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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 جلد سّوم ،مقاالت و رسائل در مباحث متنّوعه

 مراد داودیدکتر علی

 

 دوست عزیز من آقای دکتر نصرت هللا باهر روحی فداه مالحظه فرمایند

سلسلۀ جزوات »مطالعۀ معارف بهائی« را که حاوی  ١١روزی بوسیلۀ تلفن به بنده فرمودید که نسخه ای از شمارۀ 

( مجلّۀ گوهر بود بحضور ١٣۵۴سال سه )آذرماه  ٩جوابی در مقابل مقالۀ آقای سیّد محّمد محیط طباطبائی در شمارۀ 

ب جهت مطالعۀ بهائیان تحریر و تکثیر میشود و شیمۀ اهل [ بحضورتان عرض کردم که این مطال١ایشان فرستاده اید. ]

بهاء این نیست که در برابر مطالب جراید مطلب بنگارند، در صدد مناقشه با ارباب قلم برآیند، مقاالتی به نیّت اثبات 

م« مثل امم تفّوق و احراز فضیلت منتشر سازند، از این راه ناگزیر بمجادلۀ در قول گرفتار شوند و »قصد غلبۀ بر خص

قرون وسطی بر احوالشان غالب آید. زیرا این خود خللی است که اگر حاصل شود جبران آن سهل نیست و باید پیوسته 

دعا کرد که این خسران مبین از اهل بهاء دور ماند. مع ذلک از شما بسبب اینکه آقای محیط را از مطالب آن جزوه 

سال چهار  ٢طالعۀ قسمت اّول مقالۀ ایشان در جواب آن جزوه در شمارۀ مّطلع داشته اید تشّکر نمودم. از آن پس بم

سال چهار )خرداد  ٣( مجلّۀ گوهر موفّق شدم و در انتظار متّمم آن نشستم تا اینکه دیروز در شمارۀ ٢۵٣۵)اردیبهشت 

 ( بقیّۀ جواب ایشان را نیز خواندم.٢۵٣۵

واب بصورت مقاله ای بنگارم و آن را حتّی در بین بهائیان بهمان سبب که عرض شد قصد آن ندارم که جوابی باین ج 

منتشر سازم. مبادا این تسلسل و تعاقب ما را دچار کشمکش سازد و چنانکه شأن اصحاب جدال است بر اثر جّر کالم 

بترک ادب و انصاف و مصالحه و مدارا کشاند. فقط نکاتی را که برای توضیح بعضی از مطالب الزم می شمارم 

ت مکتوبی خطاب به شخص شما که واسطۀ ابالغ مطلب سابق بوده اید می نگارم تا خود بر آنها واقف شوید و بصور

هر کس دیگر را که صالح دانستید مّطلع سازید، بدون اینکه با درج آن در مجلّه ای یا نشر آن بصورت مقاله ای موافق 

 باشم.

طباطبائی صرف تکرار مطالبی شده بود که در مقاالت سابقه نوشته  در این دو شمارۀ مجلّه مقداری از مقالۀ آقای محیط 

بودند و اینک بقصد اثبات این مقصود که جوابی که شنیده اند تغییری در رأی ایشان نداده است و »گوهر مخزن اسرار 

چه گفته ام از سر گیرم. همان است که بود« بار دیگر به تأکید و تأیید آنها پرداخته اند و البتّه روا نیست که بنده نیز آن

 از این رو تنها بدرج مطالبی اکتفا می کنم که فرصت طرح آنها را در همین مقالۀ اخیره بدست داده اند.

از آقای محیط طباطبائی کماکان ممنون بوده و هستیم که اشتباه ادوارد براون انگلیسی و میرزا محّمد خان قزوینی را در 

و بصریح بیان معلوم ساختند که کتاب نقطةالکاف مطبوع در جزء سلسلۀ انتشارات  مقاالت سابقۀ خود روشن داشتند

اوقاف گیب به این هیأت و صورت نمی تواند از حاج میرزا جانی شهید کاشانی باشد. منتها ایشان نمی بایست در مقالۀ 

توانستم احصاء کنم در سه صفحه از دو الحقه بکوشند تا گناه این اشتباه را متوّجه ابوالفضائل سازند و تا آنجا که بنده 

شماره به پنج صورت در این باره تأکید نمایند که »میرزا ابوالفضل گلپایگانی هنگام تجدید نظر و تلخیص این تاریخ 

( و »پرفسور برون... باعتماد قول ۴سال  ٢شمارۀ  ١١۴قدیم را به حاجی میرزا جانی کاشانی نسبت داده.« )صفحۀ 

( و ۴سال  ٢شمارۀ  ١١۴، تاریخ بی نام را همان تاریخ حاجی میرزا جانی معهود می پندارد« )صفحۀ میرزا ابوالفضل

 ١١٧»اگر برون در این کار خطائی مرتکب شده باشد، همان پیروی از نظر میرزا ابوالفضل... بوده ...« )صفحۀ 

