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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [آژنك] :[ روزنامه]

 «۷۱۵»تهران، خیابان سعدی، پاساژ سعدی، صندوق پست 

 ۱۷۹۵ سیتأس - ۷۹۷۲۵تلفن 

 ]ناخوانا[ تاریخ:

 مسئول: سلیمان زاده

 

 سابق(یمن ری )نخعنامه آقای 

 مدیر محترم روزنامه آژنك مسعودی یآقاجناب 

بحث و مذاکره و مناظره رسمی با مبلغین فرقه  هرگونهدر تعقیب نامه تقدیمی قبلی که در آن آمادگی خود را برای 

نفر از خوانندگان پیشنهاد نموده  ۹۲د( که از طرف -باستحضار خوانندگان گرامی روزنامه مخصوصاً آقای )ع هائیتب

ندای  شریفهدر روزنامه  ۷۳ آبان ۷منظور در تاریخ  نیبه همکه  یا نامه دعوتنسخه از  یکرسانده بودم اینك  ندبود

ام تقدیم میدارم که برای تنبه هشتافت ندایو تاکنون پاسخی در منتشر ساختمحق بعنوان آقای سید عباس علوی خراسانی 

که اگر سران و مبلغین بهائی به حقانیت امر و  یابندفرمایند تا درو بیداری خوانندگان آن روزنامه گرامی امر بدرج 

و  انداختند ینم تیر در تاریکی عبدالبهاءو به قول  نهادند یمان داشتند مردانه قدم در میدان مناظره رسمی یمدین خود ا

 های بعد چاپ خواهد شد(. مارهشنامه در  . )این دعوتدندرکینمآهسته توپ در 

را به تشریح احوال شیخ « در پیرامون مذاهب و ادیان حثب»در شماره گذشته مالحظه شد، ستون  ضمناً بطوریکه

ه چنده این بحث را چگونه دنبال خواهند نمود و دید نویسکه البته باید  دیا دادهاختصاص شیخیه ی بانی فرقه ئاحمد احسا

د کاظم لزومی داشته باشد باید ییخ احمد و سش ی از آن خواهند گرفت ولی بنظر این ناچیز اگر بحث در بارهئ نتیجه

ا اثبات مورد بررسی و انتقاد و بحث نویسنده قرار گیرد تا مطالب مندرجه در ذهن ی نفیعقاید ایشان از نظر 

باشد  نداشتهنامطلوب  انعکاسآگاهی ندارند  شیعقائق دین و معارف مكتب مقدس تحبه نوعاً خوانندگان روزنامه که 

ملکه اجتهاد در دوره گذشته »یخ در باره فقها گفت: شکه  اند فرمودهده محترم در نوشته خود مرقوم نسینو چنانچه مثالً 

نی دوره باطن شروع شده باب خاص امام که یعی اکنون که دوره دوم لخستین مورد توجه بوده ونقرن  ۱۹نی یع

ان باشد. حال کسیکه این دو سه سطر را میخواند اگر با موازین یعیرهبر ش وشوا پیارتباط معنوی با او دارد باید 

 ۱۹تصور میکند که اسالم دارای دو دوره یکی ظاهر و دیگری باطن بوده است که د آشنا نباش شیعهاسالمی و مبانی 

شروع ره باطن که با رهبری شیخ احمد وو دیگری د شده یمرن اول عصر ظاهر بوده که اجتهاد در آن مجاز شناخته ق

شده و او باب خاص امام بوده است و حال آنکه این مطلب بهیچوجه به احادیث وارده از پیغمبر اکرم )ص( و 

است که در اصطالح « من در آوردی»موضوع  یک( اتصال و ارتباط و توافق و تطابق ندارد و ٤) نیرالمؤمنیام

 ل دیگران است.مایه ضاللت و عامل اضال نیزو هر بدعتی  یندگو« بدعت»رع آنرا ش

بنام دین  ءباب و میرزا حسینعلی بها محمدشیخ احمد و سید کاظم ادعای سید علی زیآم بدعتن مقوالت یچنانچه از هم

که بیگانگان از یداند ا نمود و خدا میما را گرفتار انواع بال عزیزن میهو در طی یك قرن گذشته  شدسبز  باب و بهاء

و مرز و بوم را بنام دین موهوم میدانند  تیو ملدست افرادی که وطن ب د ویآینده عا ه منافعی درچخود ساخته  ینئاین آ

 ما بزنند.شه قومیت و ملیت چند هزار ساله ریشه بر یچه ت

ه شیعخ به شیت داده بودند و حال آنکه نسبم فرموده و این عنوان را بشیخ مرقوي لبسنده مطنویز نیدر باب رکن رابع 

ابداع و اعتقاد  بود که واسطه بین امام و مردم است و بعداً حاج کریم خان عنوان رکن رابع راو انسان کامل قائل 
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ن رابع کبر این ر  بوت، امامت دانست و بنانه کامل را رکن رابع ایمان در مقابل ارکان سه گانه توحید، یعبوجود ش

کرده خیلی طبیعی است زیرا هر که  ر خود مخالفتصست و اینکه عقاید شیخ با همه فرق عنیمربوط بشیخ احمد 

د یج کند و بنده شیخ احمد و سیترو بخواهد بنای باطنی را بنیاد نهد و ادعائی کند باید با هم مخالفت کند تا عقاید خود را

بوت خواهم ثادعای باب و بها میدانم که اگر فرصتی بدست بنده افتاد به  گذار هیپاکاظم را روی نقشه و برنامه معین 

 نند.را مبشر بانیان دین خود میدا«! نیرنی نورین»یان این ئرساند چنانچه خود بها

 نخعی فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


