنوان يك طريق غير مستقيم براى انتشار تعاليم امر بهائى در نيويورك ) لوئيس استويِو سانت(

معذلك، احمد سهراب اجازه نداد محفل روحانى نيويورك در مورد روش انجمن تاريخ جديد در ترويج امر بهائى . دتأسيس كردن

انجمن تاريخ جديد، . اين امر به مواجهۀ محفل روحانى ملى و اخراج سهراب و شانلر از جامعۀ بهائى منجر شد. اظهار نظر نمايد

و هدف از آن آماده ساختن اطفال و جوانان براى پيوستن به انجمن تاريخ  ايجاد كرد ۱۹۳۰كاروان شرق و غرب را در سال 

اين كاروان . كاروان مزبور از هيأِت موجِد آن پيشى گرفت و تمامى روابط مذهبى باقيمانده با امر بهايى را قطع كرد. جديد بود

جمن تاريخ جديد اينك منسوخ شده و ان. مدتى به عنوان باشگاه دوستان مكاتبه اى با آرمان هاى اجتماعى وجود داشت

 .كاروان مزبور فعاليت محلى در سطح نازلى را در نيويورك تحت نام خانۀ كاروان حفظ كرده است

بعد از صعود جناب ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى، برخى از شاگردانش با تصويب حضرت عبدالبهاء در قاهره، انجمنى به : فائق

بعد از چند سال، اين انجمن تحت رهبرى يكى از بهائيان ارمنى تبار به نام . تأسيس كردند» ُة اَالَدبيةُ َاْلَجمعيُة اْلِعْلمي«نام 

معدودى بهاييان او را پيروى . فائق، با تشكيالت ادارى بهايى در مصر اختالف پيدا كرد و فائق از جامعۀ بهايى اخراج شد

ه به سوى خود جلب نمايد، اما بسيارى از آنها باالخره به جامعۀ بهايى باز كردند و او نيز موفق شد برخى را از امر منحرف ساخت

 .گشتند



 ٤٠٤

 
على با حضرت عبدالبهاء به اخراج اكثريِت َاخالِف حضرت بهاءاهلل از امر  قطع ارتباط ميرزا محمد: عائلۀ حضرت عبدالبهاء

وم ايشان و صبيۀ ايشان از همسر سوم به نام فروغيه و آنها شامل تمام اخالف حضرت بهاءاهلل از ازدواج دوم و س. بهايى منجر شد

سيد  ۱۹۲۰اما، فرزندان آنها در خروج پدران و مادرانشان سهيم نشدند و در اوايل دهۀ . همسرش سيد على افنان مى شدند

ا در اواخر دهۀ همه چيز ساكن و آرام بود ت. على افنان بنفسه به حضرت شوقى افندى رجوع كرد و در جامعۀ بهايى پذيرفته شد

، پسر )۱۹۵۲متوفى به سال (حضرت شوقى افندى از حسين افنان . قضيۀ بيت حضرت بهاءاهلل در عراق پيشامد نمود ۱۹۳۰

سيد على، خواستند از مقام عالى خود كه در دولت عراق داشت استعفا دهد تا در موقعيتى قرار داده نشود كه اقدامات دولت 

) ۱۹۵۲نير على متوفى به سال (حسين ابا نمود و لذا طرد شد؛ برادران او فيضى، حسن و نير . كندعراق در اين قضيه را تقويت 

 .نيز يكى بعد از ديگرى طرد شدند

وى بين نوادگان . بعد از آن قضايا يك رشته ازدواج ها كه به فرمودۀ حضرت ولى امراهلل توسط نير طراحى مى شد اتفاق افتاد

روح انگيز بزرگترين خواهر حضرت شوقى افندى، قبًال . مطرود سيد على افنان ارتباط برقرار ساختحضرت عبدالبهاء با پسران 

با خود نير ازدواج كرده بود؛ ثريا، دختر خالۀ حضرت شوقى افندى با فيضى ازدواج كرد؛ مهر انگيز، خواهر كوچكتر ايشان، با 

اين رشته ازدواج ها عائلۀ . رت شوقى افندى ازدواج كردحسن مناكحت نمود، بعد دختر نير با حسن شهيد، پسر خالۀ حض

. چون بقيۀ اعضاء عائله از قطع ارتباط با اعضاء مطرود امتناع نمودند، آنها نيز طرد شدند. حضرت عبدالبهاء را از هم گسيخت

روابط بين  بر خالف ميل حضرت شوقى افندى، ۱۹۴۹ازدواج يكى از برادران حضرت شوقى افندى به نام حسين در سال 

كه با آن تمام اخالف باقيماندۀ حضرت عبدالبهاء به جز را ، جريانى ۱۹۵۱برادر ديگر به نام رياض و مجدالّدين، در سال 

عائلۀ حضرت عبدالبهاء خارج از امر بهايى باقى ماندند و . نفس مبارك حضرت شوقى افندى اخراج شده بودند، تكميل شد

  .امور خويش را دنبال كردند

اگر چه با اکثر افرادى كه به علّت بى اعتقادى جامعۀ بهايى را ترك مى كنند، با نفوسى كه ابدًا بهايى نبوده اند : ـ نفوس مرتدـــ

رفتار چندان متفاوتى در پيش گرفته نمى شود؛ اما تعداد اندكى از نفوس بودند كه جامعه را ترك كردند و بعد به نحوى موذيانه و 

ع به حمله به امر مبارك كردند و حضرت شوقى افندى اصطالحاتى را كه مخصوص استفاده در با حّدت و حرارت شرو

جناب مومن در اين قسمت به عنوان مثال، آواره و صبحى و (» خصوص ناقضين ميثاق است، در مورد آنها به كار مى بردند

. مربوط به آن و متن ۱۵۰شود به يادداشت رجوع . نيكو را نام مى برند، كه چون قبًال در متن ذكر آنها شده اينجا درج نگرديد

مهم ترين واقعۀ انشعابى بعد از ): ۱۹۵۷(بعد از صعود حضرت شوقى افندى ) تاريخ نقض عهد... («): ادامه مقالۀ جناب مومن

در مورد . (د كه مدعى شد ولى امر ثانى استصعود حضرت شوقى افندى، ادعاى يكى از اياديان امراهلل، چارلز ميسن ريمى بو

اين ادعا توسط اكثر بهاييان عالم رد شد، زيرا همان )... ريمى نيز پاره اى مطالب قبالٔ در متن ذكر شد؛ لذا در اينجا تكرار نشد

يمى موفق به جذب ر. الة امراهلل بايد از اخالف حضرت بهاءاهلل باشندالواح وصايا اين نكته را روشن كرده بود كه تمامى وُ 

و حاميانى چند شد كه عمدًة از اياالت متحده، فرانسه و پاكستان بودند، اما اكثريت قاطع بهاييان در كنار اياديان امراهلل پيروان 

  .كه ريمى را به عنوان ناقض عهد از جامعۀ بهايى اخراج كردند، ايستادند

ولى امر «يك فرقه از آنها در ظّل يك . هاى متخاصم، از اهميت افتادندپيروان ريمى در طول سالها، باالخص با انقسام به گروه 

، رهبرى اين گروه ۱۹۹۱بعد از مرگ او در سال . به نام دونالد هاروى كه توسط ريمى منصوب شده بود، منشعب گشت» ثالث

انسيس اسپاتارو تأسيس شد از در اياالت متحده، انجمن ريمى كه توسط فر. به ژاك سوغومونيان، از ساكنين مارسى، سپرده شد
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او اعالم كرد كه ريمى ابتدا او را به عنوان . يك گروه ديگر تحت هدايت جوئل مارانجال، قرار دارد. هاروى حمايت مى كند

اين گروه خود را امر . منصوب كرد و سپس به ِخِرفتى ناشى از كهولت سن مبتال شد و هاروى را منصوب كرد» ولى امر سوم«

ژوئن  ۱۰طبق شيكاگو تريبون، مورخ (تعداد آنها . ودوكس مى خوانند و مركز آنها در روزول واقع در نيومكزيكو استبهايى ارت

فرقۀ ديگرى تمامى ادعاهاى واليت بعد از حضرت شوقى افندى، از جمله . بيش از صد نفر نيست) ۹، ص ۱، بخش ۱۹۸۸

و لذا اين گروه خود (ان ظهور ولى امر ثانى مقام نايب الوالية را دارد ريمى، را رد مى كند اما اظهار مى دارد ركس كينگ تا زم

ُمرد و چهار نفر از اعضاء خانواده اش را به ۱۹۷۷كينگ در سال ). را امر بهايى ارتودوكس در ظّل نيابت واليت مى خواند

، )مى خوانند» ن مقيد به ميثاقبهاييا«كه گروهش خود را (باالخره، لالند جنسن . عنوان شوراى نّواب واليت منصوب كرد

متحمل مصيبت اتمى خواهد شد، رسوايى و بدنامى عمومى كوتاه مدتى را براى خود  ۱۹۸۰وقتى كه مدعى شد دنيا در سال 

  .گروه هاى كوچك پيرو ريمى اكنون محدود به معدودى از اياالت در اياالت متحده هستند. به ارمغان آورد

به نام جمشيد معانى مدعى شد بعد از حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، مظهر ظهور سوم يك ايرانى  ۱۹۶۴در حدود سال 

بيوت «ناميد و حاميانش را در » سماءاهلل«و » بشر«او آثار مكتوبى پديد آورد كه مدعى شد به الهام الهى است و خود را . است

ى اصلى او در اياالت متحده، جان كاره بود كه او حاميان معدودى در پاكستان داشت، اما حام. سازماندهى كرد» نوع انسان

يك ايرانى ديگر به نام جمشيد مغناط نيز مدعى . وى بعدها از او اعراض نمود. پايگاهش در ماريپوزا در كاليفرنيا قرار داشت

  .نبوت شد ولى به نظر نمى رسد پيروانى داشته باشد

 ۱۹۷۱در آلمان هرمان تسيمر در كتاب موجزى كه در سال . ه استوقايع معدودى در مخالفت با نظم ادارى بهايى نيز رخ داد

الواح وصاياى جعلى ديانت بهايى را در حّد شوقيزم سياسى تنزل مى «تحت عنوان ) ۱۹۷۳و ترجمۀ انگليسى اش در سال (

مدتًا در حمله در سويس، فرانچسكو فيچيكيا كتاب حجيمى را ع. انتشار يافت، ادعاى روت وايت را حيات تازه بخشيد» دهد

براى هر دو كتاب مزبور، سازمان انجيلى پروتستان در آلمان سرمايه گذارى نمود و توزيع آن را بر عهده . به نظم ادارى نوشت

نقشه هايى براى تشکيل يك انجمن . ، چارلز سى برگر، گروه مشابهى را در فيالدلفيال بنياد گذاشت۱۹۶۷حدود سال . گرفت

در سر داشت، اما محقق نيست كه آيا اين نقشه ها جامۀ عمل ) اديۀ جهانى ديانت عمومى و صلح عمومىيا اتح(بهاييان آزاد 

  ).جناب مومن در ادامه راجع به ارتباط بين گروههاى مختلف ناقضين نيز نوشته اند، مراجعه شود(» .پوشيد يا خير

جمله نشريۀ اخبار امرى كشورهاى از -نشريات بهايى شرح موارد نقض كه در مقالۀ فوق چكيدۀ آن آمده بود، در ديگر كتب و 

قرن بديع؛ مجموعۀ توقيعات حضرت ولى امراهلل مربوط به سالهاى : مثل. آمده است، طالبين مى توانند مراجعه نمايند - مختلف 

و  ؛ پيام ها۱۹۵۷-۱۹۶۳؛ ابالغيه هاى حضرات ايادى امراهلل مربوط به سال هاى ۲؛ سطوت ميثاق، ج۱۹۵۷تا ۱۹۲۱

، ۱، شمارۀ دانش و بينشدستخط هاى بيت العدل اعظم در مواردى كه مربوط به نقض مى باشد؛ اركان نظم بديع؛ نشريۀ 

  ....دربارۀ ميسن ريمى و بعضى ناقضين ديگر؛۱۷۹-۱۸۴: ، صص۱۹۹۹نشر دسامبر 

الواح وصاياى ؛ تاب ميثاقك: همچنين در آخر مقالۀ فوق از جناب موژان مومن، مآخذ ذيل جهت مراجعه معرفى شده است

  .»ريمى. م. چارلز«؛ ابراهيم خيراهلل؛ ميرزا محمد على؛ ازل و ازليان؛ حضرت عبدالبهاء

جمله رجوع شود به از. نيز دربارۀ امر موعودشان داده اند) ع(اين شهادتى است كه كتب مقدسۀ اديان قبل و ائمۀ اطهار  ٢٠٩

 ...،جنّاِت نعيمو  فصل الخطابو  دالئل العرفان
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كجاست كريم خان كرمانى : مضمون فارسى قسمت عربى بيان مبارك. ۵۶- ۵۹، صص ۶، جمائدۀ آسمانىبه نقل از  ٢١٠

و رفقا و همكارانش، كجاست ازل و ) مراجعه شود قاموس ايقانمستطاب و  ايقانبه ( مى ناميده » اثيم«وى خود را (گنهكار 

ب و يارانش، كجاست مؤسسات باطلۀ ايشان، كجاست دوائر َپستشان، و حز) ميرزا محمد على(پيروانش، كجاست ناقض اكبر 

آرزوهايشان به . كجاست وعود كاذبۀ ايشان، كجاست دسيسه هاى بى اساسشان، كجاست تسلط و غلبۀ فانى و نابود ايشان

جهنم انداختند و قصۀ شكست انجاميد و اعمالشان بى نتيجه ماند و مالئكۀ عذاب بر دهان ايشان زدند، و آنها را در قعر آتش 

روى خداوند يا مظهر امر او كه نمايندۀ (ايشان براى عبرت ناظرين باقى ماند و در ملك باقى نماند جز بارقه هاى روىِ او 

  .آثار امر او كه چيره و نافذ و مهيمن و قدير است) باقى نماند جز(كه درخشنده و منير است و ) خداست

، در بارۀ تعيين مراجع منصوص؛ ۲۲۶- ۲۳۲گلزار تعاليم بهائى، صص: مزبور رجوع شود به در مورد اجزاء مذکورۀ مکانيزم ٢١١

-۳۵۸و  ۳۲۷-۳۳۵؛ نهى از تفسير و تأويل آيات و نهى از اختالف، صص۲۹۳روايات،ص نهى از حديث سازى و استناد به

؛ نهى از ۴۷۵-۴۶۹صص  ؛ نهى از فساد و نزاع،۳۵۶-۳۵۴؛ نهى از بدعت و تکلم بر خالف محتواى الواح، صص ۳۵۷

انذار و پيش بينى ِ ظهوِر مدعيانِ  . ۴۶۸-۴۶۳و  ۴۳۱-۴۳۳غرور و خودپسندى و نهى از معاشرت با منافقين و ناقضين، صص 

  .۴۱۸-۴۲۸، صص ۴دروغى و منافقين و ناقضين از اکثر جاها مندرج در کتاب امر وخلق ، جلد 

در اينجا بايد به نکته اى . که راجع به موارد فوق مى توان به آنها رجوع نموددو منبع فوق الذکر نمونه اى از ده ها اثرى است 

نيز در مورد يکى از موارد فوق اشاره نمود و آن اين که در حالى که تأويل آيات صريحه در مورد وصايت هاى مذکور نهى شده، 

ت و همين تفاسير است که َمعموٌل ِبها نيز مى و درحالى که تفاسير و تبيينات صحيح و ُملَهم فقط مختّص جانشينان منصوص اس

گرفته نشده، بلکه آن را موجب درک و عرفان  -اعم از عالم و عامى -باشد، ولى حّق تفسير و استنباطات شخصى از نفوس

، صص »ارکان نظم بديع«در اين مورد به بيان بيت العدل اعظم مندرج در کتاب . بيشتر و رشد فرهنگ و معارف نيز فرموده اند

براى درک اهميّت مکانيزم فوق و اجزاء آن کافى است به موارد مشابه در اديان سابقه توّجه شود که . ، مراجعه شود۳۰۰- ۲۹۹

به همين جهت در اين ظهور براى جلوگيرى از اختالف . چطور تأويل و تفسير آيات و جعل ِ احاديث لطمه به اديان الهى زد

  . حکم نهى آنها نازل شد

 ۴۴۳، ۴۴۴، صص ۳ح هدايت، ج مصابي ٢١٢

 ۲۵۷-۲۵۹، صص ۴امر و خلق، جلد  ٢١٣

 ۱۹۶۴- ۶۵شمسى و  ۱۳۴۳(بديع  ۱۲۱، موّرخ ۴۳سال  اخبار امرىدربارۀ جمشيد معانى و حاالت نا متعادلش به  ٢١٤

ت روحى معانى نيز چون ريمى دچار اختالال. مراجعه شود ۱۳۷...۱۳۲... ۱۲۵، نشر محفل ملّى بهاييان ايران، صص )ميالدى

بوده است، چنان كه مثل بعضى جدا شدگان قبلى از امر بهايى، دچار شك و ترديد و اوهام بوده و گاه توبه مى كرده و گاه توبه 

چنان كه يك سال پس از ادعاى عجيب و غريب و وهم آلودش كه به تحريك پدر و عمويش تشديد نيز شده بود . مى شكسته

محترمًا معروض مى «: خطاب به محفل مقدس ملّى ناحيه اى جنوب شرق آسيا نوشت ۱۹۶۴ۀ به يك باره نامۀ ذيل را در ژانوي

دارد همان طور كه در جلسۀ محفل ناحيه اى كه در جاكارتا تشكيل شده بود اين عبد مراتب عبوديت و خدمت آستان الهى را 

اتب تشكيالت امريه ابراز نموده و در خصوص تأكيد نموده، حال هم مجددًا مراتب اطاعت و انقياد خود را نسبت به جميع مر

وى به ايران فرستاده ام چون تمامأ در حالتى غير عادى نوشته شده بود، بنابراين تقاضا بَ نوشته جاتى كه در سال گذشته براى اَ 
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افت نموده دارم كه كليه نوشتجات مذكور را چه از طرف محفل مقدس روحانى ملّى ايران و چه از طرف افرادى كه آن را دري

با تقديم محبت و . اند ناديده بگيرند چه اين عبد ابدًا ادعايى نداشته و آرزويى جز عبوديت و نصرت امر الهى نداشته و ندارم

 ).۱۳۵ص  اخبار امرىهمان نشريۀ (» .احترام

، از شناخت حزب قاعدين زمان موسوم به انجمن حجتيهدر ادامۀ متن، و نيز كتاب  ، و ۸۴شود به يادداشت شمارۀ رجوع  ٢١٥

  .، نطق آقاى جنّتى۱۳۶۰آبان  ۱۰، مورخ ۱۱۴۲۲؛ و روزنامۀ كيهان شمارۀ ۲۸و ۱۹۴و  ۶۲: باقى، صص. ع

تعداد زيادى هم در دسترس بنده نيست چه كه  - از جمله تظلم نامه ها و بيانيه هاى مزبور كه در دسترس اين عبد است  ٢١٦

سال از منازل و اماكن بهاييان برده شده  ۲۷نامه ها هم بعضًا در غارت مكّرر كتب و آثار و نوشتجات بهايى در اين  همان تظلّم

به مراجع  -عالوه بر تلگراف هاى بيشمارى كه زده شد - و جامعۀ بهاييان ايران براى رفع اتهامات و جلوگيرى از مظالم  -است 

در » رّد اتهام وابستگى سياسى بهاييان به اسرائيل و صهيونيسم«: د، عبارتند ازامور فرستاد و وقعى بر آنها نهاده نش

، »ِاْعِدُلوا ُهَو َاْقَرُب ِلْلتقوى«؛ ۱۳۶۰موّرخ » مراجع امور و مالذ جمهور دركشور مقّدس ايران مالحظه فرمايند«؛ ۱۳۵۰خرداد

رت آيت اهلل خسرو شاهى، سفير وقت جمهورى خطاب به مقامات و مسئولين جمهورى اسالمى ايران دربارۀ سخنان حض

 ۱۶۷۷۶سخنرانى مزبور در روزنامۀ اطالعات، شمارۀ (؛ ۱۳۶۱اسالمى ايران در واتيكان، در جلسۀ كميتۀ حقوق بشر، موّرخ 

وقت و بخشنامۀ » جناب آقاى وزير بهدارى«، در پاسخ به ۱۳۵۹موّرخ  سخن اهل دل؛ )چاپ شده است۲/۵/۱۳۶۱موّرخ 

صادره از طرف ايشان در خصوص اخراج دسته جمعى بهاييان شاغل؛ پاسخ به اتهامات  ۱۰/۱۰/۱۳۵۹موّرخ  ۷۵۶۰شمارۀ 

