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 پیشگفتار

هائیان ِصرفًا به جرم عقاید دینی و ه. ش. را آغاز می کنیم که بیش از چند صد نفر از بهائیان و دهها نفر از غیرب ۴۳۳۱در حالی نوروز سال 

وجدانی خود و یا به خاطر اقدامات انسانی و حقوق بشری در زندان های شهرهای مختلف ایران به سر می برند؛ در مواردی نوزادان نیز با 

ریف ایران دچار مشکالت و مادران خود در زندان اند. خانواده های عزیز ایشان نیز در بیرون از زندان به نوعی اسیرند. همچنین ملّت ش

 سختی های گوناگون اند.

مذهبی به  -در این میان وضعیّت بهائیان به خاطر جّوسازی های جمهوری اسالمی ایران علیه ایشان وخیم تر است. زیرا بهائی ستیزان سیاسی

نشر داده اند، که نه تنها مردم  -اجار و پهلویو نیز قبل از آن در دوران ق -قدری اکاذیب و افترا و تهمت علیه ایشان در این سی و پنج سال

هۀ اخیر عزیز ایران بلکه اکثری از روشنفکران این مرز و بوم را توانسته بودند بفریبند و نسبت به هم میهنان بهائی شان بدبین کنند. اّما در د

ران با هشیاری دریافته اند که همۀ آنچه علیه بهائیان وقایعی در ایران عزیزمان و در جهان اتفاق افتاده است که هم ملّت ایران و هم روشنفک

در رسانه ها و کتب و مقاالت رّدیّه تا حال منتشر شده است، واهی و دروغ بوده است. ایشان با بیداری بیش از پیش، به چشم َسر و ِسّر 

بوده است. لذا علیرغم این که بهائیان طبق عقاید دیده و فهمیده اند که ستم هایی که بر اساس همان دروغ ها بر بهائیان رفته، بسی ناروا 

وغ و آئینشان هرگز از بهائی ستیزان کینه ای به دل نداشته و ندارند، ولی این نامهربانان بهائی ستیز مجبور خواهند بود به خاطر این همه در

 فکار عمومی ایرانیان و جهانیان باشند.افتراء و سیاه نمایی علیه بهائیان و ظلم و بیداد بر ایشان، پاسخگوی خدا و تاریخ و ا

اّما نکتۀ حائز اهمیّت دیگر این است که تصمیمات و اقدامات جّدی سی و پنج سالۀ بهائی ستیزان برای تضعیف بلکه محو آئین بهائی و 

در ایران، و اقدامات همدینان  بهائیان، نه تنها باعث نابودی ایشان نگردید، بلکه به ِصرِف ارادۀ الهی و استقامِت محیّرالعقول بهائیان

ایشان در سراسر جهان، و نیز همدلی ملت شریف ایران و فرهیختگان آن بخصوص در دهۀ اخیر، بالعکس نتیجه داد و نفِس همین ستم ها و 

وِر ِاسرافیِل »سیاه نمایی ها علیه بهائیان، به پیش بینی ولی امر بهائی، حضرت شوقی ربّانی، همچون  حی که در همین اصطال -الهی« ص 

سالۀ فرهیختگان ایران زمین راجع به هم میهنان بهائی شان را شکست، و موجب  ۴۶۱سکوت  -نوشته در باره اش توضیح داده خواهد شد

ور، صرفًا موجب این امر نشد، بلکه وجدا ن بیداری ایرانیان و جهانیان گردید و آوازۀ دیانت جدید بهائی را به گوش همگان رسانید. این ص 

« ساله ۴۶۱تابوی »ایرانیان عزیز را صیقلی تازه داد تا به دفاع آشکار و نهان خود از هم میهنان ستمدیدۀ بهائی شان پردازند و به این واسطه 

جمله در نسبت به دیانت بهائی را بشکنند و خود در این راه به مراتِب جدید و واالئی از فرهنگ و بیداری رسند. جهانیان نیز از این وقایع از 

حیطۀ حقوق بشر بهره بردند و دانستند که ایران عزیز حیات تازه یافته است و در مسیر بیداری و رشد و اصالح کژی ها و احترام به آزادی 

 عقیده و وجدان گام های محکم تری برداشته و برمی دارد. 

، در مقالۀ اّول خود «ولوله در شهر» ۳ینک مجموعۀ شمارۀ تقدیم عزیزان شده است. ا ۱و  ۴« ولوله در شهر»تا حال دو شماره از مجموعۀ 

وِر ِاسرافیِل ماِلِک َانام؛ نتیجۀ بهائی ستیزی سال های »با عنوان  به جریان و موضوع فوق می پردازد. در « ه. ش. ۴۳۳۱، ۴۳۱۱، ۴۳۳۱ص 

پیام بیت »ایران رسید. این مژدۀ عظیم رسیدن  چند روز آخر تنظیم این مجموعه، مژدۀ جانبخشی به بهائیان سراسر عالم بخصوص بهائیان

است. به شکرانۀ الهی، با «* ۱۱۴۳مارچ  ۱و  4354اسفند  42مطابق با  465شهرالعالء  4العدل اعظم، خطاب به بهائیان ایران، موّرخ 

ور اسرافیل مالک ا»مطالعۀ این پیام مالحظه شد حقایق و مطالب و نصوص و پیام های موجود در مقالۀ  با اکثر نکات مهم مطروحه « نامص 

با این  در این پیام ارتباط دارد. به این ترتیب اگر چه امکان استفادۀ کامل و درخور از پیام جدید در نوشتن مطالب این مقاله میّسر نشد، اّما

وصول این مژدۀ پرمحتوا و دل انگیز، حال در بعضی جاها به آن اشاره گردید و کل متن آن نیز زینت و زیور آخر مقاله شد.* باشد که به ی من 

ارب ایرانیان عزیز همگی از هر عقیده و دین و آئین، با تفّکر و تعّمق و مشورت در مفاد این پیام حقیقتًا بدیع، و با در اختیار گذاشتن تج

 یکدیگر به هم و با دید و بینشی وسیع، به سعادت و سرور ایران عزیزمان موفق گردیم. 
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ی آن که مانند مجموعه های قبل، کمکی نیز به رفع شبهات و پاسخ به اکاذیب و افترائات تکراری بهائی ستیزان نامهربان و این مجموعه برا

منتشر شده، به « ولوله در شهر»و « نقطه نظر»بی انصاف، که هنوز هم ادامه دارد، بنماید، ن ه مقالۀ مهّم دیگر را هم که قباًل در دو سایت 

 قالۀ اّول می گنجاند. شرح زیر در ذیل م

به مسألۀ مهّم مقام پیامبران « چشم و خون و دندان و دست و روی و گوش و موی و زبان و فو ت و موزیک و زندان خدا »مقالۀ دّوم با عنوان 

تهمت ازدواج با اعضای »م با عنوان و ردِّ شبهۀ ادعای الوهیّت می پردازد. مقالۀ سوّ « َمقاِم فنای از نفس و َبقاِء ِباهلل»و ارتباط آنها با خدا و 

منظور از دو « وقتی بهائی ستیزان با ادب و با حیا می شوند!»به ردِّ تهمت مزبور می پردازد. در مقالۀ چهارم با عنوان « خانواده در دین بهائی

 المن»بیان از حضرت بهاءاهلل که فرموده اند: 
َ
ِه حاله  َفَسوَف َیرِجع  ِالی َمن ی نِکر هذا الفضَل الظاهَر الباهَر المتعالی یَر َینَبغی َله  ِبَان َیسئَل َعن ا مِّ

ه»و « َاسَفِل الَجحیم یطان  َعلی ِفراِش ا مِّ الِم َفقد َدَخَل الشَّ دعا »بیان می شود. مقالۀ پنجم، علِت توّجه و « قل َمن کاَن فی قلِبه ب غض  هذا الغ 

 هر را توضیح می دهد. در دوران بوش« خواندن حضرت باب رو به آفتاب

مقالۀ «. ِانّی َاَنا اهلل  ال ِالَه ِااّل َاَنا»مقالۀ ششم، رفع شبهۀ ادعای الوهیّت و ربوبیّت و توضیح بیان حضرت بهاءاهلل است که چرا فرموده اند 

پاسخ »رجی است. مقالۀ هشتم و ردِّ تهمت وابستگی دیانت بهائی به عوامل سیاسی خا« وفاداری حضرت بهاءاهلل به میهن»هفتم در بارۀ 

یوزارسیف هم خاتم النّبیّین »است. مقاالت نهم و دهم با عناوین « به ایراد به بعضی لغات و اصطالحات بکار رفته در آثار بابی و بهائی

وحدِت انبیاء و اجل اّمِت پیامبر اسالم و موارد مشابه در ادیان دیگر و مقاِم « خاتمیِت »به توضیح مفهوم حقیقی « اجل اّمت اسالم»و « بود!

 اسالم و لزوم آمدن دینی جدید پس از اسالم می پردازد. 

 با یاد و عشق و محبّت و وفا نسبت به زندانیان بی گناه عقیدتی بهائی و غیر بهائی و خانواده های عزیزشان، افتخار دارد این مجموعه را

 تقدیم ایشان نماید.

 لوب ایرانیان بهائی و غیر بهائی ستمدیدۀ ایران، و با امید عدل و انصاف و بیداری ستم پیشگان.با آرزوی شادی و امید هر چه بیشتر ق

 وب سایت ولوله در شهر 

 ۴۳۳۱نوروز 
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 ه. ش. ۴۳۳۱، ۴۳۱۱، ۴۳۳۱نتیجۀ بهائی ستیزی سال های  ُصوِر ِاسرافیِل ماِلِک اَنام؛

 مقدمه

سال اخیر و نتایج بهائی ستیزی ایشان با تأکید بر  ۴۱۱رؤسای دینی و سیاسی ایران با بهائیان در  در این نوشته سعی بر این بوده است تا علت مخالفت

ه. ش. از بعضی جنبه ها مورد بحث قرار گیرد و نشان داده شود که بهائی ستیزی های مزبور نه تنها باعث  ۴۳۳۱، ۴۳۱۱، ۴۳۳۱حوادث سال های 

 و توسعۀ کم نظیر آن گردیده است. ۀ آن نشده، بلکه برعکس نتیجه داده، سبب رشد تضعیف یا از بین رفتن دیانت بهائی و جامع

بهائی چنان میزان و اهمیّت بهائی ستیزی در سال های مزبور که هنوز هم ادامه دارد، و رشد و توسعۀ ناشی از آن و نتایج متعاقب آن در تاریخ دیانت 

وِر اسرافیِل مالِک َانام»ی، روند آن را با تعبیر عظیم بوده است که حضرت شوقی ربّانی ولی امر بهائ یاد فرموده اند. قسمت اعظم این نوشته به همین « ص 

ا هم میهنان موضوع می پردازد. اّما این روند فقط موجب رشد و توسعۀ کّمی و کیفی جامعۀ بهائی نبوده است. بلکه از آنجا که سرنوشت بهائیان ایران ب

دارد، روند فوق در بیداری و اصالح ایران عزیز نیز نقشی بسزا داشته و دارد. لذا موضوع دیگری که در این نوشته به آن  عزیزشان پیوندی ناگسستنی

پرداخته شده است، دربارۀ همین نقش می باشد. از آنجا که هدف دیانت بهائی رفع مشکالت جهان و استقرار صلح و وحدت عالم انسان است، 

 در قلب این هدف قرار داشته باشد.ایران عزیز نیز  طبیعی است که حّل مشکالت

 ستیزی علماء و اُمرا و نتایج آن علل بهائی

رکوب از ابتدای ظهور دیانت بهائی در ایران، بعضی علمای دینی و سیاسیون در دورۀ حکومت های قاجار و پهلوی و جمهوری اسالمی، در مخالفت و س

خطاب به بهائیان  ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶. مرکز جهانی بهائی، بیت العدل اعظم، در پیام بسیار مهم و اساسی و محو آن کوشش های جّدی و مستمر نمودند

 لّت اصلی آن را چنین می فرمایند:ایران ع

 دلیل اصلی این که علماء و امراء از بدو ظهور به مخالفت با امر حضرت بهاءاهلل قیام نمودند آن بود که حضرتش را مؤّسس جامعه ای بدیع

روز مبتنی بر برابری و عدالت اجتماعی می دیدند که در آن، جا و مقامی برای خود نمی یافتند. این بیم و هراس از آن زمان تا کنون انگیزۀ ب

شدائد و بالیای متوالیه بر آن سالکان سبیل محبت و وفا بوده و هیچ شخص منصفی انکار نخواهد کرد که علی رغم این مظالم جامعۀ 

برای تحقق مقصد اعالی  یتی خاّلق و نمونه ای از تمّدن آیندۀ مورد نظر حضرت بهاءاهلل و نشانه ای از ارادۀ آهنین آن جمال مبینبهائی اقل

  4خویش است.

ء در حضرت عبدالبها 2این حقیقت ثابت شده است که مخالفت های مذکور نتیجۀ معکوس داده، موجب رشد دیانت بهائی و جامعۀ آن  گردیده است.

 مورد این حقیقت می فرمایند:

از غرائب وقوعات اینست که اعظم وسیلۀ صون و حمایت این حقیقت نورانیّت، هجوِم َاعداست و آالم و ِمَحِن بی منتها؛ ز جاِج آن ِسراج، 

  3ِت آن سفینه، شّدِت َامواج.َاریاَحست و سبِب سالم

 می فرمایند: ۴۳۲۱اسفند  ۱۲پیام  و بیت العدل اعظم در مورد این حقیقت در

های شدید ظلم و عدوان همواره محفوظ مانده و چطور  در تاریخ ادیان الهی تعّمق و تأّمل فرمایید که چگونه سفینۀ امر یزدان در مقابل طوفان

است. تقدیر  اندازه در پیروانش گردیده در این دور مبارک، هر مخالفت و توطئۀ جدیدی سبب پیشرفت امر اهلل و موجب بروز استعدادهای بی

الهی همیشه چنین بوده چه که شداید و مشّقات سرما در موسم زمستان الزم تا لطافت و طراوت فصل بهار و ثمرات بدیعۀ آن جلوه نماید. به 

بار آورد و اش زمزمۀ بلبل شود و شّدت برد جمال ورد به  گریۀ ابر سبب خندۀ گل گردد و دمدمۀ رعد نتیجه»... فرمودۀ مرکز عهد و میثاق: 

  4های سرخ و زرد بیاراید. به شکوفهطوفان سرد باغ را 
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 می فرمایند: ۴۳۲6شهریور  ۴۲پیام و نیز در 

نَِّت تاریخ است و در هر عصری تکرار می شود. واقعیّت دیگری که تاریخ با همان  ضّدیت با هر حقیقِت الهی که جدیدًا ظاهر می شود س 

وقِت  0که هیچ عاملی نمی تواند مانع پیشرفت عقیده ای گردد که وقت و زمان آن فرا رسیده است. استمرار به آن شهادت داده آن است

َوِل مختلف و در  -خرد و ایمان -آزادی عقیده، توافق علم و دین آزادی زنان، دوری و بیزاری از هر نوع تعّصب، احترام متقابل افراد و د 

رسیده است. آمال و آرزوهای عمیق مردم ایران البتّه با مستلزمات و مقتضیات این اصول  حقیقت عصِر وحدت و اتّحاد تمامی نوع بشر فرا

  6حضرت بهاءاهلل مطابقت دارد.تحّول انگیز جهانی 

 می فرمایند: ۴۳۲۳فروردین  ۱پیام و در 

  5خواهد شد.ًا با شکست روبرو دسائس کسانی که خود را قادر بر محو جامعۀ اسم اعظم در ایران می انگارند قطعیّ 

تاریخی، و با وجود آگاهی از تجربۀ ناکامی علمای دینی و  -اّما از عجایب امور آن که جمهوری اسالمی ایران علیرغم این واقعیت و حقیقِت الهی 

ی ستیزی مستمر و پیگیر، در سال بهائ ۳۱سیاسیون بهائی ستیز در دورۀ حکومت های قاجار و پهلوی، اشتباه آنان را تکرار کرده و می کند! چنانکه پس از 

جمهوری  ماه های اخیر ستم بر بهائیان را افزایش داده است و تقریبًا شهری از شهرهای ایران نمانده است که بهائیانش مورد تعّرض و ستم مسؤولین

  3می ایران قرار نگرفته باشند.اسال

اجار و پهلوی نتوانسته بودند کار جامعۀ بهائی و دیانتشان را یکسره کنند، با به سیاسی جمهوری اسالمی ایران که اسالفشان در دوران ق -مسؤولین مذهبی

گمان کردند که این بار می توانند آرزوی دیرینۀ خود را در محو دیانت بهائی و بهائیان عملی سازند. اّما  ۴۳۳۱دست آوردن قدرت کامل در انقالب سال 

الهی خداوند است. همچنین از این حقیقت غافل بودند که خداوند دین خود را عالوه بر اینکه توسط از این حقیقت غافل بوده و هستند که حافظ دین 

ًة ِبَایاِدی الّظاِلمیَن َیرَفع  َامَره  َو »پیروانش حفظ می کند و توسعه می دهد، توسط دشمنانش نیز چنین می کند. حضرت بهاءاهلل در این مورد می فرمایند:  َمرَّ

وَن ِبما َنَطَق القلم  ااَلعلی ِفی اال َفِق ااَلبهی ا خری ِبَایادی   5«اوِلیائِِه الّذیَن َیروَن الغاِفل وَن َکَکفِّ ت راٍب َو َینطق 

ه. ش. با اقدامات بهائی ستیزانۀ امثال آیت اهلل بروجردی و سخنرانی  ۱۱و  ۳۱سیاسی دورۀ پهلوی که بخصوص در دهۀ  -بعضی شخصیت های مذهبی

آیت اهلل خمینی گمان کرده بودند کار بهائیان تمام شده است، آنقدر باقی ماندند که دوران جمهوری اسالمی را نیز ببینند و شاهد باشند  های فلسفی و

ه در سطح ل توجّ علیرغم گمانشان، در آن دو دهه نه تنها بهائیان نابود نشدند، بلکه به مصداق بیان فوق از حضرت بهاءاهلل توانستند به رشد و توسعۀ قاب

می توان گفت با اینکه بهائیّت در طول این سالها ضربه خورد ولی آنچه آنها را از بین برد »ملّی و بین المللی دست یابند. چنانکه بهائی ستیزان نوشتند: 

از جمله در  -ادامه یافته استمستمرًا و شدیدًا  ۴۳۳۱که پس از انقالب –مزبور « ضربۀ»برای توصیف  45«انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی بود.

 ی از منابع بهائی چنین آمده است:یک

اوت همان سال ]حضرت ولی امراهلل[ به ایادی و محافل تلگراف  23ه. ش.[ روی داد.  ۴۳۳۱] 4500اعظم تضییقات این دوران در سال 

ملّی گنبد آن را خراب نمودند و در این عمل فرمودند که حمالت ناگهانی به احبّای ایران آغاز گردیده بعد از تصاحب حظیرة القدس 

خرابی واعظی معروف ]فلسفی[ و یکی از سران ارتش ایران ]سپهبد نادر باتمانقلیچ[ کلنگ بر دست گرفته شرکت نمودند. حظائر قدس 

و رادیو حمالت بسیار محلّی در سراسر ایران به تّصرِف حکومت در آمد، مجلس شورای ملّی امر مبارک را تحریم می نماید در مجاّلت 

ضّره پر می سازند و مؤّسسین  شدید مسمومی بر ضّد امر می نمایند. حقایق تاریخیه را به َافَسِد َوجه تغییر داده گوش ایرانیان را از جعلیاِت م 

را به ِحیل و َمکائِِد َفجیعی به قاطبۀ امر مبارک را مورد اتّهامات قرار داده تعالیم اساسیۀ امریه را به شائبۀ اغراض آلوده و اهداِف سامیۀ الهیه 

مَتَحِن آن کشور را مورد حمالِت  ناس ارائه می دهند. متعاقب این امور خونریزی های بیرحمانه ای آغاز گردید، جمیع احبّای ستمدیدۀ م 

ست توأم ساختند، خانۀ اجدادِی حضرت َعنیفه قرار دادند و این اعمال وحشیانه را با خرابِی بیِت مبارک شیراز که َاعَظم زیارتگاه ایران ا

نف تصاحب کردند، مزارع و َدکاکیِن َاحبّا ]بهائیان[ را غارت و خانه هایشان را چپاول نمودند، خرمن ها را  بهاءاهلل را به غصب و ع 

ب رنجور و علیل ساختند، ِنساِء سوختند، به َنبِش قبور ِاقدام و َاموات را از قبر در آورده اهانت ورزیدند، جوانان را در زیر شکنجه و ضر
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]خانم های[ طاِهرات را به غصب ربوده مجبور بر ازدواج با مسلمانان نمودند، اطفال بیگناه را مورد تمسخر ساختند و پس از تحقیر و 

 40نمی فروشند، دختری  اهانت و ضرب از مدارس بیرون نمودند، تّجار از خرید و فروش با بهائیان ممنوعند و حتّی اغذیه و َاطِعمه به آنان

رَمت نمودند و طفل  رد کردند، احبّا را سخت تحت فشار آورده مجبور بر انکار امر مبارک ساختند ... دو 44ساله را َهتِک ح  ماهه را زیر پا خ 

ساله  45کوچکترین شان ساله و  35هزار نفر ]در هرمزک یزد[ مسلّح با بیل و کلنگ عائلۀ هفت نفری را تکه تکه نمودند که بزرگترین آنها 

ل قاتلین را تشجیع می نمودند. احبّاِی جهان به امِر موالِی عالمیان ]حضرت  ه  بودند و در حین قتل و غارت تماشاچیان با صدای طبل و د 

ور در ایران فرستاده اعتراضی شدید بر این اعمال قبیح نسبت به برادران و  خواهران خود نمودند و تمام ولی امراهلل[ هزاران تلگراف به و الِة ا م 

َمحافِل ملّیه نامه های متعّدد به پیشگاه همایونی ]محّمد رضا شاه پهلوی[ و حکومت و مجلس ارسال داشتند و اعتراضی بر این تضییقاِت 

  44ز پیامها جوابی نفرستادند.بیجهت و بی مورد نمودند به هیچ یک ا

کار ناتمام آن دوران را در جمهوری اسالمی تمام  ۴۳۳۱زبور در دورۀ پهلوی، گمان می رفت با انقالب به علِّت َعقیم ماندن اقدامات بهائی ستیزانۀ م

می توان گفت با اینکه بهائیّت در طول این سالها ]دهه های سابق الذکر در دورۀ پهلوی[ ضربه خورد »کنند. اّما علیرغم گمان باطل مذکور در فوق که 

، پس از انقالب اسالمی نیز ضربه های بی امان مسؤولین جمهوری اسالمی نه «انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی بود.ولی آنچه آنها را از بین برد 

سال بهائی ستیزی و بهائی  ۳۱تاریخ کم و کیف  42تنها جامعۀ بهائی را از بین نبرد بلکه موجب رشد و توسعۀ عجیب و بی نظیر آن در ایران و جهان گردید.

ئی کشی جمهوری اسالمی ایران از یک طرف، و آثار و پی آمدهای آن برای جامعۀ بهائی و بهائی ستیزان از طرف دیگر، خود موضوع دهها آزاری و بها

  43ان فهرستی از آن ارائه داد.جلد کتاب دهها فیلم و مستند است که تهیه شده و تهیه خواهد شد و در اینجا حتی نمی تو

 امر بهائی، حضرت شوقی ربّانی دربارۀ نقش حوادث سال  اّما تعّمق در تعریف و توصیف
ِّ
و ادامۀ آن حوادث در سال های  ۴۳۳۱پیشگویانه ای که ولی

در توسعۀ بی نظیر دیانت بهائی و جامعۀ بهائی در اثر بهائی ستیزی علمای دینی ایران و عوامل سیاسی همسو با ایشان فرمودند،  ۴۳۳۱و  ۴۳۱۱

وِر َاعظم و نفخۀ َاکبر و َنقرۀ َافخم »، آن را ۴۳۳۱این حقیقت است. حضرتشان پس از موج عظیم بهائی ستیزی سال شاخصی بس آشکار در بارۀ  ص 

وِر ِاسرافیِل ماِلِک َانام»آئین بهائی و « صیِت  ه.  ۴۳۳۳بدیع خطاب به احبّای شرق، مطابق با  ۴۴۳از جمله در توقیع منیع نوروز  44توصیف فرمودند.« ص 

 م. چنین فرمودند:  ۴۳۳۱ش. و 

ثَقی الّتی ال انفصاَم َلها ]دستگیرۀ بسیار محکمی که شکسته نمی گردد[، این فتنه و آشوب و انقالب اخیر که   روة و  تمّسکین به ع  در ای م 

اع صیِت آئین کردگار موطن مقّدس موالی علیم و خبیر َبغتًة ِاحداث گشت به شهادت کّل از آشنا و بیگانه و یار و اغیار باعث اشتهار و ارتف

بطلین بر شعائر و مقّدسات این امر نازنین و  رین و م  َکفِّ صبۀ مغروره فئۀ خادعین و م  یگانه در کّل اشطار گردید. این هجوم َعنیف از طرف ع 

وِر َاعظم و نف نجی اهل زمین، و ضوضاء و غوغای باغین و طاغین نفوس واهیۀ سافلۀ الهیۀ ساهیه بمثابه ص  خۀ َاکبر و نقرۀ َافخم ملجأ و م 

هلل صیِت امِر َاکمل و َاتّم را در خاِفَقین ]شرق و غرب[ مرتفع ساخت و ولوله اش در بسیِط خاک َرنّه ای حیرت انگیز بینداخت و صیِت امرا

ّرفات و دنی اطالعی از تصرا دفعًة واحدًة به مقاماتی رساند و جلب انظار نفوسی را نمود که تا به حال حرفی از این ظهور اعظم نشنیده و اَ 

  40فتوحاتش در عالم نداشته.

وِر ِاسرافیِل »، خطاب به بهائیان آمریکا، در مورد این 4500اوت  25و نیز در توقیع موّرخ  ]صدای شیپور[ در اثر حمالت و ستم « صوِت صافور»و « ص 

 آئین یزدان و جامعۀ آن، می فرمایند:بر بهائیان ایران، و بی سابقه بودن دست آوردهای آن در آیندۀ  ۴۳۳۱های سال 

ِفی الحقیقه این بالیای جدیده که به تقدیراِت غیبیّۀ الهیّه در این ساعت غیر مترّقبه بر َامر اهلل ]دین بهائی[ وارد  -عنایات در لباس بلیّات

غاِدَیة ِلهِذِه »، «بال»است نه « عنایت»تلّقی شود گشته گذشته از آن که موجِب ِانهداِم مؤّسساِت امریه نگردد، باید عنایاتی در لباس َبلیّات 

سَکرِة الَخضرا هٌن ِلهِذِه الِمصباح»]بارانی برای این زمین سبز و خّرم[ است نه سیل ویرانگر، « الدَّ ماٌء »]روغنی برای این چراغ[ است و « د 

ور د   ]تاجی برای سر بهاء[.« لیاًل ِلرأِس الَبهاءِاک»]آبی برای آنچه که در سینه ها کاشتیم[ و « ِلما َزَرعناه  ِفی الصُّ

اهلل را که قصد ِاطفاِء نور و ِامحاِء آن را از روی زمین  عاقبِت امر هر چه باشد این اضطراب نا گهانی که عالم بهائی را فرا گرفته و دشمنان َامر 

خواه و اولیای  پ رشور و شر و اعتراض عموم نفوس خیرداشتند امیدوار و جسور ساخته، صوِت صافوری است که جرائِد عالم و فریاد دشمنان 
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ه شده امور به آن ملحق شده و در نتیجه سبب اعالن امر بهائی در سراسر عالم گردیده و تاریخ آن انتشار یافته و پرده از روی حقایق آن برداشت

 .را اعالن می نماینداست نفوس به مدافعه برخاسته و خصوصیات مؤّسسات آن را تشریح، مقاصد و َمآرِب آن 

نهال َامر اهلل که از بدایت ظهور تا حال دوران ممتّدی را در َمجهولیّت و َمقهوریّت -تبلیغات بی سابقه
گذرانده و تازه سر از مجهولیّت بیرون  46

هیّج شهادِت  ؤلم و م  بّشِر َامر اهلل ]حضرت باب[ و یا  می آورد، ندرتًا بلکه هیچ گاه مورد چنین تبلیغات وسیعه قرار نگرفته بود حتّی واقعۀ م  م 

سیل خونی که به سرعت به دنبال آن به نهایت شقاوت و بی رحمی در طهران جاری گشت و یا مسافرت های مرکز میثاق حضرت بهآءاهلل 

ِظِم ا َمم را در مقامات ]منظور حضرت عبدالبهاء هستند[ به غرب که با تبلیغات وسیعه همراه بود هرگز نتوانست توّجِه اهل عالم و نظر َاعا

آمیز الهی و نمایش حیرت بخش قدرت غالبه و جدیدترین  عالیه تا این درجه که این وقوعات اخیره، وقوعاتی که آخرین جلوۀ ارادۀ اسرار

ر د و کالن حرکت در نقشۀ کلّی خداوند بود، به خود معطوف دارد، نقشه ای که برای تحّقق مقصد عالی و تأسیس بالمآل ملکوت الهی خ 

گاه طّراحی و تصویر خود به کار گرفته است هر چند این جهاد روحانی جهانی ]نقشۀ ده سالۀ جهانی تبلیغی جامعۀ  را چون مهره هائی در کار

 قدیر برای نجات عالم یک نقشۀ جزئی 45م.[ که اخیرًا آغاز ۴۳۶۳م. تا  ۴۳۳۳بهائی از 
ِّ
 محسوب و به علّت 43و در اجرای نقشۀ کلّی َحی

اهلل ]ایران[ از حرکت انداخت ه، آشوب و اضطرابات اخیره که اکثریّت غالب پیروان حضرت بهآءاهلل و تشکیالت آنان را موقتًا در َمهِد َامر 

آمیز مغایر با جریان های منّظم و مشّخص نقشه های روشن مدّون  شدیدًا عقب افتاده است، با این حال نقشۀ کلّی الهی که به نحوی اسرار

 جهشی یافته که تنها نسل های آینده می توانند قّوت آن را َکما َینَبغی ارزیابی و تقدیر کنند. است

خبر و اهل  ... به هیچ وجه نباید گذاشت که صوِت صافوری که به تقدیر الهی به صدا در آمده و َجمِّ غفیری ]گروه بسیاری[ از نفوس بی

پیام حضرت بهآءاهلل بیدار کرده در چنین ساعت مساعدی خاموش گردد، بلکه باید به دنبال شّک را از َاعالی و َادانی به وجود و اهّمیت 

رد، طنین آن صوت، ندای َرنّان ]طنین انداز[ دیگری بلند و مقاصد و َمآرِب ]مقاصد و خواسته ها[ این َامِر جلیل ]دیانت بهائی[ را اعالن ک

رتکبین، و همچنین تعّصِب زشت و پلیدی را که سبب این اعمال  و در عین اجتناب از حمله به رؤسای امور َسب عیّت و وحشیگرِی َاعماِل م 

 گشته قاطعانه افشا نمود.

اصله ... افراد آن جامعه ]جامعۀ بهائیان امریکا[ که با سعی و عالقه این وظیفۀ مقّدس را دنبال می کنند باید به خاطر داشته باشند که بالف

ناکی که بر جمع کثیری از برادرانشان در آن سرزمین مقّدس ]ایران[ وارد گشته، این تبلیغات، مقّدمۀ انفصال پس از آن مصائِب شدید هول

وِم َعتیقه است که هر چند متجاوز از یک قرن است رو به انحطاِط ۴۶تدریجی ) س  لماِی ر  ی وِد مشّقت باِر ع  ( آن ستمدیدگان َشجیع از ق 

دارند، این انفصال که محدود به وطن حضرت  و نفوذ عظیمی در دوائر عالیه و در بین تودۀ ملّت برخورفاحش گذاشته ولیکن هنوز از قّوه 

بهآءاهلل نتواند بود به درجاِت مختلفه در ممالِک اسالمی تأثیر خواهد داشت و حتّی ممکن است پیش از آن که قضایای مشابهی در 

جاور اتّفاق افتد، این انفصال در آنها ح حّرِک تازهممالِک م  ای شود تا بندهائی را که مانع آزادی پیروان َامِر الهی ]دین  اصل گردد و م 

 بهائی[ در این مرحله از طفولیت است بگسلد.

الهی از سازد تا امِر  ( هموار می۴۶این انفصال به نوبۀ خود راه را برای اعتراف و اقرار به استقالِل امر اهلل ) -شناسائی استقالل اَمرُاهلل در عالم

وِر کشور نسبت به پیروان و مؤّسساتش و اختیارات کامل آنان در باب امور مربو طه به مساوات کامل با ادیان دیگر و حمایِت تامِّ اولیاِی ا م 

ستطاِب َاقَدس برخوردار باشد .  45..احوال شخصیّه و اجرای بدون قید و شرِط َاحکاِم کتاِب م 

خانم َمکسِول با آوردن شواهد کافی از بیانات حضرت ولی امراهلل در بارۀ آثار و نقش ستم هایی که بهائیان ایران از  و نیز در همین خصوص، سرکار روحیۀ

به  ۴۳۳۱و  ۴۳۱۱کشیدند، و در بارۀ ستم های متعاقبی که در سال های  ۴۳۳۱اّول ظهور دیانت بهائی کشیده بودند و در بارۀ ثمراِت ستم هایی که در 

 ند، چنین می نویسند:عد متحّمل شدب

یک امر چون روز روشن است که از خالل این ابرهای تیره و تار ظاهر و آشکار خواهد شد و آن اینست که امر الهی ]دیانت بهائی[ که هنوز 

جهّ  20نونهالی بدیع و نورسته است در طول مّدت  ز ساخت و سال پس از صعود حضرت عبدالبهاء خود را به تشکیالت امریۀ بدیعۀ الهیه م 

اهلل بکار برد و پس از پایان دادن نقشه های مختلفۀ تبلیغی به َاعلی ِذروۀ قدرت خود در جهاد  هر یک از تعالیم نظم بدیع را برای ِاعالِء کلمة
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یان ایران م.[ واصل آمد، اکنون به نقطه ای رسیده که بهائ ۴۳۶۳م. تا  ۴۳۳۳کبیر روحانی ]نقشۀ جهانی تبلیغی جامعۀ جهانی بهائی از 

( نجات بخشد گرفتار گردند، حوادثی را ایجاد ۴۶یعنی اعظم جامعۀ بهائی جهان چون به چنین مظالمی که آنان را از تاریکِی َمقهوریّت )

وِر ِاسرافیِل ماِلِک َانام»می نماید که در جمیع زوایای جهان انعکاس می یابد و در مستقبل ایّام به عنوان  ین تلّقی خواهد شد و ا« ص 

ه حوادث را فاسد ترین دشمنان دیرین امر الهی در ایران بوجود آوردند که حکومات را در شرق و غرب بیدار و به وجود چنین دیانتی آگاه و ب

که  حقایق چنین نظم بدیعی پ ر انتباه ساخت. طوفان این َسواِنح در ایران آنقدر شدید گشت و به حّدی اثرات آن در َانحاِء عاَلم نفوذ نمود

قّدمۀ آزادی شریعة ِد َسبیل و م  َمهِّ اهلل از ق ی وِد تعّصباِت جاهلیۀ عاَلِم اسالم است و  هیکل مبارک ]حضرت ولی امراهلل[ فرمودند این وقایع م 

  25ضرِت بهاءاهلل خواهد بود.نتیجۀ نهائی اش اعتراِف تاّم و تمام به مقاِم شریعِت َموَلی ااَلنام و عظمِت ظهوِر ح

و  ۴۳۳۱ن توصیفی، عالوه بر ستم های وارده بر پیروان آئین های بابی و بهائی در صد سال اّول تاریخ آنها در ایران، بهائی ستیزی سال های با چنی

وِر ِاسرافیل»تا حال که در راستا و ادامۀ هم قرار دارند،  ۴۳۳۱و  ۴۳۱۱ ( ۴۶لیّت )خداوند بوده است که دیانت بهائی و جامعۀ آن را از حالت مجهو« ص 

و پس از آن  -خارج نماید و به مرحلۀ غلبۀ نهائی معنوی و تحّقِق اهداف روحانی خود که تحقق صلح اعظم و رفاه بشر و وحدت عالم انسانی و بلوغ

وِر ِاسرافیل»جامعۀ جهانی است، برساند. حضرت ولی امراهلل در این مورد و در بارۀ تأثیر و نقش  -کماِل  بالیا و ستم های »و « رانحوادِث ای»گونۀ « ص 

« وحدِت عالم»و « صلِح اعظم»در سیر مراحل رشد دیانت بهائی تا تحقق « جانبازی شهدای بهائی ایران»و « استقامت ایشان»و « وارده بر بهائیان

 چنین می فرمایند:

رۀ ]ریختن خون های پاک[ شهیدان ایران است که در این قرن نورانی و ع طهَّ صِر گوهِر افشاِن َاَعزِّ َابهائی، روی زمین را بهشِت ِاهراِق ِدماِء م 

طِب آفاق برین نماید و سراپردۀ وحدت عالم انسانی را َکما ن زَِّل ِفی ااَللواح ]آن چنان که در کتب و الواح و آثار بهائی نازل شده است[ در ق  

ل  ااَلرض  َغیَر مرتفع سازد و وحدِت اصلیّه را جلوه دهد و صلح اعظم را تأسیس فرماید و عا َلِم َادنی را ِمرآِت َجنَِّت َابهی گرداند َو َیوَم ت َبدَّ

حّقق نماید.سورۀ ابراهیم قران مجید: روزی که زمین تبدیل به زمین دیگری می شود[ را بر عال ۱۲ااَلرض ]آیۀ   24میان ثابت و م 

 و نیز می فرمایند:

 قدیر بر این تعلّ 
ِّ
ق گرفته و حکمِت بالغۀ الهیّه چنین ِاقتضاء نموده که خاّصاِن َحّق در کشوِر مقّدِس ایران مال و َمِشیَِّت ]خواست و ارادۀ[ َحی

ِر خویش را ایثار نمایند تا شجرۀ امید ِسقاَیت ]آبیاری[ گردد و به برگ و میوه های گوناگون مزیَّن شود و به  طهَّ مروِر ایّام اقوام و َمنال حتّی َدِم م 

تباِغضۀ ]دشمن یکدیگر[ اروپ و امریک و تاجیک و افریک را در ظلِّ َظلیلش درآورد و تألیف دهد. َتاهللِ هِذه موهبٌۀ ال قبائل و ملِل متنوّ  عۀ م 

لیا ]قسم به خدا این موهبتی است که در آفرینش شبه و اهل مثلی ندارد و  َمثیَل َلها ِفی ااِلبداع َیَتَمنّاها َاهل  ِخباِء الَمجِد ِفی الَجنَِّة الع 

لیا آرزو و تمنّای آن را دارند[ .   22..سراپردۀ عّزت و بزرگی در بهشِت ع 

ث نابودی آنچه در فوق بیان شد گویای این است که مخالفت ها و ستم ها و بالیایی که بخصوص در ایران بر بهائیان وارد شده و می شود، نه تنها باع

س بخشیده موجِب رشد و توسعه روزافزون شده است. اگر بی انصافان و نامهربانان می فهمیدند که دیانت بهائی و بهائیان نبوده و نیست، بلکه نتیجۀ عک

اّما افسوس که بهائی ستیزی های مستمّرشان نتایج عکس به بار خواهد آورد، شاید اصاًل این همه ستم بر خواهران و برادران بهائی خود وارد نمی کردند. 

ِّ امر اهلل در بارۀ این حقیقت که به صورت اصلی تاریخی در بارۀ  ندانستند و هنوز هم نمی دانند و
به ظلم و ستم بر بهائیان ادامه می دهند. حضرت ولی

بس تأّمل توضیحی « قرن بدیع»یاد می فرمایند، از جمله در کتاب  23«پیروزی -بحران»دیانت بهائی صادق است و بیت العدل اعظم از آن با عنوان 

 که: برانگیز می فرمایند

امر حضرت بهاءاهلل با وجود ضربات و لطمات الَیتناهی که از طرف اصحاب قدرت و سطوت و معاندین دینی و سیاسی از خارج بر آن وارد 

گشته و مخالفت هائی که بوسیلۀ دشمنان داخل به عمل آمده بکمال متانت و استحکام رو به ترّقی و تعالی است و روز بروز بر قدرت و 

و نصرت آن می افزاید. فی الحقیقه اگر تاریخ امر مبارک بدّقت مورد مطالعه واقع گردد مالحظه می شود که آئین الهی  عظمت و عّزت

ی متناوبًا و مترادفًا با یک سلسله از حوادث خطیره که فتوحات و انتصارات  روحانیۀ عظیمه در بر داشته مواجه و پیوسته به جانب هدف اصل

رو مقصد نهائی خویش که  قدَّ  است. نموده در سیر و حرکت بوده َیِد اقتداِر ِالهی برای آن م 
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از جملۀ این شواهدی که بیان می  24حضرتشان سپس به ارائۀ شواهدی در این خصوص از تاریخ ادیان بابی و بهائی در صد سال اّول آن می پردازند.

و « مستطاب بیان»ر سال اّول ظهور حضرتشان از جمله باعث نزول کتاب آسمانی فرمایند آن که: اسارت حضرت باب و ستم های وارده بر بابیان در چها

ید. بالیای تدوین احکام آن و اعالن امر الهی در واقعۀ بدشت و اعالن مقام قائمیّت حضرتشان در مجلس ولیعهد ناصرالدین میرزای قاجار در تبریز گرد

ندانی شدن حضرت بهاءاهلل در سیاه چال طهران شد، ثمر و نتیجه اش مرحلۀ اّول و مخفِی واردۀ پس از آن که موجب شهادت حضرت باب در تبریز و ز

و  اظهار امر حضرت بهاءاهلل شارع دیانت بهائی در همان زندان گردید. تبعید حضرت بهاءاهلل به عراق و مهاجرت حضرتشان به کوه های کردستان

علنِی اظهار امر حضرتشان در باغ رضوان در بغداد شد. تبعید حضرتشان به اسالمبول و ادرنه و طغیان  انقالبات واقعه در ایّام بغداد، موجب مرحلۀ دّوم و

یاسی و میرزا یحیی ازل، پیمان شکن بزرگ آئین بهائی، حاصلش مرحلۀ سّوم و عمومِی اظهار امر حضرتشان و ابالغ رسالتشان به پادشاهان و امرای س

کتاب مستطاب »ن گردید. تبعیدشان به قلعۀ عّکا و حدوِث بالیاِی الت حصی علِّت صدور احکام و سنن الهیّه با نزول رؤسا و علمای مذهبی در سراسر جها

دالبهاء، در آن و تعیین جانشین منصوص و رسمی شان، حضرت عب« کتاب عهدی»و متّممات آن و تنزیل وصیّت نامۀ حضرتشان با عنوان « اقدس

 وصیّتنامه گردید.

ن شکنان با حضرت عبدالبهاء منتهی به انتشار دیانت بهائی در غرب و انتقال جسد مطّهر حضرت باب به ارض اقدس حیفا شد. تجدید مخالفت پیما

ان به مصر و زندان حضرت عبدالبهاء و بالیای بیشمار وارده بر ایشان و احبّاء اثرش سقوط عبدالحمید خلیفۀ عثمانی و آزادی حضرتشان از زندان و سفرش

ید پا و امریکا و حصول فتوحات عظیمه در آنجا و نیز ارتفاع و بنیان مقام مقّدس اعلی در کوه کرمل شد. حدوث جنگ جهانی اّول و تهدیدات شدارو

و  حضرتشان خطاب به بهائیان امریکا و سقوط جمال پاشا« الواح فرامین تبلیغی»جمال پاشا فرماندۀ عثمانی و دسیسه های پیمان شکنان موجب صدور 

گردید. واقعۀ آزادی ارض اقدس از سلطۀ دشمن کینه توز و اعتالی دیانت بهائی در مرکز جهانی آن یعنی عّکا و حیفا و انتشار انوار الهی در شرق و غرب 

و  20بهائی« وینعصر تک»و آغاز « الواح وصایا»حضرتشان و حدوث انقالب عظیم در اثر آن، سبب انتشار وصیّتنامۀ ایشان با عنوان  -وفاِت  -صعود

ناسایی مرکز تأسیس پایه های نظم بدیع جهانی آن شد. بالیای وارده بر بهائیان در عراق و روسیه و مصر کّل نتیجه اش اعالم استقالل دیانت بهائی و ش

 آن و فتوحات بی شمار دیگر گردید.جهانی 

 مه می دهند:انت بهائی، چنین اداحضرتشان پس از برشمردن این قبیل شواهد و آثار مربوط به صد سال اّول دی

ین فی الحقیقه اگر بدیدۀ بصیرت مالحظه شود معلوم و واضح گردد که شدائد و آالم و تضییقات و تطّوراتی که َامِر الهی ]دین الهی[ را در ا

خالف ادیان سابقه،  دور مقّدس احاطه نموده با هیچیک از مصائب و بالیای سابقه در اعصار و ادوار ماضیه قابل قیاس نیست و بر

اهلل نگردیده و در بین دوستان حضرت  انقالبات و تحّوالِت طاریه ]پیش آمده[ به هیچوجه موجب تشتیِت ]پراکندگِی[ جمع و تفریق کلمة 

وِرِث تح کیم و تقویِت رحمن ایجاد انشعاب و انشقاق ننموده بلکه بالعکس امتحانات و افتتانات علِّت تطهیِر َامر اهلل ]دین خدا[ شده و م 

اهلل گردیده و ب نیۀ جامعه را برای مقابله با موانع و مشکالِت آتیه محک  26م تر و استوارتر ساخته است.اساِس شریعة 

پاراگراف  همین حقیقِت جاری در صد سال مزبور، عینًا تا حال نیز صادق بوده و در آینده نیز صادق خواهد بود. چنان که حضرت ولی امراهلل در آخرین

 الهی چنین تأکید می فرمایند:    در مورد آن با اطمینانی« قرن بدیع»کتاب 

وِد آتیه دچار شدائد و مصائِب عظیمه گردد و هر مقدار بر خطرات و  ه  قود و ع  اهلل در ع  انقالباِت در این مقام باید متذّکر بود که هر چند َامر 

ِی َامِر ِالهی بیفزاید و حمالت و مهاجماِت َاعدا از هر ناحیه و جهت علیه آئیِن نازنین هائله ]شدید و هول انگیز[ در مرحلۀ بعدِی تکامِل جهان

ثقی ]دستگیرۀ محکم[  روۀ و  تمّسکین به ع  تشدید پذیرد و امواج سهمگین مخالفت از هر سو سفینۀ نجات را احاطه نماید، نزد اهل بهاء، م 

اهلل بوده واقف و مستحضرند و نتائج و آثار جسیمه اش را  که به حقایِق الهیّه آشنا و بر اهّمیت این امور که الزم با َبسط و توسعۀ کلمة  پیوسته م 

 یک صد  در اعتالِء شریعِت رحمانی بدیدۀ بصیرت احساس کرده
ِّ
اند، این مسأله محّقق است که همان قدرت و سطوتی که َامر اهلل را طی

دوان سال تحّول و تطّوِر خویش حفظ نموده و آن را در م رِّ َثمین را پیوسته از تعّرضاِت َاهِل ع  سیِر ترّقی و تعالی سوق داده است، این د 

]ستمگران[ َمحر وس و در َکَنِف صون و حمایِت خویش َمصون و محفوظ نگاه خواهد داشت و موجبات نشو و ارتقاِء آن را فراهم و از هر 

در مقابِل َانظاِر َاهِل عالم هویدا و فتوحات و انتصاراِت َخطیره نصیِب پیرواِن اسِم  آفت و َبلیَّتی حراست و صیانت خواهد نمود. آفاق جدیده
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َاعظم ]منظور پیروان حضرت بهاءاهلل؛ بهائیان[ خواهد گردید تا آنکه پیام آسمانی حضرِت بهاء اهلل کاماًل تحّقق یابد و صیِت عظمت و 

حیطۀ َاَزلیه اش بر جهان و جهانیانبزرگواریش به َسمِع َاهِل عالم رسد و سیطرۀ ]تسلّط   25اضح و آشکار گردد. انتهیو و غلبۀ[ م 

 بیستم است در این خصوص آمده است:در بیانیۀ قرن انوار نیز که تحلیلی از وقایع جهان و دیانت بهائی در قرن 

د غلبه امراهلل بر حمالت شدیدی است از خصوصیّات پیشرفت امر بهائی در یک صد سال گذشته که هر ناظر مّطلعی را به شگفتی می افکن

که بر آن وارد آمده است. از زمان حضرت باب و حضرت بهاءاهلل در جامعۀ ایران عناصری بوده اند که یا اصواًل با ظهور دین جدید مخالف 

هیچ دهه ای از قرن بیستم  و یا از تعالیم و اصول جدیدش خوف داشتند و به هر وسیلۀ ممکن به قلع و قمع و خفقانش کمر بسته  بودند.

نگذشت مگر آن که در آن کوشش هائی برای اضمحالل امر بهائی به وقوع پیوست. مثاًل تعّدیاِت خونینی که به تحریک علمای شیعه و یا 

فتریاتی که بیشرمانه وسیلۀ روحانیّون مسیحی صورت می گرفت و یا اقدامات منّظمی که رژیم های مختلف استبدادی  ِاشاعۀ َاکاذیب و م 

ادند یا اعمالی که بعضی از نفوس َبدنیّت و جاه طلب یا بدخواه که در جامعۀ بهائی وارد شده بودند  برای انهدام امر بهائی انجام می د

مرتکب می شدند همه انواع حمالتی بود که بر امر بهائی وارد می شد. با هر معیار بشری که بسنجیم این همه خصومت ها و هجوم های بی 

شد و سابقه ای که بر امر بهائی وارد آمد می بایست آن را از صفحۀ روزگار برانداخته باشد اّما بر عکس امر بهائی در همۀ این گیر و دارها ر

نمّو یافت، بر حرمتش بیفزود، شمار افرادش بیشتر شد و نفوذش به حّدی رسید که به خواب مؤمنین اّولیّه اش نیز نمی آمد. تعّدیات 

ش اقدامات و خدمات پیروان آئین بهائی را منسجم تر و پیوسته تر نمود. اکاذیب و مفتریات وارده اهل بهاء ]بهائیان[ را برانگیخت دشمنان

که از تاریخ و تعالیم خود ادراکی بیشتر یابند و چنان که حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی وعده فرموده بودند نقِض عهد ]شکستن 

ن شکنان[ سبِب َتطهیِر امِر الهی از نفوسی شد که اعمال و رفتارشان سبِب خمودِت شعلۀ ایمان در قلوب دیگران و کندِی پیمان توسط پیما

پیشرفِت امراهلل ]دین بهائی[ می شد. اگر آئین بهائی برای اثبات قوای مکنونۀ درون خویش که حیاتش َمنوط به اوست هیچ دلیل و شاهد 

 23کند. یت میمکّرری که ذکرش از پیش رفت اثباتش را کفادیگری نداشت پیروزی های 

تا کنون نیز نه تنها جامعۀ بهائی ایران  ۴۳۳۱و با چنین بینشی است که، بهائی ستیزی های سیستماتیک و پی در پی در جمهوری اسالمی ایران از سال  

هانی آن داشته است که در رتبۀ خود در تاریخ بهائی بی سابقه می باشد. را از بین نبرده است، بلکه چنان دست آوردهایی برای دیانت بهائی و جامعۀ ج

 های آن را مشاهده خواهید فرمود. در زیر اّول نمونه هایی از این بهائی ستیزی ها را مالحظه می نمایید و سپس نتایج و دست آورد

سال فهرست وار عبارتند از: هزاران بهائی را از مشاغل خود  ۳۱ن از جمله نمونه ها و مصادیقی معدود از بهائی ستیزی های جمهوری اسالمی در ای

پ گردیده، اخراج کرده و حقوق بازنشستگان قطع شده، صاحبان ِحَرف و مشاغل با ِابطال جواز کسب و ممانعت از ادامۀ کار روبرو شده، دهها مغازه پلم

نفر  ۱۴۱انیان، دهها نفر از ایشان را شکنجه های جسمانی هم داده، بیش از هزاران بهائی را زندانی نموده، عالوه بر شکنجه های روحی همۀ زند

اساتید بهائی و نیز جوانان بهائی را از دانشگاه ها اخراج کرده و دیگر اجازۀ ورود به آنها نداده، حتی در مقاطع دبستان و  25بهائی را به شهادت رسانده

و جوانان بهائی را محروم از تحصیل کرده، این دانش آموزان در بعضی مدارس با انواع مشکالت و  راهنمایی و دبیرستان نیز بعضی کودکان و نوجوانان

ن های تهاجمات، حتی از طرف مدیران و معلمان خود، روبرو شده، حتی بعضی نوزادان شیرخوار همراه مادرانشان زندانی شده، در بعضی شهرها قبرستا

بنحو توهین آمیزی مورد اهانت قرارداده و ویران ساخته، به منازل بهائیان هجوم برده، اموال و امالک آنان بعضًا  بهائی را که به گلستان جاوید معروف اند

د اخراج غارت و بعضًا مصادره گردیده، موقوفات بهائی در سراسر کشور ایران مصادره شده، بسیاری از روستائیان و کشاورزان بهائی از روستاهای خو

شاورزی آنان غصب شده، در مواردی خانه و مزارع بعضی بهائیان را آتش زده، هزاران هزار جلد کتاب و آثار و تصاویر و فیلم و نوار و شدند و زمین های ک

د بی سی دی های دینی و عقیدتی بهائی را با یورش و یا مراجعه به چندین هزار منازل بهائیان و اماکن بهائی در این سی و چهار سال ضبط و مور

ند و برنامه و امی و بعضًا نابود کرده، در عوِض نابود کردن آنها، صدها مقاله و کتاب ردیۀ علیه دیانت بهائی در رسانه ها و نمایشگاه ها و دهها مستاحتر

ۀ پاسخ در رسانه ها فیلم در صدا و سیما و هزاران مطلب دروغ و افترا در سایت ها و وبالگ های ضد بهائی منتشر نموده، و در مقابل به بهائیان اجاز

بهائی و معرفی و داده نشده و حتی سایت های اینترنتی بهائیان را که تنها رسانۀ قابل دسترس برای ایشان بوده و برای پاسخ به دروغ ها و افترائات ضدِّ 

 35...ر نموده، ارائۀ حقیقت دیانت بهائی راه اندازی شده بارها و بارها مورد حمالت سایبری قرار داده و فیلت
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سالۀ فوق برای دیانت بهائی و جامعۀ جهانی آن نیز در رتبۀ خود در تاریخ بهائی  ۳۱اّما در مقابل، همانطور که قباًل اشاره شد، دست آوردهای ستم های 

وِر ِاسرافیل»بی سابقه بوده است و حکم  نوان نمونه، مرکز جامعه الهی داشته و دارد. این دست آوردها چنان مهیّج و با شکوه بوده است که به ع« ص 

ائیان وارد جهانی بهائی، یعنی بیت العدل اعظم، در توصیف اهمیّت آن، در همان سال های اولیّه انقالب، فرمودند انقالب مزبور و ستم هایی که بر به

توسعۀ کیفی دیانت بهائی و جامعۀ آن به نمود و استقامت و فداکاری و شهامتی که بهائیان حتی با دادن جان شیرین از خود نشان دادند، باعث رشد و 

میالدی، در مرحلۀ اّول نقشۀ  ۴۳۲۱تا  ۴۳۲۴سال گردید! و از جمله مصادیق این رشد حیرت انگیز آن که مرکز جهانی بهائی بین سال های  ۱۱۱اندازۀ 

( خارج ۴۶یّت )و توسعۀ خود، یعنی مرحلۀ مجهول ( اعالن فرمودند جامعۀ بهائی در سطح جهانی از اّولین مرحلۀ رشد۴۱جهانی هفت سالۀ بهائیان )

  34گردیده است.

در دو  در نگاهی کلی از نظر آمار کّمی نیز این رشد حاصل شده است. چنانکه از ب عِد جمعیتی جامعۀ بهائی، در دورۀ حضرت باب، ندای دیانت جدید

ر دیگر شرقی نیز مرتفع گشت؛ و در دورۀ حضرت عبدالبهاء بیست اقلیم دیگر در کشور ایران و عراق بلند شد، این ندا در دورۀ حضرت بهاءاهلل در ده کشو

، به یکصد هزار نفر  بالغ می ۴۲۱۲شرق و غرب به مناطق مزبور اضافه شد، و اینک در همۀ کشورهای دنیا این ندا منتشر است.  تعداد بابیان در سال 

م. به نصف آن تعداد رسیده؛ ولی سپس  ۴۲۳۱از شهادت حضرِت َاعلی )باب(، در اواسط شده و به علت قتل عام و آزار و سرکوب جامعۀ بابی  پس 

م مجّددًا تعداد بابیانی که قریب به اتفاق آن ها بهائی شده بودند به یکصد هزار تن فقط در ایران بالغ گردیده  ۴۲۲۱در دورۀ حضرت بهاءاهلل، در سال 

و این در حالی است که  32وز ایران می توان گفت، یک تا دو درصد کل جمعیّت ایران آن روز بهائی بوده اند.میلیونی آن ر ۲تا  ۳که با توّجه به جمعیّت 

تن در کّل جهان بوده و در  ۱۱۱۱۱۱، تعداد بهائیان ۴۳۶۳این مقدار رشد در زیر فشار آزار و ظلم و حبس و تبعید و شهادت به دست آمده بود. تا سال 

با  33تن بالغ شد. ۱۶۶۶۱۱۱به حدود  ۱۱۱۴، و در سال ۶۱۱۱۱۱۱، به ۱۱۱۴تن  و در سال  ۳۱۱۱۱۱۱به  ۴۳۳۴ و در سال ۳۳۱۱۱۱۱به  ۴۳۲۳

میلیارد نفربوده و جمعیّت فعلی دنیا که شش برابر آن زمان شده، مشاهده می شود که نسبت رشد  ۴/۴احتساب جمعیّت کل دنیا در آغاز ظهور جدید که 

برابر است. بر خالف  آن که مخالفان امر بهائی در ایران آمارهای ارائه شده را دروغین قلمداد می کنند،  ۴۴یا، حدودًا کّمی جامعۀ بهائی به جمعیّت دن

رشد کّمی و  ولی امروزه به واسطۀ  توسعۀ انفجاری ارتباطات، دیگر نمی توان همانند رّدیه نویسان، حقایق را مخفی کرد؛ چنان که غیر بهائیان نیز بر

از سایر بهائی معترفند؛ از جمله به تصریح سالنامۀ دائرة المعارف بریتانیکا، وسعت انتشار امر بهائی بعد از مسیحیت از لحاظ جغرافیایی بیشتر  کیفی امر

انت دی« گسترِش ت ندِ »به  ۱۱۳ -۱۱۲در صص: « انسان و ادیان، نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی»ادیان بوده است، و میشل مالرب در کتاب 

ی منشعب از بهائی اشاره می کند. جنبۀ دیگری از اهمیّت این آمارها در مقایسه با آمارهای مشابه  ادیان دیگر در این است که به علت نبودن فرقه ها

ن دیگر گویای شمار دیانت  بهائی، آمار مزبور تمامًا مربوط به یک جامعۀ  یکپارچه و منحصر به فرد است، حال آن که آمارهای مشابه هر یک از ادیا

 34قه های مختلف و متباین است.مجموعی از فر

 می فرمایند: ۴۳۲۳تیر  ۲در پیام  بیت العدل اعظم در پیام ها و بیانیه های مختلف در مورد این دست آوردهای کمی و کیفی توضیح فرموده اند. از جمله

نَبعثه از تحّمل و بردبارِی احبّاِی  وَن النُّوَر ِفی الَبرِّ »عزیِز ایران در این ایّاِم پ رِافتتان چطور مفهوِم بیاِن مبارِک مالحظه فرمائید که قواِی م  َلو َیست ر 

حِیی العاَلمین ول  ِانّی م  ]اگر نور را در خشکی پنهان کنید همانا از قطب دریا آشکار می گردد و می گوید: « ِانَّه  َیظَهر  ِمن ق طِب الَبحِر َو َیق 

هیّاتر ساخته است. در این مقام، یادآورِی وعدۀ همانا من زنده  نصرِی آن را م  کنندۀ عالمیان هستم.[ را روشن تر و وسائل و لوازِم پیشرفِت ع 

هور  الهی  بارِک َجماِل َاقَدِس َابهی ]حضرت بهاءاهلل[ در اشاره به تضییقاِت وارده بر َنفِس َمظَهِر ظ  ]حضرت محکمۀ الهیّه که از قلِم م 

الِم الَّذی َنَسجوه  بهاءاهلل ا االَن َحَجبونی ِبِحجاِب الظَّ نوِن [ نازل شده، روح و روان را به َوجد و َطَرب می آورد که می فرمایند: ... َامَّ  ِبَایِدی الظُّ

لماِء َو َیفَتح  اهلل  ِلَمدینِته ب قُّ َید  الَبیضاِء َجیبًا ِلهِذِه اللَّیَلِة الدَّ ول وَن ما قاَلته  َو ااَلوهاِم. َسوَف َتش  لوَن فیَها النّاس  َافواجًا و َیق  ابًا ِرتّاجًا. َیوَمئٍِذ َیدخ 

هام بافته اند مستور و الاّلئِمات  ِمن َقبل  ِلَیظَهَر ِفی الغایاِت ما َبدا ِفی الَبدایاِت ]و اّما االن مرا در پرده ای تاریک که به دست های گمان و او

ی َیِد بیضاِی ِالهی برای این شب تاریک، گریبانی می شکافد و خداوند برای شهر معنوِی خود، دری بزرگ می پنهان کرده اند، اّما به زود

گشاید و در آن زمان مردم دسته دسته وارِد شهر الهی و دین جدید خدا خواهند شد و خواهند گفت آنچه را که از قبل، مصریان در سرزنِش 

ا در عاقبت و انتها، آنچه در اوایل و گذشتۀ ایّام آشکار شد، ظاهر و تکرار گردد[ ... برکات آسمانی زلیخا به خاطر عشقش به یوسف گفتند، ت

رۀ ]ریختن خون های پاک[ شهیدان و فداکاری ها و از خود گذشتگی های قاطبۀ َاهِل بَ  طهَّ نَبعثه از ِاهراِق ِدماِء م  ها ]بهائیان[ و قوای روحانِی م 

هیّا ساخته و می سازد. به فرمودۀ در آن سرزمین در تحّمل شر بارکۀ الهیّه را یکی بعد از دیگری م  عوِد م  ایط طاقت فرسا، َوسائل تحّقِق و 
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ل  اهلل  ما َیشاء  َو »...مبارک ]حضرت بهاءاهلل[ 
هن ]روغن چراغ[ است برای ِاشتعاِل این ِمصباح ]چراغ[ َکذِلَک ی َبدِّ جمیع این َبالیا به َمنزلۀ د 

]این چنین خداوند تبدیل می کند آنچه را که می خواهد و همانا او بر همه چیز قدیر است[ ... مالحظه نمائید که « لی ک لِّ َشیٍء َقدیر...ِانَّه  عَ 

وِل َافواج، بعد از وقوع انقال خ  سال  بچه مقدار از فتوحات مذکوره، از جمله موّفقیّت جامعه در توسعۀ چهارچوب عمل برای پیشبرِد َفراینِد د 

در ایران و به برکِت جانفشانی ها و از خود گذشتگی هاِی شما عزیزان نصیب شده است، فتوحاتی که هر یک به خودی خود،  ۴۳۳۱

 30.آراِی ِالهی َمحسوب می شودگامی عظیم در راه استقراِر نظِم جهان 

 می فرمایند: ۴۳۲6دی  ۱و نیز در پیام 

 سی سال گذشته، شما عزیزان در مقا
ّ
مبّشر دورۀ سعادت و فالحی »بل طوفان بال با اطمینان قلبی از اینکه چنین مصائب و ابتالئاتی در طی

استقامت و ایستادگی نموده اید. مراجع دینی و دولتی که همواره محّرک اصلی « است که مشیّت یزدانی برای عالم انسانی مقّدر فرموده

ان حقوق خدادادی شما را انکار میکنند. آنها شما را از پاسخ گویی به تهمت هایی که ظلم و ستم وارده بر شما و نیاکانتان بوده اند همچن

در بارۀ شما و اعتقاداتتان منتشر میسازند منع نموده و در عین حال جّوی از وحشت و ارعاب ایجاد کرده اند و کسانی را که مایلند به 

 این مّدت، جامعۀ بین المللی و خواهران و برادران بهائی شما در حمایت از شما ستمدیدگان قیام نمایند به شّدت تهدید می کنن
ّ
د. در طی

 سراسر جهان، به دفاع از شما عزیزان مشغول بوده اند. اّما اکنون ایرانیان عدلپرور و منصف نیز از هر گروه و طبقه، چه در وطن و چه در

 فزونی از آنان مایلند به حقیقت امر مبارک پی برند.خارج، در دفاع از شما مظلومان لب به اعتراض گشوده و تعداد روزا

در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، در کوی و محلّه، مدرسه و دانشگاه، در مؤّسسات تجاری و دفاتر دولتی و حتّی در سلول های زندان 

والدین انزجار خود را از رفتار شرمآوری  تعداد فزاینده ای از خیرخواهان شما قدم به پیش گذاشته اند. مسئوالن مدارس، معلّمین، محّصلین و

که نسبت به کودکان بهائی اعمال میشود نشان داده اند، دوستان و همسایگان از ورود غیر قانونی مأموران دولتی به منازل احبّا جلوگیری 

دالنۀ بهائیان از تحصیالت عالیه نموده اند، دانشجویان و کادر دانشگاه ها به طور علنی یا خصوصی مخالفت خود را با محرومیّت غیر عا

اظهار داشته اند، کارکنان ادارات دولتی نسبت به تالش های شما برای احقاق حقوق خود با همدردی توّجه نشان داده اند، روزنامه 

افت که روحانیون روشن نگاران از اینکه نمی توانند حقایق را در بارۀ وضع شما منتشر سازند ابراز تأّسف نموده اند و نشانه هایی میتوان ی

 ضمیر نیز مایلند که از شما رفع ظلم و ستم شود.

در سایر نقاط جهان، هر جا که آزادی عمل وجود دارد، روشنفکران ایرانی نگرانی و خشم خود را از رفتاری که نسبت به بهائیان ایران 

یرانی شرح مصائب شما را بازگو میکنند و خواهان تأمین حقوق ِاعمال شده و میشود مکّررًا ابراز نموده و می نمایند، رسانه های گروهی ا

 مدنی همۀ ایرانیان هستند، و همچنین تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم خارج با همدردی، شهامت شما را میستایند و مایلند در بارۀ اصولی

 که الهام بخش زندگی شماست اّطالعات بیشتری کسب نمایند.

ۀ مدنی ایران در داخل و خارج از کشور و تعدادی از احزاب سیاسی نیز به جمع مدافعان شما پیوسته اند. چنانکه اکنون سازمان های جامع

را اخیرًا، بعضی احزاب سیاسی رسمًا نگرانی خود را در بارۀ آزار و اذیّت بهائیان ایران اعالم نمودند و در یک مورد رسمیّت دیانت بهائی 

خواستار شدند. جامعۀ بین المللی بهائی به نمایندگی از طرف بهائیان سراسر جهان مراتب قدردانی خود را به به عنوان یک اقلّیّت مذهبی 

 بعضی از این سازمانها اعالم نموده است.

واند ایّام حاضره َمشحون از مقّدرات الهی است. طوفان امتحان و افتتان همچنان در جریان است، ولی سحاب هرچند تیره و تار باشد نمی ت

نور ساطعه در افق را پنهان دارد. در قبال این تحّوالت خجسته، شایسته است که شما عزیزان به کمال استقامت و اطمینان و با اجتناب از 

عزیزتان مداخله در سیاست حزبی، هر فرصتی را برای همکاری با هموطنان عزیز خود در پیشبرد آرمان هایی که موجب ترّقی و سعادت وطن 

 36م شماریدغتناست م
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واکنش ایرانیان آزاده و دیگر حامیان عدل و انصاف در شرق و غرب عالم در مقابل این بی عدالتی ها روز به روز قوی تر و ندای حمایت از 

دبخش متعّددی که از طرف متفّکرین و متنّفذین ایرانی در حقوق شهروندی بهائیان در ایران رساتر میشود. احتمااًل از مقاالت و بیانیّه های امی

ارز از چند ماه اخیر انتشار یافته مّطلع هستید. این ندا از افراد، سازمان ها و نمایندگان دول در اطراف جهان نیز به گوش میرسد. نمونه ای ب

 ۱۱۱۳مارچ  ۳۱بر آن ستمدیدگان را میتوان در نشست روز  تقدیر و تکریم مردم جهان از ایرانیان آزاده و اظهار نگرانی از مظالم وارده

مجلس عوام کانادا مالحظه نمود. در این اجالسیه، اعضای آن مجلس یعنی نمایندگان کلّیّۀ احزاب به مّدت یک ساعت و نیم به افصح 

ر پیشبرد تمّدن جهان ستودند و احترام عمیق بیان و با حرارت تمام از مصائب شما سخن گفتند. آنان در حالی که نقش ارزشمند ایرانیان را د

 خود را نسبت به ملّت شریف ایران ابراز داشتند، صلح جویی و بشردوستی بهائیان را ستودند و از لطماتی که بر اثر نقض حقوق بشر در مورد

تأّسف کرده به اتّفاق آرا قطع نامه ای  بهائیان و دیگر شهروندان ایرانی بر حیثیّت و نام این سرزمین باستانی وارد آمده به شّدت اظهار

این مجلس اذیّت و آزار اقلّیّت بهائی ایران را محکوم می کند و از حکومت ایران می خواهد »تصویب نمودند که در آن چنین آمده است: 

غیر این صورت، محاکمۀ آنها را  که در اتّهامات مطرح شده علیه اعضای یاران ایران تجدید نظر نموده آنها را بالفاصله آزاد کند و یا در

« ... بدون تأخیر بیشتر به جریان اندازد و تضمین نماید که دادرسی آنان علنی، منصفانه و در حضور ناظران بین المللی انجام خواهد شد.