خ میرزا جانی« برون را هنگام ترجمه در ( و »خطای میرزا ابوالفضل گلپایگانی در تسمیۀ آن به »تاری۴سال    ٢شمارۀ  

(و قس علی هذا. زیرا که آنچه جناب ۴سال  ٣شمارۀ  ٢٠٨تحت تأثیر اسم حاجی میرزا جانی قرار داده« )صفحۀ 

 ابوالفضائل در این باره در رسالۀ اسکندریّه نگاشته است بعین عبارت چنین است:
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تاریخی از مرحوم حاجی میرزا جانی کاشی که از شهدای طهران و از »آقا میرزا حسین نزد نامه نگار آمد... گفتم که 

خوبان آن زمان بوده است در میان احباب هست. لیکن او مردی بوده است تاجر و از تاریخ نویسی ربطی نداشته و  

براستی مرقوم تاریخ سنین و شهور را ننوشته نهایت چون مردی با دیانت بوده است نقل وقایع را آنچه دیده و شنیده است  

[ و مالحظه میفرمائید که اشارۀ ابوالفضائل بکتابی از حاجی میرزا جانی در تاریخ ٢داشته این کتاب را بدست آرد...« ]

امر بابی است که کسی را شّکی در آن نیست، منتها خطائی که ناشران قزوینی و انگلیسی کتاب معهود مرتکب شده اند  

ریس بدست آورده اند بهمین صورت و هیأت و با این مقّدمه و با این الحاقات و با این این است که نسخه ای را که در پا 

اسم و رسم همان تاریخ حاجی میرزا جانی دانسته اند که ابوالفضائل گلپایگانی بدان اشاره نموده و حضرت عبدالبهاء 

[ بنده در این مورد وارد کیفیّت این ٣]نیز در یکی از الواح وجود کتاب مختصری به این عنوان را تأکید فرموده اند. 

اشتباه نمی شوم زیرا که گفتگوی بنده با آقای محیط از ابتدا در بارۀ تاریخ نبیل زرندی بود نه در بارۀ کتاب حاج میرزا 

جانی کاشانی. وانگهی شرح آن را در مقاله ای که راجع به نسخۀ خّطی کهنه ای از کتاب »بی نام « که تازه به دست  

اده و الحاقات نسخۀ مطبوعه را نمایان ساخته است بر عهده گرفته ام اّما علی العجاله از نقل قول شخص آقای محیط افت

مجلّۀ گوهر نوشته اند.   ٢سال  ١٢و  ١١شمارۀ  ٩۵٨طباطبائی در این باب نمی توانم صرف نظر کنم که در صفحۀ 

جۀ استنباط و فعّالیت تبلیغاتی پروفسور ادوارد برون بوده« »انتساب این کتاب به حاجی میرزا جانی به طور مسلّم نتی

است. پس دیگر حاجتی به عطف این مسئولیّت بر عهدۀ ابوالفضائل از جانب قائل همین قول باقی نمی ماند و این تأکید 

در موردی  در این باره ناروا می شود. اّما آنچه در بارۀ کالم حضرت عبدالبهاء راجع به حاج میرزا جانی آورده و

نوشته اند که »ضمناً باید به یاد داشت که حاجی میرزا جانی معروف به نقطۀ کافی مؤلّف رسالۀ نقطةالکاف که به غلط 

نام او را روی تاریخ قدیم بابیّه نهاده اند غیر از میرزا آقا جان کاشی است که در لوح میرزا نعیم یاد شده است.« )صفحۀ  

ست و این مطلب به وضوح از عبارتی از همان لوح مبارک که خود ایشان در همان ( صحیح نی۴سال  ٣شمارۀ  ٢٠٨

شماره نقل کرده اند معلوم میشود و آن عبارت اینست: »نامه ای که مرقوم نموده بودید با تفاصیل تاریخ آقا میرزا جانی 

( و البتّه آقای محیط ۴سال  ٣شمارۀ  ٢٠۶کاشی و تحریف بی خردان... جمیع واضح و معلوم گردید...« )صفحۀ 

طباطبائی شخصی به نام آقا میرزا جانی کاشانی صاحب تاریخی که به نظر اهل بهاء دچار تحریف بی خردان شده باشد 

غیر از حاجی کاشانی نمی شناسد و مسلّماً او را با میرزا آقا جان کاشی خادم حضرت بهاءهللا که هیچ ربطی به مطلب  

 ندارد اشتباه نمی فرمایند.

