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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 مقاالت و رسائل در مباحث متنّوعه، جلد سّوم

 مراد داودیدکتر علی

 

 ... کس نزند بر درخت بی بر سنگ
الخصوص برای نخبه اهل فضل در بین احباء تازگی ندارد این که عرض کردم هیچ چیز هیچ چیز برای احبّاء علی

اعلی آشنا و بدانچه که باید تا پانصد هزار سال بگذرد بنحو ندارد مقصودم این بود که جمعی که با خطابات قلمتازگی 

کلّی و اجمالی، تا مّدت بسیار زیادی از این کور را هم بطور تفصیلی، واقفند و بعلم الهی که به آنها تعلیم شده است 

بعضی از مطالب است که موقع ابالغ و موقع استماع آنها فرا  اطالع دارند هیچ مطلبی برایشان تازه نیست،. فقط

رسد. بنابر این رسد و بعضی با فواصل مختلف میرسد و بعضی به کّرات میرسد، بعضی از آنها گاه به گاه میمی

که باید در دانند ولو از لحاظ تطبیق کلیّات بر جزئیات الزم آید که مثالً روش خاّصی راهمیشه اّحباء همه چیز را می

دانند. موردی اتّخاذ کنند بدانها ابالغ نمایند، اّما آنچه مسلّم است به طور کلّی و به نحو اجمالی همیشه همه چیز را می

مثالً در ضمن لوح مبارک که تالوت شد و استماع فرمودید مطلبی بود که یکی از مصادیقش همان است که امروز به 

است که قبالً در سایر مجالس به خدمتتان عرض شده است و همان خواهد بود که   شود.و همان بودهخدمتتان عرض می

شود بنابر این از این پس دیگران به خدمتتان عرضه خواهند داشت فقط گاهی در بارۀ بعضی از این مصادیق تأکید می

ن بهتر بود که مثل دیگران در اید و بنابر ایای نشنیدهاگر از این مجلس تشریف بردید و توّجه فرمودید که مطلب تازه

پشیمان و پریشان نشوید و مّسلم است که   کردید، از این امرای از تلویزیون تماشا مینشستید و برنامهخانه می

 شوید. نمی

 گوید:از اشعار ابو تّمام یکی از شعرای بزرگ عرب است که می

 طویت اتاح لها لسان حسود و اذا اراد هللا نشر فضیلة 

 [١ما کان یعرف طب عرف العود ] لوال اشتعال النار فی ما جاورت 

 گوید: ترجمه الزم نیست، فقط برای تکرار مضمون عرض میکنم، می

کند. یعنی "وقتی خدا بخواهد فضیلتی را که پیچیده و پنهان شده است گسترده کند، زبان حسود را به طرف آن دراز می

ن فضیلت پیچیده و پوشیده و نهان شده را ظاهر سازد. اگر آتش شعله نکشد و به  سازد تا ایزبان حسود را آماده می

 تواند منتشر شود". جوار خودش نرسد و در عود نگیرد بوی خوش عود چگونه می 

ها ) که هرگاه عاقل ها و مؤثرتر از همه مخالفتدر بین همۀ رفتارهائی که دیگران با ما میکنند، بدتر از همه خصومت 

گیرند و به این مطلب ما دهند( سکوتی است که اگر بتوانند در برابر ما پیش میقط همان یک رفتار را ادامه میباشند ف

شود ها به پا میفرمایند که در ممالک سائره وقتی از این نهضتاند. در مقاله شریفه میرا حضرت عبدالبهاء توّجه داده

خواهند از سرعت انتشار امر [ پس اگر مخالفان ما می٢شود. ]میچون مخالفتی در مقابل نباشد، از قّوتش کاسته 

ممانعت کنند فقط یک کار باید بکنند و آن سکوت است. اّما چون مقّدر است که نباید بتوانند در مقابل امر بهائی 

است که ما   کنند. به همین سبب شکنند و حمله میمقاومت کنند، بزرگترین حربۀ خود را از دست میدهند، سکوت را می

کنیم، مساعدت به انتشار فضلتی که سکوت آنها که  همیشه هر حمله و هر تعرضی را به عنوان مساعدت تلّقی می

شد، پیچیده و پوشیده و کنار گذاشته بود. از حسن قضا مخالفین ما هیچ وقت در مقابل امر باعث سکوت ما هم می 

ایم. گرفتند و بستند و زدند ها بردهاند و ما از آن حمله بهرهبی حمله کردهاند ساکت بنشینند. هر آن به ترتیبهائی نتوانسته

و کشتند، از این خونها که ریختند دیدیم که چه اشجاری سقایه شد و قد برافراشت. با تبعیدی که کردند امر بهائی را 

مبارکتان هست. در بیابان  دهند در نظرتوانست نرسد فرستادند. بیانی که به حضرت باب نسبت می بجاهائی که می
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بایست این آثار به جاهائی برسد که اگر مّکه دزدی خورجین حامل آثار مبارکه را زد و برد. گفتند نگران نباید بود می

 [٣رسید. ]برد نمیاین دزد نمی

مان طور بشود که  گیرد و باید هم هشود و ااّل هر کاری به ارادۀ خدا صورت میالبتّه اینها همه به زبان ما گفته می

شود. حضرت بهاء هللا را از خاک ایران به بغداد در خاک عثمانی تبعید کردند. در خاک عثمانی هم با فشار و می

اجبار و قهر و غلبه از بغداد به اسالمبول و ادرنه و عّکا فرستادند و در قلعۀ عّکا به زندان سپردند و بدین ترتیب به 

ر سراسر این اقالیم بلند آوازه ساختند. و عجب این است که اینک در زمان ما، دست خودشان ندای امر او را د

زنند که چرا مرکز بهائی در اسرائیل است. شما را به خدا تماشا کنید خودشان صاحب امر را به زور خودشان داد می

افکنند و در همان به زندان میبرند و سرانجام در محّلی از وطن بیرون میکنند و منزل به منزل به قّوۀ قاهره پیش می

گویند چرا مرکز امر بهائی در آنجاست. بنابر این مقّدر است که ما همیشه  دارند و اینک میمحّل تا دم واپسین نگاه می

در معرض حمله باشیم. اقسام حمالت را بپذیریم. گاهی این حمالت به صورت تضیقات است، به صورت بلیّات است.  

اتی که به مفاد لوح مبارک سلطان بارانی برای کشتزار امر بهائی و روغنی برای چراغدان این همان تضییقات و بلیّ 

اند همۀ قوای علمی و ادبی و مدنی تحریک خواهد [ اّما همیشه به صورت بلیّات و مصائب نیست. فرموده ۴امر است. ]

اب، به صورت بحث و احتجاج در مورد [ به صوت تالیف کت۵شد و برای حمله به امر بهائی به کار خواهد افتاد ]

معتقدات و تعالیم، به صورت رّد و انکار مطالب ومعانی، چه کتبی و چه شفاهی، چه در جراید و نشریات و کتب، چه  

در مجالس و مدارس و منابر، چه در کوچه و بازار و میدان و خیابان، با استفاده از همه اقسام وسائل قدیم و جدید. 

اند فهرست برداری کنند، آنوقت شد که همۀ کتب و رسائل و مقاالتی را که در رّد امر بهائی نوشتهشاید جای آن با 

طائل باشد؟ این تواند بالای را پر کند. آیا این همه تطویل میتواند کتابخانهمالحظه خواهید کرد که چه خبر است. می

تواند بیهوده و بیجا از طرف این اشخاص بوده باشد؟ یعنی میتواند غیر الزم همه حمله، اینهمه گفتار، اینهمه ردیّه می

بایست منتشر شده باشد؟ البتّه اینها نشانۀ تأثیر امر بهایئ است، نشانۀ عظمت و جاللت و قدرت این امر است. چرا می

ین که رّد  بنشینند و عمری صرف کنند وانتقاد بنویسند بر مطلبی که تأثیر ندارد. این کار را چه کسی میکند. هم

کند، جاللت و هیمنه دارد. آنچه از شما گویند و انتقاد میکنند نشانۀ این است که امر بهائی تأثیر مینویسند و بد می می

شود که به احبّاء بفرمائید همین است. وقتی نشان دهید که هر چه بد بگویند نشانۀ عظمت   خانمها و آقایان تقاضا می

فهمند که امر  شود. می شنوند به طور مثبت تقویّت می قابل آنچه به عنوان مذّمت امر میامر است روحیّات احبّاء درم

اعتناء از کنارش میگذشتند. در عالم اندازند و ااّل بیگیرد و ناگزیر به سوی آن تیر میبهائی هدفی است که چشم را می

لبدعة تموت بترک ذکرها )بدعت با ترک ذکرش اند: ااسالم عبارتی شهرت دارد که شاید حدیث باشد و آن این که گفته 

می میرد( مالحظه می فرمائید که خود مسلمین این قرار را گذاشته اندکه وقتی با بدعتی روبرو شوند ذکر آنرا ترک 

دانند که با ترک ذکرش این وقتی نمیتوانند ذکر ما را ترک کنند پس دین ما را بدعتی نمیکنند تا از میان برود. بنابر

 اندازند.گیرند و تیر میاند. به همین جهت است که پیوسته هدف میاند، این را احساس کردهیرد. این را فهمیدهبم

