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  قدمهم

  بخوانيد و داورى کنيد

  

تبريزى کتابى به نام  نيم قرن پيش آقاى احمد کسروىبيش از 

گذشت زمان هنوز چيزى از اهميت  ظاهرًا  منتشر ساخت که“بهائيگرى”

 که از انتشارش   شش دههحدود اين کتاب پس از .آن نکاسته است

هاى کامپيوترى در  در سايت کسروى گذرد هنوز همراه با ساير آثار مى

هاى اروپا و امريکا به  وشىهاى تازه در کتابفر دسترس است و يا با چاپ

 . رسد مىفروش 

 جمعى از روشنفکران ايرانى که به دنبال از ديد بهائيگرىکتاب 

اطالعاتى دربارۀ دين بهائى هستند، مرجعى قابل اطمينان به شمار 

 و احترامى که روشنفکران ما به آثار و وى کسرشخصيت استثنايى. رود مى

هاى ايشان دارند تا به آنجاست که برخى، هر چه از قلم او در بارۀ  نوشته

پذيرند و دنبال تحقيق بيشترى دربارۀ  بهائيت جارى شده، به آسانى مى

  . روند اين آيين نمى

نظران  کسروى، به اعتقاد همگان، در تاريخ معاصر ايران از صاحب

 ،آن کتاب  و متممتاريخ مشروطۀ ايران ، دو کتاب مهم و مفصل او.است
 نيست، از آثار برى با آنکه از لغزش و خطا تاريخ هيجده ساله آذربايجان

 تاريخ معاصر ايران و يکى از منابع اصلى در اين زمينه معتبرو مراجع 

ها و انتشارات ارزشمند  ها بايد پژوهش بر اين کتاب. رود شمار مىب
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پشتوانۀ  شناسى و تاريخى و جغرافيايى ديگر را نيز که نمودارى از انزب

  . علمى اوست افزود

راه زندگى دست از پژوهش و تحقيق  چنين شخصيتى، در نيمه

شست، رسالتى نو براى خويش قائل شد و براى اصالح ايران و جهان به 

. ذارداز اين هم فراتر رفت و آيين و دينى جديد بنياد گ سپس. پا خاست

 اعتقادات دينى ديگر را سراسر خرافه و موهوم خواند، ،زمان هم

ها نشريه و کتاب به جنگ  طرفدارانى دور و بر خويش جمع کرد و در ده

ها و سرانجام به نبرد با  شيعيگرى، صوفيگرى، خرافات و بدانديشى

  . ديانت بهائى پرداخت

  شمسى حضور کسروى در صحنۀ روشنفکرى و۱۳۲۰در دهۀ 

برخاستن او بر ضد . شد  احساس مى زمانهر  فرهنگى ايران بيش از

خرافات و پندارهاى رايج در اجتماع، شجاعت و صراحت او در بيان 

 و پيمان و ماهنامۀ پرچم که در روزنامۀ ،انگيزش ها و آراء چالش انديشه

شد و رويارويى او با قدرتمندان مذهبى، همهمه و  کتابهايش درج مى

گروهى به . رگى در قشرهاى گوناگون جامعه به وجود آوردتشنج بز

ى که بيشتر از قشر کارش برخاستند و گروه بزرگترطرفدارى از او و اف

  . را با او آغاز نمودندشديدىهاى  مسلمانان تندگرا بودند مخالفت

اگر چه اکنون از آن همه شور و هياهو در مورد او خبرى نيست ولى 

اش  ز کسروى، همراه با قتل فجيع و ناجوانمردانهزندگانى پر نشيب و فرا

به دست متعصبين اسالمى، موجب گرديده که هنوز طبايع کنجکاو به 

امروزه . هايش عالقمند باشد مطالعه و کنکاش در احوال و آرمان

هاى علمى و تاريخى او هنوز مراجعى قابل اطمينان براى  کتاب

ّآيد و کتابهايى که در رد  پژوهندگان تاريخ و فرهنگ ايران بشمار مى
خوانندگان و طرفدارانى آثار ديگرش نيز و شيعيگرى و صوفيگرى نوشته 
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  . دارد

 بهائيگرىّدر باال گفتيم کسروى کتابى نيز در رد ديانت بهائى به نام 

نويسى قابل   و تاريخپژوهشگرافرادى که کسروى را به عنوان . نگاشت

 او را براى خواندن به بهائيگرى فکرى شناسند و با اين سابقۀ اطمينان مى

هايى که ديگر  ّرديه گيرند طبعًا انتظار دارند بين اين کتاب و دست مى

نويسند فرقى باشد، لذا به ديدۀ ديگرى در آن   دين بهائى مىرّماليان ب

 حاصل مطالعات مردى است دانشمند و بهائيگرىبراى ايشان . نگرند مى

 تاريخ، عمرى را در مبارزه با خرافات و ّمحقق، که سواى پرداختن به

 با ىاين گروه اگر هيچگونه آشنائى ديگر. ها گذرانده است کژانديشى

ديانت بهائى نداشته باشند، با خواندن بهائيگرى، مطمئنا تحت تاثير 

نگاه منفى کسروى به آيين بهائى قرار خواهند گرفت و با اطمينانى که به 

را از دريافت حقايق بيشترى در مورد ديانت او و آثار علميش دارند خود 

  .کنند بهائى بى نياز احساس مى

ما ايرانيان در زمينه بهائيت از  تبليغات منفى و شايعات گوناگونى که

ايم پيش زمينۀ مناسبى براى اين قضاوت  دوران کودکى با آن روبرو بوده

، ن مابينيم حتى روشنفکرا اينست که مى. يک جانبه فراهم نموده است

ً معموال با شانه باال يعنى قشرى که بيشتر با آثار کسروى آشناست،
گذرند و به بهائيان با  انداختن و خونسردى از مسائل مربوط به بهائيت مى