از آقای محیط طباطبائی کماکان ممنون بوده و هستیم که اعتبار و امتیاز قطعی کتابی را که به قلم نبیل زرندی در تاریخ 

مجلّۀ گوهر در این باره نوشتند که نبیل  ٣سال  ٩امر بدیع نوشته شده باشد به بیان صریح تصدیق نمودند و در شمارۀ 

عصر بروز این حوادث محسوب می شد و هر چه در این باره مینوشت  زرندی »یکی از شهود معاصر یا چسبیده به

نوشتند که کتاب نبیل زرندی »چون شمشیر آخته   ۴سال    ٢از اسناد دست اّول و دستۀ متقّدم بشمار می آمد« و در شمارۀ  

نتوانند به این  ای می توانست ناگهان بر سر نقطةالکاف چاپ برون فرود آید.« منتهی ایشان به قصد این که اهل بهاء 

سخنان استناد کنند یا ایشان را به قبول نتیجۀ حاصله از تصدیق این مقّدمه دعوت نمایند نمی بایست با اصراری بیش از 

حّد مّدعی شوند که نبیل زرندی چنین اثری نگذاشته و کتابی که مطالب تاریخی آن مبنای تحریر کتاب مستطاب مطالع 

مبارک حضرت ولّی امرهللا باشد ننگاشته است و یا حتّی »چشم احدی به مخطوطی  به قلم  Dawn Breakersانوار 

از آن در عّکا و حیفا نیز نیفتاده« است. اینکه برای اینکه رضای خاطر ایشان حاصل آید و از وجود نسخۀ مخطوطۀ 

سی که در همین اواخر نه تنها این تاریخ اطمینان یابند به زبانی که مقبول قلب مستشرقین و مطبوع طبع محقّقین باشد ک

چشم او به این نسخه افتاده بلکه ظواهر آن را به دقّت سنجیده و آزموده و مطالب آن را مطالعه نموده است به حضورشان 

سطر دارد، قطع  ٣۴تا  ٣٢صفحه است، هر صفحۀ آن  ١٠١۴[ که اصل تاریخ نبیل زرندی شمال ۴عرضه میدارد]

جزو کاغذ دارد، تألیف آن به تشویق آقا محّمد حناساب و اذن  ۶٣سانتی متر است، جمعاً  ١۵در  ٢١صفحات کتاب 

حضرت بهاءهللا صورت گرفته است. سبک شاعرانه دارد. مشاهدات شخصی او و تقریرات بعضی از نفوسی که شاهد 

ای محیط بر این که هرگاه وقوع قضایا بوده اند و تحریرات بعضی دیگر از جمله منابع آن بشمار میرود. اعتراض آق

سلسلۀ مطالعۀ معارف  ١١چنین کتابی وجود می داشت می بایست تا کنون انتشار یافته باشد بنا به شرحی که در جزوۀ 

بهائی آورده شد و در ضمن آن معلوم گردید که انتشار چه مطالبی در حال حاضر وجهۀ هّمت اهل بهاء است مردود  

 است. 

مجلّۀ گوهر نوشته اند: »با وجود آن که در دیباچۀ تاریخ  ۴سال  ٢شمارۀ  ١١۵که در صفحۀ اّما در برابر این مطلب 

قید شده، نمی دانم چرا نسخه ای از این کتاب جامع در سال  ١٣٠۵چاپی منسوب به نبیل زرندی اتمام تألیف آن در 
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ا تعلیقات فراوان به زبان انگلیسی در به برون اهداء نشد؟ تا دو سال بعد، این را به جای آن یک ترجمه کند و ب ١٣٠٧

دو جلد انتشار دهد«. باید از ایشان خواست که یک بار دیگر به مقّدمۀ ترجمۀ فارسی نسخۀ منتشرۀ کتاب مطالع انوار 

نظر کنند و این بار نظر خود را با دقّت بیشتر همراه سازند تا به وضوح تمام بنگرند که نبیل در این مقّدمه میگوید: 

من آن بود که ... مهم ترین حوادثی را که از ابتدای سنۀ شصت یعنی سال اعالن دعوت باب تا کنون )که سال  »مقصد

هجری است( به وقوع پیوسته سال به سال نقل نمایم...« و قول خود را چنین به پایان میبرد که: »از خدا میخواهم   ١٣٠۵

این مقصود مهّم محافظه فرماید و به اتمامش تأیید نماید« و که بنصرت و هدایت خود مرا از اشتباه و خطا در اجرای 

البتّه اگر چنین کنند دیگر مطلب بر ایشان مشتبه نمی شود و تاریخ شروع تألیف کتاب را تاریخ اتمام آن نمی دانند. حق 

 ١٣٠۵ل اینست که به شهادت شخص نبیل زرندی در تلو اوراق اصل کتاب شروع تألیف آن در اواخر ذی القعدۀ سا 

هجری قمری به انتها رسیده و پس از صعود حضرت   ١٣٠٨ربیع االّول سال   ٢۶بوده و تألیف آخرین جزو آن در شب  

تکمله ای بر این تاریخ در شرح صعود آن حضرت نگاشته و دفتر را فرو نهاده و قلم را واگذاشته   ١٣٠٩بهاءهللا در سال  

جامع« او به تعبیر آقای محیط طباطبائی یک سال بعد از مراجعت  و در پی محبوب شتافته است. بنا بر این »کتاب

ادوارد براون از ارض اقدس اختتام یافته است و البتّه چنین کتابی را نمی توانستند به این مستشرق بسپارند تا به قول 

 ایشان »با تعلیقات فراوان به زبان انگلیسی در دو جلد انتشار دهد«.