وارده توسط تيمسار ظهير نژاد، رياست محترم وقت ستاد مشترك و عضو شوراى عالى دفاع جمهورى اسالمى ايران و چاپ 

شمه اى از آنچه بر اهل بهاء گذشته «؛ ۱۳۶۱موّرخ » ام كافراز بهاييت تا صد«سخنرانى ايشان در روزنامۀ كيهان با تيتر درشت 

كه با اين جمله آغاز مى ۱۳۵۸، شامل قسمتى از مظالم وارده بر جامعۀ بهايى در دورۀ پهلوى؛ بيانيۀ موّرخ ۱۳۵۷موّرخ » است

تاريخ «؛ »...اق بلند شدهقريب به يك سال است كه در اين مملكت بانگ آزادى انسان ها از ظلم و اختن! دوستان عزيز «: شود

؛ ۱۳۵۸كه در آن اتهامات سياسى به جامعۀ بهايى زده شده است، موّرخ  تاريخ سخن مى گويددر جواب رديۀ » شكوه مى كند

تا نگويى كه اسيران كمند تو ؛ لجان و دل، نه آب و گِ ؛ دين است و فرقه نيست؛ ۱۱/۱۰/۱۳۵موّرخ  بيانيۀ جامعۀ بهاييان ايران

رُوَر َو اْلُحْزَن َقْد اْعَتَنقا ِان ؛ كمند ؛ پاسخ مصاحبۀ مطبوعاتى رئيس ديوان عالى كشور آيت اهلل موسوى اردبيلى و آقاى آيت الس

  ....؛۳۰/۱۰/۱۳۶۰، موّرخ ۱۱۴۸۸اهلل گيالنى رئيس دادگاه هاى شرع، مندرج در روزنامۀ كيهان شمارۀ 

از بيانيۀ فوق الذكر در ۱۳۶۱از مظالم وارده بر جامعۀ بهايى را تا تاريخ در اينجا براى استحضار هموطنان عزيز منصف، قسمتى 

به بعد تا حال نيز داستان  ۱۳۶۱جواب سخنان آيت اهلل خسروشاهى مى نويسد و خاطر نشان مى سازد مظالم بعدى از سال 

 ۱۷، از بيانيۀ ۲- ۴در صص . اهد آمدمفّصل خود را دارد كه بعضًا به طور پراكنده در متن آمده و در ادامه نيز به مناسبت خو

نفر از  ۷۰يا  ۶۰گويا بهاييان مدعى هستند كه «فرموده اند، ) آقاى خسروشاهى(در مقدمه «: صفحه اى مزبور چنين آمده است

هزار بهايى وجود دارد در اين صورت پرسيدنى است  ۷۰يا  ۶۰آنها اعدام شده اند و از طرف ديگر مدعى هستند که در ايران 

بهاييان مدعى عدم دخالت در سياست در طول دوران سياه حكومت پهلوى همراه با ) خير(چرا بقيه اعدام نشده اند  پس

صهيونيسم بين الملل نزديك ترين ارتباط ارگانيك را با رژيم شاه داشته اند و لحظه اى را از همكارى و مساعدت در جهت 

پاسخ اين اتهامات در ادامۀ متن و ديگر بيانيه ها (» .ه ايران غفلت نكرده اندتثبيت اختناق و استبداد و سركوب مردم آزادى خوا
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، شامل توضيحاتى ۱۹۸۳موّرخ آگست » نمايندگى جامعۀ جهانى بهايى در سازمان ملل«، بيانيۀ ۲جمله در ضميمۀ شماره ازو 

  ).آمده است، مراجعه شود آنبهاييت، منشاء و نقش دربارۀ بيانيۀ رسمى دولت جمهورى اسالمى ايران، تحت عنوان 

از صد تجاوز ) ۱۳۶۲سال (نفر، مربوط به مّدتها قبل بوده واكنون  ۷۰يا  ۶۰در اين قسمت بايد عرض شود تعداد اعدامى 

و بقيۀ افراد جامعه كه بيش ازتعدادى است كه فرموده ايد گر چه به ظاهر اعدام نشده اند ولى ) ۲۰۰و تا حال بيش از (نموده 

سران را سركوب . با بهاييان بايد مبارزۀ سياسى كرد(اساس آنچه توسط يكى از دست اندركاران حكومت گفته شده كه عمًال بر 

عمل گرديده همانگونه كه منظور نظر بوده و قبول ) و بقيه را در تنگنا و مشقت قرار داد تا مجبور به ترك عقيده و ارشاد شوند

  . تر از زندگى در شرايطى است كه اكنون براى بهاييان در ايران عرضه مى شود بفرماييد كه تلخى اعدام به مراتب شيرين

حضرت آيت اهلل، خانواده هاى مظلوم و اطفال معصوم اعداميان را ضمن مصادرۀ اموال از هستى ساقط و از سكنى و ِاعاشۀ 

دبير و كارمند و  - تكنيسين -مهندس - شك پز - زندگى محروم ساختن، هزاران نفر از خدمتگزاران صديق و اميِن مملكت از استاد 

كارگر را به گناه بهايى بودن از كار بركنار و سلب معيشت از عائلۀ بى پناه آنان نمودن، حقوق بازنشستگى افراد سالخورده را 

نمودن، قطع كردن، حقوق وظيفۀ پيرزنان و اطفال صغير را پرداخت نكردن، استفاده از خدمات درمانى را براى بهاييان منع 

دانشجويان را از ادامۀ تحصيل در آموزشگاه هاى عالى و دانشگاه ها محروم ساختن، دانش آموزان معصوم را به جرم عقيدۀ 

خانواده از مدرسه بيرون راندن، دختران را ربودن و به عقد بيگانگان در آوردن، هر روز به خانه ها هجوم بردن و اهل خانه را از 

چهار ساله دستگير و به زندان بردن، صدها نفر را در شرايط سخت مدت ها بدون تعيين تكليف در  كوچك و بزرگ حتى اطفال

زندان ها نگه داشتن، نسوان بهايى را قبل از اعدام به جرم اينكه معلم درس اخالق بوده شالق زدن، با مأموران مسلح به 

شالق مجبور به امضاء تبرى از عقيده نمودن و از سياط قهر الهى روستاها رفتن و بهاييان را با شكنجه و تهديد به قتل و به ضرب 

نهراسيدن، خانۀ مورد احترام بهاييان را در شيراز تخريب و معبر عمومى قرار دادن، زنان مظلومۀ بهايى را به جاى همسران 

ديگران فروختن، زندانيان بهايى را غايبشان گروگان گرفتن و به زندان بردن، امالك و باغات بهاييان را به زور غصب نمودن و به 

حتى مانع از انجام فريضۀ دعا و مناجات شدن، هزاران خانه را مصادره كردن و يا به عنف گرفتن و ساكنان آن را آواره ساختن، 

ى و گورستان اموال بسيارى را به يغما بردن و خانواده ها را غارت زده از خانه شان بيرون نمودن، هزاران رقبه امالك موقوفۀ بهاي

ها را به ضبط در آوردن و از دفن اموات جلوگيرى كردن و يا براى دفن آنان مطالبۀ پول گزاف نمودن، اجساد مرده را از قبر 

بيرون آوردن و به جاى نامعلوم منتقل كردن، اماكن متبركه را تصرف و تخريب نمودن، شركت ها و موسسات تجارى و كارگاه ها 

ان را غصب و كارگران بهايى را بدون پرداخت حقوق مكتسبه اخراج نمودن، از ادامۀ كار آزاد جمعى از و كارخانه هاى بهايي

بهاييان جلوگيرى كردن، به مراجع رفع اختالف كارگرى دستور عدم رسيدگى به شكايات كارگران بهايى دادن، جامعۀ موحد 

شد و وابسته به هيچ يك از اديان نيست و پيروانش تنها بهايى را كه پيرو ديانتى مستقل است و صاحب احكام الهى مى با

نينى هستند كه شريعت اسالم را من جانب اهلل و مقدساتش را معزز و محترم مى دانند، در مجلس شوراى اسالمى در متديّ 

ذ و به زندان اوين ق ضالّه قرار دادن، هيئت هاى بازسازى بانك ها كارمندان شاغل و بازنشستۀ بهايى را اخرَ رديف مفسدين و فِ 

فرستادن و در اين ميان مادران را به زندان منتقل و به كودكان شيرخوار آنها رحم نكردن و اسيران دربند و چشم بسته را تحت 

شكنجه هاى جسمى و روحى مجبور به ترك ايمان كردن، نام اين ظلم را ارشاد اسالمى گذاردن، پزشكان بهايى را از خدمت 

از معالجۀ بيماران مشمول خدمات درمانى منع نمودن، بهياران و پرستاران را و و درمانگاه ها محروم ساختن، در بيمارستان ها 

به پزشكان بهايى اجازه طبابت ندادن، عده اى كثير را ممنوع المعامله و ممنوع الخروج نمودن، و اخراج از خدمت نمودن، 
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كردن، از صدور اجازۀ كسب به بهاييان خودددارى ورزيدن، ارز تحصيلى زارعان و كشاورزان را از زراعت در ملك خود محروم 

دانشجويان بهايى در خارج را قطع كردن و باالخره از خروج بهاييان به خارج از كشور جهت ديدار فرزندان با عائلۀ خود به خاطر 

ن هزار شكايت و دادخواهى بهاييان به عقيدۀ دينى ممانعت به عمل آوردن و گذرنامۀ آنها را ضبط و باطل نمودن و به هزارا

تمام مراجع قضايى و امنيتى و انتظامى و غيره وقعى ننهادن و يا بر شّدت عمل افزودن، همه و همه از جمله مظالم مستندى 

كه است كه مقامات دولتى و حكومتى رسمًا و عمًال بر اين جمع بى گناه وارد ساخته و تضييق و مشقت را به جايى رسانده اند 

  ».با اين وصف قبول فرماييد همۀ بهاييان را اعدام فرموده ايد منتهى هر كدام را به نحوى. اعدام حكم محبت دارد

در شناخت حزب كتاب . (به نقل از مهندس طيب، از مسئولين سابق انجمن كه پس از انقالب از انجمن مزبور جدا شد ٢١٧

، ۸۹-۹۱، ۹۴-۹۵، ۸۷، ۴۳: ، صص۱۳۶۲نشر دانش اسالمى، اسفند باقى، . از ع قاعدين زمان، موسوم به انجمن حجتيه

۲۲۸ .(  

 ).به نقل از اطالعيۀ انجمن دربارۀ تعطيلى جلسات و اقداماتش(  ۵ - ۶، ۹۶همان منبع، ص  ٢١٨

 .صفحه، ارائه فرمود ۱۰در  ۱۲/۲/۱۳۵۸پاسخ آن را، محفل روحانى ملى بهاييان ايران در  ٢١٩

اب مستطاب اقدس؛ توقيعات مختلفۀ حضرت ولى امراهلل؛ اركان نظم بديع؛ پيام هاى بيت كت: در اين مورد رجوع شود به ٢٢٠

 ...العدل اعظم؛

  .آمده است ۲۱۴منبع مذکور در يادداشت شمارۀ  ۱۰قسمتى از متن نامۀ جامعۀ بهائيان ايران در صفحۀ  ٢٢١

؛ اسناد ساواك مبنى بر ارتباط (!)»قيام ملى ايران«صطالح بر اندازى بهايى هاى قزوين و حومه به نام مثل كشف شبكۀ به ا ٢٢٢

؛ اسناد دست داشتن بهاييان در كودتا ۱۳۵۹؛ اسناد مكشوفه در دايرۀ اسقفى اصفهان در سال (!)بهاييان با حكومت اسرائيل

جمله در يكى از مجله هاى منتشره توسط سپاه پاسداران مالحظه از اين عبد اتهامات جديد مزبور را... عليه جمهورى اسالمى؛

نمود كه شديدًا اسباب تعجب شد چه كه از جمله اتهامات جديد دست داشتن بهاييان در اطالع رسانى راجع به ارتش ايران 

وسط جامعه بهايى در همان پاسخ اين اتهام نيز ت(به اسرائيل و جمع آورى پول براى اسرائيل براى سركوب مسلمانان عرب بود 

  ).ايام داده شده است

جمله ارتباط با صهيونيسم آنكه سناريويى كه براى بازجويى بهاييان ازاى اثبات اتهامات واهى سياسى و از نكات جالب بر ٢٢٣

ت بازجويى و اعضاى تشكيالت بهايى در زندان ها در سراسر ايران به طور يكسان تهيه و اعمال شد به اين شكل بود كه سؤاال

طورى طراحى شده بود كه اگر در اوايل يا اواسط روند بازجويى نتوانستند بهاييان را به زور مجبور به قبول اتهامات سياسى و 

صهيونيستى نمايند و جوابهاى مقنع از ايشان شنيدند، به اين متوسل شوند كه چون بهاييان پول به اسرائيل مى فرستند موجب 

و وقتى جواب مى شنيدند كه ارسال پول براى دولت اسرائيل نبوده بلكه براى حفظ و نگهدارى و (!) اندتقويت اسرائيل بوده 

رسيدگى به اماكن متبركۀ بهايى مستقر در اراضى مقدسه بوده است كه از قبل از تشكيل حكومت اسرائيل نيز، حتى در دورۀ 

پير زمين گير به عنوان تبرعات دينى، از روى عقايد ايمانى و حكومت اسالمى عثمانيان توسط آحاد بهاييان از طفل صغير تا 

نهايت تعلّق و تعّشق به محبوب ابهايشان، براى مقدساتشان ارسال مى شده است و لذا جنبۀ سياسى و ارتباط با صهيونيسم 

منتقل مى شده و به جريان نداشته، دست آخر به عنوان برگ برنده مى گفتند كه باالخره آن پول ها از طريق بانك هاى اسرائيل 
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و بعد وقتى بهاييان در جواب ! سبحان اهلل!سبحان اهلل(!) مى افتاده و اين خود نوعى كمك به اقتصاد اسرائيل محسوب مى شود

مى گفتند اگر چنين باشد پس همۀ شيعيان ايران كه براى اماكن متبركۀ عربستان سعودى و مقامات مقدسۀ اسالمى مستقر در 

ى براى مسجد االقصى، پول و اعانات مى فرستند و براى زيارت به آنجا مى روند، پول هايشان از طريق بانك هاى عراق، و حت

كشورهاى مزبور جريان مى يابد، پس موجب تقويت دولت هاى آن سه كشور و جاسوس سعودى و رژيم بعث عراق و اسرائيل 

انقالب گوياى آن است، چنانكه كردند آنچه كردند و همۀ اهل  اند، با عكس العملى مواجه مى شدند كه اسناد آن دهۀ اول

  .عالم و مراجع حقوق بشر جهانى شاهد آن گشتند

 . شود مراجعه ٢١٦و يادداشت شمارۀ  ۲پاسخ رديۀ دولتى مزبور به ضميمۀ شمارۀ در مورد  ٢٢٤

ته اند كه انتشار رسمى مطالب دربارۀ بهاييان بالمآل به نفع امر الهى تمام مى نكتۀ مهم آنكه اصوًال دوستان نامهربان درياف ٢٢٥

به اين . شود چه كه موجب كنجكاوى افكار عمومى مى شود و هموطنان عزيز بيشتر به حقايق امر بهايى نزديك خواهند شد

طنان عزيزى كه با بهاييان ارتباط ترتيب حتى پخش اكاذيب را نيز صالح نمى ديدند و نمى بينند چه كه به محض پخش، همو

مربوط به آن عرض شد، به خاطر  و متن ۹۹همدان در يادداشت داشته اند، همان طور كه به عنوان نمونه هفت شهيد مجيد 

تند و اين خود باعث راستى و صداقت و امانت و بى گناهى اى كه از بهاييان سراغ داشتند آن اكاذيب را مردود مى دانس

چنانكه حتى به ياد دارم در آن ايام وقتى مجله زن روز شروع به درج مقاالتى عليه امر . رسوايى بيشتر جاعلين و ظالمين مى شد

بهايى نمود، بعد از دو سه شماره، نيمه كاره آن را قطع كرد و ادامه نداد، و شايد توجيه شده بود كه سكوت دربارۀ بهاييان در 

حال آنكه در دهۀ سوم انقالب به طورى كه در ادامۀ متن خواهد آمد، اين . رايط ارجح از حتى مقاله رديه نوشتن استآن ش

و شکسته شدن اين سکوت نسبى علتى . وخداوند بر جميع امورآشکار وپنهان آگاه است. سكوت نيز به عللى جبرًا شكسته شد

 .مل جامعۀ بهايى را داشته اند، نداردجز استيصاِل آنان که چندين دهه نقشۀ نابودى کا

   .شود مراجعه ٢١٦و يادداشت شمارۀ  ۲به ضميمۀ  ٢٢٦

چاپ اول . تهيه و به وسيلۀ انتشارات اطالعات چاپ شد» موسسۀ مطالعات و پژوهش هاى سياسى«كتب مزبور به وسيلۀ  ٢٢٧

 ۵۲۵۰۰در  ۱۳۷۱؛ چاپ پنجم پاييز ۱۳۷۱؛ چاپ چهارم بهار ۱۳۷۰اييز؛ چاپ سوم پ۱۳۷۰؛ چاپ دوم بهار۱۳۶۹زمستان 

از تكرار چاپ هاى بعدى بنده بى . چاپى كه اين عبد در اختيار دارد و مورد استفاده قرار گرفته همين چاپ است(نسخه 

 ). اطالعم

صفحه  ۱۵۰۰شدۀ فردوست  نوشته ىها يىبه گفته كتاب بازجو... ، و ۶۸۱تا  ۶۳۶شگفتار و صص ي، پ۱همان منبع، ج ٢٢٨

از  ىه شده بوده است، و بخش اندكيته ۱۳۶۶تا  ۱۳۶۳ن موارد در فاصله يا. است  ىشفاه ىس به عالوۀ مصاحبه هايدستنو

سندگان كتاب ، يبه گفته نو) . ۶۴۲همان ص ( ران پخش شده است يا ىاسالم ىجمهور ىماياو در س ىمصاحبۀ شفاه

همان، ( باشد ىه كنندگان آن ميتوسط ته ىراست و اصالحات جزئيم و ويفردوست و تنظمطالب، شامل اعترافات و خاطرات 

سازمان « ،»وتر وزارت اطالعاتيمركز اسناد و كامپ« ،»وزارت امور خارجه«، » وزارت اطالعات« ىو با همكار) ۱۹، ص ۱ج

. ه شده استيته) ۵۱۹- ۵۲۰:ص، ص۲ج( » ىانقالب اسالم ىدادستان« و »رانيا ىاسالم ىحفاظت اطالعات ارتش جمهور

است ، كه مقاطع  ىقيتحق ىها ىجلد دوم شامل تك نگار« :سدينو ىم ۵۲۰، ص  ۲نكه در ج يدر مورد باال ا ىلينكته تكم( 

 ىكاو ىن جستارها ، پيهدف از ا. قرار داده است ى، مورد بررس ىران ، از مشروطه تا انقالب اسالميخ معاصر ايعمدۀ تار



 ٤١١

 
خ معاصر يند تاريرات آن بر فرايهن ما و تأثيسلطه جو و توطئه گر غرب در م ىو كانون ها ىاطالعات ىس هاينه رسوخ سرويشيپ

در  ىان شده، ولين فردوست بين شد كه توسط حسيتدو ىدين پژوهش بر اساس اطالعات رمز گشا و كليه ايطرح اول. ران بوديا

ن مندرج در خاطرات يج كشف شد كه فراتر از اطالعات نخستينتا ىخيتار ىاسناد و داده ها ىقيكوران كار و با مطالعه تطب

و . »جلد دوم و خاطرات فردوست وجود دارد ىان جستارهايم يىها گاه تفاوت ها ىو داور ىابيلذا در ارز. فردوست است 

سناد ارائه شدۀ ا ىبعض ىد ، حتيم ديكند و چنانكه در ادامۀ متن خواه ىن تفاوت هاست كه مطالب كتاب را مخدوش ميهم

  .)باشد ىم ىآن جعل

جالب . و لذا خاطرات او ناتمام مانده است) ۶۴۳، ص ۱همان، ج(در اثر سکته در گذشته است ۲۷/۲/۱۳۶۶فردوست در 

در طهران  ۱۳۶۲آبان  ۱۲سال زندگى نيمه پنهانى، در  ۵انقالب دستگير نشده، بلکه پس از آنکه فردوست بالفاصله پس از 

در مورد دو جلد کتاب مزبور، قبًال به مناسبت، در يادداشت هاى )! ۶۳۸و  ۶۳۵:، صص۱همان، ج (تبازداشت شده اس

 .آمده است ۱۶۵تا  ۱۶۳

سال در ساواك ناظر  ۱۲شاه، و » دفتر ويژۀ اطالعات«منشاء اين جعليات را بايد همدستى ارتشبد فردوست كه خود رئيس  ٢٢٩