خسران مبین مبتال  دوستان عزیز و محبوب: بر اهل درایت روشن است که هر کس بذر کینه و اختالف بیفشاند عاقبت ثمر تلخ چیند و به

گردد. تمّسک به تهمت و افترا برای رسیدن به اهداف ناروا نتیجه ای جز سلب اعتماد عمومی نخواهد داشت. تودۀ مردم که با فراست و 

انگیزه های  هشیاری ناظر امورند سرانجام از قبول و باور این اتّهامات سر باز زنند و با کنجکاوی بیش از پیش به تحقیق و بازشناسی عقاید و

روحانی شما روی آورند. از این روست که بانگ رسای حمایت ایرانیان شریف و آزاده از حقوق شهروندی شما در فضای مدارس، دبیرستان 

 35دم طنین انداز گردیده است.ها، دانشگاه ها و در بین اقشار مختلف مر
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گیرد به اشکال مختلف علیه طیف وسیعی از دیگر شهروندان مملکت نیز  یی که علیه جامعۀ بهائی صورت می مخالفت ها و سرکوبی ها

 .اعمال می شود، شهروندانی که تنها جرمشان خواستن آزادی و داشتن جامعه ای مبنی بر عدل و انصاف است

شتیبانی از حقوق احبّای ستمدیدۀ ایران و دیگر شهروندان همه حّق کشی های آشکار، دول و ملل کوچک و بزرگ جهان به پ در برابر این 

مصیبت زدۀ آن سرزمین ادامه می دهند. سازمان ملل متّحد، مجامع معتبر بین المللی حقوق بشر، نهادهای دولتی و مدنی، پارلمان ها، 

مات رسمی در بسیاری از کشورها و دانشگاه ها، مرّوجین عدالت، وکال، قضات، اساتید، فالسفه، دیپلمات ها، دولت مردان و مقا

شخصیّت های برجسته از جمله بعضی از سیاست مداران مسلمان از شرق و غرب در قطع نامه ها، گزارش ها و اظهارات رسمی خود، این 

مثال مراسم برگزار  تضییقات را ظالمانه خوانده خواهان توّقف آن می باشند. اقدامات اخیر عاّمۀ مردم جهان نیز قابل توّجه است. به عنوان

ها هزار نفر از اهالی برزیل برای  شده در دوازده شهر بزرگ جهان به مناسبت ده هزار روز زندانی بودن اعضای سابق یاران و راهپیمایی ده

 .دفاع از آزادی مذهب در جهان و اعتراض به نقض حقوق بشر از جمله حقوق بهائیان در ایران را می توان نام برد

رانیان شریف، هنرمندان نیز در حمایت از حقوق شهروندی بهائیان به صف سایر روشنفکران منصف و فرهیخته پیوسته اند. نکتۀ مهم در بین ای

آن است که استمرار این بی عدالتی ها که چندی قبل سبب شد صاحبان عدل و انصاف سکوت خود را در بارۀ نقض حقوق شهروندی 

آنان را بیدار کرده و مایلند بدانند دلیل شّدت   خویش را از حقوق بهائیان اظهار دارند حال حّس کنجکاوی بهائیان شکسته و رسمًا پشتیبانی

ای که بهائیان در آبادانی وطن مقّدس خود  یافتن مخالفت با جامعۀ بهائی چیست. با وقوف بیش از پیش ایرانیان عزیز به نقش سازنده

ارکت شما در بنای ایرانی پیشرفته ایجاد شده است تدریجًا رفع می گردد و فرصت های داشته اند موانع بی شماری که در راه مش
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 ی دیگر، در اصالح و بیداری ایرانتأثیر دیانت بهائی از یک سو، و تأثیر بهائی ستیزی ها و استقامت بهائیان از سوی

یام های فوق نیز آشکار است، از آنجا که اهداف و سرنوشت دیانت بهائی و جامعۀ آن در سراسر جهان با سعادت و رفاه و صلح و وحدت همانطور که از پ

ی  دست آوردهاجهانیان و نیز بیداری و احیاء و توسعۀ ملّی و اجتماعی و مدنی و معنوی ایران عزیزمان گره خورده است، ستم های وارده بر بهائیان صرفاَ 

أثیر مستقیم و غیر بی سابقه برای دیانت بهائی و جامعۀ آن به ارمغان نیاورده است، بلکه این ستم ها و استقامت و تحّمل بهائیان در برابر آن، عالوه بر ت

. به تعبیری دیگر ستم های مستقیم در روند صلح جهانی و وحدت عالم انسانی، از جمله از علل و عوامل رشِد رونِد احیا و بیداری ایران نیز بوده است

وِر ِاسرافیِل »وارده بر بهائیان ایران و نتایج آن نه تنها  وِر اسرافیِل »دیانت بهائی بوده و هست، بلکه « ص  عزیز و شریف ایران هم بوده  بیداری جامعۀ« ص 

 است.

ه. ش. به ارادۀ خداوند حکیم و مهربان، و طبق پیش  ۴۱۱۳میالدی و  ۴۲۱۱ه. ق. مطابق با  ۴۱۶۱توضیح آن که ظهور ادیان بابی و بهائی از سال 

سۀ قبل، مقارن و همزمان با روند بیداری و احیاء و رشد و توسعۀ همه جانبۀ جهان و از جمله ایران شده است. بهائیان این  همزمانی را بینی کتب مقد 

قارن را مورد تأّمل و تدقیق قرار دهند. چنانکه در بارۀ بیداری و رشد دارای همبستگی می دانند و بر محققین منصف جهان است که از این منظر هم این ت

اگر از آغاز، دورۀ پانصد هزار ساله ای را برای تکامل انسانی فرض کنیم و »مزبور در قرون اخیر از جمله در یکی از منابع جامعه شناسی چنین آمده است: 

سال در کودکستان ماند و ده سال  ۲۳مر انسانی صد ساله نماییم، باید گفت جامعۀ بشری مّدت (، این دوره را تشبیه به عLowieطبق تمثیلی از لووی )

 35«بیرستانی و دانشگاهی گذشت.در دبستان عمر گذراند و سپس در قرون اخیر با خیزشی از مراحل د

های عظیم انسانی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و ، مشاهده می شود در دو قرن اخیر یک رشته تغییرات و انقالبات و پیشرفت «خیزش»در مورد این 

ه کّل مدنی، سیاسی، علمی و فنی، مادی و اقتصادی، ... همراه و همزمان با انقالب جدید معنوی و اجتماعی دو ظهور بابی و بهائی به وجود آمد ک

دو ندای »حضرت عبدالبهاء دو رشته انقالبات مزبور را در لوحی  حاکی از خروج جامعۀ  بشری از دوران کودکی و ورود او به دوران بلوغ موعود می باشد.

توصیف می فرمایند، که یکی نماِد ارادۀ بشر و دیگری  نشانۀ ارادۀ خداست، و رشد و « از اوج سعادت عالم انسانی بلند است»که « فالح و نجاح

و ایجاد « صلح جهانی»و « وحدت عالم انسانی»معنوی بشر و رسیدن به پیشرفت و تعامل و هماهنگی هر دو را برای سعادت و رفاه مادی و انسانی و 

بطوری که با الهام از آن، به تعبیر زیبا و عمیق جناب دکتر پیتر خان عضو فقید بیت العدل اعظم الهی، می  45َمَدنیّت مادی  و معنوی، ضروری می دانند.

 نست.ل ارادۀ الهی و ارادۀ بشر دارا تعامل و تفاع« تاریخ»توان 

ت بی سابقۀ دو قرن تأثیر ادیان بابی و بهائی و استقامت پیروان آن در برابر ستم های وارده بر ایشان در بیداری و رشد ایران، همزمان با تحوالت و تغییرا

لی بهائی اساس و طرح و هدف و اخیر جهان، روز به روز بر منصفین جهان و ایران روشن تر می گردد. تعالیم و آموزه های مقدماتی بابی، و تعالیم تکمی

ی آمده است روش این توسعه و تغییرات را ارائه نمود. در تعالیم بهائی هم در مورد اصالح امور جهان و هم اصالح امور ایران بطور خاّص موارد متعدد

  44ند.عزیز تقدیم کرده و می کنکه بهائیان سراسر دنیا آنها را در َطَبِق ِاخالص به جهانیان و ایرانیان 

ا در پرداختن به تأثیرات آشکار و نهان دیانت بهائی و جامعۀ جهانی آن در اصالح امور جهان موضوعی است که جای دیگری باید به آن پرداخت، امّ 

یانتشان تا حّدی که شرایط اینجا، در بارۀ تأثیرات مزبور در ایران عزیزمان می توان اشاراتی هرچند ناقص نمود. جامعۀ بهائیان ایران از همان اوایل ظهور د

بهاء و زمان اجازه می داد سعی موفوری را برای اصالح ایران و خدمت به میهن عزیزشان بر اساس تعالیم و آموزه های حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدال

نی، از جمله شامل: محبّت، یگانگی، جنبۀ اصلی این تعالیم و این کوشش، در حیطۀ معنویّت و فضائل و اخالق رحما حضرت ولی امر اهلل شروع کردند.

تقوی، عّفت و عصمت، امانت، دیانت، صداقت، انصاف، ادب، انقطاع، تواضع و خضوع، توّکل، خشیّةاهلل، عدل، اعتدال، صبر و استقامت، 

مزبور و کوشش های مبذوله در راه تحّقق قناعت، مؤاسات، خلوص نیّت، ... بود که ا سِّ اساس و از لوازِم اصلیّۀ اصالح ایران است. و جنبۀ فرعی تعالیم 

در مأموریّت و آبادی و َمَدنیّت و تحصیل معرفت و تزیید تجارت و ترقی زراعت و »آن، آن که حضرت عبدالبهاء در مورد ایران به احبّایشان تأکید فرمودند: 

انیان را امر و تشویق به درک و عملی و اجرائی کردن هر دو جنبه حضرتشان بهائیان و ایر 42بنمایند.« تحسین صناعت و ترقیّات عصریّه از هر قبیل کوشش

 مینۀ اصلی و فرعی مذکور فرمودند.و هر دو ز
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بهائیان و جنبۀ اصلی تعالیم مزبور و سعی هرچند نه در حدِّ کماِل بهائیان در تخلّق به اخالق و فضائل رحمانی و معنوی فوق الذکر، موجب خوشنامی 

صف و مهربان به ایشان و تحسین آشکار یا پنهان آنان گردید. اهمیِّت موضوع وقتی بیشتر محسوس می شود که توّجه نماییم این امر اطمینان هم میهنان من

نازنین با  علیرغم تعصبّات بهائی ستیزان و تلقین بغض و کینه نسبت به بهائیان توّسِط ایشان، به وقوع پیوست و به خودی خود موجب تعامل هم میهنان

یاسی ائیان گردید و باعث شد بهائیان، بخصوص در مواقعی که کمتر مورد ستم و آزار از طرف بهائی ستیزان و عواملشان از علمای دینی و امرای سبه

و اجتماعی و برای اصالح امور معنوی و فرهنگی بودند، بیشتر بتوانند از جنبه های فرعی مذکور نیز به خدمت ایران و هم میهنان بپردازند. بدین منظور 

در عملی کردن مفاد آن، چه چندین دهه قبل از انقالب  و بسیاری امور دیگر، بهائیان کشورو اقتصادی نظام سیاسی بهبود تعلیم و تربیت و اخالقی و 

تعلیم و تربیت اخالقی و  ۀسیاسی شوند، تالش های فوق العاده ای در زمین  ۀمشروطه و چه بعد از آن، بدون آن که آلوده به روش های نادرست و خصمان

اگر چه به  43.نمودند و به موفقیت های بدیعی دست یافتندسایر زمینه ها پیشرفت عملی و فرهنگی و هنری و اجتماعی و اداری و اقتصادی و بهداشتی و 

ات دینی و اخالقی و سیاسی، سعی علت جهل و تعّصبات بعضی علمای مذهبی و بی تدبیری و خیانت بعضی سیاسیون و احزاب که با وارد کردن اتهام

شد و توسعۀ ایران، داشتند ملت عزیز ایران را نسبت به جامعۀ بهائی بد بین کنند، اقدامات و خدمات بهائیان به ایران و ایرانیان علیرغم تأثیر محسوس در ر

( منصفان ۱۱۴۳ -۱۱۱۳خواهد آمد، در دهۀ اخیر ) هیچگاه بطور علنی در افکار عمومی ایرانیان مطرح نشد و مسکوت ماند، ولی چنانکه در ادامه

 ساله را شکستند و به جبران مافات پرداختند.   ۴۶۱ایران سکوت 

یر اختالفهات و نهزاع اگر اولیا و بزرگان و رؤسای سیاسی و دینی و فکری ایران در دورۀ قاجار و پهلوی و هم اکنون در دورۀ جمهوری اسالمی، کهه اکثهر ایّهام اسه

 نههگ سیاسههی و مههذهبی بههوده و هسههتند، بههه تعههالیم بهههائی و اقههدامات بهائیههان بههرای اصههالح ایههران نیههز توّجههه مههی فرمودنههد، بههه امیههد خههدا و بهها هّمههتهههای رنگار

ضههههرت ایرانیههههان شههههریف و فرهیختههههه، شههههرایط ایههههن طههههور نبههههود و ایههههران دارای مقههههام واالئههههی مههههی گردیههههد و اصههههالح و توسههههعۀ حقیقههههی آن بههههه تعویههههق نمههههی افتههههاد. ح

 ان عزیزمان این چنین می فرمایند:بدالبهاء، در این خصوص و در بارۀ درمان دردهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اخالقی و علمی و اقتصادی ایرع

 ای تشنۀ حقیقت، ایران ویرانست و جمیع احزاب فی الحقیقه تیشه به دست گرفته به ریشۀ این بنیان قدیم می زنند و ابدًا ملتفت نیستند که

این کلنگ، بنیان کن است و این تیشه، ریشه کن. هر حزبی گمان می کند که به تعمیر مشغولست. ولی در قرآن می فرماید: ی خربون ب ی وتهم 

که ِبَاْیدیِهم ]خانه های خود را با دستان خود ویران می کنند[. باری، این آوارگان به هیچ حزبی مشترک و متمایل نبوده. در آن می کوشیم 

یۀ ایران قّوت گیرد و معلوم است قّوت بنیه ایران، جز به تأسیس اخالق الهی ممکن نه. چون تأسیس اخالق گردد ترقی در جمیع مراتب بن

محتوم است. هیچ ملتی بدون تعدیل اخالق فالح و نجاح نیابد؛ و به تحسین اخالق علوم و فنون رواج یابد و افکار بی نهایت روشن گردد، 

و حماست ]=شجاعت[ و غیرت و حمیّت بجوشد، سیاست به درجۀ نهایت رسد، صنایع بدیعه رواج یابد، تجارت اتّساع  صداقت و امانت

 44بد ...الخاِلقین تحّقق یا جوید، شجاعت َعَلم افرازد، ملت از برزخی به برزخ دیگرانتقال نماید، خلق جدید شود، َفَتباَرَک اهلل  احَسن  

های  آالت بافندگی و ریسندگی، پمپ  ؤّسسین شرکتی بهائی که اهداف آن ورود کاالهای مورد نیاز عمومی همچون ماشینو نیز در لوحی در پاسخ به م

ت. می آب و آالت و ادوات زراعت جدید و آب کشی بود، طرح واضحی از اهداف مهّمی را ترسیم می فرمایند که از طرق یاری به ایران و ایرانیان اس

 فرمایند:

ر نزد عموم مسلّم و معلوم شد که احبّاء با حزبی از احزاب نزاع و جدال ندارند و خانه ای خراب نکردند بلکه به عموم محبّت الحمداهلل د

نماید و چون  دارند و نهایت آرزوی ایشان ترّقی ایران و ایرانیان است ولی بدون حرب و جدال. زیرا جنگ و جدال بنیۀ ایران را ضعیف می

روز مرضی عارض می شود پس باید کاری کرد که بنیه قوی شود و بنیۀ ایران به ترویج تجارت و تزئید صناعت و توسیع  بنیه ضعیف گردد هر

زراعت و تدریس علوم نافعه و صداقت و امانت و عدالت در امور حاصل شود. ما به ترویج علوم عصریۀ مفیده و ترقیّات جدیده که منتّج 

 40قّوت بنیه است مشغولیم ...

می گذاشتند،  ی، اگر بیش از یک قرن و نیم اکثر ایرانیان عزیز تأثیرات دیانت بهائی و جامعۀ آن را در رشد و پیشرفت و بیداری ایران نادیده و مسکوتبار

. ستم هایی که اّما چنانکه گفته شد، بخصوص در دهۀ اخیر فرهیختگان ایران شروع به شکستن سکوت کرده اند و نقش جامعۀ بهائی را مطرح می نمایند

ور »از جمهوری اسالمی ایران بر بهائیان نمود و تحمل و استقامت سازنده ای که بهائیان ایران از خود نشان داده و می دهند، مصداق بارز دیگری  ص 
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حیح سعادت حقیقی راه ص گردید و سبب بیداری جامعۀ ایران، هم نسبت به حقوق بهائیان و هم نسبت به حقوق ایرانیان و نیز سبب جستجوی« اسرافیل

  46ایران شد.

، یکی از فرهیختگان ایران عزیز است که به این نکتۀ بسیار مهم و تاریخی و نقش بهائیان در خدمت به «رگ تاک»دالرام مشهوری، نویسندۀ کتاب 

حتی بعضًا مبغوض مانده بود، توّجه خاّص نمود. وی ایران و ایرانیان و رشد و توسعۀ همه جانبۀ آن، که از دید بسیاری عمدًا یا سهوًا مستور و مسکوت و 

 ه است، پاسخ می دهد:خود به جنبش بابی و اقلیّت مذهبی بهایی مفّصل پرداخت« رگ تاک»در جواب این سؤال که چرا در کتاب 

نمی توان به درستی درک کرد. من در مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که تاریخ معاصر ایران را بدون پرداختن به این جریان مذهبی اجتماعی 

این بود که بر آن شدم به این جنبۀ تاریک تاریخ اجتماعی مان بیشتر بپردازم. آن هم به عنوان نمونه ای از نقش اقلیّت های مذهبی در 

ه و بی تعّصب که نقش تاریخ ایران. و امیدوارم کار من قدم اّولی باشد که توسط پژوهندگان دیگر ادامه یابد. منظور پژوهشی است روشمندان

بلوِر هویّت ملّی مان روشن این اقلیّت ها را به عنوان جریاناتی مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در شکل گرفتن تاریخ کشورمان و در نهایت در ت

 45سازد.

ائیان ایران در بارۀ حقایق فوق و آغاز ه. ش.( را خطاب به به ۴۳۲۱) ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶در آغاز همین دهۀ اخیر بود که بیت العدل اعظم پیام بسیار مهّم  

نقطۀ عطفی برای مرحلۀ جدیِد بسیار مهّمی از بیداری و آگاهی وجدان در تاریخ ایرانیان و بهائیان صادر فرمودند. این پیام از منظر تاریخی و اجتماعی، 

 ر آنجا چنین توضیح فرمودند: ت. دشروع دهۀ مزبور در تاریخ ایران عزیزمان و نیز در تاریخ جامعۀ بهائیان ایران اس

اگر چه شما حبیبان معنوی هنوز از آزادی محرومید اّما در آستانۀ آنید که مقام و موقعیّت خود را به عنوان عضو شریف جامعۀ ایران کسب 

س ایران مقّدر فرموده نمایید و بالمآل اهل آن دیار خدماتی را که ید قدرت پروردگار برای آن پاک اندیشان جهت عّزت و منقبت کشور مقدّ 

غنیمت خواهند شمرد. بزرگترین اشتباهی که طبقات حاکمه می توانند مرتکب شوند این است که تصّور کنند با قدرتی که برای خود غصب 

ان سیل این کرده اند می توانند ّسد و مانعی برای قوای مستمر تغییر و تحّوالت تاریخی باشند. امروز چه در ایران و چه در دیگر نقاط جه

تحّوالت با سرعت و قدرت در جریان است. نه وجودش را می توان انکار کرد و نه مسیرش را منحرف نمود و نه از شّدت و قدرتش کاست. 

 (۱۶) به درون خانه راه می یابد.از در و دیوار می گذرد و 

حزاب و عقاید و افکار مختلف دینی و غیر دینی، در دهۀ اخیر سکوت صد و چنین بود که همانند دالرام مشهوری، دیگر ایرانیان عزیز نیز از گروه ها و ا

و از جمله با انتشار  پنجاه سالۀ خود در مورد ستم های وارده بر بهائیان و نیز نقش ایشان در توسعۀ ایران را شکستند و جانانه و منصفانه به جبران پرداختند

ز یک قرن و نیم با بهائیان شده و از سکوت مزبور اظهار شرمساری فرمودند. و البته صد البته، چنان که در بیانیه هایی، از رفتار ظالمانه ای که در بیش ا

آمده است، جامعۀ بهائی نیز که ابدًا راضی به اظهار شرمساری چنین ایرانیان شریف و منصف و آگاه و فرهیخته ای نبود، با انتشار  ۳۳یادداشت شمارۀ 

مراتب قدردانی و سپاس قلبی و صمیمانۀ بهائیان را تقدیم ایشان  -در مواردی خود بهائیان با انتشار نامه و نوشتن مقاالت جداگانهو نیز  -بیانیه ای رسمی

حقیقی  نمودند. از جمله نمونه شواهد در مورد تحّقِق این حقیقت و بیداری جامعۀ ایران نسبت به حقوق بهائیان و تأثیر ایشان در توسعه و سعادت

 ن که استاد عباس میالنی می گوید:مان، آمیهن

شرمنده ام از آنچه که گذشته ای ننگین و شرم آور در  –عبّاس میالنی هستم، و متأّسف و شرمنده اّما مصّمم و قاطع اینجا ایستاده ام 

یگر بیش از این، چنین نخواهد کنم، و مصّمم و قاطع در تصمیم خویش که بگویم، دیگر هرگز، و درفتارمان با شهروندان بهائی تلقّـی می

سال گذشته، انجام دادن نبایدها و انجام ندادن بایدها بوده؛ هر آنچه که گفته یا انجام داده ایم،  ۴۳۱بود ... رفتار جامعۀ ما با بهائیان در 

بوده است. ایران نمی تواند  یا از گفتن و انجام دادنش سر باز زده ایم، تمامًا لّکۀ ننگ و شرمی نامطلوب و خجالت آور بر تاریخ ما

آن دموکراسی گردد مگر آن که مسألۀ بهائیان را به طور کامل مورد بررسی قرار داده حّل و فصل نماید. ایران نمی تواند دموکراسی باشد مگر 

ر دیانت دیگری، یا اعتقاد مانند دیانت زرتشتیان، کلیمیان، مسلمانان، یا اعضاء ه –که بهائیان شهروندان کامل محسوب گردند و دین آنها 

به عنوان موضوعی خصوصی به رسمیّت شناخته شود که مؤّسسات یا عوامل دولتی یا اجتماعی حّق نداشته باشند  –اعتقادی یا حتّی بی

تن از نوآوران و  ۴۳۱دو جلد در شرح زندگی  –دربارۀ آن به تفتیش، دخالت یا اذیّت و آزار بپردازند ... در حین تألیف کتاب ایرانیان برجسته
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با خشنودی و تحیّر متوّجه شدم که تعدادی از آنها از اعضاء جامعۀ بهائی بودند ... جمیع اینها نمونه هایی از مشارکت گستردۀ  –صنعتگران 

کردن ذهن  اعضاء جامعۀ بهائی در توسعۀ نوین ایران است ... اّما همه یأس و بدبینی نیست. علیرغم مجهودات متمرکز رژیم برای مسموم

لطۀ انحصاری بر وسایل ارتباط جمعی، موج جدیدی از آگاهی در میان میلیون ها ایرانی، دهها  مردم ایران دربارۀ امر بهائی، علیرغم س 

ی از روشنفکر و فرهیخته، و حتّی معدودی از روحانیون شیعه پدید آمده که رفتار با بهائیان بخش شرم آوری از گذشتۀ ما است. تعداد روزافزون

این  مردم متقاعد می شوند که بهائیان، مانند سایر شهروندان ایرانی، دارای حقِّ الَینَفّک و غیر قابل تفویض اجرای شعائر مذهبی خویشند، و

تعداد که به عنوان شهروندان ایران، باید جمیع حقوقی که به هر شهروند دیگری از پیروان سایر ادیان داده شده، به آنها نیز تعلّق گیرد. 

و آن را تصدیق کرده اند که ما کالمی در باب پوزش   چشمگیری از نویسندگان، شعرا، محّققان، و فیلم سازان ایرانی به این نکته پی برده

 خواهی به بهائیان بدهکاریم، و ابراز امتنانی را به آنها مدیونیم. عذرخواهی برای تمام آنچه که از آن رنج برده اند، پوزش خواهی برای

سکوت جمیع ما؛ و امتنان از برای آن که علیرغم تمامی نابرابری ها، همیشه ادب، احترام، آرامش و صلح دوستی را که دین و ایمانشان به 

 43اند. کراتیک متزلزل نشدهآنها تعلیم داده رعایت کرده و هرگز در عشق و عالقۀ خود به ایران آزاد و دمو

 دکتر سلی شاهور می نویسد:

ال پیش، یک دفعه مانند این که کسی را از خواب بیدار بکنید، حس کردم هر چه بیشتر در زمینه های گوناگون تاریخ ایران می حدود ده س

ه اند که هیچ کجا ذکر نشده است. مثال در اوایل سدۀ بیستم یا پایان سدۀ نوزدهم، دربارۀ  خوانم، متوجه می شوم بهاییان خدمتی کرد

یلی در ایران مطرح در امور بهداشتی، صنعت و اقتصاد یا وضعیت زنان. آن هم در عهدی که این موضوعات خ مدارس مدرن در ایران یا

 45نمی شد.

 نامیدن آن می گوید: « تابو»علت  در مصاحبه های خود در مورد هدف از ساخت آن و« تابوی ایرانی»آقای رضا عاّلمه زاده سازندۀ فیلم مستند 

موطنان ایرانی غیربهائی تا آنجائی که یک فیلم مستند امکان می دهد، نشان دهم که چه نامهربانی با هدف اصلی این است که به ه

بخشی از هموطنانمان انجام می شود بویژه در سالهای پس از انقالب انجام می شود. فیلم من مربوط است به دوران پس از انقالب و 

هائی هستند تا درک کنند که چه آزاری به بخش دیگری از جامعه خودمان که بهائی مخاطبین اصلی من در این فیلم هموطنان ایرانی غیرب

 ا هم دانسته این کار را می کنند.هستند، وارد می آورند، گهگاه بدون آنکه بدانند و خیلی ه

 و نیز:

این واقعیّت عمیقا پی بردم که  در ایران به خودی خود یک تابو بوده و هنوز هم هست. من موقعی به« بهائی»حقیقتش این است که لغت  

شروع به ساختن این فیلم کردم. دیدم حتی نزدیک ترین افراد، کسانی که حساسیّت های من را نسبت به مسایل اجتماعی می دانند با 

هائیان است. وجودی که مرا تشویق هم می کردند اما یک دلشوره ای داشتند که من می دانستم از کجا می آید؛ از اینکه فیلم راجع به ب

راجع به هر جریانی، گروهی، مذهبی بود، کسی نگران نمی شد. چون می گفت عالمه زاده همیشه دنبال این می گردد که راجع به 

مشکالت اجتماعی مردم فیلم بسازد. ولی اسم بهائی مثل یک تابو خیلی ها را نگران می کند. کاری که در واقع روحانیّت شیعه در این 

بترسانند. به طوری که « بهائی»سال با بابیان و بهائیان کرده بزرگترین صدمه اش همین است که توانستند ایرانیان را از اسم  یکصد و پنجاه

کسی جرأت نکند اصاًل راجع به اشان فکر کند چه رسد به دفاع از حقوق انسانی و شهروندی آنان. اگر این فیلم بتواند گامی هر چند کوتاه 

 05م نتیجۀ الزم را گرفته ام.ن تابو بردارد من از کاردر جهت شکستن ای

 آقای علی کشتگر می نویسد:

با روی کار آمدن جمهوری اسالمی محافل و مراجع مرتجع شیعه دوباره میدان دار می شوند و اجازه پیدا می کنند علیه بهائیان که جمهوری 

زمان تا به امروز بیدادی که بر جامعه بهائیان ایران رفته هولناک تر و برای ما اسالمی مذهب آنان را به رسمیّت نمی شناسد فعال شوند. از آن 

ل ایرانیان شرم آورتر از آن است که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت. ترور، آتش زدن النه و خانه، محرومیت از تحصیل، محرومیّت از مشاغ
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دستگیری و زندان، محرومیت از دفن مردگان و بدتر از هر چیز بی حقی دولتی و بسیاری از حرفه ها در بخش خصوصی، اتهامات کاذب، 

کامل و ایجاد فضای دایمی ترس و ناامنی برای سیصد و پنجاه هزار بهایی ایرانی و تحمیل غربت و دربه دری به بسیاری از آنان، زخمی 

ه است. همه مسؤول هستیم. بویژه روشنفکران چرا که در برابر عمیق به جان نه فقط بهائیان که بر پیکر ایرانیان به مثابه یک ملت وارد ساخت

عظمت و ابعاد فاجعه این آپارتاید جنایتکارانه مذهبی، واکنش های اعتراضی مان، محقر و مختصر بوده اند. و انگار برای خالی نبودن 

وق بشر، بهائیان جایی ندارند و یا در اغلب موارد عریضه عرضه شده اند. هنوز در دفاع بسیاری از روشنفکران و فعاالن سیاسی مذهبی از حق

پنهان اند. یعنی آن که بسیاری از این روشنفکران جرأت دفاع از حقوق مسلمانان سنّی، و هموطنان مسیحی، « وغیره»حداکثر در واژه 

بهایی را نمی پذیرند. و یا آن که کلیمی و زرتشتی را به خود می دهند، اّما زحمت و هزینۀ احتمالی اشاره به حقوق شهروندی هموطنان 

 04.اساسًا اعتقادی به دفاع از آنان ندارند. البتّه به استثنای استثنائات

 حقوق بهائیان در ایران، می گوید:آقای حمید حمیدی ضمن ارائۀ شواهد بسیار از عدم رعایت 

آنها ازآغاز شکل گیری تفکر بابی و بهائیت، نقض گردیده  مایلم گفتار خود را در ارتباط با هم میهنان بهائی که حقوق شهروندی و انسانی

ادامه دهم ... حقوق انسانی و شهروندی هم میهنان بهائی به دلیل حضور روحانیت شیعه و عدم به رسمیّت شناختن حقوق شهروندی در 

ق بشر، علیرغم قانونی شدن آن در ایران، در دورهای مختلف تاریخی مورد نقض آشکار قرار گرفته است ... چرا حقوق شهروندی و حقو

ایران به رسمیّت شناخته نمی شود؟ بیائید در شصتمین سالروز تصویب منشور حقوق بشر، با کنش به نقض حقوق هم میهنانمان به عنوان 

 02م تا شرمگین تاریخ نباشیم.شرط الزم برای گذار به دمکراسی و عدالت، از تمامی امکاناتمان استفادۀ بهینه نمائی

 سکوت مزبور را« ما شرمگینیم»از شواهد بی نظیر آن که چند صد نفر از فرهیختگان عزیز ایرانی نیز در بیانیه ای بی سابقه و بسیار مهّم با عنوان  و

 شکسته، از جمله چنین می نویسند:

نوان انسان ایرانی، از آنچه طی یک و یک و نیم قرن سرکوب و سکوت کافیست! به نام نیکی و زیبایی، به نام انسان و به نام آزادی. به ع

نیم قرن گذشته در ایران، در حق شما بهاییان روا شده است، ما شرمگینیم ... بنا به شواهد و مستندات تاریخی، ازابتدای شکل گیری آئین 

قتل رسیده اند. تنها در نخستین  بابی و سپس بهائی در ایران، هزاران تن، تنها به دلیل این باورهای دینی خود، به تیغ تعّصب و خرافه به

ز دهه میالد این آیین، نزدیک به بیست هزار تن از وابستگان آن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند ... ما شرمگینیم از اینکه گروهی ا

 03ییان را تئوریزه کرده اند.روشنفکران فشار علیه بها

 فوق نوشت:اشکوری در خصوص بیانیۀ متعاقب آن، آقای حسن یوسفی 

پژوهشگران، روزنامه نگاران،  نفر از نویسندگان،  ۱۱۱انتشار یافته که تقریبا « ما شرمگینیم»اخیرا در ارتباط با بهاییان ایران بیانیه ای باعنوان 

)از آغاز قاجاریه تا سینماگران و روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور آن را امضا کرده اند. اگرکسی اندک آشنایی با تاریخ معاصر ایران 

و سیر « حقوق بشر»بیانیه از جهات مختلف و بویژه از منظر آزادی و برابری و در یک کلمه  کنون( داشته باشد می داند که این اقدام و این 

 -دینی ر پدیدۀ ایران بسیار مهم و به عبارتی نقطۀ عطفی اثرگذار شمرده می شود. واقعیت تلخ این است که از آغاز ظهو آزادی خواهی در 

کشور مورد نفی و طرد و آزار  اجتماعی بابیّت و بهاییّت در نیمۀ دّوم سدۀ سیزدهم هجری در ایران، بهاییان همواره در جامعۀ مسلمان این 

آمده است حکومت های وقت در نواحی مختلف ایران پدید  قرار گرفته و رخدادهای تلخ و خونینی در جدال این گروه نوآئین با مسلمانان و 

میان نکته بسیار مهم آن است که در این دوران طوالنی بهاییت و حقوق ایرانی و  که هنوزهم در اشکال مختلف در جریان است ... در این 

ر کلی فراموش شده و در واقع در ابهام و سکوت برگزار شده است، به گونه ای که گویا کیشی به نام بهایی د شهروندی پیروان کیش بهایی به 

این سکوت و حتی طرد  ایران وجود ندارد و شمار قابل توجهی از ایرانیان با عنوان پیروان این کیش در این میهن مشترک زندگی نمی کنند.  

عمدی و غیر عمدی در ذهن و زبان غیر مذهبی ها و  از سوی دینداران مسلمان تا حدودی قابل فهم و درک است اما این سکوت و فراموشی 

مذهبی نیز دیده می شود. در تمام گفته ها و نوشته های آزادیخواهان و عدالت  و عناصر دموکرات و آزادیخواه و یا چپ غیر  سکوالرها

تقریبا سخنی از این شمار ایرانیان و طرح حقوق شهروندی بهاییان نمی رود. در قانون اساسی مشروطه نه  طلبان ماقبل مشروطه تا همین حاال، 
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حتی در آن زمان  قوق اینان نیست بلکه بهاییان در تحوالت و رخدادهای سیاسی و اجتماعی حضور اعالم شده نیز ندارند. یادی از ح تنها 

سکوت سنگین تر مشاهده می شود. احتماال  و قانون اساسی جمهوری اسالمی هم این  ۳۱بودن یک اتهام بود. در انقالب اسالمی « بابی»

بوده و کسی جرأت نزدیک « تابو»همواره به عنوان یک « بهاییان مسألۀ »اصلی( این بوده است که علت اصلی )وشاید یکی از دالیل 

عمومی در خود نمی دیده و نمی بیند. شگفت این که در این میان عناصر غیر مذهبی و حتی ضّد  شدن به آن و طرح آن مسأله را در گسترۀ 

اند. با توّجه به این سانسور و بایکوت گسترده و دیرپاست که در این دوران کمتر  و مغلوب این فضا و این تابو شده مذهبی نیز مقهور 

اجتماعی، متون و تاریخ  پژوهشگری به خود اجازه داده است که در باره این طایفه تحقیق کند و مردم را با افکار، عقاید، آداب دینی و  

نادرستی های اعتقادی، بگوید که اینان  ای مذهبی وسیاسی و درستی و درست و جامع بهاییّت و بهاییان آشنا کند و جدای از جدال ه

از این رو امروز نه تنها مردم عادی حتی پژوهشگران ایرانی نیز به  کیستند و چه می گویند و در تاریخ معاصر ایران چه نقشی بازی کرده اند. 

کتوب و درست و مورد اعتماد و وافی به مقصود در این زمینه در است و اساسا منابع م درستی نمی دانند که دین و عقاید بهایی چگونه 

بسیار اندک است. در مقابل تا دلتان بخواهد ردیه نویسی های معمول و غالبا بی مایه و غیر علمی و همراه با  ایران وجود ندارد و یا 

سانسور بهاییان در ایران  ه نظر می رسد که بایکوت و تعّصبات کور مذهبی در دست است که بسیاری از اینها حتی ارزش دیدن هم ندارند. ب 

حال رخداد بهاییّت در ایران عصر قاجار بخشی از تاریخ  حتی به جریان آزاد اطلالعات و کار پژوهش در ایران نیز آسیب رسانده است. به هر 

اجتماعی سرزمین ایران شمرده می  -دینی شناخت پاره ای از تاریخ عمومی و کشور ما است و شناخت درست و علمی و بی طرفانه آن، 

این مسؤولیّت  حال چنین می نماید که وقت آن رسیده است که به این سانسور و سکوت و بایکوت پایان داده شود و روشن است که   شود.

ند و آنگاه روشنفکران و پژوهشی پایان ده پیش از هر چیز و بیش از هرکس بر عهدۀ روشنفکران و پژوهشگران است که به این فقر و خالء 

تعّهد انسانی و اخالقی شان برای تأمین حقوق دریغ شده این گروه  عناصر دموکرات و آزادیخواه و حقوق بشری هستند که باید به مقتضای 

 04ارد.ی و یا اجتماعی وجود دشهروندان ایرانی با هر دین و مسلک و مرام سیاس بکوشند، همان گونه که این تعّهد در مورد تمام 

 اعالمیۀ خود چنین اظهار می دارد:و حزب مشروطۀ ایران در 

یان ... بهائیان از سیاست کناره می گیرند ولی سیاست ایران می تواند از آنها درس های گرانبهائی بگیرد. نخستین درسی که بهائیان به ایران

بهائی را آتش می زنند؛ کسب و کارش را می بندند؛ اموالش را هاست. خانه  دیگر می دهند پابرجائی تسلیم ناپذیر در زیر سخت ترین فشار

می ربایند؛ از اداره و دانشگاه بیرونش می اندازند؛ به اعدام و زندان های دراز مدت محکومش می کنند و خم به ابرو نمی آورد و هر روز 

های اندک فردی و  رس، به همان اهّمیت، بسیج نیروناله سر نمی دهد و ناامید نمی شود. دم از شکست و بیهودگی نمی زند ... دّومین د

درآوردنش به یک شبکۀ قدرت اجتماعی است. استراتژی دفاعی بهائیان ایران در دوران جمهوری اسالمی از صفحات سربلند تاریخ ما به 

نه های خود بردند. فرهیختگان های دانشگاه بر دانشجویان بهائی بسته شد، بهائیان دانشگاه را به خا قلم خواهد رفت. هنگامی که در

ته بهائی به رایگان در خانه ها به گروه های کوچک جوانان چنان آموزشی دادند که توانستند به دانشگاه های معتبر در اروپا و امریکا پذیرف

را مانند ازدواج « شخصیاحوال »های مربوط به  شدند. بهائیان آخوند و کشیش ندارند و گردانندگان محلی اجتماعات بهائی در هر جا کار

و زایش و ادارۀ مراسم مذهبی انجام می دهند. از آنجا که آن گردانندگان آماج اصلی سرکوبگری بوده اند اکنون در گروه های کوچک 

زه ای به حّداکثر پخش شده است. سر ها به اندا« رهبری»بهائی در هر جا کسانی با دیدن آموزش الزم این تکلیف را بر عهده می گیرند. 

 00هم نمی تواند قطع کند ... زیادند که حتّی جمهوری اسالمی

 بهائی ساخته است، می گوید:« ونِت دین بدون خش»را در مورد « باغبان»آقای محسن مخملباف نیز که اخیرًا فیلم 

ز اندیشه ها و آئین هایی که خاستگاه شان بسیاری از ما ایرانیان از انواع اندیشه ها و آئین ها و ادیان هندی، چینی، ژاپنی با خبرتریم، تا ا 

 06رای شکستن این سانسور است.ایران بوده است. شاید سانسور، این چنین خواسته است. فیلم باغبان ب
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 ۴۳۲۱. )م ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶(، در آخرین سال دهۀ اخیر پس از صدور پیام مهمِّ تاریخی 4354دی  43به این ترتیب، در اثر چنین روندی بود که اخیرًا )

ء و سعادت ه. ش.(، بیت العدل اعظم با توّجه به تأکید مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از هم میهنان بر حقوق شهروندی بهائیان و نقش ایشان در احیا

 خطاب به بهائیان چنین فرمودند:  ایران، 

 پیروان جان فشان حضرت بهاءاهلل در کشور مقّدس ایران مالحظه فرمایند:

 زیز و محبوب،دوستان ع

جای بسی دلگرمی است که بسیاری از مردم شریف ایران علی رغم مشکالت فراوان موجود در راه پیشرفت کشور خود مشتاقانه در صددند 

که اجتماعی پیشرو بنیان نهند تا در آن توانمندی های بی نظیرشان شکوفا شود و وسایل رفاه و آسایش هموطنانشان مهیّا گردد. نفوس 

ی به ویژه جوانان روشن ضمیر آماده اند تا قوا و استعدادهای خدادادۀ خود را صرف توسعۀ اجتماعی و اقتصادی وطن مألوف نمایند. بیشمار

موجب خوشوقتی این جمع است که شما عزیزان نیز با وجود استمرار مظالم و بی عدالتی هایی که از هر جهت شما را احاطه نموده می 

ر این مجهود عظیم ادا نمایید. موّفقیّت در چنین اقدام مهّمی مستلزم مشورت و گفتگوی آزاد و دوستانه در بین گروه کوشید تا سهم خود را د

های مختلف اجتماع به منظور کسب شناختی وسیع تر و درکی عمیق تر نسبت به بسیاری از مفاهیم مرتبط و مهمِّ توسعۀ اجتماعی و 

رفاه عالم »دفتر اّطالعات عمومی جامعۀ بین المللی بهائی تحت عنوان  4550ارسی بیانیّۀ موّرخ اقتصادی است. لذا به پیوست، ترجمۀ ف

می گردد.  که اصل انگلیسی آن در همان سال برای مطالعه به کلّیّۀ محافل روحانی ملّی فرستاده شده بود برای آن عزیزان ارسال « انسانی

ین سند ارزنده، بهائیان ایران را در تبادل نظر و تشریک مساعی با دیگر ایرانیان نیک امید چنان است که تعّمق و تأّمل در مندرجات ا

 05ید.سرزمین مقّدس یاری نما اندیش و عالقه مند به پیشرفت و سربلندی آن

ز دیدن گوشه هایی از ارتباط و تعامل نظر به اهمیّت روند رشد حیرت انگیز جامعۀ بهائیان ایران در دهۀ اخیر و نیز رشد همزمان روند بیداری ایرانیان، و نی

ظم در این مبارک این دو روند، و یادآوری آنچه در ده سال اخیر بر بهائیان و هم میهنان عزیز رفته است، مطالعۀ دقیق بعضی پیام های بیت العدل اع

شهرالعالء  4اعظم، خطاب به بهائیان ایران، موّرخ خصوص شایان اهمیّت حیاتی است. و حیاتی تر از آن، مطالعۀ دقیق پیام جدید و بدیع بیت العدل 

م. نقطۀ عطف شروع دهۀ مزبور بود، این پیام جدید  ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶* می باشد که همان سان که پیام ۱۱۴۳مارچ  ۱و  4354اسفند  42مطابق با  465

ت. همانطور که عرض شد، برای مطالعۀ دقیق مزبور، عالوه بر دو بدیع نیز نقطۀ عطفی برای پایان دهۀ مزبور و آغاز دهۀ عظیم و حیرت انگیز پیش رو اس

صادر گردیده  ۱۱۴۳مارچ  ۱م. و پیام  ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶پیام مهّمی نیز که بین دو پیام اساسی  ۳۱پیام بسیار مهم مذکور، توّجه به  نکات بعضی از 

به ایرانیان بهائی می خطاب  ۱۱۱۲جوالی  ۱۲مطابق  ۴۳۲۱مرداد  ۱خ راهگشا خواهد بود. از جمله آن که، بیت العدل اعظم در پیام مورّ  03است

 فرمایند:

 بدون توّجه به تلقینات مداومی که شما را به داشتن ایمان ولی سکوت در بارۀ آن فرا می خواند، با حکمت و دور از تظاهر و قیل و قال به

وبی می دانید که ایمان به یک حقیقت را نمی توان از اظهار و بیان آن جدا تبادل افکار در بارۀ ترّقی و سربلندی ایران مشغولید، زیرا به خ

 ساخت.

در این دوران که ملّت شریف ایران با تبعیضات و تعّصبات دیرینۀ مذهبی، قومی، جنسی و طبقاتی دست به گریبان است تجربیّات یکصد و 

آنان باشد. شما از یک طرف موّفق شده اید که در مقابل شدیدترین و پنجاه سالۀ جامعۀ بهائی ایران می تواند منبعی غنی برای کمک به 

د مبغضانه ترین تعّصبات که دشمنان امر اهلل از بدو ظهور اذهان عموم را به آن مغشوش ساخته اند استقامت نمایید و آن را با محبّت و ودا

ه در درون جامعۀ خود و چه در تماس با دیگران مستمّرًا جواب گویید و از طرف دیگر با مساعی فراوان برای رفع تعّصبات گوناگون چ

 کوشیده اید.

نور منیری که همیشه رهنمون مجهودات شما بوده و هست، اصل وحدت عالم انسانی، محور اساسی تعالیم حضرت بهاءاهلل می باشد. به 

ردۀ یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید سراپ»نونهاالن خود از آغاز زندگی این بیان مبارک را آموخته اید که می فرمایند: 
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همیشه بر این باور بوده اید که تعّصب را نمی توان با دوری گزیدن از دیگران و عناد مقابله نمود، «. همه باِر یک دارید و برِگ یک شاخسار

بنیاد تعّصب جهل و نادانی است و غلبه بر آن مستلزم نشر بلکه باید با نیروی محبّت و نوعدوستی بر آن چیره شد. به این حقیقت واقفید که 

انوار دانش و بینش و در عین حال عمل و پشتکار است چون یکی از مؤثّرترین طرق فایق گشتن بر تعّصبات همکاری و همگامی افراد 

مورد نظر حضرت بهاءاهلل می باشد با مختلف برای نیل به اهدافی واال و مشترک می باشد. شما می دانید که اصل وحدت عالم انسانی که 

تحمیل یکنواختی مغایر است. شعارش وحدت در کثرت است، پذیرفتنش به معنای در بر گرفتن تنّوع تمامی نوع بشر است، و ترویجش 

 مستلزم ایجاد امکانات برای شکوفایی استعدادهای ذاتی هر فرد است که در حقیقِت او به ودیعه گذاشته شده است.

ضرت بهاءاهلل از ابتدا ایرانیان بیشماری را از اقشار و ادیان گوناگون به خود جلب کرد. جامعۀ بهائی با آگاهی به چالش های موجود پیام ح

در راه رفع تعّصب و تأسیس اجتماعی متنّوع ولی متّحد، با دّقت برنامه های آموزشی و تربیتی برای سنین مختلف طرح و اجرا نمود و 

م اجتماعی و حتّی روش های اداری خود را مورد سنجش قرار داد تا بتواند شکاف های عمیق موجود بین اقوام مختلف، اقدامات و مراس

گروه های سنّی متفاوت، طبقات گوناگون و زنان و مردان را به نحوی منّظم تقلیل دهد. سنن قدیمه و عادات متداوله و گفت و شنودهای 

نه به نوعی تعّصب دامن می زند بررسی نمود و در تعدیل آن کوشید. تفاهم و همبستگی های نزدیکی که در روزانه را که آگاهانه یا ناآگاها

 نسل های پیاپی بین خانواده های بسیاری، در اثر مراوده یا ازدواج با پیروان ادیان گوناگون به وجود آورده اید نمونه ای است گویا
ّ
از  طی

ر دست آوردهای فوق به این معنا نیست که جامعۀ بهائی در این راه به درجۀ کمال نزدیک شده است. پیروزی جامعۀ شما در این راستا. ذک

آنچه مهم است اشتغال شما در یک فرایند یادگیری برای ایجاد وحدت و یگانگی است که تجربیّات ارزشمند حاصله از آن می تواند برای 

 دیگران نیز مفید و مؤثّر واقع گردد.

زم و اراده ای راسخ تالش خود را در این مسیر کماکان ادامه دهید. در وجود هر انسان، اعّم از غنی و فقیر، زن و مرد، پیر و پس با عزمی ج

 جوان، شهرنشین و روستانشین، کارگر و کارفرما، و از هر قوم و آیین، اصالت و شرافت مشاهده کنید. ضعفا و محرومان را حمایت نمایید. به

ت جوانان عزیز رسیدگی کنید و آنان را به آینده امیدوار سازید تا خود را برای خدمت به نوع بشر آماده نمایند. از هر فرصت نیازها و مشکال

استفاده کنید و با صدق و صفا تجربیّات خود را برای رفع تعّصبات گوناگون در طبق اخالص نهاده به هم میهنان عزیز خود تقدیم دارید و 

 ایجاد الفت و محبّت بین افراد پردازید و از این راه به پیشرفت ایران و سربلندی مردم آن خدمت نمایید.به کمک یکدیگر به 

 05اِن میداِن استقامت و وفا مشغول.در هر آن به یاد آن دلدادگان روی جانانیم و به ذکر کماالت آن فاِرس

 می فرمایند: ۱۱۱۳مارچ  ۱۴مطابق  ۴۳۲۲فروردین  ۴در پیام 

ر دیگر امر الهی با دشمنانی ظالم و لجوج رو به رو است که بیهوده در تالشند تا امر مبارک را در زادگاهش ]ایران[ ریشه کن کنند. اکنون با

اّما این مخالفت ها در جهانی صورت می گیرد که با جهان صد سال پیش که در آن امِر الهی ]دین بهائی[ اساسًا ناشناخته و مدافعانش 

متفاوت است. امروز پیروان جمال قدم در سراسر عالم به دادخواهی برخاسته اند و با سلوک و کردار خویش بر بی اساس  اندک بود بسیار

بودن اتّهامات وارده بر خواهران و برادران ایرانی خود شهادت می دهند. در این دادخواهی، مردم منصف و عدالت پیشه از همۀ طبقات، 

 65کنند، به آنها پیوسته اند.که از نقض حقوق اّولیّۀ انسانی هموطنان بهائی خود ابراز نگرانی می از جمله هزاران ایرانی آزاده 

 می فرمایند: ۱۱۱۳جون  ۱۳مطابق  ۴۳۲۲تیر  ۱در پیام 

 بهائیان عزیز در کشور ایران مالحظه فرمایند:

سرزمین مقّدس، َمنویّاِت قلبیّۀ خود را به پیروان حضرت خواهران و برادران روحانی، با حزن و اندوه فراوان از وقوع حوادث اخیر در آن 

ر زنان و بهاءاهلل ابراز می نماییم. سالمت و امان شما عزیزان از دیرزمان مشغلۀ ذهنی این مستمندان بوده و اکنون نگرانی امنیِّت میلیون ها نف

واِن جوانی ]اّول جوانی[ بوده مشتاق شکوفایی مردان شریِف دیگِر ایران نیز بر آن اضافه گردیده است، خاّصه آن که اغلب  نف  آنان در ع 

 سالیان دراز از طرِق سازما
ّ
ن استعدادهای وسیع و نهفتۀ خود می باشند. مالحظه فرمایید که با چه سرعتی پرده ها برافتاد! َمظالمی که طی
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خیر در خیابان های ایران در مقابل َانظاِر جهانیان نمایان گشته یافته و پنهان، بر بهائیان و دیگر شهروندان آن کشور وارد آمده در هفته های ا

ؤّسسات است. اطمینان داریم که شما عزیزان در این ایّام نیز به آن اصل اساسی آیین بهائی که هر نوع فّعالیِّت سیاسِی حزبی را بر مؤمنین و م  

ر عین حال نمی توانید نسبت به مشکالتی که گریبان گیِر هموطنان خود شدیدًا منع می کند با خلوِص کامل تمّسک خواهید جست. البتّه د

تمادی شما را به خوبی آماده ساخته  عزیزتان است بی اعتنا باشید. استقامت در مقابل مشّقات و تضییقات بی شمار در طول سال های م 

رافرازید و چون مشعلی فروزان نور امید و شفقت است که در حلقۀ خویشاوندان، دوستان، آشنایان و همسایگان چون نمادی از ثبوت قد ب

دارید و بر این باور استوار مانید که سرانجام نور معرفت و دانایی َغماِم  برافشانید. اطمینان به آیندۀ درخشان ایران را در قلوبتان زنده نگاه 

سبب خواهد شد که از چنگ تهمت و افترا رهایی ]َابِر[ تیرۀ جهل و نادانی را زائل خواهد ساخت، عدالت خواهی و انصاف طلبی مردم 

اند که واکنش صحیح در مقابل  یابند، و محبّت و وداد بر نفرت و عناد چیره خواهد گشت. بهائیان ایران با سلوک و منش خود نشان داده

هستند می توانند با اتّکا به قدرتی  ظلم نه قبول خواسته های سرکوبگران است و نه پیروی از خوی و روش آنان. نفوسی که گرفتار جور و ستم

شود، َوراِی ظلم و عدوان بنگرند و  دارد و موجب تداوم رفتار منطقی و اخالقی می درونی که روح انسان را از آسیِب کینه و نفرت محفوظ می

بناک شود و این کشور دد، این خاک تاایران مرکز انوار گر»ها طنین افکند:  بر آن فائق آیند. امید آن که این بیان حضرت عبدالبهاء در گوش

 منّور گردد.

 64ن عزیزتان به دعا مشغولیم.در اعتاب مقّدسۀ علیا به یاد شما و هموطنا

 طاب به بهائیان جهان می فرمایند:خ ۴۳۲۳در پیام رضوان 

نَبِعث از خود در ایران بنگرید. آیا آن دلدادگاِن روِی جان  به هم مسلکان خویش، خواهران و برادران روحانی ان َمظَهِر استقامِت ک بری که م 

َوراِی َمَحبّت  اهلل و اشتیاق خدمت به آستاِن مبارک اوست نیستند؟ آیا توانایی آن عزیزان در تحّمل ظالمانه ترین تضییقات و سیر در عوالمی 

بر روی زمین  ی مؤثّر در استقراِر ملکوِت الهیآن، خود نمایانگر آن نیست که میلیون ها نفوس ستمدیده در جهان قادرند به پا خیزند و نقش

 62داشته باشند؟

 اب به بهائیان ایران می فرمایند:خط ۴۳۳۴در پیام نوروز 

گذرد بیندیشید و مالحظه فرمایید که چگونه فداکاری و صبر و شکیبایی شما  در این ایّام خوش بهاری به آنچه در ایران و اکناف جهان می

بی پایان توّجه و ستایش همگان را جلب نموده و ثمراتی بس گرانبها به بار آورده است. یکی از ارزنده ترین دست  عزیزان در برابر مصائب

آوردهای حاصله از این ثبوت و رسوخ، آگاهی یافتن هم میهنان شما به حقایق تاریخ و تعالیم امر مبارک و روش و سلوک بهائیان و آرمان 

ت. در نتیجه جّم غفیری از ایرانیان به مظلومیّت شما پی برده و بهائیان را شهروندانی دلسوز می بینند که بر های بشردوستانۀ جامعۀ بهائی اس

کنند تا پیک دوستی و آشتی و مرّوج  اساس اعتقادات خود همواره آبادی و سربلندی ایران را مّد نظر دارند و در اعمال و رفتارشان تالش می

ان باشند. آگاهی این زنان و مردان آزادۀ ایران بر حقایِق آیین بهائی سبب شده است که عّدۀ بی شماری در اتّحاد و اتّفاق در بین مردم

 قدیر را شاکر و سپاسگزار باشید.  آموزه
ّ
های این آیین راه حلّی برای مشکالت ایران بیابند. این تحّول مهّم تاریخی را ارج نهید و الطاف حی

ل به خدای مهربان و اطمینان از تأییدات پروردگار منّان، این قدرت و صالبت را یافته اید که محدودیّت های الحمد هلل شما عزیزان با توکّ 

بشری را زیر پا گذارید و با وجود استمرار بی عدالتی های فاحش، با عزمی راسخ راه خود را به سوی اهداف متعالی خویش ادامه دهید. در 

 63برایتان مسئلت می نماییم. عنایات الهی رااعتاب مقّدسۀ علیا مزید الطاف و 

 می فرمایند: ۴۳۳۴اردیبهشت  ۱۱ام و در پی

نن و  خشونت هایی که نسبت به بهائیان و سایر دگراندیشان ایرانی ِاعمال می شود در حقیقت زاییدۀ تمّسک به عقاید و اصوِل َمنسوخ و س 

به های حیات اجتماعی آن سرزمین دیده می شود. جّوی از تعّصباِت جاهلیّه رسوم کهنه ای است که اثرات مستقیم و منفی اش در همۀ جن

و گرایش های خرافی بر مملکت تحمیل شده و لطمات شدیدی به اعتبار دین و ایمان وارد آمده است. خواسته های جوانان عزیز نادیده 
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ای اخالقی در جامعه به حاشیه رانده شده، تباهی و فساد شود، علی َرغم شرافِت طبِع ایرانیاِن پاک نهاد معنویّت و ارزش ه گرفته می

 بسیاری از جوانب اجتماع را در بر گرفته، راستی و صداقت گویی از دوایر مدیریّت رخت بربسته و دروغ و تزویر جایگزین آن شده، پیوندهای

نظم جامعه متزلزل گشته و گرداب َمهیبی از همبستگی و اعتماد که الزمۀ بقا و پیشرفت یک جامعۀ زنده و پویاست ضعیف شده، ارکان 

َهیِمِن حضرِت بهاء اهلل است که م ی مشکالت و نابسامانی ها همگان را در کام خود فرو برده است. مالحظۀ این وضع اسفبار یادآور بیاِن م 

اند، پزشک دانا را  از بادۀ خودبینی سرمست شدهگیتی را دردهای بیکران فراگرفته و او را بر بستِر ناکامی انداخته. مردمانی که »... فرمایند: 

اند. نه درد می دانند نه درمان می شناسند؛ راست را کژ انگاشته اند و  از او بازداشته اند. اینست که خود و همۀ مردمان را گرفتار نموده

 64وست را دشمن شمرده اند ...د

ه. ش. و درست در چند روِز آخِر تنظیم این مجموعه،  ۴۳۳۴در آخرین روزهای سال ( و ۱۱۴۳ -۱۱۱۳و چنانکه در فوق عرض شد، در آخر دهۀ مزبور )

در دنیا منتشر  ۱۱۴۳مارچ  ۱و  4354اسفند  42مطابق با  465شهرالعالء  4پیام بدیع عظیمی از بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان ایران، موّرخ 

که می توان گفت مطالبی که در این مقال تقدیم عزیزان گردیده، به تأئید الهی و شکرانۀ گردید* که حاوی حقایق و نکاتی بس مهم و الهام بخش است 

ه. ش.( آغاز  ۴۳۲۱) ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶حق، مرتبط با این پیام مهیمن است. دهۀ مزبور که با صدور پیام بسیار مهم و اساسی بیت العدل اعظم موّرخ 

، ۱۱۴۳مارچ  ۱( اینک با صدور پیام بسیار مهم و اساسی دیگِر ۳۲یان بهائی و غیر بهائی ادامه یافت )پیام مقطعی دیگر خطاب به ایران ۳۱گردید، و با 

ه در سرنوشت نمایانگر این حقیقت است که دهۀ مزبور تا چه حّد َمشحون از وقایع و رخدادهایی بوده و هست که نه تنها در سرنوشت ایرانیان بهائی، بلک

ز تأثیری بدیع و بی همتا داشته و خواهد داشت. خواندن و مطالعۀ عمیق همزمان دو پیام فوق و مشورت در بارۀ نکات مطروحه ایرانیان عزیز غیر بهائی نی

عزیز  ه ایراندر آنها، هم نورافکنی به درک و تحلیل آنچه در این دهه گذشته است می اندازد، و هم راهگشا برای ادامۀ راه سعادت و رفاه و سرور و شکو

 است.

ست آورِد اری، از نمونه پیام های فوق می توان دریافت که افق های کاماًل جدیدی در برابر ملت شریف ایران  باز شده است. به جرأت می توان گفت دب

ون دل و جان به سالۀ بهائی ستیزان، که به خ ۴۶۱بهائی و دفاع آشکار و پنهان ایرانیان شریف از بهائیان و گوش ندادن به اکاذیب « تابوی»شکسته شدن 

به طوری که قبول حقوق  60راه بیداری و حرکت به سوی دموکراسی و آزادی وجدان و عقیده و بیان در ایران را بتدریج هموار کرده است.دست آمده، 

و جنسی و غیره ایران است.  انسانی بهائیان در افکار عمومی ایرانیان محک و سنگ زیربنای قبول حقوق همۀ اقلیت های نژادی و مذهبی و قومی

 یقت را به درستی بیان می کند که:چنانکه به عنوان نمونه آقای مجید نفیسی این حق

به همین دلیل است که من یکی از مهمترین مشّخصه های دموکرات بودن یک ایرانی را در این می دانم که از آزادی مذهبی بهائیان دفاع 

 66از حمایت آنها طفره نرود. «بهائیّت یک حزب وابسته است نه یک دین»ل این که کند و با بهانه های گوناگون از قبی

 و آقای حمید حمیدی می گوید:

اگر بپذیریم در هزاره سوم شرط الزم برای گذار به دمکراسی و عدالت و تحقق آن در جوامع بشری و میهن ما با کنش به نقض حقوق 

ا و کنوانسیون ها و ملحقات آن ،امکان پذیر می باشد، مایلم گفتار خود را در ارتباط با هم شهروندی و منشور حقوق بشر و تمامی میثاق ه

میهنان بهائی که حقوق شهروندی وانسانی آنها ازآغاز شکل گیری تفکر بابی و بهائیت، نقض گردیده ادامه دهم ... اساسأ رعایت و یا عدم 

عی و سیاسی می باشد، تعیین کنندۀ مفهوم اثباتی دمکراسی و عدالت در جوامع رعایت حقوق شهروندی که مشتمل بر حقوق مدنی، اجتما

با کنش به نقض حقوق هم میهنانمان به عنوان شرط الزم برای  بشری می باشد ... بیائید در شصتمین سالروز تصویب منشور حقوق بشر،

 65شرمگین تاریخ نباشیم. م تاگذار به دمکراسی و عدالت، از تمامی امکاناتمان استفاده بهینه نمائی

د سلسله و اگر وسیع تر و منصفانه و بدون سوگیری و تعّصب تحقیق کنیم و بنگریم، همانطور که آقای حمید حمیدی اشاراتی دارند، مالحظه خواهیم کر

برابر این ستم های مستمّر از خود نشان سال وارد شد، استقامت سازنده ای که بهائیان در  ۳۱جریاناتی همچون: ستم هایی که بر بهائیان ایران در این 

 دادند، اقدامات گستردۀ پیگیِر جهانی حقوق بشری ای که توسط بهائیان و غیربهائیان در این خصوص صورت گرفت، و باالخره شکسته شدن تابوی

بیداری و حرکت به سوی دموکراسی و آزادی عقیده و  مزبور توّسط فرهیختگان عزیز ایران و دفاع ایشان از حقوق انسانِی بهائیان، همه و همه، نه تنها راه
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داشته « سیستم حقوق بشر سازمان ملل متّحد»بیان در ایران را هموار کرده است، بلکه در خارج از ایران و در ب عِد جهانی نیز سهم عظیمی در ارتقاء 

« قرن انوار»یان و ایرانیان پیوند ذاتی و ناگسستنی دارد. در بیانیۀ است. زیرا سرنوشت بهائیان که عضوی از اعضای جامعۀ جهانی اند، با سرنوشت جهان

 بق الّذکر در این خصوص آمده است:سا

 فقط جامعۀ بهائی نبود که از این مبارزات مفّصل بهره برد بلکه سیستم حقوق بشر ملل متّحد نیز از آن منتفع گردید. در آغاز چون جمهوری

عۀ بهائیان در ایران مورد تهدید قرار گرفت ولی کمیسیون حقوق بشر ملل متّحد به موقع با وجودی که اسالمی روی کار آمد موجودیّت جام

یدند توانست که رژیم ایران را وادارد که بدترین َمظالم خویش را متوّقف سازد و  بعضی از ناظران خارجی طرز کارش را کند و پیچیده می د

کمیسیون حقوق بشر و نیز برای بهائیان پیروزی بزرگی را پدید آورد و مثالی گشت که نشان می داد که برای « قضیّۀ بهائیان ایران»از این راه 

چه نیروی خفته ای در جامعۀ بشری موجود است که چون با دستگاهی که برای حقوق بشر ساخته شده کار کند می تواند از مظالمی که 

 اعصار سیاه نموده جلوگ
ّ
 یری نماید.صفحات تاریخ بشری را در طی

چنین وضعی نمایان می سازد که امر بهائی در حیاِت جامعۀ بزرِگ غیربهائی چقدر مؤثّر است. در تاریخ امروز ما صلح جهانی و نیز لزوم 

ید اقدامات بین المللی مؤثّرتری که آرمان های اعالمیّۀ حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن را برآورد چیزهائی است که عالم انسانی با

برای حصولش مبارزه نماید. در عالم کمتر نقطه ای می توان یافت که اقلّیّت ها به سبب تعّصبات دینی یا قومی یا ملّی از حوائج ضروری 

انسانی خود محروم نباشند. هیچ کس بهتر از جامعۀ بهائی این مطلب را درک نمی کند زیرا جامعۀ بهائی بدون هیچ مجّوِز حقوقی یا 

ها داده و اشک ها ریخته اّما از این عقیده که کینه و  قربانی 63های گوناگون کشیده و هنوز در بعضی از ممالک می کشداخالقی ستم 

انتقام سبب تباهی روح انسانی است دست برنداشته است. جامعۀ بهائی بیش از بسیاری جوامع دیگر آموخته است که بدون آن که وارد هر 

یا به خشونت و تجاوز دست یازد چگونه از دستگاه حقوق بشر ملل متّحد به نحوی استفاده جوید که مورد نوع دسته بندی های سیاسی شود 

 نظر پدیدآورندگان این دستگاه بوده است. امروز جامعۀ بهائی با اتّکاء به این تجربه مشغول اجراء تدابیری است تا در بسیاری از کشورها

عمومی برای آموزش حقوق بشر ترتیب دهند و به وسع خود آنچه در این راه الزم است فراهم های  ها را تشویق نماید که برنامه دولت

سازد. جامعه بهائی در سراسر جهان علمدار ترویج حقوق زنان و کودکان می باشد و از همه باالتر نمونه و مثالی برای برادری و محبّت  می

 65موده و امید بخشیده است.ن شده است که افراد بی شماری از غیربهائیان را تشویق

 نتیجه

 حضرت عبدالبهاء در بیانی در خصوص ماهیّت دیانت بهائی از َمنظِر اجتماعی و جامعه شناسِی آن می فرمایند:

 

شوند. نهضت های  هند و پس از آن متوّقف می سند و چند صباحی فّعالیت از خود نشان می د بعضی حرکت های اجتماعیّه به ظهور می ر

م هستند که رشد و دوام بیشتری پیدا می کنند ولکن قبل از وصول به مرحلۀ بلوغ دچار ضعف و انحالل شده و برای همیشه دیگری ه

فراموش می شوند ... اّما یک نوع حرکت و یا امر دیگری هم هست که ابتدا از نقطه ای کوچک و ناشناخته آغاز می شود، بعد با سیِر مسلّم 

به تدریج دامنۀ نفوذش گسترش پیدا می کند تا بالمآل وسعت و عمومیّت جهانی می یابد. امر بهائی ]دیانت و منّظم به پیش می رود، 

 55ی[ از این نوع حرکت ها استبهائ

 ی و جامعۀ آن چنین توصیف می کند:اروین الزلو متفکر فرانسوی، همین حقیقت را در بارۀ دیانت بهائ

یمان بهایی نائل شده اند، با برخورداری از معرفتی عمیق در باب پویایی این برهۀ حساس از چنانچه گروهی از مردمی که به اندیشه و ا

تاریخ بشری، به نحو هماهنگ و همنوا با یکدیگر، حرکتی را آغاز کنند، بی هیچ شبهه و تردیدی خواهند توانست در روند کنونی تاریخ 

 New Sciences ofبا استفاده از اصطالحات و تعبیرات علوم تکاملی جدید تأثیر گذارند و آن را تغییر دهند. در صورتی که بخواهیم

Evolution   به توصیف چنین حرکت و اقدامی بپردازیم، باید بگوئیم که این جمع ]جامعۀ بهائی[ را می توان به نوسانی محدود و در آغاز

ام پیچیده و متحّول، بطور بغتی و ناگهانی به درون آن نفوذ می کم دامنه تشبیه کرد که به هنگام وقوِع اختالل و انشقاقی عمیق در یک نظ
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یابند و پس از بسط یافتن و رخنه کردن در تمامی سطوح و الیه های آن، و تشخیص علل و موجبات و چگونگی اختالل ها و انشقاق ها، 

 54حیح و مطلوب قرار می دهند.آنها را مهار کرده و آن نظام را مجددًا در وضع ص

ی نافذۀ الهی ور که در این نوشته مطرح گردید، اقدامات بهائی ستیزانه در ایران نه تنها دیانت بهائی و پیروان آن را از بین نبرد، بلکه بالعکس قواهمان ط

دیانت بهائی  این دین و استقامت پیروان شجیع و دلیرش موجب گردید آن اقدامات بر رشد و توسعۀ آن بیافزاید. این قوا و استقامت فقط باعث رشد

است. هنوز  نگردیده، بلکه در بیداری و اصالح ایران عزیز نیز نقش بسزا داشته و دارد. بطوری که هم اکنون نیز این نقش در حال جلوه و ظهور و بروز

حاط بودن به انواع محرومیّت و ستم، به عشق محبوب معنوی شان حضرت بهاءاهلل و به عشق بیداری و سعادت و شکوه  بهائیان مظلوم در ایران علیرغم م 

مان طور که ایران و ایرانیان عزیز و نیز برای تحقق وحدت عالم انسان و صلح جهان، به ایفای این نقش بی نظیر مشغول و دل شادند. شایان ذکر است، ه

اساس اعتقادات انسانی و اخالقی و معنوی و ملّی در جاهای دیگر این مقال اشاره شده است، ایرانیان فرهیختۀ غیر بهائی نیز، از هر عقیده و مرام، بر 

 جایی و حدیثی جداگانه می طلبد.  خود، به ایفای چنین نقشی عظیم و حیاتی مشغول اند که پرداختن به آن

معنوی، اخالقی،  بهائیان در سرتاسر جهان نیز شهادت می دهند که با الهام از شجاعت و استقامت خواهران و برادران ایرانی خود، به انجام خدمات

لَهم از دیانت بهائی در کشورهای خود مشغول اند تا بموقع خود جهان و جهانیان شاهد صلح و وحدت و محبّت  حقیقِی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادِی م 

ارۀ امکان حصول وحدت و تمدن جهانی را در آغوش گیرند. پروفسور وارن واگار دانشمند و عالم اجتماعی امریکایی با مطالعۀ عمیق و ارزیابی دقیق درب

 هانی، در این خصوص چنین می گوید:ج

از بین همۀ مذاهب و ادیان معاصر، این تنها آیین بهایی است که بال شبهه و بدون هیچگونه ابهامی با قطعیّت تمام همۀ هّم خود را وقف 

 52سألۀ وحدت عالم انسانی نموده استم

شگفتار و متن این نوشتار چند بار تأکید و تکرار گردید، مرکز جهانی بهائی، بیت العدل اعظم الهی، در چند همان طور که نظر به اهمیّت موضوع، در پی

 ۱و  4354اسفند  42مطابق با  465شهرالعالء  4روز آخری که این مقال تنظیم می شد، در پیام جدید خود خطاب به بهائیان ستمدیدۀ ایران، موّرخ 

اهداف و روش های بس مهّمی را تشریح فرموده اند که مطالب و نصوص و پیام های مطروحه در این مقاله به شکر ، مطالب و نکات و ۱۱۴۳مارچ 

 گر است برای سعادت ایران و جهان.دی« صوِر اسرافیلی»الهی و تأئیدات حق با نکات این پیام مرتبط است، بلکه می توان گفت خود این پیام حقیقتًا 

ه. ش.( به همراه این پیام جدید، که  ۴۳۲۱) ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶ر محتوا و نکات و روش های مذکور در پیام سابق الّذکِر موّرخ تعّمق و تفّکر و مشورت د

( هم گویای علل و نتایج وقایع خطیر و پ رمخاطره ای است که در ۱۱۴۳ -۱۱۱۳یکی در ابتدای دهۀ اخیر و دیگری در انتهای آن صادر گردیده است )

و جهان ایرانیان عزیز اعّم از غیر بهائی و بهائی اتفاق افتاده است، و هم راه گشای بهائیان و نیز هم میهنان بسیار عزیزشان در سعادت ایران این دهه برای 

َهیمن مزبور را به است. چه مبارک است که به ی من تعامل همۀ ایرانیان عزیز از هر عقیده و دین و مرام و زبان و نژاد و جنس و قوم و طبقه، متن کامل پیا م م 

آن پردازیم و با  ضمیمه، حسن ختام و زینت آنچه در فوق تقدیم شد سازد* و آرزو نماید ایرانیان عزیز همراه با خواهران و برادران بهائی خود به تعّمق در

 عادت ایران و جهان بکوشیم.   الهام از آن در س

 رویتان روشن و جانتان گلشن

 حامد صبوری

 ۴۳۳۱نوروز 
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 ۱۱۴۳مارچ  ۱و  ١3١١اسفند  ١١با  مطابق ١٦١شهرالعالء  ١* متن پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان ایران، موّرخ 

 احبّای عزیز الهی در َمهِد امر اهلل ]ایران[ مالحظه فرمایند

 دوستان عزیز و محبوب،

 سی و چهار سال گذشته با آن مواجه بوده دنبالۀ حمالتی ظلم و ستمی که جامعۀ ممتحن و غیور اسم اعظم در سرزمین مقّدس ایران د
ّ
ر طی

 است که در تاریخ صد و شصت و نه سالۀ آیین بهائی همواره با شّدتی کمتر یا بیشتر ادامه داشته است. بر خالف انتظار کسانی که مصّمم بر

دشمنان بالمآل موجب تقویت روح ایمان احبّا و تضعیف جمع پیروان حضرت بهاءاهلل در زادگاه آیین مقّدسش می باشند، دسیسه های 

در تحکیم بنیان جامعه شده است. ایرانیان گرامی که خود قربانی مظالم فراوانند نه تنها بر بی عدالتی های وارده بر بهائیان واقفند بلکه 

می کنند. با افزایش احساس هم دردی ملّت  خدمات خالصانه و مستمّر این جامعه نیرویی سازنده در جهت تغییر و احیای ایران عزیز مشاهده

نسبت به هم وطنان بهائی خود، ندای مردم شریف آن سرزمین برای رفع موانعی که شما را از مشارکت در عرصه های مختلف حیات 

هّمیّت بیشتری اجتماع باز می دارد بلندتر می شود. پس جای تعّجب نیست اگر سؤاالت مربوط به موضع بهائیان نسبت به امور سیاسی ا

 بیابد. 