المرام با عقائد متفاوت و متضاد و متناقض با یکدیگر بر المشرب و مختلفیکی از عجائب امور اتّحاد اشخاص مختلف

اخامهای یهودی با ح همدان  ی سوابق زیاد دارد. در کاشان وضّد امر بهائی است و این موضوع در تاریخ امر بهائ

شدند. بنابر این علمای اسالم برای مخالفت با بهائیان متّحد شدند، چرا؟ زیرا که یهودیانی هم بودند که بهائی می

خطر  دادند تا با امری مخالفت کنند که به عنواناشتراک منافع در میان بود. حاخام و ماّل دست به دست هم می

نمود. در یزد دستورهای زرتشتی با علمای شیعه متّحد شدند و در برابر بهائیان صف مشترک در مقابلشان جلوه می

جدال آراستند. اینک نوبت به علمای نصاری رسیده است که با فقهای اّمت ناجیه هم دست و همداستان شوند: جهود و  

سا کلماتی است که اشخاص غیربهائی چون بخواهند کلیمیان و مسلم، گبر و مسلم، ترسا و مسلم، جهود و گبر و تر

برند. و البتّه اینان هم به زعم این اشخاص دشمنند، مسیحیان و زرتشتیان را تحقیر کنند به این اسامی از آنها نام می

 دشمن خدا. بقول افصح المتکلمین:

 گبر و ترسا وظیفه خور داری ای کریمی که از خزانۀ غیب 

 تو که با دشمن این نظر داری  دوستان را کجا کنی محروم 

دهند برای اینکه با امر بهائی مخالفت نمایند. مبّشرین کسانی که با اصل و فرع اسالم مخالفند، دست به دست مسلم می 

لبهاء [ حضرت عبدا۶پرتستان از آن ابتدا که در این مملکت رخنه کردند و این رخنه گویا از ارومیّه شروع شد ]

 [ ٧فرمودند که اطفال بهائی را به مدارس اینها نفرستند. ]
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یعنی از همان ابتدا اّولین مقاومت روحانی ومعنوی که در برابرشان احساس شد از طرف احبّآء بود و خودشان هم به  

با نظر حسادت نگاه این معنی توّجه یافتند و بعدها هم همیشه در نظرشان باقی ماند. اینها همواره نسبت به امر بهائی 

ها و ثروتمندترین و ها و حکومت ترین دولتدیدند که خودشان با اتکاء و استظهار به قویکردند برای اینکه میمی

شوند. اّما بهائیان، در نهایت ضعف ظاهری، در کنند ومّوفق نمیمتنفّذترین قوای قاهرۀ عالم در این ممکلت کار می

کند، و از همین شوند. و البتّه این امر جلب حسادت و در نتیجه نشر فضیلت میموفّق میکمال مظلومیّت کار میکنند و 

فهمیدند کسی بهائی است با او حرف گیرد. اینها وقتی که میجا مبّشر پرتستان هم جزء مخالفین امر بهائی قرار می

کرد روزی با دختری بهائی خش میشد و در بین مردم جزوه پزدند، یکی از این مبّشرین که سوار اتوبوس مینمی

روبرو شد. اتوبوس خلوت بود دو سه نفر در دو نیمکت که در طبقۀ پائین اتوبوسهای دو طبقه روبروی هم قرار 

هللا گیرد نشسته بودند. آقای مبّشر شروع به ذکر فضائل عیسی مسیح کرد. البتّه نه آن فضائل که از خصائص روحمی

دانست، از جمله مزایا ومواهب عیسی بدانها اعتراف داریم، بلکه آنچه خود او فضیلت می و کلمةهللا است و ما همه

مسیح آن بود که در وجود مبارک او شهوت نبود و دیدید که زن نگرفت. این دختر انتظار داشت که مسلمانانی که 

یچ نگفت دختر بهائی پرسید که اند به مقام جواب برآیند زیرا که حضرت محّمد زن گرفته است. چون هیچ کس هنشسته 

خوابید؟ گفت بلی پرسید که حضرت خورد؟ گفت بلی. پرسید که حضرت مسیح میجناب آقا ، حضرت مسیح غذا می

نوشید و و و و؟ در جواب همۀ آنها گفت بلی. پرسید این کارها را چرا میکرد؟ گفت پوشید و آب میمسیح لباس می

نوشید و  خورد و هم میر گفت بنابر این کسی که به اقتضای هیکل بشری خود هم می باالخره همۀ اینها الزم بود. دخت

گرفت چه اشکال داشت. این هم یکی از همان کارهاست، اقتضای طبیعت بشر خوابید اگر زن میپوشید و هم میهم می 

با من حرف نزنید و عجیب است و مسیح به حسب ظاهر بشر بود. مبّشر در این مقام فوراً فرمود شما بهائی هستید و 

این بود که دیگران نیز به محض اینکه شنیدند آن دختر بهائی است، بنای تعرض را به وی نهادند و او ناچار از 

شدند با موفّقیت یک جمع مظلوم و معصوم و  ای از کارهای این حضرات بود، مواجه میاتوبوس پیاده شد. این نمونه

آمدند، نصیبی همراه بود بر میمقام مقایسه با قدرت واهمیّت خود که با ناکامی و بی رنج دیده و بال کشیده و چون در

ای دارد. این مقاله ترجمه شد و در اخبار امری انتشار یافت. شد. ادوارد براون مقالهرگهای گردن به حمیّت قوی می

[ به چاپ سربی در مطبعه چاپ ٩شمسی هجری قبل از انحالل مدرسۀ تربیت ] ١٣١٣[ اخبار امری قبل از سال ٨]

کنند که  های آن سالها من این ترجمه را خواندم. نوشته بود که مبّشرین مسیحی شکایت میشد. در یکی از شمارهمی

بایست البتّه توّجه دارید که مقاله را ادوارد براون نوشته است و می(شوند شویم ولی بابیها موفّق میچرا ما موفّق نمی

گفته باشد زیرا امر بهائی هر قدر بلند آوازه شد وانتشار عام یافت و در کشور خود او نیز علم برافراشت کماکان بابی 

[ به هر صورت نوشته بود که ما چرا در دعوت مردم به دین مسیح  ١٠. ])عنوان بابی را در زیر قلم او حفظ کرد

ابی که او در این مقاله یافته بود این بود که شما مردم مسلمان شویم ولی بابیها در تبلیغ دین خود موفّقند جوموفّق نمی

را دعوت به مخالفت با قرآن میکنید ولی بابیها مردم را مطابق قرآن دعوت میکنند این است که درمملکت قرآن آنها 

ای اینکه در توانست بدهد ولی همۀ جواب این است برموفّقند و شما نیستید. البتّه این جزئی از جوابی بود که می 

شدند و چون کار در همه جا و هر موقع به  شدند و آنها نمیممالک خارج از مملکت قرآن هم باز بهائیان موفّق می

شد و اقسام مخالفت از این گروه سر میزد. شما هیچ همین قرار بود بنابر این طبیعی بود که حسادت تحریک می

دانید ولی ناگزیر حرف است و باید به صورتی گفته شود شما می خواهم چو شما همه چیز رادانید )معذرت میمی

بندند و ما خودمان وقتی که ها مینیستید که از حرفها نکته بگیرید( که این تهمتی که به عناوین سیاسی به بهائی کسانی

تفصیل بپردازیم. همۀ  گیریم، بمناسبت نفوذ امر بهائی است؟ اجازه بدهید کمی بهخندیم و به استهزاء میشنویم میمی

مبلّغین با دلیل تقریر آشنائی دارند، از بزرگترین ادلّۀ اثبات امر بهائی بوده و همیشه از مؤثّرترین آنها به شمار رفته 

است حتّی شاید در انظار بعضی از مردم گاهی از لحاظ منطقی بر حسب ظاهر ضعفی داشته باشد اّما بر فرض 

صحیح نیست، از لحاظ عملی همیشه مؤثّر بوده است. چون ضعف منطقی همیشه دلیل بر تصدیق این ایراد، با اینکه 

تر است. همین تمثیل و دانید که قیاس از همۀ اقسام حّجت قویتر و تمثیل از همۀ آهها ضعیفضعف تأثیر نیست. می

کنم: وان نمونه عرض میبخشد. به عناستقراء ناقص که هیچ اعتباری از حیث منطقی ندارد در عمل تأثیر شدید می

دهم چرا برای اینکه تقی از من پول قرض کرده و پس نداده خواهد. من به او قرض نمیحسین از من پول قرض می

است. علی پول از من گرفته و باال کشیده است. احمد از من پول قرض کرده و دیگر رو نشان نداده است. پس به 

اعتبار است زیرا بدحساب بودن تقی و علی واحمد دلیل بر لحاظ منطقی بیدهم. این استدالل از حسین هم قرض نمی

افتد که انسان با همین دلیل ضعیف در تصمیم خود جازم این نیست که حسین هم چنین باشد. مع ذلک بسیار اتّفاق می

ف منطقی دلیل گرداند. پس ضعکند وحسین را نیز محروم از دم در باز میشود و به اصطالح پشت دست داغ میمی
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یافت، گوئیم اگر امر بهائی بر حّق نبود نفوذ نمیبر ضعف تأثیر در عمل نیست. اّمادلیل تقریر چیست؟ این است که می 