اند  حالتى از ترحم و ناباورى، که چگونه فريب چنين ديانتى را خورده

  . نگرند مى

 بهائى هستند با گروهى ديگر که با بهائيت آشنائى دارند و يا خود

 کسروى بهائيگرىيابند که کتاب  خواندن چند صفحۀ اول کتاب در مى

 به تعداد فراوان هاى ديگرى که ّو رديه معمولى ء ّرديهيک چيزى بيش از 

ّبه دست ماليان نوشته شده نيست و گاه پس از به پايان آوردن کتاب 
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ند چنين توا شوند که چگونه از قلم چنان پژوهشگرى مى متعجب مى

   .کتابى بيرون آيد

کتابى که اينک در پيش رو داريد کوششى است در روشن کردن 

هايى که  فهمى ها و کج برخى حقايق تاريخى و رفع برخى سوء برداشت

. هدف اين کتاب تبليغ آيين بهائى نيست. کسروى با آن روبرو بوده است

دوستداران  هاى نوينى در اختيار مردم روشنفکر و هدف آنست که آگاهى

آثار کسروى بگذارد و نشان دهد که چگونه او با طبعى تند و پرخاشگر، 

گوى بسيارى از مشکالت  توانست پاسخ نهضتى ايرانى و اصيل را که مى

امروز و فرداى ايران باشد زير ضربات تازيانۀ قلم خود مورد حمله قرار 

تگان ايران مال ساختن آن، جمع بزرگى از فرهيخ چگونه با لجن داده و

  رااز اين رو بجاست ما نيز شعارى.  نموده استد گمانبدان بنسبت را 

" بخوانيد و داورى کنيد"که کسروى بر روى برخى از کتابهايش با عنوان 

نوشت در اينجا تکرار نمائيم و از خوانندگان بخواهيم از اين کتاب  مى

  .بى داورى نگذرند

ى از صد و شصت سال پيش بامداد ظهور خود يعن ديانت بهائى از

هاى گوناگون قرار داشته و  ّتا امروز زير حمالت جانفرساى ماليان و دولت

ها ساختۀ  ترين اين تهمت از رايج. هدف هزاران تير تهمت بوده است

دست بيگانه بودن، ارتباط با خارجيان، عامل روس يا انگليس يا امريکا 

يگر اتهامات است که بدون د   وو اسرائيل بودن، خيانت به ملت ايران

. ارائۀ حتى يک سند يا مدرک به خورد مردم ايران داده شده است

اى به اين ديانت روگردان  کسروى اگر چه در بهائيگرى خود از هيچ حمله

 اما يک چيز را صريحا نگاشت و آن اين که ديانت بابى و بهائى از ،نبود

کسروى نه رنگ . تبطن ايران برخاسته و نهضتى اصيل و ايرانى اس

. سياسى به بهائيت داده و نه آن را ساختۀ دست بيگانگان دانسته است
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دانيم، در عين  او را به خاطر اين شجاعت و صراحت قابل تقدير مى

سخت  حال اميدواريم با روشن نمودن حقايقى مربوط به دين بهائى، که

ى که پايمال خشم کسروى گرديده، به اصالح تصوير نادرست و مخدوش

   .نايل شويماز اين نهضت کشيده 

کوشش ما در نشر حقايقى در رابطه با آيين بهائى بر پرسشى بنا شده 

ما ايرانيان تا کى : زند که در ذهن و قلب هر ايرانى ميهن دوستى موج مى

پرستانۀ خود را سرکوب  ّهاى اصيل ملى و ميهن بايد کورکورانه خيزش

اند،   آنچه از کودکى در مغز ما فرو کرده بايد تا چه زمان مىو نمائيم؟ 

بدون هيچگونه پرسش انتقادى، ميزان سنجش و داورى خود از وقايع 

  تاريخى قرار دهيم؟ 

 تاکنون با دورۀ قاجارناپذيرى که از  به خاطر مبارزات پر دامنه و وقفه

 آنچه که بيشتر ما ايرانيان از اين نهضت در مغز خود ديانت بهائى شده

 ،آور است  گاه هراس و تصويرى مخدوش، آزار دهنده، نامطمئنداريم

آنچه . طرفانه دربارۀ آن داشته باشيم بدون آنکه حتى اندک مطالعۀ بى

است مبنا بر مطالبى در دسترس مردم قرار گرفته دربارۀ اين دين تاکنون 

ّ در لباس رديه بيشترب که گاه با لعاب تحقيقات تاريخى و ّدروغ و تقل
تهمت و افسانه و ّآنچه ماليان يک قرن و نيم است از . شار يافته استانت