، دانست، چه كه آنها دقيقًا در (!)با مسئولين محترمى كه فردوست در اختيارشان بوده) ۱۸و  ۳۷۷، صص۱ج(تمام عيار بوده 

رديه هاى آن زمان و  ادامۀ سياست بهايى ستيزى علنى يا مخفى زمان پهلوى با پيش فرض ها و سناريوهاى تكرارى اثبات نشدۀ

فردوست و مخلوطى از اسناد  - (!) »خاطرات«يا آن طور كه دائمأ در كتاب ذكر شده،  - كرده اند اعترافات قبل از آن، سعى 

شايان ذكر است كه اين اولين بار و آخرين بار از جعل چنين . واقعى و جعلى ساواك را در جهت اثبات آن جعليات ارائه نمايند

دادن آن نبوده و نيست، چه كه عالوه بر اينكه در زمان شاه نيز ساواك همين سناريو ها عليه جامعۀ بهايى و وجه المصالحه قرار 

كار را مى نموده است، جالب تر و عجيب تر آنكه عالوه بر جعليات مذكور در جريان فردوست در دهۀ اول انقالب اسالمى كه 

ند، در دهۀ دوم و سوم انقالب نيز، پس از در آن سعى شده بهاييان را از عوامل رژيم شاه و ساواك، و وزراء را بهايى جلوه ده

افشاى اقدامات جريانى در ادارۀ اطالعات توسط خود مسئولين محترم بلند پايۀ نظام، عواملى مى خواستند آن جريان را 

تصويرِى آن در کشور موجود  - منتسب به بهاييان نمايند كه مكرشان را خير الماكرين باطل ساخت، و مدارک کتبى و صوتى

و اينك براى هموطنان عزيز و منصف و بهاييان مظلوم بسى جالب و عجيب و غريب است كه نفوس ضد بهايى، بهاييان  است

َس َو َتباَرَك َو َتعالى ِمْن َجْعِل اْلُمْفَتريَن َو ِكْذِب . را هم از عوامل ساواك بگويند و هم از عوامل انقالب اسالمى سبحان اهلل ِ َو َتَقد

بينَ  مينَ  اْلُمَكذِّ  .َو َاوهاِم اْلُمَتَوهِّ

، تحت تأثير امريكا ۳۷۳، ص ۱او را تحت تأثير شاپور جى ريپورتر و انگليس مى داند، ولى در جلد  ۲۴۳، ص ۲در ج  ٢٣٠

  .مى نويسد

  .۳۷۲،۳۷۴،۳۹۲، صص ۲جلد  ٢٣١

 .۲۴۳، ص ۲جلد  ٢٣٢

مطالبى خواهد آمد و خود تناقض  شقمسلخ ع ۹۸- ۹۹در مورد بهايى نبودن هويدا، در ادامه ضمن جواب جعليات صص  ٢٣٣

اما بر خالف جاعلين مزبور، نويسندگان مسلمان ديگرى . گويى هاى اسناد ياد شده حاكى از دروغ بودن و جعلى بودن آنهاست



 ٤١٢

 
د تأليف احم نخست وزيران ايرانجمله در كتاب  از. رده اند كه هويدا بهايى نبودههم بوده اند كه حقيقت را نوشته اند و ذكر ك

، دائرة المعارف بهائىجناب اشراق خاورى در . ۲۳۸، ص ۱۳۶۹، پاييز  ۱عبداهلل پور، نشر كانون انتشارات علمى، چاپ 

در «: دربارۀ لوح جناب عزيزاهلل خان ورقا توضيح مى دهند و مى نويسند» اى سليل حضرت شهيد عزيز عبدالبهاء«ذيِل عبارت 

 ُه دربارۀ پسر مرحوم آقا رضا قناد شيرازى يعنى حبيب اهلل عين الملک به جناب همين لوح است که حضرت عبدالبهاء َجلَثنا

عزيزاهلل ورقا سفارش فرموده اند که هر طور است براى او در طهران کارى پيدا کند و جناب ورقا هم اقدام فرمود و حبيب اهلل 

روت در قونسولخانۀ ايران مشغول به کار بود و در همان مشغول کار شد و در وزارت خارجه کارى به او دادند و مدتى هم در بي

ايام بى وفايى به مرکز ميثاق کرد و با ناقضين متحد شد و مطرود و مخذول گرديد و گمنام بمرد و امروز پسرش امير عباس هويدا 

واع محنت ومصيبت نخست وزير ايران است و از آغاز صدراعظمى خود بناى مخالفت و اذيت بهاييان ايران را گذاشت و ان

براى ياران الهى فراهم مى کند که مبادا کسى او را بهايى بداند و از مقام و منصب خود بر کنار شود؛ با اينکه ابدًا بهايى نيست 

. به هر حال عجالًة که دوران جوالن او در ميدان رياست و سياست است تا کى قهر الهى او را فرو گيرد. بلکه دشمن امراهلل است

 يعنى در کفر خود فرو روند و به  -مهلت نمى دهيم ايشان را مگر براى اينکه زياد کنند کفر را (» ...ما ُنملى َلُهم ِلَيزداُدوا ُکفرًاِان

و چنانکه جناب اشراق خاورى ). سورۀ آل عمران قرآن مجيد است ۱۷۲اين جمله مضمون آيۀ مبارکۀ . عذاب الهى دچار شوند

 . قالب اسالمى چنين شدنوشته بودند در آغاز ان

كتاب : در ادامۀ متن به تناسب اشارات غير مستقيمى به آن شده، ولى از طالبين مى خواهد به منابع ذيل مراجعه فرمايند ٢٣٤

بشارات كتب آسمانى و اشارات ؛ اقداح الفالح؛ مفاوضات؛ الواح ملوك؛ شيخ نجفى؛ لوح جواهر االسرار؛ ايقانمستطاب 

؛ محاضرات؛ قاموس ايقان؛ دالئل العرفان؛ فرائد؛ رج لئالى هدايتدُ ؛ خاتميت؛ تبيان و برهان؛ امر الهى ديگران دربارۀ ظهور

  ...؛آئين جهانى؛ جزوات تبليغى مثل پيام ملكوت؛ نقش اديان در تكامل انسان

 .مراجعه شود ۲در مورد اين قبيل اسناد جعلى به ضميمۀ  ٢٣٥

 از(  ۲۱۴؛ بيانيه هاى مذكور در يادداشت شماره ۲۳۰؛ يادداشت ۳و  ۲ضميمۀ : بهدر مورد بهايى نبودن هويدا رجوع شود  ٢٣٦

  ...؛)۱۳۵۷موّرخ  شمه اى از آنچه بر اهل بهاء گذشته استجمله بيانيۀ 

  .به بعد ۳۸۶، صص ۲، جظهور و سقوط سلطنت پهلوى ٢٣٧

  ...،۳۹۲تا  ۳۸۸، ۳۷۵، ۳۳۶،۲۷۴، صص ۲مان منبع، ججمله، ه از ٢٣٨

در شناخت حزب ِقاعدين زمان باقى در كتاب .ع همچنين آقاى. ۲۱۵؛ و يادداشت شمارۀ ۶۳۶-۶۳۷، صص ۱همان، ج ٢٣٩

رار گرفت مراكز اطالعات از سازمان هاى ديگرى كه سخت مورد توجه انجمن ق«: مى نويسد ۸۸، ص موسوم به انجمن حجتيه

در شهرها بود كه با دست اندازى به آن مراكز اقدام به ضبط و محو مدارك و اسنادى نمودند كه مى ) ساواك(و امنيت سابق

توانست پرده از روى روابط انجمن با ساواك و خيانت هاى آنان بردارد، مثًال مركز اسناد ملى جمهورى اسالمى ايران در تهران 

بود به كلى از اسناد ) لقبى كه آقاى باقى در مورد انجمن حجتيه به كار برده است(در قبضۀ باند مارقين  ۶۲د سال كه تا حدو

مربوط به انجمن پاك شده است و پس از اينكه، امام از ماوقع مطلع گرديدند مسئول اين سازمان را تعويض فرمودند و طبيعى 

  ».گذارنداست كه آثارى از اسناد عليه خود باقى نمى 



 ٤١٣

 
عليرغم آنچه آقاى باقى در » ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«و سؤالى نيز براى تحقيق اينجا مطرح مى شود كه چرا تهيه كنندگان 

  !فوق نوشته اند، حتى يك بار هم از انجمن مزبور در آن كتاب ذكرى نكرده اند

  .۲ضميمۀ  ٢٤٠

جعليات او را آورديم كه چگونه سندى را به نشريات جامعۀ بهايى  قبًال نيز ضمن بحث دربارۀ اسماعيل رائين، نمونه اى از ٢٤١

 . نسبت داده بود، حال آنكه جعلش آشكار بود

  .مراجعه شود ۶۵۲-۶۸۹به جلد اول كتاب مزبور ، صص  ٢٤٢

  .۶۴۰، ص ۱همان، ج ٢٤٣

  .مراجعه شود ۲۲۵به يادداشت شمارۀ  ٢٤٤

تمردان و سياسيون و نفوس مهم دوره پهلوى است و يا خاطرات نوشته شده پس از انقالب اسالمى اين خاطرات يا از دول ٢٤٥

، خاطراتى خاطرات آيت اهلل خلخالىمثل . توسط نفوس مختلف اعم از مسئولين نظام يا نفوس مهم از احزاب مختلفه سياسى

، ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوىكتاب  ۵۱۹-۵۲۵به فهرست صص ... (از احسان طبرى، و كژراههاز حزب توده تحت عنوان 

  .)مراجعه شود ۲

  .۶۳۶، ص ۱، جظهور و سقوط سلطنت پهلوى ٢٤٦

  .۶۴۲- ۶۴۳، صص ۱همان، ج ٢٤٧

  .۳۷۶، ص ۲همان، ج ٢٤٨

قابل ذكر است كه حكم مزبور در كتاب اقدس، نازل شده است . ۳۵۱، ص گلزار تعاليم بهايىو يا  اقدسكتاب مستطاب  ٢٤٩

به فهرست گلزار تعاليم بهايى رجوع فرماييد تا (القى نيست، بلكه حكمى تشريعى و الزم االجرا است و حكمى تهذيبى و اخ

  ).ديگر اوامر و نواهى مربوط به آن حكم را مالحظه فرماييد

در مورد اينكه اگر بهاييان نبايد انتقام گيرند و مجازات . ۴۷۵، ۴۷۴، ۳۵۱،۳۵۲، صص )گلزار تعاليم بهايى(همان منبع  ٢٥٠

و كتاب  ۳۵۲ظالمين و مجرمين نمايند، پس از نظر اجتماعى، مجازات گنهكاران با چه مرجعى است، به همان منبع، ص 

  .و ساير آثار بهايى مراجعه شود» مجرم مستحق عقوبت است يا عفو«مستطاب مفاوضات، مبحث 

طبق توضيحات طلعات مقدسه اش، به صورت شايان ذكر است كه امر بهايى . سورۀ ابراهيم قرآن مجيد ۲۹مفاد آيۀ مباركۀ  ٢٥١

به اين . يك جريان، طى مراحل خاصى رشد مى كند تا بشريت را باالخره به وحدت عالم انسانى و تأسيس مدنيت الهيه رساند

جهت است كه اين درخت الهى تنه و شاخه ها و ساقه ها و برگ ها و شكوه ها و ثمرات خود را به تدريج و به موقع خود ظاهر 

؛ حال و آيندۀ ۱۷۱-۱۷۶، صص ۸مائدۀ آسمانى ج: جمله آثار ذيل مراجعه فرماييدازدر اين مورد به آثار بهايى (مى سازد 

  ...؛۲۷- ۳۱، صص ۱۹۹۲، ژوئيه ۱۵۲شمارۀ  پيام بهايى؛ ۸۷، ۸۵، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۷جهان، صص 



 ٤١٤

 
دربارۀ امر بهايى را مّد نظر دارد، اما دربارۀ جنبه » ظريه هاى توطئهن«اين عبد در اينجا نظر به موضوع بحث اين متن، صرفًا  ٢٥٢

ها و مصاديق ديگر آن، ديگران نوشته اند و هر كس پاسخگوى آن چيزى است كه درباره آن نوشته است و اين عبد مسئول 

  . ه ديگراننظرات خود مى باشد كه در عالم تحقيق نيز چنين است و هر كس مسئول آراء و عقايد خويش است ن

برشى از تاريخ «عنوان كلى مقاله . مرداد ۱۹تا  ۱۳۸۲مرداد  ۱۶، موّرخ ۹۳۳- ۹۳۲-۹۳۱روزنامۀ جام جم، شماره هاى  ٢٥٣

تروريسم بهايى در «، »كانون بهايى گرى در حجرۀ تاجران ترياك«: مى باشد و عناوين فرعى سه قسمت آن عبارتند از »مشروطيت

  ».نهضت جنگل و جانبه دررخنۀ جاسوسان د«، »عصر مشروطه

بهايى گرى و تروريسم؛ بررسى مذاهب ساختگى و ارتباط آنها با كانون هاى آن، تحت عنوان  ۲۲۲به عنوان نمونه قسمت  ٢٥٤

شايان توجه است كه چنانكه قبًال ذكر كرديم، همين مجله . چاپ شده بود ۱۳۸۴مهر  ۱۶، شنبه ۲۰۱۲، در شمارۀ استعمارى

ع به نشر مقاالتى عليه امر بهايى نمود، به علّت نامعلومى ادامۀ آن قطع شد و شايد سياست آن وقت سال ها قبل وقتى شرو

 !اما اينك با نشر متوالى مقاالت مشابه معلوم است كه ديگر آن سكوت را كارساز نديده اند. سكوت بود

از جمله به َتبِع آقاى شهبازى و . لب استاين مقاله داراى نظرات بعضًا تكرارى است ولى در نوع خود بعضى موارد آن جا ٢٥٥

اسالفش چون نيكو و رائين و امثالهم اعتراف به ايمان تعداد معتنابهى از هموطنان عزيز يهودى به ديانت بهايى مى نمايد، اما 

مخفى كند، آن  براى آنكه اين حقيقت را كه حاكى از قوۀ نفوذ و تأثير كلمة اهلل در قلوب همۀ اهل عالم از اديان مختلفه است

كه از مسلمين  ،را سوء تعبير به امور سياسى و ارتباط بهاييان و صهيونيسم مى کند و نمى دانم در مورد چند صد برابر آن يهوديان

و زرتشتى ها و مسيحى ها و هندى ها از اديان و فرق مختلف همچون هندو و بودايى ها و ماديون و كمونيست ها و افريقاييان با 

قرآن مجيد، بقره، (» َفُبِهَت الذى َكَفرَ «! سال، بهايى شده اند چه مى گويند ۱۶۴مذاهب قديم و جديدشان، در اين اديان و 

  ).ب شد و مات و مبهوت گرديدآنكه كفر ورزيد دچار بهت و حيرت و سرگشتگى و تعجّ ) (۲۶۰

نماييم كه اگر يهوديان بهايى شده اند  -ا بالعكسي -جالب است كه در اينجا سؤالى از آقاى عزيزى و مقتدايشان آقاى شهبازى 

در اين ! (توضيح فرمايند كه باالخره صهيونيست ها بهايى اند يا بهايى ها صهيونيست؟ولى بهاييان يهودى نشده اند، لطفأ 

قبًال نوشته شد، ذكر كرده  ۱۱۷همچنين چنانكه در يادداشت شمارۀ ). مورد در ادامۀ متن نيز توضيحاتى معروض شده است

اين مورد ). مراجعه شود ۱۱۷به يادداشت ! (و باب از او به ستايش ياد كرده(!) حاجى ميرزا آقاسى از مريدان حضرت باب بوده

را باور  اند معتقد بود براى آنكه مردم دروغ ها اين عبد را به ياد گوبلز وزير تبليغات و اطالعات آلمان نازى مى اندازد كه گفته

  !كنند بايد دروغ خيلى بزرگ گفت

حال ! همچنين ذكر كرده فرقه هاى باطل از بين مى روند ولى ماندگار شدن فرقۀ بهايى به خاطر كمك هاى استعمارى است

مسلخ عشق نيز بيايد، به مفاد آيات  ۳۵آنكه چنانكه قبًال در مقدمه ذكر شد و در ادامه ضمن جواب هاى مربوط به صفحه 

سورۀ حاقه، محال است كسى بيايد و به دروغ ادعاى وحى الهى و  ۴۴- ۵۲سورۀ اسراء و آيات  ۸۳سورۀ ابراهيم و آيۀ  ۲۹- ۳۳

و  تشريع دين نمايد، ولى آن ادعا با همان اصالت اوليه بدون تغيير ماهوى و بدون از دست دادن تأثيرات اوليه خود باقى بماند

ه در چه ك. ولو تمام قدرتهاى مادى و علمى و سياسى و ادبى و هنرى آنرا كمك كنند ،دايرۀ كّمى و كيفى اش رشد و توسعه يابد

بر خالف مفاد آيات مذكورۀ قرآن مجيد، بايد معتقد باشيم آن قدرت هاى بشرى مافوق قدرت الهى  پناه بر خداغير اين صورت 



 ٤١٥

 
است و خيال آقاى عزيزى و امثاله بايد راحت باشد كه خداوند بيدار است و خود اوست كه اند، حال آنكه اين از محاالت 

 .بلند مرتبه و مقّدس است شأن وقدرت او از آنچه متوهمين گمان مى کنند. مشغول نصرت و رشد امر بهايى است

  .۱۳؛ بحار االنوار، ج ۱۸۷، ص ايقانكتاب مستطاب  ٢٥٦

  .۱۸۹همان، ص  ٢٥٧

  .۴۳باب االبواب، ص ترجمه، مفتاح  ٢٥٨

  .۳۱همان، ص  ٢٥٩

مكاتيب : همچنين در اين مورد مراجعه شود به. در ادامۀ متن نيز به مناسبت در اين باره صحبت خواهد شد مراجعه فرماييد ٢٦٠

- ۳۹۹، ۴۴۷، ۴۴۱، ۳۸۸، صص ۳؛ خطابات و پيام ملكوت و مکاتيب، ج ۱۴۳-۱۴۶، صص ۲حضرت عبدالبهاء، ج

مع از جناب ابوالفضائل گلپايگانى، و نطق ايشان مندرج در كتاب شرح حال ايشان به قلم جناب ؛ برهان ال۴۸۹- ۴۹۰، ۳۹۸

همچنين شايان ذكر است كه آقاى نصرى در رديه شان در نقل تعاليم و احكام بهايى . ۲۹۱- ۲۹۸روح اهلل مهرابخانى، صص 

بهايى استفاده كرده، حال آنكه ده ها جلد آثار و  كتاب ۵-۶اشتباهات فاحش نموده اند و علّت آن نيز اين است كه فقط از 

كتب بهايى براى تحقيق وجود دارد و لذا منابع تحقيق ايشان ناقص و كم بوده و اى كاش از همان كم هم درست استفاده مى 

بگويند تعاليم  و نكتۀ ديگر اينكه ايشان مى خواسته اند. شد زيرا مطالب مستنبطه از آنها اشتباه و گاه مخالف متن اصلى است

بهايى جديد نيست و در اسالم همان تعاليم وجود دارد ولى تنها از اسالم سخن نمى راند بلكه تعاليم بهايى را با افكار اروپايى 

مقايسه مى كند و مى نويسد تعاليم بهايى جديد نيست چون در افكار اروپاييان بوده است، و به اين ترتيب تعاليم بهايى را فقط 

حال آنكه تعاليم بهايى چه بالنسبه به اسالم عزيز، كه در دور خود بديع و كامل بوده است، و چه . م مقايسه نمى كندبا اسال

بالنسبه به افكار اروپاييان، جديد و بديع است و توضيح آن محتاج كتاب مفصلى است كه براى نمونه در باال چند منبع براى 

دست خوانندگان عزيز داده شود، كافى است خوانندگان عزيز از اين زاويه به اين  مراجعه معرفى شد و براى آنكه سر نخى به

حقيقت بنگرند كه اوًال حقيقت اديان الهى يكى است و از اين جهت بسيارى تشابهات در آنها ديده مى شود، ولى ثانيًا چون 

م ديگرشان به تناسب زمان تغيير مى كند كه كامًال اديان متعلق به زمان هاى مختلفند، غير از اصول و اساس آنها، تعاليم و احكا

  .در اين مورد ازجمله به پيام ملكوت و جزوۀ تبليغى آئين جهانى مراجعه فرماييد. بديع است

البته به جز آقاى نصرى، قبًال نيز بعضى نفوس چون پيترايستن، كشيش پروتستان، كه موفقيت حضرت عبدالبهاء در تبليغ در 

را ديده بود و استقبال مسيحيان را به امر بهايى مشاهده مى نمود، رديه اى نوشت كه تعاليم بهايى جديد نيست و امريكا و اروپا 