شد. همان دلیلی که در کتاب مستطاب ایقان آمده ماند اینهمه جان ومال در راه آن نثار نمیکرد، باقی نمیپیشرفت نمی

بر این دلیل ایراد  [١١ن پس در کتب استداللیّۀ اهل بهاء به دفعات تکرار شده است ]ودر فرائد تشریح شده و از آ

اند این است که عوامل نفوذو انتشار اند که از لحاظ منطقی ضعیف است و ضعفی که به غلط در آن تشخیص دادهگرفته

بطالن خود بجای مانده و پیش ممکن است غیر از حقانیّت چیزهای دیگری هم باشد و عقایدی بوده است که با وجود 

ایم که فعالً جای ذکر آنها نیست. همین قدر ها کردهرفته است. ما هم بارها به این ایراد جواب داده ودر این مورد بحث

کنیم و به خوبی گوئیم که این دلیل در عمل از مفیدترین دالئل بوده است و وقتی آن را در تبلیغ امر بهائی عرضه می

داریم که امر بهائی در پردازیم تأثیر عمیق و شدید میکند. چون به شخص محقّق معلوم می ح آن میبه طرح و شر

شود. زیراکه این بیان ما را در عمل مّوجه با حقیقت مقابل چه مخالفتهائی پایدار مانده است الاقل اعجاب او جلب می

ویم. بدون اینکه با استدالل مفّصل توأم با تصنّع شکند.حقیقتی که از راه یک شهود طبیعی فطری با آن مواجه میمی

وتکلّف شخص مبتدی را با قطع مراحل و طّی فواصل اندک اندک به نتیجه نزدیک سازیم، خیلی زود و فقط با یک 

یابد و در دلش میگذرد که با اینهمه کنیم او خیلی زود در مینظر و به طور دفعی او را با عظمت امرمواجه می

ینهمه خصومت و اینهمه عداوت، امر بهائی باقی مانده و نفوذ یافته و تأثیر نهاده است. به همین سبب است  مخالفت و ا

که تاریخ امر بهائی همواره از عوامل مّهم تبلیغ بوده است. بیان صحیح تاریخ همیشه مّمد و مساعد تبلیغ بشمار رفته 

امرهللا تایخ امر ذکر می شود، نه به صورت  ت ولیّ اید که در اغلب توقیعات عمومی حضراست. مالحظه فرموده 

دهند که چگونه است و چگونه  استاتیک، بلکه به صورت دینامیک. در ضمن تعقیب جریان حیاتی امر بهائی نشان می

بینید که تالوت آنها چه شوری در دل بپا شد و چگونه خواهد شد. اغلب توقیعات مبارک همچو حالی دارد و می 

بخشد و همین تأثیر است که مخالفین می [ باری آشنائی با نفوذ و بقا و تقّدم و ارتقاء امر بهایئ تأثیر شدید١٢سازد. ]می

بینند که امر بهائی ها شده است که از جملۀ آنها تهمت سیاست است. میرا به دست و پا انداخته و باعث اقسام تهمت

کند پیروان آنرا ازکارها اخراج میکنند و نویسند، پیشرفت میمی کنند، پیشرفت میکند، ردّ کند، تبعید میپیشرفت می

گذرانند که این پیشرفت باید علّتی داشته باشد. روند. از دل میگذارند، پیشرفت میکند، ناچار به تأّمل فرو میگرسنه می

ند سیاست است. بجای اینکه گویخواهند اقرار کنند که آن علّت ناپیدا نفوذ کلمةهللا و قّوت حکم خداست، می چون نمی

گویند که این سیاست انگلستان، پندارند و آشکارا میاین دست ناپیدا را ید غیبی الهی بدانند، ید مخفی سیاسی می

برد. چرا؟ برای اینکه سیاست روسیّه، سیاست عثمانی، سیاست فالن و سیاست بهمان است که امر بهائی را پیش می

ه تنها وجود ندارد بلکه همۀ آنها عوامل مخالف ومعارض است و بنابر این قاعده باید عوامل دیگری برای پیشرفت ن

امر بهائی از بین رفته باشد. پس چرا هنوز به جای مانده و این همه رونق یافته است. چندین بار به اصطالح خودشان 

سی به حضور ناصرالّدین شاه درهمان اند. گزارش مهدیقلی میرزا از وقایع قلعۀ شیخ طبراین امر را قلع و قمع کرده 

اند فرقۀ بابیّه [ چندین بار چندین سردار تا کنون گفته١٣چهار پنج سال اّول ظهور، حکایت از قلع و قمع بابیّه میکند. ]

[ حتّی در همین اواخر یکی ١۴اند. ]را قلع و قمع نمودند و چندین مّورخ در چندین کتاب چنین لفظی را به زبان آورده

استادان دانشمند من مرحوم عباس اقبال آشتیانی به حکم عادت کلمۀ قلع و قمع را در مورد بابیّه در زمان امیر کبیر  از

[ ولی با اینهمه دیدند که امر بدیع همه جا در جلوه و جال و رونق و رواج است. پس ناگزیر ١۵از قلم جاری ساخت. ]

اش کار پیر استاد است" و چون مقّدر ای؟ همه با، سیاست را چه دیدهاز آن شدند که سری بجنبانند و بگویند" "ای با 

عوامل سیاسی متضاّد و متناقض را به میان کشیدند. از سیاست روسیۀ  بوده است که خود را رسوا کنند، پای همه

لستان [ داستان مشهور سیاست انگ١۶تزاری سخن گفتند و قّصۀ مضحک منسوب به کینیاز دالگورکی را جعل کردند.]

اند در حمایت امر بهائی را سر دادند و این هر دو سیاست را که دو عامل مخالف ومعارض یکدیگر در ایران بوده

همدست وهمداستان دانستند. عامل ثالث یعنی سیاست عثمانی هم اخیراً حامی احبّاء شده است و شخصی در یکی از 

[ و همینطور حمایت سیاست ادامه  ١٧عیدیان بغداد گسترد. ]مجاّلت ادّعا کردکه دولت عثمانی چتر حمایت بر سر تب

یافت تا به سیاست دول دیگر در هر بوم و بر رسید.خالصه همۀ سیاستها ولو در نهایت خصومت با یکدیگر بودند، 

حامی ما به قلم رفتند. حال ما کیستیم و چیستیم که اینهمه عوامل را پشتیبان خود ساخته و به نفع خود به کار 

ایم، جواب این سؤال را از همان آقایان باید پرسید. آقایانی که این همه جالل و جمال و کمال امر بهائی را نداختها

بینند، دهد یا اقرار به تشخیص را موافق مصلحت نمیبینند و منشاء تشعشع فروغ تابناک آن را چون تشخیص نمیمی

این است که از یک طرف جمع اهل بهاء را عّمال سیاست ترین عجایب دانند، و از عجیبسیاست این و آن می

خوانند و از طرف دیگر همین جمع را مالمت میکنند که چرا در امور سیاسی مداخله نمیکنند و شما بارها در بیوت می

ندارند؟ ها چرا در امور سیاسی مداخله اید که بهائیتبلیغی با این حمالت روبرو شده در کتب و رسائل و مقاالت خوانده
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گیرند؟ تناقض را تماشا کنید: از یک طرف بهائیان چرا عامل سیاست و مجری چرا خودشان را از سیاست کنار می

گیرند؟ البتّه رفع سیاست و زنده بنام سیاستند؟ از طرف دیگر بهائیان چرا خود را از مداخله در سیاست کنار می

شود. زیرا شّق ّسر نیست و در این مورد شّق اّول است که رّد می تناقض جز با رّد یکی از نقیضین و اثبات دیگری می

کنیم و به  دوم یعنی عدم مداخلۀ اهل بهاء را در امور سیاسی نه تنها مخالفان ما قبول دارند بلکه خود ما هم قبول می

ما بوده است  دانیم که به حسب ظاهر حافظ صراحت بدان اعتراف داریم و این حکم محکم را از جمله عواملی می

 گوئیم به حسب ظاهر، زیراکه حافظ اصلی و حقیقی و باطنی ما ارادۀ پروردگار ما است.می

گذاریم و این تمّسک را عامل حفظ در این مورد که ما در سیاست مداخله نداریم و اطاعت این حکم محکم را فرو نمی

خواهم زیرا شما آوری هم عذر میحتّی از این یاد آورم وشماریم دو سه شاهد از تاریخ امر فقط بیادتان میخود می

 همه چیز را همیشه به یاد دارید و احتیاجی به عرض بنده نیست.