آور ديگرى  گويند داستان تاسف باالى منبر عليه اين ديانت مىدروغ از 

، و مسموم  بين مردم ايرانزهرپاشى، ايجاد تفرقهاست که هدفش 

  . ساختن اذهان مردم ناآگاه است

نويسان ما در قرن  ريخکسروى از روشنفکران ايران و  از نخستين تا

د تار و پو اما وقتى به ديانت بهائى رسيد نتوانست خود را از . بيستم بود

پيچيده ش بندها و خرافاتى که از کودکى و زمان طلبگى بر دست و پاي

، بهائيگرى به همين جهت داورى او در کتابش .شده بود رهايى بخشد
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ى  اثرن کتاب او رابجاى آنکه اي استوار بود، شهاي که بر پيشداورى

 تبديل نمود که اى توهين آميز  ّرديه،  به   قابل اعتماد نمايدارزشمند و 

ّاگر نام کسروى بر روى جلد نداشت آن را مانند صدها رديۀ ديگر که بر 
  .ديديم دين بهائى نگاشته شده شايستۀ پاسخگويى نيز نمى

 شخصيتپيش از آغاز مطلب معرفى کوتاهى از تاريخ زندگانى و 

ها، که   زيرا بدون اين آگاهىهيمد  و آثار قلمى ايشان ارائه مىکسروى

توان به شايستگى  پيش شرط شناخت روحيه و افکار نويسنده است، نمى

   .پرداختبه گفتگو  بهائيگرى در مورد کتاب او 

 معانى لغات و .از ما است) با قلم سياه(در سراسر کتاب تاکيدها 

  .ايم جلوى لغت آورده[     ]  کروشه اصطالحات مشکل را در 
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  فصل اول

  ت کسروىّ آثار و شخصي،نگاهى به زندگانى

 

 شمسى ۱۲۶۹ ميالدى مطابق ۱۸۹۰احمد کسروى تبريزى در سال 
 درنويسد   آنطور که خود مى واى روحانى در تبريز متولد شد در خانواده

ضت مشروطيت ايران در جوانى به نه. مشکلى داشت ىزندگکودکى 
ّعالقمند گرديد و چون تحصيالت دينى داشت الجرم شغل مالئى پيشه 

ّبر خالف ماليان ديگر، به قول خود، از ابراز پندارهاى خرافى و . گرد
ّگرياندن مردم دورى جست و سرانجام با ترک حرفۀ مالئى شغل تدريس 

مهارت وى در زبان و ادب عرب . عربى را در مدارس بر عهده گرفت
دانست در  حاصل کرد و چون دانستن عربى را براى خود کافى نمى

مدرسۀ مسيحيان تبريز با قبول تدريس عربى به يادگرفتن انگليسى و 
شد مخصوصًا  شر مىتنشرياتى که در خارج از ايران من. اسپرانتو پرداخت

 خواند و گاه براى آنان مقاالتى هاى عرب زبان را با اشتياق مى روزنامه
. تبريز به کار پرداخت) دادگسترى(پس از آن در عدليۀ . نگاشت مى

هاى گوناگون در عدليه او را به مازندران و خوزستان و ديگر  ماموريت
هاى شوشترى و دزفولى را آموخت و  در شوشتر زبان. شهرهاى ايران کشاند

 را تاريخ پانصد سالۀ خوزستاندر زمان اقامت خود در خوزستان کتاب 
. او را از کار معزول نمودند و به تهران فراخواندنددر آنجا . ليف کردتا

اش با رشوه خواران و جنگ خود با زورمندان  دليل آن را کسروى مبارزه
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پانصد  تاريخ روزگار بيکارى را در به پايان رساندن کتاب. داند فاسد مى
رساالت  و زبان باستان آذربايجان يا دفتر آذرى و نگارش  خوزستانسالۀ

همراه با چند تن ديگر از پژوهندگان ايرانى نزد پروفسور . ديگر گذراند
آلمانى که در ايران بود خط و زبان پهلوى آموخت  Hertsfeldtهرتسفلد 

در همين سالها بود . و يکى از متون زبان پهلوى را به فارسى ترجمه کرد
هر (يايى که به عضويت انجمن آسيايى همايونى و انجمن جغرافيايى آس

  . و دو انجمن علمى ديگر در آمريكا برگزيده شد) دو در انگليس
بار ديگر براى کار به عدليه دعوت شد ولى چون نتوانست به قول 
خودش با فساد حاکم بر دستگاه بسازد به خاطر صراحت لهجه و 

از آن پس وى . داد او را بازنشسته کردند شجاعتى که از خود نشان مى
  .مات دولتى را رها کرد و شغل وکالت عدليه پيشه گرفتبراى هميشه خد

کتاب دربارۀ تاريخ و زبان و  ها چندين رساله و  حاصل اين سال
رسيد و هر يک نشانى از  جغرافياى ايران بود که به تدريج به چاپ مى

  .اش به پژوهش بود ها و عشق و عالقه دانش وسيع او در اين زمينه
 به واقعۀ اخراج خود از عدليه رون آمدمچرا از عدليه بيدر کتاب  

  :اى نوشته که نمودار انديشه و روش زندگانى اوست اشاره کرده و جمله

خوارى و  بسيار خشنودى است كه در اين كشورى كه رشوهجاى 
كانون  بارد، من كه در عدليه در  نادرستى از در و ديوارش مى