همچنين آقاى محيط . در مسيحيت وجود دارد كه جناب ابوالفضائل كتاب سابق الذكر برهان المع را در جواب آن نوشتند

و نيز در بعضى مقاالِت ديگر خود !) تاريخ ادبيات ايراِن ادوارد براون» ضميمه«به (صفحه اى خود  ۷۰طباطبايى نيز در رديۀ 

تعاليم خود را بالواسطه از اروپاييان اقتباس ) يا بهاييان(که از جمله در مجلۀ گوهر در زمان پهلوى به چاپ رسيده نوشته كه بابيان 

اماسونى اش ، و نوشته هاى آخوند زاده و اصالحات كرده اند و از جمله از واسطه هاى مزبور را ميرزا ملكم خان با افكار فر

، که به راحتى با مقايسۀ همۀ )۱۵۹، ص۲از رگ تاک، ج (ميرزا جعفر خانى در رياست وزراى كوتاه مشير الدوله، نام مى برد 

و استانبول و ادرنه  چه كه محيط طباطبايى زمان اقتباس مزبور را مربوط به دورۀ تبعيد و سرگونى به بغداد -آثار حضرت بهاءاهلل 



 ٤١٦

 
با عقايد  -دانسته و اين ايامى است كه حضرت بهاءاهلل در حيات بوده اند و آثار اين دورۀ بهايى نازل از قلم وحيانى ايشان است

و از نكات جالب آنكه توصيه مى شود نظر . مراجع مورد ادعاى آقاى طباطبايى، بطالن گمان آقاى طباطبايى روشن مى گردد

ايى را با نظر سيد جمال الدين اسد آبادى كه ذكرش قبالٔ شد و از كتاب نيچريه اش استشهاد آورده شد، و نيز با نظر آقاى طباطب

مقايسه - ) ازجمله آقاى شهبازى(و البته صد البته با تحليل هاو نظرات ديگر رديه نويسان قبل و بعد  - ازلى ها ى همدست ايشان 

در مورد جواب محيط طباطبايى رجوع شود به شماره هاى . (ز ظنون اين و آن استفرمايند تا متوجه شوند كه حق مقدس ا

و دربارۀ ملکم خان به لوح حضرت ... بديع و ۱۳۲، نشر ... و ۱۲نشريۀ مطالعۀ معارف بهايى چاپ ايران، ازجمله جزوۀ شمارۀ 

نامه هاى رديه اى نيز که با عنوان  شايان ذکر است که در). مراجعه شود ۱۴۳-۱۴۴، صص ۹عبدالبهاء، مائدۀ آسمانى، ج 

به بعد پست شده و ادامه يافته همين اوهامات محيط طباطبايى  ۱۳۸۳تشکيالت، مفتّش بزرگ به منزل بهائيان از زمستان 

تکرار شده است و افسوس که مرحوم محيط و امثال ايشان نيستند تا رشد و غلبۀ مستمر جهانى امر بهائى را عليرغم بيش از يک 

  .ن و نيم محاط بودن در باليا و اکاذيب و اتّهامات ببينند؛ خدا همۀ ايشان را بيامرزدقر

 ۱۳۸۱و چاپ دوم ۱۳۸۰چاپ اول  ٢٦١

 ، نقدى بر اين رّديه از آقاى ميالنى توسط سايت۸۵پس از تايپ به تأخير افتادۀ اين متن، متوجه شدم که در فروردين  ٢٦٢

www.negah32.info ارائه شده است. 

آورده شده، و آن عزيزان را قسم مى  ۳م اين پيام منيع، نظر به اهميتش، جهت استحضار هموطنان عزيز ، در ضميمۀ تما ٢٦٣

  .كه آن را دقيقأ مطالعه فرمايند دهد

در جواب ترّهات  و به نصوصى كه در ادامه، ۱۲۷جمله به يادداشت شمارۀ  ازدر اين مورد . ۴۵۰، ص ۴خلق، جامر و  ٢٦٤

  .آقاى شهبازى آمده رجوع شود

مندرج  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶آورده ايم تا هموطنان عزيز با مقايسۀ آن با پيام  ۴تمام اين پيام را نيز نظر به اهميت آن در ضميمۀ  ٢٦٥

ى قبلى، هنوز بهاييان سال از پيام ها و بيانيه ها ۲۷سال از آن پيام و پس از  ۱۶، مالحظه فرمايند كه حتى پس از ۳در ضميمۀ 

 .دچار محروميت هاى متنوع اقتصادى، اجتماعى، علمى، فرهنگى و دينى مى باشند

شامل مجموعه  وظيفۀ دشوار نظارت بر اجراى قانون اساسىدر كتاب . آمده است ۱تظلّم نامۀ مزبور در ضميمۀ شمارۀ  ٢٦٦

، نشر ثالث، چاپ اول ۱۳۸۴تا  ۱۳۷۶ساسى، از سال مكاتبات و نظريات حقوقى هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون ا

 -۶۳۹، تأليف دكتر حسين مهر پور از اعضاى هيأت مزبور، بخش هفتم دربارۀ حقوق اقليت هاى غير رسمى، صص ۱۳۸۴

. ، نامه هايى مربوط به جامعۀ بهايى رد و بدل شده بين مسئولين محترم درج شده است۸۶۷، ۸۶۵، ۸۶۳، ۸۶۲، ۵۹۵

ها تا حدى منعكس كنندۀ مشتى نمونۀ خروار از مشكالت و مظالم و تضييقات وارده بر جامعۀ بهايى است كه البته موضوع نامه 

حقوق جامعۀ بهايى؛ تعّرض به جلسات درسى : نامه ها شامل مواضيع ذيل است. همۀ آنها در اسناد اين چنينى نيامده است

نون اساسى در مورد بهاييان و بعضى اقليت ها؛ اخراج دانشجويان از قا ۲۸بهاييان؛ ثبت واقعۀ ازدواج بهاييان؛ نقض اصل 

دانشگاه؛ مصادرۀ امالك بهاييان؛ حقوق شهروندى بهاييان؛ و نامۀ مربوط به اظهار نگرانى آيت اهلل مكارم شيرازى دربارۀ 

، يعنى درست ۷۷-۱۵۶مارۀ ، ش۱۴/۶/۱۳۷۷جالب است كه در اولين نامۀ مورخ . فعاليت بهاييان كه بايد جلوى آن را گرفت



 ٤١٧

 
و بردن  -آمده ۱۹چنانكه در يادداشت  -  ۷/۷/۱۳۷۷بهايى در خانوادۀ  ۵۰۰به منازل بيش از (!) روز قبل از حملۀ محترمانه ۲۴

ست جمهورى يكى از معضالتى كه سالها«: كتب و بعضى وسايل، خطاب به رياست محترم جمهورى آقاى خاتمى مى نويسد

اسالمى ايران با آن روبروست و تا كنون اقدام اساسى براى حل آن صورت نگرفته است، مسألۀ برخورد با حقوق اجتماعى 

همان طور كه مالحظه مى شود در نامه » .اقليت هاى مذهبى خاّصه اقليت هاى غير رسمى و به ويژه فرقۀ ضالّۀ بهاييت است

خيلى پسنديده اند، مى آورد و از ديانت مقّدس  جام جمشهبازى نيز آن را در مقاالت خود در  هاى مزبور نيز عنوانى را كه آقاى

در ادبيات رايج دو قرن اخير «نوشته،  جام جمدر مقالۀ آقاى شهبازى در (ياد مى كند » فرقه ضالّه بهائيت«دالّۀ بهايى با عنوان 

حال آنكه بسيارى از علماى شيعه و نيز همين ملّت ايران به اين دين ) ».فرقۀ ضالّه مفتخر شده اند! ملّت ما به عنوان درخشانِ 

و نكتۀ مهم دربارۀ نامۀ مذكور آنكه بايد گفت هنوز . نفر از آنان در راه آن شهيد شده اند ۲۰۰۰۰مقّدس ايمان آورده و بيش از 

حروميت ها، به صداقت و امانت با دولت و هم معضل مزبور حل نشده و برخورد با آن ادامه دارد و اهل بهاء كماكان عليرغم م

  .ملّت مفتخرند و دل به محبوب ابهايشان بسته و قضاياى او را شاكرند

مجموعۀ ؛ مجموعۀ اشراقات؛ لوح دنيا؛ شيخ نجفىلوح : جمله مراجعه شود به ازدر مورد بعضى مطبوعات مزبور،  ٢٦٧

 ...بخانه ملّى ؛، و آرشيو اسناد ملّى ايران و كتا۳ج امر و خلق؛ اقتدارات

، ۹۳۱، شمارۀ جام جممندرج در اول مقالۀ آقاى شهبازى در روزنامۀ » اشاره«اين اوهامات را در بخشى از قسمت  چكيدۀ ٢٦٨

  . مالحظه فرماييد ۱۳، ص ۱۳۸۲مرداد  ۱۶موّرخ 

  .۱۷۴، ص ۷آثار قلم اعلى، ج ٢٦٩

  .۲۴۴، ص۶آثار قلم اعلى، ج ٢٧٠

 ۲۰۰۲شمسى،  ۱۳۸۰بديع،  ۱۵۸، نشر مركز جهانى بهايى، موّرخ قرن انوارنيز به بيانيۀ و  هدنيّ رسالۀ مَ رجوع شود به اصل  ٢٧١

م در اولين  ۱۸۹۳ق، . ه۱۳۱۰را نيز در سال  رسالۀ سياسيه، هنيّ دَ رسالۀ مَ بعدها نيز حضرت عبدالبهاء عالوه بر . ۷ميالدى، ص 

ايران، صادر فرمودند و در آن هداياتى دربارۀ  طۀسال قبل از انقالب مشرو ۱۲سال جانشينيشان پس از حضرت بهاءاهلل، 

سعادت جامعه و مقام ملّت و دولت و علما و روابط فيمابين و وظايف هر يك و قّوۀ تشريع و قّوۀ تنفيذ و شريعت و قانون و روابط 

ر آن بهاييان را ارائه فرمودند و در آخ) مى خوانند» امانت حضرت احديت«و » وديعۀ الهيه«كه رعيت را (حكومت و رعيت 

جمله فريب ازچنان كه گويى اهل بهاء را آماده مى فرمودند كه . (جويان و مفسدين را نخورندهشدار دادند که فريب فتنه 

مراجعه  ۱۲۹و  ۱۲۷ جمله به يادداشت شمارۀازدر اين مورد . سياسيون و ازليان را، كه در مشروطه بسيار آشكار بود، نخورند

 ).شود

مطالبى نوشته و دربارۀ آن بحث موافق و مخالف كرده » توّهم توطئه«خوشبختانه نويسندگان خارجى و نيز هموطنان دربارۀ  ٢٧٢ 

 .اند، به آنها مراجعه شود

... »ۀ توطئهنظري«در «: مى نويسد جالب آن كه وقتى به كتب خود ارجاع مى دهد گويى كتاب شخص ديگرى است و مثالً  ٢٧٣

  !»چنين توصيف شده است

  .۹۹- ۱۹۱، صص ۱، جظهور و سقوط سلطنت پهلوى ٢٧٤



 ٤١٨

 
موّرخ  ۳۳۹شمارۀ  يالثاراتاز عبداهلل شهبازى مندرج در » مافياى سنگ ايران چه كسانى هستند؟«مقالۀ  ٢٧٥

  .۹، ص ۹/۶/۱۳۸۴چهارشنبه

، فصل ۱۳۷۳ارونسون، ترجمۀ دكتر حسين شكر كن، انتشارات رشد،  يوتاز ال روانشناسى اجتماعىرجوع شود به كتاب  ٢٧٦

۶.  

  .رجوع شود ۱۷۰به يادداشت  ٢٧٧

تذكر آنكه مقالۀ مزبور فقط به عنوان نمونه اى براى تقريب اذهان به نحوۀ استدالالت و تحقيقات امثال آقاى شهبازى  ٢٧٨

اين عباد هيچ نظرى درباره صّحت و سقم مطالب آن نداريم و به ما ارتباطى ندارد و امرى است مربوط به اولياى  آورده شد و

  .محترم امور و مسئولين عزيز و آن مديران و بنياد فالن و بهمان

كه اهل اطالع  حقيقتًا بعضى موارد اتهامات و اكاذيب و اوهامات آقاى شهبازى چنين است و چنان بى پايه و اساس است ٢٧٩

بعضى . و انصاف را متأسف مى سازد كه چگونه در ايران عزيز، مّدعيان علم و تاريخ و تحقيق، چنين روشى را اتخاذ مى كنند

استدالالت موهومشان مانند اين مى ماند كه محققى بگويد چون عكس تمام رخ آقاى شهبازى خيلى شبيه به عكس تمام رخ 

، مى باشد، پس آقاى شهبازى از خاندان و ظهور و سقوط سلطنت پهلوىدر جلد دوم كتاب  اردشير جى ريپورتر، چاپ شده

مافياى ريپورترهاست و همدست آنان بوده و حال عامل نفوذى آنان در ايران مى باشد، البّد آقاى شهبازى براى نشان دادن 

ولى محقق لجوج . كند منتسب به ريپورترها نيستئه مى دهد تا اثبات اآن محقق به سادگى مدارك خانوادگى خود را ار ِ◌  هموَ 

مى گردد و مى گردد تا ببيند آيا در شجره نامۀ آقاى شهبازى کسى بوده که بتوان يک طورى او را به ريپورتر ها نسبت  ،و سمج

. ربط مى دهد اگر پيدا کرد، که مثل خود آقاى شهبازى كه همه چيز را به هر چيز كه دلش مى خواهد ربط مى دهد،. داد يا نه

، ۲، جظهور و سقوط سلطنت پهلوىكتب آقاى شهبازى و كتاب » تك نگارى هاى«در اين مورد كافى است نگاهى به (

و اگر پيدا هم نكرد، ممكن است مثًال بگويد مدارك خانوادگى آقاى شهبازى ). بيندازيد تا متوجه شويد چه عرض مى كنم

و غيره مى باشند، » ساسون ها«و » روچيلدها«ريپورترها مى رسد كه آلت دست جعلى است، و ايشان نسب اصليشان به همان 

او » نظريۀ توّهم«و ريپورترها عمدًا او را مأمور كرده اند تا با ! و بديهى است كه در چنين مواردى مدارك اصلى را فاش نمى كنند

د تا از آب گل آلود ماهى بگيرند و سلطۀ خود را بر تفرقه در ايران اندازند و همۀ گروه ها و نفوس را نسبت به هم دشمن سازن

  .خدايا ما را از وهم و گمان برهان! ايران حفظ كنند

َاى «: جمله چنين مى فرمايندازبه همين دليل است كه حضرت بهاءاهلل در نماز بهاييان، كه هر روز اهل بهاء آن را مى خوانند، 

نوِن َو اْالَوهامَربِّ َنْسَاُلَك ِبَاْن َتْحَفَظنا ِمْن ُجنُ  اى خداى من از تو مى خواهيم كه ما را از لشكرهاى ظنون و گمان و (» وِد الظ

و اين عبد مطمئن است كه رويكردهاى جديدى چون آنچه كه آقاى شهبازى اتخاذ كرده اند، براى ). اوهام حفظ فرمايى

ى و تعاليم و احكام آن، و سوق دادن افكار به سياسى و منحرف ساختن اذهان هموطنان عزيز از حقيقت الهى و دينىِ  شرع بهاي

اما اين دوست كوچك شما تقاضا مى . فاسد و تروريستى جلوه دادن امر بهايى و جامعه و افراد و تشكيالت ادارى آن مى باشد

انى آن تعمق فرماييد تا ببينيد كند شما هموطنان عزيز مثًال متن نمازها و يا ادعيۀ بهايى را از آشنايان بهايى خود بخواهيد و در مع

است با اكاذيب و تهمت هاى سياسى آقاى  -و از جمله نمازهاى بهايى -تفاوت روح امر بهاء كه مستتر در آيات حضرت بهاءاهلل 

مورد  ۱۶۰۰حاوى  گلزار تعاليم بهايىو اگر بيشتر مايل به اطالع باشيد مثًال كتاب . شهبازى و امثال و اسالف ايشان چيست



 ٤١٩

 
موضوع، شامل اوامر و نواهى و صفات و اخالق حسنۀ راضيۀ مرضيه، از  ۱۲۵صوص و بيانات طلعات مقدسۀ بهايى را در ن

پى بريد و بطالن  اهل بهاء بخواهيد، تا به خمر معارف رحمانى در اين بهار جديد روحانى فائز شويد و به مقصود اهل بهاء

ى آنها دريابيد و بياييد تا به اتفاق به آنچه رضاى الهى است فائز گرديم و ايران و ت رديه ها را حتى بدون بررسئااكاذيب و افترا

آينۀ ملكوت  - و نه وسايل سياسى و روش هاى سياسى و ناسوتى و بعضًا شيطانى  -جهان را به نيروى اعمال و اخالق رحمانى 

 .سازيم

كه از قضا همان نسخه اى است كه قسمت سوم  ،۸، ص ۱۳۸۲مرداد  ۱۹، ۹۳۳، شمارۀ جام جمرجوع شود به روزنامۀ  ٢٨٠

همايش مذكور به هّمت مؤّسسۀ مطالعات تاريخ . مقالۀ آقاى شهبازى نيز عليه امر بهايى كه ذكرش رفت، در آن درج شده است

معاصر ايران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى و پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى در محل 

دكتر رضا : برگزار شد و از جمله سخنرانان و محققين آن عبارت بوده اند از) در ميدان بهارستان(مجلس شوراى ملى سابق 

داورى، آيت اهلل عباس على عميد زنجانى، دكتر کريم مجتهدى، دكتر موسى نجفى، دكتر مجيد تفرشى، دكتر محمد مدد 

، دكتر ناصر تكميل همايون، دكتر عطا آيتى، حجت )منذر(لى ابوالحسنى پور، عبداهلل شهبازى، حجت االسالم والمسلمين ع

، ۹۳۳، شمارۀ جام جم(االسالم مهدى انصارى، دكتر مظفر نامدار، ناصر تقوى، و حجت االسالم والمسلمين مهدوى زادگان 

  ).۸، ص ۱۹/۵/۱۳۸۲

ل استعمارى معتبر ترين اسناد نيست بلكه نيز مى نويسد كه اسناد دو ۱۵، ص ۲، جظهور و سقوط سلطنت پهلوىدر كتاب  ٢٨١

و اشاره مى كند پس بايد به اسناد داخلى هم مراجعه . اغراق دارد و اسناد رسمى است، حال آنكه آنان اسناد مخفى نيز دارند

  و يكى نيست سؤال كند پس چرا از اسناد مزبور به شكل گزينشى و در جهت اهداف خاصى استفاده مى شود؟. كرد

 .مراجعه شود تاريخ در ترازوب به كتا ٢٨٢

  .رجوع شود گلزار تعاليم بهائىجمله به ازبراى همۀ اين موارد  ٢٨٣

  .۲، جرگ تاك، به نقل از ۲۹۱، ص تاريخ مشروطه ٢٨٤

 .مراجعه شود تاريخ نبيلجناب محمد على فيضى و  نقطۀ اولىو كتاب  ۲و۱، جقرن بديعبه كتاب  ٢٨٥

  .شرح آن آمده است ۲، جقرن بديعهمچنين در كتبى چون آثار خود حضرت بهاءاهلل و . شود رجوع ۱۹۶به يادداشت  ٢٨٦

  .هشت بهشترجوع شود به كتاب  ٢٨٧

  .و نيز ادامۀ متن در همين قسمت ۱۲۹و  ۱۲۷جمله رجوع شود به يادداشت هاى از ٢٨٨

 .شود مراجعه ۱۹۵به يادداشت  ٢٨٩

  .مراجعه شود ۲۰۷به يادداشت  ٢٩٠

  .شود مراجعه ۱۲۹و  ۱۲۷نقد نظر ماركسيست هاى مذكور به يادداشت هاى در مورد  ٢٩١

  .۴۰۹، ص هاءاهلل شمس حقيقتب ٢٩٢



 ٤٢٠

 
  .۳۰۵- ۳۰۶، صص ۲قرن بديع، ج ٢٩٣

  .مراجعه شود ۳۸۹-۴۴۵، صص تاريخ سمندرو  بهاءاهلل شمس حقيقتبه كتاب  ٢٩٤

  . ۳۸۵تاريخ سمندر، ص  ٢٩٥ 

  .۳۴۹گلزار تعاليم بهايى، ص  ٢٩٦

رد كه خود داستان عجيب و بى در تاريخ امر، وقايع بى نظيرى، حاكى از تعّشق اصحاب حضرت بهاءاهلل به ايشان وجود دا ٢٩٧

قبل از خود . همتايى است كه آگاهى از روح آن وقايع، ميزان عظمت ظهور بهايى و محبوبيت حضرت بهاءاهلل را نشان مى دهد