اند و این واقعه در ترکیّه واقع شد شاهد اّول واقعه ایست که حضرت ولّی امرهللا بدان در توقیعات مبارکه اشاره فرموده

حیات حضرت ولّی امرهللا توقیف کردند، به محاکمه خواندند و باالخره تبرئه [ در ترکیّه موقعی احّباء را در زمان ١٨]

کردند که امر بهائی از کردند و آزاد نمودند وعلّت این تعقیب که در زمان آتاترک پیش آمد آن بود که گویا خیال می

ی امرهللا در یکی از های تصّوف است که در آن کشور فعّالیّتشان ممنوع بود. حضرت ولها و فرقهجمله طریقت

فرمایند که در این جریانی که در آن کشور پیش آمد و همۀ دفاتر واوراق محافل ضبط شد اگر توقیعات اشاره می

ای شد چه نتیجهآمد و انعکاسی از سیاست در آثار این امر دیده میای از ارتباط با عوامل سیاسی به دست می نشانه

 توانست حاصل کند.می

هـ. ش. دیدند. چه حملۀ عنیف و شدیدی از طرف علمای  ١٣٣۴را در خود ایران در همین اواخر در سال شاهد دیگر 

ها را اشغال نمودند و باز دیدید [ دفاتر ما را ضبط کردند اوراقمان را بردند. حظیرةالقدس١٩اعالم به امر بهائی شد. ]

دند به دست نیاوردند و در این غوغای عاّم این رفع اتّهام ای از آنچه بتوانند تهمتی بر ما ببنکه سرانجام هیچ نشانه

چگونه باعث حفظ ما شد، چگونه ما را در انظار اغیار تبرئه کرد. معلوم شد که سّر مگو نداریم. هر چه هست در هر  

نهیم و موقع و در هر مورد بر َطبَق اخالص، برای دیدنشان، برای شنیدنشان، برای خواندنشان، برای فهمیدنشان، می

آوریم. همین بود که جلب اعتماد و اطمینان کردیم و این با اطاعت از آثار قلم اعلی و تعلیمات مبیّن آیات بود. پیش می

هر کسی در هر مقامی مطمئن شد که بوئی از ارتباط سیاسی با هیج عاملی، با هیچ مبدئی با هیچ حکومتی، با هیچ 

دهند که چنین است و آنان که همیشه مراقبند تا راف نکنند در دل انصاف میقدرتی نداریم و اگر کسانی به زبان اعت

شوند، حال عوامل حفظ جامعۀ بهائی را بیابند واگر بتوانند لطمه بدانها بزنند از همین طریق تهمت سیاست وارد می

و به بهائیان طعنه زنند که  کند که به دیگران بگویند بهائیان با فالن سیاست در ارتباطنددیگر برای ایشان فرقی نمی

دارند و در مقابل آنان شما که هادیان و معلّمان و مشّوقان جامعۀ بهائی هستید باید چرا خود را از سیاست برکنار می

در بارۀ این عامل حفظ وحراست تأکید کنید و به همۀ افراد در همۀ اوقات تفهیم و تعلیم و تلقین نمائید که از آنچه بوی 

 دهد کناره گیرند.سیاست می 

شود و بسیاری از مردم را به البتّه این همه پیشرفت و کامکاری باعث تحریک مخالفت و عصبیّت و حسادت می 

های مختلف با ما جهاد فکری دارند. شما از یک طرف با گروه انبوه دارد. االّن عوامل مختلف از لحاظعداوت وا می

کنند. شما عامل رو هستید. گروهی که از تز فلسفی ماتریالیسم دفاع میخوانند روبکسانی که خود را روشنفکر می

روید. بسیار اندکند کسانیکه غیر از شما باشند و اصلی جهاد روحانی و معنوی در مقابل چنین کسانی به شمار می

ّهز به همۀ قوای  احساس مسؤولیّت برای دفاع دیانت در مقابل سیل خروشان عقاید ماتریالیستی نمایند، عقایدی که مج 

ماّدی و ملکی و ادبی و علمی و احیاناً عوامل دیگر است. از طرف دیگر درست در مقابل این متجّددین )باصطالح( با 

گویند که اگر دینی باید باشد همان است که بوده است و بدون هرگونه تغییر و مرتجعین روبرو هستید. کسانی که می

شوند شوید. این دوتا با یکدیگر روبر و نمی. با هر دو جبهه شمائید که روبرو میتحّول و تجّددی باید محفوظ بماند

ایستید و زبان زیرا یکی از آن دو در برابر دیگری حرفی ندارد که بزند. شمائید که در برابر هر دو جماعت بپا می

ر یک موجود مضحک دیگر و  شوید و عالوه بر آنها هدف تیگشائید، این است که هدف تیر هر دو صّف واقع می می

شود و اسالم را الحاد جمع می کند و من  الهیئة که از ترکیب این دو حاصل میالخلقة غریبیک معجون عجیب

خواهم اسم ببرم. چون همه جا سینۀ شماست که سپر شمشیر و هدف تیر است با حمله و هجوم و اعتراض و عناد نمی

ز منافقین در داخل امر بدیع از ابتداء به وجود آمدند که فوراً تیرشان به سنگ ای اشوید. از طرف دیگر عّدهروبرو می

خورد و در هم شکست. در مقابل قدرت وعظمت بهاءهللا سپر انداختند و خودشان را به دست خودشان نابود کردند. 
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، یا الاقل خودشان همان عنوان اینان هرگز نتوانستند کینۀ امر بهائی را از دل خود بیرون کنند. حاال دیگر وجود ندارند

نهند. اما وقتی که پای مخالفت با دیانت بهائی به میان آید باز به همان جا بر میگردند که پدرانشان را بر خودشان نمی

کنید که واقعاً خود را بابی یا ازلی بدانند بودند. صریح عرض کنم اآلن شما به عنوان نمونه، چند نفر معدود را پیدا نمی

ه همین عنوان در همه جا خود را معرفی کنند و معتقد به عقایدی از این قبیل باشند. اّما اعقاب کسانی که در اوایل و ب

شمارند. هرکدام از آنها هر تیری که به دستش  دانستند هنوز هم شما را بزرگترین دشمنان خودشان میخود را چنین می

ای به هر اسم و رسم و عنوانی ای از هر کناری با هر شیوهز هر گوشهگیرد در هر جائی ابیفتد به سوی شما نشانه می 

ایم که بعضی از گروههای افراطی راست در ای به بهائیان بخورد. شنیدهکند، اصل این است که لطمه که باشد فرق نمی

ه امالک وسیع و اراضی کنند که اگر سیاه پوستان نبودند حال همممالک متّحده آمریکا همواره به اطفال خود تلقین می

کردند شما همواره در عین رفاه معیشت و ها قیام نمیرسید. اگر این بردهبزرگ امریکا مال ما بود و از ما به شما می

کنند که مبادا با گذشت زمان رو به ها حفظ میها را در سینهزیستید و بدین ترتیب همیشه کینه خصب نعمت می

در برابر ما چنین وضعی دارند نه برای حّب میرزا یحیی که دیگر مفهومی ندارد بلکه خاموشی رود. این جماعت نیز 

گیرند تا به شرایط دارند و از هر فرصتی بهره میبرای بغض جمال ابهی همواره خود را در صف مخالف ما نگاه می

ته است اسم و رسم دیانت بهائی شود و خوشبختانه افزایش یافاین بغض عمل کنند. شما در مطالبی که اخیراً منتشر می

بینید. بسیاری از این مطالب به باین صورت است که ابتدا امرحضرت باب را به عالمت تقدیر و را نسبتاً زیاد می

پردازند یا اقالً خود را زنند و تصریحاً یا تلویحاً به ستایش آن میکنند و گاهی نشان انقالبی بر آن میتمجید وصف می

دهند رسانند و از آنجا به بعد لحن کالم را تغییر میدهند تا رشتۀ کالم را به دورۀ حضرت بهاءهللا میمیطرف نشان بی

کنند. کتابی اخیراً به زبان انگلیسی در امریکا منتشر شده که از همین  و با تخفیف و توهین و طعنه و مالمت همراه می

است . در تألیف این کتاب جالل ازل نبیرۀ میرزا یحیی با مبّشر  قبیل است و نام آن »امر بهائی، تاریخ و تعالیم آن«

 [  ٢٠پرتستان که نام او میلر است همکاری کرده است. ]

های همان اتّحاد طوایف مختلف با عقاید متنوع برای مقاومت در مقابل سیل فرمائید که این هم یکی از جلوهمالحظه می

جهان است. این کتاب را در همین جا نگهدارید تا اندکی به عقب برگردیم و خروشان و جوشان امر بهائی در سراسر 

آوریم. میدانید که یکی از ادبای قزوین کتابی بنام نقطةالکاف را که ازلیان با تلفیق مطالب  نظائر آن را در گذشته بیاد

انتشارات اوقاف گیب منتشر  بعضی از کتب فراهم آورده بودند عنوان تاریخ حاجی میرزا جانی داد و در جزء سلسلۀ

ای بقلم خود و بنام ادوارد براون انگلیسی بر این کتاب افزود و بعداً هم خود او و هم دوستانش به این ساخت و مقدّمه 

[ ٢١حقیقت که تصحیح این کتاب و تحریر مقّدمۀ آن از شخص اوست و ربطی به ادوارد براون ندارد اعتراف کردند.]