غلط مورد   در طول تاریخ، جامعۀ بهائی ایران در ارتباط با امور سیاسی با موقعیّت خاّصی رو به رو بوده است بدین معنی که از یک طرف به

از طرف  اتّهاماتی چون داشتن انگیزه های سیاسی، جبهه گیری علیه حکومت وقت و یا جاسوسی برای قدرت های خارجی قرار گرفته و

دیگر در نظر برخی، تمّسِک محکم بهائیان به اصل عدم دخالت در سیاست های حزبی به بی توّجهی آنان نسبت به مصالح هم میهنان 

افزون ایرانیان به درک نگرش  شان تعبیر شده است. حال که اهداف واقعی مخالفین آیین بهائی برمال گردیده شایسته است که به عالقۀ روز

تفاهمات موجب سستی پیوندهای دوستی و رفاقتی گردد که با نفوس بی شماری برقرار   سبت به سیاست پاسخ گویید مبادا سوءبهائیان ن

و یگانگی اکتفا نکنید بلکه تصویری از   ساخته اید. سزاوار آنست که در این پاسخ فقط به چند جملۀ کوتاه، هرچند مهم، در بارۀ محبّت 

بهائی را نسبت به این موضوع شکل می دهد برای هم وطنان عزیز خود ترسیم نمایید. امیدواریم توضیحات زیر  چارچوبی که رویکرد جامعۀ

 بتواند در این مورد به شما عزیزان کمک کند.

تقدند که نوع چشم انداز آیین بهائی از سیاست با مفهومی خاّص از تاریخ و مسیر آن رابطه ای جدایی ناپذیر دارد. پیروان حضرت بهاء اهلل مع

ار بشر به آغاز مرحلۀ درخشانی در فرایند طوالنی تکامل خود رسیده، فرایندی که او را از مرحلۀ طفولیّت به آستانۀ بلوغ یعنی مرحلۀ استقر

ند و بسیاری یگانگی نوع بشر رسانده است. همانند یک فرد که قبل از ورود به مرحلۀ بلوغ جسمانی، دورانی متغیّر اّما نویدبخش را می گذرا

 از قوا و استعدادهای نهفته اش آشکار می گردد، عالم انسانی نیز اکنون در بحبوحۀ تحّولی بی سابقه قرار گرفته و بسیاری از اغتشاشات و

روز تالطمات جهان امروز را می توان َفَوراِن احساساِت پر جوش و خروش این مرحله و نشانۀ آغاز بلوغ نوع انسان دانست. با ظهور و ب

 مقتضیات این بلوغ، آداب و رسوم و نگرش ها و عادات متداولۀ قرون و اعصار دیرین یکی پس از دیگری از کارآیی باز می ماند.

 در تغییر و تحّوالت کنونِی جوانب مختلف زندگی بشری، بهائیان تعامل دو فرایند اساسی را مشاهده می نمایند. طبیعِت یک فرایند تجزیه و

ِت دیگری ترکیب و سازندگی است. هر یک از این دو به طریقی نوع بشر را به سوی بلوغ کامل خود سوق می دهد. اثرات تخریب و طبیع

جا آشکار است: در دشواری های گریبانگیر نهادهایی که در گذشته مورد نهایت احترام بوده اند؛ در ناتوانی رهبران عالم   فرایند اّول در همه

 قرون و اعصار تمایالت از ترمیم شکاف های فزا
ّ
ینده ای که در ساختارهای اجتماعی به چشم می خورند؛ در فروپاشی معیارهایی که طی

کرده اند؛ و در یأس و بی تفاوتِی نه فقط افراد بلکه اجتماعاتی که تمامًا حّس هدفمندی خود را از دست داده اند.  ناهنجار بشری را مهار 

گرند ولی در عمل سدهایی را که مانع پیشرفت بشر می شوند از میان برمی دارند و فضایی برای فرایند اّما نیروهای تخریب هرچند ویران

کند و امکانات تازه ای را برای همکاری و معاضدت در برابر دیدگانشان  سازندگی فراهم می نمایند تا گروه های مختلف را به هم نزدیک 

ی کوشند تا مساعی خود را با قوای فراینِد سازنده همسو نمایند زیرا معتقدند که این فرایند، هر چقدر دهد. بهائیان فردًا و جمعًا البتّه م قرار 
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روز قوی تر خواهد شد، امور بشری سازمانی کاماًل جدید خواهد یافت و عصر صلح عمومی چهره  به  افق های نزدیک تیره و تار باشد، روز 

 خواهد گشود.

 مبنای کلّیّۀ اقدامات جامعۀ بهائی است.این است بینشی از تاریخ که 

گونه که از مطالعۀ آثار بهائی دریافته اید، اصل یگانگی نوع انسان که نشانۀ بارز دوران بلوغ اوست باید در تمام جوانب حیات   همان

وسیع مورد پذیرش است. رّد  اجتماعی تجلّی کند. تعلّق نوع انسان به یک قوم واحد که زمانی با ناباوری تلّقی می شد امروزه به طور

افزون شهروندی جهانی از جمله نشانه های این آگاهِی رو به تزاید است. هرچند این آگاهی امیدبخش  تعّصبات عمیق دیرینه و حّس روز

افت زیرا اصل منزلۀ اّولین قدم در فرایندی شمرد که تنها با گذشت سال ها بلکه قرن ها تکامل خواهد ی  است ولی باید آن را صرفًا به

یگانگی نوع بشر که حضرت بهاءاهلل مقتضیات آن را اعالن فرموده اند فقط خواهان همکاری در بین مردمان و ملّت ها نیست بلکه مستلزم 

نواندیشی کامل در بارۀ روابطی است که به اجتماع تداوم می بخشد. بحران فزایندۀ محیط زیست که محّرک آن نظامی است که تاراج 

طبیعی را برای ارضای زیاده طلبِی بی پایان بشری نادیده می گیرد گویای آنست که تصّور کنونی نوع انسان از روابطش با طبیعت تا  منابع

چه حّد نارسا است؛ وخامت اوضاع خانواده همراه با افزایش نقض مداوم حقوق زنان و کودکان در سراسر جهان روشنگر آنست که عقاید 

سو و بی اعتنایی روزافزون   امروزه روابط خانوادگی را توصیف می کند تا چه اندازه فراگیر است؛ تداوم استبداد از یککوته نظرانه ای که 

 مردم جهان به مرجعیِّت مشروع از سوی دیگر روشن می سازد که ماهیّت روابط کنونی موجود میان فرد و نهادهای اجتماع برای بشریّتی رو به

بول است؛ تمرکز ثروت در دست گروهی کوچک از سکنۀ کرۀ زمین نشان می دهد که روابط بین بخش های گوناگون بلوغ چقدر غیر قابل ق 

آمده چگونه از بنیان به غلط طرح ریزی شده است. اصل یگانگی نوع بشر مستلزم تغییری   صورت جامعه ای جهانی در اجتماع که اکنون به 

 سراسر عالم است.بنیادین در تار و پود ساختار اجتماع در 

بهائیان بر این باور نیستند که تقلیب و تحّوالت مورد نظر تنها از طریق مساعی آنان صورت خواهد گرفت و همچنین به دنبال ایجاد نهضتی 

ستعداد خود به خود را نسبت به آینده بر اجتماع تحمیل نماید. هر ملّت و هر گروه و در حقیقت هر فرد، به فراخور توان و ا  نیستند که بینش

ایجاد تمّدنی جهانی که نوع بشر قطعًا به سوی آن پیش می رود کمک خواهد کرد. اتّحاد و یگانگی به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء در عرصه 

، و «وحدت نژاد»، «وحدت آراء در امور عظیمه»، «وحدت سیاست»های مختلف حیات بشری متدّرجًا حاصل خواهد شد از جمله 

می نهد و شرایط   تحّقق این امور، ساختارهای الزم در دنیایی برخوردار از اتّحاد سیاسی که تنّوع کامل فرهنگ ها را ارج با«. وحدت وطن»

 مرور شکل خواهد گرفت. ظهور و بروز حرمت و شرافت انسانی را فراهم می سازد، به 

ین وجه به فرایند تمّدن سازی کمک کند. این جامعه دو ب عد در بنابراین مشغلۀ ذهنی جامعۀ جهانی بهائی آنست که چگونه می تواند به بهتر

 کار خود مشاهده می کند: ب عد اّول مربوط به رشد و تکامل خود و ب عد دّوم مربوط به کیفیّت تعاملش با اجتماع می باشد.

الش می کنند تا الگویی برای فّعالیّت و در زمینۀ رشد و تکامل جامعۀ خود، بهائیان در شرایط اجتماعی مختلف در سراسر جهان خاضعانه ت

ساختارهای اداری مربوطه فراهم آورند که اصل وحدت نوع بشر و معتقدات زیربنایی این اصل را تجّسم می بخشد. برای روشن شدن 

می باشد و این  موضوع در اینجا فقط چند فقره از این اعتقادات بیان می گردد: روح انسانی عاری از جنسیّت، نژاد، قومیّت و طبقه

قبول می نماید مخصوصًا تعّصب نسبت به زنان که آنان را از پرورش استعدادهای ذاتی خود و   حقیقتی است که هر نوع تعّصب را غیر قابل

ند بر می توا   پای مردان در میادین گوناگون باز می دارد؛ ریشۀ اصلی تعّصب جهل است که به کمک فرایندهای آموزشی به  از اشتغال پا 

ن دو طرف گردد، فرایندهایی که دانش را در اختیار تمامی نوع بشر قرار می دهد و آن را کاالیی منحصر به اقلّیّتی مرّفه نمی داند؛ علم و دی

ن نظام مکّمل دانش و عمل اند که انسان از طریق آنها دنیای اطراف خود را درک می کند و به وسیلۀ آنها تمّدن را به پیش می برد؛ دی

سرعت به سطح خرافات و تعّصبات تنّزل می یابد و علم بدون دین به ابزاری برای ماّدی گرایی خشک تبدیل می گردد؛ مادام  بدون علم به 

گی که مصرف گرایی به منزلۀ افیوِن روِح انسان عمل می نماید دسترسی به رفاه واقعی که ثمرۀ انسجامی پویا بین نیازهای ماّدی و معنوی زند

روز به روز دشوارتر خواهد شد؛ عدالت که یکی از قوای روح انسان است فرد را قادر به تشخیص حقیقت از دروغ می سازد و  است



 3 ولوله در شهر

 

35 

 

و سنّت های پوسیده ای که راه یگانگی را مسدود می   جستجوی واقعیّت را هدایت می کند، جستجویی که برای رهایی از عقاید خرافی

که به نحوی صحیح در مسائل اجتماعی ِاعمال گردد مهّم ترین وسیله برای ایجاد وحدت و یگانگی سازند ضروری است ؛ عدالت وقتی 

قبیل آرمان ها به   است؛ هر کسب و کاری که با روح خدمت به همنوع انجام شود به منزلۀ عبادت و ستایش خداوند است. تبدیل این

اعی مناسب مطمئنًّا کار کوچکی نیست. با این حال جامعۀ بهائی یک فرایند واقعیّت، ایجاد تقلیب در افراد و پی ریزی ساختارهای اجتم

یادگیری درازمّدت را که الزمۀ این مشروع عظیم است با جّدیّت تمام دنبال می کند، مشروعی که مشارکت تعداد فزاینده ای از مردم از هر 

 طبقه و از هر گروه بشری را استقبال می نماید.

لی که این فرایند یادگیری که اکنون در جوامع مختلف بهائی در هر گوشه از جهان در جریان است باید به آنها بپردازد از البتّه بسیارند مسائ

جمله: گردهم آوری مردمانی از پیشینه های مختلف در محیطی دور از خطِر مداوم نفاق و اختالف، محیطی که به روح ستایش و نیایش 

اندازی را تشویق می کند، موازین باالتری از وحدت فکر و عمل را ترویج می دهد و صمیمیّت و همکاری  متمایز است، ترک ذهنیّت تفرقه

در آیند و به فّعالیّت هایی   قلبی را سبب می گردد؛ تواندهی به گروه های فزاینده ای از مردان و زنان به نحوی که از خمودت و بی تفاوتی به

، اجتماعی و فکری شان منجر می شود؛ ادارۀ امور جامعه ای که عاری از وجود طبقۀ روحانیّوِن مّدعی اشتغال ورزند که به پیشرفت روحانی

شار برتری و امتیاز است؛ کمک به جوانان تا در عبور از این مرحلۀ حّساس و پرمخاطرۀ زندگی راه خود را بیابند و توانمند شوند تا انرژی سر

برند؛ ایجاد فضایی سازنده و منسجم در محیط خانواده تا به رفاه ماّدی و معنوی بیانجامد، در کودکان خود را در مسیر پیشبرد تمّدن به کار 

تقویت نگردد؛ فراهم ساختن تمهیداتی برای یک « دیگران»القا نشود و فکر بدرفتاری با « دیگران»و جوانان احساس بیگانگی نسبت به 

و آرای متنّوع بهره مند گردد، فرایندی که در نقش اقدامی جمعی در جستجوی واقعیّت و فرایند مشورتی که در آن تصمیم گیری از افکار 

نهد، آنچه را که صرفًا یک نظر و یک رأی است به  فارغ از دلبستگی به دیدگاه های شخصی، اّطالعات مبتنی بر تجارب عملی را ارج 

صالحۀ توافق بی مسائل و موضوع های   ن گروه های مخالف ذینفع نسازد. برای بررسی بهتر اینمقام واقعیّت ارتقا ندهد و حقیقت را َوجه  الم 

است که ویژگی آن اقدام، بازنگری، مشورت و   بی شمار دیگری که مسلّمًا پیش خواهد آمد، جامعۀ بهائی شیوۀ عمل معیّنی اتّخاذ کرده

لیل علمی الگوهای حاصله را نیز در بر می گیرد. سؤاالتی نیز از قبیل مطالعه ای است که نه تنها مراجعۀ مداوم به آثار امری بلکه تجزیه و تح

اینکه چگونه می توان یک چنین روش یادگیری در حین عمل را ادامه داد، چگونه می توان مشارکت تعداد فزاینده ای از افراد را در تولید 

ای استفادۀ سیستماتیک از تجربیّات حاصله در سراسر جهان و و به کار گیری دانش مربوطه تضمین نمود، و چگونه می توان ساختارهایی بر

 شده طرح نمود، از جمله مسائلی است که مورد کاوش و تحقیق مستمّر جامعۀ بهائی می باشد. برای ارائه و انتقال درس های آموخته 

چارچوب آن را بیت العدل اعظم تعیین  مسیر کلّی این فراینِد یادگیری از طریق یک سلسله نقشه های جهانی هدایت می شود که جهت و

می کنند. واژۀ کلیدی این نقشه ها پرورش قابلیّت است. هدْف باال بردن سطح توانمندی سه شرکت کننده در این اقدام جمعی یعنی افراد، 

یی گرفته تا محلّه های از دهکده های بی شمار در مناطق روستا -جامعه و مؤّسسات می باشد تا پایه های حیات روحانی را در همه جا 

تقویت نمایند، رفع برخی از نیازهای اجتماعی و اقتصادی ساکنین محل را وجهۀ هّمت خود قرار دهند، در گفتمان های  -شهرهای بزرگ 

 رایج مشارکت نمایند و در عین حال انسجام الزم در روش ها و رویکردها را حفظ کنند.

سه بازیگری را که همواره در صحنۀ تاریخ گرفتار کشمکش بر سر کسب     مؤّسسات اجتماع، یعنی درک ماهیّت آن روابطی که فرد، جامعه و 

اند به هم پیوند می دهد، مسئله ای مهم و اساسی در فرایند یادگیری است. در این بستر، پیش فرضی که روابط بین سه  قدرت بوده

و به   و قدرت های عظیم و نهفتۀ روح انسانی را نادیده می گیرد کنار گذاشته شده کنندۀ مزبور را لزومًا تابع مستلزمات رقابت می داند اجرا

تۀ جای آن پیش فرضی واقع بینانه تر اتّخاذ گردیده مبنی بر اینکه تعامِل دوستانه و هماهنِگ این سه می تواند مرّوج تمّدنی باشد که شایس

کننده، بینشی از اجتماع آینده است که  مجموعۀ نوینی از روابط بین این سه اجرابشری بالغ است. الهام بخش اقدامات بهائیان برای یافتن 

عالم بشری را به هیکل انسان تشبیه می نمایند که   حضرت بهاءاهلل قریب یک قرن و نیم پیش در یکی از الواح خود به آن اشاره فرموده

قّوۀ عاقله در عالم وجود نتیجۀ همبستگی و اتّحاد پیچیدۀ میلیون ها  گونه که پیدایش  همکاری و تعاون اصل حاکم بر نظام آن است. همان

سلّول است که با تشکیل بافت ها و اعضای مختلف توانمندی های متمایز را ممکن می سازند تکامل تمّدن بشری را نیز می توان نتیجۀ 

است از مقصد کوته بینانۀ تمرکز در موجودیّت خود  وانسته مجموعه ای از تعامالت بین اجزای منسجم و متنّوع نوع انسان دید، انسانی که ت
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ت فراتر رود. همان طور که زیستایی هر سلّول و هر عضو به سالمت تمامی بدن وابسته است به همین ترتیب رفاه هر فرد، هر خانواده و هر ملّ 

لزوم اقدامات هماهنگ برای حصول نتایج سودمند، را باید در رفاه تمامی نوع بشر جستجو نمود. بر اساس چنین بینشی و با آگاهی بر 

نوبۀ خود این هدایت را با میل و با ایمانی  هدف مؤّسسات تسلّط بر افراد نیست بلکه پرورش استعدادها و هدایت آنان است. افراد نیز به 

طی است که در آن توانایی افرادی که منبعث از درک و آگاهی می پذیرند نه با اطاعت کورکورانه. وظیفۀ خطیر جامعه ایجاد و حفظ محی

مایلند خاّلقیّت خود را مسئوالنه و در جهت مصالح عمومی و بر طبق نقشه های مؤّسسات ابراز نمایند از طریق اقدامات مشترک مضاعف 

 شود. 

از مفاهیم اساسی باید  برای شکل گیری مجموعۀ روابط فوق الّذکر به صورت الگویی از زندگِی مبتنی بر اصل یگانگی نوع بشر، برخی

مورد بررسی دقیق قرار گیرد. عمده ترین آنها مفهوم قدرت است. بدیهی است که قدرت به معنای وسیله ای برای سلطه جویی و گرایش های 

درت انکار شود مالزم آن مانند رقابت، مجادله، تفرقه جویی و تفّوق طلبی باید کنار گذارده شود. البتّه این بدان معنی نیست که کارکرد ق

زیرا حتّی در مواردی که نهادهای اجتماع مأموریّت و اختیارات خود را با رأی مردم کسب می کنند قدرت در ِاعمال حاکمیّت و مرجعیّت 

مدخلیّت دارد. اّما قدرْت عنصری محدود نیست که باید ضبط و تصّرف شود و مجّدانه محافظت گردد. قدرت، در اصل، قابلیّتی است 

 دود برای ایجاد تقلیب و تحّول که در تمامیّت نوع انسان جای دارد. فرایندهای سیاسی مانند سایر فرایندهای زندگی نباید از تأثیر قواینامح

روح بشری از جمله قدرت وحدت و یگانگی، قدرت عشق و محبّت، قدرت خدمت خاضعانه، و قدرت َاعمال خالصانه بی بهره بماند. 

یگر ادیان امیدوار است که نوع بشر از این قدرت ها بهرۀ بیشتری گیرد. شکوفا نمودن، تشویق کردن، جهت بخشیدن، آیین بهائی همانند د

 مفهوم از قدرت بستگی دارند.  هدایت کردن و قادر ساختن از جمله واژه هایی هستند که با این

ر پیش دارد تا تجربیّاتش منجر به کسب بصیرت های الزم در بارۀ جامعۀ بهائی اّدعای کمال ندارد و به خوبی نیز آگاه است که راه درازی د

این روابط گردد. داشتن آرمان های واال با پیاده کردن آنها در زندگی روزمّره بسی متفاوت است. چالش های بی شماری در راه است و 

هائی در جهت مقابله با این چالش ها را درس های بسیاری باید آموخت. ناظری بی طرف در نگاهی کوتاه ممکن است مساعی جامعۀ ب

آرمان گرایانه بخواند ولی متّهم ساختن بهائیان به بی تفاوتی نسبت به امور کشورشان توجیه پذیر نیست تا چه رسد به تهمت بی وطنی. 

مصالح نوع بشر را نمی توان اگرچه ممکن است مجهودات بهائیان برای برخی خیال پردازانه انگاشته شود اّما توّجه و عالقۀ عمیقشان به 

یک از ترتیبات کنونی جهان قادر باشد جامعۀ بشری را از غرقاب اختالف و  نادیده گرفت. به عالوه در حالی که به نظر نمی رسد هیچ 

از  جدال نجات بخشد و رفاه و سعادتش را تأمین نماید، چرا اقدامات گروهی از شهروندان یک مملکت به منظور درک عمیق تر خود

ای است که نوع انسان به سویش در حرکت است باید زیر سؤال برده شود؟ چه ضرری از  ماهیّت آن روابط بنیادینی که تعیین کنندۀ آینده

 شود؟ این اقدامات می تواند حاصل 

زی، یعنی مشارکت این حال در چارچوب ارائه شده در فوق، می توان دّومین ب عد مجهودات جامعۀ بهائی برای کمک به فرایند تمّدن سا

جنبۀ  جامعه در امور اجتماع را بررسی نمود. آنچه را که بهائیان به منزلۀ یک جنبه از کمک خود به این فرایند می دانند البتّه نمی تواند با

جلّی ساختن اصل دیگر آن مغایرت داشته باشد بدین معنی که فی المثل آنان نمی توانند در صدد یافتن الگوهایی فکری و عملی برای مت

وحدت و یگانگی در جامعۀ خود باشند ولی همزمان در میدانی فّعالیّت کنند که مفروضاتی کاماًل متفاوت در بارۀ زندگی اجتماعی انسان را 

تدریج   دنبال می کند. برای دوری جستن از این دوگانگی و تضاّد، جامعۀ بهائی بر اساس آموزه های آیین خود عناصر اصلی رویکردی را به

تنظیم کرده است که مشارکت اعضایش در حیات اجتماع را شکل می دهد. اّولین و مهم ترین وظیفۀ بهائیان، چه فردی و چه جمعی، 

باید با جمیع اهل عالم به روح و ریحان معاشرت نمایند چه که معاشرت »کوشش در اجرای این تعلیم حضرت بهاءاهلل است که می فرمایند: 

حضرت عبدالبهاء با ارائۀ توضیحات بیشتری در « اتّفاق بوده و هست و اتّحاد و اتّفاق سبب نظام عالم و حیات ا َمم است. سبب اتّحاد و

نوع انسان محتاج تعاون و تعاضد است محتاج مراوده و اختالط است تا کسب سعادت و آسایش کند و راحت و »این مورد می فرمایند: 

د آنچه سبب ائتال»، «آرایش یابد ف و َتجاذ ب و اتّحاد بین عموم بشر است حیات عالم انسانیست و آنچه سبب اختالف و تنافر و َتباع 

زداد شود سعادتش بیشتر شود و هر چه نزاع و جدال به میان »و همچنین « است علِّت َمماِت نوع بشر است هر چه الفت و محبّت بین بشر م 

دین باید سبب محبّت و الفت باشد اگر دین سبب جدال و عداوت شود البتّه عدم آن »رمایند: حتّی در بارۀ دین می ف« آید سبب ذلّت شود.
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از بیگانگی چشم بردارید و »بدین ترتیب بهائیان دائمًا می کوشند تا به نصیحت حضرت بهاءاهلل گوش فرادهند که می فرمایند: « بهتر است.

امروز انسان كسی است كه به خدمِت جمیِع َمن َعلی االأرض »یه می فرمایند که آن حضرت به پیروان خود توص« به یگانگی ناظر باشید.

هر روز را رازی است و هر َسر را آوازی. درِد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران »نصیحت حضرتش آنست که « قیام نماید.

اهلل در اهّمیّت « باشید و سخن از امروز رانید.  «نور اتّفاق آفاق را روشن و منّور سازد.»وحدت و یگانگی می فرمایند: حضرت بهاء 

گونه عقاید و افکار، بهائیان می کوشند تا حّدی که امکاناتشان اجازه دهد با تعداد فزاینده ای از جنبش ها، سازمان ها،   با توّجه به این

بر اتّحاد و یگانگی می افزاید، رفاه عالم انسانی را ترویج می دهد و به  گروه ها و افراد همکاری نمایند و به اقدامات مشترکی بپردازند که

همبستگی جهانی کمک می نماید. آثار بهائی پیروان این آیین را به مشارکت فّعاالنه در جوانب بی شماری از زندگی معاصر فرا می خواند. 

نَدمِ  ج در تعالیم بهائی را نیز مّد نظر داشته باشند که وسیله باید با هدف بهائیان برای انتخاب میادین مشارکت خود موّظفند که این اصل م 

توافق و تطابق داشته باشد و نمی توان از راه های ناشایست به اهداف متعالی دست یافت. به خصوص ممکن نیست بتوان وحدتی پایدار 

این باور است که تعامالت بشری کاّلً و ذاتًا بر شالودۀ تضادِّ  می دهد و یا مبتنی بر را از طریق مجهوداتی بنیان نهاد که اختالف را ترویج 

منافع استوار می باشد. در اینجا باید متذّکر شد که با وجود محدودیّت های ناشی از پایبندی به این اصل، جامعۀ بهائی دچار کمبود 

در جهت تحّقق اهدافی که مورد نظر بهائیان نیز هست موقعیّت برای همکاری نبوده است؛ چه بسیارند مردمانی که امروزه در سراسر جهان 

مجّدانه در تالش اند. بهائیان همچنین می کوشند تا در همکاری های خود با دیگران از مرزهای مشّخصی فراتر نروند مثاًل هیچ اقدام 

جویند.  مطلوِب هیجانات مذهبی احتراز مشترکی را فرصتی برای تحمیل عقاید مذهبی خود نشمرند و از خودبرحّق بینی و سایر جلوه های نا

ا اّما درس هایی را که از تجربیّات خود آموخته اند بی دریغ در اختیار اطرافیانشان می گذارند و بینش هایی را که دیگران اندوخته اند ب

 خوشنودی در مساعِی جامعه سازِی خود به کار می گیرند.

لیّت های سیاسی می پردازیم. اعتقاد بهائیان بر اینکه نوع بشر با گذشتن از مراحل اّولیّۀ تکامل پس از بیان مطالب فوق سرانجام به مسئلۀ فّعا

اجتماعی اکنون به آستانۀ بلوغ خود رسیده است؛ ایمانشان به اصل وحدت نوع بشر یعنی خصیصۀ بارز دوران بلوغ نوع انسان و آگاهیشان 

ۀ روابطی است که به اجتماع تداوم می بخشد؛ تمّسکشان به یک فرایند یادگیری که با بر اینکه این اصل مستلزم نواندیشی کامل در بار

الهام از اصل یگانگی سعی در درک عمیق تری از ماهیّت مجموعه ای نوین از روابط بین فرد، جامعه و مؤّسسات دارد؛ اعتقادشان به 

 -مالزم آن مانند رقابت، مجادله، تفرقه جویی و تفّوق طلبی  فارغ از حّس سلطه جویی و گرایش های -اینکه مفهوم جدیدی از قدرت 

از  زیربنای این مجموعۀ روابط مطلوب است؛ و بینششان از بنا نهادن جهانی که از تنّوع فرهنگی بهره مند و از هر نوع نفاق فارغ است؛ اینها

 به نحوی که در زیر بیان می گردد، شکل می دهد.جمله عناصر اساسی چارچوبی هستند که رویکرد آیین بهائی نسبت به سیاست را، 

بهائیان در پی کسب قدرت سیاسی نیستند. در دولت های َمتبوع خود قطع نظر از نوع حکومت، پست های سیاسی را نمی پذیرند هرچند 

حزبی دخالت نمی کنند و در  مسئولیّت هایی را که ِصرفًا جنبۀ اداری دارد قبول می کنند. به احزاب سیاسی وابستگی ندارند، در سیاست

یا حزبی شرکت نمی جویند. در عین حال به کسانی که با نیّت خالص برای   برنامه های وابسته به دستورالعمل های تفرقه انداز هیچ گروه

د جامعۀ بهائی خدمت به کشور خود در اقدامات سیاسی مشارکت می نمایند و یا آمال سیاسی را دنبال می کنند احترام می گذارند. رویکر

اًل از در مورد عدم مشارکت در این گونه فّعالیّت ها به منزلۀ اعتراضی بنیادین نسبت به امر سیاست به معنای واقعی آن نیست زیرا نوع بشر َمآ

وط به طرق سیاسی امور خود را سازمان می دهد. بهائیان در انتخاباِت َمَدنی شرکت می کنند ولی تنها در صورتی که این عمل مشر

وابستگی آنان به احزاب سیاسی نباشد. بهائیان دولت را نظامی برای حفظ رفاه و پیشرفت صحیح اجتماع تلّقی می نمایند و در هر کشوری 

می کنند اطاعت از قوانین آن را، بدون زیر پا نهادن عقاید دینیشان، وظیفۀ خود می دانند. در هیچ توطئه و دسیسه ای برای  که زندگی 

ازی هیچ دولتی شرکت نمی جویند و در روابط سیاسی دول مختلف دخالت نمی نمایند. این بدان معنی نیست که بهائیان از براند

فرایندهای سیاسی جهان امروز بی اّطالع اند و بین حکومت های عادل و ظالم تمایز قائل نمی شوند. رهبران جهان در قبال مردم کشور خود 

ملکت شمرده می شوند وظایف سنگین و مقّدسی بر عهده دارند. بهائیان در هر کجا که ساکن باشند می کوشند که گرانقدرترین ذخایر هر م

کنند  که موازین عدالت را رعایت نمایند و برای اصالح نابرابری و بی عدالتی نسبت به خود و دیگران، در قالب قوانین موجود، فّعالیّت 
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اجتناب می ورزند. َمحبّتی که بهائیان در قلوبشان نسبت به تمام نوع بشر می پرورانند هیچ مغایرتی با ولی از هر نوع اقدام خشونت آمیز نیز 

 وطنشان ندارد. احساس عالقه و وظیفه نسبت به 

ت در مقابل این رویکرد یا این راهبرد، همراه با آنچه در فوق بیان شد جامعۀ بهائی را قادر می سازد که در دنیایی که ملل و قبایل به ضّدیّ 

یکدیگر ایستاده اند و ساختارهای اجتماعی در همه جا مردم را منقسم و از هم جدا می سازد، همبستگی و یکپارچگی خود را در مقام 

یک موجودیّت جهانی حفظ کند و اجازه ندهد که اقدامات بهائیان در یک کشور موقعیّت همکیشانشان را در سایر نقاط به خطر بیندازد. با 

ناب از درگیر شدن در منافع و اهداف متضاد ملل و احزاب سیاسی، جامعۀ بهائی قابلیّت خود را برای کمک به فرایندهای صلح و اجت

 می دهد. وحدت افزایش 

 طریق در این مسیر طوالنی که شما عزیزان سالیان دراز آن را با مهارت و تدبیر پ
ّ
یموده اید دوستان عزیز: این مشتاقان به خوبی واقفند که طی

وظیفه ای خطیر و مسئولیّتی سنگین است. پیمودن این راه مستلزم حفظ تمّسکی به اصول اخالقی است که تزلزل نپذیرد، خواهان 

درستکاری و صداقتی است که تضعیف نشود، خواستار درکی روشن است که به تیرگی نگراید و الزمه اش عشقی به وطِن َمألوف است که 

گران نگردد. اکنون که هم میهنان شریف شما به بی عدالتی های وارده بر جامعۀ بهائی وقوف یافته اند و بدون شک بازیچۀ دست دسیسه 

امکان مشارکت شما در حیات اجتماع بیش از پیش فراهم خواهد شد، دعای این جمع به درگاه حضرت پروردگار آن است که به مدد 

کاران و آشنایان خود تشریح نمایید تا  ده در این صفحات را برای همسایگان، دوستان، همتأییدات الهی موّفق شوید که چارچوب ترسیم ش

در تشریک مساعی با آنان موقعیّت های فزاینده ای برای کمک به بهزیستی و رفاه هموطنان خود بیابید بدون آنکه بر هویّت شما در مقام 

ود خدشه ای وارد به استقرار صلح عمومی و نظمی بدیع و جهانی دعوت فرم پیروان نفس مقّدسی که یک قرن و نیم پیش عالم انسانی را

 آید.

 53]امضا: بیت العدل اعظم[
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 و موزیک و زندان خدا چشم و خون و دندان و دست و روی و گوش و موی و زبان و فُوت

ود بارهها و بارهها بها اسهتناد بهه بعضهی آیهات نازلهه در کتهب آنان که سعی در وارونه جلوه دادن حقهایق دیانهت بههائی دارنهد، ده هها سهال اسهت در ردیهه ههای خه

علیههرغم ایههن کههه  54مقدسههۀ دیانههت بهههائی، گفتههه انههد بهائیههان حضههرت بهههاءاهلل را خههدا مههی داننههد و معتقدنههد خههدا مههوی دارد و زنههدانی مههی شههود و از ایههن قبیههل.

لَههِم دو جانشهین ایشهان حضهرت عبهدالبهاء و حضهرت معانی و مقصود و مفهوم حقیقی آیات مزبور در خود آثار بهائی از قلم وحیا نی حضهرت بههاءاهلل و قلهم م 

 اتهام ادعای الوهیّت کماکان ادامه داشته است. 50ولی امراهلل و نیز در آثار آسمانی حضرت باب آشکار بوده است،

از شههههبکۀ چهههههار سههههیمای  ۴۳۳۴آذر  ۴۱ن در یکشههههنبه ، و تکههههرار آ۴۳۳۴آذر  ۴۱کههههه در جمعههههه « معرفههههت»اّمهههها جالههههب آن کههههه اخیههههرًا مالحظههههه شههههد در برنامههههۀ 

کهه « ثهاراهلل»ضهمن توضهیح مفههوم حقیقهی  53در شهرحی بهر غزلهی از سهعدی، 55دو استاد معروف در جمههوری اسهالمی 56جمهوری اسالمی ایران پخش شد،

وحههی َو َکین ههوَنتی ِفههداه بههه کههار رفتههه، بههه شههکلی همههان حقهه سههال اسههت در آثههار بههابی و  ۴۶۳ایقی را مطههرح کردنههد کههه در بههارۀ حضههرت سیّدالّشهههداء امههام حسههین ر 

خهدا  بهائی تشریح شده است و معلوم می دارد مقصود از اصطالحات و تعبیراتی چون چشم و خهون و دنهدان و دسهت و روی و گهوش و مهوی و زبهان و زنهدان

حلهول و تجّسهد و تجّسهم ذات الههی در یهک انسهان نیسهت؛ و نیهز معلهوم که در کتب مقدسۀ ادیان قبل و از جمله اسالم و نیز ادیان بابی و بهائی آمده اسهت، 

اّمههها بهها تمهههام اینههها در ایهههن مههورد نیهههز دوسههتان بهههی انصههاف ضهههد بهههائی، بهههه  55«َمقهههاِم فنههای از نفهههس و َبقههاِء ِبهههاهلل اسههت»، «ِانّهههی َانهها اهلل»مههی دارد آیهههاتی از قبیههل 

 مصداق یک بام و دو هوا عمل می کنند.

را که از روی فایل صوتی آن پیاده شهده اسهت در زیهر مهی آورد تها خواننهدگان عزیهز خهود حقیقهت فهوق را بعینهه مطالعهه فرماینهد و بهر « معرفت»مۀ قسمتی از برنا

بهل از آن کهه ا قصدق حقایق مذکور در آثار بابی و بهائی در خصوص موارد مطروحه آگاهی یابند و دریابند که اتهام و افترای ادعای الوهیّت وارد نیسهت. اّمه

حقیقههِت قسههمت مزبههور تقههدیم دوسههتان عزیههز شههود، دو نمونههه از ده ههها نمونههه آیههات و آثههار دیانههت بهههائی و بههابی در ایههن خصههوص را زینههت مقههال مههی سههازد تهها 

و الیوَصهف بهودن ذات الههی روشهن  مقصود از جلوه های گوناگون مقاماِت مختلفۀ الوهیّت و ربوبیّت و رسالت و نبّوت و عبودیِّت انبیاء الههی و نیهز الی هدَرک

 گردد.

 حضرت بهاءاهلل می فرمایند:

شرقه از َمشارق الهیه ]مقصود انبیاء و رسل الهی هستند[ بیان نمودیم. یکی مقام توحید و رتبۀ تفرید،  از قبل دو مقام از برای شموس م 

م.»چنانچه از قبل ذکر شد:  مقام تفصیل و عالم خلق و رتبۀ حدودات بشریّه است. در این مقام هر کدام  و مقام دیگر« ال ن َفرِّق  َبیَن َاَحٍد ِمنه 

را هیکلی معیّن و امری مقّرر و ظهوری مقّدر و حدودی مخصوص است چنانچه هر کدام به اسمی موسوم و به وصفی موصوف و به امری 

ْلَنا»بدیع و شرعی جدید مأمورند. چنانچه می فرماید:  ل  َفضَّ ْم َدَرَجاٍت و آَتْیَنا  ِتْلَک الرُّس  ْم َمْن َکلََّم اهلل  و َرَفَع َبْعَضه  م َعَلی َبعٍض ِمنه  َبْعَضه 

ِس. د  وِح الق  نظر به اختالف این مراتب و مقامات است که بیانات و کلمات مختلفه از آن َینابیع علوم « ِعیَسی اْبَن َمْرَیَم البیَِّناِت و َایَّْدَناه  ِبر 

بحانی ظاهر می شود و ا اّل فی الحقیقه نزد عارفین معضالت مسائل الهیّه، جمیع در حکم یک کلمه مذکور است. چون اکثر ناس اّطالع  س 

اند این است که در کلمات مختلفه آن هیاکل متّحده مضطرب و متزلزل می شوند. باری، معلوم بوده و خواهد بود  بر مقامات مذکوره نیافته

از اختالفات مقامات است. این است که در مقام توحید و علّو تجرید، اطالق ربوبیّت و الوهیّت و َاَحدیِّت  که جمیع این اختالفات کلمات

 بطون  اهلل واقف. یعنی
ِّ
ویّه َبحته بر آن جواهر وجود شده و می شود زیرا که جمیع بر عرش ظهور اهلل ساکن اند و بر کرسی اهلل به  ِصرفه و ه  ظهور 

مال  اهلل از جمالشان باهر. چنانچه نغمات ربوبیّه از این هیاکل احدیّه ظاهر شد. و در مقام ثانی که مقام تمیز و تفصیل و ظهورشان ظاهر و ج

ا نّی َعبد  اهلل و ما »تحدید و اشارات و دالالِت ملکیّه است عبودیِّت ِصرفه و فقر َبحت و فناِی باّت از ایشان ظاهر است. چنانچه می فرماید: 

و از این بیانات محّققه مثبته ادراک فرما مسائل خود را که سؤال نموده بودی، تا در دین الهی راسخ شوی و از « ا اّل َبَشٌر ِمثل ک م. َاَنا

ه به ، حّق است و َریبی در آن نیست. چنانچ«ا نّی َاَنا اهلل»اختالفات بیانات انبیاء و اصفیاء متزلزل نشوی. و اگر شنیده شود از مظاهر جامعه: 

اهلل و اسم  اهلل و صفة  اهلل در ارض ظاهر. این است که می فرماید:  َو َما َرَمْیَت ا ذ »کّرات مبرهن شد که به ظهور و صفات و اسمای ایشان ظهور 

وَن اهللَ.»و همچنین « َرَمْیَت َولِکنَّ اهللَ َرَمی. وَنَک ا نَّما ی َباِیع  ا نّی رسول اهلل برآرند، این نیز صحیح است و شّکی در و اگر نغمۀ « ا نَّ الَّذیَن ی َباِیع 

حّمٌد َاَبا َاَحٍد ِمْن ِرجاِلک ْم َولِکْن َرسوَل اهللِ.»آن نه. چنانچه می فرماید:  رَسل اند از نزد آن سلطان حقیقی و « َما َکاَن م  و در این مقام همه م 

بر آرند آن هم حّق است و شبهه را راهی نه و سبیلی نه زیرا که جمیع حکِم یک ذات و  کینونِت َاَزلی. و اگر جمیع ندای َاَنا خاَتم  النَّبیّین
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ِح یک نفس و یک روح و یک جسد و یک امر دارند و همه َمظَهِر َبدئیّت و ختمیّت و اّولیّت و آخریّت و ظاهریّت و باطنیّت آن روح  ااَلروا

واِذِج َاَزلی اند. و همچنین اگ ، این نیز ثابت و ظاهر است. چنانچه به ظاهر در منتهی رتبۀ «َنْحن  ِعباد  اهلل»ر بفرمایند: حقیقی و ساذج  السَّ

اند، احدیرا یارای آن نه که به آن نحو از عبودیّت در امکان ظاهر شود. این است که از آن جواهر وجود در مقام استغراق  عبودیّت ظاهر شده

َمعانِی سلطان حقیقی، اذکاِر ربوبیّه و الوهیّه ظاهر شد. اگر درست مالحظه شود در همین رتبه  در ِبحار قدس َصَمدی و ِارتقاء به َمعارِج 

اند و ذکر خود را در  اند در مقابل هستی مطلق و بقای صرف، که گویا خود را معدوِم ِصرف دانسته منتهای نیستی و فنا در خود مشاهده نموده

طلق آن ساحت، ِشرک شمرده ذکر در این مقام، دلیل هستی و وجود است و این نزد واصالن بس خطا، چه جای آن که ذکر  اند. زیرا که م 

و یا  غیر شود و قلب و لسان و دل و جان به غیِر ذکِر جانان مشغول گردد و یا چشم، غیِر جمال او مالحظه نماید و یا گوش، غیِر نغمۀ او شنود

مان َنَسَمة  اهلل وزیده و روح  اهلل احاطه نموده، قلم ازحرکت ممنوع و لسان از بیان مقطوع گشته. ِرْجْل در غیِر سبیِل او َمشی نماید. در این ز

باری، نظر به این مقام، ذکِر ربوبیّه و امثال ذلک از ایشان ظاهر شده و در مقام رسالت اظهار رسالت فرمودند و همچنین در هر مقام به 

اند از عالِم َامر ِالی عالِم خلق و از َعوالِم ربوبیّه ِالی َعوالِم ملکیّه. این است که آنچه  به خود داده اقتضای آن ذکری فرمودند و همه را نسبت

بفرمایند و هرچه ذکر نمایند از الوهیّت و ربوبیّت و نبّوت و رسالت و والیت و امامت و عبودیّت، همه حّق است و شبهه ای در آن نیست. 

حدی را اضطراب و تزلزل که استدالل شده نمود تا دیگر از اختالفات اقوال َمظاهِر غیبیّه و َمطالِع قدسیّه ا پس باید تفّکر در این بیانات

 35دست ندهد.

 حضرت باب می فرمایند:

د و َلن ی ری بوده اگر چه کّل به او درک کرده و وصف کرد ه و نعت کرده و َمجد ذاِت َاَزل ِبذاِته َلن ی دَرک و َلن ی وَصف و َلن ی نَعت و َلن ی َوحَّ

راد نقطۀ حقیقت که َمشیّ  ِت اّولیّه بوده کرده و دیده می شود و آنچه که در کتب َسماویّه ذکِر ِلقاِء او شده ذکِر ِلقاِء ظاِهر به ظهوِر او است که م 

راد ِلقاِء رسول  اهلل  بوده و هست و کم کم تنّزل می نماید از حقیقِت و هست و آنچه در قران ذکر ِلقاء اهلل و ِلقاِء َرّب شده به حقیقِت اّولیّه م 

دی َمن َعَرفک م اّولیّه تا آن که بر َوجِه هر شیء که داللت نکند ِااّل َعلی اهلل ذکر می شود در ِظلِّ آن حقیقِت اّولیّه چنانچه آنچه در َحقِّ ائم ۀ ه 

روِر َرسول  فقد َعَرَف اهلل و امثال آن نازل است به علم این باب مفتوح می شود و روِر او س  همچنین در حّق مؤمن که وارد شده است که س 

روِر خدا است و همچنین حزِن او حزِن ر روِر َرسول س    34سول است و حزِن او حزِن خدا است.است و س 

 «:معرفت»اّما قسمت مزبور از برنامۀ 

شهق زنهده بهه روح معنهوی اسهت نهه روح حیهوانی ... و تکثهر در عهالم مهادی استاد غالمحسین ابراهیمی دینانی پس از توضیح در ایهن خصهوص کهه عهارِف عا -

و « ثههاراهلل»برنامههه بههه بعههد موضههوع  ۱۶اسههت و نههه در عههالم معنههوی و ایههن کههه عههالم مههادی دارای کثههرت اسههت و اتحههاد فقههط در عههالم معنههوی اسههت، از دقیقههۀ 

اعیل منصههوری الریجههانی بههه ایههن کههه تکثههر در عههالم معنههی نیسههت لههذا دوئیههت هههم وجههود اتحههاد بهها خههدا را مطههرح مههی کننههد و بهها اشههارۀ مجههری برنامههه اسههتاد اسههم

سهین مهی ندارد، و اتحاد و حلول هم آنجا معنی پیدا نمی کند، و هر چهه هسهت آنجها صهبغۀ معشهوقی اسهت و وحهدت، و بها اشهاره بهه ایهن کهه در مهورد امهام ح

 وقی است برای عاشقی، آقای دینانی در جواب ایشان چنین توضیح می دهند:این همان صبغۀ معش« یا ثاَراهلل َو ابَن ثاره»خوانیم: 

دا خهون استاد دینانی: ثار اهلل یعنی خون خداست؛ آیا مجاز است ثاراهلل یا حقیقت؟ خدا که خون ندارد، بله اگر خون ظاهری باشد ایهن خهب درسهت، خه -

اهلل اسهت َمجهاز اسهت ندارد اّما امام حسین ولی مطلق خداست و اتصال به حق دارد.  از این جهت گفتید ثاراهلل َمجاز است می پذیریم ولی حضرت امیر َیهد 

اهلل و  َوجهه  اهلل و َعهین  اهلل و یا حقیقت؟ عین اهلل است، وجه اهلل است، آیا آنها هم َمجاز است؟ نهه! اگهر آنهها َمجهاز نیسهت، ثهاراهلل ههم َمجهاز نیسهت. چطهور َیهد 

ن  اهلل، اگر آنها ح اهلل َمجاز است پس آنها هم َمجاز است.ا ذ   قیقت است، ثار اهلل هم حقیقت است. اگر ثار 

 مجری: چون خون عروقی نگرفتید درست می شود. -

یهب  ت اگهر حباستاد دینانی: حاال بیا باالتر خهود حضهرت ختمهی مرتبهت، حبیهب  اهلل هسهت یها نهه؟ حبیهب  اهلل یعنهی چهی؟ اگهر حبیهب  اهلل اسهت َعهین  اهلل اسه -

نههَدّک اسههت؛  اهلل اسههت؛ فرقههی نمههی کنههد؛ ایههن معنههی ِانههِدکاک اسههت. ِانههِدکاک یعنههی م  ههوٌس فههی ذاِت »اهلل اسههت َوجههه  اهلل اسههت، اگههر َعههین  اهلل اسههت ثههار  َممس 

اسههت. علههی ع ایههن حههدیث در بههارۀ حضههرت علههی اسههت و در بههارۀ امههام حسههین هههم هسههت چههون فرقههی نمههی کنههد، زیههرا امههام حسههین جانشههین امههام علههی « اهلل



 3 ولوله در شهر

 

36 

 

؛ یعنی چی؟ این روایت است می خوانم من از خودم نمی گویم؛ حهاال اگهر کسهی منکهر ایهن روایهت اسهت بیایهد اینجها بگویهد منکهر «َممسوٌس فی ذاِت اهلل»

وس َمّس است؛ فی ذاِت اهلل؛ ذاِت حّق قابل دسترسی نیست؛ خود حضرت ختمی مرتبت می گوید مهن بهه ذات ته و راه نهدارم؛ چهه این روایت است. َممس 

َحیّهر   هوس اسهت فهی ذاِت اهلل یعنهی چهه؟ ایهن خیلهی م  رون. حاال حضهرت علهی َممس  طهَّ ه  ِااّل الم   العقهول اسهت؛ یعنهی برسد َمّس کنی! َمّس یعنی لمس؛ الَیَمسُّ

لههّو مههی کنههیم و غههالی هسههتیم؛ اینههها کلمههات خههود ائّمههه اسههت؛ مهها درنمههی آوریههم ، اگههر خودشههان نگفتههه بودنههد مهها عههرض نمههی چههی اینههها را فکههر مههی کننههد مهها غ 

نههد کهردیم؛ یعنهی مقهام فنها؛ یعنهی دوئیّهت از میهان برداشهته شهد؛ کهالم او کهالم خداسههت خهدا وقتهی حهرف مهی زنهد از زبهان حضهرت ختمهی مرتبهت حهرف مهی ز

کلههیم اهلل بههود یهها نههه؟! کلههیم یعنههی  -یمایههن را بارههها بحههث کههرد -خههدا وقتههی حههرف مههی زنههد یعنههی از زبههان حضههرت موسههی حههرف مههی زنههد؛ ببیههنم حضههرت موسههی

چی؟ یعنی حرف می زند با خدا؛ فقط حرف این و حرف خدا دو تاست یا حرف حضهرت موسهی حهرف خداسهت؟ حهرف حضهرت ختمهی مرتبهت مسهتقیمًا 

عیهه؛ خهدا وقتهی بخواههد حهرف بزنهد حرف خداست نه َمجاز؛ حضرت ختمی مرتبت حبیب  اهلل واقعهی اسهت یها َمجهازًا؟ کلهیم  اهلل واقعهی اسهت یها َمجهازًا؟ واق

از زبهان پیغمبههر حههرف مهی زنههد؛ زبههان پیغمبهر زبههان خههدا اسهت؛ پههس خههون پیغمبهر خههون خداسههت؛ امهام حسههین هههم کهه جانشههین اسههت خهونش خههون خههدا اسههت. 

فلهک مهی رسهد بانهِگ َمزامیهِر او. َمزامیهر ایناست دیگه؛ حاال می زنیم به نکتۀ دوم؛ ِمزماِر حضرت داود چی بهود؟ آتشهی از سهوز عشهق در دل داود بهود/ تها بهه 

ر یعنههی چههه؟ البتههه َمزامیههر هسههت ولههی ِمزمههار یههک نههوع موزیکههه؛ سههخن آهنگینههه موزیههک دار اسههت. آتشههی از عشههق در دل داشههت؛ اگههر آن آتههش عشههق الهههی د

مههی فریبههد، جههذب مههی کنههد؛ ایههن ِمزمههاِر دلههش نبههود، سههخنش آهنگههین نبههود؛ ِمزمههار نداشههت؛ تههوش موزیههک هسههت آهنگههه دلنیشههنه؛ زیباسههت فریبنههده اسههت؛ 

 حضرت داود از کجا ناشی شد؟ از خودش بود؟

 مجری: نه شیدایی معشوق بود. -

نهی مهی دمهد؛ استاد دینانی: اگر به خودش بود نداشت، اینم همونه، این ِمزماِر َحّقه؛ این همون نی ای است که مولوی می گه؛ یعنهی حهّق تعهالی در ایهن  -

وقتههی نههایی نههی مههی زنههه مگههه فههوت نمههی کنههه تههو نههی؟ ببیههنم اون صههدای زیبههایی کههه از نههِی نههایی در میههاد، اون همههون فوتههه؟ همههون فوتههه؛  فههوت مههی کنههه؛ ببههین

ز ایهن فیزیکش همون فوته که می کنه؛ فوت نمهی کنهه؟! اّمها همهون فوتهه؟! حهاال چهرا ایهن صهدای قشهنگو در میهاره؟ اون خاصهیّت ایهن نهی اسهت؛ اون فهوت ا

ر مههی کنههه تبههدیل بههه ایههن صههدا مههی شههه. ببههین نفخههۀ الهیههه، کههه معنههی نفخههه همههون فوتههه؛ امهها فههوت فیزیکههی نیسههت؛ اون نفخههه در انسههان کامههل چههی نههی کههه عبههو

داره میشه؟ کالم حضرت ختمی مرتبت میشه؛ و ِمزمار داود؛ حاال شکل های مختلف داره؛ نفخۀ الهی گاهی بهه صهورت ِمزمهار داود ظهاهر میشهه، موزیهک 

 ره.ِمزما

 مجری: دو دهان داریم گویا همچو نی/ یک سرش پنهانْست در لب های وی/ یک سرش ناالن شده سوی شما/ های و هویی درفکنده در سما. -

 استاد دینانی: این های و هوی همون ِمزماِر داوده. -

اهلل هههم َمجههاز نیسههت، ِمزمههاِر داود هههم ِمزمههاِر مجههری: لیههک دانههد هههر کههه او را منظههر اسههت/ کههه نههدای ایههن سههری هههم زان سههر اسههت. پههس ایههن مجههاز ن - یسههت، ثههار 

ه بَّش الهیّه، موزیهک خداسهت؛ آره خهدا موزیهک داره؛ ِمزمهاِر داود موزیهِک خداسهت؛ ِمزمهاِر الههی اسهت؛ کهالم حضهرِت ختمهی مرتبهت کهالم الههی اسهت؛ ح 

بِّ الهی است؛ همۀ اینها الهی؛ اصاًل تمام تفهاوت بهین انسهان الههی و غیهر الهه ی همیناسهت؛ یعنهی بها ِانهِدکاک؛ در مقهام معرفهت هها، ِانهِدکاِک فیزیکهی مها ح 

نهههَدّک نیسهههت کهههه؛ اصهههاًل در مقهههام فیزیهههک ِانهههِدکاک مههها نهههداریم، ِانحهههالل داریهههم، ِانهههِدکاک نهههداریم. فهههرق اسهههت بهههین اِ  نحهههالل و نمهههی گهههیم، اصهههاًل فیزیکهههی م 

نَحّل شدن؛ یه جسم فیزیکی ممکنه نَدّک شدن و م  لهول و ِانحهالل اسهتفاده نکهن؛  ِانِدکاک؛ م  لهول و اینها، از کلمهۀ ح  نَحّل بشه در چیز دیگری؛ ِانحالل و ح  م 

هها َتَجلَّههی َربُّههه  ِلْلَجَبههِل َجَعَلههه  َدّکهه وسههی؛ اون آیههۀ شههریف رو بخههون؛ َفَلمَّ نَحههّل شههدناز کلمههۀ ِانههِدکاک صههحبت کردنههد، َو َدّکههت َو َخههرَّ م  وسههی َصههِعقًا؛ َدّک م   ا َو َخههرَّ م 

نههَدّک شههدن یعنههی فنههاِی مطلههق و صههدای او؛ حههاال نفخههۀ الهههی در ِمزمههارِ  نَحههّل شههدن نیسههت؛ م  نَحههّل شههدن نیسههت؛ ذوب شههدن م  نههَدّک شههدن م   داود نیسههت؛ م 

 بههههه انههههدازۀ اسههههتعدادش هسههههت؛ در حضههههرت موسههههی تههههوراِة اصههههله، ده فرمانههههه، در حضههههرت عیسههههی اون کلمههههات 
ّ
هسههههت، در آدم اب والبشههههر هسههههت، در هههههر نبههههی

و مهی گهه یباست، َاناجیل اصله؛ در حضرت ختمی مرتبت قران کریمه؛ بله در هر کجایی ظاهر می شه و سعدی اینجها داره درسهت مهی گهه کهه ِمزمهاِر داود رز

 آتش عشق حّقه؛ اگه آتش عشق نبود ِمزمار نداشت.

ِحهههبِّ خهههود جهههدا/ردِّ پیغمبهههر بهههود ردِّ  - خهههدا/ تیهههغ بهههر دسهههتان مجنهههون مهههی َدَود/ از دل لیلهههی چهههرا خهههون مهههی  مجهههری: مولهههوی ههههم زیبههها مهههی گهههه: نیسهههت محبهههوب از م 

 چکد؟/ سنگ بر دندان پیغمبر زدند/ چون خوَرد بر او و آنکه در یمن.
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 کههالم  -
ّ
 َسههبِّ َحّقههه، کههالم نبههی

ّ
 َسههبِّ بههه َحّقههه؛ همونطههور کههه َسههبُّ النّبههی

ّ
ههاسههتاد دینههانی: سههنگ بههه پیغمبههر سههنگ بههه َحّقههه، َسههبِّ بههه نبههی ب اینهها رو بایههد حّقههه؛ خ 

داسهت بنهابر فهمید یعنی چه؛ عبور نمی کنه، ببین کالم ِمِثه این نیست که این یه َمجرایهی باشهه عبهور ازش بکنهه ایهن ههم وصهل اتصهال بهه حهق یعنهی کهالم خ

ههم دیهدم کمتهر کسهی راجهع بهه داود  این اینجا بسیار سعدی زیبا فرموده که حهاال غیهر از اینکهه حضهرت ختمهی مرتبهت فرمهود از سهایر اولیها فرمهود حضهرت داود

صههحبت کههرده دیههدم کمتههر عرفهها راجههع بههه حضههرت داود کمتههر صههحبت ازش مههی کههنن اینجهها سههعدی مهها رفتههه سههراغ داود مههی گههه آتههش عشههق حههّق در دل داود 

 موجب پیدایش ِمزمار شد.

 مجری: ... الجبال و الّطیر؛ اون جبال و طیر را هم با او هم آوا کرد خدا. -

 دینانی: همین، اون ِمزماِر َحّقه، همۀ صداها هماهنگ می شه با صدای حّق؛ نظم آفرینش موزیِک حّقه.استاد  -

 مجری: اصاًل حضرت داود َمظَهِر موزیِک َحّقه؛ آفرینش. -

 استاد دینانی: بله، بله، َمظَهِر موزیِک َحّقه؛ نظم الهیّه. -

 مجری: ضرب آهنگ آفرینشه. -

تجلّی از تجلیّاِت حّقه؛ َحّق تعالی تجلیّاِت مختلف داره که در حضهرت داود ایهن یهک تجلیّهه؛ تجلّهی سهلطنت در سهلیمانه؛ تجلیّهاِت استاد دینانی: اون یه  -

هب ای ّب در حضرت ختمی مرتبته؛ تجلّی روحانیّت در حضرت مسیحه؛ اینهها همهه تجلیّهاِت حهّق تعهالی اسهت؛ خ  نها کالم در حضرت موسی است؛ تجلّی ح 

 همید دیگه؛ اونم یه تجلّی بود در حضرت داود علیه الّسالم؛ ...          رو باید ف

 حامد صبوری

 ۴۳۳۴/ آذر/ ۴۳
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 تهمت ازدواج با اعضای خانواده در دین بهائی

رم وجود ندارد و به جامعۀ بهائی زده شده و می شود آن که در میان بهائیان محرم و نامحاز طرف بعضی بی انصافان یکی از تهمت هایی که در ایران 

اقدس که  ایشان از جمله با خواهر و برادر خود هم ازدواج می کنند! ظاهرًا بهانه ای که برای این تهمت آورده می شود این است که در کتاب مستطاب

است علت اصلی این تهمت و  از جمله شامل احکام دور بهائی است، فقط به تحریم ازدواج پسر با زن پدرش اشاره شده است. اّما عالوه بر آن بدیهی

ول دینی سایر افترائاتی که بر آئین بهائی زده شده همانی است که موجب زدن تهمت به ادیان گذشته و پیروان آن بوده است. آن علِت اصلی، عدِم قب

ین جدید بساط عّزت و قدرت ظاهره جدید از طرف بعضی علمای بی انصاِف دین یا ادیان قبل از آن است. این قبیل علما از ترس این که با قبول د

زنند. شان از دست  برود، چشم دیدن آن را ندارند و برای تخطئۀ آن و فریب مقلدینشان، به هر افترا و تهمت و دروغ و تحریف و حیله ای دست می 

اعضای خانواده نیز در حقیقت ریشه در  تهمت ازدواج با 32شواهد تاریخی آن را از جمله می توان در کتاب مستطاب ایقان از حضرت بهاءاهلل یافت.

 همین علت دارد وااّل چنانکه در زیر توضیح آن خواهد آمد، بهائیان با اعضای خانوادۀ خود ازدواج نمی کنند.

یست. چنان خالصه و لّب مطلب آن که ذکر صریح تحریم ازدواج پسر با زن پدرش در کتاب مستطاب اقدس دلیل بر مجاز بودن ازدواج با دیگر محارم ن

که از آثار حضرتشان در توضیح بعضی آیات کتاب مستطاب اقدس است، در جواب سؤال پنجاهم « رسالۀ سؤال و جواب»که خود حضرت بهاءاهلل در 

بهائی نیز بنابراین در دیانت  33«جواب: این امور هم به ا منای بیت العدل راجع است. سؤال: از حلّیّت و حرمت نکاح َاقارب.»چنین می فرمایند: 

بیّن و  شارح محارم بجز زن پدر وجود دارد، نهایت آن که حضرت بهاءاهلل تعیین آن را به عهدۀ بیت العدل اعظم گذاشته اند. حضرت عبدالبهاء م 

رمِت نکاح پسر به زوجات پدر مرقوم نموده بو»منصوص آثار حضرت بهاءاهلل نیز در این خصوص چنین توضیح می فرمایند:  دید؛ صراحِت در خصوص ح 

کم دلیل بر ِاباَحِت دیگران نه. مثاًل در قرآن می فرماید  م  َو َلحم  الِخنزیر»این ح  رَِّمت َعلیک م  الَمیتة  َو الدَّ   34«ن نیست که خمر حرام نه.آاین دلیل بر  «ح 

ضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء ندارند. ایشان بجای آن که متأسفانه آنان که تهمت به بهائیان زده و می زنند، ابدًا توجهی به این شواهد از آثار خود ح

این برای بپرسند حکمت و دلیل موکول کردن تعیین سایر محارم به آینده به وسیلۀ بیت العدل اعظم چیست، زبان به تهمت های ناروا گشوده اند. بنابر

 ن دیانت بهائی در خصوص تعیین محارم توّجه کنیم. روشن شدن موضوع ضروری است ضمن توضیح دلیل و حکمت این امر، بر بینش نوی

ر وضع و در مورد حکمت موکول کردن نه تنها تعیین سایر محارم، بلکه بسیاری احکام فرعی و جزئی دیگر به آینده، باید گفت حضرت بهاءاهلل عالوه ب

است، احکام و قوانینی را که برای تحقق آن اصول الزم « نیوحدت عالم انسا»تشریع و بیان و تشریح اصول اساسی دیانت بهائی که در رأس آن اصل 

احکام نازله در »از آنجا که این  30نازل فرمودند. «مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس»، و «کتاب مستطاب اقدس»است بشخصه در آثارشان بویژه در 

مزبور و « قوانین متنوعۀ وسیعۀ»، حضرتشان تشریع «ه ظهور خواهد رسیدای است که در قرون آتیه به منّص  کتاب اقدس هستۀ مرکزی قوانین متنّوعه وسیعه

آنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر »آن را به عهدۀ بیت العدل اعظم، مرکز جهانی جامعۀ بهائی، گذاشتند:  36«بسط اصول و تفصیل متفّرعات»

ج . ری دارند ِانَّه  نازل نشده، باید ا منای بیت عدل مشورت نمایند آنچه را پسندیدند م  َدبّر  اْلَعِلیم  َو الم  ْم َماَیَشاء  َو ه  ه   35«ی ْلِهم 

در نظام احکام آئین تازه اشاره « ضرورت انعطاف و عدم تصلّب و انجماد»در بارۀ علت و حکمت چنین تفویضی، در مقدمۀ کتاب مستطاب اقدس به 

روش « ای نازل شده که مقّدر است به مرور زمان به وجود آید. صوص جامعهبعضی از احکام کتاب مستطاب اقدس مخ»شود که شده و بیان می

مسائل کلّیه که اساس »حضرت عبدالبهاء در توضیح این مقام چنین می فرمایند: »گونه توضیح داده شده: دستیابی به این هدف در مقّدمۀ مذکور این

و حکمت این است که زمان بر یک منوال نماند تغیّر و تبّدل از خصایص و لوازم  العدل شریعت  اهلل است منصوص است ولی متفّرعات راجع به بیت

العدل اعظم به نّص صریح مختار است که با تغییر مقتضیات بیت «نماید ...العدل به مقتضای این مجری میامکان و زمان و مکان است لهذا بیت 

   33«تواند احکام منصوصه را نسخ و یا تعدیل نماید.تغییر دهد ولی هرگز نمی زمان احکام و قوانینی را که خود وضع نموده نسخ نماید یا

، خود از عالئم سالمت و پویایی «عدم تصلّب و انجماد»همانطور که مشهود است و دانایان جهان نیز تصدیق می کنند، این خاصیّت انعطاف پذیری و 

دد. در بارۀ این خاصیّت در ارتباط با سیستم های دینی حضرت عبدالبهاء هر دینی را دارای و پیشرو بودن هر نوع سیستم دینی یا غیر دینی تلقی می گر

قسمی به عالم اخالق تعلّق دارد و آن علویّت عالم انسانی و ترّقیات بشر و معرفة اهلل است و کشف حقایق اشیاء این امر معنوی »دو قسمت می دانند: 

این فضائل عالم انسانی در »و  35.«کند؛ این اساس جمیع ادیان است؛ لهذا اساس ادیان الهی یکی استاست و اصل اساس الهی ابدًا تغییری نمی 

... ]بنابراین[ در هر دوری از َادوار تجدید گردد؛ زیرا در اواخر هر دوره شریعت اهلل روحانیه یعنی فضائل انسانیه از میان می رود و صورتش باقی می ماند
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تعلق به عالم جسمانی دارد مثل صوم و َصالت و عبادت ونکاح و َعتاق و محاکمات  ومعامالت و »و قسم دّوم  55...«ی گردد دورۀ هر پیغمبری تجدید م

ت و معامالت مجازات و قصاص بر قتل و ضرب و سرقت و جروحات، ... در هر دور ی  از ادواِر انبیاء، تبدیل و تغییر یابد و منسوخ گردد؛ زیرا در سیاسا

 (55« )و سائر احکام، به اقتضای زمان، البد از تغییر و تبدیل است.و مجازات 

در »...  در ادامۀ بیان فوق، حضرت عبدالبهاء مصادیقی از احکام فرعی مزبور را در خصوص محارم در ازدواج در ادوار گذشته چنین بیان می فرمایند:

رد مثل سارا که خواهر حضرت ابراهیم بود در زمان آدم چنان مقتضی بود که انسان زمان ابراهیم مقتضی چنان بود که انسان خواهر مادری خود را بگی

  54.«خواهر خود را بگیرد چنان که هابیل و قابیل نمودند لکن در تورات حرام است ... پس این گونه احکام در هر دوری تغییر می کند و فرع است

به آینده، بررسی دیدگاه دیانت بهائی در خصوص تعیین محارم شایان  52ازدواج بهائی پس از ذکر حکمت و دلیل موکول کردن تعیین سایر محارم در

تطابق »اساس اصل توّجه است. چنانکه در نقل قول های زیر از آثار بهائی دقیقًا مشاهده خواهید فرمود، در این دیدگاه به استفاده از علم و َمَدنیّت بر 

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:  53است توجه ویژه ای شده است که توضیح آن در این مختصر نمی گنجد.که یکی از اصول تعالیم بهائی « علم و دین

نماید که از جنِس َبعید باشد؛ یعنی بین زوجین هر چند ب عد بیشتر  در َالواح سائره به صریح عبارت مرقوم که در ازدواج حکمِت ِالهیّه چنان ِاقتضا می»

الله قویتر و خوش سیماتر و صّحت و عافیت بهتر گردد؛ و این درفنِّ طّب نیز مسلّم و محّقق است و َاحکام ِطبّیه َمشروع و عمل به موجِب آن َمنصوص و  س 

 قوع گردد و در اینفرض. لهذا تا تواند انسان باید خویشی به جنس بعید نماید و چون امر بهائی قّوت گیرد مطمئن باشید که ازدواج به َاقِربا نیز نادر الو

ِاقتراِن ]= ازدواج[ َاقارِب »و نیز:  54«خصوص مکاتیب متعّدده مرقوم گردیده ... و قبل از تشکیل بیت عدل این احکام راجع به مرکز منصوص است.

ای نیست که به قواِعِد  غیِر منصوص راجع به بیت العدل است که به قواِعِد َمَدنیّه و مقتضاِی ِطّب و ِحکَمت و ِاستعداِد طبیعِت بشریّه قراری دهند و شبهه

در اقتران هر چه دورتر موافق تر زیرا ب عِد َنَسب و خویشی بین زوج و زوجه َمداِر »و نیز:  50...«َمَدنیّه و طبابت، وصلِت جنس بعید َاقرب از جنس قریب 

ؤال نموده بودید رجوع به آیات نمائید و تا بیت ای بنده بها، از طبقات محرمات س»نیز:  56«ِصّحِت ب نیۀ بشر و اسباِب ا لفت بین نوع انسانی است.

 55«]= وابسته[ به آن یوم است.عدل عمومی تشکیل نیابد متفّرعات بیان نگردد مرهون 

کِم َمحارم در ازدواج بهائی را بر طبق نصوص قاطعۀ فوق مشخص خواهند فرمود. عالوه بر معیارهای فوق در  در آینده بیت العدل اعظم جزئیات ح 

کم نجس بودن دگراندیشان در ادیان گذشته منسوخ گردیده و « وحدت عالم انسانی»زبور، از آنجا که در دیانت بهائی بر اساس اصل نصوص م ح 

کم تک همسری تجویز و اختیار بیش از یک زن در « تساوی حقوق مردان و زنان»بهائیان می توانند با آنها ازدواج کنند، و از آنجا که بر اساس اصل  ح 

تعه و صیغه و داشتن کنیز و ازدواج با او حرام گردیده است، همۀ این عوامل نیز در کم و کیف حکم مزبور جلوه های بدیزما عی خواهد ن واحد ممنوع و م 

 روزی آن هم بسی هیجان انگیز است.نمود که حتی تصّور ناقص ام

در عوض جامعه ای بدیع در سده های آینده همچون خورشیدی تابان به این ترتیب بافت و شکل و نظم جامعۀ قدیم بکلی تغییر خواهد کرد، و 

معنوی خود از  -انسانی -سربرخواهد آورد. در چنین جامعه ای اساس بر وحدت در کثرت و عدالت خواهد بود؛ وحدت و عدالتی که در همۀ ابعاد مادی

. جامعۀ جهانی بهائی می آموزد و می کوشد که هم اکنون نیز به نمونۀ هر خانه و خانواده ای شروع خواهد شود و تا ب عِد جهانی آن خواهد درخشید

براساس هدایاتی که در فوق ذکر شد، نه تنها خبری از ازدواج با محارم  -برخالف تهمت های بی انصافان -کوچکی از آن دست یابد. در این جامعه 

بشر، این جامعه از جمله جوامع شاخصی محسوب می شود که در آن ازدواج با  نیست، بلکه برای ایجاد ارتباط و اتحاد هر چه بیشتر میان آحاد نوع

ست وحدت جنس بعید رایج است تا افراد از نژادها و ادیان و فرهنگ ها و جوامع گوناگون با یکدیگر عقد ازدواج و محبت ببندند. این جامعه معتقد ا

حضرت بهاءاهلل به منظور ایجاد اتّحاد در جهان ظاهر شده اند و اتّحاد »عظم می فرمایند: عالم انسانی را باید از خانواده ها شروع کرد. بیت العدل ا

 53«خانواده اتّحادی اساسی و بنیادی است.