كشى جناب نبيل ابن نبيل كه به خاطر عشق به محبوب و غم و غّصۀ ديدن بالياى محبوب، خود را كشت موارد نادر ديگرى 

از جمله هنگام تبعيد حضرت بهاءاهلل از ادرنه به عكا اصحاب كه فكر . كه شرح آن موجب اشتعال عاشقان استنيز بوده است 

مى كردند آنها را با محبوب ابهايشان تبعيد نخواهند كرد از غم فراق مى ناليدند، از جمله جناب ميرزا جعفر تبريزى بود كه از 

. را جراحى كنند مگر آنكه جمال مبارك قول دادند ايشان نيز همراه خواهند بودتصّور فراق گلوى خود را بريد و حاضر نشد او 

مورد ديگر آقاى عبدالغفار اصفهانى است كه حكومت مى خواست او را همراه ازل، دشمن حضرت بهاءاهلل، به قبرس تبعيد 

دريا انداخت ولى او را نجات دادند و به  كند، و او از غّصۀ فراق از محبوب، خود را در حالى كه نام بهاء را فرياد مى كرد به

جمله به خاطر چنين تعشقاتى است كه ازو . ا رود و در جوار محبوب باشدقبرس تبعيد كردند و بعد از مدتى موفق شد به عك

ِق َايَن َتَشْعُشُع َاْنواِر ِلقأَِك َقِد اْحَتَرَق اْلُمْخِلُصوَن ِمْن ناِر اْلِفرا«: حضرت بهاءاهلل در لوح سابق الذكر موسوم به احتراق مى فرمايند

لوح مزبور از الواح » ...اَب اْلعاَلمينَ ِد َايَن َبْحُر ُقْرِبَك يا َجذّ َقْد َتَبْلَبَل َاْجساُد اْالَْصفياِء َعلى َاْرِض اْلُبعْ ...يا َمحُبوَب اْلعاَلمينَ 

ه تصوير مى كشد كه محبوبش براى نجاتش آمده منحصر به فردى است كه در واقع از جميع وجوه وضعيت دنياى غافلى را ب

ولى او غرق در نفاق و عصيان و غم و برودت و اسارات نفس وهوى است و در اين وضع سياه، آن محبوب با خداى خود عهد 

 .مى بندد كه با صبر و تحمل دنيا را از اين وضع نجات دهد و به نور رحمن منور فرمايد

چاپ مركز جهانى، يادداشت  اقدسر اين مورد همچنين رجوع شود به كتاب مستطاب د. ۴۱۲بهاءاهلل شمس حقيقت، ص ٢٩٨

  .۱۹۳شمارۀ 

  .۴۰۴همان، ص  ٢٩٩ 

  .۳۹۳ادعيه محبوب، ص  ٣٠٠

  .۳۵۱گلزار تعاليم بهايى، ص  ٣٠١

  .۳۹۶همان، ص  ٣٠٢

  .۴۰۶همان، ص  ٣٠٣

  .۴۳۸-۴۴۰همان، صص ٣٠٤

  . ۴۶۹- ۴۷۵همان، صص  ٣٠٥



 ٤٢١

 
اين حكم، نسخ حكم دور قبل در خصوص قتل مرتدين فطرى است كه به جاى آن عدم . ۴۶۳- ۴۶۸صص  همان، ٣٠٦

معاشرت را آن هم با كسانى كه عليه امر بهايى و جامعه قيام نمايند، حكم كرده اند، واّال آنها كه از جامعه بهايى كنار مى روند 

يى و جامعۀ آن قيام و تعّرض نمى كنند مشمول عدم معاشرت نمى شوند ولى معتقد به احترام به همۀ عقايد هستند و عليه امر بها

و اين عدم معاشرت هم طبيعى است چه كه عمالٔ كسى كه بر عليه جامعه اى و عليه عقايد دينى آن جامعه تعّرض نموده، خود 

  .از آن رويگردان است

 وت آنكه، حق در اين ظهور جديد كه قرار استحكم ُحكم جزاى قتل عمد و حرِق تعّمدى بياز ِحَكِم مُ . ۴۳۸همان، ص  ٣٠٧

خود در هزاره هاى قبل، به بلوغ انسانى و رحمانى خود واصل شود، اراده فرموده روش  کودکىدنيا پس از سپرى شدن دوران 

ن اماكن و ها و صفات َسُبعى را به صفات رحمانى تبديل فرمايد و امور وحشيانه اى را چون نزاع و جدال و تروريسم و منفجر كرد

جمله عمِل لينچ كردِن سياه پوستان را توسط امثال كوكلوس كالن ها، از فرهنگ ازنفوس با مواد انفجارى و آتش زا، و 

اجتماعى و سياسى عالم برچيند تا شيوعى كه تا حال پيدا كرده به موارد نادرى تبديل شود كه آن نوادر هم توسط هيأت 

ۀ ورود به مرحلۀ صلح عمومى و وحدت عالم انسانى و تأسيس مدنيت الهيه بر بسيط غبرا اجتماعى جلوگيرى شود تا دنيا آماد

  . گردد

  .۱۳۸، ص ۷مائدۀ آسمانى، ج ٣٠٨

عباد را به نيكى ياد كنيد و ايشان را به بدى ذكر نكنيد و به : »...ُاْذُكُروا«مضمون فارسى . ۳۰۳، ص ۶آثار قلم اعلى، ج ٣٠٩

  . ياد نكنيدآنچه سبب ناراحتى آنها مى شود 

حضرت بهاءاهلل گاهى آثار وحيانى خود را از لسان كاتب وحى بيان مى فرمودند و خادم امضاء مى نمودند ولى همۀ آيات و  ٣١٠

  .كلمات آن عينًا وحى الهى است چون به همان شكل ديكته مى فرمودند و خادم مى نوشته است

  .۱۵۲-۱۵۳، صص ۷آثار قلم اعلى، ج ٣١١

  .۹۱- ۹۲ ، صصشيخ نجفىلوح  ٣١٢

قرن مجلدات : به عنوان نمونه(شرح شهادت ها را هم اهل بهاء، و هم بعضًا غير بهاييان ايرانى و غير ايرانى نوشته اند  ٣١٣

و خود حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء نيز در بعضى از آثارشان شرح بعضى ...) ؛تاريخ شهداى يزد؛ تاريخ نبيل؛ بديع

در بى نظير بودن كم و كيف شهادت ها ). مائدۀ آسمانىبه عنوان نمونه رجوع شود به مجلدات (شهادت ها را نازل فرموده اند 

همين بس كه مرحوم زرين كوب در قياس با شهادت و بالياى واقعه در فرقه هاى مذهبى ادوار سابقه، دربارۀ شهداى امر بابى و 

قتل و كشتار بهاييان بيان شده است و گاه از وحشت موى بر راجع به » تاريخ شهداى يزد«آيا آنچه نيز در «: بهايى مى نويسد

تاريخ در ترازو، ص (نيست؟ ) نسبت به دين يا فرقه شان(اندام انسان راست مى كند تا حّدى از همين توّهم و تعصب آنها 

نمى شده شهادت آن مرحوم در قياس با قبل، نظر قطعى نداده اند و به صورت سؤالى مطرح كرده اند، چون باورشان ). ۱۴۸

ولى حقيقت و واقعيت همين گونه بوده چه كه » .گاه از وحشت موى بر اندام انسان راست مى كند«هايى واقع شده باشد كه 

شهادت ها را همانطور كه اهل بهاء نوشته اند، منعكس كرده اند و با يك منابع غير بهايى و حتى اسناد دولتى نيز كم و كيف 

روح مرحوم زرين كوب شاد كه همچون بعضى غافلين، آنجا كه دليل . اين امر قابل اثبات است تحقيق تاريخى و توصيفى



 ٤٢٢

 
كافى وجود ندارد و نمى توان حكم قطعى داد، ايشان نظر قطعى نداده بلكه موضوع مورد تحقيق را به شكل سؤال مطرح كرده 

 ).جعه شودمرا ۳۴۱نيز به يادداشت شمارۀ . (است

خاطرات ؛ ۵۳- ۵۴، صص ۶، جمائدۀ آسمانى؛ ۳۲۲، ص گوهر يكتا: همچنين در مورد اين اصل مهم رجوع شود به ٣١٤

 ۳۶، ص حبيب

 .در اين مورد در انجيل مقدس نيز موجود است مراجعه شود. ۲۲، آيۀ ۱۸تورات، سفر مثنى، فصل  ٣١٥

 ۱۹۹-۲۰۱، صص ۳، جلد مكاتيب عبدالبهاء ٣١٦

در اين . از بيانات مبارك مزبور اصل وحدت اساس اديان الهى مشهود است. ۶۲-۶۳شيخ نجفى، صص  به نقل از لوح ٣١٧

، مكاتيببراى سير تكاملى اديان، عالوه بر منابع مذكور، به  .آئين جهانىو جزوۀ  خطاباتو  پيام ملكوت: مورد رجوع شود به

  .مراجعه فرماييد ۲۶۵، ص ۲

 ۸۰اى ارض، ص الواح نازله خطاب به ملوك و رؤس ٣١٨

 ايقانبه كتاب مستطاب (در آخر بيان مبارك نكتۀ لطيفى است دربارۀ مفهوم رجعت صفاتى . ۳۴۰، ص ۱، جآيات الهى ٣١٩

   ).رجوع شود

همان طور كه مشهود است حضرت بهاءاهلل در حال ُسرگونى و مسجونى از سلطان ايران و عثمانى مى خواهند علما را جمع  ٣٢٠

در . ولى در هيچ مورد علما و سالطين حاضر به جمع نشدند. رمايند و حقيقت امرشان را اثبات كنندكنند تا حّجت آشكار ف

در ادرنه نيز ازل به وعدۀ خود كه اّدعا كرده بود . بغداد نيز حضرت بهاءاهلل خواستند علما جمع شوند حّجت بخواهند، نشدند

كل در برابر ارادۀ غالبه و حجج محكمۀ . وفا ننمود و حاضر نشد با حضرت بهاءاهلل مباهله مى كند تا حق و باطل مشخص شود،

حضرت بهاءاهلل عاجز شدند و اينك اهل بهاء به تبع مواليشان در همان ميدان حاضرند تا آنچه را كه دارند در طبق اخالص 

   .تقديم منصفين نمايند تا حقايق امر بهايى و جامعه و تشكيالت آن بيش از پيش بر كل روشن گردد

جمله حضرت عبدالبهاء، در حق كل سالطين و بعضًا انفرادًا دعا فرموده اند تا خداوند آنها را ازطلعات مقدسۀ امر بهايى،  ٣٢١

و جالب آنكه در دو . به عدل و انصاف مزين فرمايد و از جمله براى مظفرالدين شاه؛ سلطان عثمانى؛ و پادشاه انگلستان

عثمانى و انگلستان را اين مى فرمايند كه آنها از اراضى مقدسۀ فلسطين كه براى همۀ اديان مناجات اخير علّت طلب تأييد براى 

سيد الّساجدين نيز به گفتۀ  و عجيب است كه حضرت. محترم است، حفاظت مى نمايند - كليمى، مسيحى، اسالم، بهايى -

وى در زمان ن نيت براى مرزبانان حكومت ُامَ ، دقيقًا به هميكشف االسرارخمينى رهبر فقيد انقالب اسالمى در كتاب  آقاى

هيكل مباركشان در صحيفۀ سّجاديه دعا مى فرمايند چه كه آنها با آنكه ُاموى بودند و دشمن ائمۀ اطهار، ولى حضرت سّجاد 

مى  عليرغم آن، به هر حال چون آن وقت از حدود و ثغور اسالمى محافظت مى كردند و اسباب ظاهرۀ آن حفظ بودند لذا دعا

متأسفانه . (فرمودند كه خدا تأييدشان كند تا از مسلمين و بالد مؤمنين حفاظت كنند تا دست غير مسلمين و كّفار به آن نرسد

در مراجعه به منزل و بردن كتب بهايى و غير  سال ها قبل مأمورين ادارۀ اطالعاتاين عبد را  كشف االسرارو  صحيفۀ سّجاديه

  ).ن مطالب از آنها در اينجا نقل مى شدبهايى برده اند و اّال عي



 ٤٢٣

 
و » امانات اهلل«عالوه بر سالطين، بايد گفت طلعات مقدسۀ بهايى صدها برابر بيشتر براى امم و ملل و نفوس كه آنها را 

 جمله دعا براى اتمام جنگازمى خواندند، دعا نازل فرمودند و بهترين چيزها را براى آنان طلب فرمودند كه » رعاياى حق«

  ).خطابات عبدالبهاء. (مى باشد - جمله اعراب آنجااز -ايتاليا عليه ليبى و كشته شدگان 

فلسفه و علّت اين ادعيه نيز در مورد سالطين اين بوده كه حضرت بهاءاهلل در تعاليمشان مقام خاصى براى حكومت كه مسئول 

ن عليرغم ميزان عدالت يا ظلمشان، دعا نمايند تا اگر حفظ ملّت است قائل هستند و امر فرموده اند اهل بهاء براى كل سالطي

و البته پيش بينى فرموده اند سالطينى خواهند آمد كه بين . ظالمند عادل شوند و اگر عادلند مؤيد بر حفظ عدل و انصاف شوند

فرموده اند عالوه بر جمله اهل بهاء به عدالت رفتار خواهند كرد، و در مورد چنين سالطين و رهبران مملكتى ازهمۀ نفوس و 

اما قبل از آن مأمور به خدمت و اطاعت صادقانه در امور قانونى و ادارى اى كه . دعا، اهل بهاء مأمور به يارى آنها نيز هستند

. موفق و مؤيد گردندها و ملّت ها دولت  به خدمت كل  به حبِّ خدااء نيست، مى باشند تا مخالف عقايد وجدانى اهل به

درمورد مقام حكومت و بعضى شرايط آن به منابع . در اين موارد وجود دارد كه بعضًا در ادامۀ متن آمده استنصوص كثيرى (

از جمله براى ناصرالدين شاه که ظلم هاى زيادى به بابيان و  حضرتشان و خود). مراجعه شود ۳۲۵مذكور در يادداشت شماره 

و نيز به لوح مهم ... ). ،۱۶۳ – ۱۶۴، ۱۰۶ –۱۰۷، صص شيخ نجفىرجوع شود به لوح . (فرموده اندبهائيان نمود، دعا 

  . ، مراجعه شود۱۵۷ – ۱۶۴، صص۳، ج مکاتيب عبدالبهاءمندرج در 

  ...؛۲۱۲- ۲۱۳، صص۲، جمكاتيبلوح ملكۀ ويكتوريا، لوح دنيا،  ٣٢٢

تاريخ ؛ سورة الملوك؛ رئيسمستطاب اقدس؛ لوح  به بعد؛ خطابات به استانبول در كتاب ۱۱۸، صص ۲، جخطابات ٣٢٣

  ...؛ملكۀ ويكتوريا؛ لوح شيخ نجفى؛ لوح ۳۷، ص  ۶، جمائدۀ آسمانى؛ ۱۸۸، ص سمندر

 .به بعد ۱۱۸به بعد و  ۶۰،صص ۲، جخطاباتلوح دنيا؛  ٣٢٤

در اينجا . طه مراجعه كردنقائص انظمۀ سياسى و دينى عالم مورد بحث دانشمندان دنيا نيز بوده است كه بايد به كتب مربو ٣٢٥

فهرستى مختصر از مراجع بهايى كه شامل بعضى بيانات طلعات مقدسۀ بهايى و بيت العدل اعظم دربارۀ انظمۀ سياسى و 

؛ اقدس؛ كتاب مستطاب ۳- ۴، صص درياى دانش؛ الواح ملوك :حكومات است تقديم مى گردد تا طالبين مراجعه فرمايند

جمله، ازكًال و  رسالۀ مدنيه؛ رسالۀ سياسيه به بعد؛ ۱۱۸به بعد،  ۲۶۷به بعد،  ۳۲۱صص ، ۲، جخطاباتلوح شيخ نجفى؛  

» َقْد َظَهَر يْوُم اْلميعاد«توقيع  ؛توقيع هدف نظم بديع جهانى؛ ۹۵،۲۵۳صص کًال و از جمله ، ۱، ج توقيعات ؛۶۹-۷۲صص 

، امر و خلق؛ ۱۴-۲۲، صص كان نظم بديعار  ؛۱۴۵تا  ۱۱۵، ۲۷،۲۸، صص »ى بهايىنظم جهان«؛ )يوم ميعاد ظاهر شد(

، صص گوهر يكتا؛ ۴۶۶-۴۶۷، صص۴، جامر و خلق؛ ۸۰، ص۸، ج مائدۀ آسمانى؛  ۳۰۸- ۳۲۴، ۲۱۹- ۲۲۰، صص۳ج

؛ بيانيۀ بيت العدل اعظم رفاه عالم انسانىبيت العدل اعظم؛ بيانيۀ  وعدۀ صلح جهانى؛ بيانيۀ پيام ملكوت؛ ۳۰۲- ۳۰۳

؛پيام هاى بيت العدل حال و آيندۀ جهان؛ ۲۰شامل تحليل قرن  قرن انوار؛ بيانيۀ ۲۰۰۲آپريل رؤساى اديان عالم، خطاب به 

سپتامبر  ۱۵بديع مطابق  ۱۳۵شهر العزة  ۹بديع؛  ۱۴۴؛ شهر العزة ۱۹۹۰دسامبر  ۲۹؛ ۱۹۹۲نوامبر  ۲: اعظم، موّرخ

؛ يادداشت ۷ -۸، صص ۱۵۴، شمارۀ بهايى نشريۀ پيام ؛آمده است ۳كه در ضميمۀ شماره  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶؛ پيام ....۱۹۷۸

 .و كثيرى ديگر از آثار بهايى. همين متن ۱۲۹و  ۱۲۷شمارۀ 



 ٤٢٤

 
، ۳۴۶، صص گلزار تعاليم بهايى؛ ۴۲۸، ۴۳۲، صص گنجينۀ حدود و احكام: جمله رجوع شود بهازبراى موارد ذكر شده،  ٣٢٦

، ارديبهشت و ۱۷۴، شمارۀ پيام بهائىمجلۀ  تأليف محمد على فيضى؛ حضرت نقطۀ اولى؛ ۳، جامر و خلق؛ ۴۶۱، ۴۵۸

 ...؛۱۴ - ۱۸، صص۱۳۷۳خرداد 

حتى اگر نفوس بسيار نادرى از بهاييان بوده باشند كه در كارهاى ادارى به مقامات باالتر رسيده باشند ولى آنجا كه مجبور  ٣٢٧

ت دخالت كنند، ترك آن مقام باالتر و اگر نمى شد ترك كلى كار را اختيار مى كردند و از صراط تعاليم مى شدند در سياسي

آئينشان منحرف نمى شدند و اگر غير از اين بود اول نصيحت و توجيه مى شدند تا كارى را كه مستلزم دخالت در سياست است 

نام مى شدند، چنان كه در زمان محمد رضا شاه پهلوى يكى از نكنند و اگر چنين نمى كردند از جامعه بهايى طرد و حذف 

و چنانچه ضمن پاسخ ). مراجعه شود ۲به ضميمۀ .( بهاييان به مقام وزارت رسيد ولى به علّت عدم ترك پست وزارت طرد شد

  .مسلخ عشق ذکر شده، بعضى نيز بودند که پيشنهاد پست وزرات را رد کردند ۱۸۷ – ۱۸۸به شبهات صص 

امر و ؛ ۴۵۱- ۴۵۷،  ۴۱۹- ۴۲۱، ۴۶۹، ۴۰۹، ۳۸۹، ۳۸۸، ۴۴- ۴۶، ۵۳، صصگلزار تعاليم بهايىعنوان نمونه به  به ٣٢٨

  .مراجعه شود...؛پيام ملكوت؛ ۳، جخلق

 . ۴۵، ص گلزار تعاليم بهايى ٣٢٩

، ص گوهر يكتانيز رجوع شود به ( ۸۹-۹۳، ترجمه و اقتباس هوشمند فتح اعظم، صص نظم جهانى بهايىنقل از كتاب  ٣٣٠

  ). ، كه بيان مزبور با ترجمه اى ديگر بعضًا مندرج است۹۶-۱۰۲، صص حال و آيندۀ جهان؛ ۳۱۴

 .۱۹۹۹، نشر دسامبر ۱، جدانش و بينشجمله مراجعه شود به نشريۀ از ٣٣١

ولى لوح شيخ نجفى؛ رسالۀ َمَدنيه؛ رسالۀ سياسيه؛ مكاتيب عبدالبهاء؛ توقيعات حضرت رجوع شود به لوح سلطان ايران؛  ٣٣٢

 . ...؛۱۲۷؛ يادداشت  ۳مندرج در ضميمۀ  ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶امراهلل، پيام 