کّرات گفته اند که چرا حضرت عبدالبهاء در حین انتشار کتاب نقطةالکاف به جای احالۀ تحریر   در جواب این ایراد که به

جواب به امثال ابوالفضائل و نعیم و ادیب و سمندر به نشر همین کتاب مبادرت نفرموده اند، اجازه دهند تا آنچه در جزوۀ 

یخ در حال و استقبال«[ نوشته شد و ایشان آن مطالعۀ معارف بهائی ]تحت عنوان »روش اهل بهاء در نگارش تار ١١

نوشته را نادیده گرفتند باز گفته شود تا توّجه نمایند »که امر حضرت عبدالبهاء به لزوم تحریر جواب در مقابل کتاب 

ایشان   نقطةالکاف نه بدان سبب بود که اهل بهاء تاریخ امر بدیع را بنویسند تا کتابی در مقابل کتابی نهاده شود بلکه قصد

آن بود که با جمع مدارک الزمه و کشف نسخۀ مخطوطۀ قدیمه نشان داده شود که آنچه بنام نقطةالکاف منتشر داشته و  

مقّدمه ای برآن نگاشته اند کتاب اصیل و صحیح و دقیق نیست... و ربطی به حاجی میرزا جانی کاشانی ندارد« و البتّه 

 ی شد.این منظور با نشر تاریخ نبیل برآورده نم

از جمله مطالبی که بر این بنده مجهول ماند کیفیّت اجتهاد آقای محیط طباطبائی در ترجمۀ اسم کتاب حضرت ولّی امرهللا 

جزء اّول یعنی  Dawn-Breakersبه تعبیر »امواج نور« بود. چون تا آنجا که این بنده میدانم در ترکیب انگلیسی 

حکایت از شکافته شدن کرانۀ افق با نور فجر میکند و بنابراین   Breakersبمعنی سحرگاه است و کلمۀ    Dawn   کلمۀ

معنی اسم کتاب نخستین تابش سپیده دم است که کرانۀ افق را میشکافد و پردۀ ظلمت شب را میدرد. این تعبیر لطیف را 

ل باب الباب و قّدوس و  ولّی امر جمال قدم برای تسمیۀ نخستین اشعّۀ نور هدایت در فجر اشراق یوم جدید آورده و امثا 

طاهره و وحید و حّجت را که این قسمت از تاریخ نبیل در شرح احوال آنان است به این صفت ستوده اند و چون آنچه 

از قلِم معجِز ملهم جاری شود به زبان دیگران قابل بیان نیست هیچ کلمه ای در هیچ زبانی نمی توان یافت که یکجا و 

همۀ این معانی باشد. اّما آنچه مسلّم است این که تعبیر »امواج نور« به هیچ وجه متناسب   یک سره و یک باره وافی به

 با اصل مقصود مبارک نیست و عنوان مطالع انوار تناسب بیشتر دارد.

سپاس باید گفت که انتشار جزوۀ مطالعۀ معارف بهائی موجب شد که در بعضی از موارد آقای محیط طباطبائی به بعضی 

اشتباهات واقف شوند و در صدد اصالح یا ترمیم آنها برآیند و بدین ترتیب از تحریف حقائق امور که ممکن بود در از 

آتیه با استناد به مقاالت ایشان صورت پذیرد ممانعت نمایند. از جمله اشتباه در ذکر اسم کتاب حضرت عبدالبهاء را 

وفا« پذیرفتند، از جمله قبول فرمودند که منظومۀ نعیم سدهی کتابی مرتفع ساختند و »تذکرةالوفا« را به جای »اتمام ال

در رّد نقطةالکاف براون نیست و عّمال مطبعه از یک عبارت مقالۀ ایشان در سه مورد سه کلمۀ »که« و »خود« و  

د. پس »شد« را حذف نموده و از قضای روزگار جمله ای ترتیب داده اند که در عین صّحت ارکان خود را نقض میکن

باید جملۀ مقالۀ سابقه به این صورت خوانده شود. »و دیگر به تدوین کشف الغطاء با استمداد از نعیم شاعر سدهی )که(  

برای تنظیم استداللیّۀ )خود( معروف )شده( نیازی در کار نبود.« و از جمله معلوم داشتند که ایشان در مقالۀ خود انتشار 

را سی چهل سال بعد از وفات نبیل نوشته بوده و باز عّمال مطبعه کلمۀ چهل را  ترجمۀ انگلیسی تاریخ نبیل زرندی

 اسقاط کرده و مطلب را به صورتی که صحیح نیست درآورده اند.