کند که آن شور و نشور و قیام جهاد و غیرت و حمیّت که مبارزان متقّدم بابی داشتند ئی شکوه میدر این مقّدمه در جا 

آوری و آور و دالئل کسالت بخش متأخّرین تبدیل شد و مقصود او این است که بهائیان خوی جنگبه مواعظ مالل

جانشین سیف و سنان و تیر و تفنگ کردند.  ستیزه جوئی بابیان را کنار نهادند و تبلیغ به اعمال و اخالق و اقوال را

کنیم که حضرت بهاءهللا چنین اعجازی را به ظهور رسانیدند و خود در لوح دنیا و سایر آثار البتّه ما نیز اعتراف می

مبارکه به این امر تصریح فرمودند و حتّی شکر خدای را گفتند که توانستند به یاری باری شمشیرهای برندۀ حزب 

[ همین شمشیرهای برنده چون به غالف راجع شد و دست کردار و پای رفتار و زبان ٢٢به غالف برگردانند.]بابی را 

گفتار به جای آنها به کار افتاد موجب تحریک بغض و غیظ و غضب منافقین شد. زیرا حضرت بهاءهللا اجازه نداد که 

خالل و افساد استفاده شود. اجازه نداد که ساحت از این تیرها و شمشیرها و کاردها وخنجرها برای قتل و غارت و ا

ای برای تروریسم و آنارشیسم شود. به قدرت قلم خود تغییر مسیر داد امر الهی قدس نقطۀ اولی و امر عظیم او بهانه

 را به جریان روحانی و معنوی در مجرای نظم بدیع انداخت. همان قیام اّول و حرکات دفاعیّه اّولیّۀ اصحاب را کافی

 دانست. مسیر صلح و سالم اهل بهاء را جانشین جهاد و قتال اهل بیان فرمود، و این امری بود که نه منافقین و

 پسندیدند.خواستند ونه مستشرقین و محقّقین خارجه میمغرضین داخله می

اّما به حضورتان عرض کنم که مستشرق مآبی از امراض و اغراض بزرگ قرن است. برای اینکه سوءتفاهم نشود و  

دهم. منظورم مرض کسانی است ما را به سوءنیّت در مورد اهل علم و تحقیق متّهم نکنند فوراً منظورم را توضیح می

ای پیدا کنند،چندین بار از سر تا ته آن را کتاب کهنه ای ازکه غایت قصوای علم در نظرشان این است که نسخۀ وحیده 

ورق بزنند و زیر و رو کنند و بسایند و بفرسایند، عمری صرف کنند تا اسم مؤلّف و زمان تألیف و علّت تألیف و 

غرض از تألیف آن را بیابند و این سعی را نه بعنوان وسیله برای تحصیل مقاصد دیگر بلکه به عنوان هدف اصلی 

اِی در آن باره بنویسند و ببازار سوادگران ادب عرضه دارند.کار خود ای یا رسالهایت مطلوب بدانند. آنوقت مقالهوغ
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ای بنگارند و را به صورت کشف مّهم و تحقیق بدیع جلوه دهند. بر سر هر کوی و برزن ندا در دهند و در هر جریده

را یافتم و مؤلّف آن را شناختم و بر آن حاشیه و هامش و تعلیق و  از هر منبری ندا برآرند که این منم که فالن کتاب 

ذیل و مقّدمه نوشتم. پس افتخار این ابتکار را به من ارزانی دارید و فالن کرسی را در فالن دانشگاه به من واگذارید. 

دیگری در حّد خود آن قبول  البتّه ما منکر لزوم نسبی و اهمیّت محدود این تحقیقات نیستیم منتها آنها را مثل هر تحقیق

داریم. مثالً چنانکه در علوم طبیعی فسیل شناسی می تواند قسمتی از تحقیقات الزم و مفید ومؤثّر باشد و مقّدماتی برای 

مباحث اصلی زیست شناسی و فوائد عملی آن حاصل کند این کتابها و آثار بالیۀ قدیمه نیز باید به صورت فسیلهائی در 

لّقی شود که در آوردن و نشان دادن و باز شناختن آنها از لحاظ سیر تاریخی علوم انسانی و امور علوم انسانی ت

به همین نسبت بدانها سرگرم و دلخوش   اقتصادی و اجتماعی واخالقی فوائدی حاصل کند و کسانی نیز در همین حد و

شود و نسبت به  همیّت آنها به گذشته مربوط می ای بخواهند این فسیلهای معنوی و روحانی را که اباشند. اّما اگر عّده

زمان ما در تاریخ قرار دارد چندان اهمیّت بدهند که جای عناصر زنده و جنبندۀ کنونی را در حیات فعلی عالم انسانی 

بگیرد و معرفت آنها شغل شاغل و هدف اصلی علوم ادبی ومعنوی باشد فقط باید گفت که خود را و دیگران را به آلت 

سازند و شاید کسانی که بیش از حّد بدبین باشند در این موارد بگویند که قصدشان هم از روی علم له تبدیل میمعطّ 

گوئیم و فقط این امر را ای را آلت معّطله نمایند ولی ما البتّه چنین نمیواّطالع و شعور و وقوف همین است که عّده 

دانیم که فی حّد ذاته الزم و مفید بوده است. باری مستشرق  می حمل بر خروج از حّد اعتدال و تغییر مسیر کوششی 

ها ها بسیار فراهم آوردند تا بخواهید نبش قبر و تشریح جنازه کردند راجع به مانویها و زروانیمآبان از این سرگرمی

تکمله و تحقیق و  های مختلف گنوستیک و میستیک و حروفیّه و دروزیّه و شعوبیّه و نظائر و امثال آنها بساطو فرقه

تحشیه و تعلیق گستردند و اخیراً تحقیقات در مورد بابیّه را هم به همین صورت در آوردند. یعنی امر بابی را در 

ها مثالً فرقۀ حروفیّه گذاشتندو در معرض بحث تاریخی نهادند و به صورت مطلبی که منزلت یکی از این فرقه

گونه تّوجه دیگری تلّقی کردند. البتّه هرگز با این رجۀ اجتهاد رسید بدون هیچتوان از طریق تحقیق در بارۀ آن به دمی

کوشش مخالف نیستیم بلکه خوش داریم که این تحقیقات با مراعات انصاف و دقّت و امانت و حقیقت هرچه بیشتر ادامه 

ما دوستان عزیز را به آن یابد و حقایق تاریخی مقّدمات ظهور امر بهائی از هر لحاظ روشن شود، اّما چیزی که ش

که امر بهائی خود را به  دهیم این است که این طبقه هرگز خوش ندارند با امر بهائی روبرو شوند زیراتوّجه می

شمارد بلکه نهضت زنده و جنبده و متحّرک نمی کند، منفعل محضآورد، به دامن تاریخ رها نمیصورت فسیل در نمی

شود تا محقّق مستشرق آن را زیر و رو کند، شرحه شرحه کند، فرسوده و  ی رها نمیداند، به حالت نعشو فعّال می

حالت کند، به میل خود جابجا کند و پس از همۀ این کارها گردن برافرازد و اّدعا سردهد، بلکه امر بهائی کنفت و بی

دارد و این تعالیم خود را ابالغ میکند، تعالیم همۀ مردم را و حتّی این مستشرق محقّق را نیز به قبول خود دعوت می 

خواهد که در این باره تدبّر کند و نسبت به قبول این امر تصمیم را ندای حیات و صالی نجات می داند. از او می

بگیرد، اگر قبول کرد در تبلیغ آن هّمت کند و اگر قبول نکرد راه خود جدا سازد و پی کار دیگر بگیرد. امر بهائی 

توانند به صورت فسیل تلّقی کنند و در معرفت آن به عنوان دیرین شناس و باستان شناس به کوشش  رامستشرقین نمی

پردازند بلکه باید آن را دین زنده و نهضت فعّال، صالی عام الهی در زمان حال بشمارند و از این نظر به این آئین 

ر مستشرق مآبان این بوده است که تاریخ حیات های دیگنگاه کنند و همین است که اینان دوست ندارند. یکی از شکوه

گوئیم چون به  حضرت باب و احوال مشاهیر بابیّه درکتاب نقطةالکاف حاج میرزا جانی )البتّه به این اسم و رسم می

اند و ااّل حاج میرزا جانی کتابی به این صورت و هیأت نداشته است( توأم  همین اسم و رسم ترتیب داده و منتشر کرده

اند و همچنین با اقسام اند و این جمله را در تلو تاریخ و درج وقایع گنجانیدهاقسام معجزات و خوارق عادات آوردهبا 

)پدر بهمان( هم در آغاز  اند ))زن فالن( واند، مثالً وقتی که اسم ناصرالّدین شاه را آوردهفحشها و ناسزاها آرایش داده

ها چرا در تواریخ خود عیناً بر همین نسق عمل نکرده و این دو خصیصه ل بهائیاند. حا آن یا به دنبال آن نثار کرده

اند، یعنی درج معجزات برای اولیاء و نثار فحش و ناسزا به اعدای دین را از تاریخ حذف کرده یا تعدیل و تقلیل نموده

طالعۀ آن عالوه بر آشنائی با وقایع اینان نگاشته بودند تا در حین م بایست با همان خصوصیّات نوشته شود کهتاریخ می

اند و از این طریق به علم ملل و ضمناً معلوم شود که بابیّه سرگرم خرافات بوده یا با فّحاشی و هتّاکی مالزمت داشته

 نحل مدد رسانند و اگر موّرخی جز این کند به علم تاریخ لطمه زده است. 