در اين . داشته استام، خدا مرا از لغزش دور  بوده  خوارى مى رشوه
باشد، من،  كشورى كه چاپلوسى و پستى گريبانگير خرد و بزرگ مى

 خوى آنان هنهادان، آلود  آميزش با چاپلوسان و پستهبا هم
  .ام نگرديده

   ١١، ص چرا از عدليه بيرون آمدم

 کسروى دست از پژوهش و ،به بعد.) م۱۹۳۱. (ش۱۳۱۰تقريبا از سال 
با . ها و نوشتارهاى او راهى ديگر گرفت تحقيق شست و شيوۀ فعاليت
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و » برانداختن پندارها«، به قول خود به "آيين"انتشار دو جلد کتاب 
 آن “پيمان” به دنبال آن با انتشار ماهنامۀ اصالح اجتماع برخاست و

  . داد رواجافکار را
طى چندين دهه هاى او در  ها و نگرش  را که حاصل انديشه“آيين "

يک رشته از آثار ديگر کسروى دربارۀ نهضت يا دين  رآغازتوان س بود مى
در  آن افکار. نام گرفت بشمار آورد» پاکدينى«خود که سرانجام 

هاى اخير توسط گروهى از پژوهشگران مورد بررسى و گفتگو قرار  سال
هاى کسروى را ريشۀ عقايد گروهى از  گرفته و برخى از ايشان نوشته

ان ايران دانسته و با تحوالت بعدى اجتماعى و نويسندگان و جامعه شناس
  . اند سياسى کشور ربط داده

اسالمى که قرآن    وکسروى خود را پيرو اسالم واقعى، اسالم بى پيرايه
. گرى بانى و علمدار آن بود دانست نه اسالمى که شيعه کند مى تبليغ مى

  : نويسد مى

نى آنها را دين گويم، كسا سخنانى كه من درباره خداشناسى مى... 
ولى اين سخنان همه از ... اند نوينى پنداشته به دشمنى برخاسته

دانم و  خدا به من فيروزى داده كه زبان قرآن را مى. اسالم است
شناسم و هرآنچه درباره خداشناسى  اسالم را چنان كه هست مى

  ...هاى قرآن نيست گويم جز گفته مى
   ١٣-١٠. ، ص١٣ ۀسال يكم، شمار  پيمان،

 شمسى به بعد يعنى پس از رفتن ۱۳۲۰هاى کسروى از سال  اوج فعاليت
هاى نسبى در محيط سياسى و اجتماعى  آمدن آزادى و رضاشاه از کشور

ها کسروى بيش از پيش به چاپ و نشر  در اين سال. بودآن روز ايران 
هايى که بازگوى افکار و آمالش باشد همت گماشت،  ها و نوشته کتاب

تى براى اصالح الفباى فارسى ارائه داد، به هدف زدودن زبان پيشنهادا
اى وارد زبان ساخت و  هاى جديد ناشناخته  واژه،فارسى از لغات عربى
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 “آزادگان” جلسات گوناگون بر پا داشت، گروه .در آثارش به کار گرفت
 به معناى “با سواد”َباهماد بر وزن [َيا به قول خودش باهماد آزادگان (

را بنياد نهاد و تمام اوقاتش يا به نوشتن و يا به بحث و ] جمعيتگروه و 
  . گفتگوى بى پروا با اين و آن گذشت

حمالت شديد او به مذهب شيعه، که آن را از ريشه و اساس موهوم و 
يا ساير  پيمان و چه در شيعيگرى ناميد، چه در کتاب معروف خرافه مى

و مخصوصًا علما را بيش از آثارش، دشمنى متعصبين اسالمى، بازاريان 
در محيط سياسى پر بحران دوران پس از جنگ دوم . پيش برانگيخت

هاى متزلزل آن دوره را تحت فشار قرار داده و  دولتها  اين گروه ،جهانى
  .هاى کسروى بودند خواهان متوقف ساختن فعاليت

هاى  هاى بى امان و کوبندۀ او با صوفيگرى و تمامى فرقه مخالفت
حمالت تندى که به اساس   وان و عارفان و عارف نمايانصوفي
ساخت عاملى در ناراضى ساختن عارف  هاى آنان وارد مى انديشه

ها  چه آنان که در خانقاه.  شدّتصوفمسلکان و پيروان مکاتب گوناگون 
   : در کتاب صوفيگرىمعتکف بودند و چه به قول خود کسروى

 کسان بسيارى که درويشند و هر ...کارمندان دولت و سران اداره ها  
 “عاشق عليشاه” و بهمان “مستعليشاه”يکى خود را از پيروان فالن 

هايى که  در پشت ميز سررشته دارى توده نشسته و انديشه. شمارد مى
نيک . اى بابا اين دنيا چند روزه است: در مغزش جا گرفته اينهاست

اند اين نيز  ردهيا بد خواهد گذشت، بزرگان سر به دنيا فرود نياو
    .بگذرد يا هو

کنند و يا  او کاهلى و تنبلى پيشه مى کسروى صوفيان و عرفا را که به نظر
“ بدآموز”گذرانند   دريوزگى و گدائى روزگار مى تنبلى وتن به کار نداده با

ترين شاعران ايران موالنا   مورد دو تن از بلندپايه در همان کتابناميد و در
 :  و عطار نوشتالدين رومى جالل
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 در مثنوى يا در غزلهاى ىى رومّهاى مال ن همه بافندگىآ 
هاى شيخ عطار در منطق الطير و  شمارش، و آن همه ريسندگى بى