 امان از کارگران بی انصاف چاپخانه های ایران که تا این حّد بر اهل تحقیق ستم روا میدارند!
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ورزیده و تصحیح آنها را مطابق آنچه به حضورشان عرض شده بود قبول اّما در بارۀ چند مطلب دیگر کماکان اصرار 

ننموده اند. از جمله بار دیگر تصریح و تأکید فرموده اند که کتاب »تذکرةالوفاء که هفتاد و اندی سال پیش در حیفا چاپ 

دیگر از ایشان خواستار شوم  شده و سی سال قبل آنرا خوانده ام...« و بدین ترتیب این بنده را وادار ساخته اند که بار

که نظر دیگری به تذکرةالوفاء که نسخه های آن در طهران فراوان است بیندازند و در مقّدمۀ آن بصراحت بنگرند که 

هجری قمری یعنی پنجاه و  ١٣۴٢میالدی مطابق جمادی االّول  ١٩٢۴کتاب مزبور نخستین بار در تاریخ ژانویۀ سال 

اندی سال پیش از این در حیفا به طبع رسیده است و هفتاد و اندی سال پیش از این حتّی کتابی بدین نام از قلم مولی العالم 

صادر نشده بود تا ایشان به خواندن آن موفّق شده باشند. از جمله بار دیگر در سه مورد از مقاله اصرار ورزیده اند که 

هجری قمری تألیف شده است و در این باره چنین نوشته اند: »نسخه ای از مقالۀ  ١٣٠٣لۀ سیّاح در تاریخ کتاب مقا 

برون به عّکا، از طرف مؤلّف به او اهداء شده است و بنا به نوشتۀ برون که شاید از خود مؤلّف  ١٣٠٧سیّاح در سفر 

 ١٣٠٧ن به عّکا، تألیف شده و نسخۀ اهدائی به او در یعنی چهار سال قبل از سفر برو ١٣٠٣میزبان شنیده باشد، در 

 (۴سال  ٣شمارۀ  ٢٠۵کتابت یافته است.« )صفحۀ 

برای رفع این شبهه اجازه می خواهم که کمی قائل به تفصیل شویم تا بتوانم این مطلب را نه تنها برای »محفل انس« 

 بلکه برای اهل انصاف از همۀ اصناف روشن سازم.

ه از ایشان نیست بلکه از ادوارد براون است. ادوارد براون در مقّدمۀ ترجمۀ انگلیسی کتاب مقالۀ سیّاح تقصیر این اشتبا 

 در شرح تحویل این کتاب مستطاب بوی چنین نوشته است: 

»گفتند که کتاب تاریخی جدیداً تدوین شده که موجود و مسلّم و صحیح است. شرح وقایع را تا حدود ایّام کنونی دارد. در 

مان روز کتاب مزبور را به من دادند و همین کتاب است که ترجمۀ متن آن به انگلیسی به عمل آمد.« پس مالحظه ه

میشود که ادوارد براون از میزبانان خود فقط چنین شنیده که مقالۀ سیّاح جدیداً تدوین شده است و این خود او بوده که  

است. و قول خود او در مقام دیگری از همین مقّدمۀ انگلیسی چنین  تاریخ تألیف کتاب را چهار سال قبل از آن پنداشته

 است: 

)ترجمۀ انگلیسی( استنباط میشود که در حدود  ۶٧»این کتاب تألیف جدیدی است و از یکی از جمله های آن در صفحۀ 

له ای  در شرح همان جم ۶٧هجری قمری( نوشته شده است.« و در حاشیۀ صفحۀ  ١٣٠٣میالدی )مطابق  ١٨٨۶سال 

که مورد استناد اوست میگوید که چون مؤلّف کتاب فرموده است که »قریب سی و پنج سال است که از این طائفه مخالف 

اصل مقالۀ سیّاح، طبع بمبئی( و بنا به اجتهاد ادوارد براون شروع   ٩۶دولت و مغایر ملّت امری حادث نشده...« )صفحۀ  

ۀ تیراندازی به ناصرالّدین شاه که در همان سال رویداد باید گرفت، پس هجری قمری که واقع ١٢۶٨این مّدت را سال 

هجری قمری باشد. و حال آنکه اگر کسی مطالب مقالۀ سیّاح را بدقّت   ١٣٠٣تاریخ نگارش این مطلب در این کتاب باید 

ر شدن حضرت بهاءهللا از دستگی  ٧٠و بترتیب از نظر بگذراند آشکارا می بیند که بعد از شرح واقعۀ مزبوره در صفحۀ  

 چنین فرموده اند: ٩۶تا صفحۀ  ٩٠سخن گفته و رشتۀ کالم را به نفی آن حضرت به بغداد کشانیده و از صفحۀ 

»تا آنکه بهاءهللا به اذن پادشاهی خارج از طهران و مأذون سفر عتبات عالیات شد. چون به بغداد رسید و هالل محّرم 

دمید... به قسمی حرکت نمود  که قلوب این طایفۀ منجذب و اکثر اهالی عراق ساکت و سنۀ شصت و نه... از افق عالم 

صامت و بعضی متحیّر و برخی متغیّر بودند. بعد از یک سال توقّف دست از جمیع شؤون گسسته و اقربا و تعلّقات را 