خوشبختانه به تدريج به خصوص در اثر انقالب اسالمى كه سبب اشتهار بيشتر امر بهاء در دنيا گرديد، كتبى در اين  ٣٣٣

ه طبقۀ فرهيخته و فاضل ايران عزيز بيش از پيش در حال توجه به خصوص از طرف غير بهاييان در حال انتشار است و باالخر

 .سالۀ آنان به ايران مى باشند ۱۶۳گروهى از فرزندان عزيز فراموش شده اين آب و خاك و خدمات عظيم 

 ۲۶و بيانيۀ بيت العدل اعظم، مورخ  نيهدَ رسالۀ مَ مضمون لوح مبارك بسيار شبيه . ۶۷-۶۸، صص ۲، ج كواكب الدريه ٣٣٤

از اين جهت تمّعن و تحقيق عميق بايد كرد و از هدايات آن براى سعادت حقيقى ايران . مى باشد) ۳ضميمۀ ( ۲۰۰۳نوامبر 

  .بايد استفاده كرد

و از نكات مهمى كه هموطنان عزيز بايد بدانند، و به واسطۀ آن به دسيسه هاى امثال آقاى شهبازى كه امر بابى و بهايى را  ٣٣٥

آگاه ) ، كه قبًال ذكرش رفت۱۳۸۲مرداد  ۱۶، موّرخ ۹۳۱شمارۀ  جام جممقالۀ مندرج در (ر مى كنند قاچاقچى ترياک ذك

موردى را كه . گردند، هشدارهاى حضرت عبدالبهاء است از آن قبيل كه در لوح مبارك مندرج در متن مالحظه مى فرماييد

قسمتى از آن لوح در ذيل تقديم مى گردد، خود شما . ددربارۀ چين در لوح مبارك فرموده اند در لوحى ديگر توضيح داده ان

سبحان اهلل اين از . در مسألۀ حشيش، فقره مرقوم بود كه بعضى از نفوس ايرانيان به شّرش گرفتار... «: قضاوت فرماييد عزيزان



 ٤٢٥

 
فس را خامد و روح را جامد اما افيون و زّقومِ كثيف و حشيِش خبيث، عقل را زائل و ن... جميع ُمسكرات بدتر و حرمتش ُمَصرح

مالحظه . و انسان را به كلى خائب و خاسر نمايد با وجود اين چگونه جسارت نمايند) خشكيده و پژمرده و تشنه(و تن را ناهل 

و ) خوار(نماييد كه اهالى هند و چين چون به شرب دخان اين گياه سّجين معتادند چگونه مخمود و مبهوت و منكوب و مذلول

هشتصد ُكرور نفوس از اهل چين مقابلى با چند فوج از فرنگ ننمود زيرا جبن . هزار نفر مقاومت يك نفر نتواند). پست(مرذولند 

از قرار معلوم اين . سبحان اهلل چرا ديگران عبرت نگيرند. و خوف و هراس در طينتشان به سبب ُشرِب دخاِن افيون ُمخّمر گشته

خاِن اْلَكثيِف َو َزقوِم به مرز و بوم اي) نامبارك(فعل مشئوم  ران نيز سرايت كرده َاعاَذنا اهللُ َو ِاياُكْم ِمْن هذا اْلَحراِم اْلَقبيِح َواْلد

خدا ما و شما را از اين حرام قبيح و دخان كثيف و َزّقوِم (» .يغلى ِفى اْلُبُطوِن َكَغْلى اْلَحميمِ : الَجحيِم َكما قاَل اهللُ َتباَرَك َو َتعالى

سورۀ دخان (مى جوشد در شكم ها چون جوشيدن آب گرم : چنان كه خداوند تبارك و تعالى فرمود. پناه دهد و حفظ كندجهنم 

! آرى درست مى خوانيد و چشمانتان درست مى بيند). ۴۳۷- ۴۳۸گنجينۀ حدود و احكام، صص )) (۴۵-۴۶قرآن مجيد آيات 

الحمدهلل آقاى شهبازى . نويسان او را ضّد ايرانى معرفى كرده اند اين سخنان فرزندى از ايران است كه چندين دهه است رديه

آقاى شهبازى را قسم مى دهم كه با . تشان ُمسبِّب روشن شدن بيشتر حقايق گرددئاراتاب خير شده اند تا اكاذيب و افاسب

فشان از رديه نويسانى كه چون ايشان مالحظۀ لوح فوق و ساير آثار بهايى و بابى آيا اين حق وجود ندارد كه ايشان و امثال و اسال

امر بابى و بهايى را مرتبط با قاچاق ترياك و فاسد و زانى و امثال ذلك دانسته اند ، مستقيمًا يا غير مستقيم مرتبط يا آلت دست 

ضرت ولى به مواليم ح! دانسته شوند؟» ريپورترها«و » ساسون ها«و » روچيلدها«قاچاقچيان بزرگ و خاندانهاى مافيايى 

بهاءاهلل قسم كه اينك جلوى قّوۀ واهمه خويش را گرفته ام تا به ايشان تهمت نزنم و نمى زنم، چه كه اين قبيل امور به ِصرِف 

اثبات نمى شود و در روز جزا نزد پروردگار مقتدر عليم بايد جواب گو بود، اما در اينجا در پاسخ اتهام ايشان به » توّهم«

  :، شعر زير را كه حضرت بهاءاهلل نقل فرموده اند مى آورد »عبدالبهاء و ولى امراهلل و بيت العدل اعظمحضرت باب و بهاءاهلل و «

  كرد امين مخزن هفتم َطَبق /متهم دارى كسانى را كه حق

  !ديگر دوست نامهربان ما خود مى دانند جواب خدا راچه بدهند). ۱۴۵لوح شيخ نجفى، ص ( 

  .۴۴۱، ص۳مكاتيب، ج ٣٣٦

  .۱۱۰- ۱۱۱ص همان، ص ٣٣٧

البته ايشان و امثال ايشان به بعضى منابع بهايى نيز اشاره مى كنند ولى بيشتر براى نمايش است كه وانمود نمايند از روى  ٣٣٨

. مدارك خود بهاييان نوشته اند، حال آنكه استفادۀ مزبور نيز با نقل قول هاى ناقص و در جهت اثبات اكاذيب رديه ها مى باشد

و پاكى و خلوص نيت بهاييان همين بس كه ايشان تاريخ امر خود را نوشته اند و هر چه وقايع جارى بوده ثبت و از علل صداقت 

كرده اند و چيزى را مخفى نداشته اند كه امثال آقاى شهبازى توّهم نمايند كه كشف اسرار نموده اند، و همين امر دليل بر 

واّال اگر ريگى در كفش اين جامعه بود، حداقل نبايد وقايعى را كه در  صّحت مطالبى است كه در اين متن به استحضار رسيد،

دربارۀ بهايى شدن بعضى از . (مقاطعى بر خالف رضاى حضرت بهاءاهلل توّسط معدودى از بهاييان واقع شده مى نوشتند

  ).اهلل مهرابخانى تأليف جناب روح» شرح حال جناب ابوالفضائل گلپايگانى«هموطنان عزيز يهودى رجوع شود به كتاب 

 ۱۱۲بقره  ٣٣٩



 ٤٢٦

 
و نّص  قاموس ايقانو  ايقانجمله رجوع شود به كتاب مستطاب ازدر مورد معنى حقيقت رجعت در اصطالح اديان الهى،  ٣٤٠

  .در متن اصلى ۳۱۳مربوط به يادداشت شمارۀ 

گلپايگانى  جناب ابوالفضائل رسائل و رقائممذكور در قبل و  جام جمشهبازى در  در مورد آن دو به سر مقالۀ خود آقاى ٣٤١

و چنين است كه آقاى شهبازى از هر شخصيتى كه دلش بخواهد، چه شيعه، چه زرتشتى، چه يهودى، ارتباطى . مراجعه شود

ا را كه نفوذ معنوى امر بهايى است در سياسى، مالى، اقتصادى، غير اخالقى و امثاله بين او و بهاييان مى تراشد تا اصل ماجر

همۀ نفوس از اديان مختلف، پنهان نمايد و آن را امرى غير معنوى و غير الهى جلوه دهد، حال آنكه جاى سؤال دارد كه چگونه 

ى است نفوسى به خاطر پول و سياست و شهوِت نفس به امر بهايى بپيوندند ولى در عوِض آن، زجر و بال و سختى و حبس و نف

زمانى يك بهايى در حبس، در جواب يكى از ! و شهادت نصيبشان شود ولى كماكان بهايى بمانند و باليا را نيز به جان بخرند

شكنجه گران كه گفته بود همۀ محبّت بهاييان به نفوِس غير بهايى به خاطر فريب آنان است و ريايى بيش نيست و براى اهداف 

مثل اين مى ماند كه فردى » !آيا ريا حتى تا محبوس شدن در زندان و شهادت؟«: فته بودمالى و امثال آن است، آن بهايى گ

در شبيه خوانى واقعۀ كربال، نقش يكى از اصحاب حضرت سيد الشهداء را به عهده گيرد و راستى راستى اجازه دهد، بازيگر 

د كه اگر كسى از روى ريا و براى منافع مالى و سياسى آخر كيست كه به امثال اين رديه نويسان بگوي! نقش شمر او را واقعًا بكشد

و شهوانى، دينى ساختگى را قبول كند، ديگر تا مرز شهادت استقامت نخواهد كرد، و دست از آن خواهد كشيد تا حداقل زنده 

صداقِت ادعاى  اما قرآن مجيد بر عكس نظر آقاى شهبازى و اسالفش، عالمِت . بماند تا از طرفى ديگر به اهداف مزبور برسد

ُقْل يا َايها الذيَن هاُدوا «: ت از آن برنداردنفوس را دقيقًا اين مى داند كه حتى در صورت مرگ و شهادت در راه آن مّدعا، دس

يهودى شديد اگر ادعا مى نماييد بگو اى كسانى كه (» ِاْن َزَعْمُتم َانُكْم َاْولياُء اهللِ ِمْن دوِن النّاِس َفَتَمنوا اْلَموَت ِاْن ُكْنُتْم صاِدقينَ 

اين آيه دربارۀ يهوديان است، و ! ُسبحاَن اهلل). ۶سورۀ جمعه، آيۀ / كه دوستان خداييد از غير مردمان، پس آرزو كنيد مرگ را 

تان و دوس«جناب يعقوب متّحده هم يهودى بوده اند و با قبول امر بهايى و تمنّاى شهادت از حق و تحقق آن اثبات كردند كه از 

  .َصَدَق اهللُ الَعِلى اْلَعظيُم اْلَبهى اَالبهى» اولياى خدا هستند

 .نوشته شد ۹عينأ از قرآن شماره  ٣٤٢

  .۱۲۱، ص ۲، جمكاتيب ٣٤٣

  .۶۲، ص ۳، جمائدۀ آسمانى ٣٤٤

  ).نيز رجوع شود به لوح شيخ نجفى. ( اين نّص در ادامۀ متن آمده است. ۴۷۱، ص ۴، جامر و خلق ٣٤٥

جناب  رسائل و رقائماز جناب روح اهلل مهرابخانى و  شرح حال جناب ابوالفضائل گلپايگانىاب رجوع شود به كت ٣٤٦

 . گلپايگانى، جمع آورى جناب مهرابخانى

  .۴۶۹-۴۷ ۰، صص ۴، جامر و خلق ٣٤٧

  .۴۷۰- ۴۷۱همان، صص  ٣٤٨

  .۴۷۱همان، ص  ٣٤٩



 ٤٢٧

 
  .۴۷۱- ۴۷۲همان، صص  ٣٥٠

  .۴۷۲همان، ص  ٣٥١

  .۸۰-۸۶يع، صص بد ۱۰۲-۱۰۹توقيعات مباركۀ سالهاى  ٣٥٢

؛ لوح شيخ نجفى؛ ايقانكتاب مستطاب : جمله رجوع شود بهاز دربارۀ مفهوم يوم اهلل. ۲۴۴ص  ،۶آثار قلم اعلى، ج ٣٥٣

  ... ؛قاموس ايقان

  .۲۹- ۳۱درياى دانش، صص  ٣٥٤

صرف قسم به خدا اراده نداريم كه در ممالك شما تصرف كنيم بلكه براى ت«: مضمون به فارسى. اقدسكتاب مستطاب  ٣٥٥

  ».شهادت مى دهد به آن ملکوت َاسماء اگر بفهميد .قلوب آمده ايم چه كه همانا قلب ها نظر گاِه بهاست

  .۴۴به نقل از گلزار تعاليم بهائى، ص  بشاراتلوح  ٣٥٦

  . ۴۰۹-۴۱۱، صص۱مكاتيب، ج ٣٥٧

  . ۴۰۹- ۴۱۱، صص ۱مكاتيب، ج ٣٥٨

  . رسالۀ سياسيه ٣٥٩

  .به بعد ۲۶۷، صص۲خطابات، ج ٣٦٠

  . سيهرسالۀ سيا ٣٦١

  .به بعد ۷۲، صص۲مكاتيب، ج ٣٦٢

  .به بعد ۱۱۸، صص ۲خطابات، ج ٣٦٣

  .به بعد ۲۶۷، صص ۲خطابات، ج ٣٦٤

  .۵۴-۵۵، صص ۶مائدۀ آسمانى، ج ٣٦٥

 ۹قرآن مجيد،حشر،  ٣٦٦

 .۱۶۳-...، صص۱توقيعات، ج ٣٦٧

ير مراجعه جمله به مراجع زازمهم در ادامۀ نصوص ياد شده در متن  براى ديدن ديگر نصوص. ۱۴۴- ۱۴۵همان، صص  ٣٦٨

امر و ؛ ۳۱۱- ۳۱۲؛ و ۳۱۳- ۳۱۶، صص گوهر يكتا؛ ۵۹- ۶۱، صص ۳، جمائدۀ آسمانى؛ ۱۲۶، ص۲، جخطابات: شود

رقيمۀ داراالنشاء ( ۳۴۱شمارۀ  ۳۱، سال آهنگ بديعبيت العدل اعظم؛  ۱۹۹۲نوامبر  ۲۶؛ پيام ۲۶۵-۲۸۱، صص۳، جخلق

، صص ۱۳۴۳بديع؛ اخبار امرى سال  ۱۵۳؛ پيام رضوان ۱۹۹۴ژانويۀ  ۴؛ پيام )۱۹۷۶جوالى  ۷بيت العدل اعظم مورخ 

  .۲مربوط به جزوات آموزشى ناظمين، شمارۀ  خصائل روحانى ناظم؛ جزوۀ ۵۲۵- ۵۲۸



 ٤٢٨

 
پاسخ هاى جزيى به مسلخ عشق در نكتۀ كلى و مسألۀ اساسى وجود دارد كه زمينۀ  ۸ل ذكر شد اوّ  بخشقبًال در همين  ٣٦٩

در متن  ۷ساله پرداخته شد و اينك نكتۀ  ۱۶۳به بررسى رديه هاى ل دّوم از بخش اّول از فص ۶م مى باشد؛ در نكتۀ دوّ  بخش

  .تقديم مى شود

  .۱۱۴۲۲، شمارۀ ۱۳۶۰آبان  ۱۰روزنامۀ كيهان، يكشنبه  ٣٧٠

  . ۶۲،۱۹۴،۲۸،۹۶در شناخت حزب قاعدين زمان موسوم به انجمن حجتيه، صص  ٣٧١

  .۷۹، ص ۳، جمائدۀ آسمانى ٣٧٢

  ...؛۲و۱ جزوات سطوت ميثاق؛ بيانيۀ قرن انوار؛ قرن بديعكتاب  جمله رجوع شود بهاز ٣٧٣

متن مراجعه فرماييد كه در آن پيش بينى دّوم از بخش اّول از فصل  ۶نيز به نص حضرت ولى امراهلل مندرج در اول نكتۀ  ٣٧٤

چنين شده و ادامه داشته و  فرموده اند حمالت در آينده متوجه نظم ادارى بهايى عالوه بر تعاليم آن خواهد بود چنانكه حال

از جمله اشكال اين حمالت، نوشتن رديه هاست كه اگر چه نه در حّد ايران، ولى به اندازه اى كه ملل و دول . خواهد داشت

: از جمله. ديگر نيز با امر بهايى آشنا شده اند، بعضًا حسودان و معرضين آن ممالك نيز قيام كرده اقدام به نوشتن رديه كرده اند

كه اهل بهاء نيز پاسخ رديه هاى آنها را داده ... كشيش پروتستان پيتر ايستن، خانم روت وايت، هرمن زيمر، فرانچسكو فيچيكيا،

  .باشددر جواب رديۀ فيچيكيا مى  راست را كژ انگاشته انداند كه آخرين جواب از اين نوع، كتاب 

 به نقل از دائرة المعارف بهائى ٣٧٥

 ۹، ترجمه عينًا از قرآن شمارۀ ۲۹- ۳۳، قرآن مجيد، ابراهيم ٣٧٦

ِاذا قاَم «: است، ياد شدهچنانكه در قرآن از اين حالت و مرحله با عباراتى از قبيل وقوع قيامت، كه همان قيام مظهر ظهور  ٣٧٧

 )۷۹َنحل، (َبَصِر َكَلْمِح الْ  - در يك چشم به هم زدن) وقتى قائم قيام نمايد، قيامت بر پا مى شود(» القأُِم قاَمِت اْلقياَمةُ 

 ۴سورۀ معارج،  ٣٧٨

 در اين مورد رجوع شود به كتاب مستطاب ايقان و قاموس آن ٣٧٩

؛ و پيام هاى عمومى بيت العدل حال و آيندۀ جهان؛ قرن انوار؛ ۴، جامر و خلق: جمله رجوع شود بهازدر اين مورد  ٣٨٠

 ... .اعظم،

  .۲۹۹گنجينۀ حدود و احكام، ص  ٣٨١

  .۲۹۹همان، ص ٣٨٢

  .همان ٣٨٣

  . ۱۲۲گلزار تعاليم بهايى، ص  ٣٨٤



 ٤٢٩

 
  .۲۹۹-۳۰۰گنجينۀ حدود و احكام، صص ٣٨٥

  .۱۲۵- ۱۲۶؛ و گلزار تعاليم بهايى، صص۶۳- ۶۴ظهور عدل الهى، صص  ٣٨٦

  .۱۳۷۹ترجمۀ مهران توكلى، تهران، نشر نى،  ٣٨٧

  .۱۷، ص ۱۸۲، شمارۀ پيام بهايى. ترجمه ٣٨٨

  .۳۸۰- ۳۸۱، صص ۴امر و خلق، ج ٣٨٩

هدف نظم بديع  ى؛توقيع دور بهاي بديع؛ ۱۰۵؛ توقيع منيع ۴عنوان نمونه رجوع شود به قرن بديع، ج دربارۀ نظم ادارى به ٣٩٠

؛ اركان نظم بديع؛ ديانت بهايى آئين فراگير ۴بيانيۀ قرن انوار و رفاه عالم انسانى؛ گلزار تعاليم بهايى؛ امر و خلق، ج جهانى؛

آيندۀ جهان؛ انوار هدايت؛ نظم ادارى از جناب هوشنگ جهانى؛ خصائل اهل بهاء و فرائض اصحاب شود؛ حال و 

 ... ؛۲؛ جزوۀ خصائل ِ روحانىِ  ناظم، مربوط به جزوات آموزشى ناظمين، جزوۀ شمارۀ ۵محمودى؛ ضميمۀ شمارۀ 

 .اركان نظم بديعجمله به كتاب ازقبًال در بعضى قسمت هاى متن و يادداشت ها در اين مورد آمده است مراجعه شود،  ٣٩١

جمله از حواس ظاهره شروع مى شود و به مرتبۀ قّوۀ متخيله و ازسان داراى مراتبى است كه توضيح آنكه قواى ادراكى ان ٣٩٢

. واهمه و سپس به قّوۀ عاقله مى رسد و باالتر از قّوۀ عاقله قّوۀ ادراكات معنوى و روحانى است كه مورد تأكيد اديان الهى است

هام و خرافات را تشخيص دهد و رّد كند، اما هميشه نمى تواند حقايق معنوى ِ مافوِق خود را قّوۀ عاقله به راحتى مى تواند او

بفهمد و اثبات كند، اما از طرفى نيز نمى تواند آن را رد كند، و همين توانايى در رّد اوهام و عدم توانايى در رّد حقايق معنوى، 

، ترجمه منوچهر بزرگمهر، نشر مؤّسسۀ مسائل و نظريات فلسفه آژدوكيويچ در كتاب. شاخص تمييز اين دو از يكديگر است

  .به اين حقيقت اشاره مى كند ۸۷- ۸۸: ، صص۱۹۷۵از چاپ ) شريف(انتشارات علمى دانشگاه آريا مهر 