   .ديگر کتابهايش همه نتيجه بيکار نشستن و مفت خوردن بوده است

اعرى کسروى نه تنها با شاعران عارف مسلک بلکه با هر شيوه شعر و ش
  : نويسد مى. ى بيگانه بودّکلآن عايد نشود بکه نفعى از 

سخن نيز بايد از ). با وزن و قافيه(شعر سخن است، سخن آراسته  
پس . گويى است سخنى كه از روى نياز نباشد ياوه. روى نياز باشد

شعر، اگر از روى نياز گفته شود و خواست گوينده فهمانيدن سخن 
بافى گفته   تنها براى قافيهنياز و بوده، ايرادى به آن نيست؛ اگر بى

  باشد   اش درخور نكوهش مى گويى است و گوينده شده، ياوه

  ١٢، ص ر پيرامون خردد

اگر روزى به حساب شعرا رسيدگى نمائيم، خواهيم ديد كه زيان ... 
هاى فراوان بيشمارى كه از  ديوان. آنان بر ايران بيش از سودشان بود

هاى زبونى ايران  يادگار دوره آنها شعرا، امروز در دست ماست، بيشتر 
هايى بازمانده كه خردها پستى  و چيرگى بيگانگان است و از زمان

پيداست كه از . گرفته و رادى و مردانگى بس كمياب شده بوده
   ...ها جز زيان بهرۀ خواننده نخواهد بود خواندن آن

   ١٠شماره  ،١، سال پيمان

ردوسى نيز از زبان تند او نرهيدند حافظ و سعدى و فديگر شعرا، از جمله 
    . ناميده شدند“بد آموز”  و“ياوه گو” و “زيانمند”و 

در .  اختصاص داد“کتاب سوزان”کسروى اول ديماه هر سال را به 
هايى که به نظر او بدآموزى و  اين روز همراه با پيروانش خرمنى از کتاب

ى و گدايى و خوار خوارى و شراب مفت”کرد و  خردى را ترويج مى بى
آموخت، و بين   ّخوشگذرانى و تملق و بلهوسى و پندارهاى ناراست مى
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هاى  هاى شعرا و کتاب  از جمله ديوان–“ انداخت ها جدايى مى توده
  .کشاندند  به آتش مى-) جز قرآن(دينى را 

کتاب سوزان، يعنى نابود کردن حاصل فکر و انديشۀ انسانى، در 
اروپاى دوران سياه هايى از آن را در  نمونه. تاريخ جهان بى سابقه نيست

قرون وسطى داريم، و در تاريخ کشور ما از کتاب سوزان عربان و مغوالن 
ت را از نو ّکسروى اين سن. ايم ها شنيده پس از هجوم به ايران داستان

ّ در همان زمان برخى از مخالفان کسروى، از بازاريان و ماليان، .زنده کرد
ها و  سوزاندند تا به خيال خود مردم را از انديشه  مىهاى او را کتاب

  . هاى کسروى در امان داشته باشند بدآموزى
از ها و اديان  هاى فکرى جهان و انديشه کسروى تقريبًا تمامى نحله

را به صورتى که امروز   و بهائيت١تي يهود،، مسيحيت شيعهجمله اسالم
  . ها خواند ا به مبارزه با آنفکران خود ر ، و همناميدهست خرافه و ياوه 

بى که ّبى خشک و بيرحم همراه کرد، تعصّوى اين مبارزه را با تعص
بحثى که در کتاب صوفيگرى آورده  از. در آن از منطق و خرد نشانى نبود

ها و افکار و  به روشنى معلوم است که وى در پى از بين بردن بد آموزى
بود و به دنبال “ ها گمراهى” آراء دينى و عرفانى و بقول خودش ديگر

  : نويسد مى. گشت براى نابودى آنان مى“ چارۀ اصلى”

ها را بر اندازد اين کار را در  ها توانستى ريشه گمراهى اگر دانش...
دويست سال است . بينيد که نکرده و نتوانسته  اروپا کردى و شما مى

 نيز ها رواج يافته و به همه جاى رسيده، سپس که در اروپا دانش
هاى دموکراتى و سوسياليستى و کمونيستى و مانند اينها رخ  جنبش

داده و هر يکى به نوبه خود تکانى آورده با اين حال نتوانسته 
گرى را که در حال امروزى سراپا گمراهى و بد آموزى است   مسيحى

  ... اند بر اندازند و آن را تنها سست گردانيده

  : دهد ادامه مىسپس 
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. و کمونيستى است ) روسيه(شنيدنى تر داستان روسستان از همه  ...
جنبشى با آن ژرفى را پديد آوردند و سراسر کشور را زير و رو 

هاى آشکار نمودند و  گردانيدند و با کشيشان و دستگاهشان دشمنى
ها اکنون ديده  به کوشش و نبرد سختى برخاستند، و پس از همه اين

ها از آن کشور بر نيفتاده و تازه  گرى و ديگر کيش شود که مسيحى مى
 اين خود جستاريست .دولت ميدان به کشيشان و ماليان داده

هاى پياپى  ها بايد از روبرو رزميد و تاخت  به گمراهى که]مبحثى[
ها گزارده  هايى بجاى گمراهى ها آميغ  و آنگاه در همان زمينهبرد

                  .ها از ميان نخواهد رفت شود وگرنه گمراهى
  کتاب صوفيگرى 

  

  االرض و محارب با خدا را بايد کشت مفسد فى

هاى سابق مخالف بود بلکه آنطور که در زير  کسروى نه فقط با دين
خواهيم ديد با هر نوع نظريه و فکرى که با آراء و عقايد او موافقت 

با برچسب دشمنى ورزيدن با خدا  و ،نداشت سر نبرد و رزميدن داشت
. کرد را تا کشتن و نابود ساختن ديگرانديشان تجويز مىاين نبرد 

  :نويسد مى
بايد نوشته . ها جلو گرفت و مردمان را آگاهانيد بايد از بدآموزى... 