عراق سفر نمود و قرب دو سال در ترک نموده بدون اّطالع اتباع تنها و منفرد و بی همراه و معین و انیس و رفیق از 

کردستان عثمانی اکثر اوقات در محلّی دور از آبادی در کوه مسّمی به سرگلو منزل داشت... چند نفر بآنجا شتافتند و 

تضّرع و زاری آغاز نمودند کثرت تضّرع جمیع سبب رجوع گردید و هر چند این طایفه از این وقوعات عظیمه از قتل 

ل و اضطرابی حاصل ننمودند... ولکن ... بی خبری سبب شد که در بعضی جهات اغتشاش حاصل رئیس و سائره تزلز

گشت و چون تعّرض شدید دیدند دست به مدافعه گشودند لکن بعد از رجوع، بهاءهللا در تربیت و تعلیم و آداب و تنظیم 

ن فساد و فتن خاموش گردید و منتهای قرار و اصالح احوال این طایفه جهد بلیغ نمود به قسمی که در مّدت قلیله جمیع ای

و سکون در قلوب حاصل شد و ... قریب سی و پنج سال است که از این طایفه مخالف دولت و مغایر ملّت امری حادث  

 نشده و مشاهده نگشته...«. 

بهاءهللا از که سال رجوع حضرت  ١٢٧٢از این قرار به خوبی میتوان دریافت که این سی و پنج سال را از حدود سال 

 ١٣٠٧سلیمانیّه به بغداد است محسوب داشته اند و به آسانی میتوان پی برد که مقالۀ سیّاح را در حدود اوائل همان سال 
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هجری قمری نگاشته و در سال ورود ادوارد براون نسخۀ کتاب را به خّط زین المقّربین که تاریخ  ١٣٠۶یا اواخر سال 

قمری است به این مستشرق اهدا نموده و گفته اند که »جدیداً تدوین   ١٣٠٧دی االولی  جما  ١٨اتمام تحریر آن شب جمعه  

شده است« و استتنباط ادوارد براون که این اشتباه را باعث شد و عالوه بر آقای محیط طباطبائی به بعضی از مؤلّفین 

 [ ۵بهائی نیز انتقال یافته صحیح نیست. ]

کند صریح بیان حضرت عبدالبهاء در اواخر کتاب در اشاره به تاریخ شهادت سلطان دلیل دیگری که رأای ما را اثبات می

الّشهداء و محبوب الّشهداء در اصفهان است. در این باره می فرمایند: »در اصفهان ده دوازده سال پیش واقع شد که دو  

( و چون این واقعه در ١٣۶)صفحۀ برادر از سادات طباطبائی سیّد حسن و سیّد حسین از اهالی اصفهان بودند... الخ« 

اتفّاق ]اتّفاق[ افتاده است بنا بر این ده دوازده سال بعد از آن سال، تاریخ مصادف با فاصلۀ بین سالهای  ١٢٩۶سال 

می شود که سال ورود ادوارد براون به عّکا و تشّرف او  ١٣٠٧یا به عبارت دقیقتر قرب همان سال  ١٣٠٨و  ١٣٠۶

است و اینها همه مورد غفلت مستشرق سابق بوده و محقّق الحق را نیز به اشتباه افکنده است. البتّه به ساحت اقدس ابهی  

این بنده حاضرم که اگر خالف آنچه می گویم در این مورد و در هر مورد دیگر با سند صحیح تر به ثبوت رسد معترف 

را دعوت به رجوع از اشتباه می کنم تا مبادا به خطا شوم ولیکن تا چنین نشود آقای محیط طباطبائی و هرکس دیگر 

 ثبت این اشتباهات در جراید و کتب باعث تلقّی آنها به صورت مدارک قابل استناد در آینده گردد.

اّما رفع اشتباه، شخص محقّق را حاصل نمی آید مگر اینکه نخست سلب اعتماد از حافظۀ خویشتن نماید و بنا بر این 

که آن هم از فنون فلسفه است ابتدا باید دعوت کنم که در   (Methodologie)علّم اسلوب تحقیق  فاضل محیط را به نام م

تحقیقات تاریخی، محفوظات خود را یک سو نهند و از رجوع به یادداشت هائی که از مأخذ مطالع بر می دارند در هیچ  

گوهر فرموده اند که »از همۀ اینها بر لوح   مجلّۀ  ۴سال   ٣از شمارۀ    ٢٠٧موردی غافل نمانند. فی المثل آنچه در صفحۀ  

خاطر امین و وفادار خود به موقع یادداشت برداشته ام« از این پس دیگر نفرمایند، زیرا لوح خاطر هیچکس چندان امین 

و وفادار نیست که وقایع و حوادث و مطالب را بدون تحریف و تغییر تحصیل و ضبط و تذکار کند. همین اعتماد به 

ر مورد کتاب تذکرةالوفاء که به اقرار خودشان سی سال قبل آنرا خوانده اند باعث این شده است که در تاریخ حافظه د