 سامان ب.

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 آورده می شود:نظری در مورد مقالۀ فوق در سایت ولوله در شهر نوشته شده است که عینًا 

 شهرام

(۱۲.۱۳.۳۴( )۱۳.۱۱.۱۱۴۱) 

ی ستیزان را نیز با تشکر از نویسنده این مقاله که واقعا حق مطلب را ادا کرده اند. تنها موضوعی که الزم است به ان بیشتر توجه شود مطلبی است که بهای

ادر، مادر دختر، پسر، پدر، عمه، خاله ،عمو و دایی( و اقارب )دختر و پسر به سهو و خطا انداخته است و ان اینکه در معانی و فرق بین محارم )خواهر، بر

سؤال: از حلّیّت و حرمت نکاح »عمو، و عمه و خاله ( توجهی نشده است . در رساله سوال و جواب فقط صحبت از محدوه اقارب است نه محارم: 

لعدل اعظم حّد اینکه آیا با پسر عمو و دختر خاله هم میشود ازدواج کرد را به آینده بیت ا« َاقارب. جواب: این امور هم به ا منای بیت العدل راجع است.

ولی این  موکول کرده اند چون از نظر علمی هم همچنان که حضرت عبدالبهاء نیز فرمودند هر چه محدوده اقارب دورتر باشد نسل بعد سالمتر خواهد بود

ان هنوز امری بسیار رایج است . وضع محارم در دیانت بهایی کامال مشخص است و حتی از محدودات این نوع ازدواجها در بسیاری از فرهنگها و ادی

ت. مثال اسالم هم فراتر است. آنچه که به بعد موکول شده در مورد ازدواج با اقارب است و بس. توضیح آنکه در اسالم بین محرمات و منهیات فرق اس

از محرمات وضع شده غیر از ازدواج با زن پدر که نهی شده است. حضرت بهاءاهلل در کتاب « د حرم علیکمق»ازدواج با تمام طبقات محارم با حکم 

 اقدس تصریح میفرمایند که زن پدر هم از محرمات است نه از منهیات و در واقع طبقات محرمات را وسعت داده اند.
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 وقتی بهائی ستیزان با ادب و با حیا می شوند!

تکهرار مهی کننهد و هنگهام مطهرح کهردن آن ژسهِت « حقوق شهروندی و فرقه ضالّۀ بهائیّهت»هایی که سایت های ضد بهائی در ذیل عناوینی چون یکی از ایراد

 می خواهند، این است: « پوزش فراوان»حیا و ادب هم به خود می گیرند و از خوانندگان به جهت طرح آن 

اب بهاءاهلل کسانی که امر بهائی را نپذیرند و انکار نمایند زنا زاده اند. ایشان در مورد منکرین )با عرض پوزش فراوان از خوانندگان( از نظرجن

خویش چنین فرموده اند: من ینکر هذا الفضل الظاهر ]الباهر[ المتعالی المنیر ینبغی له بان یسئل عن امه حاله فسوف یرجع الی اسفل 

عزیه(هم که مخالف او بودند رحم نمی کند و آنها را با این عبارت زنا زاده می نامد!  الجحیم. یعنی حتی به برادر و خواهر خود)ازل و

همچنین شهروندانی هم که بغض جناب بها را در دل داشته باشند باید بدانند که حرام زاده اند و باید بروند حال خود را از مادر خود 

باب یازدهم تصریح شده است که: قل من کان فی قلبه  ۳۳۳ی صفحه کتاب گنج شایگان و مائده آسمان ۱۳بپرسند چنانکه در صفحه 

بغض هذا الغالم )بهاء( فقد دخل الشیطان علی فراش ا ّمه بگو هرکس در قلبش دشمنی این غالم )بهاءاهلل( را داشته باشد قطعا شیطان در 

 55ر و رختخواب مادرش رفته است!بست

 و سایت دیگری ضمن طرح همین ایراد می نویسد: 

 455خواننده ی محترم این مقال گردم. عّزت قلمم را بیش از آن می دانم که ادامه دهم و شرمنده ی

و بیهان مزبهور ایشان که برای انحراف افکار و تخدیش اذهان نسبت بهه آئهین بههائی از ههیچ دروغ و تهمهت و افتهرا و تحریفهی ابهائی ندارنهد، بها تحریهف معنهی د

قصهد ایهن دو بیهان اسهت، نتیجهه بگیرنهد و وانمهود کننهد خهدای نهاکرده ههر غیهر بههائی چنهان اسهت کهه نوشهته انهد. حهال آن کهه سعی دارند معنایی غیر از آنچهه م

ی از غیهر طبق توضیحاتی که در زیر تقدیم خواهد شد، ضمن روشن شدن معنی و مفههوم و مقصهود از آن، معلهوم مهی گهردد بیانهات مزبهور ابهدًا مربهوط بهه احهد

آئهین بههائی را ِانکهار کهرده و نسهبت بهه صهاحِب ایهن فضهل « فضل ظاهر باهر متعهالی منیهر»لکه صریحًا و صرفًا و فقط مربوط به کسی بوده که بهائیان نبوده؛ ب

داشهته اسهت. و نیهز چنانکهه در قسهمت آخهر مقالهه بهه آن خواههد پرداخهت، روشهن مهی گهردد کهه حضرتشهان در ایهن « بغهض و کینهۀ قلبهی»یعنی حضرت بهاءاهلل 

ی دیانهت بههائی بیان که مربوط به قبل از استقالل کامل دین بهائی از دین بهابی در َاواسهِط دوران تبعیهد حضهرت بههاءاهلل بهه ادرنهه، و قبهل از اعهالن عمهوم دو

و سههههوابق و و پههههیش از نههههزول کتههههاب مسههههتطاب اقههههدس و تشههههریع احکههههام جدیههههد بهههههائی در زنههههدان َعّکهههها مههههی باشههههد، اساسههههًا مطههههابق زبههههان و فرهنههههگ قههههوم و لحههههن 

نکرین زمان حضرتشان با آنها مأنوس بوده اند، چنان فرموده اند و نه مطابق اصطالحات بها  ئی. اصطالحاِت آشنای قرانی و اسالمی و شیعی که م 

بغض آن چنین فرموده است؟  حضرتشان نکر و م   می فرمایند:  حال باید دید این فضل چیست و چرا آنقدر مهم است که شارع آئین بهائی در مورِد م 

تمّسک: اّول کلمۀ َفَضرب  الرِّقاب ]= زدن گردن ها[ و ثانی َحرق کتب ]= سوزاندن کتب[ و ثالث ِاج نکرین به چهار کلمه م  عرضین و م  تناب م 

هار َسدِّ عظیم از از ِملِل ا خری ]= دوری از دیگر ملت ها و نجس دانستن آنها[ و رابع فنای َاحزاب. حال از فضل و اقتدار کلمۀ الهی این چ

بین از لوح َمحو گشت و ِصفاِت َسب عی ]= صفاِت درندگی و حیوانی[ را به صفاِت روحانی تبدیل نمو د ... میان برداشته شد و این چهار َامِر م 

ِت الفت و اتّحاد و ای اهل عاَلم، فضل این ظهوِر َاعظم آن که، آنچه سبِب اختالف و فساد و ِنفاق است از کتاب َمحو نمودیم و آنچه علّ 

جتناب نمایند اتّفاقست ثبت فرمودیم َنِعیَمًا ِلْلَعاِمِلیَن. مکّرر وصیّت نموده و می نمائیم دوستان را که از آنچه رائحۀ فساد استشمام می شود ا

 454د.بل فرار اختیار کنن

 ین می فرمایند:توصیف این فضل چن و در بیانی دیگر که مربوط به قبل از اظهاِر امر حضرتشان است در

مِکنات گواه که این عب ماِء. ذّراِت کائنات شاهد و حقایِق م   الّذی ِبه ف ِتَح باب  الَعطاِء َعلی َمن ِفی ااَلرِض َو السَّ
َ
د از ظهور و ِاظهاِر َامر ِبسِمی

در َاسحار َحنینش و در َایام َضجیجش. در مقصودی جز نجاِت ِعباد و ِاطفاِء ناِر َضغینه و ِعناد نداشته و ندارد. در لیالی ندایش مرتفع و 

کتِب َسماوی از قراری که بعضی از َاحزاب ذکر نموده و می نمایند َحرِق کتب و قتل نفوس و منع از ِاتحاد که سبب اعظم است از برای 

در طفولیت در کتابی که نسبتش به مرحوم مغفور  ترّقی ِعباد و ِارتقاِء بالد بوده ولِکن در ف رقان و َبیان َاعَظم از آن مذکور و َمرقوم. این مظلوم
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واقع ماّل باقر مجلسی بوده غزوۀ َاهل ق َریظه را مشاهده نمود و از آن حین َمهموم و َمحزون بود بشأنی که قلم از ذکرش عاجز. اگر چه آنچه 

بیکران مشاهده می شد لذا در آن ایام از حّق َجلَّ  شده َامر اهلل بوده و مقصود جز قطِع داِبِر ظاِلمین نبوده، ولکن چون دریای عفو و فضل

ع جمیع َاطوار و َجالل ه می طلبید آنچه را که سبب َمحبَّت و ا لفت و اتّحاِد ک لِّ َمن َعَلی ااَلرض بوده؛ تا آن که در دویم ماِه مولود قبل از طلو

روج می داد. این انقالب  نقلب شد؛ انقالبی که بشارِت ع  توالی نازل و ظاهر؛ بعد، َامواِج َبحِر َبیان ِذکر و ِفکر م  تتابع و م  تا دوازده یوم م 

ور ِاذًا ف زت  بما َجَعَله  اهلل  ه  شرق و موجود؛ ِالی َاِن انَتَهی ااَلمر  ِالی حیِن الظُّ َمبَدَء َفَرِح العاَلمیَن َو َمشِرَق الَعطاِء  َمشهود و تجلّیاِت َنیِر ِاطمینان م 

بَرِم َمحتوم برداشتیم و آنچه علِّت ِلَمن ِفی السَّ   مواِت َو ااَلَرضین؛ و بعد از قلِم َاعلی آنچه سبِب زحمت و َمشقَّت و ِاختالف بوده به َامِر م 

وٍب َو ظاِلٍم َمبغ وض ]= انکار نمی کند وِر ِااّل ک لُّ غاِفٍل َمحج  ه  این ظهور را مگر هر  فضل ِاتّفاق و ِاتّحاد نازل و جاری. ال ینِکر  َفضَل هَذا الظُّ

نِصفینَ  وبی ِللم  وبی ِلک لِّ صاِدٍق َامین. غافل محجوب و ظالم مبغوض[ َالواِح نازلۀ مقّدسه و لوح فدا شاهد و گواه. ط  َو ط 
452 

 می فرمایند: « کتاب  َعهدی»و در وصیتنامۀ خود 

ت، ِاخماِد ناِر َضغینه و َبغضا بوده که شاید آفاِق َافئدۀ َاهل عالم به نور َمقصوِد این مظلوم از حمل شداید و بالیا و ِانزاِل آیات و ِاظهاِر َبیِّنا

ر گ نوَّ  ردد و به آسایش حقیقی فائز گردد.ِاتّفاق م 

 و نیز: 

 َخطیِر َعظیم این مظلوم اراده نموده فساد و نزاع و جدال و اختالف و تفریق را به قّوۀ َملکوتی از ما بین َاحزاب عاَلم بر دارد و نظر به این َامرِ 

وبی ِلَمن َانَصَف فی هذا ااَلمر  کرَّر به زندان رفته و تحِت َسالسل و َاغالل َایّام و َلیالی گذرانده. ط  الَمتین َو هذا النَّبأ الَعظیم.م 
453  

 و حضرت عبدالبهاء جانشین حضرتشان می فرمایند: 

ظمی وا لفت با جمیع ملل و صداقت و امانت و در این دور بدیع و قرن جلیل َاساِس دین اهلل و موضوع شریعت  اهلل َرأفِت ک بری و رحمِت ع 

 454ِاعالن وحدِت عالم انسانست.مهربانی صمیمی قلبی با جمیع طوائف و ِنَحل و 

ی کههه خههوی آیهها ایههن فضههل و ایههن هههدف همههانی نیسههت کههه هههر انسههان واقعههی صههلح جههو و بیههزار از بغههض و کینههه و جنههگ و نفههرت طالههب آن اسههت؟ انسههان هههای

نکههر صههلح و وحههدت عههالم انسههانی و محبّههت بههین نههوع بشههر نی سههتند. انسههانی شههان بیههدار اسههت، چههه بهههائی چههه غیههر بهههائی، چههه معتقههد بههه دیههن و چههه بههی دیههن، م 

نکِر چنین فضل و هدف کسی است که قدر مقام واالی انسانی خود را نشناخته و به دور از خوی انسانی، اسیر خوی شهیطانی  شهده اسهت. متأسهفانه بلکه، م 

در دو بیههان حضههرت بهههاءاهلل نیههز، « شههیطان»انسههانی، عههدم درک مفهههوم و معنههی حقیقههی  -عههالوه بههر عههدم توجههه بههه روح و حقیقههت ایههن فضههل و هههدِف الهههی 

ا ناپهاک و نجهس و پلیهد مهی داننهد. موجب برداشتی اشتباه توسهط نامهربانهان بههائی سهتیز شهده تها بهه تحریهف آن پرداختهه، وانمهود نماینهد بهائیهان غیهر بهائیهان ر

من حههال آن کههه چنانکههه از شههواهد فههوق از آثههار بهههائی آشههکار اسههت، حضههرت بهههاءاهلل در ظهههور بهههائی حکههم نجههس دانسههتن دیگههران و جهههاد مههذهبی بههرای مههؤ

 ساختن این و آن و نیز کشتن غیر مؤمنین و کینه و دشمنی حتی با دشمنان دین را صریحًا نهی فرموده اند. 

آثههار بهههائی در اینجهها جهههت روشههن تههر شههدن وجههوهی دیگههر از مقصههود حضههرت بهههاءاهلل در دو بیههان مزبههور بایههد اشههاره ای نیههز بههه مفهههوم شههیطان نمایههد. شههیطان در 

بههه  450.مفهههومی جسههمانی و محسههوس نیسههت بلکههه حههالتی از روح و نفههس انسههانی اسههت کههه از خههدا غافههل شههده اسههت و بعضههًا بههه نفههس اّمههاره تعبیههر مههی گههردد

 عنوان مثال حضرت بهاءاهلل می فرمایند: 

وَن الجهات ِانّه  ِمَن النّفس ... َو اعَلم أّن ِللنَّف س َجناَحین ِان طاَرت فی َهواِء ثّم اعَلم أنَّ حیاَة االنسان ِمَن الّروح َو تَوّجه  الّروح ِالی جهٍة د 

بِّ َو الرِّضا ت ْنَسب  ِاَلی الرَّحمن َو ِان طاَرت  یطاِن أعاَذَنا اهلل  َو ِایّاک م ِمنها یا َمالَ العارفین َو ِانَّها ِاَذا اشتَعلت الح  فی َهواِء الَهوی ت ْنَسب  ِاَلی الشَّ

طَمئِنّة َو الَمرِضیَّة َو ِاِن اشتَعلت ِبنارِ  الَهوی ت سّمی ِباالأّماَرة ... بناِر َمَحبَِّة اهللِ ت سّمی ِبالم 
456 

 مایند: و حضرت عبدالبهاء می فر
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روح انسانی دو جنبه دارد یا رحمانی یا شیطانی یعنی استعداد نهایت کمال را دارد و همچنین استعداد نهایت نقص را اگر اکتساب فضائل 

 455قبائح کند َارَذل موجودات گردد. کند اشرف ممکناتست و اگر اکتساب

هههوس گشههته و نفههس اّمههاره در او غلبههه یافتههه اسههت. از ایههن َمنظههر همههۀ انسههان ههها فطرتههًا بههه تعبیههری دیگههر شههیطان همههان جنبههه ای از انسههان اسههت کههه اسههیر هههوی و 

ن و فضههائل پههاک آفریههده شههده انههد و قابلیههت آن را دارنههد کههه همههانطور پههاک بماننههد و قابلیههت ایههن را هههم دارنههد کههه خههدای نههاکرده اسههیر هههوی گردنههد و از شههؤو

ی همین از طرف خدا ظاهر می شهوند کهه بها تربیهت روحهانی بهه انسهان هها کمهک کننهد تها فطهرت پهاک خهود انسانی و رحمانی غافل شوند. مربیان آسمانی برا

آثهار  را حفظ نماینهد و اگهر از فطهرت روحهانی خهود غافهل شهده، اسهیر هواههای شهیطانی شهده انهد بهه اصهل فطهری خهود بهاز گردنهد. بهر همهین اسهاس اسهت کهه در

 جمله حضرت بهاءاهلل می فرمایند:بهائی ذکر شده حسن عاقبت مجهول است. از 

طیع و  سن خاتمه مجهول است. ای بسا عاصی که در حین موت به جوهرایمان موّفق شود و َخمر بقا چشد و به مالأ اعلی شتابد و بسا م  ح 

 453سَفِل َدَرکاِت نیران مقّر یابد.مؤمن که در وقِت ِارتقای روح تقلیب شود و به اَ 

 :  و حضرت عبدالبهاء می فرمایند

سن عاقبت مجهول است و نمی داند چه بسیار انسان در بدایِت حال نفس َزکی بوده بعد منصرف از آن شده نظیر َیهوداِی َاسَخری وطی در  ح 

بدایت بسیار خوب و در نهایت بسیار بد شد و چه بسیار که در بدایت بسیار بد است و در نهایت بسیار خوب مثل پولس َحواری که در 

مسیح و در نهایت َاعَظم بنده مسیح پس عاقبت حال انسان مجهول است در این صورت چگونه می تواند خود را ترجیح بر بدایت دشمن 

قّرِب درگاه کبریاء هستم و آن  مردود زیرا دیگری دهد لهذا باید که در بین بشر ابدًا تعّصبی نباشد نگوید من مؤمنم و فالن کافر نگوید من م 

 455حسن خاتمه مجهول است.

ین دارنهد کهه در متون اسالمی نیز ضمن اشاراتی به مفهوم فوق از شیطان، به این حقیقت نیز اشاره شده است که ههر انسهانی حتهی انبیهاء بها خهود شهیطانی قهر

راهنمهای دیگهر انسهان سعی در انحراف ایشان دارد، ولی فقط انبیاء و مربیان آسمانی هستند که بر شهیطان نفهس خهود غالهب انهد و بهه ایهن واسهطه مهی تواننهد 

سورۀ آل عمران اشهاره فرمهوده انهد بها ههر آدمهی کهه متولهد مهی شهود شهیطانی ههم  4۳۳ها باشند. از جمله از حضرت صادق نقل شده است که در توضیح آیۀ 

وادارد و یها بهه اسهالم درآورد و  قرین او می گردد و حتی در مورد حضرت رسول هم چنین است، ِااّل آن که حضرتشان توانسته است شیطان خهود را بهه تسهلیم

و از همسر رسول خدا جناب عایشه معنایی مشابه نقل شده است که حضرت رسول به او فرمودنهد حتهی ایشهان نیهز شهیطانی دارنهد  445او را مهار و کنترل کند.

 آقای مرتضی مطهری می نویسد:  نیز 444ولی خداوند حضرتشان را کمک فرموده تا بر شیطان خود غلبه نماید تا اسالم آورد و تسلیم شود.

یطانی َاسَلَم ِبَیدی یعنی شیط ان من شیطان درونی که دعوت به بدی می کند همان نفس َاّماره است . پیامبر اعظم )ص( می فرمایند: ِانَّ الشَّ

وِء ِاالَّ ما َرحِ   به دستم مسلمان شد.َو ما اَُبرُِّی َنْفسی اَرٌة ِبالسُّ وٌر َرحیٌم )َم َربِّی اِ ِانَّ النَّْفَس اَلَمَّ آیه باال نشان می دهد که ( ۳۳یوسف، نَّ َربِّی َغف 

 442ن را از حالت بی قیدی خارج کنند.این نفس در همه وجود دارد حتی پیامبر خداانبیا آمده اند این میل )نفس اماره( را کنترل کنند و آ

ف بیانات حضرت بهاءاهلل زده اند. اینک چنانکه وعهده شهد، در قسهمت آخهر مقالهه، با توضیحات فوق روشن می گردد که چگونه نامهربانان دست به تحری

طهابق زبهان شواهدی را از آثار و کتب شیعی به نقل از قران مجید و حضرت محّمد و ائمۀ اطهار تقدیم می کند تا روشن گردد حضهرت بههاءاهلل در حقیقهت م

نکهرین زمهان حضرتشهان بها آنهها مهأنوس بهوده انهد، چنهان فرمهوده  و فرهنگ قوم و لحن و سهوابق و اصهطالحاِت آشهنای قرانهی و احادیهث اسهالمی و شهیعی کهه م 

آن آثهار اسهت. و اند و نه مطابق اصطالحات بهائی؛ و سابقه وعین اصطالحاتی که در دو بیهان مزبهور بهه کهار رفتهه، در آثهار اسهالمی وجهود دارد و ریشهۀ آن در 

هههه»ر همهههین آثهههار و کتهههب اسهههالمی و شهههیعی دقهههت مهههی کردنهههد، مفههههوم شهههیطان و جالهههب آنکهههه اگهههر بههههائی سهههتیزان حتهههی د هههیطان  َعلهههی ِفهههراِش ا مِّ و « َفَقهههد َدَخهههَل الشَّ

ه حاَله» ََل َعن ا مِّ
را نیز بوضوح می فهمیدند و با برداشت ههای نادرسهت خهود، در حقیقهت بهه خهود و عقایهد شهیعی خهود ایهراد نمهی گرفتنهد « َینَبغی َله  ِبَان َیسئ

 کردند. تیشه به ریشۀ خود نمی زدند و غیر منصفانه دو بیان حضرت بهاءاهلل را دستاویز انواع تهمت ها و سوء برداشت های خود علیه بهائیان نمی  و
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بها توجهه بهه اینکهه دیانهت بههائی کهه در فهوق اشهاره شهد، و « ههدف»و « فضهل»عالوه بر آن، ایشان این حقیقت را نیهز بایهد درنظهر گیرنهد کهه بها توجهه بهه مفههوم 

ههبِغِض خاّصهی قبههل از اسهتقالل کامههل دیهن بهههائی از دیهن بههابی در اواسهط دوران تبعیههد حضهرت بهههاءا نِکهرین م  هلل بهه ادرنههه، و امثهال دو بیههان مزبهور در توصههیف م 

، هرگهز در دیانهت 443ن عکها  نهازل شهدهقبل از اعالن عمومی دیانت بهائی و پیش از نزول کتهاب مسهتطاب اقهدس و تشهریع احکهام دور جدیهد بههائی در زنهدا

کمهی دینهی  تشهریع نگردیهده کهه  مهثاًل دگهر اندیشهان بهائی و از جمله در آن کتاب مستطاب و الواح و آثار نازلۀ پس از آن، نه تنها ایهن نتیجهه گرفتهه نشهده و ح 

بهار یههک دار و بهرگ یههک »لم بایههد معاشهرت کهرد و همگههان را یها شههروندان غیههر بههائی َمبغههوض یها نجهس انههد، بلکهه صههریحًا دسهتور داده شههده بها همهۀ اهههل عها

کهِم نجهس بهودن ایهن و آن و منهع معاشهرت بها ایشهان، تشهریع  -بطور خاّص، شواهد سّوم و چههارم  -اّما از شواهد زیر 444دانست.« شاخسار از آثهار اسهالمی، ح 

 و مستفاد و معمول گشته است. 

ین شههواهدی و بهها درنظههر گههرفتن برداشههت ههها و نتههایج گرفتههه شههده از آن توسههط بهههائی سههتیزان، آیهها ایشههان بههاز هههم بههه ایههن ترتیههب، حقیقتههًا نمههی دانههم بهها دیههدن چنهه

ت! اّمها ژست ادب و حیها بهه خهود خواهنهد گرفهت و َدم از حقهوق شههروندی خواهنهد زد؟! یها بهه مصهداق یهک بهام و دو ههوا توّهمهاتی دیگهر بهه ههم خواهنهد بافه

منصههف، خههود در ایههن شههواهد تعّمههق و قضههاوت خواهنههد فرمههود و بههه چشههم َسههر و ِسههّر عههالوه بههر دیههدن بههی انصههافی و بههی حیههایی  مطمهئن اسههت خواننههدگان عزیههز و

   440بهائی ستیزان، مقصود و مفهوم بیانات و تعالیم حضرت بهاءاهلل را بیشتر متوجه خواهند شد.

 را دارد: شاهد اّول: شریک شدن شیطان در رحم مادر کسی که بغض علی و اوالد او 

، ترجمۀ کتاب شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تألیف حاکم ابوالقاسم حسکانی از علمای اهل «سیمای امام علی )ع( در قرآن»در کتاب: 

ْم ِبَصْوِتَک َو اَجْ  ِلْب َعَلیِهْم ِبَخیِلَک َو سنت در قرن پنجم. ترجمه یعقوب جعفرئو نیز در این سوره نازل شده است: َو اْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنه 

وًرا. هرکدام از آنها را ر  یطان  ِااّل غ  م  الشَّ ه  ْم َو ما یِعد  ْم ِفی ااْلَْمواِل َو ااْلَْوالِد َو ِعْده  که می توانی با صدایت تحریک کن و  َرِجِلَک َو شاِرکه 

جوی و آنان را با وعده ها سرگرم کن، ولی شیطان جز فریب لشکر سواره و پیاده ات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت 

عن جابر بن عبداهلل االأنصاری قال: کنا مع النبی صلی اهلل علیه وآله وسلم ا ذ  -4۱۳( 64وعده ای به آنان نمی دهد.)سوره بنی اسرائیل آیه 

ذا الذی أخرج أباکم آدم من الجنة فمضی ا لیه علی غیر أبصر برجل ساجد راکع متطّوع متضرع فقلنا: یا رسول اهلل ما أحسن صالته؟ فقال: ه

 مکترث فهّزه هّزًا أدخل أضالعه الیمنی فی الیسری والیسری فی الیمنی ثم قال: الأقتلنّک ا ن شاء اهلل. فقال: ا نّک لن تقدر علی ذلک، ا نّ 

فی رحم أمه قبل أن یسبق نطفة أبیه! ولقد  لی أجال معلومًا من عند ربّی، مالک ترید قتلی؟ فواهلل ما أبغضک أحد ا ال سبقت نطفتی

شارکت مبغضک فی االأموال واالأوالد، وهو قول اهلل تعالی فی محکم کتابه: )وشارکهم فی االأموال واالأوالد، وعدهم ومایعدهم الشیطان ا اّل 

وال من االأنصار ا اّل یهوّدیًا، وال من  غرورًا( فقال النبی صلی اهلل علیه وآله وسلم: صدقک واهلل یا علی ال یبغضک من قریش ا ال سفاحیًا،

ار اغدو العرب ا اّل دعیًا وال من سائر الناس ا ال شقیًا، وال من النساء ا اّل سلقلقیة وهی التی تحیض من دبرها. أطرق ملیًا فقال: معاشر االأنص

علمنا أنه من أوالدنا، ومن أبغضه أشفینا منه. أوالدکم علی محبّة علی. قال جابر: کنّا نبور أوالدنا فی وقعة الحّرة بحّب علی فمن أحبّه 

 جابربن عبداهلل انصاری گفت: نزد پیامبر بودیم مردی را دیدیم که در حال سجده و رکوع و در حال طاعت و تضرع بود، گفتیم: یا رسول اهلل

بی پروا به سوی او رفت و او به چنان چه نیکوست نماز او؟ فرمود: این همان کسی است که پدرتان آدم را از بهشت بیرون کرد، پس علی 

لرزه ای افتاد که پهلوی راست او به پهلوی چپش و پهلوی چپ او به پهلوی راستش داخل شد، سپس گفت: اگر خدا بخواهد تو را خواهم 

شده که می خواهی مرا  کشت، او گفت: تو توانایی این کار را نداری زیرا که برای من از جانب پروردگارم مهلت تعیین شده است، تو را چه

بکشی؟ به خدا سوگند کسی تو را دشمن نمی دارد مگر اینکه نطفه من در رحم مادر او پیش از نطفه پدرش قرار می گیرد و من دشمن تو را 

عدهم وشارکهم فی االموال و االوالد و عدهم و ما ی»در اموال و اوالد شریک می شوم و این همان سخن خداوند در کتاب محکم اوست: 

پیامبر فرمود: راست گفت تو را، یا علی به خدا سوگند که از قریش کسی تو را دشمن نمی دارد مگر زناکار و از انصار « الشیطان ااّلغرورا

کسی تو را دشمن نمی دارد مگر یهودی و از عرب کسی تو را دشمن نمی دارد مگر بدخواه و از زنان کسی تو را دشمن نمی دارد مگر 

و او کسی است که از پشت حیض می بیند. آنگاه مقداری تأمل کرد سپس گفت: ای گروه انصار فرزندان خود را به محبت علی « سلقلقی»

وادار کنید. جابر گفت: در واقعه حّره اوالد خود را با محبت علی می آزمودیم پس هر کدام که او را دوست می داشت، می دانستیم که او 

 بن ابی طالب یقول: دخلت علی رسول اهلل صلی  -4۱6را دشمن می داشت، از او دور می شدیم. از اوالد ماست و هر کس او 
ّ
سمعت علی

 اهلل علیه و آله وسلم فی وقت کنت ال أدخل علیه فیه، فوجدت رجال جالسًا عنده مشّوه الخلقه لم أعرفه قبل ذلک، فلّما رآنی خرج الّرجل
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م أره قبل ذی؟ قال: هذا ا بلیس االأبالسة سألت ربی أن یرینیه، وما رآه أحد قط فی هذه الخلقة غیری مبادرًا قلت: یا رسول اهلل من ذا الذی ل

وغیرک. قال: فعدوت فی أثره فرأیته عند أحجار الزیت فأخذت بمجامعه وضربت به البالط وقعدت علی صدره، فقال: ما تشاء یا علی؟ 

ل: الأّن ربّک أنظرنی ا لی یوم الدین، خّل عنّی یا علی فإّن لک عندی وسیلة لک قلت: أقتلک. قال: ا نّک لن تسلّط علی. قلت: لم؟ قا

والأوالدک. قلت: ما هی قال: ال یبغضک والیبغض ولدک أحد ا اّل شارکته فی رحم أّمه، ألیس اهلل قال: )وشارکهم فی االأموال واالأوالد( 

 بن ابی طالب)ع( گفت: نزد پیامبر رفتم در زمانی که در آن وق
ّ
ت نزد او نمی رفتم، مردی را دیدم که نزد او نشسته و قیافه به هم ریخته علی

ای دارد و او را پیش از آن نمی شناختم، چون مرا دید به سرعت بیرون شد، گفتم: یا رسول اهلل او چه کسی است که من پیشتر او را ندیده 

و را به من نشان بدهد و او را جز من و تو کسی در این قیافه ندیده بودم؟ گفت: این ابلیس، بزرگ ابلیس هاست. از پروردگارم خواستم که ا

است، می گوید: او را دنبال کردم و او را نزد سنگ های روغن دیدم پس او را گرفتم و به آن سنگ زدم و بر سینه اش نشستم، گفت: یاعلی 

تم: چرا؟ گفت: چون پروردگارت تا روز قیامت به من چه می خواهی؟ گفتم: می خواهم تو را بکشم، گفت: تو بر من تسلّطی نداری، گف

مهلت داده است، مرا رها کن یا علی که تو را نزد من وسیله ای برای تو و فرزندانت وجود دارد، گفتم: آن چیست؟ گفت: هیچ کسی تو و 

« وشارکهم فی االموال و االوالد»فرزندانت را دشمن نمی دارد مگر انیکه من در رحم مادرش شرکت می کنم، آیا خداوند نگفته است: 

عن جعفر بن محّمد علیهما السالم قال: سمعته وهو یقول: ا ذا دخل أحدکم علی زوجته فی لیلة بنائه بها فلیقل: اللهّم بأمانتک  -4۱۱

یه شرکًا للشیطان. فقلت له: أخذتها، وبکلمتک استحللت فرجها، اللهّم فإن جعلت فی رحمها شیئًا فاجعله باّرًا تقیًا مؤمنًا سویًا وال تجعل ف

بلیس:)وشارکهم فی االأموال واالأوالد(  جعلت فداک وهل یکون فیه شرک للشیطان؟ قال: نعم یا عبدالرحمان أما سمعت اهلل تعالی یقول ال 

ش االآیة، قلت: جعلت فداک بأیش تعرف ذلک؟ قال: بحبّنا وبغضنا. جعفربن محمد گفت: هنگامی که یکی از شما در شب زفاف پی

 همسرش وارد می شود، بگوید: خدایا به امانت تو او را گرفتم و با سخن تو فرج او را بر خود حالل کردم، خدایا اگر در رحم او چیزی قرار

ر ا دمی دهی او را نیکوکار و پرهیزگار و مؤمن و سالم قرار بده و شیطان را در آن شرکتی قرار نده. )راوی می گوید( پس گفتم: فدایت گردم آی

وشارکهم فی االموال و »آن، شیطان هم شریک می شود؟ فرمود:آری ای عبدالرحمان، آیا سخن خداوند را خطاب به ابلیس نشنیدی: 

عن ابن عباس قال: بینا رسول اهلل  -4۱۲؟ گفتم: فدایت گردم این کار با چه چیزی شناخته می شود؟ فرمود: با محبت و بغض ما. «االوالد

ه جالس ا ذ نظر ا لی حیة کأنها بعیر، فهّم علی بضربها بالعصا، فقال له النبی صلی اهلل علیه وآله وسلم: مه ا نه ا بلیس وا نی صلی اهلل علیه و آل

قد أخذت علیه شروطًا .ال یبغضک مبغض ا ال شارکه فی رحم أمه و ذلک قوله تعالی: )وشارکهم فی االأموال واالأوالد(. ابن عباس گفت: 

ته بود، نگاهش به ماری افتاد که به اندازه شتر بود، علی خواست او را با عصا بزند، پیامبر به او گفت: دست هنگامی که رسول خدا نشس

نگهدار که او ابلیس است و من با او شرط کرده ام که کسی تو را دشمن ندارد مگر اینکه در رحم مادرش شرکت کند و این است سخن 

 446«وشارکهم فی االموال و االوالد»خداوند:

 نیز:

: این گفتم رو کرده و او را لعن می کند.امیر المؤمنین علیه السالم می فرماید: در کوه صفا پیامبر را دیدم که به شخصی که بصورت فیل بود 

امت را از  گفتم: ای دشمن خدا به خدا قسم تو را خواهم کشت و این شیطان رجیم است. کیست که رسول خدا او را لعن می کند؟ فرمود:

را  گفت: تو گفتم: جزای تو از من چیست ای دشمن خدا؟ شیطان گفت: این جزای من بدست تو نیست. تو نجات خواهم داد. دست

 445ش در رحم مادر او شریک خواهم شد.دشمن نخواهد داشت مگر کسی که با پدر

 ان توهین و یا از ایشان عیبجویی می کند: شاهد دّوم: زنازاده بودن آن که رسول خدا و اهل بیِت او را دشمن می دارد و یا حتی به آن

یا  -۳یا زنازاده است؛  -2یا منافق است؛  -۴از این سه امر است:  خدا فرمود کسی که خانواده مرا دوست نمی دارد برای یکی رسول

 443مادرش درناپاکی به او آبستن شده.

 نیز:



 3 ولوله در شهر

 

46 

 

است: اول دشمنی اهل بیت رسالت صلوات اهلل علیهم؛ دویم آن  از حضرت صادق علیه السالم منقول است که: ولدالزنا را چند عالمت

که مایل است به آن حرامی که از آن خلق شده است؛ سوم آن که دین را خفیف و سبک شمارد؛ چهارم آن که مردم را در حضور ایشان آزار 

 445مادرش در حیض به حامله شده است. ت یامی کند و هیچکس با مردم بد نمی خورد و آزار ایشان نمی کند مگر آن که یا ولدالزنا اس

 نیز:

 سوء نسب دشمنان امیرالمؤمنین )ع(

٭در کتاب ملتفتات از ائمه معصومین )علیه السالم( روایت است که عالمت و نشانه فرزند زنا دشمنی و عداوت با ماست که اهلبیت 

 رسالتیم.

و آله مروی است که هر که دوست ندارد عترت مرا یکی از سه چیز  ٭در کتاب روضه الواعظین از حضرت سید المرسلین صلی اهلل علیه

 است یا منافق است، یا فرزندی که از زنا بهم رسیده است، یا از حیض به هم رسیده است.

 حکایت: در کتاب فصول الحق آمده که جوانی که از دانشمندان عامه است در تاریخ خود ذکر نموده که پدر ابویوسف چون این حدیث را

شنید که دوست ندارد اهلبیت رسالت را فرزند زنا و فرزند حیض، گفت: در این شک و شبهه ای نیست زیرا که پسرم دشمن امیرالمؤمنین 

)علیه السالم( و اوالد طیبین آن حضرت است، و قصه آو آن چنانست که من در شبی در خانه ای مهمان بودم و کنیز صاحب خانه را گرفتم  

بود با آن مقاربت کردم این پسر هم از زنا و هم از حیض تولد یافته است، و پاکی و پلیدی آباء و امهات تا آدم و حوا از با آنکه حایض  

 دوستی و دشمنی با امیرالمؤمنین )علیه السالم( به موجب این حدیث ظاهر می گردد.

المؤمنین )علیه السالم( آمد، گفت: من از دوستان ٭در کتاب خرایج که از کتب مخالفین است ذکر شده است که شخصی به خدمت امیر

شما ام، آن حضرت فرمودند: دروغ می گویی، مخنث و دیوث و ولدالزنا مرا دوست نمی دارند، بعد از چند روز قضیه صفین پیش آمد و 

 همان مرد از مددکاران معاویه ملعون بود و در همان معرکه به جهنم سوزان واصل شد.

الخبار مروی است که حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله خطاب به زوج بتول نمود و گفتند:یا علی هر که دوست دارد ٭در کتاب معانی ا

مرا و تو را و دوست دارد ائمه را که از فرزندان تست پس حمد خدا کند بر پاکی والدت خود، پس به درستی که دوست نمی دارد ما را مگر 

 نمیدارد ما را مگر کسی که ناپاک باشد والدت او. کسی که پاک باشد والدت او و دشمن

٭در کتاب روضه الواعظین از حضرت رسول رب العالمین صلی اهلل علیه و آله مروی است که هر که دوست دارد مرا و اهل بیت مرا پس 

ودند: پاکی والدت، و دوست حمد خدا کند بر اول نعمتی که به او ارزانی داشته است، از آن حضرت پرسیدند اول نعمت کدام است.فرم

 نمی دارد ما را مگر کسی که پاک باشد والدت او.

 حالل زاده شناسد علی و آلش را                 از آنکه نور دوچشم حالل زاده علی است

پس دعای بسیار ٭درکتاب معانی االخبار از حضرت امام جعفر صادق )علیه السالم( مروی است که هر که بیابد دوستی ما را در دل خود 

 کند مادر خود را و به درستی که مادر او به پدر وی خیانت نکرده است.

٭در کتاب روضه الواعظین از حضرت امام محمد باقر )علیه السالم( مروی است که هر که صبح کند و بیابد بر و دوستی ما اهلبیت را در 

ام است مبادی نعم. گفت: پاکی والدت، چنانچه در دیوانی که دل خود پس حمد خدا کند برمبادی نعم؛ از آن حضرت پرسیدند کد

 منسوبست به موالی مؤمنان خطاب به محبان و شیعیان خود نموده فرموده اند:

 طبتم حدیثا کما قد طاب اولکم           و الشوک الیجتنی من فرعه العنب
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شاخ خار انگور نتوان چید. و مترجم آن کتاب این مضمون را به نظم یعنی: پاکید شما در حالتی که نوید،  چنانکه پاکست اول شما، و از سر

 آورده:

 هستید شما پاک ز ناپاکی                 پاکست چه اول شما را دستور

 هست این همه، زانکه نیست در اصل قصور                         آری نتوان ز خار چیدن انگور

لیه السالم( ظاهر می شود که خلقت مخالفان و دشمنان حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( از نطفه پس، از اخبار و آثار اهل بیت اطهار )ع

 425د و مرضی است ناشی از سوء میالد.متنجسه اند و این علتی است مادر زا

 نیز:

 424کسی عیب علی گوید زنا زاده است. هر

 ورزد: شاهد سّوم: نجس بودن آن که به ائمه دشنام دهد یا با آنان دشمنی 

ته اگر مسلمانی به پیامبر اسالم یا حضرت فاطمه زهرا یا به یکی از دوازده امام سالم اهلل علیهم اجمعین دشنام دهد یا با آنان دشمنی داش

 422آنان دشمنی داشته باشد نجس است. باشد نجس است. نیز: اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام دهد یا با

 لی شواهد فوق و حقوق شهروندی غیر شیعه: شاهد چهارم: نتیجۀ عم

. کافر چه کسی است؟ حکم تماس با اهل کتاب چیست؟ ج. تعریف کافر در مسأله ی ۳62حکم تماس با کافر اهل کتاب:  -کافر

مجوس  . مراد از اهل کتاب چه کسانی هستند؟ ج. منظور یهود و نصاری و۳6۳رساله آمده است و اهل کتاب هم، کافر و نجس اند. ۴۴۱

 هستند.

. نظر اسالم را درباره ارمنی، مسیحی، کلیمی، یهودی و زرتشتی بفرمایید. ج. همه کافر بوده و نجس ۳64نظر اسالم در مورد اهل کتاب: 

 . ارامنه ای که در ایران زندگی می کنند، چه حکمی دارند؟ ج. در حکم با سایر کافران یکسان می باشند.۳6۳هستند. 

 . حکم دست دادن با مسیحیان چیست؟ ج. مثل سایر کّفار هستند.۳66ن: ارتباط با مسیحیا

 . آیا می توان با اهل کتاب معاشرت داشت و از طعام آن ها استفاده کرد؟ ج. آن ها کافر و نجس هستند.۳6۱معاشرت با اهل کتاب: 

 د؟ ج. آن ها کافر و نجس هستند.. معاشرت، غذا خوردن و رفت و آمد با فرقه بهاییت چه حکمی دار۳6۲فرقه ی بهاییت: 

. چرا کسانی که از دین اسالم خارج اند، نجس هستند؛ با این که می بینیم بهداشت و نظافت را رعایت می ۳6۳نجاست ذاتی و ظاهری: 

 کنند؟ ج. نجاست کّفار ذاتی است و با رعایت بهداشت و نظافت ظاهری متفاوت است.

 ها پاک اند یا نجس؟ ج. نجس اند.. اهل حّق یا علی اللهی ۳۱۱اهل حق: 

. از آیا ورود افراد غیر مسلمان در اماکن مقدسه مانند حرم امامان و حرم حضرت معصومه ه ۳۱4عدم جواز ورود افراد غیر مسلمان به حرم ها: 

 علیهاالّسالم ه جایز است؟ ج. چون آن ها نجس اند، نباید به آن اماکن وارد شوند.

. فرقه هایی از قبیل صوفیه و دراویش حتی شیخیه با وجود افکار خاص و اعمال خاص، نجس اند یا ۳۱2یش: فرقه های صوفیه و دراو

 پاک؟ ج. انواع مختلف دارند و در حکم مختلفند، تا وقتی که مسلمان بر آن ها اطالق شود پاک اند.
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صوفیه و ... آیا پاک هستند؟ ج. از آن جا که فرقه های . کسانی که شش امامی یا هفت امامی اند، یا فرقه های ۳۱۳مسلمانان غیر شیعه: 

مختلفی وجود دارد، هر یک ممکن است حکم مستقلی داشته باشد؛ ولی به صورت کلّی هر کسی که بر وی مسلمان اطالق شود، پاک 

 است.

اعث ارتداد می شود؟ تکلیف کسانی که ب« العیاذ باهلل ». آیا توهین و فحاشی به مقدسات مانند قرآن و معصومین ۳۱4توهین به مقدسات: 

می بینند مکّرر شخصی توهین می کند چیست؟ ج. اگر کسی اعم از مسلمان یا غیر مسلمان به یکی از دوازده امام ه علیهم الّسالم ه دشنام 

ام عصبانیت و یا در . ممکن است برخی افراد هنگ۳۱۳رساله رجوع شود.(  ۴۴۱دهد یا با آن ها دشمنی نماید نجس است. )به مسأله ی 

نان فشار مشکالت زبان به کفرگویی باز کنند، آیا این افراد حکم مرتّد را دارند و آیا سلب اختیار نسبت به این افراد صادق است یا نه؟ و چ

حال اختیار خارج چه بعد از رفع عصبانیت توبه کند مقبول است یا نه؟ ج. واجب است توبه کند و از این کلمات به زبان نیاورد و اگر از 

 شده و چنین کالمی گفته باشد، مرتّد نیست و بین کفرگویی و سّب تفاوت است.

. اگر جزیی از بدن کافر را به بدن مسلمانی پیوند بزنند چه حکمی دارد؟ پاک است یا نجس؟ ج. بعد ۳۱6پیوند زدن بدن کافر به مسلمان: 

 از آن که جزو بدن مسلمان شد، پاک است.

. شخصی قباًل کافر بوده و این کفر خویش را از خانواده اش که مسلمان هستند مخفی ۳۱۱کفر و نجس شدن اشیای خانه:  مخفی نمودن

نگه می داشته، و بدین ترتیب باعث نجاست بسیاری از اشیا و اماکن مورد ابتال شده حاال که به اسالم برگشته تکلیف چیست؟ با توّجه به 

عسر و حرج دارد و دلیل آن را برای اطرافیان نمی شود توضیح داد. ج. تطهیر موارد مشکوکه الزم نیست و  این که تطهیر آن همه ی اشیا

 تطهیر موارد معلومه تا به حّد عسر و حرج نرسید، برای استفاده ی مشروط به طهارت، الزم است.

یکی از ادیان پیامبران اولوالعزم بپیوندد، مرتد محسوب . مرتد به چه کسی می گویند و آیا اگر فرد مسلمانی بخواهد به ۳۱۲مرتّد کیست؟ 

 رساله رجوع شود.4۳46می شود؟ج. بله مرتد می شود، در این رابطه به مسأله 

. مسلمانی که به دین دیگر بپیوندد، حکم دین در مورد او چیست و از لحاظ اخروی چه سرنوشتی دارد؟ ج. ۳۱۳انتخاب دینی دیگر: 

است و در آخرت نیز که وجوب قتل و جدا شدن زوجه اش و تقسیم مالش بین ورثه از جمله احکام مرتد فطری  حکم او مرتد فطری است

 423اهل عذاب است.

 حامد صبوری

۳/١۱/١۳١۱ 

 

  نظری در مورد مقالۀ فوق در سایت ولوله در شهر نوشته شده است که عینًا آورده می شود:

 (۴۳.۱۴.۱۱۴۱( )۱۳.۴۱.۳۱امید )

سؤال دیگر ایشان در مذهب مه آبادان و هندوانست که هر که در مذهب و ملتی به هر لون و ترکیبی و به هر صفت و حالتی باشد : »حضرت بهاءاهلل

جر ر می نمایند و زهمینقدر که معاشر با شما شد با او مهربانی نمائید و بطور برادری رفتار کنید در مذاهب دیگر اینطور نیست و مذاهب غیر را اذیّت و آزا

باد نزد حّق آنها را مباح دانسته اند کدامیک مقبول حّق است؟ کلمۀ اولی حّق بوده و خواهد بود. تعّرض به نفسی جایز نبوده و نیست اذیّت و آزاِر ع

لیا از قلم َاعلی جاری قوله تبارک و تعالی:  و اتفاق ظاهر شده او را سبب و ای عباد دین اهلل و مذهب اهلل از برای اتحاد »مقبول نه. بکّرات این کلمۀ ع 

َبیِّن بکمال رحمت و رأفت و شفقت کلمه را ِالقا نما ید هر نفس علّت اختالف و جدال منمائید در الواح متعدده این فقره نازل و مسطور باید شخص م 

رض به هیچوجه جایز نه. در یک مقام می فرماید: اقبال نمود و به قبول فائز شد او از اهل فردوس َاعلی در صحیفۀ َحمراء مسطور و اگر قبول ننمود تع

و نزاع و جدال کّل  طوبی ِلَمن َاصبَح قائِمَا َعلی ِخدَمِة العالم و همچنین فرموده اهل بها باید فوق اهل عالم طیران نمایند درباره مذهب ضغینه و بغضا
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« ِانّا َخلقناک م ِللَمَحبَِّة َو الَوفاء ال ِللّضغینِة َو الَبغضاء»مۀ علیا از قلم َاعلی مثبت منع شده الیوم از افق عنایت الهی شمس اشراق نموده و بر َجبین او این کل

خلصین را بگدازد و شئونات مختلفه را به مطلع اتحاد  قّربین و م  کشاند و کّل از انوار و همچنین در مقام دیگر به ِلساِن پارسی نازل شده آنچه که َاکباِد م 

دوست یکتا می فرماید راه آزادی باز شده بشتابید و چشمۀ دانائی جوشیده از او »افق ِعلِم الهی توجه نمایند قوله تبارک و تعالی:  توحید منّور و به

که  انتهی. و مقاِم َعدل« بیاشامید. بگو ای دوستان سراپردۀ یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه باِر یک دارید و برگ یک شاخسار

که راحت و ِاعطاِء کلِّ ذیحقٍّ َحّقه است به دو کلمه معلّق و منوط است: مجازات و مکافات. در این مقام هر نفسی باید به جزای عمل خود برسد چه 

علّق و منوط به اینست چنانچه فرموده اند قوله تعالی:  انتهی. باری از برای « خیمۀ نظم عالم به دو ستون قائم و برپا مجازات و مکافات»آسایش عالم م 

 ۱)مائدۀ آسمانی جلد « ... « هر مقام مقالی است و از برای هر هنگام عملی طوبی از برای نفوسی که ِلله قیام نموده اند و ِلله ناطق اند و ِالی اهلل راجع.

 (۴۶۱-۴۶۱صص 
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 دعا خواندن حضرت باب رو به آفتاب

 مقدمه

بهائیان ایراد گرفته و می گیرند، این است که حضرت باب قبل از تشریع دین بابی، در ایّامی که در بوشهر به یکی از مواردی که دوستان بی انصاف بر 

ه اند، و به همراه دایی های خود مشغول تجارت بوده اند، گاه بر بام خانه و سرای تجارتی رفته، رو به آفتاب دعا می خوانده، قصد تسخیر خورشید داشت

ذیاًل ضمن پرداختن به  424ذ باهلل دچار جنون و مالیخولیا شده، به این واسطه بتدریج ادعای بابیت و قائمیت و رسالت کردند.علت گرمای شدید، نعو

ل ماجرا اصل و حقیقت این مورد برای آنان که منصفانه تحقیق می کنند، چند نکته ای را نیز خطاب به بی انصافان تقدیم می دارد؛ باشد که آنان اص

قصد ، و اینان با انصاف و تقوی حقیقت امر را بفهمند و موعود محبوب خود را بشناسند و در عوض رّد نوشتن بر او، سر بر آستانش نهند و به مرا دریابند

 از رسالت عظیمش پی برند. 

 دو موعود پیاپی 

دو موعود پیاپی و نزدیک به هم بشارت داده بودند برای روشن شدن ماجرا الزم است به عنوان مقدمه عرض شود ادیان قبل و از جمله اسالم به ظهور 

رتیب در که صلح و سازگاری و هماهنگی بین مردمان روی زمین برقرار خواهند نمود. حضرت باب اّولین، و حضرت بهاءاهلل دّومین موعودی بودند که بت

 و موعود با اصطالحات خاص خود یاد کرده اند: هر یک از ادیان قبل، از این د 420ه. ق. دعوت خود را آغاز کردند. ۴۱۱۳ه. ق. و  ۴۱۶۱

و « رجعت یحیی»، درنزد مسیحیان «رب الجنود»و « ایلیا»، در نزد یهودیان، «شاه بهرام»یا ظهور « سیوشانس»و « هوشیدر»به اصطالح زرتشتیان، 

تعبیر « نزول مسیح،»یا « رجعت حسینی»و « قائم»و نزد شیعیان « نزول عیسی»و « مهدی»)روح اهلل(، و نزد مسلمانان سنی، آمدن « مسیح»حضرت 

نی، گردیده است که هر یک از دو دسته عناوین و اسامی برای تسمیۀ حقیقت واحد هر یک از دو ظهور مزبور ذکرگردیده؛ چنان که در همۀ کتب آسما

سامی مختلف هوشیدر و ایلیا و یحیی و مهدی و قائم، شرایط و اهداف یکسان برای این دو ظهور بیان شده و از همین می توان پی برد که منظور از ا

ه دو حقیقت حضرت باب، و منظور از سیوشانس و شاه بهرام و رب الجنود و مسیح و حسین، حقیقت حضرت بهاءاهلل می باشد ... شایان ذکر است اگر چ

  426«ف اصلی مشترکشان یکی محسوب می شوند.ظهور مزبور از یک دیدگاه جدا و مستقل از هم هستند، ولی از جهاتی نیز به خاطر اهدا

ل ظاهر شده اگر چه با دقت در متون وحیانی بابی و بهائی معلوم می گردد این دو ظهور در زمینه و بستر روحانی و فرهنگی چند هزار سالۀ کل ادیان قب

سالم در سلسلۀ این ادیان نزدیک ترین حلقه به ظهور حضرت باب و اند، اّما از آنجا که طبق آثار بابی، حقیقِت دیانت اسالم ماَحَصِل ادیان قبل بوده و ا

با توجه به اعتقادات  -بخصوص آثار حضرت باب -حضرت بهاءاهلل بوده است و ایشان هر دو از ایران برخاسته اند، قسمت مهمی از آثار وحیانی ایشان

باب با توجه به اعتقاد شیعیان این حقیقت را آشکار فرمودند که ظهور  اسالمی و بویژه شیعۀ دوازده امامی نازل شده است. به همین جهات، حضرت

یح می ایشان همان ظهور قائم و َمهدیِّ موعودی بوده است که پس از ایشان، حضرت بهاءاهلل که همان حسین موعود و به تعبیری دیگر حضرت عیسی مس

 باشند، ظاهر شده اند. 

 رابطۀ حضرت باب با حضرت بهاُءاهلل 

س نین زمینه ای حضرت باب نه تنها از سال اّول دعوتشان، بلکه قبل از آن نیز بوضوح روشن ساختند که هدف اصلی از ظهورشان آماده کردن نفوبا چ

ود برای ظهور حضرت بهاءاهلل بوده است. حضرت باب، که از نظر سنّی دو سال از حضرت بهاءاهلل کوچک تر بودند، در حالی که ایشان را محبوب خ

ه. ق. شهید  ۴۱۶۶شعبان ۱۲ی دانستند، چه در آثار و کتب و چه در اعمال و اطوار و اقوال و اذکارشان در سراسر زندگانی تا زمانی که در تبریز در م

 شدند، فکر و ذکرشان متوجه حضرت بهاءاهلل بود.         

چهار سال اّول ظهورشان در شیراز و مکه و  -چه در سفر کربال، و نیز تا سه ه. ق. چه در شیراز، چه در بوشهر و ۴۱۶۱حضرت باب قبل از اظهار امرشان در 

اگر چه گاهی نیز در همین دو مقطع  -یاد می فرمودند« بقیة اهلل»و « حسین»اصفهان، از محبوب خود اکثرًا با همان اصطالحات اسالمی همچون 

ه پس از تبعید به آذربایجان و مسجون شدن در قلعۀ ماکو و قلعۀ چهریق و تبریز و اظهار علنی یاد کرده اند. تا این ک« بهاء»تاریخی صریحًا از ایشان به نام 
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« بهاء»شان از محبوب و ظهور پس از خود، عالوه بر اصطالحات قبلی، اکثرًا با القاب و عباراتی چون  َمظَهریّت، بتدریج در آثار الهی قائمیت و

ه  اهلل»و « بهاءاهلل»  که خدا او را ظاهر می کند( یاد فرمودند.  )کسی« َمن ی ظِهر 

استند و او و با توجه به این واقعیت که همیشه هنگام ظهور هر پیامبری عده ای از علمای ادیان قبل از او و بعضی سران سیاسی به مخالفت با او برمی خ

ایح و وصایای قطعی و کافی مردم را آمادۀ ایمان به حضرتش پیروانش را مورد ستم قرار می دادند، تمام سعی حضرت باب این بود تا پیشاپیش با نص

یام خواهند کرد، نمایند تا از تکرار این قبیل ستم و مخالفت ها جلوگیری فرمایند. اّما از آنجا که می دانستند به هر حال عده ای به مخالفت با حضرتش ق

سین رفته، ستم هایی را که بر حسین جدید، حضرت بهاءاهلل، خواهد رفت پیش بینی با یاد مظالمی که بر انبیاء و اولیاء گذشته و از جمله بر حضرت ح

 می فرمودند و به یاد آن حسین و این حسین می گریستند و دعا می خواندند و از حسین موعود برکت می جستند. 

 چنان که در ایام بوشهر، 

لّشهداء علیه الّسالم را استماع می فرمودند و اشک می ریختند در مجالس روضه خوانی حاضر می شدند و مصائب وارده بر حضرت سید ا

و در ضمن لب های مبارک متحّرک بود و مشغول مناجات بودند در آن گونه اوقات چه عظمتی در هیکل مبارک مشهود می شد و چه 

 425سیمای آن حضرت پدیدار می گردید. نورانیتی در

 423توصیف حضرت حسین و مصائب ایشان و خاندان عصمت نازل شد. همچنین در همان ایّام برخی آثار از قلمشان در

 و در چند ماهی که در کربال بودند، 

شیخ حسن زنوزی ... حکایت کرد ... بارها در صدد برآمدم که با آن سیّد جوان مالقات کنم و از نام و نسبش جویا شوم. چند مرتبه او را 

عا بود به هیچ کس نظری نداشت اشک از چشمانش می ریخت و کلماتی در نهایت دیدم که در حرم سیّد الّشهداء غرق مناجات و د

فصاحت از لسانش جاری میشد که به آیات شباهت داشت. می شنیدم که مکّرر می گفت یا الهی و محبوب قلبی حالت او بطوری بود که 

توّجه می نمودند و از خشوع و خضوع او حیرت میکردند.  اغلب نماز گزاران َصالِت خویش را ناتمام گذاشته و به کلمات و بیانات آن جوان

گریۀ او سبب می شد که همه را گریان می ساخت. طرز زیارت و عبادت را از او می آموختند. سیّد جوان پس از انجام اعمال یکسره به منزل 

محض این که نزدیک او می رفتم قّوه ای خود می رفت و با هیچکس تکلّم نمی فرمود. چند مرتبه خواستم با آن حضرت مذاکره کنم به 

نهانی مرا باز می داشت که وصف آنرا نمی توانم گفت. بعد از جستجوی و تفّحص همین قدر دانستم که این جوان از تّجار شیراز است در 

جف مسافرت کرده و جرگۀ علما داخل نیست خودش و اقوامش نسبت به شیخ احمد و سیّد کاظم نظری خاّص دارند. بعدها شنیدم که به ن

از آنجا به شیراز خواهد رفت. آن جوان همیشه درنظرمن بود عالقۀ شدیدی به او پیدا کرده بودم. بعد از چندی که شنیدم جوانی در شیراز 

 425ام. ه قباًل او را در کربال دیدهاّدعای بابیّت کرده به قلبم گذشت که این همان جوان بزرگوار است ک

 ت، نبیل زرندی می نویسد: با توجه به همین حقیق

بست  نهایت شدید بود حتّی ظرف های مسی چون آب در آنها یخ می کو بسر بردند. زمستان آن سال بی فصل تابستان و پائیز را در قلعۀ ماه

گرفتند  هجری بود هر وقت حضرت اعلی وضو می 4264بواسطه شّدت برودت متأثّر می گشت. ابتدای زمستان مطابق با اّول محّرم سال 

قطرات آب وضو از شّدت برودت در صورت هیکل مبارک منجمد می شد. در ایّام محّرم بعد از هر نماز سیّد حسین کاتب را احضار می 

حّرق القلوب را که از تألیفات مرحوم حاج ماّل مهدی نراقی جّد حاج  فرمودند و به او امر می کردند که با صدای بلند مقداری از کتاب م 

مال الّدین نراقی است در محضر مبارک تالوت کند در این کتاب شرح مصائب و داستان شهادت حضرت سیّد الّشهداء امام حسین میرزا ک

علیه الّسالم مندرج است. وقتی که سیّد حسین کتاب مزبور را می خواند از استماع وقایع مؤِلِمه و َمصائب کثیرۀ حضرت امام حسین علیه 

قلب حضرت باب َمّواج می گشت. در حین استماع مصائب اشک حضرت باب جاری بود مصائب وارده بر حضرت  الّسالم بحر َاحزان در

ن به سیّد الّشهداء علیه الّسالم را استماع می فرمودند و ضمنًا از مصائب و آالمی که بر حسین موعود وارد خواهد شد به یاد می آوردند و چو

ه  اهلل  ظاهر شود خاطر مبارک می گذشت که حسین موعود مص ائبی شدیدتر از حسین قبل تحّمل خواهد فرمود و هنگامی که به اسم َمن ی ظِهر 
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پایان از دشمنان به آن حضرت خواهد رسید، اشک حسرت از چشم مبارکش جاری می گشت و از تذّکر آن ایّام گریه و نالۀ  رنج و مشّقت بی

 ه ق( از قلم مبارک نازل شده می فرمایند: ۴۱۶۱ّدسۀ خود که در سنۀ ِستّین )حضرتش بلند می شد. حضرت باب در یکی از آثار مق

ِر امام حسین علیه الّسالم از درختی آویخته است قطرات خون از آن  طهَّ می یک سال قبل از اظهار امر در رؤیا چنین مشاهده کردم که َسِر م 

به چنین موهبتی فائز شدم دو دست خودم را پیش بردم و در زیر حلقوم چکید من نزدیک آن درخت رفتم نهایت بهجت و سرور را داشتم که 

بریدۀ مقّدس امام حسین که خون از آن می چکید نگاه داشتم مقداری خون در دست من جمع شد آنها را آشامیدم وقتی که بیدار شدم 

روری  خود را در عالم دیگر مشاهده کردم روح الهی از تجلّی خویش جسم مرا می گداخت و سرا پای مرا انوار فیض خداوند فرو گرفته بود س 

     435« ...چشم من مکشوف و پدیدار بود الهی در خود می دیدم اسرار وحی خداوندی با نهایت عظمت و جالل در مقابل

ؤیَّد به تأییدات ایشان و بندۀ   حضرتشان خواندند و فرمودند: حضرتشان چنان شیفته و محو ظهور بعد از خود بودند که در جمیع آثارشان خود را م 

اگر در این حین ظاهر »]مضمون: همانا من اّولین بنده ای هستم که به او و به آیاتش مؤمن شدم[ ؛ « ِانَّنی َاَنا َاوَّل  َعبٍد قد آَمنت  به َو بآیاته

  434من اّول عابدین و اّول ساجدینم. شود

ه در دورۀ ایشان زندگی می کرد اّما خورشید وجود و مقام محمودش در پس پرده مستور و پنهان تمام افکارشان حصر در محبوب معنویشان بود؛ محبوبی ک

 بود.  

 تعبیر شمس )خورشید( 

یکی از توصیفات و تشبیهاتی است که حضرت باب در مورد حضرت بهاءاهلل به کار می بردند. این تشبیه رایجی بود که « شمس»یا « خورشید»

ظهار امرشان در خصوص حضرت بهاءاهلل بنحو َاَخّص و در بارۀ همۀ رسل و انبیاء بطور عام، به کار می بردند. این تشبیه اگر چه حضرتشان قبل و بعد از ا

ال اّما در آثار بابی و بهائی جلوه ای جدید یافت و به صورت مث 432سابقه داشت -از جمله در اسالم و زرتشتی -در ادیان قبل َاَعّم از سامی و غیر سامی نیز

ها درعالم  و تشبیهی معمول و رسمی مورد استفادۀ وسیع قرار گرفت. در این موارد پیامبران و مربّیان آسمانی به خورشید که یکی از عظیم ترین نشانه

 طبیعت است، تشبیه شده اند و خورشید ظاهری َسمبل و َرمز و نشانه ای است از خورشید معنوی ایشان و نه ذات و نفِس خود ایشان. 

 حضرت بهاءاهلل در این باره می فرمایند: 

مقصود از شمس و قمر که در کلمات انبیاء مذکور است منحصر به این شمس و قمر ظاهری نیست که مالحظه می شود. بلکه از شمس و 

عنی از شمس، شمس های اند که در هر مقام به مناسبت آن مقام َمعنی ای اراده می فرمایند. مثاًل یک م قمر معانی بسیار اراده فرموده

حقیقت اند که از َمشرِق ِقَدم طالع می شوند و بر جمیع ممکنات ابالغ فیض می فرمایند. و این شموس حقیقت، َمظاهر کلّیّه الهی هستند 

وِن ذِلک از در عوالِم صفات و َاسمای او. و همچنان که شمس ظاهری تربیت اشیای ظاهره از َاثمار و َاشجار و َالوان و َفواِکه و َمعا دن و د 

لک مشهود است، به امر معبود حقیقی به اعانت اوست، همچنین َاشجار توحید و َاثمار تفرید و َاوراق تجرید و گل های  آنچه در عالم م 

م علم و ایقان و َریاحین حکمت و بیان از عنایت و تربیت شمس های معنوی ظاهر می شود. این است که در حین اشراق این شموس، عال

ِر ِاحسان به موج می آید و َسحاب فضل مرتفع می شود و َنَسماِت جود بر هیاکل  جدید می شود و َانهاِر َحَیوان جاری می گردد و َابح 

موجودات می وزد و از حرارت این شمس های الهی و نارهای معنوی است که حرارت َمَحبَّت الهی در َارکان عالم ِاحداث می شود و از 

َجّرده است که روح َحَیواِن باقیه بر َاجساِد مردگان فانیه مبذول می گردد. و فی الحقیقه این شمس ظاهری یک آیه از عنایت این اَ  رواِح م 

قابلی و ِشبهی و ِمثلی و ِنّدی مالحظه نمی شود و کّل به وجود او قائمند و ا ز تجلّی آن شمس معنوی است و آن شمسی است که از برای او م 

کِمها عادَ فیض او ظاهر  مِکنات  َو ا لی َکنائِِز ح  ت. و این که در و به او راجع. ِمنها َظَهرِت ااَلشیاء  َوا لی َخزائِِن َامِرها َرَجَعت َو ِمنها ب ِدئِت الم 

مقام بیان و ذکر، تخصیص داده می شوند به بعضی از َاسماء و صفات چنانچه شنیده اید و می شنوید، نیست مگر برای ادراک عقول 

قّدس بوده نّزه خواهند بود از هر وصفی. َجواهِر َاسماء را به ساحِت قدسشان راهی  ناقصۀ ضعیفه و ا اّل لم َیَزل َو الَیزال م  اند از هر ِاسمی و م 

ه ِبَغیِر ذواِتِهم َاو ی وَص  بحاَن اهللِ ِمن َان ی عَرَف َاصفیاؤ  ِسِهم. َفَتعاَلی َعّما نه و لطائِف ِصفات را در ملکوت ِعزِّشان سبیلی نه. َفس  َف َاوِلیاؤه  ِبَغیِر َانف 

َجرَّده در کلماِت َاهِل ِعصمت بسیار  م َیعِرف وَن. و اطالق شموس بر آن َانواِر م  ر  الِعباد  فی َوصِفِهم و تعاَلی َعّما ه  شده، از آن جمله در َیذک 
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عای ن دبه می فرماید:  ؟ َایَن االَ »د  وس  الّطاِلعة  م  ؟َایَن الشُّ م  الّزاِهَرة  ؟ َایَن ااَلْنج  نیَرة  پس معلوم شد که مقصود از شمس و قمر و نجوم « قمار الم 

هود روشن و منّور است. در مقاِم َاّولیّه َانبیاء و َاولیاء و َاصحاب ایشانند که از َانواِر َمعارفشان َعواِلمِ   433َغیب و ش 

 حضرت باب نیز در بیان عربی، واحد اّول می فرمایند:

وٍر ِمثَل طلو ه  مَس آَیةٌّ ِمن ِعندی ِلَیشَهَدنَّ فی ک لِّ ظ  ؤِمنین.ا نَّ الشَّ َ الم 
ِعها ک لُّ ِعباِدی

434 

 

 علت دعا خواندن حضرت باب رو به آفتاب 

حقیقت امر،  با مقدماتی که در فوق تقدیم شد، تا حّدی علّت دعا خواندن حضرت باب رو به آفتاب مشخص گردید. اّما جهت توضیح کافی و کامل

یابد و ابتدا بیان مبارک حضرت بهاءاهلل را که در پاسخ به همین سؤال نازل شده است برای طالبین حقیقت می آورد تا روح و جانشان روح و ریحان 

توضیح فرموده اند  سپس شواهدی از آثار مبارکۀ خود حضرت باب تقدیم می شود. در بیانی که عین آن نیز در زیر تقدیم خواهد شد، حضرت بهاءاهلل

گر چه مقصود حضرت باب از خورشید که در برابر آن می ایستادند موعود ایشان حضرت بهاءاهلل بوده است که در همان ایّام در طهران بوده اند و ا

باطن در روح و جان حضرت مقامشان در آن موقع در ظاهر همچون خورشید پشت ابر پوشیده بوده و هنوز میقات و وقت ظهورشان نرسیده بوده، ولی در 

 و حاضر بوده اند و حضرتش رو به ایشان دعا می خواندند و مخصوصًا ذکری را می فرمودند که در آن نام 
ّ
 را صریحًا بر زبان می راندند.« بهاء»باب حی

ت پردۀ ابر زمان در نظر داشتند؛ و حضرت باب خورشید را که در حقیقت مخلوقی است مادی به عنوان سمبل و نشانه ای از محبوب پنهان خود در پش

ز ااّل شمس وجود مربّی آسمانی کجا و خورشید مادی جسمانی کجا! حضرت بهاءاهلل در بیان این حقیقت مثال لطیفی می زنند که وقتی نامه ای ا

د. این اظهار تعشق به نامه به خاطر خود نامه محبوبی به عاشقی می رسد او نامه را می بوسد و می بوید و بر دیده و سر می نهد چون نشان از محبوبش دار

 ست که نامه منسوب به محبوب است. نیست، بلکه به خاطر این ا

 اینک عین بیان حضرت بهاءاهلل:  

َل ذِلَک َو 
َ
وبی ِلَمن َسئ مِس َو ِقیاِمِه ِتلقائِها ط  وِر َقبلی ِفی الشَّ ه  ِتَر َعن َافئَِدِة العاَلمیَن اَ َو الّذی َاراَد َان َیعِرَف ِسرَّ ما َظَهَر ِمن ظ  راَد َان َیعِرَف ما س 

حاِب ِبَانواٍر َعظیمٍ  شِرقًا َتحَت السَّ  الّذی کاَن م 
َ
مِس ِااّل َجماِلی ق ل َتاهللِ ِانَّه  ما َاراَد ِمَن الشَّ

مَس ِمن َاعَظِم آیاِتنا َبیَن ااَلرِض َو  430 َفَلّما َجَعلَنا الشَّ

ما ِلذا کاَن واِقفًا تِ  ِل َیوِمِه َتَکلََّم ِبَکِلَمٍة ما کاَن فی السَّ متِنِع الَعزیِز الَمنیع ِاذ قاَم ِتلقائَها فی َاوَّ  الم 
َ
عًا ِلَنفِسی ضَّ ِعلِم َربَِّک َاعلی ِمنها َو لقائَها خ 

ا ارَتدَّ الَبَصَر ِاَلیها قاَل َو َقول ه  الَحقُّ ِانَّ  مس  الّطاِلَعة  َفاشَهدی َاعَظَم َعنها َلو َانَت ِمَن العاِرفیَن َفَلمَّ َما الَبهاء  ِمن ِعنِد اهللِ َعلی َطلَعِتِک یا َایَّت َها الشَّ

مسِ  وِر الشَّ ه  َو الَعزیز  الَمحبوب  ِلی وِقَننَّ الک لُّ ِبظ  ِر َو َیشَهَدنَّ ِبما َشهِ  َعلی ما َقد َیشَهد  اهلل  َعلی َنفِسِه ِانَّه  ال ِالَه ِااّل ه  َد اهلل  َعلی َانَّه  ال ِالَه فی ِسرِّ السِّ

شرق بوده ولکن َخلِف َسحاب ِاتمامًا ِلمیقاِت ا . پارسی بشنو چون در آن ایّام شمس ]حضرت بهاءاهلل[ م  َو الَعزیز  الَمحبوب  هللِ ]مضمون: ِااّل ه 

شود و برسد[ ِلذا آن ساذِج و جود]حضرت ولکن پشت ابر به خاطر این که میقاتی که خداوند برای آشکار شدن آن معین فرموده تمام و کامل 

ه  ِللِّه الَفرِد الواِحِد ااَلَحد ]مضمون: تا فروتنی وع  ض  او در برابر خداونِد  باب[ ِتلقاِء شمس قائم، چه که َاعَظم آَیت شمس حقیقی بوده ِلَیظَهَر خ 

اطق شدند تا کّل در یوم ظهور به آنچه شهادت داده شهادت دهند بهاء[ ن-فرِد واِحِد َاَحد ظاهر شود[ و به این اسم َاعظم ]نام حضرت بهاءاهلل

هًا ِالی َشطِر  436و این کلمه ازاصول َاواِمر الهیّه است که در بیان نازل شده توجِّ و بر هر نفسی الیوم الزم در هر بلدی که هست در یوم جمعه م 

را ذکرنماید. نزد اهل َبَصر مشهود است که شمس ِبَنفِسها آیتی از  اهلل ]مضمون: رو به سوی خدا[ به این کلمات ناطق شود و محبوب عالمین

مکنات به قول او خلق شده چگونه جائز که در نزد آیتی ازآیات به این ِقسم خض وع آیات پروردگار بوده و َمَع ذِلک ساذِج ِقَدمی که جمیع م 

ّب آ ِعَد ِفی ااَللواح ]= به ح  بًَّا ِلَمن و  ن کسی که در آثار و الواح وعده داده شده[ بوده و خواهد بود چنانچه این امور و خشوع فرماید بلکه ح 

در ظاهرهم واقع مثاًل نفسی محبوبی داشته نامه ئی از آن محبوب به او می رسد او کمال خضوع و خشوع به آن نامه می نماید بشأنی که بر 

َحّقق است که این امور ظاهره، مخصوِص خوِد مکتوب ِبنفِسه ِلنفِسه نبوده و دیده و سر می گذارد و ِاستشمام می نماید بر ا ول وااَلبصار م  

ّب نیست بلکه ِبِنسَبِتِه ِالی َمحب وبه بوده و خواهد بود ... نفسی را که به آیه ای از آیاتش محبوب عالمیان به این قسم و به این نحو   ِاظهار ح 

  435اند ... فرموده از او غافل شده
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بیان فارسی، حکمی را تشریع می فرمایند که کاماًل گویای حاالت  ۱از واحد  ۴۱حضرت باب در ایّام زندانی در قلعۀ ماکو، در باب  در همین مورد خود

ای الهی خودشان قبل از اظهار امر در ایّام اقامت در بوشهر است. این حکم نشان می دهد حضرتشان در جمیع ایّام زندگی چه قبل از آشکار کردن ادع

دام سوی محبوب معنویشان بخود  وده و با و چه پس از آن تا زمانی که در تبریز بال انگیز جان در ره محبوب خود حضرت بهاءاهلل نثار نمودند، رویشان م 

تعبیر فرموده ایشان را ستایش می نموده اند. حضرتشان با این تأکیدات قصد داشتند تا هنگام ظهور حضرت بهاءاهلل که حضرتشان به قیامت « بهاء»نام 

 همۀ بابیان و دیگران به ایشان مؤمن شوند. حکم مزبور این است:  433اند

مِس ِانََّما الَبهاء  ِمن ِعنِداهللِ َعلی طلَعِتِک یا َایَّت َها الشَّ  معه هِذِه االآَیِة فی ِتلقاِء الشَّ مس  الّطاِلَعة  َفاشَهدی َعلی ما قد َشِهَد اهلل  فی ِقرائَِة َیوِم الج 

َو الَعزیز  الَمحبوب. بدان که خداوند عالم یوم جمعه را خلق فرموده از برای طهارت و لطافتَعل ی َنفِسِه ِانَّه  ال ِالَه ِااّل ه 
و سکوِن عبد از  435

ل بوده و هر عملی که در شب و روز جمعه کرده شود ثواب مثل َایّام هفته به او داده می شود و تَحمِّ از آنجایی که هر  آنچه که در َایّام ِستّه م 

تعلّق به انسان است و شهادِت هر شیء شهادِت انسان است از این جهت امر شده که در روز جمعه شیء روح آن م 
در مقابل شمس آن را  445

ِدّل است بر توحید آن خدا را و ایمان آن به نقطۀ بیان و آنچه در او نازل شده َلَعلَّ در یوم قیا مت در َبین َیَدِی شاهد گیرند بر آیه ]ای[ که م 

تَِّبِع او است که این است ثمرۀ  شمس حقیقت این گونه ناطق گردد و شهادت دهد بر وحدانیّت خداوند در نزد او و بر َحّقیِّت هر کس که م 

بهه نیست که بعد از ظهوِر َامر هر نفسی در یوم جمعه خواهد گفت ولی یوم قیا مت َمحو می گردد این امر اگر کسی تواند درک نمود و ِااّل ش 

ه  اهلل در هر یوم جمعه هر کس که در نزد او  اگر نگوید َبیَن َیَدِی اهلل و فرض است بر کل َاداِی همین کلمه در یوم ظهور َبیَن َیَدِی َمن ی ظِهر 

َل  َعّما َیفَعل  َو ک  حاضر باشد تا آن که ِاذن دهد بر آنچه رضای او است در آن ظهور َیفَعل  ما َیشاء  َو َیحک م  ما ی رید  الی  
لٌّ َعن ک لِّ َشیٍء سئ

َل ون.
 ی سئ

 ن عربی است: بیا ۱واحد  ۴۱نیز در باب 

مِس ِتلَک االآیَة َلَعلَّک م َیوَم الِقیاَمِة َبی مَعِة ِتلقاَء الشَّ ِانََّما الَبهاء  ِمن  َن َیَدِی َشمِس الَحقیَقِة َلَتقولون.ث مَّ الّسابع  ِمن َبعِد الَعَشر َفلتقول نَّ فی َیوِم الج 

مس  الّطاِلَعة  َفاشَهدی َعلی ما َقد َشِهَد اهلل  َعلی َنفِسِه ِانَّه  ال ا لهَ  َو الَعزیز  الَمحبوب. ِعنِد اهللِ َعلیِک یا َایَّت َها الشَّ  ِااّل ه 

حانی و موعود دیانت بابی بوده است و نه عبادت از این نمونه ها حقیقت امر کاماًل مشخص است و منظور از عبادت رو به خورشید عبادت معبود رو

 چنان که نبیل زرندی در تاریخ خود در این خصوص چنین نوشته است:  444خورشید و پرستش آن.