. بزرگست] وظايف[اى از باياه ها اين. هاى زيانمند را نابود گردانيد
نسزاست از . به پندار و گمان برخيزند] سزاوار نيست[ اين نسزاست..

ها مردمان  اين]. مشغول شوند[سخن فهلند ه ايى که راه نيست بچيزه
ها با خدا و جهان دشمنى  اين. را به گمراهى کشانيدنست

  . ورزيدنست
  ١٠٧ ص ورجاوند بنياد

توانست پيروى از يک  مىبد آموزى و به گمراهى کشاندن از نظر کسروى 
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 دربارۀ و گفتن  نوشتن حتى،اى باشد ابراز هر نوع فکر و انديشهدين و يا 
  :سالمتى و بهداشت

باشند کسانى . هاست هان بد آموزىجهاى بزرگ  يکى از آسيب ...
هر َهر رسيدن به يک آرزويى يا بَکه براى خودنمايى و نام آورى و يا ب

زندگانى، يا تنها از روى ] وظايف[گردانيدن خود از باياهاى  آزاد
 ًمثال... ميان مردم پراکنندهوسبازى، به سخنانى برخيزند و آنها را در 

ها دهند يا الف  سخن از آغاز جهان رانند يا از آن سوى سپهر آگاهى
ها را کوتاه و نارسا باز نمايند، يا از  از ناپيدا دانى زنند، يا دانش

هاى  ، يا در زيستن راه]پردازند [جهان و زندگانى به نکوهش فهلند
بت پرستى، فلسفه، . اند دهبيخردانه نمايند، چنانکه تاکنون بسيار کر

گرى، بهائيگرى و بسيار  گرى، خراباتيگرى، شيعيگرى، باطنىصوفي
ز بايد نوشته هاى زيانمند را ا. مانند اينها همه از آن گونه است

هاى شاعرانه، پندارهاى فيلسوفانه، از   از ياوه گويى-هرگونه که باشد 
 تندرستى، دانشانه درباره پا از دستورهاى بى هاى بى افسانه

هاى بيخردانه در زمينه زندگانى و مانند اينها نابود گردانيد،  راهنمايى
   .بايد سوزانيد به رود انداخت، به چاه فرو ريخت

  ١٠٨ . صورجاوند بنياد

، با آن سابقۀ علمى خود، به دشمنى آشکار با نوشته و شخصسپس اين 
  :نويسد مى. پردازد کتاب و سواد مى

هر چه سواد بيشتر  نخست اين آسيب را داشته و نوشته يا کتاب از
بايد ميدان نداد و تا توان جلو . خواهد افزود گردد به آسيب آن

جلوگيرى از بد آموزان و آگاهانيدن مردمان از کارهاى آنان  ...گرفت
بزرگ  ]وظايف[هاى زيانمند از باياهاى  و نابود گردانيدن نوشته

و چه ] دولت[رشته دارى از باياهاييست که چه سر .آدميانست
. دارند  آنها را به گردن مى- هر يکى در جاى خود -يکايک مردم 
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کنيم سالى يک روز را باى اين  بسيار بجاست که چنانکه ما امروز مى
اين نسزاست که ... گيرند و بياد اين باياهاى خود باشند " روزبه"نام 

ها  اده در تاريکىکسانى راه گشاده را بگزارند و پى پندار و گمان افت
بايد . گويند انديشه آزاد است مى... ]پردازند [به جست و خيز فهلند

چيزى انديشه از چيزى دانسته به .  استگفت انديشه جز از پندار
 مى گويند آدمى کنجکاو است و نتواند جلو .نادانسته پى بردنست

 بايد گفت اينها بهانه است، اين کنجکاويها جز هودۀ. خود را گيرد
  .بيکارى و نادانى نيست

مردمان   اين پيروى از پندار و گمان و سخنرانى از چيزهاى راه بسته...
ه ب. با خدا و جهان دشمنى ورزيدنست. را به گمراهى کشانيدنست
 اگر باز  که]نهى کرد [آيند بايد کهراييد کسانى که از اين راه مى

  . نگشتند و پا فشاردند سزاشان کشتن خواهد بود

  ١٠٩.  صاوند بنيادورج

بين ّ متعصدر راستاى باورهاىهاى دينى کسروى  نا شکيبايى افکار تند و
 پس از قتل او، در رژيم واليت فقيه درست همان  که چهل سالبودشيعه 

ام مفسد فى  اتهههزاران نفر را ب کرد رفتند و راهى که کسروى تبليغ مى
مردمان را به ى و يا به کالم کسرو( بودن االرض و محارب با خدا