تألیف این کتاب اشتباه کنند، همین اعتماد به حافظه باعث شده است که نام کتاب »اتمام الوفا فی ترجمة حیاة الخلفاء« به 

رةالوفاء فی ترجمة حیاة قدماء االحّباء« از آثار حضرت عبدالبهاء تألیف شیخ محّمد خضری را به جای نام کتاب »تذک

گرفته اند، نام آقا جمال خوانساری از فقها و حکما و ظرفای اسالم را نیز با نام آقا جمال بروجردی از ناقضین عهد 

شماره از مجلّۀ  همان  ٢٠١در صفحۀ  ٣۶و سطر  ٢٠حضرت بهاءهللا اشتباه نمایند و این اشتباه را دو بار در سطر 

گوهر تکرار فرمایند، همین اعتماد به حافظه باعث شده است که در یک مورد به عنوان طعنه ای که بر این بنده می 

زنند بفرمایند: »آقای دکتر البد فرائد میرزا ابوالفضل گلپایگانی را خوانده اند و می دانند که سبک اهل بهاء در تحقیق 

( و حال آنکه با یک رجوع اجمالی به اوایل مقالۀ ۴سال  ٢شماره  ١٢٠عا می باشد.« )ص از اّول همانا قبول نفس ادّ 

اولی از کتاب فرائد بر ایشان معلوم میشد که عنوان این مقاله: »در بیان مقصود و مّدعای اهل بها و ادلّۀ مثبتۀ این اّدعا« 

 ١٧تا صفۀ ]صفحۀ[  ٨ک نموده و نخست از صفحۀ است و ابوالفضائل به صراحت نفس اّدعا را از ادلّۀ اثبات آن تفکی

ادلّۀ مثبتۀ این اّدعا را اقامه  ١١۶تا صفحۀ  ١٧مّدعای اهل بهاء را معلوم داشته و از آن پس در چهار فصل از صفحۀ 

 کرده است. 

یکی از عجایب مطالب اصراری است که در اثبات وجود امالک وسیعه و اموال باهظه برای حضرت بهاءهللا و اختالف 

وّراث بر سر تقسیم این میراث نموده و آیه کتاب عهدی را مبنی بر این که »افق اعلی از زخرف دنیا خالی است« و  

ا اخذ مطالب از کتب بعضی از احبّاء مثل »خاطرات عّکا« »گنج نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیم« صواب نشمرده اند و ب

 Ladyتألیف لیدی بالمفیلد  (Chosen Highway)تألیف جناب دکتر یونس خان افروخته و »شاهراه منتخب« 

Blomfield  و نقل اقوال از بعضی از اشخاص و تمّسک به بعضی از کتب ردیّه کوشیده اند ثروت عائلۀ مبارکه را

و حتّی بحساب تسبیح و قرآن و تاج درویشی و فرش و پردۀ حضرت بهاءهللا نیز رسیده و امالک واقعه در برآورد کنند 

شهر عّکا و کوه کرمل را شاهد آورده اند. بحضورشان باید عرض کرد که آنچه مسلّم است حضرت بهاءهللا پسر میرزا 

مار می رفت و از امثال شاهزادگان و اقران بزرگ نوری بود و میرزا بزرگ از جملۀ اعیان طهران و مازندران بش

امرای ایران بود و باغها و قصرها و قریه ها و مزرعه ها داشت و بالجمله کسی بود که قائم مقام فراهانی خطاب به او 

می نوشت »مخدوم معّظم مکّرم چیزی نخواستم که در آب و گل تو نیست...« یا »حبّذا بخت مساعد که پس از چندین 

[ منتهی اّول بسبب  ۶انۀ التفات مخدوم مشفق مهربان مشعر بر گله های دوستانه و نصائح مشفقانه رسید...« ]گاه پرو
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عداوت حاج میرزا آغاسی با این عائله و صداقت این عائله با قائم مقام و آخر بسبب دعوت جدیده، جملۀ آنها را بتاالن 

رغ از متاع دنیا که مناسبت با شأن وی نداشت روانۀ بغداد و و تاراج و غارت و حراج بردند و صاحب امر ابهی را فا

سرگشتۀ سایر دیار و بالد ساختند و به عّکا رسانیدند و در حصن عّکا در آغاز بزندان سپردند و سرانجام تحت نظر 

فرشی  گرفتند تا روزی که روی در پس پردۀ عّزت نهان داشت و جهان را بجهانیان واگذاشت. در خانۀ چنین کسی اگر

و پرده ای یا بدست او سبحه ای یا بر سر او پشمین کاله درویشی بجای مانده باشد آقای محیط طباطبائی نباید مستبعد 

بدانند. اّما امالکی که در حیفا و عّکا و کرمل از آنها صحبت میدارند اموال عمومی این جامعه بوده و هست و تعلّق به  

ن حضرت نداشته و ندارد و بسیاری از آنها پس از صعود حضرت بهاءهللا ابتیاع شخص حضرت بهاءهللا و افراد عائلۀ آ