حضرت باب غالب اوقات در بوشهر به تجارت مشغول بودند و با آن که هوا در نهایت درجۀ حرارت بود هنگام روز چند ساعت باالی پشت 

تابید ولکن هیکل مبارک قلبًا به محبوب واقعی متوّجه و  ف می بردند و به نماز مشغول بودند. آفتاب در نهایت حرارت میبام منزل تشری

 بدون آن که اهّمیتی به شّدت گرما بدهند به مناجات و نماز مشغول بودند دنیا و هر چه در آن موجود بود همه را فراموش فرموده از هنگام

توّجه داشتند به قرص آفتاب تابان با کمال فرح و  442از ظهر تا عصر به عبادت می پرداختند. پیوسته به طرف طهرانفجر تا طلوع آفتاب و 

سرور تحیّت می گفتند و این معنی َرمزی از طلوع شمس حقیقت بود که بر عالمیان پرتو افکن گردید. حضرت باب در هنگام طلوع آفتاب به 

عاشقی به معشوق خود به او توّجه کرده با لسان قلب با نیّر اعظم به راز و نیاز می پرداختند گوئی نیّر قرص شمس نظر می فرمودند و مانند 

اعظم را واسطه می ساختند که مراتب شوق و اشتیاق حضرتش را به حضرت محبوب مستور برساند. نظر به این معنی بود که هیکل مبارک 

پنداشتند که آن حضرت آفتاب پرست هستند و نیّر اعظم را ستایش می کنند با آنکه  چنان میبه شمس متوّجه بودند ولی مردم نادان و غافل 

 443مس جمال محبوب مستور بود.توّجه به شمس ظاهر، رمز از توّجه حضرتش به ش

 

 گوشه ای از سابقۀ عبادت رو به آفتاب در اسالم 

بابی و بهائی روشن شد، توجه خوانندگان عزیز را به سابقۀ همین بحث در دیانت  اینک پس از آن که حقیقت ماجرا از خود منابع و آثار و کتب ادیان

 اسالم و بخصوص در فرقۀ شیعۀ اثنی عشری جلب می نماید و قضاوت را به منصفین وامی گذارد.  
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 حضرت امام صادق می فرماید: 

نج مرتبه و در هر روزی یک مرتبه. گفتم فدایت شوم بین ما و ... و چه می شود برای تو ای سدیر که زیارت کنی قبر حسین ع را در هر جمعه پ

بین او فرسخ های بسیار است. فرمود به من که باال رو به بام خانه ات پس نظر کن به جانب راست و چپ پس بلند کن سر خود را به سوی 

الم  َعلیَک یا َابا َعبِداهلل رت صادق ع فرمود که هرگاه راه یکی از شما دور و حض»؛ «آسمان پس قصد کن جانب قبر آن حضرت و بگو السَّ

سوی از خانه اش تا به قبور ما مسافت بسیار باشد باال رود به پشت بام بلندتر منزل خود و دو رکعت نماز کند و اشاره کند به سالم کردن به 

   444به ما می رسد. قبرهای ما پس بدرستی که آن

 در مورد زیارت عاشورا از امام باقر است:

هر که زیارت کند حسین بن علی علیهما السالم را در روز دهم محّرم یا آن که نزد قبر آن حضرت گریان شود مالقات کند خدا را در روز 

قیامت با ثواب دو هزار حّج و دو هزار عمره و دو هزار جهاد که ثواب آنها مثل ثواب کسی باشد که حّج و عمره و جهاد کند در خدمت رسول 

ائّمۀ طاهرین ع. راوی گفت گفتم فدایت شوم چه ثوابست از برای کسی که بوده باشد در شهرهای دور از کربال و ممکن نباشد او خدا ص و 

 را رفتن به سوی قبر آن حضرت در مثل این روز؟ فرمود هرگاه چنین باشد بیرون رود به سوی صحرا یا باال رود بر بام بلندی در خانۀ خود و

آن حضرت به سالم و جهد کند در نفرین کردن بر قاتلین آن حضرت و بعد از آن دو رکعت نماز کند و بکند این کار را در  اشاره کند به سوی

 ( ۴۱۱) بر حسین ع و بگرید بر او ... الخاوایل روز پیش از زوال آفتاب پس ندبه کند 

 نیز در همان منبع: 

یا نزدیک پس غسل کند و برود به صحراء یا در بام خانۀ خود آن گاه دو رکعت هر کس دوست دارد زیارت کند آن حضرت را از بالد دور 

َواهلل  َاَحد چون سالم گفت اشاره کند به سوی آن حضرت به سالم و متوجه شود به این سالم و اشاره و  نماز کند و بخواند در آن سورۀ قل ه 

الم  َعل نیّت به آن جهتی که در آنست ابوعبداهلل الحسین ع یعنی رو کند علّی آن گاه با خشوع و استکانت بگوید السَّ یَک َیابَن به کربالی م 

وِل اهلل ... الخ  ( ۴۱۱) َرس 

قران مجید و ادعیه بر اساس همین روایات بوده است که بسیاری از شیعیان و علمای ایشان نیز بر بام رفته و رو به آسمان و آفتاب و از جمله کربال و کعبه، 

-۴۱۳به قلم خود آیت اهلل قوچانی، صص: « سیاحت شرق: زندگی نامۀ آقا نجفی قوچانی»می خوانده اند. به عنوان نمونه در کتاب  و زیارت نامه

 ضمن بیان مشکالت خود در اصفهان می نویسد: ۴۳۱

شان نرسیده، نوشتۀ پدرم ... من به پدرم نوشتم که حال خود را جهت من بنویسید که حواسم از طرف شما آسوده نیست. هنوز کاغذ به ای

رسید که عیالش مرحومه شده است و نوشته بود که قرض دوازده تومان که ده سال قبل برای سفر عتبات قرض نموده بودم به واسطۀ نزول، 

 رسیده به هشتاد تومان و تمام دارائی پدرم هشتاد تومان نمی شد.

اه بخوانم و سه حاجت در نظر داشتم: یکی قرض پدر َادا شود و یکی ش من بنا گذاشتم که چهل روز زیارت عاشورا را روی بام مسجد

مغفرت و یکی علم زیاد و درجۀ اجتهاد. پیش از ظهر شروع می کردم و هنوز ظهر نشده تمام می شد، از اّول تا به آخر دو ساعت طول می 

عفر ادا نمود من به او نوشتم، بلکه سیّدالّشهداء ادا کشید، چهل روز تمام شد. یک ماه نگذشت که پدرم نوشته بود که قرض مرا موسی بن ج

م نوٌر واِحٌد، یا َایَُّها الّذیَن آَمنوا َصلّوا َعَلیِه َو َسلِّموا َتسلیمًا. لُّه   کرد: َو ک 

که  و چون این زیارت عاشورا به زودی مؤثّر شد که برحسب اسباب ظاهری غیرممکن بود قوی دل شده در ماه محرم و صفر جهت مطلبی

اهّم مطالب بود در نظرم چهل روز زیارت عاشورا روی بام مسجد شاه )اصفهان( خواندم با اهتمام تمام و کمال احتیاط به این معنی که در 

 440تا تمام می شد.آن دو ساعت همه را رو به قبله سر پا در مقابل آفتاب ایستاده بودم 

 در میان آفتاب:  مورد دیگر در این خصوص در مورد خواندن زیارت عاشورا
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شفای بیمار: یکی از فامیلهای نزدیک آقا سید زین العابدین ابرقویی سخت دچار دل درد می شود تا حدی که خون از گلوی او بیرون می 

دعا و آید، دکترها مایوس شده و دستور حرکت به تهران و عمل جراحی را خبر دادند، خبر را به آقا سید زین العابدین رساندند و درخواست 

 توسل نمودند، ایشان به فرزندان خود دستور دادند وضو بگیرند و در میان آفتاب مشغول زیارت عاشورا بشوند، و شفای او را بخواهند و خود

ایشان هم مشغول می شوند، پس از ساعتی ناگهان از اطاق خود بیرون آمده و گفتند: شفا حاصل شد، برخیز و مژده دهید به مادرتان که 

ند برادرت را شفا داد. یکی از علمای اصفهان که از مالزمین ایشان بودند گفتند: آقای سید زین العابدین ختم زیارت عاشورا برداشته خداو

 446الت برای ایشان پیدا شده بود.بودند برای کماالت نفسانی و رسیدن به درجه یقین ، بدین جهت آن حا

 ر زیر کپی می نماید:های مختلف د و موارد دیگری که عینًا از سایت

کسهی که در روز عاشهورا امام حسیهن )ع( را زیارت کنهد بهشت بر « مهن زارالحسیهن فی یوم عاشهورا و جبت اله الجنه»امام صادق )ع( فرمود: 

 او واجب می شود.

 هام حسیهن )ع( گنهاهان بزرگ را نابود می کند.همانا گهریستهن بهر ام« فان البکاء علیه )الحسیهن( یحط ذنهوب العظام»و امام رضها )ع( فهرمهود: 

کسهی که روز عاشورا قبر « مهن زار قبهر اءبهی عبهداهلل )ع( یهوم عاشهور، عارفا بحقه کان کمهن زار اهلل تعالی فی عرشه»و امام صهادق )ع( فهرمهود: 

 ه خهدای را در عرش او زیارت کرده است. امام حسیهن )ع( را زیارت نماید در حالی که حق او را بشناسهد همانند آن است ک

هی و در سیره ابهرار و نیکان آمهده است که آنان حق آن مقام واال را می شناختنهد و در سایه ایهن شناخت در مقام عمل حق او را گهرامهی م

 داشتنهد. بزرگان از رهگذر ایهن احتهرامات بزرگهی یافته انهد: 

 آیت اهلل العظمی اراکی: 

مالزمان ایشان نقل نموده که برنامه معظم له ایهن بهود که هر روز باالی بام مهی رفتند و به حالت ایستاده به خهوانهدن زیارت عاشورا  یکی از

 همیهنمهی پرداختند و صد لعن و صهد صلهوات که در زیارت عاشهورا وارد شده است مقید بهودند بطهور کامل قرائت کنند و ایهن برنامه ایشان به 

 نحهو یعنی باالی بام و رو به قبله حتی در روزهای برفی و سرد هم بدون کهم و کاست ادامه داشت تا موقعی که توانایی جسمی داشتند.

 شیخ مرتضی نواده شیخ انصاری:

آن را می خهواندند و بر در شرح حال ایشان آورده اند که از جمله عادات او خهوانهدن زیارت عاشورا بهوده که در هر روز دو بار، صبح و عصر 

 آن بسیار مواظب بهودند، بعد از وفاتهش کسی او را در خهواب دید و از او احوالش را پرسید.

 در جهواب سه مهرتبه فهرمهود: عاشهور، عاشهور، عاشههورا.

 آیت اهلل میهرزا ابهوالقهاسهم محمهدی گلپهایگهانی:

د که وی در تمام زندگی پشت بام می رفتند و حضرت امام حسیهن )ع( را زیارت می نمودند و فهرزند ایشان در شهرح احهوال ایشان نقل نمهودنه

گاهی در حالهی که برف زیادی روی پشت بام بهود، ایشان می رفت و حضرت را زیارت می نمود و جالب آن که نام همه فرزندان ذکور 

 خویهش را حسین گذاشت.

 هی:آیت اهلل سیهد زیهن الهدیهن طبهاطبهایه

 روزی ایشهان از وصف کهربال و روز عاشهورا بهرای دوستهان تعریف مهی کهردنهد و همچنیهن در اهمیت زیهارت عاشهورا گفتند:
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حسیهن )ع( و کهربال با آن صحنه های روز عاشهوراو امام  سجهده شکر زیارت حالهم منقلب شهد شبهی در حجهره مشغول زیارت عاشهورا بهودم،در

 445کردم ... را دیدم و غش

 

 در عرفان اسالمی نیز: 

روغن نقل است که یک بار در بادیه چهار هزار آدمی با او]حاّلج[ بودن، برفت تا کعبه و یک سال در آفتاب گرم برابر کعبه بایستاد برهنه، تا 

ش او بیاوردندی. و او بدآن کناره ها از اعضاء او بر آن سنگ می رفت و پوست او باز شد و از آنجا نجنبید و هر روز قرصی و کوزه ای آب پی

و چون دید « یا َدلیَل المتحیّرین!»افطار کردی و باقی بر سر کوزۀ آب نهادی. و گویند: کژدم در آزار او آشیان کرده بود. پس در عرفات گفت: 

الها! پادشاها! عزیزا! پاکت »د و گفت: که هر کس دعا می کردند او نیز سر بر تل ریگ نهاد و نظاره می کرد و چون همه باز گشتند، نفسی بز

دانم و پاکت گویم، تسبیح همۀ مسبّحان و تهلیل همۀ مهلالن و از پندار همۀ صاحب پنداران. الهی تو می دانی که عاجزم از شکر، تو بجای 

  443« ...ود را، که شکر آن است و بسمن شکر کن خ

به آفتاب و آسمان و قبور ائمۀ اطهار و یا کعبه در اسالم سابقه داشته است و از جمله با توّجه به  همان طور که مالحظه می شود دعا خواندن بر روی بام رو

روی  همین رسم و روش و عادت شیعی بیان شده از طرف ائّمۀ اطهار همچون امام صادق و امام باقر و امام رضا ، بوده است که حضرت باب در بوشهر

است، راز و نیاز می فرموده اند و  -حضرت بهاءاهلل-محل تولد و زندگی محبوب معنوی حضرتشان یعنی حسین موعود بام رو به آفتاب و رو به طهران که 

  445چنانکه قباًل اشاره شد بر بالیایی که پیش بینی می فرمودند بر ایشان وارد خواهد شد می گریستند.

یک بام و دو هوا کرده، آنچه بر خود پسندیده اند، بر محبوب موعودشان قائم آل  حال باید از ردیه نویسان بر ضّد ادیان بابی و بهائی پرسید که چرا

ستغِفر اهلل دچار محّمد نپسندیده اند و در کتبشان ایراد گرفته اند که حضرت باب در بوشهر گرم و داغ بر بام رو به آفتاب دعا می خوانده و به این سبب اَ 

 ا این همان چیزی نیست که در مورد حضرت رسول در عربستان سوزان نوشته اند:جنون و دیوانگی شده و ادعا نموده اند. آی

طفلی بدون وجود پدر و مادر در خانۀ عموی خویش زندگی می کند، عمویی با رأفت و شفقت ولی کم بضاعت برای این که عاطل و باطل 

ه صحرا برده تا هنگام غروب در صحرای خشک و عبوس نمانده و به زندگی او کمکی کرده باشد اشتران ابوطالب و دیگران برای چرا ب

مکه تک و تنها به سر می برد ... در خاموشی بی پایان صحرا و در تنهایی وحشتناک این روزهایی که شتران سرگرم پیدا کردن قوت الیموت 

 یازای محمد همهمه ای برپا می شد.بودند و آفتاب گدازنده الینقطع می تابید، در روح حساس و رؤ

عموی متشخص او ابولهب همه جا به دنبالش می رفت و در حضور محمد به آنها می گفت این برادرزادۀ من دیوانه است به سخن وی 

التفات نکنید ... در سوره های مّکی صحنه های فراوانی از مجادالت دیده می شود که نوع اتهامات در آن بیان شده است: دیوانه، 

شیاطین، و می گفتند اظهارات محمد مطالبی است که دیگران به وی آموخته اند زیرا خواندن و نوشتن نمی  جادوگر، جن زده، وابسته به

ود را به داند. آنهایی که مالیم تر بودند می گفتند: مردیست خیالباف و اسیر خواب های آشفتۀ خویش یا شاعریست که خواب و پندارهای خ

 صورت نثر مسجع می آورد.

ّن شش سالگی به خویشتن رها شده است. محروم از نوازش پدر و مادر در خانۀ یکی از اقوام زندگی می کند. از تنعم کودکی یتیم از س

اطفال هم سّن و هم شأن خود محروم است و به چراندن اشتران در صحرای خشک مکه روزگار می گذراند. روح او حساس و ذهنش روشن 

سال تک و تنها در صحرا ماندن قّوۀ اخالم و رؤیا را در وی پرورش می دهد. محرومیت و است. فطرتی مایل به تخیّل دارد. پنج شش 

احساس برتری دیگران در او عقده ایجاد می کند. این عقده مسیری دارد. نخست توجه همساالن و خویشان است. سپس به خانوادۀ متمکن 

  405خانه مرکز بت های مشهور عرب است.تولیت خانۀ کعبه است. آنها می رود و از آنجا به مصدر تمکن آنها می رسد. مصدر تمکن، 

زادۀ خود در پایان مقال قسمتی از نامۀ یکی از سه دایی حضرت باب را به یکی از برادرانشان تقدیم می کند که در آن راجع به اعتقادشان به خواهر 

 حضرت باب چنین نوشته اند: 
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حّجة نمی شود و حقیر چگونه مطمئن شده ام عرض می شود گذشته از این که این نوشته ها بنفسه اّما این که قلمی فرموده اید این نوشته ها 

حّجة بوده باشد، از مثل جناب ایشان آدمی که تحصیل ننموده است حال بدون این که نگاه به کتابی نماید یا در جایی چیزی مطالعه 

می شود و حال آن که خودتان نوشته اید صاحبی ام حاجی عبدالحسین هم نوشته نماید قلم برمی دارد و به این سیاق می نویسد آیا حّجة ن

اند که به واسطۀ ریاضات ترقی کلی بجهة ایشان حاصل شده هر گاه کسی مورد عنایت خداوندی شد که این قسم تفّضل در بارۀ آن بشود 

ناب ایشان در بسیاری نوشته جات ها فرموده اند هرگاه البته خداوند هم حافظ آن خواهد بود که از تسویالت شیطانی محفوظ باشد و ج

وذ  ِباهلل  بر کسی در طریقۀ خود بر یقین است و امر مرا منکر است بیاید مباهله نماید کسی که این قدر بر خود مطمئن است چگونه می شود َنع 

کند که شخصی تا عاقل بود عامی بی سواد بود بعد  باطل بوده باشد؟! اگر می فرمایید پریشانی ِدماغ است، عقل حقیر تصدیق این را نمی

 404اغ به هم رسانید عاِلم فاِضل شد.از آن که ناخوشی ِدم

 402در صدق شهادت ایشان همین بس که هر سه دایی به خواهر زادۀ خود مؤمن شدند و یکی از ایشان در راه محبوب معنوی اش شهید شد.

 حامد صبوری

۱۱/۱/۴۳۳۱ 
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  ِا ِالَه ِاِّا اََناِانّی اََنا اهللُ

مطالب را در  از همان اوایل ظهور ادیان بابی و بهائی در بیش از یک قرن و نیم پیش، آنهایی که در ردِّ آن کتب و مقاالت و رسائل نوشته و اینک همان

شتباه، دلیلی بر ِاّدعای ربوبیّت و الوهیّت از طرف رسانه ها و اینترنت نیز منتشر می سازند، از جمله وجود آیاتی در آثار وحیانی بابی و بهائی را به ا

به این  حضرت باب و حضرت بهاءاهلل تصّور کرده اند و آن را یکی از دست آویزهای مهم برای منحرف کردن افکار عمومی از حقایق ادیان مزبور کرده،

 به این تصور اشتباه می فرمایند: شارهبهانه بر پیروان آن نیز ستم ها روا داشته و می دارند. خود حضرت بهاءاهلل با ا

مۀ ت ْبنا ا لی اهللِ ناطق گردنداند چه اگر بیابند از مقام خود قیام کنند و به کل مقصود از ذکر الوهیّت و ربوبیّت را عباد ملتفت نشده
403 

از  404بهائی نیز در آثار آسمانی خود آن را پاسخ گفته اند. عالوه بر کتب و مقاالتی که بهائیان در ردِّ این شبهه نوشته اند، خود بنیانگذاران ادیان بابی و

است آن که این قبیل « ِانّی َاَنا اهلل ال ِالَه ااّل َانا»جمله توضیحات بسیار مهم در پاسخ به این تصور غلط که روشن کنندۀ حقیقت و مفهوم آیاتی چون 

اءاهلل جاری شده است. ایشان در آثارشان گاه به روش نقل قول مستقیم آیات خدا آیات در حقیقت نقل قولی است مستقیم از خدا که بر زبان حضرت به

َو اهلل  ال ِالَه ااّل هو»را بیان فرموده اند، و گاه به روش نقل قول غیر مستقیم؛ گاه مانند انبیاء گذشته فرموده اند  ِانّی َاَنا اهلل  »)نقل غیر مستقیم( و گاه « ِانّه  ه 

 )نقل مستقیم(.« ناال ِالَه ِااّل اَ 

هر که مربیان آسمانی را بشناسد، خدا »ِعرفانی به اصلی کلی برمی گردد که در ادیان مطرح شده و آن این است که -به تعبیری دیگر، روح این نکتۀ الهی

ّق که نور را می گیرند و به خلق منعکس ؛ یعنی مربّیان الهی واسطۀ معنوی میان خدا و خلق هستند. آینه ای هستند در برابر خورشیِد حَ «را شناخته است

یر مستقیم می کنند. در اینجا آینه دو حالت دارد: یکی خودش، و دیگری خورشید و نوری که در آن منعکس است. در این تشبیه اگر آینه از زبان خود، غ

و»بگوید خورشید در آینه است )مقام  خورشیِد منعکس شده در خود، مستقیمًا بگوید من خورشید  از جهتی درست است؛ و اگر از زبان«( ال ِالَه ِااّل ه 

به فرمودۀ حضرت بهاءاهلل َرمز و نشانۀ َمحویت و  -گفتن« ال ِالَه ِااّل َاَنا»یعنی  -این هم از جهتی درست است. چنین تعبیری«( ال ِالَه ِااّل َاَنا»هستم )مقام 

ِدلِّ بر نیستی َبحِت »یست: فنای ِفی اهلل است که در آن رتبه، جز خدا َمدِّ نظر ن این َمقام، َمقاِم فنای از نفس و َبقاِء ِباهلل است و این کلمه اگر ذکر شود م 

 ۴۳۱لذا، چنانکه در منابع بسیار مهم مذکور در یادداشت شمارۀ  400«بات است. این َمقام ال أمِلک  ِلَنفسی نفعًا َو ال َضّرًا َو ال َحیاًة َو ال نشورًا است

وَ »به صورت مستقیم باشد، و چه با ذکر کلمۀ « َاَنا»ست، چه نقل آیات الهی با ذکر کلمۀ مشهود ا به شکل غیر مستقیم، هیچیک به معنی خدا بودن « ه 

 حضرت بهاءاهلل نیست.

خداوند، مستقیمًا نیز آیات الهی  نکتۀ جالب و در خور تأّمل در مورد این که چرا حضرتشان عمدًا عالوه بر نقل قول غیر مستقیم و اظهار عبودیت نسبت به

ز نظر عظمت و را از زبان خدا بیان فرموده اند آن که در کتب آسمانی قبل و از جمله اسالم پیش بینی شده بود که موعود همۀ ادیان وقتی ظاهر می شود ا

انبیاء گذشته فرق خواهد داشت. آنان که با کتب شکوِه ظهورش، در قالبی جدید و به روش و لحن و طرز خطابی بدیع با خلق سخن خواهد گفت که با 

ن موعودی که مقّدسه ا نسی معنوی داشته، در َاعماق آن به تفکر و تعّمق پرداخته اند، شهادت می دهند که جز این هم نمی توانسته باشد؛ چه که از چنی

َاِب »، «رّب الجنود»، «پدر سرمدی»غیره با عناوینی همچون  پیروان همۀ ادیان منتظر ظهورش بوده اند، در کتبی همچون تورات و انجیل و قران و

نمی فرمودند، « ِانّی َاَنا اهلل  ال ِالَه ِاالَّ َاَنا»یاد شده است. با این وصف، اگر حضرت بهاءاهلل ندای « یوم اهلل»، و از زمان ظهورش با عباراتی چون «سماوی

 ود در یوم موعود بود.بشارات کتب مقدسۀ قبل فاقِد تنها ِمصداِق حقیقی خ

ن و از نشانه های چنین عظمت و جاللی همین بس که خداوند در کتب مقدسۀ قبل، همین لحن و روش و قالب جدیدی را که حضرت بهاءاهلل برای بیا

قرار داد.  مربی جدید الهی دعوت خود اختیار فرمودند، اسباب و وسیلۀ امتحان و لغزش شدیِد حتی ن قبا و علمای بزرگ دینی از صراط ایمان و عرفان

 چنانکه در این باره، 

ة  دَّ [ در تفسیر َاوائل سورۀ آل ۴۱، ص۳االبرار ]جلد عالم عامل و عارف کامل َابوالفضل احمد بن َابی َسعد در کتاب َکشف  االسرار و ع 

ول  أنا فیَ »فرماید:  روایت نموده که می  عمران از حضرت رسول َعلیِه َابَدع  النّور َو الَبهاء وَرِة الّتی َیعِرفون فَیق  أتیِهم  اهلل  َعزَّ َو َجلَّ فی َغیِر الصُّ

وذ  ِباهللِ ِمنَک هذا َمکان نا َحتّی َیأتینا َربُّنا َفإذا جاَء َربُّنا َعَرفناه  َفَیأتیهم  اهلل  َعزَّ  وَرِة الّتی َیعِرفون َفَیقول  أنا َربُّکم فَیقولوَن َنع  َربَّک م  َو َجلَّ ِفی الصُّ
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وَنه. شناختند و  شود ولی به غیر آن صورتی که از قبل حضرتش را می یعنی در ابتدای امر خدای عّز و جّل بر خلق ظاهر می« َفَیقولوَن َربُّنا فَیتِّبع 

نخواهیم کرد تا خدای ایم و از مقام خود حرکت  گویند از تو به خدای پناهنده فرماید لهذا به انکارش مبادرت نموده، می اظهار الوهیّت می

معرفت  ما ظاهر شود، زیرا به شناسایی پروردگار خویش ما را دانش است. دّوم بار خدای َعزَّ َو َجلَّ به صورتی بر ایشان ظاهر گردد که خلق در

بوبیّت خویش فرماید و مردم تصدیقش نمایند و گویند توئی پر  406امرش درآیند. وردگار ما و به ظلّ حق به آن طریق مأنوسند و اظهار ر 

وَ »خود حضرت بهاءاهلل نیز با اشاره به این قبیل بشارات، همین طرز خطاب و ظهوِر  را که از جمله َاسباِب ِامتحاِن ِالهی در ظهور دین « َاَنا»در لباس « ه 

 بعضی گردید، چنین بیان فرمودند: بهائی برای

لما به این کلمه ناطق بودند و مکّرر در زمان طفو ایست که ن قبا از  لیت نفس حّق ِاصغا نموده می گفتند: آیا آن کلمه قائم چه کلمهجمیع ع 

اید و ملتفت نیستید و آن کلمۀ مبارکۀ مکنونۀ مخزونۀ  نمایند؟ بگو آن کلمه حال ظاهر و شما قبل از ِاستماع فرار نموده آن فرار اختیار می

َو در قمیِص ]پیراهِن[ َاَنا ظاهر، و  رتِعد شده.  مکنون به َاَنا الَمشهود ناطق. اینست آن کلمهمصونه اینست: ه  ای که فرائِص مشرکین از آن م 

بحاَن اهلل در جمیع کتب قبل عظمت این یوم و عظمت ظهور و عظمت آیات و عظمت کلمه و عظمت استقامت و عظمت شأن و مقام  س 

 405َمعذِلک خلق از او غافل و محتجب.ذکر شده. 

زیزانی که مشتاق درک چنین حقیقت واالیی هستند، چهار بیان زیر را به عنوان نمونه، از حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، زینت برای اطمینان قلوب ع

د که این بیانات پایان مقال می سازد تا با تعّمق در کلمه به کلمۀ آن جانشان روح و ریحان یابد و زبانشان به شکرانه به درگاه دلبر یگانه پردازد. باش

رک ضمن روشن کردن حقیقت، رافع شبهات حتی بی انصافانی نیز باشد که بی وقفه در رسانه ها و سایت های ضد بهائی با آوردن شواهدی ناقص مبا

 دارند. از آثار ادیان بابی و بهایی سعی در انحراف افکار دارند و به این واسطه بر بهائیان و ملت شریف ایران و سایر حقیقت جویان ستم روا می

 حضرت باب می فرمایند:

َل و او]من ی ظهره اهلل[ در جواب نازل می فرماید ِمن ِعنِداهلل نه از قول نفِس خود ِانَّنی َاَنا اهلل  ال ِالَه ِااّل َاَنا قد َخلق ت  ک لَّ َشیئ َو َارَسلت  الرُّس 

وا ِاالَّ اهللَ َربّی َو الَحقُّ الَیقین ...َو َربَّک م فِانَّ ذ ِمن قبل  َو َنزَّلت  َعَلیِهِم الک تَب َااّل َتعب د   403ِلَک َله 

 شابه در مورد خودشان می فرمایند:در بیان دیگری با تعبیری م

 َعَلی الَحقِّ فی َبیِت الَکعَبِة ِانّی َانَ 
َّ
 405ا اهلل  ال ِالَه ِااّل َاَنا.ِانَّ اهلَل قد َاوحی ِالی

 حضرت بهاءاهلل می فرمایند:

بوبیّت از َحّق َجلَّ َجالل ه  بوده و هست. این مظلوم الزال به این کلماِت عالیات، ناِطق: ِالهی ِالهی َاشَهد  ِبَوحداِنیَِّتَک  ذکِر ا لوهیّت و َو  ر 

مِکنات َو َمعبوَد الکآئِنا دَرِتَک َو اقِتداِرَک َو ِعزَِّتَک یا ِالَه الم  لطاِنَک َو ِبق  ا ِحبُّ َان َاَضَع َوجهی َعلی ک لِّ ب قَعٍة  ِت َفرداِنیَِّتَک َو ِبَعَظَمِتَک َو س 

وِم اوِلیآئِکِمن ِبقاِع َارِضَک َو َعلی ک لِّ ِقطَعٍة ِمن ِقَطعاِتها َلَعلَّه  َیتشرَّف  ِبمَ  د  قاٍم تشرََّف بق 
465 

 و نیز می فرمایند:

ِلَک یا َلیَت ک نت  هَذا الحیِن فی ِتلَک الحاَلِة یا خاِلَق الَبِریَِّة َو الَمذکور  ِفی َو َنفِسَک ک لُّ َجواِرحی َو َارکانی ت ِحبُّ َان َیصیَر ِاربًا ِاربًا فی َسبیفَ 

لَّما ا شاِهد  اَ  ب وِدیَّتی ِلَنفِسَک َو قد َبلغت  فیها ِالی َمقاٍم ک  رضًا ا ِحبُّ َان ا ِکبَّ ِبَوجهی َعَلیها ااَلفئَِدِة َفما أحلی ِذکَرَک فی َمذاقی َو ما أَلذَّ ع 

رَفِة َبیَن َبِریَِّتَک َولِکن اِضعًا ِلَوجِهَک َو ساِجدًا ِلَنفِسَک. َفَو ِعزَِّتَک َلو َلم َاک ن ناِظرًا ِالی َقضاِءَک الَمحتوِم ما َاظَهرت  َنفسی ِااّل بخ ب وِدیَِّة الصِّ الع 

دَرِتَک ما َاَردَت َو َامَضیَت ما ِشئَت ِلی ثَبَت ما ن زَِّل فِ  ی الَبیاِن َو ِااّل ِانّی َاحَببت  ِبَان َاخَضَع ِلک لِّ َوجٍه کاَن خاِضعًا ِلَوجِهَک ِانَّ أنَت َقَضیَت ِبق 

َتها. َاسأل َک یا ماِلَک َمماِلِک الَبقاِء ِبَان ت َوّفَقنی وَ  وا َلذَّ ب وِدیَِّتَک أولئَِک ما َوَجد  وا َعن ع  ب ودِ  الّذیَن َتجاَوز  لِّ یَّ أِحبَّتی َعلی ِخدَمِتَک َو الع  ِة فی ک 

 464َشأٍن ِلَنفِسَک.

 ۴۳۳۱اردیبهشت ، بدیع۴۶۱عید اعظم رضوان ، حامد صبوری
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 وفاداری حضرت بهاءاهلل به میهن

 حامد صبوری

شتیبان حافظ و پ حضرت بهاءاهلل شارع دیانت بهائی آیندۀ ایران را پرشکوه پیش بینی فرموده اند و در طول تاریخ حیاتشان همیشه قواًل و عماًل دوستدار و

سالگی که به حضرت باب  ۱۱ایشان که وزیر زاده بودند و خود و خاندانشان نزد بزرگان مملکت مشهور، تا سن  462عزت و شرف میهن عزیزشان بودند.

 ایمان آوردند، زندگی نسبتًا راحتی داشتند و به مقتضای محبّت و کرم فطری، دستگیر فقرا و بیچارگان هموطن خویش بودند.

(، ۴۲۳۱-۴۲۳۳( و پس از آن در چهل سال آغاز دورۀ رسالتشان به عنوان شارع آئین بهائی )۴۲۳۳-۴۲۱۱ه حضرت باب در دورۀ بابی )با ایمان ب

ودند، همواره بالیای بیشمار ایشان را احاطه نمود. در این چهل و نه سالی که در دو مملکت ایران و عثمانی تحت ستم و زندان و تبعید دو دولت مزبور ب

رجی برای ایران عزیز وفادار ماندند و پناه و تکیه گاهی حقیقی جز خداوند قادر متعال نجستند. از جمله حتی علیرغم تمایل بعضی نمایندگان دول خابه 

اشاره فرموده ین حقیقت چنین کمک و نجات ایشان و پیشنهاد پناهندگی، به هیچ وجه قبول نفرمودند و به دول مزبور پناهنده نشدند. خود حضرتشان به ا

 اند:

 463.الَّذی َبَعَثنی َو َاْرَسَلنی َما اْسَتْنَصْرت  ِمْن َاَحٍد ِاالَّ اهللِ

سالی که از دو آئین بابی و بهائی می گذرد، به علت این که ادیان مزبور را قبول ندارند  ۴۶۶با این وجود بعضی هموطنان غیر منصف و نامهربان، در این 

و آموزه ها و تعالیم جدید آسمانی را مانع و مخالف امیال و مقامات مذهبی و دنیوی و سیاسی و مادی خود تصّور می کنند،  و از جانب خدا نمی دانند،

عامل  عالوه بر توهین و ایرادات مبغضانه بر آن، سعی کرده اند بقا و رشدش را به کمک های دول خارجی از جمله روسیه و انگلیس نسبت دهند و نه

و یاری الهی! به این منظور گاه کمک سفیر روس در اثبات بیگناهی حضرت بهاءاهلل در جریان ترور ناصرالدین شاه و استخالص و تبعید اراده و نصرت 

دلیلی برای وابستگی حضرتشان به روسیه و خیانت به وطن ذکر می کنند، و گاه دادن لقب ِسر به حضرت  ۴۲۳۱-۴۲۳۳ایشان را به عراق درسال 

 464سط انگلیسی ها را پس از جنگ جهانی اول، نشان وابستگی به انگلیس می گویند.عبدالبهاء تو

بارها در کتب و مقاالت و سایت  -به عالوۀ تهمت های بعدی به جامعۀ بهائی مبنی بر وابستگی به امریکا و اسرائیل -از آنجا که پاسخ به دو شبهۀ فوق

دهها نمونۀ تاریخی از حیات حضرت بهاءاهلل که حاکی از طرز برخورد ایشان با نمایندگان دول های بهائی تشریح شده است، در ذیل به چند نمونه از 

عزیز و روس و انگلیس، و گویای وفای ایشان به دولت و ملت ایران و نیز استقالل ذاتی ایشان در انجام رسالت الهی شان می باشد، تقدیم هموطنان 

ت پردۀ اکاذیب و اتهامات ناروای خیانت به وطن و وابستگی به دول خارجی را مشاهده فرمایند و بیش منصف می گردد تا خود به چشم خود حقایق پش

ری، از پیش متوجه گردند که اتهامات اخیر جمهوری اسالمی نیز مبنی بر دست داشتن بهائیان در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال جا

 460کنونی تکرار شده و می شود تا بلکه با وجه المصالحه قرار دادن بهائیان مظلوم کار فیصله یابد. دروغی بیش نیست که برای گریز از بحران

تگیری حضرت بهاءاهلل بود. میالدی در بحبوبۀ بالیای وارده بر بابیان، حکومت در صدد دس ۴۲۱۲از جمله نمونه های تاریخی مزبور آن که در سال 

 ایشان،

که فرمان محّمد شاه دایر به دستگیری ایشان ابالغ گردید. حضرت بهاءاهلل میهمان یکی از بزرگان این شهر هنوز در بندرگز تشریف داشتند 

ه بودند. میزبان ایشان به همراه نمایندۀ دولت روسیه در بندرگز که شخصی ایرانی بود به حضور مبارک رسیده به ایشان پیشنهاد نمودند که ب

ه بود پناهنده شوند. ولی حضرت بهاءاهلل این پیشنهاد را نپذیرفته و فرار اختیار نفرمودند. روز بعد هیکل کشتی روسی که در ساحل لنگر انداخت

مبارک میهمان یکی دیگر از نجبای آن شهر بودند. نمایندۀ دولت روس نیز در این میهمانی دعوت داشت. عده ای از بزرگان منطقۀ 

( را به اطالع آنان ۴۲۱۲ده بودند که قاصدی سررسیده خبر درگذشت محّمد شاه )سپتامبر مازندران در آنجا به دیدار حضرت بهاءاهلل آم

 466هاءاهلل از درجه اعتبار ساقط شد.رسانید و به این ترتیب فرمان شاه دایر به دستگیری حضرت ب

و آزاد شدنشان از زندان، شاه حکم تبعید  ۴۲۳۱سال واقعۀ دیگر آن که پس از اثبات بیگناهی حضرت بهاءاهلل در واقعۀ تیراندازی به ناصرالدین شاه در 

 حضرتشان را صادر کرد.
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سفیر روس چون از فرمان سلطانی استحضار یافت و برَمدلول دستور مّطلع گردید از ساحت انور استدعا نمود اجازه فرمایند آن حضرت را 

خاک روس فراهم سازد. این دعوت که به صرافت طبع و  تحت حمایت و مراقبت دولت متبوعۀ خویش وارد و وسائل انتقال ایشان را به

طیب خاطر ازطرف سفیر مذکور به عمل آمد مورد قبول و موافقت حضرت بهاءاهلل واقع نگردید و هیکل اطهر بنا به سائقۀ روحانی توّجه به 

 465ر ]محل و جهت دیگر[ ترجیح دادند.شطر عراق و اقامت در بغداد را بر حرکت به صوِب دیگ

 اهلل در اثر واقعۀ فوق، دوستانی،ن ذکر است که قبل از زندانی شدن حضرت بهاءشایا

پیشنهاد کردند تا هنگام فرونشستن ضوضاء، ایشان مخفی شوند ولی حضرت بهاءاهلل همچنان آرام باقی ماندند زیرا موردی برای هراس 

فاصله دستور توقیف ایشان را صادر کرد. َاعداء ]دشمنان[ که در همه جا نداشتند و روز بعد نیز سواره به سوی پایتخت براه افتادند ... شاه بال

رگز به دنبال حضرت بهاءاهلل می گشتند وقتی ایشان را دیدند که با پای خود به استقبال آنان می آیند به ب هت و حیرت فرو رفتند. ولی مگر ه

 463رک ترس و هراسی نشان داده باشند؟واقع شده بود که هیکل مبا

 دیگر آن که در بغداد، مورد

رجال مهّمۀ ایران نیز که از وطن مألوف دور و در نفی و تبعید بسر می بردند چون جاللت مقام و رفعت و عظمت امر مالِک َانام ]حضرت 

شّرف گشتند و به کمال خضوع و خشوع از دریای علم و کرم ال هی به میزان بهاءاهلل[ را مالحظه کردند بی پروا و خوف به َمحضر َانَور م 

 استعداد و قابلیّت خویش کسب فیوضات نمودند. در بین این جمع نفوسی مانند عبّاس میرزا فرزند محّمد شاه و وزیر نظام و میرزا ملکم خان

ّمال دول خارجه که طالب نام و شهرت و در بند مقام و عّزت بودند نظر به نقصان اّطالع و ِقلِّت بصیرتشان خواس تند از و پاره ای از ع 

نمایند. پشتیبانی و مساعدت حضرت بهاءاهلل در تنفیذ مقاصد سیاسیّه و َمآرِب ماّدیّه که در ساحِت َاقَدس بکلّی َمنفور و َمردود بود استفاده 

و اخالقیّه این بود که هیکل مبارک َاکیدًا و صریحًا عدم مداخلۀ وجود اقدس را در اینگونه امور و َحصر افکارشان را در مسائل روحانیّه 

 ِاعالم فرمودند.

لوِّ مقا مات از طرف دیگر کلنل ِسر آرنولد باروز کمبال که در آن َاوان ِسَمِت جنرال قونسولی دولت انگلستان را در بغداد حائز بود چون ع 

س شهادت داده قبول حمایت و حضرت بهاءاهلل را احساس نمود شرحی دوستانه به ساَحِت َانَور تقدیم و بطوری که هیکل َاطَهر بنفسِه ااَلقد

تبعیّت دولت َمتبوعۀ خویش را به محضر مبارک پیشنهاد نمود و در تشّرف حضوری نیز متعّهد گردید که هر گاه وجود اقدس مایل به ارسال 

فراهم سازد که محّل پیامی به ملکه ویکتوریا باشند در مخابرۀ آن به دربار انگلستان اقدام نماید. حتّی معروض داشت حاضر است ترتیباتی 

دند و استقرار وجه ِقَدم به هندوستان و یا هر نقطۀ دیگر که مورد نظر مبارک باشد تبدیل یابد. حضرت بهاءاهلل از قبول این رأی خودداری فرمو

 465ی ]محل و جهت دیگر[ ترجیح دادند.اقامت در خاک سلطان عثمانی را بر حرکت به صوِب ا خر

قتی دشمنان برای چندمین بار در َصَدِد سوء قصد به جان ایشان بودند، حضرت بهاءاهلل در اوج انقطاع و استقامت و شهامت و و در همین بغداد بود که و

 ، چنین فرمودند:«شکرشکن»به لوح  استقالل ذاتی، در یکی از آثار مکتوبشان، معروف

. به ازیماز هر چه غیر اوست در کنار. فرار اختیار نکنیم و به دفع اغیار نپرد. از نام بیزاریم و مودیم و تیر قضا را بجان محتاجیم... سینه را سپر ن

ّب منتهی گردیم... واز کنیم و در سایه های شجر ا نس، پررا طالبیم تا در هواهای قدس روح دعا بال ، آشیان سازیم و به منتهی مقامات ح 

اند و بکمال جّد در دفع این فقرا کمر بسته اند البتّه به  ختالف بر افراختهبلی این معلوم است که با این همه دشمن داخل و خارج که َعلم ا

 قانون عقل باید احتراز نمود و از این ارض بلکه از روی زمین فرار اختیار کرد.

شرقیم و چون قمر، الئِح. بر َمسنِد سکون، ساکنیم و بر بساط صب ر جالس ... اگر ولکن به عنایت الهی و تأیید غیب نامتناهی چون شمس، م 

چشم بصیرت ناس باز بود، همین جلوس این عبد در ظاهر همه را کافی بود که با همۀ این َاعداء و موارد بال چون شمع، روشنیم و چون 

شاهِد عشق، در انجمن. ستر و حجاب را سوختیم و چون نار عشق، بر افروختیم. و لکن چه فایده که جمیع عیون محجوبست و همۀ گوشها 

م َبریئوَن َعّما أعَمل  َو أنا َبریٌء َعّما َیعَملون ... تا زمانمسد آن نرسد  ود. در وادی غفلت سیر می نمایند و در بادی ضاللت مشی میکنند. ه 
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ْرک م  اهلل   هیچ نفسی را بر ما قدرت نیست و چون وقت آید به جان مشتاقیم و طالب. نه تقدیم یابد نه تأخیر. ا نّا ِللّه َو ا نّا ا لیِه راجعون . ا ْن َیْنص 

ک ْم َبعَده. وَ  ر  ْلک ْم، َفَمْن َذا الَِّذی َیْنص  دی.فال غاِلَب َلک م َو ا ْن َیْخذ  الّسالم  َعلی َمن اتّبع اله 
455 

 اهلل از ادرنه به عکا می باشد کهاّما واقعۀ دیگر هنگام تبعید حضرت بهاء

َوِل خارجه به محضر َان ور مشّرف و از ساحِت َاقدس استدعا نمودند که اجازه فرمایند با حکومات خود وارد در این حین بعضی از قناسل د 

مذاکره شده موجبات استخالص هیکل مبارک را فراهم سازند ولی حضرت بهاءاهلل با اظهار مرحمت و ابراز عنایت از قبول این درخواست 

 454جّدًا امتناع ورزیدند.

 در خارج از ایران تبعید و محبوس بودند، در ایران پیروانشان نیز دچار ستم های بیحد و حصر بودند و نمونۀ دیگر آن که هنگامی که حضرت بهاءاهلل

ملّّقب شدند، شهید « محبوب الّشهداء»و « سلطان الّشهداء»بسیاری از ایشان به شهادت رسیدند. از جمله وقتی دو تن از بهائیان عالی مقام که به القاب 

رقت و حّدت این مصیبت گردیدند و دراصفهان بل وا شد وکّل بهائیان شهر درمعرض ضرب وجرح و تاراج قرار گرفتند، بعضی از بزرگان بهائی از شّدِت ح 

ل از اقدام، کبری، مشورت و تصمیم گیری کردند که برای تّظلم به دربار دولت روس و یا انگلیس بروند و مقّدمات این کار را نیز ترتیب دادند. ولی قب

 ی چنین فرمودند:ای به حضور حضرت بهاءاهلل فرستادند تا کسب اجازه نمایند. در جوابی از زبان کاتِب َوحعریضه 

اهلل به انگلیس و تفلی س به ِفقرۀ اولی دربارۀ جناب َامین و توّجه او به ارض تا ]تبریز[ و از آنجا َمَع جمعی]=با گروهی[ َعَلیِهم َبهاء 

وَن َعلی َقضاِء َحوائِِجِهم َو َکیَف دادخواهی، این مراتب عرض شد، ه م ال یْقِدر  ْم ِانَّه   ذا ما َاْنَزَله  اْلَوّهاب  ِفی اْلَجواب: ِانَّة  ال یْقضی حاَجَتک 

ه   وا ما َاَرْدناه  ِمْن َقْبل  َو ن رید  ِحبَّتی َاْن یرید  ْزنی ِاَلی اهللِ َو اِلَ .ِمْن َحوائِِجک م. اّما َاَنا َاْشک وَبثّی َو ح  َبْعد 
این بیان مبارک که از قلم رحمن  452

 به وصول این جواب احبّاء از تصمیم مزبور منصرف شدند و به« جاری بمثابه کوثر َحَیوانست ]چشمۀ زندگانی[ از برای مقّربین و مخلصین.

  453تّظلم نزد روس و انگلیس نرفتند.

، یعنی دو سال قبل از صعود ]وفات[ حضرت ۴۲۳۴و پسرش جالل الدوله در سال  مورد دیگر شهادت هفت نفر از بهائیان یزد به وسیلۀ ظّل الّسلطان

را برای بهاءاهلل، می باشد. ظّل الّسلطان نامه ای با دستخط خود توّسط حاجی محّمد علی َسیّاح حضور حضرت بهاءاهلل به عکا می فرستد تا ایشان 

دهد پس از خلع شاه حضرت بهاءاهلل را آزاد خواهد نمود و شناسایی رسمی ایشان را تأمین براندازی پدر خود ناصرالدین شاه به یاری طلبد و وعده می 

به تشدید ستم بر خواهد کرد و جبران ستم های گذشته بر ایشان و بابیان و بهائیان را خواهد نمود. اما چون حضرت بهاءاهلل از این کار امتناع می ورزند، 

 454هفت بهائی مزبور را در یزد به طرز فجیعی به شهادت می رساند.بهائیان مظلوم می پردازد و از جمله 

قت حضرت بهاءاهلل پس از شهادت هفت نفر مزبور، در لوحی ضمن شرح استقامت و عشق و شور آنها در حین شهادت، پادشاهان دنیا و روزنامه های و

 را چنین مورد خطاب قرار می دهند: -ازجمله روزنامۀ تایمز -در عالم

رسی دنیا نفسی یافت می شود که ِللّه و ِفی اهلل َاغنام ]کنایه از مظلومین[ را از ِذئاب ]کنایه از ظالمین[ حفظ نماید؟ آیا در پیشگاه ک آیا در

عدل الهی جواب چه می گویند؟ یا تیمس ]روزنامۀ تایمز[ یا دارای گفتار و َمطلع َاخبار! یک ساعت بر مظلوم های ایران بگذر و ببین 

شاق نگار َمشار بتال؛ اطفال بی شیر مانده اند و عیال در دست َاشقیا َاسیر؛ زمین از خون ع  ق َعدل و ِانصاف زیر شمشیر َاصحاِب ِاعتساف م 

 َمشارِق  بسته و َزفراِت]=آه و ناله[ مقّربین عالم وجود را مشتعل نموده. یا َمعشَر الملوک ]ای گروه پادشاهان[! شما َمظاهر قدرت و ِاقتدار و

ن و دیار! آیا َحنین مظلومان ر د  ا شنیدید و ِعّزت و عظمت و ِاختیار َحّقید. نظری بر حال مظلومان نمایید... یا اوراق اخبار ]روزنامه ها[ در م 

شفقانه و نوحۀ ایشان به َسمع شما رسیده و یا َمستور مانده؟ امید آن که تجّسس فرمایید و بر ِاعالی آنچه واقع شده قیام کنید شاید نصای ح م 

 450ماید و به ِطراز عدل مزیّن دارد.َمواعظ حکیمانه، عباد غافل را آگاه ن

یتی برآیند در خاتمه بیانی را از حضرت بهاءاهلل زینت مقال می سازد تا روح و جان هموطنان عزیز و منصف ایشان به اهتزاز آید تا در صدد شناخت شخص

 لم انسانی و صلح جهانی و شکوه و جالل خاک پاک ایران است.که از ایران عزیز برخاسته و هدفش وحدت عا
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اند و بر  این مظلوم الزال َهّمش و قصدش ِارتفاع و ِارتقاِء دولت و ملّت بوده، نه ارتفاع مقام خود. حال جمعی، جمعی را جمع نموده

رمِت این مظلوم قیام کرده م اند، َولِکنَّ الَمظلوَم َیسأل  اهلَل تباَرَک  هتک ح  ِک مافاَت َعنه  م َعلی تدار  وع َو ی َوّفقه  م َعلی الّرج  َو تعالی أن ی ؤیَده 

َو الغفور  الّرحیم.َو االناَبة  لدی باِب َعطا ئِه ا نّه  ه 
456 

 حامد صبوری

۴۱/۴۱/۴۳۱۱ 
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 پاسخ به ایراد به بعضی لغات و اصطالحات بکار رفته در آثار بابی و بهائی

 حامد صبوری

است از  یه و سایت های علیه ادیان بابی و بهائی، از جمله ایرادهایی که گرفته شده آن که بعضی از آیات و آثار بابی و بهائی برگرفته و تقلیدیدر کتب رد

( و 5واحد از  45)بیان عربی، باب « چاپ»قران و دیگر ادیان و دارای اغالط صرف و نحو فراوان! از جمله ایراد گرفته اند کلمات غیر عربی همچون 

 ( چرا ضمن آیات عربی ذکر شده است.6از واحد 44)همان، باب « شکسته»

(http://www.baharoom.com/93.html ) 

. از جمله حضرت بهاءاهلل در لوح معروف به در نفس آثار بابی و بهائی پاسخ به این قبیل ایرادها داده شده است که طالبین می توانند به آنها رجوع کنند

، ضمن اشاره به این که چنین 35-66، چاپ مصر، صص: «مجموعه الواح مبارکه»، خطاب به حاج محّمد کریم خان کرمانی، مندرج در«قناع»

 ایرادهای مشابهی به قران مجید هم گرفته شده است، می فرمایند: 

ر ِفی االیقان )منظور « ا ْن هذا ا الَّ أساطیر  االأّولین»لفرقان  ِمن لَدی الرَّحمن قالوا ... ِانَّک ِمَن الّذیَن ِاذ ن زَِّل ا َو اعتَرضوا َعلی أکثر آیاِته. َفانظ 

َحّمٍد َرسوِل اهلل َو خاتم ال« مستطاب ایقان»کتاب  نّبیّین ... از حضرتشان است( ثّم فی ک تٍب أخری ِلَتَری َو َتعلَم َما اعتَرضَت به ِمن قبل  َعلی م 

اند که کلمات باب أعَظم و ذکر أتّم غلط است و مخالف است به قواعد قوم. هنوز آنقدر ادراک ننموده که کلمات منزله  تو و أمثال تو گفته

وازده سنه الهیّه میزان ک لّست و دون او میزان او نمی شود. هر یک از قواعدی که مخالف آیات الهیه است آن قاعده از درجه اعتبار ساقط. د

در بغداد توّقف شد و آنچه خواستیم که در مجلسی جمعی از علما و منصفین عباد جمع شوند تا حق از باطل واضح و مبرهن شود احدی 

اند ... قریب سیصد موضع  اقدام ننمود ... فکر کن در ایّامی که فرقان از سماء مشیّت رحمن نازل شد أهل طغیان چه مقدار اعتراض نموده

اند این کلمات أکثر  اند؛ چه در معانی و چه در ألفاظ و گفته ه علمای آن عصر و بعد بر خاتم أنبیاء و سلطان أصفیاء اعتراض نمودهاست ک

فتریاٌت. و به همین سبب اکثری از ناس  آن غلط است و نسبت جنون و فساد به آن معدن عقل داده اند قالوا انّها أی الّسَوَر َو االآیاِت م 

اند و أسامی آن علماء از یهود و نصاری در کتب مذکور  لما نموده از صراط حق مستقیم منحرف شده و به اصل جحیم توّجه نمودهمتابعت ع

لزلت َو  اند وگفته و از این گذشته چه مقدار از آیات را که نسبت به امرئ القیس داده اند که آنحضرت سرقت نموده؛ مثل سورۀ مبارکۀ ِاذا ز 

َعلّقاتاقترَبِت السّ  ْجَمَهرَّاِت الّتی کاَنت ِفی الّطبقِة الثانیِّة َبعَد الم  . و مدتّها قصائدی را که معروف به معلّقاتست و همچنین بم  ، بر کلمات اَعة 

ْبری مهتدی گشتند و حکم  الهی ترجیح می دادند تا آنکه عنایت ا لهی احاطه فرمود جمعی باین اعتراضات ممنوع نشده به انوار هدایت ک 

و آیَة الَجهل. و بعد از غلبۀ أمر اهلل بصر انصاف باز شد و نظر  سیف به میان آمد طْوعًا و َکْرهًا ناس در دین ا لهی وارد شدند آَیة  الّسیِف تمح 

 اعتراض مقطوع ومحجوب و همان معرضین که آیات اهلل را مفتریات می نامیدند در بعضی از آیات منزله هفتاد محّسنات فصاحتیّه و

بالغتیّه ذکر نمودند. چون بیان در ذکر اعتراضات مشرکین بود دوست نداشتم بیش از آنچه ذکر شد مذکور دارم. حال قدری انصاف ده و 

م َبینک و َبیَن اهلل حکم کن. شّکی نبوده که قرآن من ِعنَد اهلل نازل شده و شّکی هم نیست که کلمات الهیّه مقّدس بوده از آنچه توهّ 

د چنانچه بعد معلوم و واضح شد که آن اعتراضات از غّل و بغضاء بوده چنانچه بعضی علما جواب بعضی از اعتراضات را به قواعد ان نموده

َل ِعلم  ما کاَن َو ما َیکون. شاید متنبّه شوی و بر أحبّ  داده ه  ِعنَدنا َفاْسأْل ِلَتْعِرَف النّقطَة التّی ِمنها ف صِّ تراض ننمائی. ای ا لهی اعاند ولکن ِعلم 

ه جمیع علوم در قبضه اقتدار حق بوده و خواهد بود و آنچه از فطرت نازل بر فطرت أصلیّه الهیّه نازل شده و می شود و این اعتراضات نظر ب

به این جهة مقبول  شاید آنست که این أمر بحسب ظاهر قّوت نگرفته و احبّاء اهلل قلیلند و أعداء اهلل کثیر لذا هر نفسی به اعتراضی متشبّث که

 ناس شود.

حضرت باب، عینًا به موارد « بیان عربی»در کتاب « شکسته»و « چاپ»به این جهت برای روشن شدن این حقیقت که ایراد به وجود کلماتی همچون 

تألیف جالل الدین سیوطی « متوکلیریشه یابی واژه ها در قران؛ شرح و ترجمۀ رسالۀ ال»مشابه موجود در قران مجید هم وارد شده، خالصه ای از کتاب 

در مقدمۀ همین  را می آورد تا ان شاءاهلل منصفین بر وارد نبودن این قبیل ایرادها پی برند و به واسطۀ آن از اصل مقصود دور نگردند. نکتۀ جالب آن که

 . اثر مترجم به این قبیل ایرادها در مورد قران مجید نیز اشاره کرده و سعی نموده پاسخی بدهد

http://www.baharoom.com/93.html
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ه  بالتُّقی.  دی َو انَشَرَح َصدر  الم  َو الَبهاء  َعلی َمن اتَّبَع االنصاَف َو اله   َو السَّ

 حامد صبوری 

 ١3٣١پاییز 

  

 مشخصات کتاب:

 ریشه یابی واژه ها در قران

 شرح و ترجمۀ رسالۀ المتوکلی

 جالل الدین سیوطی

 مشتمل بر واژه های معرب یازده زبان در قرآن

 محمد جعفر اسالمی ترجمه: دکتر

 شرکت سهامی انتشار

 4362چاپ دوم، تابستان 

 چاپخانۀ حیدری

 

 (3 -3مقدمۀ مترجم )صص:

متعلق به عبدالرحمن ابوبکر ملقب به جالل الدین سیوطی یکی از اجلۀ علمای سنی مذهب قرن نهم هجری قمری است ... برای « المتوکلی»کتاب 

از آثار این ادیب اریب هنوز در حوزه های علمی و مراکز علم و دانش تدریس می شود مانند شرح بر الفیه اثبات منزلت علمی او همین بس که بعضی 

شصد اثر از ابن مالک که صرف و نحو عرب را بطور روان و گویا بیان می کند. به گفتۀ دهخدا سیوطی بیش از پانصد و به تصریح استاد معین متجاوز از ش

 ب ریحانة االدب هفتاد و نه تألیف و تصنیف چاپ شده وی را یادآوری کرده است.او به جای مانده است و صاح

لفا نام برد ... کتاب « االتقان فی علوم القران»از اّمهات دست آوردهای این دانشمند را می توان کتاب  که « المتوکلی»و االلفیه فی النّحو و تاریخ الخ 

ولی از لحاظ کیفیت یکی از تألیفات ارزشمند و شایان توجه سیوطی است. این کتاب در دو  -ت اندکگرچه از لحاظ کمی -کمتر به آن اشاره شده است

 ه. ق. در دمشق چاپ و منتشر گردید که به شرح زیر است.4343بخش مجزا از یکدیگر تألیف شده که در سال 

به ترتیب عبارت است از: فارسی سی و دو واژه، حبشی بیست و مربوط به واژه هایی است که از یازده زبان در قرآن کریم آمده است که  -بخش اول

ه واژه، هشت واژه، نبطی بیست و چهار واژه، سریانی بیست و یک واژه، عبری هیجده واژه، رومی ن ه واژه، قبطی ن ه واژه، بربری هفت واژه، هندی س

 در هر زبان، یکصد و پنجاه و پنج واژه است.زنگباری سه واژه، و ترکی یک واژه، که مجموعًا بدون توجه به تکرار لغات 

 

بلسان عربی »( یا 2زخرف/«)انّا جعلناه قرانًا عربیًا لعلکم تعقلون»... در بادی نظر ممکن است عده ای ایراد کنند با این که خداوند فرموده است:  

مان طوری که ابوعبید در زیر نویس صفحۀ اّول کتاب آورده ( چطور می شود لغات غیر عرب در قرآن آمده باشد؟ جواب این اشکال ه450شعراء/«)مبین

رفاتی کرده و بسیار ساده است و آن اینست که این لغات قبل از نزول قرآن از زبان های دیگر به مرور وارد زبان عرب شده و معرب گردید و عرب در آن تص

فارسی « سنگ و گل»که در اصل « سجیل»ا عربی شده بودند. مثاًل کلمۀ آنها را از جنس کالم خویش ساخت و هنگامی که قرآن نازل شد این واژه ه

گردید و در بکدیگر « ج»سنگ و گل بدل به دو « گ»در زبان عرب وجود ندارد حرف « گاف»بود که قبل از نزول قرآن وارد زبان عرب شد. چون حرف 
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را در زبان خود وارد ساخت و « مسک»کرد و « سین»را بدل به « شین»که عرب حرف « مشک»به دست آمد. یا کلمۀ « سجیل»ادغام شد و لغت 

 را با حرف تعریف وارد زبان خود ساخت.« التلغراف»کرد « غ»را بدل به « گ»را مثال آورد که عرب حرف « تلگراف»امروزه می توان کلمه 

مانند ایران و روم و مصر و حبشه و غیره می رفتند بر اثر مراوده و ... بنابراین اعراب قبل از اسالم چون برای تجارت و داد و ستد به ممالک همجوار خود 

ها جزء الینفک رفت و آمد، لغات و واژه های آن زبان ها را به ارمغان با خود آوردند و با دخل و تصرفاتی آنها را وارد زبان عرب می کردند و آن واژه 

 بود. زبان عربی گردید و هنگام نزول قرآن این واژه ها عربی شده

که  در خاتمه همان طوری که ابوعبید عقیده دارد یکی از خصائص و اعجاز قرآن بر دیگر کتب سماوی اینست که آن کتاب ها فقط به زبان قومی است

اژه های دیگری آن کتاب برای آنان نازل شده و واژۀ دیگری در آن بکار نرفته است و حال آن که قرآن گرچه به زبان عربی نازل شده است ولی لغات و و

 از قبیل فارسی، رومی، حبشی و دیگر زبان ها در آن دیده می شود.

در چند زبان آمده است. غرض نگارنده از ترجمۀ کتاب فقط « سندس»مطلب دیگری که نقل آن شایان ذکر است اینست که بعضی از لغات مثاًل واژۀ 

بر عهدۀ متتبعان و محققان است که تحقیق کنند و اصل آن را به دست بیاورند و باز کنکاش برگردان کتاب بود نه تحقیق و تتبع در ریشۀ لغات. این مهم 

 دنیا در قرآن وجود دارد یا خیر؟ کنند که آیا لغاتی دیگر از زبان های

بدهد و به صورت حقیقت در بخش دوم کتاب المتوکلی، ریشۀ لغات و معنای اولیۀ آنها قبل از این که لغت، حقیقت لغوی خود را از دست  -بخش دوم

است.  شرعی درآید، ذکر شده است. مثاًل صلوة که اصل آن صلوة )بر وزن عروه( در تعریب صلوة شد. در اقرب الموارد گوید: اصل آن در عبری صلوات

ال آن دعا و نماز می باشد. یا حج امام صادق علیه الّسالم صلوات را به ضم صاد و الم خوانده اند، یعنی حصون و بناهای مرتفع که اکنون مورد استعم

 به معنای قصد و یا اثم به معنای شراب و گناه ...

 ٣١-١متن کتاب: صص:  

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سپاس ویژۀ آفریدگار است و بس. درود بر پرستندگان خدا، پرستندگانی که ایزد یکتا آنان را برگزید.

هایی بحث می کند که در قرآن مجید از لغات حبشی، فارسی، هندی، ترکی، زنگباری، نبطی، قبطی، و اما بعد، این کتاب در بارۀ کلمات و واژه 

 سریانی، عبرانی، رومی، بربری وارد شده است. اهلل تعالی داناتر است.