نویسد که بر اساس وقایع منقوله در تاریخ حاج میرزا جانی کتاب میدرست توّجه فرمائید میگویند که نبیل قائنی وقتی 

دارد حتماً باید معجزه پردازی و ناسزا گوئی هم بکند یا ابوالفضائل گلپایگانی وقتی که یادداشتهائی از تاریخ امر بر می

است که به عنوان مستشرق و  گفتند و این حقیقتی دادند و معجزه میتا با خواندن آنها معلوم شود که بابیّه فحش می

بایست این صفات را ترک نمایند تا ایم و پیروان آئین بهائی با اطاعت از تعالیم حضرت بهاءهللا نمیمحقّق بدان پی برده
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االنوار نوشته شود فریاد بر اصالت و بدعیّت دعوت بابیّه از میان نرود و چون کتابی در تاریخ امر به صورت مطالع

 بایست باشد.اند و این همان نیست که میاب را )بهائی وار( نوشتهآورد که کتمی

باری بعد از این جملۀ معترضه که بسیار به طول انجامید و بر اصل مطالب پیشی گرفت، به ماجرای کتاب میلر 

نکه این شخص ای به نظرم رسید که خیلی عجیب بود و آن ایخواندم نکتهبرگردیم. بنده وقتی که مقّدمۀ این کتاب را می

نوشت، انصافی، البتّه با تأّسی صریح به همان ادیب اریب ارض قاف که بنام ادوارد براون مطلب میبا کمال بی

تر بیاورند و در مرحلۀ مبّشر صرف نویسد که بهاءهللا و عبدالبهاء سعی کردند مقام باب را از مقام نقطه پائینمی

نسبت تقلیل شأن حضرت باب را قبالً ادیب قزوینی، براون انگلیسی و نیکالی بهاءهللا نگاه دارند. این حرف را یعنی 

ها سعی کرده باشند حضرت اعلی را از مقام نقطه پائین [ واقعاً تماشا دارد که بهائی٢٣فرانسوی هم داده بودند. ]

به ارادۀ حضرت بهاء هللا و از بیاورند. این نسبت را با آن حقیقت که در کتاب بدیع آمده است مقایسه نمائید. این کتاب 

کند که شما لسان آن حضرت به زبان یکی از خّدام درجواب یکی از ازلیّه نازل شده است. آن شخص ازلی ایراد می

کنید و حضرت گوئید و مقصود او این است که در شأن آن حضرت غلّو میها به حضرت باب رّب اعلی میبهائی

ها کسانی هستند که  کنیم تا معلوم شود که بهائیگوئیم و افتخار میدانیم و چنین میفرماید که چنین میبهاءهللا می

ها قرار [ و از این لحاظ مورد ایراد ازلی٢۴برند.]حضرت باب را از مقام نقطۀ اولی به مقام رّب اعلی فرا می

آورند. نیکالی تر مینقطه پائین ها حضرت باب را از مقامکند که بهائیگیرند و اینک مبّشر پرتستان اعتراض میمی

فرانسوی هم در آثار خود چنین مطلبی نوشته بود به این مضمون که باب با آن همه عظمت ظهور کرد، شعشعۀ جمال 

خواهند آورند که عالوه بر مبّشر بهاءهللا، میها او را آنقدر پائین میو جالل او همه جا را تابناک ساخت اّما بهائی

ها را با آنهمه تجلیل و تقدیس که از قلم عّز جمال قدم و کلک اطهر توانید این تهمتاء هم باشد. شما میمبّشر عبدالبه

عبدالبهاء در شأن نقطۀ اولی صادر شده است مقایسه نمائید و از این همه ظلم و ستم در نزد ارباب قلم تعّجب کنید. 

« در مورد مقام نقطۀ اولی درنزد اهل بهاء اداء نمودند و  حضرت ولّی امرهللا حّق مطلب را در مجموعۀ »دور بهاءهللا

باالخره سخن را به جائی رسانیدند که فرمودند بر طبق نصوص آیات بهاءهللا اگر دو مقام در عالم وجد بتوان یافت که 

رمودند که [ و به صریح بیان ف٢۵آن دو را بتوان در حکم یک مقام دانست، مقام نقطۀ اولی ومقام جمال ابهی است. ]

تر از مقام نقطۀ اولی است و خود حضرت عبدالبهاء نیز به صوت جلی خود را بندۀ نقطۀ مقام حضرت عبدالبهاء پائین

 [٢۶اند.]اولی ومرید آنحضرت دانسته

حضرت ولی امرهللا چو کتاب تاریخ نبیل زرندی را به انگلیسی ترجمه فرمودند، یا بهتر آنکه بگوئیم کتاب مستطابی به 

متّوجه به مطالع انوار در دورۀ  بان انگلیسی بر اساس تاریخ نبیل زندی منتشر فرمودند، احّبای اروپا و امریکا راز

بابیبت نمودند و اسامی قّدوس و وحید و انیس و باب الباب را به عرش اعلی رسانیدند وچون نیکالی فرانسوی شخص  

گفت زنده باد نام بلند شوقی افندی که چنین فرمود و نگرانی  منصفی بود در مقام امتنان جای گرفت و به صریح بیان

[ اّما دیگران هنوز هم این ٢٧دانم که شأن باب در نزد بهائیان فرود آمدنی نیست. ]مرا از میان برد و حال دیگر می

که این حقیقت را اند، چون این اعتراف از قِبَل اینان بدین معنی خواهد بود اعتراف را نکرده و این انصاف را نداده

قبول کنند که باب و بهاء در یک مقام و بابی و بهائی به یک معنی است. شما در همۀ آثار حضرت نقطۀ اولی دقّت 

اند و اجرای احکام هللا فرمودهفرمائید همۀ بیانات و معانی و مطالب و احکام را موقوف و موکول به قبول َمن یُظهره

اند تا معلوم شود که اگر کسی واقعاً بخواهد بابی ماند و عامل به امر باب باشد، و نمودهخود را محّول به ارتفاع ندای ا

هائی که نخواستند بهائی بشوند بابی هم نتوانستند بمانند. این طول وتفصیل از آن جهت داده شد باید بهائی بشود و ازلی

واء از کاتولیک و پرتستان وشیعه و سنّی و ازلی و که همه بدانیم که همۀ ملل و نحل و فرق با همه عقاید و آراء و اه

اند و جبهۀ متّحده فلسفی و سیاسی و محقّق و مستشرق و ماتریالیست و آنارشیست و ... همگی دست به دست هم داده

  اند و البتّه این همه کوشش، چنانکه در بدو مقال گفته شد،برای مقاومت در برابر نفوذ کلمۀ حضرت بهاءهللا آراسته

اند و از این پس هم میکنند. آثار آن را در نشانۀ قدرت این کلمه وعظمت این امر است. از این کارها تاکنون کرده

العدل اعظم بینید و در خارجه هم به تدریج ظاهر شده و خواهد شد. محفل روحانی ملّی به هدایت بیتنشریّات داخله می

ای مکلّف به تقویت روحیات احبآء در قبال این حمالت از ت مشاورین قاّرهالمللی و معاضدت هیأ و تأئید دراالتبلیغ بین

آنهاست. اّواّلً که بعضی از این مطالب را جواب خواهند داد و این جوابها  طریق خطابه و مقاله و درس و بحث وامثال

نویسیم  کنیم و رّد نمی نمیرا فقط در بین احبّاء منتشر خواهند ساخت . البته "رّد" کلمۀ خوبی نیست ما هیچ وقت ردّ 

پردازند، حتّی باید اصرار کنیم که رّد کنیم که دیگران از آن لحاظ به رّد ما میبلکه همیشه سعی در اثبات مطلبی می

ننویسیم یعنی خود را با جدال لفظی و قلمی سرگرم نسازیم که این خود به نفع مخالفین است. هرگز نباید اجازه دهیم که 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

ورت ارباب ادیان در قرون وسطی و اصحاب اسکوالستیک در آورند، نباید فرصت دهیم که مناقشات ما را به ص

ثمر را که از خودشان سلب حیات کرده است، به جمع ما منتقل کنند َجرَّ َمن َجر، قَعلََل و تَفَعلََل، تا هرجا که خود بی

آوریم که حضرت ات روحانی خود را به صورتی در میبتوان رفت و دیگران را بتوان برد. ما اگر چنین کنیم آثار حی

جهت و جزئیّات غیر الزم می شود، نقطۀ اولی برای محو آن ظاهر شدند. کتب و رسائل و مقاالت ما پر از تفاصیل بی

کنیم و از هر قسمی اقسام دیگر و از هر فرعی فروع دیگر همیشه مطلبی را به اقسام و شقوق و فروع آنها تقسیم می

بریم. اخیراً مالحظه فرمودید که  شویم که اصل امر را از یاد میسازیم و تا آنجا مستغرق فروع میشعب میمن

ها گفته و ساله منتشر کرد و دیدید که در این سند علمای زمان در رّد حّجت زنجانی چه ١٣٢روزنامۀ اّطالعات سند 

گوید اند که حّجت میاند حاکی از چه مضمونی است، ایراد گرفته[ فهمیدیدکه فتوائی که علمای اعالم داده٢٨اند. ]نوشته 

که مجتهد و مقلّد معنی ندارد و حال که برخالف تقلید قیام کرده است باید کشته شود تا سواد اعظم اّمت بیضاء بتواند 

شوی ا کنی نجس نمیگوید که اگر با دست تر با شخص یهودی تماس پیدگیرند که حّجت میهمیشه مقلّد بماند. ایراد می

پس خارج از دین است و باید کشته شود وچند ایراد دیگر از این قبیل. نباید بگذاریم که ما را به این عالم بکشانند و در 

بیندازند تا بدانجا برسیم که در فروع احکام برای استیفاء بحث در بارۀ ازالۀ نجاست کتابها بنویسیم  ورطۀ این مباحث

در شرح مراتب فرشتگان و تعداد بالهای آنان و تعیین حدود عملشان در طبقات آسمان داد سخن یا در اصول عقاید 

دهیم و علم فرشته شناسی در ردیف علم امام شناسی که مورد تأیید و تقدیر مستشرقین اخیر قرار گرفته است یک 

ها نمیشویم تا ریم ما سرگرم این قصهشویم چرا که لطمه میخوها نمیرشته از معارف بهائی شود. ما وارد این محاّجه

دهیم زیرا که زبان را از برای ذکر خیر فاصلۀ خود را از اسکوالستیک محفوظ داریم. در مقابل فحش، فحش نمی

نویسیم چون به کلمۀ اثبات توّسل داریم فقط بیان حقایق معانی میکنیم و از قوتّی که در دانیم در مقابل رّد رّد نمیمی

هست، برای تنفیذ آن مدد میگیریم. باری لجنۀ انتشارات ما تاکنون چند نمونه از این قبیل عرضه کرده خور حقیقت 

جوئیم و با منّت پذیری و گشاده روئی این اعانت در تحریر این مطالب و تکمیل و تنقیح آنها از شما مدد می [٢٩است.]