هاى   جلوى جوخه)گمراهى کشانيدن و با خدا و جهان دشمنى ورزيدن
  .آتش گذاردند

ّتا حد بسيارى با افکار برخى از که نظريات افراطى و خشن کسروى 
 اگر در قالب آن مذهب ايراد ،انديشان شيعى همآهنگى دارد خشک

يش حمله را زمان ن ولى کسروى هم. گرفت شد کسى بر او ايرادى نمى مى
متوجه مذهب شيعه کرد و آن را از بيخ و بن خرافه و پندار بيهوده خواند و 
در کتاب شيعيگرى خود از هيچ حمله و توهينى به مذهب شيعه 

  . خوددارى نکرد
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شد  افکار او در مخالفت با شيعه که مخالفت با اسالم تلقى مى
د شد و مورد چند بار به جان او سوء قص. هاى شديدى برانگيخت واکنش

سرانجام فتواى قتل وى به عنوان مرتد صادر شد و . حمله قرار گرفت
  . هايى از او تسليم دادگسترى گرديد شکايت

 کسروى و زنان

هاى کسروى بايد دانست  نکتۀ ديگرى که در شناخت افکار و انديشه
 وى ابتدا ،دختران و خواهران مادر کتاب . نظر او دربارۀ زن است

نمايد  دارد و استدالل مى ريخى دربارۀ حجاب زن ارائه مىپژوهشى تا
افزايد که  وى مى. که در اسالم و قرآن چيزى دربارۀ حجاب نيامده است

چنين استعداد   کسروى هم. است"يانّمردم آزارى مال "حجاب حاصل
و منعى براى  بيند زنان را با مردان در آموختن و درک حقايق يکسان مى

واژه کوتاه خرد " :نويسد بر همين اساس مى. ايل نيستتحصيالت زنان ق
 ولى از “.درباره بانوان به يکبار بيجا و بى پاست] ضعيفه، ناقص عقل[

نظر او آزادى و برابرى زن و مرد در همينجا يعنى به برداشتن حجاب، و 
بحثى از روابط از آن پس  .يابد تساوى در کسب دانش پايان مى

برداشت حاصل  به احتمال زيادکشد ، که  مىاجتماعى زن و مرد پيش 
حال و هوا و محيط اجتماعى و سياسى آن او از مقام زن در اسالم، و نيز 

روابط زن و مرد نه بر احترام متقابل   به نظر کسروى اساس.روز ايران است
مساوى، بلکه به هدف فريب دادن زنان با حقوق به عنوان دو انسان 

 . ن ايشان استتوسط مردان و بدبخت نمود
دانست، بحثى ) ناقص عقل (کوتاه خردگويد زن را نبايد  با آنکه مى

کشد که در آن، از ديد او، زن موجودى ضعيف و کم عقل  پيش مى
دهد، فريب  مقابل مردان به آسانى توان خود را از دست مىدر . است
  : نويسد مى. لغزاند لغزد و ديگران را نيز مى خورد، مى مى



21 

يکى اينکه به کوچه و خيابان و : د به دو چيز پابستگى نمايندزنها باي 
آرايش و . ها بى آرايش و ساده در آيند هم چنين به انجمنها و بزم

ديگرى آنکه با . خودنمايى را به خانه براى شوهران خود نگه دارند
جز همراه شوهران و ] ها ميهمانى[مردان بيگانه در نياميزند و به بزمها 

زنى که به کوچه و خيابان با آرايش ....يک خود نروندخويشان نزد
اگر اين . آيد ، آن معنايش نگاه مردان را به سوى خود کشيدنست مى

چنين زنى چه شگفتست که خود بلغزد و !...نيست پس چيست؟
آميزد به  زنى که آزادانه با مردان در مى. ديگران را نيز بلغزاند

رد، به دشوارى خواهد دشوارى خواهد توانست خود را نگه دا
زن از : اين چيزيست بسيار آزموده. توانست فريب مردان را نخورد

 آزادانه زن را ِآميزش.  آزادانه سرمايه باخته بيرون آيد ِبازار آميزش
  . لغزشگاهى است که خود بلغزد و ديگران را نيز بلغزاند

  ١٥ . صخواهران و دختران ما

 با لباس آراسته و آرايش صورت به و چون معتقد است که دو چيز ، يعنى
ها خودسرانه  ميان مردان در آمدن و با مردان آزادانه در آميختن و به بزم

 :دهد که رفتن سوغات اروپاست زنان را هشدار مى

اروپاييان . بانوان ايران بايد بدانند که زن در اروپا ارجمند نيست ...
هاست   در روزنامهدارند بايد فريب آن سخنانى که زن را گرامى نمى

اروپاييان در بسيار چيزها گمراهند و يکى هم داستان . نخورند
بيشتر اروپاييان زنها را افزارى براى خوشگذرانى و . زنهاست

. دهند اند و بيش از اين معنايى به زنان نمى کامگزارى مردان شناخته
ه درند و از جايگا هاشان مى کشند، پرده اينست آنها را به بزم ها مى

   .آورند خود پايين مى

  جا همان

 با آنکه يک جا زنان را در استعداد آموختن با مردان مساوى کسروى
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زنان  .کند عوض مىحرف خود را در جاى ديگر همان کتاب  ،داند مى
داند و بر پايۀ اين باور   از مردان جدا مى“در ساختمان تنى و مغزى”را 
  :نويسد مى .وظايفشان جدا باشدگويد که در امور اجتماعى نيز بايد  مى