 

 واژه هایی که از لغت حبشی وارد قرآن شده است:

 جانب، سوی، طرف، برابر ...«: َشطر»

 کاهن ...شیطان و «: طاغوت»و « ِجبت»

و ب»  گناه ...«: ح 

 مؤمن موقن ...  «: أّواه»

 رحیم، بی گمان و یقین کننده ...«: َاّواه»

 به گلو فرو ببر ...«: َابِلعی»

 ترنج ...«: متّکأ»

 بهشت، جنّت ...  «: طوبی»
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 سرکه ...«: َسَکر»

 ای محمد ...«: طه»

 ای مرد ...«: طه»

رِّمَ »  وجب ...«: ح 

ل»  ...پا، رجل «: ِسجِّ

 کوه، چراغ دانی، جای چراغ ...«: مشکوة»

 تسبیح کن، سبحی ...«: َاوِّبی»

 سد، بندآب ...«: َعِرمَ »

 عصا ...«: ِمنَسَاء»

 ای انسان، اسمی از أسماء محمد )ص( ...«: یاِسین»

 ای مرد ...«: یس»

 تسبیح کننده، مسبّح، کسی که خدا را زیاد یاد کننده است ...«: َاّواب»

 : دو چندان...«ِکفَلین»

َة اللیل»
َ
 شب زنده دار... )دو بار با مآخذ مختلف ذکر شده( ...«: ناِشئ

نفِطر»  شکافته ...«: م 

 شیر، اسد ...«: َقسَوَرت»

 برمی گردد ...«: َیحور»

 برمی گردد، یرجع ...«: َیحور»

 هرگز برنگردد ...«: لن َیحور»

 حسن، نیکو ...«: ِسیَنین»

 ریر، اورنگ ...تخت ها، س«: َارائَِک »

ّدون»  یضجون، فریاد کشند و بروند ...«: َیص 

رِّی»  روشنایی بخش، مضئی ...«: د 

 نقص، کم شد، نقصان پذیرفت ...«: ِغیَض »

    

 واژه هایی که از زبان فارسی در قرآن وارد شده است:

 دیبای حریر، دیباج ...«: ِاستبَرق»

 سنگ و گل ...«: ِسّجیل»
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 ...سنگ و گل «: ِسّجیل»

 غورت، غروب کند ...«: ک وَِّرت»

 کلیدها، مفاتیح ...«: َمقاِلید»

 کوزه ها، ظروف سفالی دسته دار و با لوله برای آب یا شراب ...«: َاباریق»

 کلیساهای ترسایان ...«: ِبَیع»

 تنور ...«: َتنُّور»

 دوزخ ...«: َجَهنَّم»

 پول زر ...«: ِدینار»

راِدق»  یز ...معرب سراپرده، دهل«: س 

 نام کشور یا سرزمینی که رومیان بر آن حکومت می کردند ...«: روم»

 کتاب ...«: ِسِجلّ »

 « ...ن والقلم و ما یسطرون»انون، هر چه خواهی انجام ده ... در «: ن» 

 مروارید ...«: َمرجان»

 چاه ...«: َرسِّ »

 گیاهی است خوشبو ...«: َزنَجبیل»

ین»  نام چاهی در جهنم ...دائم، ثابت، سخت، و «: ِسجِّ

 جهنم، دوزخ ...«: َسَقر»

 نرم، روان، می خوشگوار، آب گوارا و نام چشمه ای است در بهشت ...«: َسلسبیل»

 گل، گل سرخ ...«: َورَده»

س» ند   ابریشم، زربفت، دیبا، حریر نازک و لطیف ...«: س 

 کاغذ ...«: ِقرطاس»

 کلیدها، جمع قفل ...«: َاقفال»

 هی خوشبو ...گیا«: کافور»

 گنج ...«: َکنز»

وس»  گبران ...«: َمج 

 معرب یاکند نوعی سنگ قیمتی است ...«: یاقوت»

 مشک ...«: ِمسک»

ود»  قوم هود ...«: ه 
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 جهودان ...«: َیهود»

 کنشت و کنیسه ...«: َصَلوات»

    

 واژه هایی که از زبان رومی در قرآن وارد شده است:

نَّ » ره   ن آن ها را ...پس پاره پاره ک«: َفص 

 بستان، بهشت ...«: ِفرَدوس»

 فردوس ...«: َجنّت»

 عدل، داد، میزان...«: ِقسط»

 عدل و داد ...«: ِقسطاس»

 شروع کردند و اراده کردند ...«: َطِفقا»

 لوح و ورقه ای از قلع که روی آن مطالبی نوشته و نقش شده باشد ...«: َرَقیم»

 کتاب و نوشته ...«: َرَقیم»

 دوات ...«: یمَرقَ »

 راه و طریق ...«: ِصراط»

 دوازده هزار اوقیه ...«: ِقنطار»

 لغاتی که از زبان هندی در قرآن آمده است:   

 اشربی، بیاشام ...«: َابِلعی»

 پاکیزه تر، خیر و سعادت، خوشی، جنت، بهشت ...«: طوبی»

س» ند   حریر نازک ...«: س 

 

 ست:واژه های سریانی که در قرآن وارد شده ا

 نهرًا، جوی آب ...«: َسِریّا»

 جدول کوچک، نهر کوچک ...«: َسِریّا»

 یا رجل، آی مرد ...«: طه»

 باغهایی که همیشه در آن اقامت دارید ...«: جنّات  َعدن»

 باغ های انگور ...«: ف رَدوس»

 کوه ...«: طور»

 نرمی و برد باری، تواضع ...«: َهون»
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 نرمی و رفق، وقار ...«: َهون»

 بیا برای تو هستم ...«: َهیَت َلَک »

 لیس، نیست ...«: الَت »

 علماء مسیحی ...«: َربّانیّون»

 ساکنًا، آرمنده و آرام گیرنده ...«: َرَهوًا»

دًا» جَّ  مقنعی الرؤس، سرها باال کشنده ...«: س 

 الذی الینام، کسی که نمی خوابد ...«: َقیُّوم»

 کتاب ها ...«: َاسفار»

ل»  ها ...مگس «: ق مَّ

 البحر، دریا ...«: َیمّ »

 کنیسه ها، عبادتگاه یهودیان ...«: َصلوات»

 سب، دشنام ...«: آَزر»

 پوست گاوی پر از طال و نقره ...«: ِقنطار»

   

 واژه های عبرانی )یهودی( که در قرآن وارد شده است:

 پوشاند و پاک کرد ...«: ک فر»

 بردباران ...«: َهون»

 کرد ...رکن، میل «: َاخَلد»

دنا»  تبنا، توبه کردیم و بازگشتیم ...«: ه 

 نامه ای نوشته شده و نوشته ای کنده شده ...«: ِکتاٌب َمرقوم»

 تحریک الشفتین، حرکت دادن دو لب ...«: َرمز»

 حنطه، گندم ...«: فوم»

 داعی، خواننده ...«: َاّواه»

وی»  رجل، پا ...«: ط 

 البحر، دریا ...«: َیمّ »

 شاینده، مهربان ...بخ«: َرحمن»

 حمار، درازگوش، االغ ...«: َبعیر»

 درس خوانده ای ...«: َدَرسَت »
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ة»  دور کردن گناه یا اسم فعل است گناهان ما را دور کن ...«: ِحطَّ

 فرزندان یعقوب ...«: َاسباط»

 به زبان یهود سخریه و دشنام است ...«: راِعنًا»

 تنه ی درخت خرما ...«: ِلینة»

یسِ »  دانشمندان و عالم دین ترسایان ...«: ینَ ِقسِّ

    

 واژه هایی نبطی که در قرآن وارد شده است:

 حسن، نیکو ...«: ِسینِین»

 کتاب، اجزاء توراه ...«: َاسفار»

 شویندگان لباس، یار مخلص، یاران عیسی ...«: َحواِریّون»

 کوزه بی دسته ...«: َاکواب»

 ...نابود کردن و هالک نمودن «: َتبِّرة»

 جوی و نهر ...«: َسرِّیا»

 قّراء، خوانندگان ...«: َسَفَرة»

نَّ » ره   قطعهن، پاره پاره کن ...«: ص 

 یا رجل، ای مرد ...«: طه»

ور»  جبل، کوه ...«: ط 

 کرم، انگور ...«: ِفرَدوس»

 الملک، پادشاهی ...«: َمَلک وت»

 هلم لک، بیا من از آن تو هستم ...«: َهیَت َلَک »

 اسم اهلل تعالی، نام پروردگار بلند پایه ... «:ِااّلل»

 سهاًل و دمثًا، آسان و نرم ...«: َرَهوًا»

 قتلت، ک شتی ...«: َعبَّدَت »

م»  امامهم، رویاروی آنان ...«: َورائَه 

نا»  کتابنا، کتاب ما ...«: ِقطَّ

 عهدی، پیمان من ...«: ِاصِری»

رعنّا»  امح عنا، از ما بپوشان ...«: َکفِّ

 مفاتیح، کلیدها ...«: ِلیدَمقا»
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 نصیبین، دو بهره ...«: ِکفَلین»

 البحر، دریا ...«: َیمّ »

 جبل و ملجا، کوه و پناهگاه ...«: َوَزرَ »

    

 لغات مصری که در قرآن وارد شده است:

تَِّکآً »  االترنج، ترنج ...«: م 

 فرار کردن، گریختن ...«: َمناص»

زجاه»  قلیل، کم ...«: م 

 طنها، درون آن ...ب«: تحِتها»

 هلم لک، بیا من از آن تو هستم ...«: َهیَت َلَک »

 ظواهر، چیزهایی که نمایان است ...«: َبطائِن ها»

 االخره، پایان ...«: اال ولی»

 االولی، نخستین ...«: َاالآِخرة»

 شوی و همسر ...«: َسیِّد»

    

 لغاتی که از زبان ترکی در قرآن وارد شده است:

 البارد المنتن، بی مزه و بد بو ... «:َغّساقًا»

 لغاتی که از زبان زنجیه )زنگباری( در قرآن وارد شده است:   

 حطب، هیزم، چوب ...«: َحَصب»

 موجع، دردناک ...«: َاَلِیم»

 عصا ...«: ِمنساَ »

    

 لغاتی که از زبان بربری در قرآن وارد شده است:

 

هل»  یتون ته نشین شود ...عکرالزیت، درد زیتون و آنچه از ز«: م 

 نضجه، آن را پخت ...«: ِاناه»

 چیزی که حرارت و گرمای آن به نهایت رسد ...«: َحِمیم»

 جاریة، روان ...«: آِنَیة»



 3 ولوله در شهر

 

54 

 

 ینضج، می پزد ...«: ی صَهر»

 حشیش، گیاه ...«: َابًّا»

 الف مثقال من ذهب او فضة، هزار مثقال زر یا نقره ...«: ِقنطار»

   

 انی اصلی واژه ها در زبان عربی:بخش دوم: مع 

 جود است از نوشتن آن صرف نظر شد.آخر کتاب را شامل می شود که چون در کتب لغت مو 35تا  64این بخش از صفحۀ 
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 یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!

 نگارش: حامد صبوری 

ل تلویزیونی زندگی ایشان از سیمای جمهوری اسالمی در حال پخش بله دوستان عزیز! تعجب نکنید! حضرت یوسف )یوزارسیف( نیز که هم اکنون سریا

ا َجآَءک م ِبِه »سورۀ غافر قران مجید را ببینید:  ۳۱گویید نه! آیه -است، خاتم النبیین بود! می مَّ ف  ِمن َقْبل  ِباْلَبیَِّناِت َفَما ِزْلت ْم ِفی َشکٍّ مِّ ْم ی وس  َو َلَقْد َجآَءک 

ْرَتاٌب.ِاَذا َهَلَک   َحتَّی ْسِرٌف مُّ َو م  واًل َکَذِلَک ی ِضلُّ اللَّه  َمْن ه  ْلت ْم َلن َیْبَعَث اللَّه  ِمن َبْعِدِه َرس  یعنی: همانا یوسف پیش از این با دالیل روشن نزد شما آمد، « ق 

«. خداوند پس از او هرگز پیامبری نخواهد فرستاد: »اّما شما همواره از آن چه برایتان آورده بود در شک بودید، تا آن گاه که یوسف از دنیا رفت، گفتید

 سازد. ای را گمراه می این گونه، خداوند هر افراطگر تردید کننده

زندان، جریان از این قرار بوده است که یوسف پسر یعقوب به مصر آورده شد؛ به خاطر توطئۀ زلیخا زندانی شد. پس از اثبات بی گناهی و آزادی از 

نی اسرائیل( و زلیخا و بعضی از مصریان ایمان آوردند، و بعضی دیگر نیز نسبت به رسالت ایشان دچار شک و تردید شدند. اّما جالب خاندان یعقوب )ب

 آن که پس از وفات حضرتش، همان نفوسی که رسالتش را مورد شک قرار می دادند گفتند یوسف آخرین پیامبر است و پس از وی خدا هرگز پیامبری

 455فرستاد! دیگر نخواهد

اپرست این جریان می گذرد تا آن که حضرت موسی به پیامبری مبعوث می شود و فرعونیان به مخالفت با او می پردازند. یکی ازفرعونیان که مؤمن خد

ولی امثال شما تا بوده به دفاع از حضرت موسی دربرابر فرعون می پردازد و از جمله استدالل می کند که قبل از موسی نیز حضرت یوسف به مصر آمد 

دیگری پس از او زنده بود با وجود آن که دالیل نبّوتش آشکار بود در بارۀ او شک کردید و قبولش نکردید، اما با وجود این پس از وفات او گفتید پیامبر 

 453یامبری نباید بیاید.نخواهد آمد! حال هم موسی مثل یوسف آمده و دالیل آشکار دارد ولی قبولش نمی کنید و می گویید پس از یوسف پ

بق آیاتی جالب آن که این داستان هنگام ظهور حضرت مسیح نیز اتفاق می افتد و یکی از دالیل یهودیان در مخالفت با ایشان این بوده که می گفتند ط

جالب تر آن که همین ماجرا  455از کتب عهد عتیق و تورات، حضرت موسی آخرین پیامبر است و دین او ابدی است و پس از وی پیامبری نخواهد آمد.

هی می درظهور حضرت محّمد نیز تکرار می شود و ازجمله دالیل یهودیان ومسیحیان در رّد حضرتش این بوده است که موسی وعیسی را آخرین رسوالن ال

 435و را ابدی می پنداشته اند!دانسته اند، و مسیحیان نیز مانند یهودیان، با استناد به بعضی آیات عهد جدید و انجیل، کالم عیسی و دین ا

ذکر « خاتم النّبیین»با این توضیحات عجیب نیست که امروز نیز یکی از دالیل مخالفین دین بهائی این است که مدعی اند چون در قرآن مجید کلمۀ 

و تعبیری این گونه  434دیگر است، شده، مفهوم و معنی آن این است که پس از حضرتش پیامبری نخواهد آمد! حال آن که مقصود از کلمۀ مزبور چیزی

هنوز نیز  مبنی بر مبعوث نشدن مربیان جدید آسمانی، دقیقًا مانند تعبیری است که اّمت های قبل در خصوص یوسف و موسی و عیسی و سایر انبیا کرده و

ن دلیِل پیروان یوسف، حضرت محّمد را رسول قرن از ظهور اسالم، به هما ۴۱می کنند. چنان که یهودیان ومسیحیان زمان ما نیز، هنوز پس از گذشت 

 نمی دانند و دین او را قبول ندارند!

پس بجاست که گفته شود عقیده به ختمیّت نوعی بیماری مزمن در همۀ امت ها شده است! در حقیقت وجود همین توّهم و گمان ختمیّت در اذهان 

هم رّد ادیان جدید بوده وهست. به خاطر وجود چنین بیماری در تاریخ ادیان است که مؤمنین هر دین بوده است که مانند دورۀ حضرت یوسف، از علل م

نیست و پس از  حضرت بهاءاهلل شارع دین بهائی، برای آن که بهائیان نیز دچار آن نشوند، بارها مؤکدًا توضیح فرموده اند که دین جدید بهائی آخرین دین

 واهند آمد.حضرتشان نیز، مانند گذشته، مربیان آسمانی خ

یماری آیا شایسته نیست نگاهی دوباره به آیۀ قرآن در خصوص گمان خاتمیت حضرت یوسف بیاندازیم و بیاندیشیم که چرا امت ها دچار چنین توهم و ب

ْرَتاٌب »مزمنی شده و می شوند! آیا این قسمت ازآیه که می فرماید ْسِرٌف مُّ َو م   واند علل چنین توّهمی را روشن سازد؟، می ت«َکَذِلَک ی ِضلُّ اللَّه  َمْن ه 
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 اجل اّمت اسالم

 نگارش: حامد صبوری

سال است. یکی از احادیث مزبور، این حدیث است که  ۴۱۱۱در قران مجید و کتب حدیث آمده است که هر اّمتی اجل و پایانی دارد و دورۀ اسالم 

تی َفلها َیوٌم َو ِان َفَسَدت »می فرماید:  ّدونِان َصلَحت ا مَّ یعنی اگر اّمِت من صالح باشد پس برای «. َفلها ِنصف  َیوٍم َو ِانَّ َیومًا ِعنَد َربَِّک َکَالِف َسَنٍة ِمّما َتع 

سال است به حسابی که شما می شمارید. در کتاب برهان واضح،  ۴۱۱۱آن یک روز است و اگر فاسد باشد نصف روز؛ و روز نزد پروردگار تو مانند 

 ر تأئید حدیث مزبور، چنین نوشته شده:د ۴۱۱-۴۱۱صص: 

شاعر بزرگ اسالمی حکیم نظامی گنجوی که در سال پانصد و پنجاه که مقارن نصِف یوم می زیسته گمان می کرده که اجل اّمت اسالم و 

بت اشعاری سروده که باید باشد. این است که در کتاب َمخَزن  ااَلسرار به همین مناس« نصف یوم»ظهور حضرت قائم طبق حدیث مذکور در 

 چند بیت آن نقل می شود:

 ای مدنی برقع و مّکی نقاب               سایه نشین چند بود آفتاب

 منتظران را به لب آمد َنَفس                 ای ز تو فریاد به فریاد رس

 سوی عجم ران منشین درعرب          زرده روز اینک و شبدیز شب

لک بر آرای و جهان تازه  کن                هر دو جهان را پر از آوازه کن م 

 سّکه تو زن تا ا مرا کم  زنند                 خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند

 بازکش این مسند از آسودگان             غسل ده این منبر از آلودگان

 خانۀ غولند بپردازشان                    در غله دان عدم اندازشان

 ه جسمیم بیا جان تو باش         ما همه موریم سلیمان تو باشما هم

 از طرفی رخنۀ دین می کنند              وز دگراطراف کمین می کنند

 خیز و بفرمای سرافیل را                      تا بدمد این دو سه قندیل را

 اشخلوتی پردۀ اسرار شو                      ما همه خفتیم تو بیدار ب

 پانصد و پنجاه بس ایّام خواب                 روز بلند است به مجلس شتاب

یعنی پانصد و پنجاه سال که مقارن نصِف یوم است ایّاِم غیبت بس است و یک روز که هزارسال است بلند است به مجلس شتاب؛ یعنی 

 شتاب کن. به ظهورت

ئم موعود درهمان نصف روز ظاهر شود و بشریت را اعتال و نصرت بخشد، اّما گوئی مقّدر بوده البته طبیعی بوده است که مرحوم نظامی آرزو نماید قا

هجری قمری صبر نمایند تا به ِلقا و دیدار موعوِد محبوِب خود  ۱۶۱سال تمام ازقطع سلسلۀ ائّمۀ اطهار )ع( درسال  ۴۱۱۱اّمت عزیز اسالم و جهانیان 

 فائز گردند.

هجری قمری آن انتظار به سرآمده و معّمای یک یوم یا نصف یوم حّل شده است و حضرت باب با  ۴۱۶۱ب در سنۀ حال با آشکار شدن حضرت با

حدِت موعوِد همۀ انهدام خرافات و اوهام چند هزار سالۀ ماقبِل خود سرنوشت بشر را به حضرت بهاءاهلل سپرده اند تا در ظلِّ تعالیم دیانت بهائی صلح و و

 یابد.ادیان آسمانی تحقق 
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 یادداشت ها:

در سال  )توّجه: از آنجا که آدرس های اینترنتی گاه تغییر می یابند، تا آنجا که ممکن بوده، آدرس های زیر براساس آدرس اصلی و یا بازیابی شده 

 ست.(جاری تقدیم شده ا

                                                            
4 http://www.velvelehdarshahr.org/node/89 

و سرنوشت به هم گره خوردۀ ایشان  چنانکه در ادامۀ متن توضیح داده شده است پیام مزبور از بیت العدل اعظم که حاوی نکات بسیار مهم در بارۀ ایرانیان بهائی و غیر بهائی

( صادر گردید که پ ر از وقایع خطیری است که سرنوشت ایران آینده را رقم زده و می زند. اخیرًا در پایان دهۀ مزبور، ۱۱۴۳ -۱۱۱۳ر مهم و تاریخی ای )است، در آغاز دهۀ بسیا

اه پیام مزبور راهگشای ارزشمند و ، صادر گردیده است که به همر۱۱۴۳مارچ  ۱و  4354اسفند  42مطابق با  465شهرالعالء  4پیام بسیار مهم اساسِی دیگری نیز، موّرخ 

 ایرانیان و نیز جهانیان است.    کارائی برای سعادت همۀ 

َن َاْن یْطِفؤا ن وَراهللِ ِبَاْفواِهِهْم َو یأَبی اهلل  ِااّل َاْن یِتمَّ ن وَره  َو َلْو َکِرَه ا»می فرماید:  ۳۳ -۳۱چنانکه در قرآ ن مجید نیز در سورۀ توبه، آیات  2 وَله  یریدو  ی َاْرَسَل َرس  َو الذَّ َن ه  ْلکاِفرو 

دی َو دیِن اْلَحقِّ  ْشِرک وَن. ِباْله  لِّه َو َلْو َکِرَه الم  مهم است اشاره گردد امام صادق فرموده اند تأویِل آیاِت مزبور جز در زمان قائم موعود نخواهد بود. یعنی در  «ِلیْظِهَره  َعَلی الّدیِن ک 

ت و مخالفت ت که نور الهی به تدریج تمام عالم را می گیرد و وعود انبیای الهی و من جمله بشارات اسالم تحقّق می یابد و نمی توان جلوی آن را گرفظهور بابی و بهائی اس

ااَلنوار، جلد   (.۴۳۳۲ات دینی سّوم اقتصاد؛ چاپ ، و نیز کتاب تعلیم۴۳های دشمنان همانند فوت کردن به نور الهی خواهد بود که بدیهی است بی اثر خواهد شد. )ِبحار 

 .۱۴ -۱۱مکاتیب عبدالبهاء، صص:  3

4 http://www.payamha-iran.org/payam/2009-03-18.html 

 .۴۳۳، ص «پیام ملکوت»)کتاب « ضای زمان را.هر امری را منع و مقاومت می توان نمود مگر اقت»حضرت عبدالبهاء می فرمایند:  0

6  http://www.payamha-iran.org/payam/2007-09-09.html 

5 http://www.payamha-iran.org/payam/2006-03-22.html 

 از جمله نگاه کنید به فهرست بلندباالی گزارش های سایت هرانا در این خصوص. یکی از موارد اخیر آن: 3

http://hra-news.org/263/best/14726-1.html 

« روزشمار نقض حقوق شهروندان بهایی»ایر محرومیّت های آنان بقدری زیاد و مستمر بوده است که کار به انتشار گزارش های دستگیری بهائیان و زندانی کردن ایشان و س

 http://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/14763-1.htmlدر این آدرس ها است:  ۴۳۳۴کشیده است. از جمله دو نمونۀ اخیر آن در زمستان 

http://negah.org/articles/1391-6 

 .۳۱ز رجوع شود به یادداشت شمارۀ نی

ک بار به دست های ظالمین امرش را بلند می کند و بار دیگر به م. مضمون به فارسی: ی ۴۳۳۱بدیع/  ۴۴۳به نقل از توقیعات حضرت ولی امراهلل، از جمله توقیع منیع  5

 دست های دوستانش که غافلین را همچون کِف دستی از خاک می بینند و نطق می کنند به آنچه که قلم اعلی در افق ابهی نطق فرمود.

45 http://www.iichs.org/index.asp?id=557&doc_cat=7 

 که در این آدرس قابل دانلود است: ۱۱۳-۱۱۲کتاب گوهر یکتا، صص  44

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/others.html 

 ام از جمله رجوع شود به:در بارۀ اقدامات فجیع و ضدِّ بهائی در آن ایّ 

 http://www.h-net.org/~bahai/areprint/se/tawqi113/tawqi113.htmبدیع در:  ۴۴۳توقیع منیع موّرخ 

در این « حصن حصین شریعت اهلل. »۴۳۳۶ژوئیه  ۴۳از توقیع  ۴۳۱ -۴۲۳و نیز صص:  ۴۳۳۳اوت  ۱۱از توقیع موّرخ  ۴۲۶ -۴۱۳، صص: «حصن حصین شریعت اهلل»

 /http://reference.persian-bahai.org/fa/t/seآدرس: 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/89
http://www.payamha-iran.org/payam/2009-03-18.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2007-09-09.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2006-03-22.html
http://hra-news.org/263/best/14726-1.html
http://hra-news.org/263/best/14726-1.html
http://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/14763-1.html
http://negah.org/articles/1391-6
http://negah.org/articles/1391-6
http://www.iichs.org/index.asp?id=557&doc_cat=7
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/others.html
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/others.html
http://www.h-net.org/~bahai/areprint/se/tawqi113/tawqi113.htm
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
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 http://velvelehdarshahr.org/node/137، از آقای محّمد توّکلی طرقی: «بهایی ستیزی و اسالم گرایی در ایران»مقالۀ 

 http://www.newnegah.org/articles/523، از آقای تورج امینی: «تعامل نظام دادگستری در ایران با جامعه بهائی»و مقالۀ 

ثمر ماند و نتیجۀ معکوس خالی از لطف نیست که در کنار عقیم ماندن اقدامات بهائی ستیزان خطِّ حزب اهلل و جمهوری اسالمی، خطوط مشابه دیگر نیز اقداماتشان بی  42

ّجتیه است که آقای ع. باقی در همان اوایل انقالب بخشید. از معروف ترین این خطوط که هنوز باقی مانده و به فعالیت های عبث ضدِّ بهائی خود ادامه می دهد، انجمن ح

سال می باشد( نه تنها قادر به  ۳۱، حدود ۴۳۶۱ه.ش تا سال  ۴۳۳۱سال )بر طبق تاریخ مأخذ مزبور، منظور از سال  ۱۳در طول بیش از »راجع به آن نوشت:  ۴۳۶۱در سال 

)کتاب در شناخت حزب قاعدین زمان ) موسوم به انجمن حّجتیّه(، از ع. باقی؛ نشر دانش « گشت.شکست بهائیّت نشد، بلکه خود عاملی برای رشد این فرقه استعماری 

 .(۴۱۲و  ۴۳۱، صص: ۴۳۶۱اسالمی، نشر اسفند 

(  ، با تغییر روش ۴۳۴، شاخه جدا شده از انجمن مزبور، بعد از انقالب اسالمی )همان منبع، ص «سازمان عباد صالح»و جالب آن که به خاطر همین عدم موفقیّت بود که 

)به نقل ازبیانیّۀ جامعۀ بهائیان ایران در جواب سخنرانی نمایندۀ « با بهائیان نباید مبارزۀ عقیدتی کرد، بلکه باید مبارزه سیاسی نمود»گذشته خود در انجمن، ابراز کرد که: 

چاپ شده است.(  ۱/۳/۴۳۶۴، روزنامۀ اطالعات موّرخ ۴۶۱۱۶سخنرانی مزبور در شماره وقت ایران در جلسات کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل در ژنو درباره حقوق بهائیان که 

چنانکه گفته شد نتیجه ای جز بدنامی نگرفته اند. ناگفته نماند که:  -یعنی جمهوری اسالمی ایران–مذهبِی به مراتب قوی تر از ایشان  -غافل از آن که مبارزان سیاسی

به رغم ادعای اعضای فعلی یا سابق انجمن حّجتیّه مبنی بر اینکه فقط مبارزه فرهنگی، علمی و کالمی با بهائیّت مّد نظرشان بوده، در  اساسنامه انجمن ثابت می کند که»

« است. مه آمدهحقیقت آن ها با هدف نابودی کامل بهائیّت در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فعالیت می کرده اند؛ همانطور که به صراحت در اساسنا

http://jamnews.ir/fa/FullStory/News/?NewsId=146307&CatID=1 

وت  ِبَتْرِک ِذکِرهَالْ »وازعجایب دیگردر زمینه مبارزات رنگارنگ با دیانت بهائی و مؤمنین آن، این که بعضی دشمنان دیانت بهائی نیز به مصداق  )باطل به ترک ذکر « باِطل  یم 

باطل نمودند که راه مبارزه با دین  و مسکوت گذاشتنش از بین می رود(، بر عکس آنان که به مبارزۀ سیاسی یا دینی یا هر دو علیه بهائیان ایران پرداخته و می پردازند، گمان

ه حتی سیاسیون و دولتمردان رژیم پهلوی نیز گاهی عنداللزوم و به خاطر حفظ مطامع سیاسی خود، در مجامع بین بهائی انکار وجود آن و سکوت در برابر آن است. چنانک

ی دادند. )در این مورد از جمله المللی وجود جامعۀ بهائی در ایران را انکار می کردند و یا تجاهل می نمودند. همچنین بعضی علما و روشنفکران نیز همین روش را ترجیح م

تجاهل عمدی رژیم »با عنوان   http://velvelehdarshahr.org/node/142. و نیز مطلبی در: ..۱۳۱-۱۳۳، صص۴۳۳۴، آبان ۴۳، شمارۀ «اخبارامری»جوع شود به مجلّۀ ر

ری اسالمی ایران آقای محمود احمدی نژاد نیز در اوایل کار در جواب خبرنگاری در سازمان ملل همچنین طبق همین روش، ریاست جمهو«( پهلوی از وجود دیانت بهائی

 http://www.youtube.com/watch?v=YoQN6SGQEIoمتحد در ظاهر منکر وجود دیانت بهائی شد: 

دند و سایر مسؤولین جمهوری اسالمی ایران مشغول ستم بر بهائیان ایران هم بوده و هستند و با بهائی ستیزی های  آشکار مستمرِّ خود ثابت کر اّما در باطن عماًل دولت ایشان

 وجود دارد.  « دیانت بهائی»

رک ذکرش از بین می رود، ولی آنچه حق است و حقیقت، در نیز مؤثّر نبوده و نیست و نخواهد بود. زیرا گفته شده آنچه باطل است به ت« ترک ذکر»اّما حتی روش سکوت و 

ها ایجاد می کند و سکوت  هر صورت از بین نمی رود، زیرا حقیقت زنده است و مرده نیست و همین زنده بودن و پویایی و قائمیّت بالّذات بودِن آن است که عکس العمل

وِد/ َلْو ال اْشِتعال  النّاِر  :ماید. به همین جهات است که شاعر عرب گفتهموقّت را تبدیل به فریاِد واویال و وادینا و واشریعتا می ن ِویْت أتاَح َلها ِلساَن َحس  َو ِاذا َاراَد اهلل  َنْشَر َفضیَلٍة ط 

وِد. )االتقان،جلد ْرِف اْلع  و هر گاه خداوند بخواهد فضیلت بسته شده را  . مضمون شعر:۱۱۳-۱۳۴، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی،صص۱فیما جاَوَرْت ما کاَن ی ْعَرف  طیب  ع 

 بگشاید، زبان حسود را بر آن باز می کند. اگر آتش آنچه در کنارش هست نمی سوزاند، بوی خوش عود هیچگاه احساس و دانسته نمی شد.(

ساله را شکستند و به  ۴۶۳، این سکوت «ما شرمگینیم»نیه ای با عنوان شایان ذکر است در دهۀ اخیر چنانکه در ادامۀ متن خواهد آمد، روشنفکران ایران با انتشار و امضای بیا

 جبران مافات پرداختند.

م های زیاد و ضربه های موقتّی در کّل باید گفت تمام گروه های ضدِّ بهائی مزبور با هر روشی که سعی در تضعیف یا حتی محو جامعۀ بهائی نموده و می نمایند، علیرغم ست

ستیز است ارد آورده اند، اقداماتشان نتیجۀ معکوس داده، باعث رشد کمی و کیفی آن گردیده است. به دلیل همین عدم موفقیّت گروه های مختلف بهائی ظاهری که بر آن و

رترین این نزاع ها از جمله بر سر نحوۀ که گاه ایشان به انتقاد از نحوۀ بهائی ستیزی یکدیگر پرداخته اند و گاه حتّی در این خصوص به نزاع با هم نیز مشغول شده اند! مشهو

در اینجا: « نزاع بر سر نحوۀ بهائی ستیزی»بهائی ستیزی بین گروه های خطِّ حزب اهلل و انجمن حجتیّه بوده است که هنوز نیز ادامه دارد. به عنوان نمونه رجوع شود به مقالۀ 

http://velvelehdarshahr.org/node/11         

 از حضرت ولی امراهلل در این لینک:« قرن بدیع»به عنوان نمونه رجوع شود به: کتاب  43

http://velvelehdarshahr12.info/node/137
http://www.newnegah.org/articles/523
http://jamnews.ir/fa/FullStory/News/?NewsId=146307&CatID=1
http://jamnews.ir/fa/FullStory/News/?NewsId=146307&CatID=1
http://velvelehdarshahr.org/node/142
http://www.youtube.com/watch?v=YoQN6SGQEIo
http://velvelehdarshahr.org/node/11
http://velvelehdarshahr.org/node/11
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http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se  

 و نیز منابع زیر:

http://velvelehdarshahr.org/node/50 

http://news.persian-bahai.org/ 

http://velvelehdarshahr.org/node/10 

http://velvelehdarshahr.org/node/57 

  http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.htmlدر این آدرس: « بیانیۀ قرن انوار»

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/219 این آدرس:« دیانلزوم دین؛ ضرورت تجدید و استمرار ا»جزوۀ 

؛ کتاب «فرمایندمراجع امور و َمالذ جمهور در کشور مقدس ایران مالحظه »بدیع با عنوان  ۴۳۲بیت العدل اعظم؛ بیانیّۀ جامعۀ بهائیان ایران مورخ  ۱۱۱۱و نیز: پیام رضوان 

 در این آدرس:  ۶، تألیف دو خبرنگار فرانسوی غیر بهائی کولت گوویون و فیلیپ ژوویون، از جمله فصل «باغبانان بهشت خدا»

http://reference.bahai.org/fa/t/o/BBKH/index.html 

، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۳، ۶۱، ۳۱-۴۱۱، ۶۳-۶۳، ۳۳-۶۱، ۳۱، ۳۱، ۱۱، ۳۳، ۳۱، ۴۱، ۲-۴۱ر، از مرکز فرهنگی انقالب اسالمی، جلد اّول، صص: کتاب صحیفۀ نو

 . کتاب بهائیت در ایران، سیّد سعید زاهد۳۴۱ -۳۴۴، صص۱. تاریخ سیاسی معاصر ایران، دکتر سید جالل مدنی، ج ۱۱۴، ۴۱۲، ۱۳، صص ۱؛ صحیفۀ نور، جلد ۴۳۲

 .۱۱۶-۱۱۱، صص ۴۳۲۱نقالب اسالمی، زاهدانی با همکاری محمد علی سالمی، تهران: مرکز اسناد ا

ور» 44 و امثال آن از اصطالحاتی است که در قرآن مجید در خصوص قیامت و حوادث و وقایع آن آمده است. اسرافیل فرشتۀ « ِاسرافیل»و « ناقور»و « َنقره»و « نفخه»و « ص 

نگ عمید( یپور( است که در روز قیامت و رستاخیز دو بار در صور می دمد؛ یک بار جهت میرانیدن و بار دیگر برای زنده کردن. )لغتنامۀ دهخدا و فرهمأمور دمیدن صور )ش

ور در آن، ظهور هر یک از ادیان آسمانی در دورۀ خود و نیز ظهور ادیان جدید بابی و بهائ ی است، اّما همچنین به عنوان معنی اصلی قیامت و رستاخیز و دمیده شدن ص 

وع شود به: کتاب مستطاب ایقان در تعابیری برای وقوع امور بسیار عظیم و مهّم و حیرت انگیز نیز که نقطۀ عطفی در تاریخ به حساب می آید، به کار می رود. در این مورد رج

 این آدرس ها:

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/ 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/148 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/248دو جلد کتاب جنّاِت نعیم در این دو آدرس: 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/262 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/219 این آدرس:« لزوم دین؛ ضرورت تجدید و استمرار ادیان»جزوۀ 

ۀ آن و نیز بهائی ستیزان است، به برای مطالعۀ این توقیع که حاوی شرح بهائی ستیزی و بهائی آزاری و بهائی کشی آن ایّام و آثار و پیامدهای آن برای دیانت بهائی و جامع 40

 لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.h-net.org/~bahai/areprint/se/tawqi113/tawqi113.htm 

کنش به نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر، شرط الزم برای »و مقالۀ آقای حمید حمیدی با عنوان  ۱۳۱ -۱۱۱، صص: «گوهر یکتا»در همین مورد رجوع شود به کتاب 

 http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1547، در آدرس زیر: «حقوق هم میهنان بهائی دمکراسی و عدالت؛ نگاهی به نقض

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
http://velvelehdarshahr12.info/node/50
http://velvelehdarshahr12.info/node/50
http://news.persian-bahai.org/
http://velvelehdarshahr12.info/node/10
http://velvelehdarshahr12.info/node/10
http://velvelehdarshahr12.info/node/57
http://velvelehdarshahr12.info/node/57
http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BBKH/index.html
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BBKH/index.html
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://www.velvelehdarshahr.org/node/148
http://www.velvelehdarshahr.org/node/148
http://www.velvelehdarshahr.org/node/248
http://www.velvelehdarshahr.org/node/262
http://www.velvelehdarshahr.org/node/262
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://www.h-net.org/~bahai/areprint/se/tawqi113/tawqi113.htm
http://www.h-net.org/~bahai/areprint/se/tawqi113/tawqi113.htm
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1547
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نگاهی به نظم بدیع »لی نخجوانی تحت عنوان حضرت ولی امراهلل روند رشد آئین بهائی را به هفت مرحله تقسیم فرموده اند. در این مورد رجوع شود به نطق جناب ع 46

اّما مراحل هفتگانۀ تحّوالِت جامعۀ بهایی و روابط آن با انظمۀ عالم: در »مندرج است. در آنجا آمده است:  ۱۱ -۳۴، صص: ۴۳۱، شمارۀ «پیام بهایی»که در مجلّۀ « الهی

رسمیِّت آئین الهی، شناسایی آن  -۳استقالل دین اهلل و مساوات آن با سایر ادیان  -۱اهلل از ادیاِن َعتیقه انفصاِل َشریعت   -۳مظلومیّت و مقهوریّت  -۱مجهولیّت  -۴سطح ملی: 

 استقرار سلطنِت جهانی و جلوۀ سیطرۀ ظاهری و -۱در سطح بین المللی:  ظهوِر سلطۀ زمینیۀ امر الهی و ادغام سازمان کشوری با نظام بهایی. -۶به عنوان دیانت رسمی کشوری 

چون  -و یا هر حرکت تاریخی دیگری -چنانکه در ادامۀ متن آمده، در مرحلۀ اوایل تاریخ دیانت بهائی« روحانی امر الهی و تأسیس صلح اعظم و آغاز عصِر ذهبی دوِر بهایی.

ردم در بعضی کشورها از دیانت جدید باخبر می شوند، از یک یاد می شود. اّما بتدریج که م« مجهولیّت»اکثری از مردم جهان از آن بی اطالع بودند، از آن به عنوان مرحلۀ 

م و ستم و قهر و غضب مبتال می طرف عّده ای به آن ایمان می آورند، ولی از طرف دیگر عّده ای نیز برای جلوگیری از رشد آن به مقابله برمی خیزیند و پیروانش را به ظل

یاد می شود. دیانت بهائی در اثر انقالب ایران و ستم های وارده بر بهائیان و استقامت « مقهوریّت و مظلومیّت»ن مرحلۀ سازند. از این مرحله از تاریخ دیانت بهائی با عنوا

ور ِاسرافیِل ماِلِک َانام»محیّرالعقوِل ایشان، که از بزرگترین َمصادیِق  آن با خبر شدند. هم اکنون گردید، بتدریج در ب عِد جهانی از مرحلۀ مجهولیّت خارج گردید و جهانیان از « ص 

در کشورهای اسالمی، سیاسیون انظار مردم در سراسر جهان کم و بیش به آن جلب شده و رو به رشد است. اّما به موازات این رشد، عالوه بر بعضی سیاسیون و رؤسای مذهبی 

د این مقابله نیز نتیجه اش رشد و توسعۀ دیانت بهائی و جامعۀ آن خواهد گردید و عاقبت و رؤسای دیگر ادیان نیز در گوشه و کنار جهان، به مقابله با آن برخواهند خواست و خو

د. این سیر در تواقیع حضرت منتج به انفصال و استقالل و رسمیّت آن خواهد شد و نهایتًا جهانیان را با کمک و همیاری خود جهانیان به صلح و وحدت جهانی خواهد رسان

  /http://reference.persian-bahai.org/fa/t/seشده است: ولی امراهلل مشروحًا ذکر 

 ( در این آدرس:۴۳۳۱-۴۳۳۱موّرخ )« توقیعات مبارکه»کتاب  ۴۴۳ -۴۴۱بدیع، مندرج در صص:  ۴۴۱از جمله در توقیع 

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/TM5/ 

 ، ترجمۀ جناب هوشمند فتح اعظم، در این آدرس:۴۳ -۴۱، صص: «ظهور عدل الهی»و در ترجمۀ توقیع 

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/ 

 در این آدرس:« بیانیۀ قرن انوار»نیز رجوع شود به 

http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/219 در این آدرس:« لزوم دین؛ ضرورت تجدید و استمرار ادیان»نیز: جزوۀ 

 http://velvelehdarshahr.org/node/71#_ednref56در این آدرس: « بخش اول -بهائیت و سیاسِت عدم مداخله در سیاست »نیز: 

 .۱۱و  ۱۳جوع شود به یادداشت های ورد همچنین ردر این م

لزوم »جوع کنید به جزوۀ در مورد این قبیل نقشه های مستمر که جامعۀ جهانی بهائی برای رسیدن به صلح جهانی و وحدت عالم انسانی طرح و اجرا می نماید از جمله ر 45

 در این آدرس:« دین؛ ضرورت تجدید و استمرار ادیان

http://www.velvelehdarshahr.org/node/219 

ارادۀ خود را از طریق دو نقشه یا دو جریان پیش می برد. داراالنشاء « صلح اعظم جهانی»و « وحدت عالم انسانی»طبق توضیحات حضرت ولی امر اهلل خداوند برای تحقق  43

حضرت ولی »مندرج است، توضیح می فرمایند که:  ۳۱۴، شمارۀ ۳۴، سال «آهنگ بدیع»که ترجمه ای از آن در مجلّۀ  ۴۳۱۶جوالی  ۱ۀ موّرخ بیت العدل اعظم در رقیم

ارض در جریان است؛  سراسر کرۀ امراهلل به ما فرموده اند که دو جریان عظیم در جهان درکار است یکی نقشۀ عظیم الهی که توسعه اش مالزم به اغتشاش و آشوب فراوان و در

ین قّوه در میقات خود صلح اصغر را هر مانعی را در سبیل اتحاد دنیا از میان برمی دارد و عالم انسانی را در آتش رنج و بال به صورتی هیکل واحد متحد خواهد کرد. جریان ا

توان به هیکلی تشبیه کرد که موجود است ولی فاقد روح حیات می باشد. جریان  به وجود خواهد آورد و آن عبارت از وحدت سیاسی جهان است که در آن زمان بشریّت را می

اهد گشت. پس وظیفۀ دّوم دمیدن روح حیات بر این هیکل واحد بی روح می باشد و آن عبارت از خلق وحدت و ایجاد روحانیّت حقیقی است که منتهی به صلح اعظم خو

ه در دست دارند و برخورداری از هدایت الهی با وقوف کامل همواره مجاهدت نمایند تا ملکوت  اهلل را در کرۀ ارض مستقر بهائیان است که با تمّسک به تعالیم مشروحی ک

رت که هدایت آن با نفس حضکنند و هم نوعان خود را به دخول در ظلِّ آن دعوت نمایند و بدین طریق حیات جاودانی به آن مبذول دارند. نقشۀ اصلی الهی نظر به جهتی 

هی جهت نجات عالم انسانی بهاءاهلل است به طور اسرارآمیز اجرا می شود لکن نقشۀ کوچکتر که اجرای آن به ما واگذار شده است به عنوان سهم ما در این طرح عظیم ال

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/TM5/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html
http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://velvelehdarshahr.org/node/71#_ednref56
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
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رقیمۀ مزبور « زیرا جز ما کسی مأمور به انجام آن نیست. منظور گشته و جزئیات آن واضحًا مشروحًا بیان شده است برای انجام این امر خطیر باید قوای خویش را وقف آن کنیم

 http://www.noghtenazar.org/node/1037در این آدرس منتشر شده است: 

( از ۴۱۶، ۴۴۱ -۴۴۳، ۳۴ز حضرت ولی َامر اهلل هست )از جمله صص: ، ترجمۀ جناب هوشمند فتح اعظم نیز در مورد دو جریان مزبور توضیحاتی ا«نظم جهانی بهائی»در 

چون به جهان پیرامون خویش بنگریم ناچار شواهد روز افزونی را مشاهده می نمائیم که در تمام قاّرات کره زمین و در جمیع  -دوره تبدیل و تغییر عمومی»جمله می فرمایند: 

سیاسی و اقتصادی حالت استحاله ای که سبب دگرگونی کلّی است پدید آمده است. این التهاب و هیجان باعث تطهیر و شؤون حیات انسانی چه دینی و چه اجتماعی و 

. جریانی مرّکب از دو نیروی تبدیل نوع بشر می شود و راه را برای زمانه ای هموار می سازد که در آن جامعیّت و وحدت عالم انسانی شناخته و اتّحادش تأسیس خواهد شد

را طی می کند. این دو نیرو یکی تضاّد سرگرم تغییر و تبدیل وضع کنونی جهان است در حالی که هر یک از این دو نیرو با شتابی فزاینده مسیری مخالف با مسیر نیروی دیگر م

که نمونه ای اعلی برای اداره کردن جهانی است که  سازنده و الفت دهنده است و دیگری مخّرب و متالشی کننده. آن یک در سیر مداومش تدریجًا سبب ظهور نظامی گردد

بشر به هدف مقّدر در هم می  مسیر و مقصد دنیای آشفته امروز ما است و این یک، در جهت سیر تجّزی بخش و مخّربش با شّدتی روز افزون، هر سّد و مانعی را درراه وصول

ست و طلیعۀ نظم بدیع جهان آرائی است که به زودی امر بهائی تأسیس خواهد کرد. و بالعکس، این نیروی شکند. آن سیر سازنده به آئین نوزاد حضرت بهاء اهلل وابسته ا

 «و انحطاط دچار شده است. مخّرب که نماینده آن سیر دیگر است وابسته به َمَدنیّتی است که از اجابت مقتضیات زمانه اعراض نموده و بالنّتیجه به کابوس هرج و مرج

مجموعه مصائب گوناگونی که دنیا را به لرزه درمی آورد و اقداماتی که به دنیا شکل »... م. بیت العدل اعظم آمده است:  ۴۳۳۲بدیع مطابق  ۴۳۳رضوان  در ترجمۀ پیام

ازد برای عموم ساکنان کرۀ جدیدی می بخشد، هم سبب سرگردانی و هم مایۀ حیرت و اعجاب افراد بشر است. طوفان ها و فشارهائی که بافت اجتماعی را متالشی می س

آگاه و غیرمحسوس تحت نفوذ ارض غیرقابل درک است به استثنای معدود کسانی که به مقصد الهی برای این برهه از زمان پی برده اند. همنوعان ما در همۀ نقاط بنحوی نا

به وجود می آید. حضرت ولی َامر اهلل این جریانات را « تحلیل و انتظام و انقالب صعود و نزول و تألیف و»عواطف متضاّدی قرار دارند که تحت تأثیر مداوم جریانات همزمان 

ر به پیش می رود. نقشۀ کلّی الهی جنبه هایی از نقشۀ کلّی الهی و نقشۀ اختصاصی الهی تشخیص داده اند، یعنی دو طریق شناخته شده ای که در آن نوایای الهیّه برای نوع بش

سوی  ئبی است که ظاهرًا در اثر اغتشاشات و بی نظمی های تصادفی به پیش برده می شود، اّما در حقیقت بنحوی قاطع و خلل ناپذیر بشریّت را بهمتضّمن نزول بالیا و مصا

مت می ورزند و همچنانکه ووحدت و بلوغ سوق می دهد. عوامل اجرای این نقشۀ کلّی الهی غالبًا مردمانی هستند که از مسیر آن بی خبرند و حتّی با غایت و مقصودش خص

رد و کالن را همچون مهره های شطرنج در حرکاتی »حضرت ولی َامر اهلل بیان فرموده اند نقشۀ کلّی الهی  برای تحّقق مقصد آنی و مآاًل تأسیس ملکوت الهی بر روی زمین خ 

د می آورد و اقداماتی را که سبب می شود، و در مراحل اّولیّه همراه با آالم و ِمَحن است، ما اهل بهاء شتاب جریاناتی را که نقشۀ کلّی الهی به وجو« جهان آرا به کار می گیرد.

ترسیم گردیده و طبق  نشانه های فرارسیدن صلح اصغر می دانیم. برخالف نقشۀ کلّی الهی که بنحوی اسرارآمیز عمل می کند نقشۀ اختصاصی الهی بطور وضوح طراحی و

ای را به ما سپرده شده است ... گاهی اوقات چنین به نظر می رسد که جریان نقشۀ کلّی الهی سبب توّقف و به هم ریختن اقدامات مربوط به اجرروالی منظم و معلوم برای اج

در جهان روی می دهد می  گاهنقشۀ اختصاصی می گردد. اّما احبّای الهی به دالئل بسیار نباید دچار نگرانی و هراس شوند زیرا منشاء و مصدر آشوب هائی را که گاه به 

به ضرورت آن اعتراف داشته و روال مرموز آن را مشاهده کرده و با حال تضّرع و ابتهال برای تخفیف شّدت آن دعا نموده و برای »شناسند و به فرمودۀ حضرت ولی َامر اهلل 

 «تمۀ ترس ها و امیدهائی که بالّضروره به وجود می آید را انتظار می کشند.تسکین قهر و غضب آن با کمال هشیاری و درایت سعی و کوشش نموده و با بصیرتی تمام خا

م. که تحت نظرشان تهیه شده است، در خصوص تعامل دو جریان مزبور در صد سال قرن  ۱۱۱۴بدیع مطابق  403موّرخ نوروز « قرن انوار»بیت العدل اعظم در مقدمۀ بیانیۀ 

گذشته دستخوش تغییرات عظیمی شد که نسل معاصر   ئیان را مجال مناسب و دید روشنی بخشیده است. جهان ما در یک صد سالپایان قرن بیستم بها»بیست می فرمایند: 

جوشیده است در سطح جهانی آشکار  سال امر بهائی از پردۀ مجهولیّت بدرآمد و نیروی وحدت انگیزش را که از سرچشمۀ الهی غالبًا از ادراکش عاجز است. در همان صد

تطّوِر تاریخی روز به روز بیشتر به عرصۀ شهود رسید. قرن انوار  که تحت نظر این هیأت تألیف گشته دو سیر تاریخی  اخت و چون قرن بیستم رو به پایان گرفت ِالتقاِء این دوس

زیرا اطمینان داریم که این کتاب منظری را  ه آن را دقیقًا مطالعه نمایندکنیم ک کند و یاران خردمند را سفارش می مذکور و ارتباطشان را با یکدیگر در قبال تعالیم بهائی مرور می

 «عماًل آنان را مدد می بخشد تا دیگران را از حقائق فراگیر و خطیر ظهور حضرت بهاءاهلل باخبر گردانند. نهد که بر غنای روحانیشان می افزاید و در مقابلشان می

در تغییر و تحّوالت »می فرمایند:  ۱۱۴۳مارچ  ۱و  4354اسفند  42مطابق با  465شهرالعالء  4خطاب به بهائیان ایران، موّرخ  و در پیام جدید و اخیر بیت العدل اعظم،

گی است. هر ری ترکیب و سازندکنونِی جوانب مختلف زندگی بشری، بهائیان تعامل دو فرایند اساسی را مشاهده می نمایند. طبیعِت یک فرایند تجزیه و تخریب و طبیعِت دیگ

جا آشکار است: در دشواری های گریبانگیر نهادهایی که در گذشته مورد   یک از این دو به طریقی نوع بشر را به سوی بلوغ کامل خود سوق می دهد. اثرات فرایند اّول در همه

 قرون و نهایت احترام بوده اند؛ در ناتوانی رهبران عالم از ترمیم شکاف های فزاینده ای که در ساختارها
ّ
ی اجتماعی به چشم می خورند؛ در فروپاشی معیارهایی که طی

کرده اند؛ و در یأس و بی تفاوتِی نه فقط افراد بلکه اجتماعاتی که تمامًا حّس هدفمندی خود را از دست داده اند. اّما نیروهای تخریب  اعصار تمایالت ناهنجار بشری را مهار 

را که مانع پیشرفت بشر می شوند از میان برمی دارند و فضایی برای فرایند سازندگی فراهم می نمایند تا گروه های مختلف را به هم  هرچند ویرانگرند ولی در عمل سدهایی

ا با قوای فراینِد سازنده همسو دهد. بهائیان فردًا و جمعًا البتّه می کوشند تا مساعی خود ر کند و امکانات تازه ای را برای همکاری و معاضدت در برابر دیدگانشان قرار  نزدیک 

روز قوی تر خواهد شد، امور بشری سازمانی کاماًل جدید خواهد یافت و عصر صلح  به  نمایند زیرا معتقدند که این فرایند، هر چقدر افق های نزدیک تیره و تار باشد، روز 

 در آدرس اصلِی:« عمومی چهره خواهد گشود.

http://www.noghtenazar.org/node/1037
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http://www.payamha-iran.org/payam/2013-03-01.html  

 و یا آدرس فعلِی:

http://www.payamha-iran14.info/payam/2013-03-01.html 

عدم مداخله در »ر عالوه بر منابع فوق، از جمله رجوع شود به: مجموعه ای مستخرج از پیام های حضرت ولی امر اهلل و معهد اعلی با عنوان در مورد دو جریان یا دو نقشۀ مزبو

در این آدرس « اّول و دّومبخش  -بهائیت و سیاسِت عدم مداخله در سیاست »؛ مقالۀ «قرن انوار»جمع آوری دکتر پیتر خان. بیانیۀ « امور سیاسیه و اطاعت از حکومت متبوعه

 http://velvelehdarshahr.org/node/74و  http://velvelehdarshahr.org/node/71ها: 

  http://reference.persian-bahai.org/fa/t/o/PS/ps-12.htmlدر:  ۴۱ -۴۴، از جمله صص: «پیام صلح»

 -۳۱، صص: «ده جهانحال و آین»؛ «َقد َظَهَر َیوم  المیعاد»اّما در بارۀ صلح اصغر و مراحل سیر آن به سمت صلح اکبر و مرحلۀ نهائی صلح اعظم از جمله رجوع شود به: توقیع 

  http://velvelehdarshahr.org/node/230در این دو آدرس: « نگاهی تازه به دیانت بهائی»؛ فصل چهارم از کتاب ۲۳

http://www.ketabhayebahai.com/negahi-tazeh 

  http://velvelehdarshahr.org/node/74در: « بخش دوم -بهائیت و سیاسِت عدم مداخله در سیاست »و نیز: مقالۀ 

(، ترجمۀ فوأد Citadel of Faith« )حصن حصین شریعت اهلل»(، با عنوان ۴۳۳۱ - ۴۳۱۱مجموعه توقیعات مبارکه حضرت ولی امراهلل خطاب به جامعۀ بهائیان آمریکا ) 45

 /http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se( در این آدرس: ۴۲۶ -۴۲۳میالدی، صص:  4555آلمان،  -اشرف، لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، هوفهایم

 .   ۱۳۱گوهر یکتا، ص  25

 بیت العدل اعظم. ۴۳۳۱دسامبر  ۱۳به نقل از پیام  24

، ۱؛ مائدۀ آسمانی، ج ۱۴۶. در مورد مقام بال وشهادت و آثار آن از جمله رجوع شود به: اشراقات، ص ۳۴۱م.(، ص  ۴۳۱۱ -۴۳۱۶) ۴توقیعات حضرت ولی امراهلل، ج  22

؛ ۴۶۳، ص ۳؛ مائده آسمانی، ج ۱۱، ص ۶؛ آثار قلم اعلی، ج ۳۳، ۶۱، ۳۱؛ تسبیح و تهلیل، صص: ۴۲۳، ص ۲؛ مائدۀ آسمانی، ج ۳۱۲، ۴۶۲ -۴۶۳، ۴۱۳صص: 

 -۴۳۶؛ گلزار تعالیم بهائی، صص: ۴۱ -۱۴، صص: ۳؛ امر و خلق، ج ۱۱۱، ۱۴۳، ۴۳۱بدیع، صص:  ۴۳۱منتخبات الواح و آثار مبارکه مخصوص محافل تذکر، نشر 

سال اخیر که در آن تمام فتوحات حاصلۀ دیانت بهائی را در تمام جهان از آثار خون شهدای ایران و استقامت احبّای نازنین آن می  ۳۱های بیت العدل اعظم در ؛ پیام۱۱۱

ل وَن فی دیِن اهللِ َافواجًا»فرمایند )از جمله به جزوۀ   منابع رجوع شود به: مراجعه فرمائید(. برای دیدن اکثر این ۱۱ص « موجبات تحقق َیدخ 

http://reference.persian-bahai.org/fa/  :و نیزhttp://www.payamha-iran.org/ 

های بهائی ستیزان بر بهائیان و لزوم استقامت و تحّمل در برابر آن و نیز قطعی بودن آثار آن در رشد و توسعۀ  در اینجا شبهه ای مهّم را نیز باید رفع نمود. محتومیِت وقوع ستم

بعضًا شد کند! اگر چه بهائی ستیزان دیانت و جامعۀ بهائی به هیچوجه منتج به این نتیجه نیست که بهائیان عمدًا خود را دچار ظلم و ستم بهائی ستیزان نمایند تا دیانتشان ر

که چنان که در متن هم آورده شد، خوی سادیستی از خود نشان داده و می دهند، ولی بهائیان خودآزار و مازوخیست و مظلوم نما و معتقد به فلسفۀ رنج و قبول ستم نیستند. بل

پیدا می شوند که با آن به ستیز برمی خیزند. چنین است که  همیشه خواه ناخواه هنگام ظهور هر دین جدیدی و حتی هر نظر جدیدی در حیطه ای غیر دینی نیز، مخالفینی

اهانۀ مصیبات و بالیا، با قبول رنج و بهائیان و هر کسی که حّقی را معتقد است، باید آگاهانه و ارادی در برابر آن مخالفت استقامت و پایداری کنند. این استقامت و تحّمل آگ

ین دلیل است که حضرت بهاءاهلل با آن که مقام شهادت و جانبازی اعظم مقامات است، بهائیان را چنین هدایت فرموده اند که: آزار مازوخیستی منفعالنه متفاوت است. به ا

)گلزار تعالیم .« به ِحکمت مأمورند باید شهادت را در سبیل دوست فوِز عظیم شمرند اگر واقع شود، نه آنکه خود را در َمهاِلک اندازند. چه که در این ظهور ]دین بهائی[ کلّ »

 -۴۳۶، ۱۱۱ -۱۱۱، ۶۱ -۳۲، ۳۳ -۳۱، ۳۴ -۲۱، ۱۱۱ -۴۳۶/ برای دیدن بیانات دیگر در همین مورد بسیار مهّم مراجعه شود به همان منبع، صص: ۴۳۱بهائی، ص 

ن قبیل هدایات است که هم اکنون نیز بیت العدل مراجعه شود.( بر اساس ای ۴۱۳ -۴۱۱، صص: ۳، جلد «امر و خلق»در کتاب « حکمت»؛ نیز به نصوص مهّم در بارۀ ۴۳۲

اند که واکنش صحیح در مقابل  بهائیان ایران با سلوک و منش خود نشان داده»چنین می فرمایند:  ۴۳۲۲تیر  ۱اعظم در بارۀ این حقیقت واال و روش اهل بهاء، در پیام موّرخ 

توانند با اتّکا به قدرتی درونی که روح انسان را از  ی و روش آنان. نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند میظلم، نه قبوِل خواسته های سرکوب گران است و نه پیروی از خو

 آدرس پیام مزبور:« شود، َوراِی ظلم و عدوان بنگرند و بر آن فائق آیند. دارد و موجب تداوم رفتاِر منطقی و اخالقی می آسیب کینه و نفرت محفوظ می

http://www.payamha-iran.org/payam/2009-06-23.html  

http://www.payamha-iran.org/payam/2013-03-01.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2013-03-01.html
http://www.payamha-iran14.info/payam/2013-03-01.html
http://www.payamha-iran14.info/payam/2013-03-01.html
http://velvelehdarshahr.org/node/71
http://velvelehdarshahr.org/node/74
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/o/PS/ps-12.html
http://velvelehdarshahr.org/node/230
http://www.ketabhayebahai.com/negahi-tazeh
http://www.ketabhayebahai.com/negahi-tazeh
http://velvelehdarshahr.org/node/74
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
http://reference.persian-bahai.org/fa/
http://www.payamha-iran.org/
http://www.payamha-iran.org/payam/2009-06-23.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2009-06-23.html
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عکس العمل بعضی از مردم در مقابل رنج و عذاب قیام بر علیه ظالم ستمگر است، برخی دیگر چاره ای جز فرار ندارند و گروهی »می فرمایند:  ۴۳۲6شهریور  ۴۲و در پیام 

چرا این مشکالت و م سرنوشت خود می شوند. در حالی که مردم ستمدیدۀ دنیا اغلب قربانی نیروهای پراکندۀ ظلم و ستم هستند، اّما شما به وضوح می دانید که نیز تسلی

ات حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء توّجه نامالیمات را تحّمل می نمایید و بدین ترتیب عکس العمل شما نیز باید به همان درجه روشن و واضح باشد. به بیانات و ِانذار

به ِاعراض و »...، ...«به خود مشغول نباشید در فکر اصالح عالم و تهذیِب ا َمم باشید. اصالِح عاَلم از َاعماِل َطیِّبۀ طاهره و اخالِق راضیۀ َمرضیّه بوده»...نمایید که می فرمایند: 

دوان اهّمیّت ند عامله نمائید...ِانکار و ِاستکبار و ظلم و ع  هر نفسی از شما در هر شهری که وارد گردد به »...، «اگر زهر دهند قند بخشند...»...، «هید و اعتنا نکنید بالعکس م 

شاٌر ِبالَبنان ]مشهور و انگشت نما[ گردد... لق و خوی و صدق و وفا و َمحبّت و امانت و دیانت و مهربانی به عموِم عالم انسانی م  ع»...، «خ  جیِر هر م  یِن هر مظلومی باشید و م 

خِلصًا ِلله ]فقط و فقط به خاطر خدا[ به َوعظ و نصیحِت عموم برخیزند تا دیدۀ اهالی از این »...، «به هر نفسی برسد خیری بنماید و نفعی برساند...»...، «َمحروم... خاِلصًا م 

رمۀ[ بینِش َمعارف روشن و بصیر گردد...  زبور:آدرس پیام م«. ک حِل ]س 

http://www.payamha-iran.org/payam/2007-09-09.html 

وارد آمده است. اّما  متأّسفانه قرن بیستم شاهد َمصائب و َمظالمی است که به مظلومان بی شماری»آمده است:  ۴۱۴ -۴۱۱سابق الّذکر، صص: « بیانیّۀ قرن انوار»و نیز در 

اند. بهائیان ایران از آنچه که معمواًل  سازد همین رفتاری است که در مقابله با َمصائب از خود نشان داده آنچه وضع بهائیان را از اوضاع نظیرش به کلّی ممتاز و یگانه می

سان مقّدس آئینشان بر دشمنانشان تفّوق اخالقی یافتند و ثابت کردند که این دادگاه های انقالب آورد سر باز زدند و بهائیان بودند که با پیروی از مؤسّ  مظلومان را به زانو درمی

ا شیفتۀ خود ساخت. جامعۀ ستمدیدۀ بهائی یا پاسداران انقالب نبودند بلکه بهائیان بودند که شرایِط مقابله فیمابین را تعیین نمودند و چنین پیروزی شگفتی بود که غیربهائیان ر

سی ایران شدند و نه طالب انتقام ر ظالمین حمله ای روا داشت و نه از این بحران متوّقع منافع سیاسی گردید و نه مدافعان بهائی در دیگر کشورها خواهان تغییر قانون اسانه ب

ل از جمله دولت ایران آن را صّحه گذاشته حتّی بسیاری از آن گشتند. آنچه توّقع داشتند عدالت بود و خواهان حقوقی بودند که در اعالمیّۀ حقوق بشر مدّون است که تمام مل

 «مواّد در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز آمده است.

در: « آیا بهاییان بی عدالتی و ظلم اولیای نظام جمهوری اسالمی ایران را قبول نموده اند ؟ صبر و سکون آنها را علت چیست؟»در موارد فوق همچنین مراجعه شود به مقالۀ 

http://www.negah.org/articles/q-3 

پیشرفْت نتیجۀ عبور از فراز و نشیِب بحران و پیروزی است و برخورد »می فرمایند:  ۱۱۴۱دسامبر    ۱۲ای موّرخ  های مشاورین قاّره از جمله در پیام خطاب به کنفرانس هیئت 23

 در این آدرس:  )ترجمه(« ع اجتناب ناپذیر است.به موان

http://www.payamha-iran.org/payam/2010-12-28.html 

 .۱۱و  ۴۶د به یادداشت های شمارۀ نیز رجوع شو

آئین مقّدس بهائی یک واحد جامع و کاملی است که َامِر حضرِت َاعلی را نیز در بر دارد و این »َامر اهلل می فرمایند: در مورد ارتباط ادیان بابی و بهائی با هم، حضرت َولی  24

نفصل شمرد. هرچند َاواِمِر َمنصوصۀ  نکته یان َمنسوخ و احکام کتاب کتاِب مبارِک بَ ای است که باید مورد تأکید قرار گیرد ... َامِر حضرِت َاعلی را نباید از امر حضرت بهاءاهلل م 

ِر ظهوِر حضرِت بهاءاهلل اعالن فرمودند، َاهِل َبها َبشِّ ستطاِب َاقَدس به جای آن  وضع  گردیده، ولی  چون حضرِت َاعلی خود را م  ء دوِر حضرِت َاعلی و دوِر َجماِل َابهی را َمَعًا م 

َعلَّق و َمشروط به قبوِل َمظَهِر َبعد است. ]با هم[ ماهیّتی واحد محسوب می دارند، یعنی ظهوِر اّول را مق ّدمۀ ظهوِر ثانی می دانند. حضرِت َاعلی می فرمایند که احکاِم دوِر َبیان م 

ستطاِب َاقَدس بعضی از احکاِم َبیان را تصویب، بعضی را تعدیل و بسیاری را َرد فرمودند. مستطاب اقدس،  )ترجمه( )مأخذ: کتاب« از این جهت  حضرت بهاءاهلل در کتاب م 

.( برای دانلود کتاب مستطاب اقدس که مقدمۀ فوق از آن برداشته شده است، به لینک زیر مراجعه فرمایید: ۴۱ -۴۶نشر مرکز جهانی بهائی، صص: 

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/ 

 

ِّ امر اهلل مندرج در مجّلد  ۴۳۱۲بدیع ) ۴۱۳و تقسیم بندی های دیگر تاریخ دیانت بابی و بهائی از جمله رجوع شود به توقیع منیع « عصر تکوین»در مورد  20
م.( از حضرت ولی

 در این آدرس:« ۴۳۳۱-۴۳۱۳توقیعات مبارکه »

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/   در این آدرس:« لزوم دین؛ ضرورت تجدید و استمرار ادیان»و نیز جزوۀ http://www.velvelehdarshahr.org/node/219 

قابل ذکر است توضیح تمام کتب و آثار و شخصیت ها و اصطالحات و موارد به کار  /http://reference.persian-bahai.org/fa/t/seدر:  346 -344قرن بدیع، صص:  26

 کتاب مندرج است مراجعه فرمایید. در خود همان« قرن بدیع»رفته در نقل قول های فوق از کتاب 

http://www.payamha-iran.org/payam/2007-09-09.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2007-09-09.html
http://www.negah.org/articles/q-3
http://www.negah.org/articles/q-3
http://www.payamha-iran.org/payam/2010-12-28.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2010-12-28.html
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
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، «پیروزی -بحران»آمد، برای تجّسم گوشه ای از وقایع گذشته و آینده در این سیر و جریاِن  ۱۳و  ۴۶. در ادامۀ آنچه ضمن یادداشت های ۲۴۳ -۲۴۲قرن بدیع، صص:  25

دید است شدید. امر ]دین بهائی[ عظیم است عظیم و مقاومت و مهاجمۀ جمیع ملل و ا َمم ش»تعّمق در این بیان حضرت عبدالبهاء شایان اهمیّت است که می فرمایند: 

مائدۀ »)کتاب « مقاومت بر خیزند.عنقریب نعرۀ قبائل افریک و امریک و فریاد فرنگ و تاجیک و نالۀ هند و ا ّمِت چین از دور و نزدیک بلند گردد و کّل به جمیع ق وٰی به 

 ۴۳۳۱به بعد(، آلمان نازی ) ۴۳۴۱(، شوروی کمونیستی )۴۳۳۳و  ۴۳۱۳سال در ترکیه )به  -و نیز بعضًا هم اکنون -( چنان که عالوه بر ایران، قبالً ۱۳، ص ۳، ج «آسمانی

شده و به خصوص چندین مورد در  میالدی(، مصر )نیمه اول قرن بیست و...(، عراق، سودان، اندونزی، فیلیپین، امریکا، انگلستان،... به اشکال مختلف با امر بهائی مخالفت

، ترجمۀ «نظم جهانی بهائی»؛ «َقد َظَهَر َیوم  المیعاد»؛ توقیع «قرن بدیع»مله قرار گرفته است. )ازجمله رجوع شود به: کتاب تشکیالت نظم اداری بهائی مورد ح ۱۱قرن 

شت باغبانان به»، ترجمۀ جناب حسن محبوبی؛ کتاب سابق الّذکر ۱و۴جلدهای « سطوِت میثاق»؛ جزوات «گوهر یکتا»؛ کتاب «قرن انوار»هوشمند فتح اعظم؛ بیانیۀ 

( و چنان که در بیان فوق از حضرت عبدالبهاء مشخص است، بزودی کّل علیِه دین بهائی و جامعه و تشکیالت آن قیام ۶، تألیف کولت گوویون و فیلیپ ژوویون، فصل «خدا

َهیِمِن  الِعزَّة َشه ۳خواهند کرد. بیت العدل اعظم درست چند ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران در پیام َمنیِع م  در توضیح بیان  ۴۳۱۲سپتامبر  ۴۳بدیع، مطابق  ۴۳۳ر 

و شبهه ای نبوده و نیست که « مقاومت و مهاجمه جمیع ملل و امم شدید است شدید.»مالحظه نمایید که به صریح عبارت می فرمایند: »مبارک فوق چنین می فرمایند: 

ؤساِی َکنائس در مقاومِت سیِل َامر اهلل ]دین بهائی[ و هجوم بر مقّدساِت  دین اهلل از طرف جمهوِر ناس و زمامداران هر دو، در شرق و غرب و جنوب و شمال و همچنین از طرِف ر 

ؤساِی َادیاِن َعتیقۀ هند و چین در  بشّریِن حضرِت روح ]مسیح[ در دو قارۀ استرالیا و افریک و َاقطاب و ر  رِق َاقصی خواهد جنوب شرقی قارۀ آسیا و شدو قارۀ اروپ و امریک و م 

ؤساِی َادیان ِبَاْجَمِعِهم ]همگی ایشان[ متوّجِه َتشتیِت ]پراکنده ساختِن[ انجمِن »و در همین پیام، بیان مبارک دیگری از حضرتشان را شاهد می آوردند: ...« بود  الیوم ق واِی ر 

نوِد ماّدی و ادبی و سی هاجم، چه که َامر ]دین بهائی[ عظیم است عظیم و عظمِت َامر در َانظار رحمن و تفریق و تخریِب ب نیاِن حضرِت یزدان است و ج  اسی جهان از هر جهت م 

در اقامۀ این جهاِد »، صریحًا از قبل پیش بینی فرموده اند: ۲۱-۲۲، صفحات «ظهور عدل الهی»حضرت شوقی ربانی، ولی امر بهائی نیز، از جمله در توقیِع « واضح و الئِح.

