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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 آژنگ :[روزنامه]

 ۱۳۳۵فروردین  ۲۷ :[تاریخ]

 ۴۷ :[شماره]

 

 مذاهب ودر حاشیه ادیان 

 جناب آقای مسعودی مدیر جریده آژنگ

ای بامضای مشیری نام درج اند نامهمفتوح فرموده و مذاهبدر ستونیکه آن جریده شریفه زیر عنوان در حاشیه ادیان 

 مندان بمفاخر ایران گردید.عالقه تأسفشده بود که مورد نهایت 

را قرین حیرت و اعجاب ساخته بزرگتر از آن است که  در صورتیکه این خاتون دانشمند و مشهور ایرانی که جهانی

این اعجوبه زمان قضاوت و اظهار عقیده نماید که از تعصب  دربارهبا نگارشات این و آن تخطئه شود و کسی میتواند 

مطالعه نموده و با  انداو نوشته دربارهغرض خارجی العین آشنا و تواریخی را که مورخین بیعاری و بزبان قرة

رطب و  اال در نظر داشتن محیط آن روز و احاطه و تسلط بالسنه خارجی را داشته باشد و داشتن معلومات وسیع و

یابس بهم بافتن و بر علیه بانوئی که موجب افتخار زنان مشرق زمین است تاختن خیلی آسان است طاهره را در تمام 

العین ایران اهانت شناسند آیا شایسته است که کسی ایرانی باشد و روی تعصب بقرةدنیا یکی از نوابغ و نوادر جهان می

 کند.

 اندازنیطنخان پادشاه مخلوع افغانستان در کابل در گوش نگارنده هللا امانسال صدای همسر امیر  ۲۹هنوز پس از 

ن را مورد ستایش قرار داده و گفت نهضت بانوان افغانی نمود قرةالعی دربارهاست ملکه نامبردار در نطق مفصلی که 

 بمشرق زمین بوجود بیاورد. دگربارهمادر روزگار عقیم است که چون طاهره زنی 

طاهره اهانت  خصوصا  که ما ایرانی باشیم و بمفاخر نسوان شرق جسارت نمائیم و نسبت ببزرگان خود  تأسفزهی 

 کنیم.

او نداریم بلکه ملیت او مورد توجه است چنانچه هیچ وقت اهمیت قائل نشدیم که سعدی یا مالی رومی  ما کاری بمذهب

 سنی بوده یا شیعه، ما بملیت آنها افتخار نموده و شیفته آثار آنها هستیم.

 استدعا دارم این چند سطر را امر بدرج فرمائید.

 برهمن  –اصفهان دروازه دولت 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخوراز اصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی 

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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