  . از مرحوم آقا سيد عباس علوى بيان حقايقاز جناب محمد على فيضى،  نقطۀ اولىرجوع شود به كتاب  ٣٩٣

تحقيقاتى کرده بعضى محققين مسلمان نيز دربارۀ عدد نوزده در قرآن . بيان فارسىه كتاب مستطاب جمله رجوع شود ب از ٣٩٤

  :از جمله مراجعه شود به. انداند و جدول هاى مفصل از آن ترتيب داده 

http://www.negah28.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=22&limit=1&limitst

art=2 

 :يزو ن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8

%A8%D8%B7%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9

%82%D8%B1%D8%A2%D9%86  

زبور با حقايق معنويه نفس تطبيقات عدّديه و حروفيه م. ۲و۱، جامر و خلقدر اين مورد رجوع شود به آثار حضرت باب و نيز  ٣٩٥

  .از معجزات محسوب شده است



 ٤٣٠

 
  .۲۴۷گنجينۀ حدود و احكام، ص  ٣٩٦

جمله ازبه فهرست مفّصل آن دربارۀ مواضيع مطروحه و ( انوار هدايت؛ ۳، جامر و خلق، ۴۵۳- ۴۵۵همان منبع، صص ٣٩٧

  ).مراجعه شود ۱۹و  ۹و عدد  ۱۳راجع به عدد 

طالبين براى مالحظۀ نصوص مهّمۀ امر بهايى دربارۀ تطابق علم و دين، . ۴۰۶در يك مجلد، ص  ۲و  ۱دو جلد  امر و خلق ٣٩٨

و ۱۵۴،۲۱۶؛ مجموعۀ اشراقات صص لوح حكمت: جمله مراجعه فرماييد بهازو لزوم ترك جهل و اوهام و تقاليد و تعصبات، 

؛ ...و۲۱۸، صص۲، جخطابات؛ ۱۰۰- ۱۰۱و ۱۸۹، ص۸، جمائده آسمانى، ۱۶۸-۱۶۹، صص ۴، جمائدۀ آسمانى؛ ۱۵۳

؛ لوح دو ندا ۳۱۰، ص ۱، جمكاتيب؛ ۱۰۳ – ۱۰۴، ۲۲۵، صص مفاوضات؛ ۱۰۹-۱۱۲،  ۲۵۸، صص ۲، ج مکاتيب

 مجموعۀ آثار مباركه دربارۀ تربيت بهايى؛ ۹۰ص ۹، جمائدۀ آسمانىو لوح دكتر فورل؛  ۴۷۴-۴۷۵، صص۳، جمكاتيبدر 

، جزوۀ  ۴، ج امر و خلق، ۳۳۹- ۲۲،۳۴۰جمله صصاز، ۳، ج امر و خلق؛ ۲و  ۱، ج امر و خلق؛ پيام ملكوت؛ .. و ۲۰ص

پيام ؛ بيانيۀ رفاه عالم انسانى؛ بهاءاهلل و عصر جديد؛ ...، ۷۰،  ۵۰،  ۳۸،  ۳۷،  ۳۶،  ۲۲جمله بند هاى از، تحقيق و تتبع

د از تقريرات شهي تطابق علم و دين؛ نوار ۵-۱۰صص  ۷و ۸شمارۀ  ۲۸سال  آهنگ بديع؛  ۳- ۴صص  ۲۳۰شمارۀ  بهائى

  ... مجيد دکتر داوودى؛

؛ رسالۀ بقاى ارواح؛ ايقان؛ كتاب مستطاب بيان فارسىمثل . در اين مورد به كتب متعدد بابى و بهايى مى توان رجوع كرد ٣٩٩

 .....؛۴۷۷-۵۰۰؛ صصگلزار تعاليم بهايى

و كثيرى از كتب  يقانقاموس ا؛ ايقاناز حضرت باب؛ كتاب مستطاب  داليل سبعه؛ ۹۲-۱۰۰سورۀ اسراء آيات : جمله از ٤٠٠

  ... .استداللى بهايى

اين عبد نمى . از دكتر رياض قديمى سيد رسل حضرت محمد؛ مفاوضاتو  ايقانجمله رجوع شود به كتاب مستطاب  از ٤٠١

داند چرا جاعلين مسلخ عشق به سبك رديه نويسان قديمى، ايرادات عقيدتى قديمى را نيز به ايرادات جديد، كه امثال رديه 

شايد جاعلين . و رديه هاى آقاى شهبازى و امثال ايشان اقتباس كرده اند، اضافه نموده اند هور و سقوط سلطنت پهلوىظهاى 

كه به بهانه داستانى بودنش مى  –مأمور اين كار خّالقيتى جز تركيب مطالب رديه هاى متفاوت قديم و جديد در قالبى داستانى 

به هر حال پاسخ ايشان در مواردى چون رجعت و . نداشته اند –و نيز دينى، فرار نمود  توان عند اللزوم از انتقادهاى آكادميك

معراج به قلم وحيانى در ظهور بابى و بهايى داده شده است و چون اهل بهاء معانى آن را روحانى و معنوى مى دانند، به 

ازات و مكافات و رجعت و معراج فقط در جاعلين برخورده است، چه كه فكر مى كنند مباحث معجزه و بهشت و جهنم و مج

ولى ! حالت جسمانى معنى مى دهد و اگر آن را معنوى و روحانى بدانيم مجازات و مكافات و حالل و حرام از بين مى رود 

  .نبايد نگران باشند چون خداوند ُمنِزل آيات خود مى داند چگونه مجازات و مكافات فرمايد

ر هم چيدن مطالب مسلخ عشق از رديه هاى قديم و جديد، در قالب داستانى، خالقيت به اما چون جاعلين در تركيب و كنا

خرج داده اند، بنده هم مناسب ديدم تركيب ذيل را، نه مثل ايشان از مطالب كذب و اتهام، بلكه از آيات و احاديث، ترتيب 

 - ۱) :يا معراج جسمانى است يا روحانى آ(دهم و منصفانه بخواهم و بپرسم كه نتيجۀ اين سه آيه و حديث چه مى شود 

ميُع  ُسبحاَن الّذى َاْسرى ِبَعْبِده َليًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم ِاَلى الَمْسِجِد اْالَقَصى الذى باَركنا َحْوَلُه ِلُنِريهُ « ُه ُهَو السِمْن آياِتنا ِان



 ٤٣١

 
ماء َفَتأتيِهْم ِبآيٍة َو َو ِان كاَن َكُبَر َعَليَك ِاعر« -۲). ۱-اسراء( »اْلَبصيرُ  مًا ِفى الساُضُهْم َفِاِن اْسَتَطْعَت َاْن َتْبَتغى َنَفقًا ِفى اَالرِض َاْو ُسل

لوُة ِمعراُج اْلمؤِمِن، ِبه يْصَعُد اِ « -۳) ۳۵انعام (» .َلْو شاَء اهللُ َلَجَمَعُهم َعَلى اْلُهدى َفال َتُكوَنن ِمَن اْلجاِهلينَ  ماالص در » ِءَلى الس

 ).۱۹۳-۱۹۵، صص سيد رسل حضرت محمدجمله رجوع شود به كتاب ازمورد معراج 

، چاپ مركز جهانى بهايى، دربارۀ حكمت حكم جواز اقدسو در كتاب مستطاب  ۲۰۱، ص گنجينۀ حدود و احكام ٤٠٢

مر در ميان شيعيان فقط زيرا اين ا«: ، مى نويسند۹۱استخدام دوشيزگان براى خدمات خانه توسط مردان، در ياداشت شمارۀ 

لذا همانطور كه در متن آمد، نيازى » .وقتى جايز بوده كه خطبۀ محرميت بين صاحب خانه و دوشيزه مستخدم خوانده شده باشد

به اين كار نيست و استخدام فقط براى خدمت با دريافت اجر و مزد و حقوق است و آن دوشيزه كنيز محسوب نمى گردد چه كه 

ريد و فروش كنيز و بنده حرام شده است و افراد آزادند، و آن قبيل دوشيزگان نيز آزادند هر وقت ارادۀ ازدواج در امر بهايى خ

 و چنين كارى زنا) ۹۱همان يادداشت (» نداردمخدوم، حق ِهيچ نوع رابطۀ جنسى با دوشيزۀ مستخدم «نمايند چنين كنند و 

تعه يا صيغه نيز حرام است و زياده همچنين شايان توجه است كه در امر بهايى ازدواج موّقت و مُ . ام استمحسوب و نهى و حر

از يك زن گرفتن نيز به تبيينات خود حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء ممنوع مى باشد، و طلعات مقدسۀ بهايى در آثار 

ن بلوغ خود است و بايد روحانيات بر جسمانيات غلبه يابد، چنين مباركه شان با توجه به آنكه بشريت در حال ورود به دورا

طهارت و تقديس بايد اصل مسلّم و ميزان مكّمل رفتار و اطوار ياران در روابط اجتماعى آنان با اعضاء داخل «: ه اندفرمود

تمتّع «و نيز ). ۱۲۵، ص هايىگلزار تعاليم بحضرت ولى امراهلل، (» جامعه همچنين در تماس و ارتباطشان با عالم خارج باشد

بهاييان بدون آنكه اين . كامل از غريزۀ جنسى، حق طبيعى هر فرد است و قاعدۀ ازدواج شرعًا به همين خاطر ايجاد شده است

و . )۲۹همان، ص (» حق را تحريم كنند معتقدند كه بايد تحت ضابطه و قاعدۀ معين كه همان علقۀ زوجيت باشد اعمال گردد

. عفت و عصمت شامل قبل و بعد از ازدواج هر دو مى باشد و عبارت است از زندگِى جنسِى مطلقًا عفيفانه«: ايندنيز مى فرم

قبل از ازدواج بايد کامًال عفيف بود و بعد از ازدواج بايد مطلقًا به همسر خود وفادار بود؛ وفادار در تمام روابط جنسى و وفادار 

، جمع آورى دايرۀ تحقيق بيت بات نصوص دربارۀ حفظ و تحکيم مبانى ِ ازدواج بهايىمنتخ(» .هم در گفتار و هم در اعمال

 ). ۲۳۴۴العدل اعظم، بند 

  .ذكر نموده چرا مسلمان شدمهمين اكاذيب موهن را در رديۀ قبلى به نام خانم مهناز رئوفى تحت عنوان  ٤٠٣

  .۱۷۶- ۱۷۷، صص ۴، جامر و خلق ٤٠٤

  . ۱۷۷همان، ص ٤٠٥ 

در اين مورد همچنين مراجعه . ۱۴۷، ص )۳ج اسرار ربانىيا (بديع  ۱۰۸اده از قاموس توقيع منيع نوروز جمله با استف از ٤٠٦

 .از جناب ملك خسروى اقليم نورشود به 

فا َو الَغيَرِة َو اْلَوفا، َايَن ُشوُؤناُت «: در لوح احتراق، حضرت بهاءاهلل مى فرمايند ٤٠٧ ْدِق َو الص َغيَرِتَك يا َقْد َخَبْت َمصابيُح الصِّ

  ).كجاست شئونات غيرت تو اى محّرك عالميان. چراغهاى صدق و صفا و غيرت و وفا خاموش شد(» ُمَحرَِّك اْلعاَلمينَ 



 ٤٣٢

 
، هفت مورد از آنها نام برده از بخش اّول لبه عنوان نمونه به كتبى كه اهل بهاء دربارۀ اسالم عزيز نوشته اند و در فصل اوّ  ٤٠٨

و  ۱۸۴- ۱۸۶، دكتر رياض قديمى، صص »سيد رسل حضرت محمد، اسالم و مذاهب آن«: ملهاز ج. شد، مراجعه شود

 .صفحات قبل و بعد آن

ا اضافات روز نيز چاپ دهم آن ب ۱۳۸۲كه در سال » تاريخ جامع بهاييت«در مورد رديۀ آقاى افراسيابى تحت عنوان  ٤٠٩

، »ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«رديه مانند دو جلد كتاب در اين . اشاره شد ۶، نكتۀ دّوم از بخش اّولمنتشر شد در فصل 

اسناد جعلى از ساواك آورده شده و جالب آنكه اتهام فراماسونرى نيز به اهل بهاء زده و سنگ تمام گذاشته، حال آنكه دو جلد 

  ).۳۷۲- ۳۷۸، صص ۱ج( كتاب مزبور، فراماسونرى و امر بهايى را تقريبًا جداگانه مطرح كرده است 

نوشته شده است چه كه » ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«ۀ موارد مورد سؤال در متن، از قول خود جاعلين و تهيه كنندگان دربار

  .در آن نوشته شده پشت سر پهلوى و ساواك و فردوست، اينتليجنس سرويس و سيا و ريپورترها بوده اند

  .ب بوده انددر بيانات مشابه، علماى مذهبى و امرا و سياسيون نيز مورد خطا ٤١٠

 ۹-قرآن مجيد، طارق ٤١١

 ۱۰ –همان  ٤١٢

، تأليف احمد عبداهلل پور، كانون نخست وزيران ايرانجمله در ازبعد از انقالب كتاب هايى دربارۀ هويدا نوشته شده كه  ٤١٣

 .، آمده است كه هويدا بهايى نبوده است۲۸۳، ص ۱۳۶۹، پاييز ۱انتشارات علمى، چاپ 

بهاييت و صهيونيسم، فرقۀ «و ساير آثار آقاى شهبازى؛ مقالۀ  ۲۱ص  يخ بهايى گرى در ايرانجسارتهايى از تارجمله از ٤١٤

؛ و سه مقالۀ سابق الذكر آقاى  ۱۳۸۴خرداد  ۱، سال ششم، يكشنبه ۱۴۳۶، شمارۀ جام جم، روزنامۀ »!انحرافى ابتكارى

  ).۶نكتۀ  دّوم از بخش اّول،فصل ( جام جمشهبازى در 

ذكر شده است لزوم به تكرار  ۶، نكتۀ دّوم از بخش اّولقبًال در فصل  - قالب هاى ذهنى جملهاز -  در مورد حقايق متن ٤١٥

  :از جمله به منابع زير .ذهنى به كتب روانشناسى مراجعه شود» شبيه سازى«در مورد . نيست

Hall, Elizabeth, Psychology Today: An Introduction, ted.New york: Randon House, 198  

 .شود مراجعه ۲۷۶نيز به يادداشت 

  ... .،۶۵۲-۶۶۱، ۴۶۷-۴۴۲، ۳۷۷ ، صصظهور و سقوط سلطنت پهلوىرجوع شود به جلد اول  ٤١٦

  ....خصائل اهل بهاء و فرائض اصحاب شور؛ حال و آيندۀ جهان؛ اركان نظم بديع؛: به عنوان نمونه ٤١٧

انوار جمله رجوع فرماييد به كتاب ازاز مفهوم طرد و انواع آن و ماهيت و كيفيت اجراى آن  به عنوان نمونه براى اطالع ٤١٨

  .در جاهاى ديگر همين متن نيز درباره طرد اشاراتى شده است. همين متن ۵و ضميمۀ  هدايت

ن مسلخ عشق بر خالف نا گفته نماند كه نه تنها جاعلي. ۲۵- ۲۶: ، صصگلزار تعاليم بهايىنيز رجوع شود به . كتاُب عهدى ٤١٩

رضاى الهى به اهل بهاء فحش مى دهند، بلكه متأسفانه امثال ايشان به خودشان نيز فحاشى مى كنند، چنانكه حتى بلندترين 



 ٤٣٣

 
به عنوان نمونه رجوع شود به سخنان مقام (در اين مورد اظهار نگرانى و ناراحتى نمودند  اخيرًات و اولياى محترم امور مقاما

و از آنها خواستند ادب را در ادبيات سياسى و ) در قم؛ و روزنامه هاى همان تاريخ ۱۱/۴/۸۴جمهورى وقت در محترم رياست 

  .نسبت به هم رعايت كنند

. جاعلين و رديه نويسان پس از انقالب را مالحظه مى فرماييد» سالۀ۲۷شبكۀ «همان طور كه قبًال نيز ذكر شد، رّد پاى  ٤٢٠

دّوم از فصل (الذكر قبل از انقالب است همان خط و خطوط آنها و آبشخورشان در رديه هاى سابق  ايرادات مذكور عينًا تكرار

  ).، درباره رديه هاى آواره، صبحى، نيكو، رائين، فضايى، شهبازى۶، نكتۀ بخش اّول

كه دردست » قلمى«كه در پاسخ شبهات ازليان نازل شده، در جايى به لسان حال، از زبان  كتاب بديعحضرت بهاءاهلل در  ٤٢١

رديه نويس، عليه دين خدا، به كار رفته مناجات و دعايى نازل فرموده اند كه به نحوى مؤثر و مليح و رحمانى رو به خدا نموده و 

ُسبحاَن ُمْنِزِلها . ناله مى كند كه چرا در دست رديه نويس اسير شده و به وسيله او عليه خالق او كلمات رديه نوشته مى شود

واّال عين مناجات مزبور نازله از زباِن حاِل قلم را در اينجا  - اگر چه الزم بوده- اين متن تا حدى طوالنى شده . ِف اْلَخبيرِ اللطي

 كتاب بديعاين است كه از هموطنان عزيز مى خواهد خود به . درج مى نمود تا عّشاق را حّظ روحانى بخشد و غم دل بزدايد

  .مراجعه فرمايند

  .؛ و ساير آثار بهايى۲و۱، جامر و خلقلم حق و امر و خلق، مراجعه شود به در مورد عوا ٤٢٢

نظر به اهميت اين توقيع منيع، از هموطنان . دور بهايى؛ و نيز اول ترجمه همان توقيع ۲۱۴-۲۱۵، صفحات به ياد محبوب ٤٢٣

دات اهل بهاء و جايگاه آن و اهداف آن و و اصول اعتقا)مر بهايى(عزيز تمنا دارد براى آشنايى با كليت حقيقت اين امر نازنين 

روش آن و ارتباط آن با ديگر اديان و عهد و ميثاق آن و نظم بديع و سيستم تشكيالت نظم ادارى آن، حتمًا آن را مطالعه 

  .فرمايند تا ديدى اجمالى و كلّى به دست آورند و توضيحات تفصيلى مواضيع آن را در ديگر آثار بهايى بجويند

  .۳۱- ۳۴، صص توقيع دور بهايىترجمۀ  ٤٢٤

  .۱۶-۱۷لوح شيخ نجفى، صص ٤٢٥

  .۱۶۷گنجينۀ حدود و احكام، ص  ٤٢٦

  .۱۶۳همان، ص  ٤٢٧

- ۴۸۶، صص ايام تسعهعبدالبهاء؛  مكاتيبجلد  ۸؛ منتخبات آثار مباركه مخصوص جلسات تذكر: به عنوان نمونه ٤٢٨

 ....؛۴۵۰

معرضين خواسته اند اتهامات و اكاذيبى عليه انبيا و اولياى در همۀ اديان الهى ناقضين و . ۴۲۷-۴۲۸، صص ايام تسعه ٤٢٩

الهى جعل كنند، چنانكه در اسالم احاديث زيادى به نفع خود جعل كرده اند، چنانكه حضرت رسول چون پيش بينى فرمودند 

و آن را بايد دور  چنين جعلياتى واقع خواهد شد فرمودند هر حديثى كه با قرآن مطابق باشد صحيح، واّال باطل و دروغ است

به همين جهات يكى از تعاليم . ريخت، و اين يعنى، مالِك حقيقى، بيانات خوِد مظاهر ظهور و آيات و كتب آسمانى است

بديع و جديد امر بهايى، عدم حجيت روايات و احاديث و قصه هاست، مگر آنكه به تأييد خود طلعات مقدسه رسيده باشد 



 ٤٣٤

 
تا اينكه مثل ادوار قبل، اديان الهى و حقايق آن و وحدت جامعه ) انوار هدايت؛ ۴۶۰-۴۶۱، صص گنجينه حدود و احكام(

در مورد آنچه در متن، جاعلين راجع به شب قبل از صعود . ضين و ناقضين نگرددرغبازيچۀ اوهام و اميال معرضين و ممؤمنين 

ه ايشان و امثال ايشان دربارۀ انبيا و اولياى قبل نيز حضرت عبدالبهاء ذكر كرده اند، از ايشان انتظارى جز اين نمى رود، چه ك

 از. (حضرت مسيح و صعود حضرت محمد چه گفته اندامثال اين اكاذيب گفته اند و كافى است به ياد آوريم راجع به شهادت 

فته اند و با از جناب سيد عباس علوى كه در آنجا اتهام توبه نمودن حضرت باب را پاسخ گ بيان حقايقجمله رجوع شود به 

شواهد تاريخى از همۀ اديان اثبات كرده اند كه چه طور چنين سوء تعابير و سوء برداشت هايى دربارۀ همۀ انبيا صورت گرفته 