ضاعف )اشاره ب بارزینِ م  سلحشوری که در  ه َجهاِد روحانی تبلیغی و اقداماِت بهائیان جهت حفظ و رشد امر و جامعۀ بهائی و رسیدن به وحدت عالم انسانی و صلح عمومی(، م 

سدِّ راه و حاجِز طریق است، مقابل خواهند  سبیل نام و امر مقدس حضرت بهاءاهلل قدم در میدان خدمت نهند، قهرأ با موانع شدیده مواجه و با مشکالت و َمخطوراِت کثیره که

ده طعن و لعن در حرکت آید گشت ... بلی چون اقدامات یاران برای دفاع و مبارزه ای که در پیش است متشکل گردد و دامنۀ آن بسط و اتساع حاصل نماید، طوفان های شدی

وِم َاعدا واقع، مقاصدشان تعبیر و اهداف و مآربشان تکذیب و  و َاعالِم تکفیر و تدمیر علیه آنان مرتفع شود، و روزی درخواهند یافت ج  که حریِم مقدِس دین  اهلل مورد هجوم و ر 

چنانکه از جمله هم اکنون در ایران می بینیم « افکار و آرائشان تحقیر و مشروعات و مؤّسساتشان تحریم و قدرت و نفوذشان تضعیف و حقوق و اختیاراتشان تزییف خواهد گردید.

جاسوسی و ضّدیّت با ایران و  که جمهوری اسالمی دیانت بهائی را فرقه و کالتی سیاسی می نامد، و تشکیالت آن و در رأِس آن بیت العدل اعظم و نیز بهائیان را متهم به

 اسالم می کند، و اهداف آن را که وحدت عالم انسانی و صلح عمومی است سوءتعبیر کرده، دروغین می خواند!   

این ...»، ۱۳، ص ۳، ج «مائدۀ آسمانی»همانطور که ذکر شد، عاقبت این حمالت بی نتیجه خواهد ماند و طبق بیان حضرت عبدالبهاء مذکور در فوق به نقل از کتاب  اّما

اهلل و ِانهزام و ِانقراِض َاعداء اهلل و تنبِّه عمومِی َاهِل انقالب اعظم )منظور هجوم جمیع ملل و ا َمِم نام برده شده در فوق است( مقدمۀ اعالن امراهلل در تمام کرۀ ارض و غلبۀ ج   ند 

َول و ا َمم و تحّقِق بشارِت  ل وَن فی دیِن اهلل َاْفواجا»عاَلم و ِاقباِل د   در این آدرس: « لزوم دین؛ ضرورت تجدید و استمرار ادیان»نیز رجوع شود به جزوۀ « خواهد بود.« َیْدخ 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/219 

 .۴۴۲ -۴۴۱قرن انوار: صص:  23

25 http://www.vaselan.in/ 

http://bahaimartyrs.blogspot.com/search?updated-max=2008-08-08T00:16:00%2B04:30&max-results=18 

مربوط به دیگر عزیزان هائی، و بعضی برای دیدن خالصه ای از ستم های وارده بر بهائیان ایران و مدارک و شواهد آن از جمله به عنوان نمونه به منابع زیر که بعضی از آنها ب 35

 غیر بهائی است رجوع فرمایید:

 :۴۳۲۱دسامبر  ۱۲پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به حکومت جمهوری اسالمی ایران، مورخ  -

http://www.velvelehdarshahr.org/node/90 

 « :بهائیت، منشاء و نقش آن»می جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان توضیحاتی دربارۀ بیانیۀ رس  -

http://www.velvelehdarshahr.org/node/88 

 http://www.payamha-iran.org/payam/2006-03-22.htmlبیت العدل اعظم:  ۴۳۲۳فروردین  ۱پیام  -

http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://www.vaselan.in/
http://bahaimartyrs.blogspot.com/search?updated-max=2008-08-08T00:16:00%2B04:30&max-results=18
http://bahaimartyrs.blogspot.com/search?updated-max=2008-08-08T00:16:00%2B04:30&max-results=18
http://www.velvelehdarshahr.org/node/90
http://www.velvelehdarshahr.org/node/90
http://www.velvelehdarshahr.org/node/88
http://www.velvelehdarshahr.org/node/88
http://www.payamha-iran.org/payam/2006-03-22.html
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 http://www.payamha-iran.org/payam/2012-05-11.htmlبیت العدل اعظم:  ۴۳۳۴اردیبهشت  ۱۱پیام  -

 http://www.payamha-iran.org/payam/2009-05-14.htmlبیت العدل اعظم:  ۴۳۲۲اردیبهشت  ۱۱پیام پیام  -

 http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html  :۴۱۳-۳۲صفحات « قرن انوار»بیانیۀ  -

 /http://news.persian-bahai.orgصفحات مختلف این سایت:  -

 http://news.persian-bahai.org/prosecutor-general-letterاز جمله: 

 /http://bahais-of-iran.blogspot.com صفحات مختلِف  -

 گزارش ها در مورد زندانی شدن چند نوزاد همراه مادران بهائی زندانیشان:   -

http://www.goftman-iran.org/-othermenu-28/1549-2013-01-26-16-12-19 

https://soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-children-in-prison 

http://hra-news.org/263/best/14570-1.html 

http://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/14576-1.html 

http://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/13275-1.html 

http://www.greenwavenews.com/1391/10/13/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-

%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-

%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/ 

http://masihalinejad.com/?p=5972 

 «:تحریِک نفرت: کمپین رسانه ای ایران برای دهشتناک جلوه دادن بهائیان» -

http://www.velvelehdarshahr.org/node/234 

 http://noghtenazar.org/node/403در: « اقدامات عداوت برانگیز نظام حاکم علیه بهائیان ایران تاثیر گذار بوده است» -

 http://www.noghtenazar.org/node/588؟ : «نسل،کشِی به تعویق افتاده»مقالۀ جامعه بابی و بهائی ایران: قضیۀ  -

 /http://hra-news.orgصفحات متعدد این سایت:  -

ر اندیشان در ایران در سال های اخیر در این آدرس ها: گزارش های سازمان ملل و گزارشگران ویژۀ آن در خصوص بهائی ستیزی و نقض حقوق بهائیان و سایر دگ -

http://news.persian-bahai.org/story/375 

http://www.radiofarda.com/content/f11-ahmed-shaheed-report-on-iran-feb2013/24915876.html 

http://radiozamaneh.com/news/iran/2012/10/25/21062 

http://www.payamha-iran.org/payam/2012-05-11.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2009-05-14.html
http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html
http://news.persian-bahai.org/
http://news.persian-bahai.org/prosecutor-general-letter
http://bahais-of-iran.blogspot.com/
http://www.goftman-iran.org/-othermenu-28/1549-2013-01-26-16-12-19
http://www.goftman-iran.org/-othermenu-28/1549-2013-01-26-16-12-19
https://soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-children-in-prison
https://soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-children-in-prison
http://hra-news.org/263/best/14570-1.html
http://hra-news.org/263/best/14570-1.html
http://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/14576-1.html
http://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/14576-1.html
http://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/13275-1.html
http://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/13275-1.html
http://www.greenwavenews.com/1391/10/13/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/
http://www.greenwavenews.com/1391/10/13/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/
http://www.greenwavenews.com/1391/10/13/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/
http://www.greenwavenews.com/1391/10/13/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/
http://masihalinejad.com/?p=5972
http://masihalinejad.com/?p=5972
http://www.velvelehdarshahr.org/node/234
http://www.velvelehdarshahr.org/node/234
http://noghtenazar.org/node/403
http://www.noghtenazar.org/node/588
http://hra-news.org/
http://news.persian-bahai.org/story/375
http://news.persian-bahai.org/story/375
http://www.radiofarda.com/content/f11-ahmed-shaheed-report-on-iran-feb2013/24915876.html
http://www.radiofarda.com/content/f11-ahmed-shaheed-report-on-iran-feb2013/24915876.html
http://radiozamaneh.com/news/iran/2012/10/25/21062
http://radiozamaneh.com/news/iran/2012/10/25/21062
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http://exilesactivist.wordpress.com/2012/10/12/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-

%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-

%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7/ 

http://www.dw.de/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-16472691 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/12/121221_mgh_un_assembly_iran_human_rights.shtml 

http://justiceforiran.org/reports/bahai-report/?lang=en?lang=fa 

کنش به نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر، شرط الزم برای دمکراسی و عدالت؛ نگاهی به نقض حقوق هم »مقالۀ مستدل و مستند و ارزندۀ آقای حمید حمیدی با عنوان  -

 ، در آدرس زیر:«میهنان بهائی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1547 

 http://www.iranpresswatch.org/post/880ترجمۀ انگلیسی مقالۀ مزبور: 

تا  ۶۴۴و  ۲۶۳و  ۶۳۳تا  ۶۳۳و  ۶۱۱تا  ۶۱۱، صص: ۴۳۲۱پور، نشر ثالث طهران، چاپ اّول ، از دکتر حسین مهر«وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی»کتاب  -

 .۶۱۱تا  ۶۱۴و  ۶۳۱تا  ۶۱۳و  ۶۴۲

 ، از فریدون وهمن:«صد و شصت سال مبارزه با آئین بهائی»کتاب  -

http://www.ketabebahai.com/p/52/%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-

%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C 

 ، اثر سهراب نیکو صفت، در دو جلد:«سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران»کتاب  -

http://www.velvelehdarshahr.org/node/218 

نامه ی سرگشاده گروهی از دانشگاهیان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعاالن ایرانی در سراسر جهان، به جامعه بهایی: « ا شرمگینیم!م»بیانیۀ  -

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=19425 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/155نرانی تاریخی استاد عباس میالنی در مورد وضع کنونی بهائیان ایران و پیشینۀ بهائی ستیزی در ایران: متن سخ -

 از حسن یوسفی اشکوری:« به نام حق و عدالت»مقالۀ  -

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2009/february/19/article/-71209299bf.html 

 ل در رابطه با ایران:سایت فارسی آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان مل -

http://www.shaheedoniran.org/persian 

 ستیزی، سیاست رسمی جمهوری اسالمی ایران از سهیال وحدتی: بهائی -

http://www.newsecularism.com/2008/0308-B/031008-Soheila-Vahdati-Bahaaies.htm 

http://exilesactivist.wordpress.com/2012/10/12/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7/
http://exilesactivist.wordpress.com/2012/10/12/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7/
http://exilesactivist.wordpress.com/2012/10/12/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7/
http://www.dw.de/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-16472691
http://www.dw.de/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-16472691
http://www.dw.de/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-16472691
http://www.dw.de/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-16472691
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/12/121221_mgh_un_assembly_iran_human_rights.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/12/121221_mgh_un_assembly_iran_human_rights.shtml
http://justiceforiran.org/reports/bahai-report/?lang=en?lang=fa
http://justiceforiran.org/reports/bahai-report/?lang=en?lang=fa
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1547
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1547
http://www.iranpresswatch.org/post/880
http://www.ketabebahai.com/p/52/%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://www.ketabebahai.com/p/52/%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://www.ketabebahai.com/p/52/%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://www.ketabebahai.com/p/52/%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://www.velvelehdarshahr.org/node/218
http://www.velvelehdarshahr.org/node/218
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=19425
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=19425
http://www.velvelehdarshahr.org/node/155
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2009/february/19/article/-71209299bf.html
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2009/february/19/article/-71209299bf.html
http://www.shaheedoniran.org/persian
http://www.shaheedoniran.org/persian
http://www.newsecularism.com/2008/0308-B/031008-Soheila-Vahdati-Bahaaies.htm
http://www.newsecularism.com/2008/0308-B/031008-Soheila-Vahdati-Bahaaies.htm
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 از آقای رضا عالمه زاده:« تابوی ایرانی»فیلم مستند  -

 http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-

%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-

%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-

%D9%85%DB%8C/ 

 عالمه زاده، کاظم کردوانی، فریدون وهمن راجع به علل عقیدتی ستم بر بهائیان: میز گرد رادیوی بین المللی فرانسه با حضور آقایان: رضا  -

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-

%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-

%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 

 http://news.gooya.com/politics/archives/2008/05/071936.phpمسعود نقره کار:  بهائیان و حکومت اسالمی، از  -

  http://velvelehdarshahr.org/node/137، از آقای محّمد توّکلی طرقی: «بهایی ستیزی و اسالم گرایی در ایران»مقالۀ  -

 http://noghtenazar.org/node/570در: « ما همه بهائی ایرانی هستیم!»مقالۀ  -

جمهوری اسالمی ایران نیز، مستقیم یا غیر مستقیم به ستم بر بهائیان و نقض حقوق ایشان  عالوه بر منابع فوق شایان ذکر است در بعضی ردیه های ضّد بهائی منتشره در خود

، تألیف سیّد سعید زاهد زاهدانی با همکاری محمد علی سالمی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، «بهائیت در ایران»کتاب ردیّۀ از جمله بارزترین آنها اشاره شده است. 

با  ( به مواردی از آنچه در فوق در متن در خصوص نقض حقوق بهائیان آمد اشاره نموده است و مبارزه۱۳۱ -۱۶۳ر فصل هفتم آن )صفحات: است که بخصوص د ۴۳۲۱

جمله  صیه می نماید. ازاست. خواندن این کتاب را به همۀ منصفین تو بنابر توهّمات و پیشداوری های بهائی ستیزانۀ خود، صحیح و طبیعی و اجتناب ناپذیر دانستهبهائیان را 

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اقلیتهای دینی شناخته شده عبارتند از: یهودی، مسیحی و زرتشتی. هر دین و مسلکی غیر از اینها »...  می نویسد: ۱۱۶-۱۲۱صص در 

رای هیچ گونه رسمیّتی در ایران نیست... حکومت اسالمی... آنان را از برخی طبق قانون اساسی هیچ گونه رسمیتی ندارد. بنابراین بهائیّت به عنوان یک فرقۀ مذهبی، دا

غیردولتی، که در رژیم پهلوی به فراوانی در اختیار آنان قرار داده شده بود از آنان باز پس   امکانات اجتماعی و نه فردی محروم کرد. مشاغل حساس و غیر حساس دولتی و بعضًا

شدند،  فرهنگی و هنری اخراج شدند، از ورود افراد وابسته به این فرقه به مراکز آموزشی عالی جلوگیری شد و آنان که در این مراکز بودند اخراج می، گرفته شد، ازکلیه مراکز نظا

وابستگی به تشکیالت بهائی از آن در چرا که تجربه گذشته نشان داده بود که وقتی آنان در محیط های آموزشی و فرهنگی قرار می گیرند و یا پستی اشغال می کنند به علت 

القی آنان و مسلمانان وجود جهت تبلیغ بهائیت، اطالع رسانی و ایجاد تسهیالت برای دیگر بهائیان استفاده می کنند. از لحاظ اخالقی هم اختالف زیادی بین موازین اخ

لتی باشد. از اشتغال آنان به تعدادی شغل آزاد مشخص هم که با طهارت و نجاست ارتباط دارد و این خود می تواند یکی دیگر از عوامل طرد آنان از مؤسسات عمومی و دو

 www.aviny.com/occasion/jang-narm/bahaeiat/shenakht/Bahaeiat/Bahaei-Mellat.aspx« داشتند و با شرع مقدس اسالم مغایرت بودند، جلوگیری شد.

 در این آدرس:« است [ دو برابر شده۴۳۳۴ -۴۳۳۱تعداد بهاییان دستگیر شده در دو سال اخیر ]» -

 http://www.radiofarda.com/content/f12_arresting_bahais_in_gorgan/24767721.html 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/59در اینجا: « قلقلک»مقالۀ  -

 http://noghtenazar.org/node/480در: « ایران و مسئله بهاییان، چالش بی فرجام»مقالۀ  -

 http://www.negah.org/articles/q-q-19در: « چه کسی است؟« حقایق گفتنی»نویسندۀ کتاب »مقالۀ  -

 http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/08/10/18160در: « بازداشت بهاییان و افکار عمومی»مقالۀ  -

 http://velvelehdarshahr.org/node/165مردم از فروش نان و ارزاق عمومی به بهائیان جلوگیری کردند:  -

http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/05/071936.php
http://velvelehdarshahr12.info/node/137
http://noghtenazar.org/node/570
http://www.aviny.com/occasion/jang-narm/bahaeiat/shenakht/Bahaeiat/Bahaei-Mellat.aspx
http://www.radiofarda.com/content/f12_arresting_bahais_in_gorgan/24767721.html
http://www.velvelehdarshahr.org/node/59
http://noghtenazar.org/node/480
http://www.negah.org/articles/q-q-19
http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/08/10/18160
http://velvelehdarshahr.org/node/165
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، مارس ۴۳۲۱، رضوان ۴۳۲۳فوریه  ۱در بارۀ این خروج از مرحلۀ مجهولیت در روند رشد جامعۀ جهانی بهائی، از جمله رجوع شود به پیام های بیت العدل اعظم موّرخ:  34

 .۱، ص ۴۶۱مارۀ سابق الّذکر؛ و نیز مجلّۀ پیام بهایی، ش« بیانیۀ قرن انوار»؛ ۴۳۳۱، ژانویه ۴۳۲۶

 .۳۱ود به اکثر منابع در یادداشت در بارۀ نمونه هایی از دست آوردهای مزبور در ادامۀ متن خواهد آمد. همچنین رجوع ش

 .۱۴، ص۱۳۱، شمارۀ «پیام بهائی»مجلّۀ  32

  http://adherents.comاز سایت:  ۱۱۱۴آمار مربوط به سال  33

 سابق الذکر.« ید و استمرار ادیانلزوم دین؛ ضرورت تجد»با استفاده از جزوۀ  34

30 http://www.payamha-iran.org/payam/2006-6-29.html 

36 http://www.payamha-iran.org/payam/2007-12-25.html 

35 http://www.payamha-iran.org/payam/2009-05-14.html 

33 http://www.payamha-iran.org/payam/2012-05-11.html 

ن بهائی خود پرداخته اند. از همانطور که در این پیام و موارد دیگر مذکور است، ایرانیان عزیز از طبقات و گروه های مختلف بخصوص در دهۀ اخیر به حمایت از هم میهنا

« تابوی ایرانی»فیلم مستند ؛ «ما شرمگینیم»ها و مقاالت و کتب و فیلم هایی همچون: بیانیۀ  و مواردی دیگر از قبیل بیانیه ۳۱جمله نگاه کنید به مواردی مذکور در یادداشت 

از دالرام مشهوری؛ سخنرانی های استاد عباس میالنی؛ بیانیه ها و مقاالت و اقدامات حقوقدانان و « رگ تاک»کتاب  از آقای رضا عالمه زاده و دیگر سخنرانی های ایشان؛

هران بدالکریم الهیجی، خانم شیرین عبادی، آقای عبدالفتاح سلطانی، خانم نسرین ستوده، خانم مهناز پراکند؛ سخنرانی ها و مصاحبه های آقای موکالیی چون آقای ع

، از دکتر حسین مهرپور؛ «اساسی وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون»براتی؛ مقالۀ آقای حمید حمیدی؛ بیانیۀ حزب مشروطه ایران؛ بیانیۀ اتحاد جمهوریخواهان ایران؛ کتاب 

مقالۀ آقای مسعود نقره کار مقالۀ آقای حسن یوسفی اشکوری؛ مقاالت آقای رضا فانی یزدی؛ مقالۀ دکتر سلی شاهور؛ مقالۀ آقای علی کشتگر؛ مقاالت خانم سهیال وحدتی؛ 

 ... و بسیاری دیگر )نمونه هایی از آن در ادامۀ متن نقل شده است(.   

حرف است و تمام انبیاء تا ظهور  ۱۱. در مورد حقیقت فوق درحدیث اسالمی است که علم ۴۱۳امعه شناسی، آگ برن و نیم کوف، ترجمۀ ا. ح. آریانپور، ص زمینۀ ج 35

شود. حضرت عبدالبهاء درتوضیح این  حرف دیگر نیز بتدریج در عالم شهود ظاهر شده و می ۱۳ادیان بابی و بهائی فقط دو حرف آن را آورده اند و اینک با ظهور ادیان جدید 

ات و توضیح مسائل گذشته ازمعانی حقیقی درعالِم َامر ]منظور عالم ادیان و عوالم معنوی است[ که غلبه و قدرت َامر اهلل ]دین خدا[ وظهوِر آیات و َبیِّن»حدیث می فرمایند: 

ِقرَّند که علوم و فنون و صنایع و بدایع الهیّه و بروِز َاسراِر کتِب مقدسه و احاطۀ علمیۀ این ظهوِر اعظم  قالِی این عصر م  ]دیانت بهائی[ صد چندان است، به ظاهر هم جمیع ع 

.( در بشارات کتب آسمانی است که با آمدن دو موعود آخر  الّزمان، عالم بشری  از دورۀ  ۳۲، ص ۳)مائدۀ آسمانی، ج « این قرن مقابل پنجاه قرن است، بلکه َاعَظم ازآن.

سابقه دست می یابد. این فولیّت وارد دوران بلوغ خود می شود و از جمیع جهات مادی و اجتماعی و فکری و انسانی و معنوی، در ب عدی جهانی به رشد و توسعه ای بی ط

لمی هفتاد وجه وجود دارد و بین مردم جز یک برای هر ع»حقیقت همانطور که ذکر شد در احادیث اسالمی هم مذکور است. در نمونه ای دیگر از احادیث مزبور آمده است: 

( در متون یهودی و مسیحی و زرتشتی و ... نیز مشابه ۴۳۲)کتاب مستطاب ایقان، ص « وجه موجود نیست، و زمانی که قائم قیام کند باقی وجوه را بین مردم رواج خواهد داد.

در روز موعود جهان از معرفت خداوند پ ر خواهد شد؛ مثل آب هایی که دریا را »می فرماید:  ۴۴ی باب بشارات مزبور ذکر گشته است؛ چنان که فی المثل در کتاب اشعیای نب

.( در بارۀ این موضوع همچنین رجوع شود به: مجموعۀ اشراقات، صص: ۳۱ -۱۱، صص «مفاوضات حضرت عبدالبهاء»)برای تشریح آن رجوع شود به کتاب « می پوشاند.

؛ مائدۀ ۳۴؛ مفاوضات حضرت عبدالبهاء، ص ۱۳۱، ص ۳؛ مکاتیب عبدالبهاء، ج ۴۶۳، ص ۱؛ مائدۀ آسمانی، ج ۴۲۳، ص ۲نی، ج ؛ مائدۀ آسما۱۶۱، ۱۴، ۴۳۱

 امر اهلل، ج ۳ -۲، صص: ۱؛ مائدۀ آسمانی، ج ۳۲ -۳۶، ص ۳آسمانی، ج 
ّ
؛ ۴۴۱۲ -۴۴۱۶، صص: ۱، ج «قاموس ایقان»؛ کتاب ۱۱۲، ص ۴؛ توقعیات حضرت ولی

، ۴۶۱؛ مجلّۀ پیام بهایی شمارۀ ۴۴، شمارۀ ۴۳۱۱آذر ماه  ۱۱؛ برنامۀ ضیافت نوزده روزه ۴۳۳۱/ ۶/ ۴۶، ۴۳۳شهر  العّزة  ۴ضیافت نوزده روزه، موّرخ  ،۱برنامۀ شمارۀ 

 ؛ و نیز مقاله ای تحت عنوان:۱ -۳صص: 

The Present and Future Challenge, By John T. Hardy  

 یانا:به نقل از جزوۀ درسی دانشگاه ایند

Study Guide, Physics, P110/ p120. Energy and Technology 

 در این دو آدرس: ۴۲۳، ص «مستطاب ایقان»همچنین در مورد دو حدیث اسالمی فوق و موارد دیگر، رجوع شود به: کتاب 

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/ 

http://adherents.com/
http://www.payamha-iran.org/payam/2006-6-29.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2007-12-25.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2009-05-14.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2012-05-11.html
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
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http://www.velvelehdarshahr.org/node/148 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/248در این دو آدرس: « جنّاِت نعیم»و نیز دو جلد کتاب 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/262 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/219 این آدرس:« لزوم دین؛ ضرورت تجدید و استمرار ادیان»و جزوۀ 

 .۳۳نابع مذکور در یادداشت شمارۀ . در این مورد همچنین رجوع شود به مطالب و م۳۱۱ -۳۱۱، جلد یک، صص: «مکاتیب حضرت عبدالبهاء»مندرج در کتاب  45

 امر اهلل، و بیت العدل اعظم، مملّو از تعالیم و 44
ّ
آموزه ها و هدایات الهی مؤثر در  آثار و کتب حضرت بهاءاهلل و جانشینان منصوص ایشان، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی

می باشد. این حقیقتی است « وحدت عالم انسانی»و « صلح اعظم جهانی»خصوص رشد و رفاه و اصالح دنیا و ایران و رسیدن به هدف محتوم خدا برای عالم بشر، یعنی 

 ز ایشان رجوع شود به:که بعضی نفوس مهمۀ غیر بهائی نیز بر آن شهادت داده اند. برای دیدن فهرستی از بعضی ا

http://velvelehdarshahr.org/node/77  و نیزhttp://velvelehdarshahr.org/node/6 

م آقای اروین  ، بیانیه ای صادر ۴۳۲۳بیت العدل اعظم، موّرخ اکتبر « وعدۀ صلح جهانی»الزلو است که پس از مطالعۀ بیانیۀ یکی از این موارد بیانیۀ متفکر بزرگ کلوپ ر 

و  در این لحظات حّساس، ما تنها در صورتی می توانیم به بقای نوع انسان و شکوفایی و غنای تمدن و فرهنگ او امیدوار باشیم، که شیوۀ تفکر»کرد و در آن اعالم نمود: 

بر آن مهر تأیید زده اند،  متعارف خود را تغییر داده و از بینش بدیعی که منبعث از تعالیم و دیدگاه های دیانت بهایی است، و تازه ترین اکتشافات علوم تجربی نیز تلقی

 متن این بیانیه را در این آدرس ببینید:« برخوردار گردیم.

http://velvelehdarshahr.org/node/211  

مجموعه الواح »، «کتاب مستطاب اقدس»در اینجا بعضی آثار و کتب بهائی فوق الّذکر در این رابطه را به عنوان نمونه نام می برد: از جمله آثاری از حضرت بهاءاهلل همچون: 

الواح نازله »ناصرالّدین شاه، عالوه بر آن، « لوح مبارک سلطان ایران»، «تقی مجتهد اصفهانی لوح خطاب به شیخ محّمد»، «کلمات مکنونه»، «بعد از کتاب اقدس

شامل: سلطان عبدالعزیز عثمانی و فؤاد پاشا و عالی پاشا، وزرای او و علمای سنی عثمانی؛ الکساندر دّوم امپراطور روس؛ ملکۀ انگلیس « خطاب به ملوک و رؤسای ارض

و رؤسای  ل پادشاه پروس و امپراطور ممالک متحدۀ آلمان؛ ناپلئون سّوم فرانسه ؛ فرانسوا ژوزف امپراطور اطریش و وارث امپراطوری مقدس روم؛ ملوکویکتوریا؛ ویلهلم اوّ 

 ندگان مجالس عالم؛ و ...جمهور امریکا؛ پاپ پِی نهم رهبر مسیحیان کاتولیک جهان؛ علمای سنّی و شیعه؛ علمای زرتشتی؛ یهودیان؛ عموم علمای مذهبی جهان؛ نمای

رسالۀ »، «رسالۀ َمَدنیّه»، «مفاوضات»، «خطابات حضرت عبدالبهاء»، مجلّدات «مکاتیب حضرت عبدالبهاء»از جمله آثاری از حضرت عبدالبهاء همچون: چندین جلد 

 ، ...«مقالۀ شخصی سیّاح»، «سیاسیّه

 امر اهلل همچون: مجلّدات 
ّ
نظم »، «جلوۀ َمَدنیّت جهانی»، «ندا به اهل عالم»، «َقد َظَهَر َیوم  المیعاد»، «ظهور عدل الهی»، «یعات مبارکهتوق»از جمله آثاری از حضرت ولی

 ، ...«جهانی بهائی

بیانیۀ خطاب »، «نیبیانیۀ وعدۀ صلح جها»متعدد صادره خطاب به بهائیان جهان و کشورهای مختلف و از جمله ایران، « پیام های»از جمله آثار بیت العدل اعظم همچون: 

، ... ۱۱۴۳مارچ  ۱و  4354اسفند  42مطابق با  465شهرالعالء  4، پیام جدید اخیر خطاب به بهائیان ایران، موّرخ «۱۱۱۳نوامبر  ۱۶پیام »، «۱۱۱۱به رؤسای ادیان، آپریل 

، «بیانیۀ قرن انوار»، «حضرت بهاءاهلل»یا هیأت هایی تهیه شده است. مثل: « جامعۀ جهانی بهائی»)همچنین رجوع شود به بیانیه هایی که به دستور بیت العدل اعظم توسط 

 ، ...(«اعالمیه بهائی دربارۀ حقوق و وظایف بشر»، «دین الهی یکی است»، «بیانیۀ رفاه عالم انسانی»

 در مورد آموزه های مزبور و دانلود بعضی از این آثار و منابع از جمله به این سایت ها رجوع فرمایید:

http://reference.persian-bahai.org  :و نیزhttp://www.payamha-iran.org :و نیز 

http://www.persian-bahai.org :و نیز http://www.bahai-projects.org  

 .۱۱۳، ص ۱مکاتیب حضرت عبدالبهاء، جلد  42

http://www.velvelehdarshahr.org/node/148
http://www.velvelehdarshahr.org/node/148
http://www.velvelehdarshahr.org/node/248
http://www.velvelehdarshahr.org/node/262
http://www.velvelehdarshahr.org/node/262
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://velvelehdarshahr.org/node/77
http://velvelehdarshahr.org/node/77
http://velvelehdarshahr.org/node/6
http://velvelehdarshahr.org/node/211
http://velvelehdarshahr.org/node/211
http://reference.persian-bahai.org/
http://reference.persian-bahai.org/
http://www.payamha-iran.org/
http://www.persian-bahai.org/
http://www.persian-bahai.org/
http://www.bahai-projects.org/
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از جمله رجوع شود به منابع هنان شریف، در مورد تعالیم بهائی در مورد مقام ایران و رشد و اصالح آن و نیز در بارۀ اقدامات و خدمات بهائیان به ایران عزیز و روابط با هم می 43

 مهم زیر: 

 در این آدرس: ۳۱۴ -۱۲۳چاپ مصر، صص: « مجموعه الواح مبارکه»لوح دنیا از حضرت بهاءاهلل مندرج در 

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b 

 /http://reference.persian-bahai.org/fa/t/abلبهاء: رسالۀ َمَدنیّه از حضرت عبدا

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/50خطاب به بهائیان ایران:  ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶پیام 

 http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html«: قرن انوار» بیانیۀ

 http://www.persian-bahai.orgمطالب سایت 

 http://www.ketabhayebahai.com/bahaiyan-va-iran-ayanehاز ب. همایون: « بهائیان و ایران آینده»کتاب 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/89 

 از جمشید فنائیان.« ایران آینده»کتاب 

 در: « کشور مقّدس ایران در نظر بهائیان» قسمت

http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/126 

 در: « امر بهائی و کشور مقدس ایران»قسمت 

http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/208 

 http://www.ragetak.comاز دالرام مشهوری: « رگ تاک»کتاب 

 از دو خبرنگار فرانسوی:« باغبانان بهشت خدا»کتاب 

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/alpha.html 

 در این دو آدرس: « نگاهی تازه به دیانت بهائی»کتاب 

http://velvelehdarshahr.org/node/230  

http://www.ketabhayebahai.com/negahi-tazeh 

  در:« لزوم دین؛ ضرورت تجدید و استمرار ادیان»جزوۀ 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/219 

 در:« انجمن ارتباط شرق و غرب»مقالۀ تاریخچۀ تاسیس 

http://www.negah.org/articles/2012-07-21-15-46-27 

 در دو قسمت در:« رسالۀ َمَدنیّه: طرحی برای اصالح و آبادانی ایران»مقالۀ 

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/ab/
http://www.velvelehdarshahr.org/node/50
http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html
http://www.persian-bahai.org/
http://www.ketabhayebahai.com/bahaiyan-va-iran-ayaneh
http://www.velvelehdarshahr.org/node/89
http://www.velvelehdarshahr.org/node/89
http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/126
http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/126
http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/208
http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/208
http://www.ragetak.com/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/alpha.html
http://velvelehdarshahr.org/node/230
http://velvelehdarshahr.org/node/230
http://www.ketabhayebahai.com/negahi-tazeh
http://www.ketabhayebahai.com/negahi-tazeh
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://www.negah.org/articles/2012-07-21-15-46-27
http://www.negah.org/articles/2012-07-21-15-46-27
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http://www.negah.org/articles/1-20 

http://www.negah.org/articles/2-26 

 http://velvelehdarshahr.org/node/19در: « آقایان طبری و فشاهی در ایّام»مقالۀ 

 http://velvelehdarshahr.org/node/60در: ...« گنه کرد در بلخ آهنگری »مقالۀ 

 در:« نقش بابیان و بهائیان در انقالب مشروطه»مقالۀ 

http://postsecularism.wordpress.com/2010/09/11/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-

%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87/ 

 http://www.negah.org/articles/2012-07-09-02-34-13در: « نهضت مشروطیت و دیانت بهایی»مقالۀ 

 در:« ضت مشروطیت و دیانت بهایی: بازنگری گفتمان جامعه بهایی در عصر مشروطیتنه»مقالۀ 

http://www.negah.org/articles/696 

 http://noghtenazar.org/node/788در: « آینده خود و کشورمان را چگونه می خواهیم؟»مقالۀ 

 http://noghtenazar.org/node/292در: « انصاف و توّجه به آثار»مقالۀ 

 http://noghtenazar.org/node/96در: « روابط اجتماعی بهائیان ومسلمانان ایران»دو مقالۀ 

http://noghtenazar.org/node/234 

 http://www.negah.org/articles/662در: « ایران در نظر بهائیان»مقالۀ 

 http://noghtenazar.org/node/575در: !« و ...  ۲۱و ۶۱زندان دهۀ »مقالۀ 

 http://noghtenazar.org/node/264در: « به نظر آقایان تاسیس مدرسه هم جرم است»مقالۀ 

 در:« امعۀ ایرانینگاهی کوتاه به خدمات آموزشی بهائیان به ج»مقالۀ 

http://www.negah.org/articles/2011-06-29-16-38-32 

 در:« رضا شاه با بستن مدارس بهایی به آموزش و پرورش ایران ضربه زد»مقالۀ 

http://www.negah.org/articles/2009-09-17-02-57-24 

؛ ۴۶، ص ۴۱۱؛ ۱۳، ص ۴۳۳؛ ۱۶، ص ۴۳۳، شماره های: «پیام بهایی»، از خانم رزیتا واثقی، مؤسسۀ معارف عالی امر؛ مجلۀ «تاریخچۀ مدارس بهایی در ایران»رسالۀ 

، که در آنجا به ۱۱۱، طهران، ص ۴۳۱۱یان، ترجمۀ احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ اّول، ، تألیف پرواند آبراهام«ایران بین دو انقالب»کتاب 

 مدارس بهایی اشاره می کند.

هداشتی، ...( تعلیم و م های بازجمله خدمات بهائیان به ایران شامل این موارد بوده است: در زمینه های بهداشت عمومی )پزشکی و پرستاری، تأسیس بیمارستان، تأسیس حما

در زمان حضرت عبدالبهاء که  تربیت )ازجمله ایجاد مدارس بهائی در سراسر ایران حتی در بعضی از دهات، با شاگردان از همۀ ادیان و مذاهب برای دختران و پسران هر دو

عت و تجارت و کشاورزی و هنر )ازجمله معماری، ادبیات، موسیقی، خط، بعدها در زمان حضرت ولی امراهلل و سلطنت رضا شاه پهلوی به حکم وی بسته شدند(؛ علم و صن

http://www.negah.org/articles/1-20
http://www.negah.org/articles/1-20
http://www.negah.org/articles/2-26
http://www.negah.org/articles/2-26
http://velvelehdarshahr.org/node/19
http://velvelehdarshahr.org/node/60
http://postsecularism.wordpress.com/2010/09/11/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87/
http://postsecularism.wordpress.com/2010/09/11/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87/
http://postsecularism.wordpress.com/2010/09/11/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87/
http://www.negah.org/articles/2012-07-09-02-34-13
http://www.negah.org/articles/696
http://www.negah.org/articles/696
http://noghtenazar.org/node/788
http://noghtenazar.org/node/292
http://noghtenazar.org/node/96
http://noghtenazar.org/node/234
http://noghtenazar.org/node/234
http://www.negah.org/articles/662
http://noghtenazar.org/node/575
http://noghtenazar.org/node/264
http://www.negah.org/articles/2011-06-29-16-38-32
http://www.negah.org/articles/2011-06-29-16-38-32
http://www.negah.org/articles/2009-09-17-02-57-24
http://www.negah.org/articles/2009-09-17-02-57-24
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ازطریق عملِی تحّمل  -نه تنها در ایران بلکه درجهان -ارتباط با مؤسسات علمی دنیا، ...( توسعۀ آزادی حقیقی معتدل و حقوق بشر -بی آی اچ ای -ایجاد مؤسسۀ علمی آزاد

ن و کمک به ترک تعّصبات و تقالید، و ایجاد عملی و نشان دادن نه تنها مدارای مذهبی و عقیدتی بلکه عشق به دگراندیشان زجر و حبس و شهادت و محرومیّت های گوناگو

ترویج حقوق به امر بهائی گردید، و  -عالوه بر خیل عظیم شیعیان نسبت به آن ها -که خود موجب ایمان گروهی از هموطنان عزیز از اقلیّت های مذهبی زرتشتی و یهودی و سنّی

 زنان و کودکان به خصوص دختران؛ و بسیاری موارد دیگر.

این دوران در ایران آغازی بر پذیرفتن حقوق شهروندی برای بهائیان بود. امنیّت نسبی »استاد عباس میالنی درباره شماری از این اقدامات فقط در دورۀ پهلوی چنین می گوید: 

ان مؤثّری از قوای خالّق و ابتکارات صنعتی، تجاری و عقالنی توّسط اعضاء جامعۀ بهائی را به دنبال داشت. در حین تألیف کتاب که توّسط شاهان پهلوی تأمین گردید فور

د. بزرگترین صنعت با خشنودی و تحیّر متوّجه شدم که تعدادی از آنها از اعضاء جامعۀ بهائی بودن –تن از نوآوران و صنعتگران ۴۳۱دو جلد در شرح زندگی  –ایرانیان برجسته

بت؛ ظهور روانشناسی کودک و خانواده لوازم خانگی، به عبارت دقیق تر پیشگام و پیشتاز در این کار گروه صنعتی ارج بود؛ ورود و معّرفی پپسی کوال و تلویزیون توّسط حبیب ثا

گستردۀ اعضاء جامعۀ بهائی در توسعۀ نوین ایران است. میدان و بنای شهیاد، که هایی از مشارکت  توّسط دکتر راسخ، که دانشجوی غولی چون پیاژه بود؛ جمیع اینها نمونه

د و توانست بر مشکالت و موانع امروزه نامش بدون َادنی مناسبتی به میدان آزادی تغییر یافته، کار یک معمار بهائی بود؛ مرد جوانی که تازه از دانشکده بیرون آمده بو

سال، رژیم اسالمی نتوانسته برای این بنای باشکوه، که مشحون از عناصر  ۳۱بزرگترین رقابت معماری نسل خود غلبه نماید. حتّی بعد از باورنکردنی برای برنده شدن در 

 ...«فرهنگ ترکیبی ایران و تنها جزئی از فرهنگ اسالمی است، به عنوان نماد طهران جایگزینی بیابد 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/155 

 مایید.مراجعه فر« بهائیان و ایران آینده»به منابع فوق الذکر از جمله  -و پس از آن -برای نمونه های خدمات و اقدامات مزبور در دورۀ قبل از حکومت پهلوی

 http://www.noghtenazar.org/node/854رجوع شود به:  44

یاسی و فرهنگی ایران تأکید حضرت عبدالبهاء بر لزوم اخالق و این که اصالح اخالق اساس و مقدمۀ پیشرفت حقیقی ایران است، اینک توسط خود شخصیت های دینی و س

آنچه اکنون مایۀ نگرانی است و باید گفت که در رأس مسائل ایران قرار دارد، عالئم گسیختگی در » مورد تأئید قرار گرفته است. دکتر محّمد علی اسالمی ندوشن می گوید:

روی چه سنگی بند است ... منظور آن است که خارج از  -بخصوص در شهرهای بزرگ و تهران -اخالق عمومی است. درست روشن نیست که مبانی اخالقی جامعۀ ایرانی

می مبادی، حاکم است. اخالق اجتماعی، بطور کلّی، یا از وجدان و شناخت، یا از معتقدات دینی، و یا از عرف تمّدنی و گاهی از هر سه الهام  استثناها یک جوِّ بریدگی از

می کند در جواب لنگ می ت گیرد و البته در جهت دیگرش قانون ضامن اعمال آن است. ما اکنون وقتی از خود می پرسیم، کدام یک از اینها رفتار جامعۀ ایرانی را هدای

اخالقی زده می شود، زیاد نیستند مانیم. چون استثناها را کنار بگذاریم می بینیم که هیچ قشر و دسته ای از این گسیختگی معاف نیست. با آنکه پیوسته حرف مذهب و تعالیم 

ه ای نوعی حائل بی اخالقی قرار گرفته است. بی اعتمادی به حّدی رسیده است کسانی که آن را به گوش گرفته باشند. حتّی مشاهده می شود که پوشش مذهبی از جانب عد

ا، افزایش طالق و که هیچ کس به هیچ مقام، هیچ اعتبار و فضیلتی، جز پول نقد اعتماد نمی کند و دری نیست که با دست آن به روی شما باز نشود. شکاف نسل ه

ان عاطفی، همه اینها حاکی از تزلزل اخالقی است که می تواند جامعه ای را تا پای انفجار یا اضمحالل ببرد. در دو گسیختگی خانوادگی، سرد شدن نگاه ها و نوعی خفق

و نتیجه اش تحلیل رفتن چهرگی هیچکس کار جّدی انجام نمی دهد زیرا مقصود نه انجام کار، بلکه وانمود کار است. هوش ها و استعدادها در جهت تلبیس رشد می کنند 

یعۀ اوست، دون هّمتی و خاکساری به سود فرد و تحلیل رفتن اصل به سود قلب خواهد بود. انسان تنها به نام انسان، انسان نیست. اگر )آوا( از او دریغ شد که بزرگترین ود جمع

« باز کرده باشد. اگر االآن نیاموزیم پس دیگر کی؟ به صورت یک خصلت اجتماعی درمیآید. تجربه های ناکام این هشتاد سالۀ مشروطه باید اکنون دیگر چشم های ما را

 از ب. همایون.(  « بهائیان و ایران آینده»، به نقل از کتاب ۱۱۲)کیهان لندن، شمارۀ 

ما مشکل جّدی داریم. »، به نقل از متن کتاب چنین آمده است: 4333نیز، از آقای حسن نراقی، نشر اختران، چاپ اول پاییز « جامعه شناسی خودمانی»در پشت جلد کتاب 

آقای زیبا کالم نیز با بیان اینکه تصّور ما « ما به هر دلیلی زیادتر از ملل دیگر دروغ می گوییم. تملق اگر چه خوشایند نیست، تک تک خودمان می دانیم چقدر تملّق می گوییم.

غربی ها ادب و اخالق را خیلی بیشتر از »قدرت اخالق را زیر پا می گذارند، گفت: این است که شایستگی اخالقی زیادی داریم و این غربی ها هستند که برای رسیدن به 

 http://www.mehrnews.com/mobi/NewsDetail.aspx?NewsID=1770899« بعضی از مسلمان ها که ادعای اسالم دارند، رعایت می کنند.

دروغ گویی، »قم بدرستی چنین فاش از شیوع بالی دروغگویی در جمهوری اسالمی ایران گفت که:  ۴۳۳۴آذر  ۴۱حتّی امام جمعۀ قم آیت اهلل ابراهیم امینی در نماز جمعۀ 

ته باشد... اگر انسان متعهد شد که دروغ نگوید، نمی تواند دیگران انسان را به فجور یعنی گناهان زشت می کشد و از این رو باید سعی کرد که این عمل زشت در ما وجود نداش

سلب اعتماد مردم از مسئوالن  را اذیت کرده، به کسی ظلم کند... اگر این دروغ گویی در مدیران عالی نظام شایع شد، دو عیب بسیار بزرگ دارد که یکی از مهمترین آن ها

دم پذیرفته نمی شود؛ دومین عیب و آفت دروغ در میان مسئوالن این است که خود مردم هم به دروغ گویی روی آورده و این شان خواهد بود، به طوری که حرف شان توسط مر

http://www.velvelehdarshahr.org/node/155
http://www.velvelehdarshahr.org/node/155
http://www.noghtenazar.org/node/854
http://www.mehrnews.com/mobi/NewsDetail.aspx?NewsID=1770899
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ولی، برای ... بسیار متأسفم که در کشورهای دیگر صداقت و راستی از کشور ما بیشتر است و اگر دروغ مسئ عمل زشت را از آن ها یاد می گیرند، چرا که الناس علی دین ملوکهم

 در:« مردم مشخص شد، آن مسئول استعفاء می دهد که این نشان می دهد در آن کشورها دروغ تا چه اندازه زشت شمرده می شود.

http://www.tabnak.ir/fa/news/289801/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-

%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-

%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF 

مت و قدرت به شود که انقالبیون و مسلمانان حتی با نیت پاک برای حفظ حکو متأسفانه امروزه در جامعۀ اسالمی بسیار دیده می: » آقای هاشمی رفسنجانی تصریح می کند

کند،  رسانند... در اسالم؛ هدف وسیله را توجیه نمی شوند و بدتر از همه اینکه این اقدامات را تحت عناوین اهداف مقدس به انجام می تهمت، دروغ و ظلم و ستم متوسل می

ت امت اسالمی و حقوق مردم باشد و قدرت و حکومت در مرتبه دّوم براساس نص صریح و عملکرد روشن امامان معصوم شیعه، اّولین هدف هر مسلمان باید حفظ اسالم و عزّ 

 در: « قرار دارد. اما امروز در بسیاری از جوامع اسالمی جای اهداف اصلی و فرعی عوض شده است و این به نفع اسالم و امت اسالمی نیست.

http://aftabnews.ir/vdcirrazqt1apy2.cbct.html 

کافی است به جامعۀ ایران پس از سه دهه حکومت اسالمی بنگریم که دروغ، رایج ترین امر در آن است و بدون دروغگویی هیچ کاری از »آقای اکبر گنجی چنین می نویسد: 

 در:« اند. می گویند ریا، نفاق، چاپلوسی و غیره رذایلی هستند که در میان ما به شدت گسترده پیش نمی رود و زمامدران این نظام بیش از زمامداران نظام های غیر دینی دروغ

http://radiozamaaneh.com/idea/2008/08/post_367.html 

ما در ریشه کنی دروغ و وعده های بی »اسالمی ایران نیز اخیرًا با انتقاد شدید از عملکرد جمهوری اسالمی گفته:  آقای ناصر نقویان یکی از سخنرانان بیت رهبری جمهوری

 «ایم. داشته« ترّقی معکوس»اساس مردم و حاکمان در جامعه، برابری در مقابل قانون، توانایی مظلوم در گرفتن حق خود از ظالم، و..... 

http://www.digarban.com/node/10359 

تاریخچۀ تأسیس انجمن »، با استفاده از مقالۀ ۳ -۱، صص: ۴۳۴۱مارچ  ۱۴، ۴، شماره ۳نجم باختر، کمپانی تجارت شرق و لوح حضرت عبدالبهاء در این باب، جلد  40

 در این آدرس:« ارتباط شرق و غرب

http://www.negah.org/articles/2012-07-21-15-46-27 

 در این باره، در این آدرس: ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶رجوع شود به پیام بیت العدل اعظم الهی موّرخ  46

http://www.velvelehdarshahr.org/node/89 

 ، در این آدرس:۱۱۴۳مارچ  ۱و  4354اسفند  42مطابق با  465شهرالعالء  4و پیام جدید خطاب به بهائیان ستمدیدۀ ایران، موّرخ 

 http://www.payamha-iran.org/payam/2013-03-01.html 

45 http://akhbar.gooya.com/politics/archives/016746.php 

 http://www.ragetak.comبه این سایت مراجعه فرمایید: « رگ تاک»برای دانلود کتاب 

در مورد ادیان بابی و بهائی را می توان از مصادیق بارز کار تحقیقی ای دانست که استاد ناصرالّدین صاحب الّزمانی قبل از « رگ تاک»مشهوری در  تحقیق عمیق دالرام

)کتاب خط سوم، « ق قرار نگرفته است.تا کنون هرگز به درستی، بی طرفانه، انگیزه کاوانه، و جامعه شناسانه مورد بررسی عمی»انقالب به فقدان آن چنین اشاره کرده بود که 

 به بعد( ۳۲۱، صص ۴۳۳۴دربارۀ شخصیّت، سخنان و اندیشه شمس تبریزی؛ نشر مطبوعاتی عطایی، تهران، خیابان ناصر خسرو، چاپ 

43 http://www.velvelehdarshahr.org/node/155 

45 http://velvelehdarshahr.org/node/139 

05 http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-

%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-

http://www.tabnak.ir/fa/news/289801/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/289801/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/289801/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/289801/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://aftabnews.ir/vdcirrazqt1apy2.cbct.html
http://aftabnews.ir/vdcirrazqt1apy2.cbct.html
http://radiozamaaneh.com/idea/2008/08/post_367.html
http://radiozamaaneh.com/idea/2008/08/post_367.html
http://www.digarban.com/node/10359
http://www.digarban.com/node/10359
http://www.negah.org/articles/2012-07-21-15-46-27
http://www.negah.org/articles/2012-07-21-15-46-27
http://www.velvelehdarshahr.org/node/89
http://www.velvelehdarshahr.org/node/89
http://www.payamha-iran.org/payam/2013-03-01.html
http://akhbar.gooya.com/politics/archives/016746.php
http://www.ragetak.com/
http://www.velvelehdarshahr.org/node/155
http://velvelehdarshahr.org/node/139
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
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%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-

%D9%85%DB%8C/ 

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-

%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-

%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 

 http://reza.malakut.org/film-review.htmlسایت آقای عالمه زاده: 

04 http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-

%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/ 

02 http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1547 

03  http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=19425 

، با «جامعۀ جهانی بهائی»ی، قدردانی نمود. به عنوان نمونه رجوع شود به بیانیۀ رسمی چنان که در متن هم اشاره شد، جامعۀ بهائی نیز از نامۀ سرگشادۀ فرهیختگان ایران

 http://news.persian-bahai.org/story/64در این آدرس: « قدردانی بهائیان از نامۀ سرگشادۀ فرهیختگان ایرانی»عنوان 

در: « سرگشاده جمعی از بهائیان درپاسخ به نامه سرگشادۀ جمعی ازفعاالن حقوق بشر، روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاراننامه »و نیز 

http://www.noghtenazar.org/node/701 

 http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=3484در: « شرمگینی یا شرم گیری؟»و مقالۀ 

04  http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2009/february/19/article/-71209299bf.html 

00 http://www.irancpi.net/elamiyeh/matn_151_0.html 

06 http://www.persian.rfi.fr/node/84322 

 :در بارۀ فیلم باغبان از جمله رجوع شود به

http://news.gooya.com/society/archives/151886.php 

 http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2012/10/121008_l44_makhmalbaf_gardner_movie.shtml 

محسن از طرف دیگر تاکید می کند که در حال تحقیق در مورد دیِن بدون خشونتی است که پیروانش در ایران  تحت آزار و اذیّت هستند و »در مورد این فیلم گفته شده است: 

صحنه های پایانی فیلم ان در زندان به سر می برند. او شیفتۀ آرامش باغبان است که بزرگوارانه به گیاهانش می رسد، َمِنشی که او به دعا کردن تشبیه می کند. بسیاری از ایش

قلبشان را »قرمز رنگ اطرافشان را نشان می دهد  گفتنی های بسیار دارد، همان طورکه محسن و ائونا ]باغبان مزبور[ در باغ آیینه های بزرگی به دست گرفته اند که گل های

« و سپس در ساحل طوفانی می ایستند و به موج های عظیمی که به ساحل خورده و در هم می شکنند، چشم می دوزند.« آیینه ای می کنند

http://www.newnegah.org/articles/2012-10-09-10-56-49 

05 http://www.payamha-iran.org/refah-e-alame-ensani/prosperity-of-mankind.html 

 منتشر شده است.  http://www.payamha-iran.orgبا آدرس اصلی « پیام ها»همۀ پیام های مزبور در سایت  03

05 http://www.payamha-iran.org/payam/2008-07-28.html 

65 http://www.payamha-iran.org/payam/2009-03-21.html 

http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20111225-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-160-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://reza.malakut.org/film-review.html
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/
http://www.mihan.net/press/1390/05/05/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1547
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=19425
http://news.persian-bahai.org/story/64
http://www.noghtenazar.org/node/701
http://www.noghtenazar.org/node/701
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=3484
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2009/february/19/article/-71209299bf.html
http://www.irancpi.net/elamiyeh/matn_151_0.html
http://www.persian.rfi.fr/node/84322
http://news.gooya.com/society/archives/151886.php
http://news.gooya.com/society/archives/151886.php
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2012/10/121008_l44_makhmalbaf_gardner_movie.shtml
http://www.newnegah.org/articles/2012-10-09-10-56-49
http://www.newnegah.org/articles/2012-10-09-10-56-49
http://www.payamha-iran.org/refah-e-alame-ensani/prosperity-of-mankind.html
http://www.payamha-iran.org/
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64 http://www.payamha-iran.org/payam/2009-06-23.html 

62 http://www.payamha-iran.org/payam/2010-ridvan.html 

63 http://www.payamha-iran.org/payam/2012-03-21.html 

64  http://www.payamha-iran.org/payam/2012-05-11.html 

آشکار نشده بود. گویی مقّدر بود بیش چنانکه قباًل گفته شد، تا همین ده سال پیش هنوز این تابو باقی بود و هنوز لزوم بیداری و آزادی وجدان و عقیده چنان که باید و شاید  60

ِّ امر اهلل، نشر دّوم، آلمان، « ن را در قلب آن سامان برافروزسراج آزادی وجدا»از نیم قرن از دعای حضرت شوقی ربّانی که فرموده بودند 
 ۴۳۳۳)مجموعۀ مناجات حضرت ولی

موکراسی و ( می گذشت تا در دهۀ اخیر سراج آزادی در اذهان ایرانیان شریف درخشش گیرد. روند این رشد اجتماعی و فرهنگی و بیداری و حرکت به سوی د۴۱م.، ص 

آن  ان خود داستان مفّصل کتاب هاست که فرهیختگان عزیز ایران باید با استفاده از تجارب گذشته و حال و اطالعات جدید، وجوه و ابعاد مختلفآزادی عقیده و بیان در ایر

پهلوی چه شدیم و اینک در  انرا تحلیل کنند و بنویسند؛ باید از راه بس دشواری که تا حال طی شده بنویسند؛ از جمله باید بنویسند در دوران قاجار چه بودیم، در دور

ر آثار بهائی در این خصوص جمهوری اسالمی چه هستیم، و در آینده چه می خواهیم باشیم و برای تحقق آن چه راه و روش هایی را باید برگزینیم. چنانکه در متن آمد، د

 فراوان آمده است و در طبق اخالص در اختیار هم میهنان است.

که خطاب به بهائیان  ۴۳۳۲دسامبر  ۱۳موّرخ « ظهور عدل الهی»وند این است که ولی امر بهائی حضرت شوقی ربّانی در یکی از آثارشان به نام جنبه ای از جنبه های این ر

لّت این که چرا ایران نقطۀ و ع آمریکا و کانادا است، توضیحاتی در بارۀ وضع منحط ایران در زمان ظهور حضرت بهاءاهلل و نقش دیانت بهائی در اصالح و بیداری تدریجی آن

ه از جنابان نصراهلل موّدت و آغاز ظهور حضرت بهاءاهلل شده است، ارائه می فرمایند و حقیقت و اصل مهّمی را در این خصوص بیان می کنند. این اثر با دو ترجمۀ جداگان

 هوشمند فتح اعظم در آدرس زیر در دسترس است:

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/  

ترجمۀ دّومی آمده است. مختصر آن که توضیح می فرمایند پیامبران در محیط ها و میان اقوام و مللی  ۴۳ -۴۳ترجمۀ اّولی، و صص:  ۱۶ -۳۳حقیقت و اصل مزبور در صص: 

ی و اخالقی در آن نقاط وجود دارد. اّما چنان انقالب معنوی و اجتماعی و اخالقی ای ایجاد می کنند که از میان همین محیط آشکار می شوند که فساد و انحطاط اجتماع

یّت پیام الهی لیب از دالیل حّقانهای فاسد، افرادی را تقلیب و خلق بدیع و تربیت می نمایند که در صفات و خصائل و فضائل انسانی سرآمد و نمونه می گردند. همین قّوۀ تق

پیامبران در چنین محیط هایی به  پیامبران و وجود و تأثیر قّوۀ نافذۀ الهی در ایشان است. لذا ضمن بیان این اصل، حقیقت دیگری را هم نتیجه می گیرند و آن این که ظهور

نیست. زیرا اگر چنین بود، چطور قّوۀ معنوی پیامبران « یک از آن ملّت هااستحقاق ذاتی و َسجایاِی عالیۀ اخالقی و شایستگی سیاسی و کماالت اجتماعی هر »علت لیاقت و 

سال قبل از ایران، فساد و انحطاط اجتماعی و اخالقی  ۴۱۱در تقلیب نفوس و خلق افرادی جدید آشکار می شد؟ بر همین اساس، از علل ظهور حضرت باب و بهاءاهلل در 

نیز در بارۀ شرایط ظهور این دو موعود همۀ ادیان ذکر شده است که وقتی ظاهر می گردند که فساد احاطه کرده باشد. )از جمله آن بوده است. این حقیقت در کتب آسمانی قبل 

 ( http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/2689/3830/29261مراجعه شود به: 

تنّزل و تدنّی توصیف ناپذیر همراه با فساد و آشفتگی و تعّصبات جاهلیّه و ظلم و ستمی که مقارن ظهور حضرت »حضرت ولی امراهلل این حقیقت را چنین توضیح می فرمایند: 

در پرتو چنین اصل مسلّمی همواره باید به خاطر داشت و تأکید نمود که بهاءاهلل جمیع شؤون دینی و عرفی کشور ایران را احاطه کرده بود ... کّل شاهد و گواه آن َمقال است ... 

ملّت ایران به شهادت مکّرر  نخستین علّتی که حضرت باب و حضرت بهاءاهلل در ایران مبعوث گشته و آنجا را مخزن و منبِع ظهور خویش قرار داده اند این است که مردم و

رو رفته و در فساد و تباهی غوطه ور گشته بود که در جهان متمّدن آن روزگار شبه و نظیری نداشت و برای اثبات قّوۀ خالّقۀ نافذۀ حضرت عبدالبهاء چنان در َحضیِض ِانحطاط ف

تأّخر و َجبان و  ران به قهرمانانی تبدیل شدند فاسِد ایظهور حضرت باب و حضرت بهاءاهلل هیچ برهانی اعظم از این نیست که تحت تربیت آن دو َمظهِر الهی چگونه مردم بسیاِر م 

سطۀ ترقیّاِت عالیه و ارزش فطریشان که توانستند تحّول و انقالب عظیمی را در حیات عالم انسانی برانگیزند. در صورتی که اگر در میان نژاد و ملّتی ظاهر می شدند که به وا

یگر تأثیراتش در نظر مردم بی ایمان این زمانه کاسته می شد و قّوۀ عظیم و متّکی به ذاتش از انظار مستحّق چنان امتیاز عظیمی می شدند که امر الهی از میانشان طلوع نماید د

بن و « تاریخ نبیل»پوشیده می ماند. صفحاِت ]کتاِب[  به وضوح تمام نمایان می سازد که بین حالِت شجاعت و شهامت و اعمال قهرماناِن َمطاِلع  ااَلنوار با پستی و َدنائَت و ج 

نیِت پیام ذات مقّدسی که چنان ناعِت دشمنانشان که به اذیّت و آزار و افترا و انکارشان می پرداختند چقدر تفاوت وجود دارد و این امر بنفسه شاهد صادقی است بر حّقاش

بت ذاتی مردمش بوده که آنان را اّولین مخاَطبین پیام آتشی را در دل و جان پیروانش روشن کرده است. پس اگر هر بهائی ایرانی بپندارد که برتری و تفّوق کشورش و نجا

 «آسمانی حضرت باب و حضرت بهاءاهلل ساخته به خطا رفته است و طبق شواهد متقنۀ همان تاریخ  رأی او به کلی باطل و مردود است.

الزم است که شخصی دقیق و بدون تعّصب در امور »شده است که:  نیز از حضرتشان چنین نقل  ۱۱۱ -۱۱۳، صص: «گوهر یکتا»در مورد انحطاط ایران آن زمان، در کتاب 

خالقی و نقص تمرکز ق وی در جاریه این کشور مطالعه نماید آن وقت خواهد فهمید ... که این ملّت بیچاره گرفتار جمودت و خمودت وعدم مسئولیت و وفاداری به موازین ا

http://www.payamha-iran.org/payam/2009-06-23.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2010-ridvan.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2012-03-21.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2012-05-11.html
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/2689/3830/29261


 3 ولوله در شهر

 

56 

 

                                                                                                                                                                          
اعت کورکورانه به علمای متعّصب خود گشته و این تمایالت و عادات مفسده مخّربه در جمیع طبقات آن ملّت رسوخ و انجام وظائف جاریه اند، معتاد به کتمان حقیقت و اط

ند چون در ظّل امر رحمن داخل شو نفوذ تاّم یافته و چون مقّدر است که امر جمال قدم جمیع عالم را احیا نماید قطعی است که احیای میهن مقّدس او نیز مسلّم خواهد بود و

( چنانکه در متن آمد، دهۀ اخیر نقطۀ عطفی بود که ایران رشد ۱۱)نیز رجوع شود به یادداشت شمارۀ « صعود و ترّقی آن کشور بسوی مقّدرات عالیه الهیه اش آغاز خواهد شد.

 .و بیداری خود را که در نوع خود بدیع بود آشکار کرد؛ رشدی که نشان از آغاز رفع تدریجی نواقص مزبور دارد

، خطاب به بهائیان آمریکا و کانادا، همین حقیقت و اصل فوق را در مورد کشور آمریکا هم ذکر «ظهور عدل الهی»جالب و مهّم آن که حضرت ولی امراهلل، در همان توقیع 

است، آمریکا هم به این علت که تشکیالت  -َمهِد امراهلل -«هائیَمهد یا گهوارۀ آئین ب»می فرمایند. اگر طبق تاریخ و اصطالحات آئین بهائی، ایران عزیز زادگاه دیانت بهائی و 

لقب گرفته است. )در مورد این نظم از جمله رجوع شود « َمهِد نظم بدیع/ اداری/جهانی بهائی»پا گرفت، « نظم اداری بهائی»اداری بهائی اّولین بار در آنجا در قالب جدید 

، از جنابان هاچر و «دیانت بهایی آیین فراگیر جهانی»تألیف غالمعلی دهقان؛ کتاب « ارکان نظم بدیع»هفتم؛ کتاب ، فصل «نگاهی تازه به دیانت بهائی»به کتاب 

َمهِد نظم بدیع/ اداری/ »( حضرت ولی امراهلل مشابه توضیح اصل مزبور در مورد ایران، بیان می فرمایند علت این که آمریکا به عنوان ۴۲۱ -۴۶۳داگالس مارتین، صص: 

حیط منحطی خوانده شده، استحقاق و برتری ذاتی آمریکا نبوده، بلکه علت، فسادی بوده است که آمریکا به آن دچار بوده و علیرغم آن، از میان چنین م« انی بهائیجه

ظم اداری بهائی قیام نمایند. عین بیان حضرتشان نفوسی خلق بدیع شدند که توانستند مخالف روِد فساد شنا کنند و براساس هدایات آئینشان بر اصالح فساد و اجرائی کردن ن

 چنین است:

خدمات عظیم و سهم واالئی این اصل مسلّم تا حّد معیّنی در کشوری ]آمریکا[ مصداق یافته که باالستحقاق به عنوان مهد نظم جهانی حضرت بهاءاهلل شناخته شده است. »

از نقشی که نفوس مقّدسۀ جاویدانی که در ایران با انقطاع و جانبازی و اعمال بی نظیر خویش امر الهی را استقرار که بهائیان امریکا در این سبیل داشته اند به هیچ وجه 

حتّی  و سهیم بوده اند هرگز نبایدبخشیده اند کمتر نیست. اّما باز آن نفوس مبارکه که در ایجاد تمّدنی جهانی که خود جزئی از آئینشان است بسیار بیشتر از دیگران شریک 

را به ایشان عطا فرموده تا کشورشان لحظه ای تصّور نمایند که حضرت بهاءاهلل به علّتی مرموز یا به واسطۀ تفّوق ذاتی و استحقاق مخصوص مردم امریکا چنین منقبت و امتیازی 

حاط به فسادی آشکار گشتهمهد نظم جهانیش باشد، بلکه به واسطۀ آن که مردم امریکا با وجود َخصائِل عالیه و توفیقات حاصله  فرطی که  شان امروز م  اند. و ماّدیت پرستی م 

تخر فرموده تا مشعلدار نظمی نوین و متأّسفانه مالزم آنان گشته بوده است که حضرت بهاءاهلل و مرکز میثاقش ]حضرت عبدالبهاء[ بهائیان آن کشور را به چنان فخر و منقبتی مف

در است و از این طریق است که حضرت بهاءاهلل قّوۀ نافذۀ خویش را به مردم غافل این عصر بهتر نمایان می سازد که از میان مردمی مستغرق  جهانی باشند که در آثارشان مذکور

فتضح سیاسی و دچار هرج و مرج و فقدان موازین اخالقی، قادر گشته تا زنان و ردانی را مبعوث فرماید که به مرور زمان م بحِر ماّدیات و گرفتار تعّصباِت دیرینۀ نژادی و فساِد م 

حبّت بی دریغ و انضباط و بیشتر معلوم گردد که چه خلق جدیدی به وجود آمده که متخلّق به خلق و خوی رحمانی اند و َمظَهِر انقطاع و عصمت و عّفت و درستکاری و م

و تمّدنی که آن کشور و جمیع نوع بشر بدان نیازمندند سهمی عظیم داشته باشند. جامعۀ بهائی تقدیس و بصیرت روحانی، تا آن نفوس الیق باشند که در استقرار نظمی جهانی 

ها و ارکان بنیان بیت العدل اعظم و ثانیًا به عنوان بانیان نظم جهانی جدیدی که هستۀ مرکزی و طلیعه اش همان بیت العدل  امریکا اّواًل به عنوان یکی از محکم ترین پایه

و بی بند و باری امتیاز و وظیفه ای مفتخر خواهند بود که دو اصل مزدوج عدل و نظم را ترویج و ظاهر و اعمال نمایند. دو اصلی که در مقابلش فساد سیاسی است، به چنین 

 « می سازد.انگیز را آشکار  اخالقی که دامن مردم آن کشور را که بهائیان نیز جزئی از آنند بیشتر نمودار می کند و تضاّد و مباینتی غم

66 http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=2616 

65 http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1547 

 .۱۱ود به یادداشت شمارۀ برای توضیح بیشتر رجوع ش 63

 http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.htmlدر: « بیانیۀ قرن انوار» 65

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/uhj/ 

و وحدت عالم انسانی و در مورد اقدامات جامعۀ جهانی بهائی در خصوص حقوق بشر و آموزش آن و نیز در مورد ترویج حقوق زنان و کودکان و تالش در جهت صلح جهانی 

 ارائۀ نمونه ای از برادری و محبّت جهانی، رجوع شود به:

در این « توطئه علیه بهائیان در راه است»مقالۀ  -  http://agahee.org/node/3210خانم نازیال قانع در این آدرس: از « حقوق بشر، سازمان ملل، و بهائیان ایران»کتاب  -

 http://www.khandaniha.eu/items.php?id=992آدرس: 

 در این آدرس:« وجوهی از مبانی حقوق بشر و آزادی عقیده و وجدان در دیانت بهائی» -

http://noghtenazar.org/node/1040 

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=2616
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1547
http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/uhj/
http://agahee.org/node/3210
http://www.khandaniha.eu/items.php?id=992
http://noghtenazar.org/node/1040
http://noghtenazar.org/node/1040
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 ، فصل سّوم و چهارم، در این آدرس ها:«نگاهی تازه به دیانت بهائی»کتاب  -

http://www.ketabhayebahai.com/negahi-tazeh 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/230 

 http://noghtenazar.org/node/1003در دو آدرس زیر: « تأثیر جامعۀ بهائی در رشد جریان حقوق بشر» -

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=49296  

 در این آدرس:« گفتمان حقوق بشر: از منظر بهائی»مقالۀ  -

http://www.persian-bahai.org/node/273 

 نیز در سه قسمت در این آدرس ها:

http://noghtenazar.org/node/1024 

http://noghtenazar.org/node/1025  

http://noghtenazar.org/node/1026 

با هم یگانه شده اند، « یگانگی نوع بشر»که در آن افرادی از همۀ پیشینه های فرهنگی، دینی، جنسی و قومی، حول هدف محورِی »مختصر آن که جامعۀ جهانی بهائی 

و آموزش « احساس مسئولیت نسبت به رفاه خانوادۀ بشری»و « ترویج احترام به حقوق دیگران»در کشورهای مختلف نیروی خود را صرف این کرده که با مّدت هاست 

جهانی منجر می  فرهنگ جدیدی که به اجرای حقوق بشر در سطح»، در ایجاد «فضائل اخالقی که در ایجاد یک تمدن جهانی عادالنه، هماهنگ و صلح آمیز مؤثرند»

 http://www.khandaniha.eu/items.php?id=992 در: « سهیم باشد.« شود

دولتی زمینه های ذیل را برای بدیع ضمن تأکید بر روابط خارجی جامعۀ بهائی باسازمان های دولتی و غیر  ۴۳۳بیت العدل اعظم، مرکز جهانی بهائی، در پیام رضوان 

.  در عرصۀ روابط خارجی مساعی مبذوله متوجه این هدف خواهد بود که در جریاناتی که منجر به صلح جهانی می گردد، امر مبارک مؤثر واقع شود»مشارکت بیان می فرمایند: 

زن، رفاه جهانی، و تربیت اخالقی خواهد بود ... در جمیع این موارد از احباء و وصول به این هدف مخصوصًا از طریق مشارکت جامعۀ بهایی در ترویج حقوق بشر، مقام 

 «مؤسسات بهایی مصّرًا خواستاریم که از اهمیّت فعالیتهای مربوط به روابط خارجی مطلع باشند و بدانها توّجه جدیدی مبذول دارند.

، به مناسبت دهۀ سازمان ملل متّحد در رابطه با آموزش حقوق ۴۳۳۱، موّرخ مارچ ۳۱-۱۱۱۴ند شمارۀ در بارۀ اقدامات حقوق بشری، جامعۀ بین المللی بهائی از جمله در س

جامعۀ جهانی بهائی از »( اشاره می نماید: ۳بشر در بیانیه ای کتبی خطاب به پنجاه و سّومین جلسۀ کمسیون ملل متّحد در رابطه با حقوق بشر )ژنو سویس، دستور جلسۀ شمارۀ 

بیانیه ای درباره تعهدات و حقوق هیئت جدید التأسیس  ۴۳۱۱از یکی از حامیان قدرتمند فّعالیت ها و برنامه های حقوق بشر سازمان ملل متّحد است. بهائیان در  نظر تاریخی

لّی بهائی شروع به برنامه ریزی بزرگداشت به آن حقوق بشر ارائه نموده به محض اینکه سازمان ملل متّحد روز دهم دسامبر را روز حقوق بشر اعالن نمود مؤّسسات ملّی و مح

ازمان ملل متحد شروع کرد به تشکیل نمودند. سال ها بهائیان بیانه های بین المللی را در رابطه با حقوق بشر به زبانهای مختلف در سطح گسترده انتشار داده اند زمانی که س

بشر، مجامع بهائی این مدارک را در کّل جهان توزیع نمودند و همایش های عمومی برای توضیح آنها ترتیب  همایش ها و اجراء مقاله های متنّوع در اعالن جهانی حقوق

 http://noghtenazar.org/node/1003در: « دادند و بعضی مواقع در مجاهداتی جهت صّحه گذاشتن به آنها در کشورهای خودشان شرکت نموده اند...