شده است و جمال ابهی و خلف صدق او و حفید مجید او هرگز این جمله را از آن شخص خود ندانسته اند. منتهی چون 

» شخص حقوقی« باصطالح در زمان حیات آنان، حیاتی که محاط به بلیّات و محفوف به آفات بود، جامعۀ بهائی بعنوان  

امروز که بتواند صاحب امالک و متصّرف در اموال باشد درنیامد و همچنان مهجور و مظلوم و منهوب ماند این امالک 

ناگزیر بر حسب ظاهر باسامی اشخاص انتساب و انتقال یافت و البتّه در این میان بعضی از برادران یوسف کنعان که 

وتّشان گم شد« از همین امر استفاده کردند و اگر توانستند از گوشه ای چیزی فراچنگ با بدان نشستند و »خاندان نب

 ٢٠٣آوردند و اینک این همه در هرجا امالک عمومی جامعۀ جهانی بهائی است و شاید آقای محیط طباطبائی در صفحۀ  

»غالب آنها هنوز در ملکیّت نوع  مجلّۀ گوهر بهمین معنی اشاره کرده باشند، آنجا که نوشته اند:  ۴سال  ٣از شمارۀ 

 جدید فلسطین باقی است.«.

دیگر از جملۀ غرائب این است که کوشیده اند که حضرت عبدالبهاء را با نقل شواهد از اقوال نفوس مختلف متّهم باخفای 

بالغ کنید مقصد اصلی و معنی حقیقی امر بهائی و متّصف به جبن و خوف و تقیه سازند. از قول این بنده بحضورشان ا

که التزام حکمت عملی در اعالن دعوت بمنزلۀ تدبیر صائب هر نفسی است که خود را مسؤول امر عظیم شمارد. 

مراعات سیر تدریجی تربیت روحانی در شأن هر مربّی آسمانی است. تکریم شعائر اسالم و حفظ احترام شریعت 

س ادیان که تعظیم رسوم و تجلیل آداب جملۀ ملل را ایجاب خیراالنام از آداب قیّمۀ اهل بهاء است. اعتقاد بوحدت اسا 

میکند جزء تعالیم اصلیّۀ قلم اعلی است. اطاعت حکومت متبوعه جزء فرائض وجدانی و ایمانی این جمع است. آنچه  

اد داد و بدست توانای عبدالبهاء انجام گرفت و آرزوی اهل نفاق را در هدم ارکان دین مبین در یوم لقای رّب العالمین بب

سبب تحریک بغض و حسد و عناد در »اخوان عدوان« گردید همین بود. و ااّل عبدالبهاء نه بیم جان و نه امید نان داشت،  

از همین رو در سراسر دورۀ حکومت عثمانیان که اکثر اّیام عمر او در آن دوره گذشت هرگز در میان پرند و پرنیان 

صار را انتظار برد، یا تهدید به صحاری افریقا و چوبۀ دار شد. آنچه او را از نبود، یا در درون حصار زیست یا این ح

این بلّیات نجات داد تا کار خویشتن بانجام رساند و ندای امر بهاء را به اقاصی اروپا و امریکا کشاند حسن قضا و ارادۀ 

حرای فیزان فرمود، گاهی انقالب خدا بود که گاهی سوء قصد دیگران را به سلطان عبدالحمید وسیلۀ نجات او از ص

را سبب آزادی او از زندان مقّدر نمود و گاهی با شکست جمال پاشا در جنگ مصر وی   Jeuns Turcsترکان جوان 

را از چوبۀ دار وارهانید. با همۀ این احوال اگر عبدالبهاء مراعات تقیه هم فرموده بود آقای محیط طباطبائی و سایر 

م راسخ دارند چگونه می توانستند بسبب امری که شعار ائّمۀ اطهار است اعتراض بر آن بزرگوار کسانی که در تشیّع قد

[ را از جانب قدوۀ احرار و ابرار ناروا شمارند. باز اگر دیگران چنین ٧روا دارند و »ستر ذهب و ذهاب و مذهب« ]

 گویند قولشان با همۀ غفلت، راهی بدهی دارد...

ن تطویل کالم که باعث تصدیع شما گردید پوزش می خواهم و از شما توقّع دارم که از آقای باری، دوست عزیز، از ای

محیط طباطبائی نیز که قبالً شرحی در بیست صفحه در جواب مقاالت ایشان نوشته و مطالب یک شماره از نشریۀ 

معذرت بخواهید و ضمناً [ و موجب مالل حال ایشان شده ام از قول بنده ٨مخصوصی را باین شرح اختصاص داده ]

واسطۀ ابالغ امتنان بحضورشان باشید، چرا که در یک مورد بر سر ارفاق آمده و از راه اشفاق بنده را در حکم فرزند 

 (. ۴سال  ٣شمارۀ  ٢٠٧خود خوانده اند )صفحۀ 

 

 

ست لطفاً به نشانی ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده ا]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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