برای دفاع از امر بهائی تا آنجا که باید در ایران به دست آید  را استقبال می کنیم. ثانیاً منابع و مأخذ و مدارک و اسناد

المللی مخالفین که نفوذ جهانی جامعۀ بهائی، گردد تا شاید در جواب ایرادات بینشود و به ارض اقدس تقدیم میتهیّه می

از همۀ این وظائف وظیفه ایست انتشار آنها را برای مقابله با این نفوذ عظیم ایجاب کرده است بکار آید، ثالثاً و باالتر 

که محفل روحانی مّلی برای تقویت روحیّات احبّاء دارد و همین وظیفه است که معهد اعلی در بارۀ آن تأکید فرموده 

آید و به قول شود، بر عهدۀ کفایت شماست، از شما بر میاست و همین وظیفه است که انجام آن از شما تقاضا می

در این مورد  ١٣٢شهرالقدرة  ٨بوسد و این است آنچه در ضمن دستّط مّورخ ما را میدیگران کاریست که دست ش

ای که در این زمینه بسیار اهمیّت دارد حاضر ساختن احبّاء است جهت مقابله با هجمات شدیدۀ اند: »اّما نکتهفرموده

ه عالم بهائی به لسان انگلیسی ارسال ای در این موضوع بدر آیندۀ ایّام، این هیأت چندی پیش مجموعه اعداء امرهللا

[ اگر در آن زمینه با استشهاد از بیانات مبارکۀ مذکوره و یا ٣٠ای نیز در اختیار آن محفل است. ]داشته که نسخه 

ای بین یاران منتشر نمایند و روح استقامت آنانرا تقویّت بیانات اخری که در اختیار آن محفل است هرچه زودتر نشریّه

 رسید«.نمایند، بسیار مفید بنظر می

ای از این قبیل را با جبهۀ گشاده و قلب قوی و در نهایت شمائید که باید احبّاء را همیشه آماده نگاه دارید تا هر حمله

اطمینان و استقامت تلّقی کنند. از صمیم دل بپذیرند که این حمالت باید صورت گیرد زیرا که نشانۀ اهمیّت و جاللت  

ای که در این دستخّط به آنها اشاره شده هت ماست.دلیل عظم و قدر و وقع ما در انظار اغیار است. بیانات مبارکهوابّ

العجاله در این است به زبان انگلیسی است و ترجمۀ آنها در صورت تأئید هیأت مشاورین، انتشار خواهد یافت و علی

بیانات را که از آثار مبارکه است اگر ناظم محترم جلسه موافقت کنم که خالصۀ مفاد چند فقره از این مجلس تقاضا می

فرمودند، در حضورتان بیان فرمایند تا بعد هّمت شما و غیرت شما در خطاباتتان، در تعلیماتتان، در بیاناتتان، در 

بالمآل به نفع امر ای از هر قبیل الخصوص در تفهیم این مطلب که هر حمله مقاالتتان، برای تقویت روحیّات احبّاء علی

 مبارک است چگونه به کار افتد و چه نتائجی حاصل نماید. 

 این شما و این گوی و این میدان.

 خواهمعذر طول کالم می

 

 ها یادداشت
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 ٧٧دیوان ابی تّمام، ص  –[ ١]

 ۵٣ن ک به مقالۀ شخصی سیاح، ص  –[ ٢]

اشاره است به بیان ذیل از حضرت رّب اعلی که به غالم خود که در صدد تعقیب دزد بر آمده بود چنین  –[ ٣]

دادی ولی آن ایات و الواح بواسطۀ این رسیدی و جزای او را میکردی البتّه به او میفرمودند: »اگر او را تعقیب می

به آن نقاط موجود نیست. از این واقعه محزون مباش عرب به نقاطی خواهد رسید که وسیلۀ دیگری برای ایصال آن 

 (.١١١االنوار ، ص زیرا این کار به خواست خدا بود«. )مطالع

 .٩٠، ص ١ن ک به کتاب آثار قلم اعلی، ج  –[ ۴]

 بدیع که میفرمایند: ١١٣اشاره است به بیان حضرت ولّی امرهللا در توقیع مّورخ نوروز  –[ ۵]

ین ایّام انقالب و افتتان باید نظر را به این بیان صریح که از قلم ملهم معجز شیم موالی خبیر و "... یاران راستان در ا

 علیم نازل متوّجه سازند ودر آنچه اخبار فرموده تمعّن و تفّرس نمایند قوله االسنی 

است و جنود   الیوم قوای رؤسای ادیان باجمعهم متوجه تشتیت انجمن رحمن و تفریق و تخریب بنیان حضرت یزدان

ماّدی و ادبی و سیاسی جهان از هر جهت مهاجم چه که امر عظیم است عظیم و عظمت امر در انظار واضح و الئح". 

 (٣۴)ص 

  ن ک به مقالۀ زیر: –[ ۶]

Moojan Momen, “Early Relations Between Christian Missionaries and the New Babi 

and Baha’i Communities.” 

 (٢۶٠)ص 

۴٨٢ –  ٩ Studies in Babi and Baha,i History, pp   

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:–[ ٧]

"اطفال احبّاء ابداً جائز نیست که به مکتبهای دیگران بروند چه که ذلّت امرهللا است و بکلّی از الطاف جمال مبارک 

 (١٧٠، ص ۵محروم مانند". )مکاتیب عبدالبهاء، ج 

وشته  ( نMyron Phelpsای که ادوارد براون بر کتاب عباس افندی اثر مایرون فلپس ) اشاره است به مقّدمه  -] ٨]

، ص ١٢و  ١١هـ. ش، شمارۀ  ١٣١٠ –ب  ٨٨ست. قسمتی از این مقّدمه در اخبار امری )سال دهم، بهمن و اسفند ا

 ( به فارسی ترجمه و نشر گردیده است. ٢۴ – ٢٢

 م. تعطیل شد ١٩٣۴هـ. ش مطابق دسامبر  ١٣١٣مدرسۀ تربیت در آذر  –[٩]

چنانکه دکتر داودی اظهار داشته براون در شرح این مبحث در مقالۀ خود به انگلیسی همه جا کلمۀ »بابی«  -[ .١٠]

 گوید:که می ١٣و  ١٢سطر  xxبکار برده است )به استثنای صفحۀ 

 “The Babi (or Baha,i) propagandist...” 

ترجمۀ قسمتی از این مقاله که در اخبار امری درج گشته ن ک به مقّدمۀ براون بر کتاب عباس افندی، اثر فلپس، در 

 [ در فوق( همه جا کلمۀ »بهائی« به کار برده شده است.٨)ن ک به یادداشت شمارۀ ]

 (.٧٨ -۶١و کتاب فرائد، فصل ثالث )ص  ١٨۴ – ١٨٢[ ن ک به کتاب ایقان، ص ١١]

بدیع است. برای شرح و بسط این نکته  ١٠۵وان و رض ١٠١نمونه بارز این نوع تواقیع توقیع موّرخ نوروز  –[ ١٢]

 ن ک به » اهمیّت مطالعۀ تاریخ" در همین کتاب.