ت عملی متنوعی نیز در سراسر جهان از همراه با انتشار ده ها بیانیۀ دیگر از طرف جامعۀ بین المللی بهائی در بارۀ حقوق بشر و مسائل و موضوعات گستردۀ مربوط به آن، اقداما

ی بهائی انجام گرفته است. برای مطالعۀ اسناد و بیانیه های متعدد دیگر در مسائل طرف جوامع محلّی و ملّی و بین المللی بهائی در موارد فوق بر اساس تعالیم و روش ها

 صادر شده است، از جمله رجوع شود به این آدرس ها:« جامعۀ بین المللی/ جهانی بهائی»مختلف توسعۀ اجتماعی و حقوق بشر و ... که توسط 

http://www.persian-bahai.org 

http://www.bahai-projects.org/taxonomy/t/480 

ی برنامۀ دهسالۀ بررسی و ارزیابی دستاوردها»؛ «ایجاد فرهنگ جهانی حقوق بشر»؛ «اجالس جهانی پیگیری مسائل کودکان»از جمله عناوین این بیانیه ها عبارتند از: 

؛ «پایان خشونت علیه زنان»؛ «تساوی و فرزند دختر»؛ «زنان روستای»؛ «حقوق زنان»؛ «تدابیری برای پیشرفت زنان در آفریقا»؛ «تأثیر تبعیض نژادی بر زنان»؛ «سازمان ملل

http://www.ketabhayebahai.com/negahi-tazeh
http://www.ketabhayebahai.com/negahi-tazeh
http://www.velvelehdarshahr.org/node/230
http://www.velvelehdarshahr.org/node/230
http://noghtenazar.org/node/1003
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=49296
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=49296
http://www.persian-bahai.org/node/273
http://www.persian-bahai.org/node/273
http://noghtenazar.org/node/1024
http://noghtenazar.org/node/1024
http://noghtenazar.org/node/1025
http://noghtenazar.org/node/1025
http://noghtenazar.org/node/1026
http://noghtenazar.org/node/1026
http://www.khandaniha.eu/items.php?id=992
http://noghtenazar.org/node/1003
http://www.persian-bahai.org/
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؛ «مدارای مذهبی»؛ «رویکرد مردان نسبت به بهبود زندگی زنان»؛ «رفع تبعیض علیه زنان»؛ «خانواده در یک جامعۀ جهانی»؛ «حقوق و مسؤولیت در ترویج حقوق بشر»

ارزش های جهانی پیشرفت »؛ «آموزش دختران»؛ «فّعالیت هائی در حمایت از سال بین المللی سواد آموزی» ؛ «حق آموزش»؛ «مسائل مهم زنان»؛ «مبارزه با نژادگرایی»

دیدگاه دیانت »؛ «پیشبرد مدارای مذهبی»؛ «حقوق کودک»؛ «صلح : پناهندگی و زنان و کودکان آواره»؛ «دارشهروندی جهانی: اخالق جهانی برای توسعه پای»؛ «زنان

مبارزه »؛ «۴۳۳۱راهبرد حفاظت از منابع طبیعی جهان در دهه »؛ «اعالمیۀ جامعۀ بهائی در بارۀ حقوق و وظایف بشر»؛ «بهائی در خصوص پیشگیری از استعمال مواد مخدر

 « ...نقش مردان و پسران در اجرای تساوی جنسیت»؛ «منع تبعیض نژادی و حمایت از اقلیّت ها»؛ «نگیبر علیه گرس

 www.bahai-projects.org/node/2425بیت العدل اعظم شامل اقدامات بهائیان در زمینۀ حقوق بشر و دیگر امور اجتماعی:  ۱۱۱۱نیز رجوع شود به: پیام رضوان سال 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/89بیت العدل اعظم:  ۱۱۱۳نوامبر  ۱۶و بیانیۀ 

 ، در این آدرس:۱۱۴۳مارچ  ۱و  4354اسفند  42مطابق با  465شهرالعالء  4و پیام جدید خطاب به بهائیان ستمدیدۀ ایران، موّرخ 

 http://www.payamha-iran.org/payam/2013-03-01.html 

 و بیانیۀ رفاه عالم انسانی:

http://www.uhjmessages.org/refah-e-alame-ensani/prosperity-of-mankind.html 

 . در این آدرس: 54، ص «قرن انوار»بیانیۀ  55

http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html 

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/uhj 

 در این آدرس:« بیانیۀ اروین الزلو در بارۀ دیانت بهائی و نقش جامعۀ بهائی در وحدت و صلح جهانی»از  54

http://velvelehdarshahr.org/node/211 

  /http://reference.persian-bahai.org/fa/t/o/BFدر:  ۴۱۶کتاب دیانت بهایی آئین فراگیر جهانی، ص  52

 ادیان جهان:بیانیۀ خطاب به رهبران در این مورد عالوه بر یادداشت های فوق، رجوع شود به: 

http://www.payamha-iran.org/refah-e-alame-ensani/2002-04-01.html 

 :سویس –دفتر جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد از « دین الهی یکی است»بیانیۀ 

http://www.payamha-iran.org/2006-12-21.html 

http://news.persian-bahai.org 

53 http://www.payamha-iran14.info/payam/2013-03-01.html 

 http://www.payamha-iran.org/payam/2013-03-01.htmlآدرس اصلی در سایت فوق: 

 این پیام را در آدرس های زیر نیز می توانید ببینید و یا دانلود نمایید:

http://velvelehdarshahr14.info/node/325 

http://velvelehdarshahr.org/node/325 

http://noghtenazar14.info/node/1045 

http://noghtenazar.org/node/1045 
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http://news.persian-bahai.org/
http://www.payamha-iran14.info/payam/2013-03-01.html
http://www.payamha-iran.org/payam/2013-03-01.html
http://velvelehdarshahr14.info/node/325
http://velvelehdarshahr14.info/node/325
http://velvelehdarshahr.org/node/325
http://velvelehdarshahr.org/node/325
http://noghtenazar14.info/node/1045
http://noghtenazar14.info/node/1045
http://noghtenazar.org/node/1045
http://noghtenazar.org/node/1045
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)حضرت بهاءاهلل، آثار قلم اعلی، ج « ان استمع ما یوحی من شطر البالء علی بقعة المحنة و االبتالء من سدرة القضآء انّه ال اله ااّل ان المسجون الفرید.»آیاتی همچون:  54

نی فی اللّهّم انّی أسألک بشعراتک الّتی یتحّرک علی صفحات الوجه کما یتحّرک علی صفحات االلواح قلمک االعلی و بها تضّوعت رائحة مسک المعا»( / ۳۳، فقرۀ ۴

 )حضرت بهاءاهلل، ادعیۀ حضرت محبوب، ص(...« ملکوت االنشاء 

 در این باره از جمله رجوع شود به این منابع: 50

 http://velvelehdarshahr.org/node/181از آثار حضرت ولی امراهلل  در این آدرس: « دور بهائی»و قسمتی از توقیع « مفاوضات عبدالبهاء»از و توضیحی « لوح توحید» -

 http://velvelehdarshahr.org/node/149«: جواهر االسرار»لوح  -

 http://velvelehdarshahr.org/node/148«: کتاب مستطاب ایقان» -

 http://velvelehdarshahr.org/node/171«: پیام ملکوت» -

 http://velvelehdarshahr.org/node/194با منابع مذکور در آن: « انی انا اهلل»مقالۀ  -

 http://new.noghtenazar.org/node/565«: انی انا االنسان»مقالۀ  -

 http://velvelehdarshahr.org/node/191«: پاسخ به چند سؤال» مقالۀ

 «: پاسخ بعضی پرسش ها و شبهات برای عزیزان دانش آموز»مقالۀ 

http://velvelehdarshahr.org/node/214 

 رجوع شود به:« معرفت»در مورد برنامۀ  56

http://ch4.iribtv.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=2216 

http://ebrahimi-dinani.blogfa.com/post-5.aspx 

 برای دانلود برنامۀ پخش شدۀ مزبور رجوع شود به:

 http://ebrahimi-dinani.com/?p=1745 

 http://www.iransima.ir/FilmDescription.jsp?IDCode=443038&pCode=41&pType=2012-11-30&place=calendar 

اشته نشده بود و لذا نویسندۀ این مقاله خود در آدرس اّول معمواًل فایل متنی برنامه ها هم گذاشته می شود. اّما تا نوشتن این مقاله، فایل متنی این برنامه در آدرس مزبور گذ

 قسمت های فوق را از روی فایل صوتی آن پیاده نمود.

 در مورد استاد غالمحسین ابراهیمی دینانی رجوع شود به: 55

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8

%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C 

 صوری الریجانی مجری برنامۀ معرفت رجوع شود به:در مورد استاد اسماعیل من

http://ebrahimi-dinani.blogfa.com/post-2.aspx 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%

B1%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C 

http://ketabroom.ir/part,showEntity/id,2066/lang,fa/fullView,true/ 

 از جمله این ابیات: 53

 گفتم از آسیب عشق روی به غاری نهم/عرصه غارم گرفت حسن جهانگیر او

 ر چشم به تقدیر اوبا همه تدبیر خویش ما سفر انداختیم/روی به دیوار غا

http://velvelehdarshahr.org/node/181
http://velvelehdarshahr.org/node/149
http://velvelehdarshahr.org/node/148
http://velvelehdarshahr.org/node/171
http://velvelehdarshahr.org/node/194
http://new.noghtenazar.org/node/565
http://velvelehdarshahr.org/node/191
http://velvelehdarshahr.org/node/214
http://velvelehdarshahr.org/node/214
http://ch4.iribtv.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=2216
http://ch4.iribtv.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=2216
http://ebrahimi-dinani.blogfa.com/post-5.aspx
http://ebrahimi-dinani.blogfa.com/post-5.aspx
http://ebrahimi-dinani.com/?p=1745
http://www.iransima.ir/FilmDescription.jsp?IDCode=443038&pCode=41&pType=2012-11-30&place=calendar
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ebrahimi-dinani.blogfa.com/post-2.aspx
http://ebrahimi-dinani.blogfa.com/post-2.aspx
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ketabroom.ir/part,showEntity/id,2066/lang,fa/fullView,true/
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 کشته معشوق را درد نباشد که خلق/زنده به جانند و ما زنده به تاثیر او

 در همه گیتی نگاه کرده و باز آمدم/صورت کس خوب نیست پیش تصاویر او

 سعدی شیرین زبان این همه شور از کجا/شاهد ما آیتی است وین همه تفسیر او

 لک میرسد بانگ مزامیر اوآتشی از سوز عشق در دل داود بود/تا به ف

 .۳۴، ص«شیخ نجفی»لوح  55

 .۴۴۶ -۴۱۱کتاب مستطاب ایقان، صص  35

 .۳از واحد  ۱بیان فارسی، باب  34

 کتاب مزبور را می توان از سایت های زیر دانلود کرد: 32

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/148 

 در چاپ زیر از کتاب مستطاب اقدس مندرج است:« سؤال و جواب»متن کامل رسالۀ  33

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b 

ازدواج پسر با زن پدرش تحریم گردیده. حسب االشاره ». همچنین آنچنانکه در مقدمۀ کتاب مستطاب اقدس مذکور: 354-35۱، صص: 3مکاتیب عبدالبهاء، جلد  34

 امراهلل ازدواج دختر با شوهر 
ّ
 «مادرش نیز به همین قیاس حرام است.حضرت ولی

و جالب تر  ساء قران مجید نیز ذکر حرام بودن ازدواج با زن پدر، به تنهایی دریک آیه نازل شده و حرام بودن سایر طبقات درآیۀ دیگر نازل شده است.جالب آن که در سورۀ ن

 نیز حکم مزبور به تنهایی نازل شده.  ۳۱/۱۱فصل سفر تثنیه، درتورات، آن که

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/bبرای دانلود هر دو منبع رجوع شود به:  30

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/bمقدمۀ کتاب مستطاب اقدس:  36

 «.رکه فردوسیهکلمات مبا»لوح حضرت بهاءاهلل معروف به:  35

   http://reference.persian-bahai.org/fa/t/bمقدمۀ کتاب مستطاب اقدس:  33

 .342، ص 2خطابات، ج  35

آخرین دین نیست. خداوند برای حفظ  -ز جمله دیانت بهائیا –. به همین جهت است که برخالف تصّور پیروان ادیان گذشته، هیچ دیانتی 455 -453پیام ملکوت ص  55

لزوم دین؛ »شود به جزوۀ پویایی و حیات بخشی ادیان، خود به ارادۀ خود به اقتضای زمان، پس از هر دین قبلی، دینی جدید را آشکار می فرماید. در این خصوص رجوع 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/219در این آدرس: « ضرورت تجدید و استمرار ادیان

 .342، ص 2خطابات، ج  54

 LIGHTS OF GUIDANCE؛ 4در بارۀ حکم ازدواج بهائی و متفرعات آن از جمله رجوع شود به: کتاب مستطاب اقدس؛ گنجینۀ حدود و احکام؛ امر وخلق، جلد  52

 تمام این منابع در این آدرس ها قابل دانلود است:انوار هدایت( )

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/alpha.html 

http://bahai-library.com/?file=hornby_lights_guidance 

 http://www.aeenebahai.org/node/2107در این آدرس: « حیات بهائی»همچنین رجوع شود به جزوۀ مهم 

لم انسانی. همۀ این منابع در آدرس زیر قابل دانلود است: در این خصوص از جمله رجوع شود به: پیام ملکوت؛ چهار جلد امر و خلق؛ بیانیۀ رفاه عا 53

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/alpha.html 

 .354-35۱، صص: 3مکاتیب عبدالبهاء، جلد  54

 .  406، ص 4امر و خلق، جلد  50

 .430احکام، ص  گنجینۀ حدود و 56

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://www.velvelehdarshahr.org/node/148
http://www.velvelehdarshahr.org/node/148
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://www.velvelehdarshahr.org/node/219
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/alpha.html
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/alpha.html
http://bahai-library.com/?file=hornby_lights_guidance
http://bahai-library.com/?file=hornby_lights_guidance
http://www.aeenebahai.org/node/2107
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/alpha.html
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/alpha.html
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 .436همان، ص  55

 http://www.aeenebahai.org/node/2107.  34حیات بهائی، بند  53

55 http://www.bahairesearch.org/html/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=5182 

http://www.newcitizen.blogfa.com/post-11.aspx 

http://www.shia-leaders.com/?p=2449 

455 http://bahabibaha.mihanblog.com/post/217 

 ، در این آدرس:254لوح دنیا، به نقل از مجموعۀ الواح مبارکه چاپ مصر، ص  454

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/ 

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b، در این آدرس: 43۱ -43۳، ص ۱مائدۀ آسمانی، جلد  452

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b، در این آدرس: ۴۱مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، شمارۀ  453

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/uhjبه نقل از بیانیۀ قرن انوار:  454

http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html  

مشاهده نمود:  در مورد مفهوم شیطان و ابلیس در آثار بهائی بسیار آمده است. از جمله می توان با جستجوی دو واژۀ مزبور در سایت زیر بعضی از آنها را 450

http://reference.persian-bahai.org/fa 

مضمون به فارسی: پس بدان که زندگی انسان از روح است و توّجِه روح به جهتی غیر جهات دیگر از نفس است ... و . ۳۳مجموعه الواح مبارکه ، چاپ مصر، ص  456

سوب می گردد، و اگر در هوای هوی پرواز نماید، به شیطان منسوب می شود. ای گروه بدان که نفس دو بال دارد. اگر در هوای حّب و رضا پرواز کند، به خداوند رحمان من

ی شود، و اگر به آتش هوی مشتعل عارفین خدا ما و شما را از آن پناه دهد و حفظ فرماید. و همانا وقتی نفس به آتش محبّت خدا مشتعل می شود، مطمئنّه و مرضیّه نامیده م

 .گردد، اّماره نامیده می شود

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/ab، در این آدرس:  4۱۳مفاوضات، ص  455

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b، در این آدرس:  42۲کتاب مستطاب ایقان، ص  453

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/ab، در این آدرس: 46۱ -4۳۳، صص 4خطابات، جلد 455

پیرو ازل، که بهائی ستیزان، همان طور که در اّول مقاله آورده شد، در به همین جهت است که حضرت بهاءاهلل خطاب به میرزا یحیی ازل و حضرت عبدالبهاء خطاب به عزیّۀ 

، پس از عقیم ماندن انکار و «حتی به برادر و خواهر خود )ازل و عزیّه( هم که مخالف او بودند رحم نمی کند و آنها را با این عبارت زنا زاده می نامد»مورد این دو نوشته اند: 

 ۀ ایشان علیه دیانت بهائی، بیانات شفقت آمیزی می فرمایند و ایشان را دعوت به انصاف و اقبال و جبران مافات می فرمایند. اّما دوستاناعراض و بغض و اقدامات ضّدیّ 

و « مستطاب اقدس»کتاب د به نامهربان بهائی ستیز برخالف این حقایق، راه تصّورات و توّهمات و اکاذیب و تحریفات خود را می روند. در بارۀ دو مورد مزبور، رجوع شو

 .   4۲6 -4۱۱، جلد دو، صص: «مکاتیب عبدالبهاء»کتاب 

445 http://www.alseraj.net/5/txt/pages_txt_44.htm 

مام الصادق )ع(: أنه لما نزل قوله تعال: ﴿َوٱلَِّذیَن ِاَذا َفَعل وْا فَ  وعن اال  ن وَب ِاالَّ ٱللَّه  َوَلْم یِصرُّوْا َعلَ ۤ  اِحَشًة اَْو َظَلم  ن وِبِهْم َوَمن یْغِفر  ٱلذُّ وْا ِلذ  وْا ٱللََّه َفٱْسَتْغَفر  ْم َذَکر  َسه  ْم ْا اَْنف  ٰ َما َفَعل وْا َوه 
ی

وَن  ه عندما خلق اهلل عزوجل بنی آدم وجعل له مقام التوبة، احتج ا بلیس، فجعل له اهلل ﴾ صعد ا بلیس جباًل بمکة یقال له ثور، فصرخ بأعلی صوته بعفاریت4۳۳آل عمران  -یْعَلم 

یطان   َو الشَّ ئل النبیجل وعال مجموعة من االمتیازات: أنه ال ی وَلد  ِلَبنی آدم َولٌد ا اّل َو َجَعَل اهلل  ِللشیطان َولدًا بإزائه، َوه  نسان؛ ِلذا ِعنَدما س  کِّل باال  : هل لَک القرین، الّذی و 

فَمن لها؟ فهِذِه االآیة فیها ا بطال لمفعول مانعمل .. فقام  َشیطان؟.. قال: نَعم، ولِکن َشیطانی أسَلم ِبَیدی، فاجتمعوا ا لیه، فقالوا: یا َسیَِّدنا!.. ِلَم َدَعوتنا؟.. قال: نزلت هذه االآیة،

آخٌر فقال مثل ذلک، فقال: لسَت لها، فقال الوسواس الخنّاس: أنا لها وهی طبقة من الشیاطین عفریٌت من الشیاطین، فقال: أنا لها بکذا وکذا، قال: لسَت لها، فقام 

لقاء فی الّروع، قال: بماذا؟.. قال: أعدهم واُمنّیهم حتی یواقعوا الخطیئة، فإذا واقعوا الخطیئة أنسیت   هم االستغفار فی الخطیئة أحثهم علی متخصصین فی مجال الوسوسة واال 

 جاء دور االستغفار أنسیتهم، فقال: أنت لها، فوکَّله بها ا لی یوم القیامة.ذلک، وا ذا 

 http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=44311نیز: 

http://www.aeenebahai.org/node/2107
http://www.bahairesearch.org/html/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=5182
http://www.newcitizen.blogfa.com/post-11.aspx
http://www.newcitizen.blogfa.com/post-11.aspx
http://www.shia-leaders.com/?p=2449
http://www.shia-leaders.com/?p=2449
http://bahabibaha.mihanblog.com/post/217
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/uhj/
http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html
http://www.payamha-iran.org/qarn-e-anvar.html
http://reference.persian-bahai.org/fa/
http://reference.persian-bahai.org/fa/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/ab/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/ab/
http://www.alseraj.net/5/txt/pages_txt_44.htm
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=44311
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http://www.askquran.ir/archive/index.php/t-7380.html 

444 http://www.ijtehadat.com/subjects/mahwalmohom%20%2810%29.html 

وَل اللَِّه صلی اهلل علیه وآله وسلم َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها َلیال َقاَلْت َفِغْرت  َعَلیِه َفَجاَء »( عن عائشة ولفظه: 6/44۳أحمد فی مسنده )( و2۲4۳أخرج نحوه مسلم فی صحیحه ) اَنَّ َرس 

: َوَما ِلی ال یَغار  ِمْثِلی َعَلی ِمثْ  لْت  وَل اللَِّه! اَْو َفَراَی َما اَْصَنع  َفَقاَل: َما َلِک یا َعائَِشة  اَِغْرِت؟ َفق  ول  اللَِّه صلی اهلل علیه وآله وسلم: اََقْد َجاَءِک َشیَطان ِک؟ َقاَلْت: یا َرس  ِلَک؟ َفَقاَل َرس 

وَل اللَِّه؟ َقاَل: َنعَ  : َوَمَعَک یا َرس  : َوَمَع ک لِّ ِاْنَساٍن؟ َقاَل: َنَعْم. ق ْلت  ، وأخرجه بلفظ مشابه لما ورد فی المتن ابن «بِّی اََعاَنِنی َعَلیِه َحتَّی اَْسَلمَ ْم َوَلِکْن رَ َمِعی َشیَطاٌن؟ َقاَل: َنَعْم. ق ْلت 

ِلکلِّ نفٍس شیطاٌن. قیل حتّی أنَت یا َرسوَل اهلل؟ قال: َنَعم لِکن شیطانی أسلَم »( والبیهقی فی دالئل النبوة، عن عبد اهلل بن مسعود. قال رسول اهلل: 644۱حبان فی صحیحه )

 «ِبَیدی.

442 http://shahidmotaharimorteza.persianblog.ir/page/akhlagh2and3 

 در این لینک:« قرن بدیع»در این مورد رجوع شود به فصول ده تا یازده کتاب  443

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se 

 .۲۳ -۱۳، صص: «گنج شایگان»که در منبع فوق توضیح آن آمده، نازل شده است: کتاب « فصل اکبر»دو بیان مزبور در دوران قبل از 

 ار در این آدرس قابل دانلود است:هر دوی این آث«. مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس»و « کتاب مستطاب اقدس»رجوع شود به  444

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b 

ولدالّزنا، دشمن، شریک، شرکت،  برای آن که عزیزان راحت تر مطلب را بیابند، به این واژه ها در شواهد مزبور دقت فرمایند: شیطان، رحم، مادر، نطفه، پدر، زناکار، 440

 حّب، محبّت، بغض، کافر.

446 http://www.eteghadat.com/Files/E-book/kotobEteghadi-2/Web/3957/001.htm 

http://www.alulbayt.com/farsi/book6.htm 

 http://salil.blogfa.com/post-1.aspx. 24کفایة الطالب،الباب الثالث،ص 445

 .4۳۱4ره ای نوشته شده.چاپ شده در قم به سال / این کتاب تحت نظر و بهقلم آیت اله کم۱2، حدیث 42۲کتاب خصال شیخ صدوق، جلد اول، ص  443

445 http://www.ghadeer.org/akhlagh/t_11/hilat011.htm 

 و فرزند وی اوالد زنااند. . ناصر خسرو نیز گفته: گر احمد مرسل پدر امت خویش است / جز شیعت۳، ص4۳64مرداد ۳نیز:روزنامۀ اطالعات، 

425 http://heydariyoun.mihanblog.com/post/88 

 در بارۀ بعضی نظرات شیعی در مورد فرد زنازاده از جمله رجوع شود به:

http://www.shareh.com/persian/magazine/figh/07-08/07-08_02.htm 

 http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87 

http://www.porseshkadeh.com/Question/34536.aspx 

424 http://www.rasekhoon.net/library/content-36952-8.aspx#link8 

http://shiastudies.net/library/Subpage_L/Book_Matn.php?syslang=3&id=304&id_matn=15508 

 و نیز:«. کافر»، مورد «نجاسات»، ذیل بحث ۱۳ -۱4، صص: 43۲۳رسالۀ توضیح المسائل ن ه مرجع، انتشارات پیام عدالت، تهران،  422

http://www.shaaer.com/pages/showpage-9.aspx 

یک از  هرکس به مقدسات اسالم و یا هر - ۳4۳ماده »عالوه بر آن شایان ذکر است در مورد چنین اشخاصی در قوانین جمهوری اسالمی حکم اعدام در نظر گرفته شده: 

صورت به حبس از یک تا پنج  انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ) ع ( یا حضرت صدیقه طاهره ) س ( اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این

باشد و این مطلب را از اقوال  الّدم و محکوم به اعدام می به عقیده شیعیان، دشنام دهنده به امامان معصوم و حضرت فاطمه )ع( نیز مهدور»نیز: « سال محکوم خواهد شد.

http://www.askquran.ir/archive/index.php/t-7380.html
http://www.askquran.ir/archive/index.php/t-7380.html
http://www.ijtehadat.com/subjects/mahwalmohom%20%2810%29.html
http://shahidmotaharimorteza.persianblog.ir/page/akhlagh2and3
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://www.eteghadat.com/Files/E-book/kotobEteghadi-2/Web/3957/001.htm
http://www.alulbayt.com/farsi/book6.htm
http://www.alulbayt.com/farsi/book6.htm
http://salil.blogfa.com/post-1.aspx
http://www.ghadeer.org/akhlagh/t_11/hilat011.htm
http://heydariyoun.mihanblog.com/post/88
http://www.shareh.com/persian/magazine/figh/07-08/07-08_02.htm
http://www.shareh.com/persian/magazine/figh/07-08/07-08_02.htm
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.porseshkadeh.com/Question/34536.aspx
http://www.porseshkadeh.com/Question/34536.aspx
http://www.rasekhoon.net/library/content-36952-8.aspx%23link8
http://shiastudies.net/library/Subpage_L/Book_Matn.php?syslang=3&id=304&id_matn=15508
http://shiastudies.net/library/Subpage_L/Book_Matn.php?syslang=3&id=304&id_matn=15508
http://www.shaaer.com/pages/showpage-9.aspx
http://www.shaaer.com/pages/showpage-9.aspx
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نویسد: هرکس پیامبر )ص( را سب و دشنام و  کنیم و فقهاء عظام ما نیز به استناد همین اقوال چنین فتوائی دارند. صاحب جواهر می پیامبر )ص( و ائمه معصومین استفاده می

نویسد :  ا بکشد بی آنکه احدی از فقهاء در این مسئله مخالف باشد، بلکه اجماع محّصل و منقول برآنست. عالّمه حلّی میتواند بلکه واجب است او ر ناسزا گوید، شنونده می

د و اگر توبه خواهند توبه کن شود ، اّما جمهور )اهل سنت( ، می گویند از او می هرکس خدا و رسول و انبیاء و فرشتگان و امامان را سب و ناسزا گوید نزد ما قتل او واجب می

 «نمایند. نکرد ، تعزیرش می

http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=68 

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/Miscellaneous/2010/12/29/148579.html 

http://www.blanmr.mihanblog.com/post/190 

http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/31922/c/30585/get/?doPID=ppco:31922-16e6a87e-f613-4ab4-b866-

d35486c2f29b&dsPID=ma3&mimeType=text/html&mimeType=text/html 

423 http://www.bahjat.org/index.php/ahkam/esteftahat/213-7.html 

424 http://www.bahaeeat.blogfa.com/post-25.aspx 

http://www.feragh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:1388-12-16-21-33-24&catid=40:1388-06-13-09-02-07&directory=1 

http://www.bayanebahaian.blogsky.com/1385/05/23/post-3 

http://bahaicaricature.blogfa.com/post-2.aspx 

http://antibahayi.vcp.ir/?viewpost=mc1007ex711a 

http://www.baharoom.com/1573.html 

وهام قدیمی بسنده می کردند؛ اّما متأسفانه غفلت و بغض و تعّصب چنان گریبانشان را گرفت، که به تبع ای کاش بی انصافان در این خصوص به همین مقدار اکاذیب و ا

هم جلوتر رفته، با نهایت بی حیایی امثال آقای عبداهلل شهبازی، دعا خواندن روی بام و ادعای جنون و مالیخولیا را اخیرًا تبدیل به تجارت تریاک در بوشهر کردند و از آن 

وظیفه علی محمد در آغاز این همکاری، خیلی دشوار بود. او وظیفه داشت تا هرروز بیش از ده ساعت »را نوشتند که تا حال حتی ردیه نویسان سابق نیز ننوشته بودند:  چیزی

ه صورت مایع در خمره و کوزه های بزرگ قرار داشت، بر روی در زیر آفتاب سوزان بوشهر و اکثرًا بر روی بام کاروانسرای این محل انبار و ذخیرۀ تریاک، تریاک های خام را که ب

تریاک شود. سپس آنها را به  تخته ای مخصوص ریخته و با کاردک فلزی ویژه، ساعت ها آن را باال و پایین بکشد و مالش بدهد تا کم کم تبدیل به گلوله های سفت و فشرده

ه ساسون در بمبئی ارسال شود و در راستای سیاست استعماری انگلیس، در آسیای جنوب شرقی، با قیمت در حد گرمی در می آورد تا به دفتر تجارتخان۱۱صورت لول های 

در آن « تریاک مالی»می گفتند. او پنج سال به این کار اشتغال داشت ... برخی باب را به واسطۀ شغل « تریاک مالی»رایگان بین مردم توزیع شود. این عمل علی محمد را 

دست های شیطانی؛ بررسی عملکرد فرقۀ ضالّۀ بهائیت در « )»می دانند. -که ادعای تصرف در ماه و ستارگان را داشت -خت و آفتاب سوزان، به نوعی مالیخولیاییموقعیت س

 (۱۶-۱۱، ص۴۳۲۱، تهران، مؤسسۀ فرهنگی قدر والیت، «ایران

 http://www.aeenebahai.org/node/531در:  ۱۱-۴۱، صص: «لزوم دین»شود به: جهت اطالع از حقایق مزبور و علت نزدیکی دو ظهور از جمله رجوع  420

 http://velvelehdarshahr.org/node/219نیز: 

ز جمله هندوها معتقدند کریشنا باز خواهد گشت ونیز بودائیان معتقد به ظهور موعود خود به نام میترا که بودای پنجم و بودای شایان ذکر است پیروان ادیان غیر سامی نیز ا

؛ ۴۶-۱۱، صص۱، جلد«قرن بدیع»محبت واخوت وصلح جهانی است، می باشند که در یوم آخر قیام خواهد کرد و جهانیان را به صلح و وحدت دعوت خواهد نمود)کتاب 

 (.۴۱۱، ص۴۱/۶/۱۱، آئین هندو، آئین بودا و کنفوسیوس، ازمحّمد علی فیضی، چاپ کیهان، «تاریخ آئین مزدیسنی»

 .۴۶-۴۳لزوم دین، صص 426

-۴۱۴ی، صشایان ذکر است حضرتشان در کودکی و نوجوانی و قبل از بوشهر نیز کثیر الصلوة و الدعا بودند)حضرت باب، نصرت اهلل محّمد حسین. ۶۳تاریخ نبیل، ص 425

۴۱۳) 

، نصرت اهلل محّمد «حضرت باب»در مورد ایام اقامت حضرت باب در بوشهر از جمله رجوع شود به: کتاب . ۴۳۳حضرت باب، نصرت اهلل محمد حسینی، ص 423

 .۳۱-۲۳، محمد علی فیضی،«حضرت نقطۀ اولی»کتاب . ۴۳۱-۴۳۳حسینی، صص:

http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=68
http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=68
http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/Miscellaneous/2010/12/29/148579.html
http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/Miscellaneous/2010/12/29/148579.html
http://www.blanmr.mihanblog.com/post/190
http://www.blanmr.mihanblog.com/post/190
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/31922/c/30585/get/?doPID=ppco:31922-16e6a87e-f613-4ab4-b866-d35486c2f29b&dsPID=ma3&mimeType=text/html&mimeType=text/html
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/31922/c/30585/get/?doPID=ppco:31922-16e6a87e-f613-4ab4-b866-d35486c2f29b&dsPID=ma3&mimeType=text/html&mimeType=text/html
http://www.bahjat.org/index.php/ahkam/esteftahat/213-7.html
http://www.bahaeeat.blogfa.com/post-25.aspx
http://www.feragh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:1388-12-16-21-33-24&catid=40:1388-06-13-09-02-07&directory=1
http://www.feragh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:1388-12-16-21-33-24&catid=40:1388-06-13-09-02-07&directory=1
http://www.bayanebahaian.blogsky.com/1385/05/23/post-3/
http://www.bayanebahaian.blogsky.com/1385/05/23/post-3/
http://bahaicaricature.blogfa.com/post-2.aspx
http://bahaicaricature.blogfa.com/post-2.aspx
http://antibahayi.vcp.ir/?viewpost=mc1007ex711a
http://antibahayi.vcp.ir/?viewpost=mc1007ex711a
http://www.baharoom.com/1573.html
http://www.baharoom.com/1573.html
http://www.aeenebahai.org/node/531
http://velvelehdarshahr.org/node/219
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 .۴۳۳حّمد حسینی، صنیز: حضرت باب، نصرت اهلل م. ۱۳-۱۱تاریخ نبیل صص: 425

 .۱۴۱-۱۴۶تاریخ نبیل صص: 435

 .۳۴قرن بدیع ص 434

432 http://ariarman.org/Iran_Sun_Mehr_Religion.htm 

http://www.ngdir.ir/sitelinks/kids/html/energy-mafahim_15_energy%20khorshidi.htm 

http://yektastatistics.blogsky.com/1388/11/20/post-22 

http://www.hawzah.net/hawzah/magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6291&id=69626 

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4367&id=31940 

 به نحوی وسیع به کار رفته است. -از جمله ایرانی و زرتشتی و اسالمی-تشبیه به خورشید در فرهنگ و ادبیات و ادیان سایر ملل عالم نیز

 http://velvelehdarshahr.org/node/148 ۱۱-۱۱کتاب مستطاب ایقان، صص 433

 http://velvelehdarshahr.org/node/149«: جواهر االسرار»نیز: 

 http://velvelehdarshahr.org/node/179«: تفسیر سورۀ والّشمس»نیز: 

 همانا خورشید نشانه ای از نزد من است تا همۀ بندگان مؤمن من در هر ظهوری مثل طلوع آن را ببینند. 434

 تعبیر خورشید پشت ابر، در متون اسالمی نیز به کار رفته است. 430

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9

%86 

http://seyedinia.blogfa.com/post-131.aspx 

http://noorportal.net/180/23294/24267/24285.aspx 

 بیان حضرتشان در ادامۀ همین متن عینًا آمده است.. ۱از واحد  ۴۱، باب «بیان عربی»و « بیان فارسی»رجوع شود به دو کتاب  436

و کسی که خواست تا بفهمد سرِّ آنچه »مضمون قسمت عربی بیان مبارک فوق: «. شمس»مطلب یکصد و پانزدهم، با عنوان  ،۴۱۶-۴۱۱، صص ۲مائدۀ آسمانی، جلد  435

لمیان ظاهر شد در مورد خورشید و قیام او در برابر آن، خوشا به حال وی که این سؤال را پرسید و خواست تا آنچه را که از قلوب و افکار عا -حضرت باب-را که از ظهور قبلم

که در پشت ابر به انوار عظیم تابان بود. از آنجا که ما  -حضرت بهاءاهلل-پنهان است، بداند. بگو قسم به خدا منظور و ارادۀ حضرت باب از خورشید نبود مگر جمال من

لت تواضع و فروتنی در برابر نفس ممتنع عزیز منیع ایستاده بود. خورشید را از عظیم ترین نشانه ها و آیات خود بین زمین و آسمان قرار دادیم، لذا حضرت باب مقابل آن با حا

ت، اگر تو از عارفین باشی. وقتی که در آن هنگام که در اّول روزش در برابر خورشید ایستاد، به کلمه ای تکلم فرمود که در علم پروردگارت باالتر و بزرگ تر از آن نبوده اس

و گفتۀ او حّق است: همانا بهاء از جانب خدا بر طلعت تو باد ای خورشید طلوع کننده پس شهادت ده بر آنچه که خداوند بر چشم خود را به سوی خورشید گرداند گفت؛ 

ا شهادت ت دهند به آنچه که خدنفس خود شهادت می دهد که همانا نیست خدایی جز او که عزیز و محبوب است تا همه ایقان پیدا کنند به ظهور خورشید در ِسرِّ ِسّر و شهاد

 «داد بر این که همانا خدایی جز او که عزیز و محبوب است، نیست.

 http://velvelehdarshahr.org/node/219«: لزوم دین»نیز جزوۀ . ۱از واحد ۱بیان فارسی، باب 433

ه  اهلل یعنی حضرت بهاءاهلل قرار داده اند. از  حضرت باب حکمِت تشریع تمام احکام دین بابی را در 435 کتاب مستطاب بیان آماده شدن بابیان برای ظهور حضرت َمن ی ظِهر 

طهارت باطنی عقل و جملۀ این احکام حکم نظافت و طهارت و لطافت است که در فوق به قسمتی از آن اشاره فرموده اند. حضرتشان عالوه بر طهارت ظاهری جسم، به 

بیان فارسی( تا بابیان با ظاهر و باطنی پاک و طاهر از غیر خدا هنگام ظهور موعودشان حضرت  ۳از واحد  ۴۱فس و قلب و فؤاد نیز تأکید فرموده اند )از جمله: باب روح و ن

 بهاءاهلل لیاقت ایمان یابند و بدون درنگ به سویش رو آورند.

 از ائمۀ اطهار از جمله امام صادق نیز ذکر شده است.« جمعه»شابهی در خصوص خواندن دعا در روز چنان که در ادامۀ متن مشاهده خواهید فرمود دستور م 445

ت زرتشت نیز نور و در ادیان و فرهنگ های ملل در قدیم و حال نیز، خورشید به عنوان سمبل خدا و پرستش و نیایش مورد توجه بوده است. از جمله در دیانت حضر 444

 سمبلی از توجه به سوی خدای نادیده و مقدس به کار رفته است. در این موارد از جمله رجوع شود به:خورشید به عنوان قبله و 

http://lstfans.persianblog.ir/post/120/ 

http://forum.p30world.com/archive/index.php/t-121895.html 

http://ariarman.org/Iran_Sun_Mehr_Religion.htm
http://www.ngdir.ir/sitelinks/kids/html/energy-mafahim_15_energy%20khorshidi.htm
http://www.ngdir.ir/sitelinks/kids/html/energy-mafahim_15_energy%20khorshidi.htm
http://yektastatistics.blogsky.com/1388/11/20/post-22/
http://yektastatistics.blogsky.com/1388/11/20/post-22/
http://www.hawzah.net/hawzah/magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6291&id=69626
http://www.hawzah.net/hawzah/magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6291&id=69626
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4367&id=31940
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4367&id=31940
http://velvelehdarshahr.org/node/148
http://velvelehdarshahr.org/node/149
http://velvelehdarshahr.org/node/179
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://seyedinia.blogfa.com/post-131.aspx
http://seyedinia.blogfa.com/post-131.aspx
http://noorportal.net/180/23294/24267/24285.aspx
http://noorportal.net/180/23294/24267/24285.aspx
http://velvelehdarshahr.org/node/219
http://lstfans.persianblog.ir/post/120/
http://forum.p30world.com/archive/index.php/t-121895.html
http://forum.p30world.com/archive/index.php/t-121895.html
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http://www.andisheqom.com/Files/ebadat.php?idVeiw=1297&level=4&subid=1297 

http://www.yasnaa.tk/89051.aspx 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C 

http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/Azargan.htm 

http://www.ashozartosht.net/atashezartoshtian 

http://ashoozartosht.blogspot.com/2010/12/blog-post_3260.html 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C 

http://new-philosophy.ir/?p=125 

و ( ۱۱۱نامیده بودند )قرن بدیع، ص « ارض مقدس»حضرت بهاءاهلل موعود دین بابی و محبوب حضرت باب متولد طهران و ساکن آنجا بودند. حضرت باب طهران را  442

در آن مدینۀ مقدسه رمزی مستور و جوهری مکنون است »ناب ماّل حسین بشرویه ای اّول مؤمن خود را به طهران برای مالقات حضرت بهاءاهلل فرستادند به وی فرمودند، وقتی ج

از محّمد علی « حضرت نقطۀ اولی»کتاب  ۳۳درص( ۲۳-۲۲)قرن بدیع، ص« که حجاز]محل ظهور اسالم[ و شیراز]محل ظهور حضرت باب[ با آن برابری نتواند نمود.

نیر آن حضرت از توجه به این گونه »فیضی نیز آمده است:  امور دچار مدت پنج سال و چند ماه ایّام توقف مبارک در بوشهر هر چند به شغل تجارت اشتغال داشتند ولی خاطر م 

چه بسیار اتفاق افتاد که آن حضرت از امور تجاری برکنار و به دعا و نماز مشغول بودند و هر وقت  مالل گشته و همواره میل و اشتیاق به انزوا و عبادت و دعا و مناجات داشتند.

حل ظهور و بروز کنز ثمین الهی می که بر بام آن سرای تجارتی به نماز و دعا برمی خاستند توجه مبارک به سمت طهران بود که آن مدینه را در آثار مبارکۀ خود ارض مقدس و م

 «دانستند.

 .۶۳-۶۱تاریخ نبیل، صص:  443

، چاپخانۀ محّمد حسن علمی، ۴۳۱۲، تألیف حاج شیخ عباس قمی، به خط طاهر خوش نویس، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ اّول، «کلیات مفاتیح الجنان» 444

 . قسمت هایی از همین مطالب را در لینک زیر نیز می توانید ببینید:۶۳۱و  ۶۱۳و  ۶۱۳صص: 

http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/Religion_Thoughts/2010/12/4/13574.html 

، مرکز ۴۳۱۳، چاپ اّول، ۲۱۱۱۲۱۴تلفن:  ،۳۳۶/۴۶۱۴۳سیاحت شرق: زندگی نامۀ آقا نجفی قوچانی، نشر مؤسسۀ چاپ و انتشارات حدیث، تهران، صندوق پستی  440

 . مطلب فوق عینًا از کتاب مزبور تایپ شد. نیز در این لینک:۶۱۱۱۳۴۳و  ۶۱۱۱۲۱۳تلفن:  -پخش: انتشارات عروج

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5467&id=51552 

446 http://www.lailatolgadr.net/fazael-va-sireh-emam-hosin/5568.html?showall=1 

http://www.nooreaseman.com/forum347/thread11742.html 

http://tabaar.com/Schools/Files/Attachments/www/Tabaar/moharam/maghaleh/page/Untitled_6.htm 

445 http://forum.imamhossein.net/index.php?topic=18.0;prev_next=next 

http://noorportal.net/951/1198/1549/1550/3966.aspx 

http://naghdnews.ir/news/8567-ersali.html 

http://www.goftomanedini.com/showthread.php?t=18856 

http://www.aviny.com/Library/ahlebeyt/download/imamhosein/Maghalat/21.htm 

، ص ۴۳۶۳، مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، تهران، نشر پنجم، «ة االولیاء عطارحالج؛ بخش هفتاد و دوم تذکر»، با عنوان ۴۱، شمارۀ «شاهکارهای ادبیات فارسی»جزوۀ  443

۴۶. 

سال از علمای شیعه و سالطین ایران و عثمانی و معدود ازلیانی  ۱۳سالۀ ظهور خودشان، به مدت  ۱۱سالۀ بابی و چه بعدها در دورۀ  ۳حضرت بهاءاهلل چه در زمان دورۀ  445

 د. یکی از موارد، بالیایی بود که شیخ العراقین عبدالحسین طهرانی بر ایشان وارد ساخت. وی در ایامی که حضرت بهاءاهلل در بغداد تبعیدکه بهائی نشده بودند ستم ها دیدن

http://www.andisheqom.com/Files/ebadat.php?idVeiw=1297&level=4&subid=1297
http://www.andisheqom.com/Files/ebadat.php?idVeiw=1297&level=4&subid=1297
http://www.yasnaa.tk/89051.aspx
http://www.yasnaa.tk/89051.aspx
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/Azargan.htm
http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/Azargan.htm
http://www.ashozartosht.net/atashezartoshtian
http://www.ashozartosht.net/atashezartoshtian
http://ashoozartosht.blogspot.com/2010/12/blog-post_3260.html
http://ashoozartosht.blogspot.com/2010/12/blog-post_3260.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://new-philosophy.ir/?p=125
http://new-philosophy.ir/?p=125
http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/Religion_Thoughts/2010/12/4/13574.html
http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/Religion_Thoughts/2010/12/4/13574.html
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5467&id=51552
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5467&id=51552
http://www.lailatolgadr.net/fazael-va-sireh-emam-hosin/5568.html?showall=1
http://www.nooreaseman.com/forum347/thread11742.html
http://www.nooreaseman.com/forum347/thread11742.html
http://tabaar.com/Schools/Files/Attachments/www/Tabaar/moharam/maghaleh/page/Untitled_6.htm
http://tabaar.com/Schools/Files/Attachments/www/Tabaar/moharam/maghaleh/page/Untitled_6.htm
http://forum.imamhossein.net/index.php?topic=18.0;prev_next=next
http://noorportal.net/951/1198/1549/1550/3966.aspx
http://noorportal.net/951/1198/1549/1550/3966.aspx
http://naghdnews.ir/news/8567-ersali.html
http://naghdnews.ir/news/8567-ersali.html
http://www.goftomanedini.com/showthread.php?t=18856
http://www.goftomanedini.com/showthread.php?t=18856
http://www.aviny.com/Library/ahlebeyt/download/imamhosein/Maghalat/21.htm
http://www.aviny.com/Library/ahlebeyt/download/imamhosein/Maghalat/21.htm
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گ خان قزوینی، چندین بار ا بزربودند، برای تعمیر بقاع متبرکه شیعیان از جمله حرم امام حسین به آنجا رفت و در ضمن آن با همدستی کارپرداز دولت ایران در عراق میرز

( http://www.rasekhoon.net/calender/default-4906.aspx. نیز: ۱۳۲-۱۲۳اقدامات وسیعی برای قتل حضرت بهاءاهلل نمود که همۀ آنها با شکست روبرو شد )قرن بدیع 

َسیَن ]حضرت بهاءاهلل[»این خصوص خطاب به وی می فرمایند:  حضرت بهاءاهلل در َسیَن ]امام حسین[ َو تقتل  الح  ور  الح  َسین  ]عبدالحسین[ تز  )مائدۀ آسمانی، « َان یا ح 

 (۴۳۶، ص۱جلد

عدها به دین بهائی که پدر بزرگش درقلع و قمع آن جالب است اشاره شود نوۀ بزرگوار همین شیخ العراقین ضدِّ بهائی، جناب شیخ محمد حسین معروف به فاضل طهرانی، ب

وفات و مستغالت جّدش را از او َاخذ می کوشید، ایمان آورد و علیرغم این که فامیل مسلمان وی او را به خاطر بهائی شدنش طرد کردند و امالک او را گرفتند و مقام تولیت موق

 جناب اشراق خاوری، ذیل لغت فاضل طهرانی(  « دائرة المعارف»ه تبلیغ آئین بهائی پرداخت. )مراجعه شود به: نمودند، در نهایت استقامت بر ایمان خود ثابت ماند و ب

 .۴۱۴و  ۶۳-۶۲و  ۳۳-۳۶، علی دشتی، صص: «بیست و سه سال»کتاب  405

http://ali-dashti-23-years.tripod.com/23-year-pdf.htm 

و آِلَهِتنا ِلشاِعٍر َمجن وٍن »در قران مجید آیاتی وجود دارد که مخالفین، حضرت محمد را مجنون گفته اند. از جمله:  )و می گویند آیا ما برای خاطر شاعر دیوانه « َویقول وَن أئِنّا َلتاِرک 

َعلٌَّم َمجنونٌ ث»( نیز: ۳۳ای دست از خدایان خود برداریم؟ / صافّات،  )پس باز از او اعراض کردند و گفتند او شخص دیوانه ای است که به او تعلیم داده « مَّ تَولّوا َعنه  َوقال وا م 

موجود که در آن به حضرت رسول تهمت جنون زده شده است: « محّمد دیوانه نیست؟»( در آدرس زیر نیز مقاله ای با عنوان ۴۱اند./ دخان، 

http://www.zandiq.com/articles/0000000028.shtml 

 و مسلمین از جمله در دو آدرس زیر پاسخ آن را داده اند:

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38514 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38515 

 دیوانگی به حضرت باب به همان ترتیب قبول می نمایند؟  آیا براستی امثال کسانی که جواب مزبور را نوشته اند، پاسخ بهائیان را در ردِّ تهمت 

. چون موضوع مقاله چیز دیگری است، از پرداختن به دالیل ردِّ تهمت جنون و دیوانگی خود داری شد. و فی ۳۴-۱۱، محّمد علی فیضی، صص «خاندان افنان»کتاب  404

خواهر زاده شان دلیلی است کافی؛ و مضافًا البد ردیه نویسان ضد بهائی تا حال « پریشانی دماغ»مت الحقیقه اشارۀ لطیف دایی حضرت باب در نامۀ فوق الذکر در ردِّ ته

 (۴۳۱دریافته اند که تهمت جنون بر بعضی دیگر از انبیاء و از جمله حضرت محّمد هم زده شده است.)یادداشت 

 ، محّمد علی فیضی.«خاندان افنان»از جمله رجوع شود به: کتاب  402

 مضمون جملۀ عربی: توبه کردیم به سوی خدا./  ۳۳یخ نجفی، صلوح ش 403

 توجه نمایند: از سروران عزیزی که براستی می خواهند حقیقت این مفهوم را تحقیق فرمایند، تمنّا دارد به مطالب بسیار مهم در این خصوص، در منابع زیر 404

 http://velvelehdarshahr.org/node/148در: ۴۴۳-۴۴۶، صص «مستطاب ایقان»کتاب  -

 http://velvelehdarshahr.org/node/181«: توقیع دور بهائی»و « مفاوضات»و قسمتی از « لوح توحید» -

 :۲۲-۲۱و ۳۱-۳۱صص «: لوح شیخ»معروف به « لوح خطاب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانی» -

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/ 

 /http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b: ۱۱۱-۱۱۳، صص: «اشراقات و چند لوح دیگر» -

 http://velvelehdarshahr.org/node/149«: جواهر االسرار» -

 /http://reference.persian-bahai.org/fa/t/c/AK2: ۳۴تا ۴، صص: ۱، جلد «امر و خلق»کتاب  -

 http://noghtenazar.org/node/565«: ِانّی َاَنا ااِلنسان»مقالۀ  -

 http://noghtenazar.org/node/585«: ادعای خدایی؟؟؟»مقالۀ  -

 http://noghtenazar.org/node/414«: دا کیست؟ چه شکلی دارد؟ آیا خدا پیر نشده؟خ»مقالۀ  -

http://www.rasekhoon.net/calender/default-4906.aspx
http://ali-dashti-23-years.tripod.com/23-year-pdf.htm
http://ali-dashti-23-years.tripod.com/23-year-pdf.htm
http://www.zandiq.com/articles/0000000028.shtml
http://www.zandiq.com/articles/0000000028.shtml
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38514
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38514
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38515
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38515
http://velvelehdarshahr.org/node/148
http://velvelehdarshahr.org/node/181
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/
http://velvelehdarshahr.org/node/149
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/c/AK2/
http://noghtenazar.org/node/565
http://noghtenazar.org/node/585
http://noghtenazar.org/node/414
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 http://velvelehdarshahr.org/node/58«: َقد َفَدیت  ِبک لّی َلک»مقالۀ  -

 http://velvelehdarshahr.org/node/191«: اسخ به چند سؤالپ»مقالۀ  -

سورۀ اعراف ... چنین مضامینی دال بر محویت و فنای ِصرف در برابر خداوند، در  ۴۲۱سورۀ یونس،  ۱۲. آیۀ مذکور مضمونی است از آیات ۳۴، ص«شیخ نجفی»لوح  400

یکی َاَنا تو گفتی و یکی من. چون »نقل است که چون او]حسین بن منصور حاّلج[ را بردار کردند، ِابلیس آمد و او را گفت: »اسالمی نیز سابقه دارد. به عنوان نمونه:  عرفان

د دور کردم، ما را رحمت آمد و تو را لعنت. تا بدانی که منی از آن که تو َاَنا به دِر خود بردی و من از خو»حسین گفت: « است که از آن تو رحمت بار آورد و از آن من لعنت؟

حالج؛ بخش هفتاد و دوم تذکرة االولیاء »، با عنوان ۴۱، شمارۀ «شاهکارهای ادبیات فارسی»)جزوۀ « ...« کردن نیکو نیست و منی از خود دور کردن به غایت نیکوست

.( با این حال، از عجایب کار کسانی که به حضرت بهاءاهلل ایراد گرفته اند که ایشان ادعای خدایی ۱۱، ص ۴۳۶۳، مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، تهران، نشر پنجم، «عطار

 کرده اند این است که خودشان چنین مواردی را نه تنها ایراد نمی بینند بلکه توجیه نیز می کنند. به عنوان نمونه رجوع شود به: 

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/3638/17013 

http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/bayazid/topicid/699189/%C2%BB+%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D9%85

%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C

%D8%AF 

http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=poem&id=11644 

 http://velvelehdarshahr.org/node/172 :۱۲-۱۱، صص:«رسالۀ مختصر صدرالصدور» 406

 .۴۳۳. نیز برای بیانی مشابه رجوع شود به: مجموعۀ اشراقات، صص ۳۱-۳۶، ص۴آیات الهی، ج 405

ه  اهلل( از جانب خدا و نه از قول خود می فرماید: همانا من خدا »کتاب بیان فارسی. مضمون:  ۳ازواحِد  ۴۳در باب  403 هستم نیست حضرت بهاءاهلل موعود بیان)َمن ی ظِهر 

روردگار من و شماست پس همانا این خدایی جز من. همه چیز را آفریدم و پیامبران را از قبل فرستادم و بر ایشان کتاب ها نازل فرمودم که عبادت نکنید مگر خداوندی را که پ

 ی است که در فوق توضیحش رفت.«ول مستقیمنقل ق»دقت فرمایید که گویای « ِمن ِعنِداهلل نه از قوِل نفِس خود»به جملۀ ...« حقی یقین است 

در اینجا نیز توجه شود که فرموده « همانا خداوند به حّق در بیت کعبه به من وحی فرمود که همانا من خدا هستم و نیست خدایی جز من.»تفسیر سورۀ یوسف. مضمون:  405

 و بعد به نقل مستقیم آیه می پردازند.« خداوند به من وحی فرمود»اند 

ای خدای من ای خدای من شهادت می دهم به وحدانیّت و فردانیّت و عظمت و توانایی و قدرت و اقتدار تو قسم به عّزِت تو »مضمون قسمت عربی: . ۱۳راقات صاش 465

و مشّرف شود به مقامی که به قدوم اولیای تو  ای خدای ممکنات و معبود کائنات دوست دارم صورتم را قرار دهم بر هر جا و مکان و هر قطعه ای از زمین تو تا شاید افتخار یابد

 «سرفراز گردیده.

قسم به نفس تو همۀ اعضا و ارکانم دوست دارد در راه تو تکه تکه شود؛ ای کاش هم اکنون در چنین حالتی بودم »مضمون: . ۳۳-۳۲ادعیۀ حضرت محبوب، صص: 464

ن و چه لذت بخش است بندگی و عبودیت من برای نفس تو و در عبودیت تو به مقام و جایی رسیده ام ای خالق مردم و مذکور در قلوب. چه شیرین است ذکر تو در مذاق م

کِم محتوم و قطعی تو  که هر وقت زمینی را می بینم دوست دارم با صورت بر آن ا فتم در حالی که برای روی تو خاضعم و برای نفس تو ساجد. قسم به عّزِت تو اگر به قضا و ح 

ی و انجام دادی خود را بین مردم جز به عبودیَِّت ِصرف و َمحض آشکار نمی نمودم، ولکن تو به قدرت خودت قضا نمودی و حکم فرمودی آنچه را که اراده کرد ناظر نبودم،

ِر حضرت بهاءاهلل[ نازل شده « کتاب بیان»و امضا کردی آنچه را که خواستی تا این که ثابت شود آنچه در  است. وااّل همانا من دوست داشتم خاضع ]از حضرت باب مَبشِّ

ی مالِک ممالِک بقا خواهش می کنم باشم برای هر وجهی که برای وجه تو خاضع بود. همانا آنان که از عبودیَّت و بندگی تو تجاوز کردند، ایشان لذت آن را نیافتند. از تو ا

 «موّفق فرمایی. من و دوستانم را بر خدمتت و بر عبودیّت برای نفس خودت در همۀ شؤون

 برای دیدن عقاید بهائی در خصوص ایران و وطن دوستی ایشان، از جمله رجوع شود به: 462

http://velvelehdarshahr.org/node/150 

http://velvelehdarshahr.org/node/50 

http://noghtenazar.org/node/943 

http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/126 

http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/208 

http://ketabhayebahai.com/bahaiyan-va-iran-ayaneh 

http://velvelehdarshahr.org/node/58
http://velvelehdarshahr.org/node/191
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/3638/17013
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/3638/17013
http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/bayazid/topicid/699189/%C2%BB+%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/bayazid/topicid/699189/%C2%BB+%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/bayazid/topicid/699189/%C2%BB+%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/bayazid/topicid/699189/%C2%BB+%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=poem&id=11644
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=poem&id=11644
http://velvelehdarshahr.org/node/172
http://velvelehdarshahr.org/node/150
http://velvelehdarshahr.org/node/150
http://velvelehdarshahr.org/node/50
http://velvelehdarshahr.org/node/50
http://noghtenazar.org/node/943
http://noghtenazar.org/node/943
http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/126
http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/126
http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/208
http://www.aeenebahai.org/taxonomy/t/208
http://ketabhayebahai.com/bahaiyan-va-iran-ayaneh
http://ketabhayebahai.com/bahaiyan-va-iran-ayaneh
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http://www.vaselan.org/ad-article/59-6.html 

http://www.aeenebahai.org/node/505 

http://velvelehdarshahr.org/node/32 

http://velvelehdarshahr.org/node/8 

http://velvelehdarshahr.org/node/46 

http://velvelehdarshahr.org/node/4 

http://velvelehdarshahr.org/node/77 

http://velvelehdarshahr.org/node/61  

 «از احدی یاری نطلبیدم مگر خداوندی که مرا مبعوث فرمود و فرستاد.»مضمون بیان به فارسی: . ۱۴، ص  ۱، ج «مائدۀ آسمانی»کتاب  463

 ایت ولوله در شهر مراجعه شود. از جمله:در این خصوص به چند مقاله مندرج در س 464

http://noghtenazar.org/node/311 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/28 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/3 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/73 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/88 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/85 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/137 

، از قلم حضرت بهاءاهلل در آدرس زیر مراجعه «الواح نازله خطاب به ملوک و روسای ارض»ه از همۀ عزیزانی که این مقاله را می خوانند، عاجزانه و خاضعانه تقاضا دارد ب 460

حظه فرمایند. در این الواح حضرتشان فرمایند و در آنچه حضرتشان فرموده اند تفکر و تعمق نمایند تا آنچه را که گوشۀ ناچیزی از آن در این مقال آمده به چشم َسر و ِسّر مال

اه آلمان، الکساندر ا مورد خطاب قرار داده اند: ناپلئون سّوم پادشاه فرانسه، سلطان عبدالعزیز خلیفۀ عثمانی، عالی پاشا، ناصرالدین شاه، ویلهم اول پادششخصت های زیر ر

جهان، مأمورین دولتی و سیاسی ایران و  دوم شاه روسیه، ملکۀ ویکتوریا )انگلستان(، فرانسوا ژوزف شاه اطریش، رؤسای جمهور امریکا، پاپ پی نهم رهبر کاتولیک های

 عثمانی، علمای مذهبی شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، زرتشتی،...

 در این آدرس موجود است:« الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض»

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/MK/ 

 .۶۳، ص «بهاءاهلل شمس حقیقت»کتاب  466

http://reference.bahai.org/fa/t/o/BKG/bkg-65.html#pg65 

 .۱۱۲-۱۱۱، ص «قرن بدیع»کتاب  465

 .۴۱۴، ص «بهاءاهلل شمس حقیقت»کتاب  463

مّدت اقامت این اشخاص در عراق، مشهور ». حضرت عبدالبهاء جانشین حضرت بهاءاهلل وقایع مزبور را چنین توضیح فرموده اند: ۱۱۳-۱۱۱ ، ص«قرن بدیع»کتاب  465

هاءاهلل[ مقاصد ن طایفه ]بآفاق شدند چه که غربت سبب شهرت گشت به قسمی که بسیاری از طوایف سایره ارتباط و اتّحادی خواستند و اسباب الفتی آراستند لکن رئیس ای

شویق و تحریص به نوایای هر حزبی را در یافته، در کمال سکون و سلوک و ثبوت حرکت می نمود و تمکین احدی ننمود بلکه به قدر امکان به نصیحت هر یک قیام کرد و ت

http://www.vaselan.org/ad-article/59-6.html
http://www.vaselan.org/ad-article/59-6.html
http://www.aeenebahai.org/node/505
http://www.aeenebahai.org/node/505
http://velvelehdarshahr.org/node/32
http://velvelehdarshahr.org/node/32
http://velvelehdarshahr.org/node/8
http://velvelehdarshahr.org/node/8
http://velvelehdarshahr.org/node/46
http://velvelehdarshahr.org/node/46
http://velvelehdarshahr.org/node/4
http://velvelehdarshahr.org/node/4
http://velvelehdarshahr.org/node/77
http://velvelehdarshahr.org/node/77
http://velvelehdarshahr.org/node/61
http://velvelehdarshahr.org/node/61
http://noghtenazar.org/node/311
http://noghtenazar.org/node/311
http://www.velvelehdarshahr.org/node/28
http://www.velvelehdarshahr.org/node/28
http://www.velvelehdarshahr.org/node/3
http://www.velvelehdarshahr.org/node/3
http://www.velvelehdarshahr.org/node/73
http://www.velvelehdarshahr.org/node/73
http://www.velvelehdarshahr.org/node/88
http://www.velvelehdarshahr.org/node/88
http://www.velvelehdarshahr.org/node/85
http://www.velvelehdarshahr.org/node/85
http://www.velvelehdarshahr.org/node/137
http://www.velvelehdarshahr.org/node/137
http://reference.persian-bahai.org/fa/t/b/MK/
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BKG/bkg-65.html%23pg65
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BKG/bkg-65.html%23pg65
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اقامت در عراق بعضی از مأمورین دول اجنبیّه حسن الفت  حسنه و مقاصد خیریّۀ دولت و ملّت نمود و این روش و حرکت رئیس در عراق شهرت یافت و همچنین در مّدت

د و به وعد و وعید دمساز و این خواستند و روابط موّدت جستند لکن رئیس موافقت ننمود و از اتّفاقات غریبه آنکه در عراق بعضی از خانوادۀ سلطنت با آن دول همراز گشتن

چه دنائت است و وضوح خیانت که انسان به جهت منافع دنیوی و فواید شخصی و رفاهیّت حال یا صیانت جان و  طایفه لسان توبیخ گشودند و نصیحت آغاز کردند که این

ردد. هر ذلّتی را تحّمل توان مال، خود را در این وبال عظیم و خسران مبین اندازد و متصّدی امری گردد که داعی ذلّت کبری و جالب نقمت عظمی و رسوائی آخرت و اولی گ

وص و نیکخواهی گر خیانت وطن و هر گناهی قابل عفو و مغفرتست مگر هتک ناموس دولت و مضّرت ملّت و چنین تصّور داشتند که دولتخواهی نمودند و اظهار خلنمود م

یر خواهان وطن زبان به شکرانه کردند و حقوق وفاداری را مقّدس شمردند و این مقصد جلیل را فریضه ذّمت خویش دانستند و این اخبار در عراق عرب شیوع یافت و خ

 ( لینک دانلود مقالۀ مزبور:۳۱-۱۳، صص «مقالۀ شخصی سیّاح« )»گشودند و تحسین و توقیر فرمودند.

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/ab/ 

 .۴۳۳-۴۱۱، صص: «دریای دانش» 455

 .۳۶۳، ص «قرن بدیع»اب کت 454

قادر  -یعنی روس و انگلیس  -مضمون قسمت عربی: این است آنچه که خداوند وّهاب در جواب نازل فرمود: بدرستی که این امر نیاز شما را برآورده نمی سازد؛ همانا آنها 452

و بر احبّای من الزم  -خود را به خدا اظهار می کنم ههه شکوه به سوی خدا می برم به برآورده ساختن حاجات خودشان نیستند تا چه رسد به حاجات شما. اّما من حزن و اندوه 

 است که بخواهند آنچه را که ما از قبل اراده کردیم و از بعد آن را می خواهیم.

 .۴۲۳-۴۲۲، صص: «تاریخ سمندر» کتاب  453

 .۳۱۴، ص«بهاءاهلل شمس»کتاب  454

و در قرن حاضر همۀ  -حضرت بهاءاهلل در بیان دیگری که هم مناسب این مقال و هم گویای اهمیّت و نقش روزنامه . ۴۳۴-۴۱۳، صص: ۱، ج «مائدۀ آسمانی»کتاب  450

دانائی از نعمت های بزرگ الهی است ... امروز َاسرار َارض، َامام َابصار موجود و مشهود و اوراق »در اطالع رسانی موارد نقض حقوق بشر است، می فرمایند:  -رسانه ها

می شنواند؛ مرآتی است که صاحب بار ]روزنامه ها[ طیّار. روزنامه فی الحقیقه ِمرآِت ]آینۀ[ جهان است؛ اعمال و افعال َاحزاب مختلفه را می نماید؛ هم می نماید و هم اخ

باشد و به ِطراز عدل و انصاف مزیّن و در امور به  سمع و بصر و لسان است؛ ظهوریست عجیب و امری است بزرگ، ولکن نگارنده را سزاوار آنکه از غرض نفس و هوی مقّدس

حروم بوده. گفتار نیک و صدق در قدر مقدور تفّحص نماید تا بر حقیقت آن آگاه شود و بنگارد. در امر این مظلوم ]حضرت بهاءاهلل[ آنچه ذکر نموده اند، اکثری از راستی م

ش اشراق نموده. امواج این بحر َامام وجوِه عالم پیدا و آثار قلم حکمت و بیان هویدا. در صحیفه اخبار نوشته اند بلندی مقام و شأن، مانند آفتاب است که از ا فق سمآء دان

رنا َو لم نهرب، بل ائم و موجود. ِانّا ما فرَ این عبد از ارض طا ]طهران[ فرار نموده به عراق عرب رفته! سبحان اهلل! این مظلوم در آنی خود را پنهان ننموده! الزال َامام وجوه، ق

ن وَردنا العراَق بالعّزِة َو االقتدار. هللِ الَحمد، امر این مظلوم بَمثابه َیهرب  منّا ِعباٌد جاهلون. خَرجنا ِمَن الَوطن َو َمَعنا ف رساِن ِمن جانِب الّدولة الَعلیّة االیرانیّه َو دولِة الّروس ِالی اَ 

شرق و ال مضمون قسمت عربی به / ۴۳۶-۴۳۱، صص «مجموعۀ اشراقات«)»ئح. ستر را در این مقام راهی نه و خوف وَصمت را مقامی نه.آسمان مرتفع و مانند آفتاب، م 

تا این که با ۀ ایران و دولت روس بودند فارسی: همانا ما فرار نکردیم و نگریخته ایم، بلکه عباد نادان از ما می گریزند. از وطن خارج شدیم و با ما سوارانی از طرف دولت علیّ 

 (۳و  ۲و  ۱، فصول: «قرن بدیع»عّزت و اقتدار وارد عراق شدیم./ در این مورد رجوع شود به کتاب 

لوک  و در بیانی نیز حضرت عبدالبهاء چنین فرموده اند: ِانّی َاَتَضرَّع  ِالی اهللِ َاْن یوفَِّقک م َعلی َاْمٍر یْرضی ماِلک  اْلم  . ۳۱-۳۴، صص: «شیخ نجفی»لوح مبارک  456 لوِک َو اْلم 

. ِانَّه  َعلی ک لِّ َشیء َقدیرٌ  لوک و َمملوک « اْلَمْملوک  لوک و م  مضمون به فارسی: من به درگاه خدا گریه و زاری می کنم که شما را موفق بر امری نماید که خداونِد مالِک م 

 .(۱۱۳، ص ۳، ج «بهاءمکاتیب عبدال)»)مردم و ملّت( خشنود باشند. همانا او بر هر چیزی تواناست. 

 برای توضیح مفصل آن از جمله رجوع شود به: 455

http://www.tebyan.net/index.aspx?PID=19667&BOOKID=15563&PageSize=1&Xlang... 

http://balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/14_hamraah_ba_payambaran/41... 

453 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=4218  

http://www.qaraati.net/tafsir/show.php?sooreh=40&aye=34  

راجعه شود به آثار بهائی. از جمله مراجعه شود به برای توضیح مفصل و نیز مالحظۀ مفهوم و مقصود بعضی از آیاتی که به اشتباه از آنها برداشت خاتمیت دین یهود شده م 455

 مقالۀ موجود در این آدرس:

http://www.aeenebahai.org/content/view/490/49 

 مراجعه فرمائید. ۴۱۳نیز به همان منابع مذکور در یادداشت برای توضیح و مالحظۀ مقصود از آیات انجیل در خصوص ابدی بودن کالم حضرت مسیح  435

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/ab/
http://www.tebyan.net/index.aspx?PID=19667&BOOKID=15563&PageSize=1&Xlang...
http://balagh.net/persian/quran/ketab_khaneh/14_hamraah_ba_payambaran/41...
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=4218
http://www.qaraati.net/tafsir/show.php?sooreh=40&aye=34
http://www.qaraati.net/tafsir/show.php?sooreh=40&aye=34
http://www.aeenebahai.org/content/view/490/49/
http://www.aeenebahai.org/content/view/490/49/
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آقایان سروش و گنجی شک در مفهوم متداول خاتمیت در بین محققین مسلمان نیزآشکار شده است. چنان که امثال مرحوم اقبال الهوری و نیز اخیرًا محققینی امثال  434

ازحضرت « کتاب مستطاب ایقان»، از جمله رجوع شود به ۴۱۳فهوم مزبور از دید آئین بهائی عالوه بر یادداشت برای دیدن م نیزمفهوم ومعنی خاتمیت را زیر سؤال برده اند.

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/bبهاءاهلل در این آدرس: 
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سال است که صاحبان قدرت مذهبی و سیاسی در ایران کمر بر محو دیانت بهائی و بهائیان بسته اند. از جمله  ۰۷۱

در دورۀ جمهوری اسالمی واقع  ۰۳۳۷در دورۀ پهلوی و  ۰۳۱۱، ۰۳۳۱سال های حمالت شدید عمومی علیه بهائیان، در 

 «ه. ش. ۰۳۳۷، ۰۳۱۱، ۰۳۳۱اَنام؛ نتیجۀ بهائی ستیزی سال های صُورِ اِسرافیلِ مالِکِ »شد که هنوز هم ادامه دارد. 

عنوان اوّلّین مقاله از سوّمین مجموعه از مجموعه های سایت ولوله در شهر است که به این موضوع و دست آوردهای 

لّین بار منتشر می حیرت انگیز آن برای بهائیان و ایرانیان می پردازد. در این مجموعه، عالوه بر مقالۀ مزبور که برای اوّ

شود، نه مقالۀ دیگر نیز که قبال در پاسخ به دروغ ها و افترائات تکراری علیه دیانت بهائی منتشر شده، تقدیم هم میهنان 

 عزیز می گردد.

با یاد و عشق و محبّت و وفا نسبت به زندانیان بی گناه عقیدتی بهائی و غیر بهائی و خانواده های عزیزشان، افتخار دارد 

 این مجموعه را تقدیم ایشان نماید.

 

 وب سایت ولوله در شهر 

 ۰۳۳۱نوروز 

 

  
 