ت نه آنكه اهل است، و البته چون لحن كتاب مزبور نقضى است، شواهدى را كه آورده اند براى تنبه و بيدارى معرضين اس

 مفاوضاتجمله  ازد، بلكه چنانكه در آثار بهايى، تقد به خطا و توبه و ذنوب و نقائص انبياء الهى باشنخود مع پناه بر خدابهاء 

نيز داراى عصمت موهوبى و ) ع(حضرت عبدالبهاء آمده انبياء اولوالعزم داراى عصمت ذاتى و كبرى هستند و امثال ائمۀ اطهار 

، درباره به نقل از بعضى معرضين» َو اْلَبهاييون فى حاِضِرِهم َو ماضيِهم اْلبابيون«همچنين به نوشته مؤلف ). صفاتى مى باشند

نيز چنين گفتند كه حضرتشان حين شهادت مضطرب بودند، حال آنكه ابدًا چنين نبوده و بيانات و آثارشان و  حضرت باب

يا هميشه از اين قبيل اكاذيب گفته مقصود آنكه معرضين دربارۀ انبيا و اول. همچنين شرح شهادتشان عكس آن را اثبات مى كند

  .اند كه اثبات كذب آنها راحت تر از هر چيز است چه كه بيانات و زندگى و استقامت آنان گويا تر از هر دليلى است

  .۱۱۴-۱۱۷گنجينۀ حدود و احكام، صص  ٤٣٠

  . ۱۰۲، آقاى مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا، ص۳آشنايى با علوم انسانى، ج ٤٣١

از جناب حسن  تاريخچۀ خراسانو در  تذكرة الوفامال محمد قائنى، نبيل اكبر، بودند كه شرح حالشان در  از جمله جناب ٤٣٢

  .موجود است مصابيح هدايتفؤادى بشرويه اى، و نيز در كتاب 

در اين بحث، چون در قسمتهاى قبل اشاره شده، به اين نپرداختيم كه حتى عليرغم لزوم تحقيق در اصول و عدم جواِز  ٤٣٣

تقليد در آنها، اگر مسلمانى بخواهد از اسالم دست كشد مرتد واجب القتل محسوب مى شود و لذا عمدًا مسلمان زاده نمى 

و جالب آنكه بايد به جاعلين مسلخ عشق كه مكررًا درباره . تواند از آن خارج شود و به اين ترتيب تحقيق و تحرى معنى ندارد

داده اند گفت، متوجه باشند بر عكس اكاذيب آنها، اگر بهايى زاده اى از امر بهايى طرد در جامعه بهايى به كذب داد سخن 

خارج شود و عقيدۀ ديگر اختيار كند، نه طرد مى شود و نه كشته، و فقط اگر بر ضد امر بهايى قيام كند، ضمن حفظ حقوق 

شرت نمى شود و اين امر منطقى ترين عكس اجتماعى و اقتصادى او كه قبًال در متن توضيح داده شده، با او مكالمه و معا

العمل در برابر كسى است كه خود به جامعه اش پشت كرده و به مخالفت با آن پرداخته، ولى اگر فقط تغيير عقيده، بدون 

اى کاش کاذبين و جاعلين از خدا بترسند وبه انصاف قضاوت  .و كالم و معاشرت هم بر قرار بودضديت، مطرح بود، سالم 

  .کنند

  ....و تاريخ نبيلدربارۀ مقام وى و عظمت او رجوع شود به تفسير سورۀ كوثر از قلم حضرت باب و كتب تاريخى، مثل  ٤٣٤

  . ۳۴۱ – ۳۴۲، صص گلزار تعاليم بهايىسه نص اول از حضرت بهاءاهلل مى باشد، هر چهار نص مندرج است در  ٤٣٥



 ٤٣٥

 
، جمع آورى بيت العدل اعظم؛ گلزار دربارۀ تعليم و تربيِت بهائىمنتخباِت نصوِص مبارکه : به عنوان نمونه رجوع شود به ٤٣٦

  ....؛۳؛ گنجينۀ حدود و احکام؛ امر و خلق، ج ۱۰۴ – ۱۱۲تعاليم بهائى، صص 

به عنوان نمونه در امر بهايى زياده از يك زن گرفتن مجاز نيست، اما جزئيات دربارۀ آن، مثل ديگر جزئيات دربارۀ احكام  ٤٣٧

و تشريع نفس مقدس حضرت بهاءاهلل، بر عهدۀ بيت العدل اعظم گذاشته شده است و لذا حضرت ولى  مختلفه، به حكم

تجاوز از يك زوجه و كتمان عقيده با وجود «: مى فرمايند -يعنى كسى كه دو زن بگيرد-امراهلل درباره متجاوزين از حكم مزبور 

ن ايام محروميت از حق انتخاب در جامعه و از عضويت تحذير و تأكيد و نصيحت امناى محفل روحانى، نتيجه اش در اي

قرار قطعى و حكم نهايى راجع به امناى بيت العدل اعظم . اداريست، نه روحانى)طرد(محافل روحانيه است ولى اين انفصال 

  ).۱۷۷گنجينۀ حدود و احكام، ص (» .است

روانشناسى ؛ ۱۳۵۷شركت سهامى كتاب هاى جيبى، آريان پور،. ح.از آگ برن و نيم كوف، اقتباس ا زمينۀ جامعه شناسى ٤٣٨

  ).۳۷۶يادداشت ( اجتماعى

  .مراجعه شود ملكۀ كرملجمله ازدربارۀ مقام اماكن متبركۀ بهايى به كتب بهايى،  ٤٣٩

 .۴۴، ص ۱ج صحيفۀ نوررجوع شود به  ٤٤٠

د و احاديث، مفهوم قيامت عبارت از يوم ظهور موعود اسالم است، در آثار بهايى با توجه به حقايق مندرجه در قرآن مجي ٤٤١

لذا حالل و حرام حضرت محمد تا روز ظهور موعود اسالم بر پاست و با ظهور موعود اسالم، حالل و حرام مزبور در امر بهايى 

ث اسالمى نمونه هايى ذكر از احادي ۳۱و ۴۳ص مفتاح باب االبوابتغيير نموده است چنانكه قبًال در متن به نقل از كتاب 

و البته بايد توجه داشت، گاهى تغيير مزبور به شكل جرح و تعديل احكام اسالم بر طبق . شد كه گوياى همين تغيير است

ضروريات و شرايط دنياى جديد بوده است و همۀ موارد تغيير به شكل نسخ احكام قبل نبوده، و بعضى احكام نيز كامًال بديع 

  .قبل سابقه ندارد است و در اديان

 ۶۹مائده  ٤٤٢

؛ جواهر اَالسرار؛ لوح مستطاب بيان فارسى؛ كتاب مستطاب ايقانجمله رجوع شود به كتاب ازدربارۀ موراد فوق،  ٤٤٣

بشارات كتب ؛ برهان واضح؛ اقداح الفالح؛ استدالليه صدرالصدور؛ پيام ملكوت؛ قرن بديع؛ مجلدات خطابات؛ مفاوضات

، خاتميت؛ تبيان و برهان؛ بيان حقيقت؛ بيان حقايق؛ بهاءاهلل و عصر جديد؛ ن دربارۀ ظهور امر الهىآسمانى و اشارات ديگرا

؛ محاضرات؛ مبشرين غربى؛ گلشن حقائق؛ قاموس ايقان؛ فرائد؛ رهبران و رهروان؛ ُدَرِج لئالى هدايت؛ جنّاِت نعيم

سيد رسل حضرت محمد، اسالم و ؛ اليل العرفاند؛ معارف بهائى؛ مجلدات مصابيح هدايتنه جلد کتاب ؛ مرآةالحقيقة

  .... .؛مذاهب آن

، گنجينۀ حدود و احكام(» در صورتى كه مخالف مصالح امريه چيزى در آن نباشد«: حضرت ولى امراهلل مى فرمايند ٤٤٤

 .به ادامه متن توجه شود). ۱۱۶ص

 ۲و ۱- سوره همزه  ٤٤٥



 ٤٣٦

 
  ).دالبهاء استبيان مبارك از حضرت عب(۱۱۵ص  گنجينۀ حدود و احكام ٤٤٦

 ۲۱۱، ص گلزار تعاليم بهائى ٤٤٧

  .۲۱۵ص  گلزار تعاليم بهايى ٤٤٨

  .۴۶۸همان، ص  ٤٤٩

  .۱۷۹همان، ص  ٤٥٠

  .۳۵۲همان، ص  ٤٥١

ضمنًا بايد اشاره نمايد حكم مزبور در متن و . ۱۵۰-۱۵۱، صص ۳مندرج در آثار قلم اعلى ج چهار وادىلوح مبارك  ٤٥٢

در كنار ساير تعاليم بديع بهايى در نظر گرفت واّال بررسى هر حكمى به تنهايى، درك  جزئيات بعضًا ذكر شده دربارۀ آن را بايد

كاملى ايجاد نمى كند، بلكه بايد هر حكم و تعليمى را در كّل سيستم تعاليم بهايى در نظر گرفت واّال تصوير كاملى درك 

گنجينۀ   يا ۴تا  ۱ج امر و خلقيا  ار تعاليم بهايىگلزبه عنوان مثال به فهرست قسمتى از تعاليم مندرج در كتاب (نخواهد شد 

  ).مراجعه فرماييد حدود و احكام

  .مقدمه ۷۷، ص۹به نقل از قرآن، شمارۀ  ٤٥٣

. ىتأليف جناب روح اهلل مهرابخان شرح حال جناب ابوالفضائل گلپايگانىبه عنوان نمونه در اين مورد رجوع شود به كتاب  ٤٥٤

نيز امر بهائى در مصر وارد مرحلۀ  ۱۳۸۵آمده است، در سال  ۶ل و آخرضميمۀ اوّ  بخشهمچنين، چنانكه درصفحۀ آخر 

 .جديدى از رشد خود گرديده است

  .۴۱۹گلزار تعاليم بهايى ص  ٤٥٥

  .۴۱۹همان، ص  ٤٥٦

همچنين قبًال در متن راجع به نظرات امر بهايى دربارۀ حسنات و سيئات غرب و لزوم استفاده از حسنات  ۴۲۰همان، ص  ٤٥٧

 .مطالبى ذكر شد، مراجعه فرماييد ۲۹۷-۳۰۲:،صصگوهر يكتاجمله از كتاب ازتناب از سيئات آن، و اج

  . مى باشد ۴۷۵، ص ۴ج امر و خلقهر دو بيان از حضرت بهاءاهلل، مندرج در  ٤٥٨

مير كبير قهرمان مبارزه با «جالب آنكه همين ادعاى جاعلين مسلخ عشق را، نويسندۀ . ۱۱، س۱۸۸مسلخ عشق ص  ٤٥٩

در شناخت حزب قاعدين زمان كتاب  ۴۰مندرج در ص ! (م نموده اند و گفته اند همه وزراى پهلوى بهايى بوده اند» تعماراس

 ).موسوم به انجمن حجتيه

امر ؛ انوار هدايت؛ ۴۵۱-۴۵۷، ۴۴-۴۶، صصگلزار تعاليم بهايى: براى مالحظۀ نصوص كثيره در اين مورد، رجوع شود به ٤٦٠

ضمن پاسخ به اتهامات آقاى شهبازى نص صريح  ۶نكتۀ  دّوم از بخش اّول،قبًال نيز فصل ... ؛احكام گنجينه حدود و؛ و خلق

ايد از هر انتسابى به حزبى ب«: كه صريحًا فرموده اند آورديم ۳۲۴امراهلل را به نقل از مأخذ در يادداشت شماره حضرت ولى 



 ٤٣٧

 
شعبى وارسته گردند و از منازعات بيهوده و حساب هاى ناپسنديده رهايى جويند و از اغراض نفسانى كه معين و از هر تحزب و ت

بايد مشاغل سياسى و ديپلماتيك را از مشاغل كامًال ادارى تفكيك نمايند و اگر در . وجه جهان متحول را متغير سازد پرهيز كنند

وحانى استفسار نمايند و به هيچ وجه شغلى را نپذيرند كه بالمآل منجر به د باشند از امناء منتخبه در محافل رردّ تشخيص مُ 

  »...فعاليت هاى سياسى و حزبى در هر كشور باشد

  .۴۶۹، ص۲ج» هور و سقوط سلطنت پهلوىظ« ٤٦١

. ه نمودمالحظ ۲و  ۱جلد  امر و خلقجمله آن را مى توان در كتاب ازيا در امر بهايى توضيحاتى وارد شده است كه ؤدربارۀ ر ٤٦٢

انبيا و اولياى الهى در كتب آسمانى جنبۀ روحى آن را تأييد . يا ريشه در هر سه جنبۀ جسمانى، انسانى و روحى انسان داردؤر

. آن را اثبات كرده اند) احساسى - شامل جنبه هاى ذهنى و عاطفى (فرموده اند و روانشناسان نيز جنبه هاى جسمانى و انسانى

فاوت براى افراد مختلف، سه نوع يزان درصد دخالت هاى جنبه هاى فوق در انواع روياها در شرايط متبه اين ترتيب بسته به م

خواب هاى آشفته و بدون تعبير و غير (يكى خواب ها و روياهايى كه حكم َاضغاِث َاحالم دارد : يا به طور كلى وجود يافتهؤر

يا مى باشد و منشاء آن روح انسانى ؤى تعابير باطنى متفاوت از ظاهر ررايكى روياهاى صادقه كه نياز به تعبير دارد و دا) صادقانه

است، چه كه زمان و مكان بر آن حاکم نيست و گاهى بدون واسطۀ اعضاء جسمانى و صرفًا به واسطۀ سير روح و روان انسانى، 

ياى مزبور بوده ير حقيقى رووقايع چندين سال بعد را مشاهده مى نمايد به طورى كه پس از وقوع مشخص مى شود كه تعب

ياى صادقه اى كه گاه نياز به تعبير هم ندارد و عينًا ديده مى شود و همان طور هم واقع مى گردد كه اين ؤاست؛ و يكى نيز ر

مثل . اب مى ديدند و واقع مى شدنوع اخير مخصوص انبيا الهى بوده است كه به صرف الهام ربّانى، وقايع آتيه را در خو

و نمونه اى  - سال ۲۰۰۰يعنى پس از بيش از  -انبياى بنى اسرائيل كه بعضًا وقوعش در ظهور امر بابى و بهايى واقع شدياهاى ؤر

ياى دانيال نبى و مكاشفات يوحنا و كتاب اشعيا را كه ؤحضرت عبدالبهاء مشاهده نمود كه ر مفاوضاتاز آن را مى توان در 

مى باشد توضيح فرموده اند كه در آنجا صريحًا مّدت دورۀ  رت بهاءاهللب و حضبشارت به ظهور حضرت محمد و حضرت با

سال قمرى است، و تاريخ ظهور موعود آخر زمان را تعيين نموده است، كه مطابق است با تاريخى كه در  ۱۲۶۰اسالم را كه 

كه . ق. ه ۲۶۰سنۀ  -و الهام در قرآن، دورۀ اسالم از هنگام قطع وحى (قرآن مجيد و احاديث براى ظهور موعود تعيين شده 

جمله رجوع شود به از( ۱۲۶۰=۱۰۰۰+۲۶۰: هزار سال تعيين شده كه مى شود -مى باشد) ع(تاريخ وفات امام حسن عسکرى 

-و رديه زعيم الدوله كه به وسيله آقاى حسن فريد گلپايگانى ترجمه شده  برهان واضح، فرائدكتاب استداللى بهايى چون 

 ۱۸۴۴. (ق.ه ۱۲۶۰بشارات يهودى و اسالمى فوق و وقوع آن بشارات با ظهور حضرت باب در سنۀ و تطابق )) ۴۱- ۴۲صص

در شيراز، هم گوياى صدق نبوات انبياء عظام است و هم گوياى عظمت ظهور موعودى است كه همۀ اديان قبل از آن، به ) م

و ناگفته نماند اديان ) ۱، جقرن بديعه كتاب جمله رجوع فرماييد بازدر مورد عظمت مزبور، . (ظهورش بشارت داده بودند

زرتشتى و مسيحى و بودايى و غيره نيز مانند يهوديان و مسلمين بشارات مشابهى دارند به طورى كه حتى بعضى از آنان در سنه 

ه جز اول منتظر ظهور بوده اند ولى چون بشارات كتب آسمانى را ظاهرى فرض نموده بودند، به اندازۀ شيعيان عزيز، ك ۱۸۴۴

و جالب آنكه از بشارات (مؤمنين به حضرت باب بودند و از اين جهت سبقت بر عالميان دارند، متوجه ظهور حق نشدند 

مى ماند كه نفوس مرده در قبور » دزد در شب«جمله اين است كه ظهور مظهر الهى مانند ظهور ازانجيل دربارۀ شرايط ظهور 

را بيدار » مردگان فراش غفلت«كه به تدريج آن مظهر عطوفت كبرى با تحمل باليا، غفلت و هوى متوجه آن نمى شوند تا آن

در صدا و سيماى » به سوى ظهور«و باز جالب آنكه در برنامه تلويزيونى ) مى فرمايد تا به حيات و بيدارى معنوى حقيقى رساند



 ٤٣٨

 
نيز به مناسبتى مطرح شد، ولى به غفلت  ۱۸۴۴جمهورى اسالمى ايران در سنوات اخير از جمله در يكى از برنامه ها، سال 

  !مورد توجه قرار نگرفت، تا خدا كى بيدار فرمايد

در شناخت حزب قاعدين باقى نيز در كتاب . چنانكه آقاى ع-توضيحات فوق به اين جهت آورده شد تا جاعلين و امثال ايشان 

ياهاى جعلى بعضى قياس نكنند و به تمسخر ؤل رياهاى صادقه را مثؤر- اشاره كرده است  زمان موسوم به انجمن حجتيه

بلكه چنانكه قبًال ضمن بحثى دربارۀ معجزه اشاره شد، اهل بهاء ! ياستؤنيز مالكشان اوهام و خرافات و ر نپردازند كه اهل بهاء

اوليا و مخلصين ياى صادقۀ انبيا و ؤجمله اين تحقق، مطابق بشارات و رازمالك اصلى را كلمۀ الهى و تحقق آن مى دانند كه 

از سمت تحقق روياها به سمت يا به سمت تحقق آن نيست، بلكه نگاهشان ؤر نيز بوده است، و در واقع نگاه اهل بهاء، از

به قول جناب نعيم شاعر ! يا و هم تحقق آن عين حقيقت است و نه ظنون و اوهامؤياهاست و اينچنين است كه هم رؤخود ر

  ».يست؟ مى كند حق هر آنچه مى گويداى كه گفتى عالمت حق چ«بهايى 

  . ۱۹۹۰دسامبر  ۲۹به نقل از پيام بيت العدل اعظم، موّرخ  ٤٦٣

ابعاد كمى و كيفى دائم التزايدى نسبت به  ۲۰۰۵م است و اينك در سنۀ  ۱۹۸۵آمار ارائه شده در پيام مزبور مربوط به  ٤٦٤

 .مالحظه مى فرماييد ۳و ضميمۀ  ،۵نكتۀ  ّول،از بخش ا لسال پيش دارا شده كه قسمتى از آن را در فصل اوّ  ۲۰

 كتاب مستطاب اقدس ٤٦٥

  .۳۴۰- ۳۴۱، صص ادعيۀ محبوب ٤٦٦

  .۱۸۸-۱۸۹مجموعۀ مناجات حضرت عبدالبهاء، چاپ آلمان، صص  ٤٦٧

 ۱۹-حشر ٤٦٨

  .مراجعه شود ۱۷۰-۱۷۴براى ديدن نصوص ديگر در اين زمينه، به همين مرجع، صص  ۱۷۰، ص گلزار تعاليم بهائى ٤٦٩

  .۱۷۵، ص۸، جدۀ آسمانىمائ ٤٧٠

  . م مراجعه شود ۲۰۰۰در اين مورد به پيام بيت العدل اعظم خطاب به سران اديان موّرخ سال  ٤٧١

  .۳۴۴، صگلزار تعاليم بهايى ٤٧٢

 ۳۵۹- ۳۶۰، صص ادعيۀ محبوب ٤٧٣

 ۱۲ ۴ص ،يىبها ميگلزار تعال ٤٧٤

 ).مترجم(ندارد  ىو علم ىخيتار ۀجنب ىه و لبه بعد منتشر شد هياز زمان قاجار خياست که تحت عنوان تار ىمنظور کتب ٤٧٥

 :ازجمله .ديمالحظه فرمائ ىبهائ ِى نترنتيا ىها تياسناد و اطالعات را درسا ِى باق ٤٧٦
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 ٤٣٩

 
سالمى، نشر مرکز اسناد انقالب اسالمى، مدير تحقيق و استاد رشتۀ جامعه شناسى دانشگاه شيراز، با همکارى محمد على  ٤٧٧
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