نیز خود در این زمینه بسیار جالب و آموزنده  مطالعۀ فرمان ناصرالّدین شاه به مهدیقلی میرزا حاکم مازندران–[ ١٣]

هـ. ق موّرخ است چنین آمده است: "... در باب رفع غایله  ١٢۶۵صفر  ٣است. در قسمتی از این فرمان که به تاریخ 

االمر بدعت تازه در دین مبین و شریعت غّرای جناب و دفع فساد و فتنه و آشوب و اغتشاش بابیها که در نفس

 الواقع برداشتن آنها از صفحۀ روزگار و روی زمین بر همه کس واجب و از لوازم دیناند و فیسیّدالمرسلین گذاشته
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شاءهللا تعالی فتنه و فساد و آشوب و انقالب این طبقۀ حاویه هالکت بالمّره از صفحات مازندران برخواسته است... ان

 (۵٨، ص ۵شود و بالکلیّه این معدود را قلع و قمع نمایند..." )عالم بهائی، ج 

ز وقایع قلعۀ شیخ طبرسی را از جمله جهانگیر میرزا پس عباس میرزا نایب السلطنه در تاریخ خود بخشی ا–[ ١۴]

تحت عنوان »ذکر حکایات متفّرقه که در دارالخالفه واقع شد و تعیین لشکر بمازندران و قلع و قمع ماّلحسین .و َمَردۀ  

 (٣٣١باب« مذکور داشته و کلمات »قلع و قمع« را زینت عنوان این فصل قرار داده است )تاریخ نو، ص 

داودی عبارت ذیل در مقالۀ "اعتضاد الّسلطنه و ظهور بابیّه" باشد که عبّاس اقبال  شاید مطلب مورد نظر دکتر –[ ١۵]

 نویسد:در قسمتی از آن چنین می

"... هم توطئۀ بابیّه بر ضد مرد مدبّر وطن دوستی مثل امیرکبیر که در قلع و قمع ریشۀ بابیّه جز حفظ وحدت ملّی و 

ای که اعیان و وزرای آن رحمی و کشتار وحشیانهداشته و هم بیقدرت حکومت مرکزی و جلوگیری از فتنه نظری ن

اند مورد تنفر کلّی ماست ..." )یادگار، سال دوم،  عهد در زمان صدارت میرزا آقاخان از بابیّه در طهران کرده

 (.۵٨، ص ١، شمارۀ ١٩۴۵سپتامبر  – ١٣٢۴شهریور 

صفحه  ٨۵کتاب اعترافات کینیاز دالگوروکی یک بار در طهران به قطع جیبی به وسیله انتشارات محّمدی در  –[ ١۶]

 ( منتشر شده است.  ۵٢ با مقّدمۀ شیخ محّمد خالصی نشر گشته و یکبار نیز با عنوان رسالۀ باب و بهاء در ایران )ص

باشد چند تن از فضالی بنام ولود اوهام نویسندۀ آن میبه مجعولیّت و سخافت مطالب مطروحه در این اثر که کّل م

ص  ٢اند. ن ک به مقالۀ "تصحیح یکی از مقاالت" در همین کتاب، و نیز ن ک به کتاب اقداح الفالح، ج شهادت داده 

 .٢٢۶ - ٢٢۵و  ۴٨

کتاب بهائیان خود چنین نوشته  ۶٣٩شاید اشارۀ دکترداودی به نوشتۀ سیّد محّمدباقر نجفی باشد که در صفحۀ  –[ ١٧]

است: "... چتر حمایتی که والی بغداد بعد از قصد اقامت به نام تابعیّت عثمانی بر سر ایشان گشوده بود مجال وسیعی 

 را برای مباحثه ومناظره ...".

به تفصیل در بارۀ ترکیّه مرقوم  ١٩٢٩ه وقایعی که حضرت ولّی امرهللا در توقیع موّرخ ژانویۀ اشاره است ب –[ ١٨]

 .١١٣ - ١١١، ص ١٩٣٩ - ١٩٢٧اند. ن ک به کتاب توقیعات مبارکۀ فرموده

 [ در انتهای مقالۀ »اصل مرام و فصل کالم« در همین کتاب.١برای توضیح مطلب ن ک به یادداشت شمارۀ ] –[ ١٩]

 اشاره است به کتاب زیر: – [٢٠]

Miller, William Mc Elwee, The Baha’i Faith: Its History and Teachings (South 

Pasadena:William Carey Library, 1974), 443P . 

م( که   ١٩۴٩می  ٢٧ –هـ.ش  ١٣٢٧خرداد  ۶اشاره است به محّمد قزوینی مشهور به عاّلمه قزوینی )فوت  –[ ٢١]

 کتاب مشهور

 (٢۶٣)ص 

 به نقطةالکاف را به دستیاری ادوارد براون منتشر نمود در اّولین صفحه کتاب چنین آمده است:

"کتاب نقطةالکاف در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اّول از تاریخ بابیّه تألیف حاجی میرزا جانی کاشانی مقتول 

العباد ادوارد براون معلّم زبان فارسی در دارالفنون کمبریج از بالد هجری به سعی و اهتمام اقّل  ١٢۶٨در سنۀ 

 ١٩١٠هجری مطابق  ١٣٢٨انگلستان تصحیح و طبع گردید در مطبعۀ بریل در لیدن از بالد هالند به طبع رسید سنۀ 

 ۵٨ص  ،٢م". برای مطالعۀ بعضی از آثار حضرت عبدالبهاء در خصوص این کتاب ن ک به کتاب مائده آسمانی، ج 

در خصوص انتشار کتاب نقطةالکاف و تحریر مقّدمۀ آن بوسیلۀ محّمد قزوینی، محّمد محیط  ٢١٠ - ٢٠٧، ص ۵و ج 

نویسد: »عبارت مقّدمۀ نقطةالکاف چاپی چنانکه از خود مرحوم شیخ محّمدخان قزوینی شنیدم کار طباطبائی چنین می

وفسور برون و در حقیقت عملی مشترک بوده است" )مجلّۀ  آوری اسناد و مدارک مربوط کار پرآن مرحوم ولی جمع

 (.٩۶١، ص ١٢و  ١١هـ.ش، شمارۀ  ١٣۵٣گوهر، سال دوم، بهمن و اسفند 

 نیز در این خصوص ن ک به مقالۀ :تصحیح یکی از مقاالت" در همین کتاب.
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 .٢٧٨عبارت مأخوذ است از لوح دنیا مندرج در کتاب مجموعۀ الواح مبارکه، ص  –[ ٢٢]

اشارۀ دکتر داودی به مطالبی نظیر مندرجات مقّدمۀ نقطةالکاف ) مخصوصاً مطالب مندرج در صفحۀ نه( و   –[ ٢٣]

 مقّدمۀ نیکال بر جلد سوم ترجمۀ فرانسوی بیان فارسی می باشد.

 ( میفرمایند:۴۴ - ۴٣حضرت بهاءهللا درکتاب بدیع )ص  –[ ٢۴]

جمیعاً بدانید بانّا کنّا موقنا معترفاً مذعناً ناطقاً ذاکراً قائالً منادیاً مضجاً »... شما و کّل من فی الّسموات و االرض 

مصرخا مصّحا متکلّما مبلّغا معجا باعلی الّصوت بانّه هو رّب االعلی و سدرة المنتهی و شجرة القصوی و ملکوت  

و مظهرالقدم و هیکل االکرم و  العلی و جبروت العماء و الهوت البقاء و روح البهاء و سّراالعظم و کلمةاالتم 

رمزالمنمنم و رّب االمم و البحر الملتطم و کلمةالعلیاء و دّرة االولی و صحیفة المکنون و کتاب المخزون جمال االحدیّه 

و مظهر الهویّه و مطلع الّصمدیة لواله ما ظهر الوجود و ما عرف المقصود وما برز جمال المعبود تاهلل باسمه قد خلقت 

و مافیها و االرض و من علیها و به مّوجت البحار و جرت االنهار و اثمرت االشجار و به حقّقت االدیان وظهر  الّسماء

جمال الّرحمن فوهللا لو نصفه الی آخر الّذی ال آخر له لن یسکن فؤادی من عطش حّب ذکر اسمائه و صفائه فکیف نفسه 

 المقّدس العزیز الجمیل...«.

 .۶۵ - ۶۴و نیز صفحات  ۵٠ – ۴١ ت باب" درکتاب دور بهائی، ص ن ک به فصل "حضر –[ ٢۵]

 .۵۶ - ۵۵ن ک به مأخذ فوق مخصوصاً صفحات  –[ ٢۶]

 .۵٨۵ – ۵٨۴، ص ٩[ ن ک به کتاب عالم بهائی، ج ٢٧]

 .١١ - ١٠هـ. ش، ص  ١٣۵۴آذرماه  ٢٠ن ک به روزنامۀ اّطالعات، مّورخ پنجشنبه  –[ ٢٨]

های اّول تا ششم آن بوسیلۀ لجنۀ اشاره است به جزوات منتشره در سلسلۀ »مطالعۀ معارف بهائی« که شماره –[ ٢٩]

بدیع  ١٣۴تا  ١٣٠ملّی مطالعه و تحقیق و شمارۀ هفتم تا هجدهم آن بوسیله لجنۀ مّلی انتشارات و مطالعات در سالهای 

که مقّرر بود در ادامۀ مبحث الوهیّت و   ۴و  ٣ات شمارۀ در طهران نشر گردیده است. الزم به تذّکر است که جزو

حدوث انقالب اسالمی در ایران  ( نوشته و نشر شود هیچگاه نشر نگردید. پس از٢و  ١توحید )جزوات شمارۀ 

م( و تعطیل تشکیالت بهائی در آن سامان دورۀ دوم سلسلۀ انتشارات موسوم به »مطالعه معارف بهائی« از  ١٩٧٩)

 به وسیلۀ مؤّسسۀ معارف بهائی درکانادا منتشر گردیده است.   ١٩٨٨سال 

 ١٩٧۵در سنۀ   The Onward March of the Faithاشاره است به مجموعۀ نصوصی که تحت عنوان  –[ ٣٠]

 صفحه به طبع رسیده است.  ١۵میالدی بوسیلۀ مؤّسسۀ مطبوعات بهائی انگلستان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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