زنان . را براى کارهايى آفريده و مردان را براى کارهايى خدا زنان...
ونه گبراى خانه آراستن و بچه پروردن و دوختن و پختن و اين

نمايندگى پارلمان و داورى در دادگاه و وزيرى و ... کارهايند
َ شوند ها نيست به دو فرماندهى سپاه و اينگونه چيزها کار زن ]: دليل[َ

يکى آنکه اينها به دورانديشى و رازدارى و خونسردى و تاب و 
ها چنانکه از  زن. شکيب بسيار نيازمند است و اينها در زنها کم است

نيز ] احساس درونى[ها  ساختمان تنى نازک و زود رنجند، در سهش
   .باشند چنان مى

  ١٨جا، ص  همان

  : کند ريفتن ديگران را تکرار مىو باز افسانۀ فريب خوردن زنان و ف

آمدن در سياست و کوشش در راه نمايندگى از زنان آنان را به در
خواهد کشانيد و چه بسا ] معاشرت، رفت و آمد[ها  آميزش

اگر اين در را باز نماييم زنان . ها که رخ خواهد نمود ناستودگى
يده رويهمرفته کارى ناپسند. خودآرا و خودنما ميدان خواهند يافت

پاى ايشان از . زنان زود توانند فريفت و زود توانند فريفته گردند. است
  . کارهاى کشوردارى هر چه دور تر بهتر 

 ٢٠جا، ص  همان

ى، پزشکتواند  به اعتقاد کسروى علومى که شايستۀ زنان است مى
ى و اينگونه پزشک قابلگى، جراحى، داروسازى، دندانپزشکى، چشم

ون از آميزش زن و مرد هراسناک است و آن را بد و ولى چ .ها باشد دانش
ها همراه  داند به احتمال زياد خواهان آنست که در دانشگاه ناپسند مى
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 در بيمارستان از مردان  با پسران تحصيل نکنند، و پس از گرفتن تخصص
ام بودن آميزش زن و مرد اى که کسروى براى حر مقدمه. دور و جدا باشند

يا   وها  کارگا جدا کردن وسايل نقليه عمومى،ى براىا زمينه نويسد مى
زيرا . کنيم آسانسورهاست که آن را امروزه در جمهورى اسالمى تجربه مى

   :کند بار ديگر در همان کتاب تاکيد مى

 گفتيم نبايد در ميان مردان، همان آميزشست که] زنان[اينان ... 
  ا هر دو تواند بود همان آميزش است که مايه لغزش زنها و مرده. باشد

  ٢٧همانجا ص 

کسروى دستوراتى راجع به اسم  ،خواهران و دختران مادر همين کتاب 
  .گذارى دختران، خطبۀ عقد، جشن ازدواج و نيز طالق داده است

اگر  آيا. نگاشت.  ش١٣٢٠/م١٩٤٠در دهۀ کسروى اين کتاب را 
چنين ديد   مىها يات بانوان را در همۀ زمينهّو ترقحيات داشت  اکنون

   ؟شد مطالبى از قلمش جارى مى
با عرفان و شعر و  هاى او اعتقادات کسروى در مورد زنان، و مخالفت

 از دوران خود او تا ،هاى او با ديگر انديشان  و دشمنىداستان نويسى
از جمله فرزين وحدت . امروز مورد بحث پژوهشگران قرار داشته است

بن ” هاروارد در مقالۀ خود با عنوان استاد مطالعات اجتماعى دانشگاه
 گفتار وى را دربارۀ حقوق زن“ د در انديشۀ احمد کسروىّبست تجد

“  فلسفى کسروى–هاى سياسى  ترين بخش آراء و انديشه نامعقول”
 پس از بحثى دربارۀ عقايد او در مورد شعر و  ناطق و ناصح٢شمرده

داند و معتقد است  مى“ قشرى و سطحى”شاعرى و عرفان، آن افکار را 
  ٣“.کسروى سرمايۀ کافى از ادبيات و شعر ايران در دست نداشت”

خردى که کسروى خواهان (افراطى او “ خردگرايى”در آثار کسروى 
آيد و افکار و آراء  در مى“ گرا و بى روح نظمى مطلق”به صورت ) آنست

رزين به قول ف. دهد دينى سوق مى“ بنياد گرائى”او را به سوى نوعى 
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اى که کسروى خواهان برپائى  در چنين دنياى افسون زدايى شده”وحدت 
دانست  مى» پندار«ر و يا آنچه او ّآن بود حتى جايى براى نيروى تصو

  :نويسد کسروى مى “.وجود نداشت

هاى جهان  پندار يکى از نيروهاى پست آدميان است، يکى از آسيب
بايد . دار برخاستهها بيش از همه از پن اين همه گمراهى. است

هيچگاه از پندار خود چيزى به مردم . هيچگاه پى آن را نگرفت
ها به هر کجا رفت بايد از  گوئيم دانش ايم و باز مى گفته... نياموخت

اينها ... رسيد بايد پذيرفت] اى نتيجه[اى  اش رفت و به هر هوده پى
 بسته، مردم اين پيروى از پندار و گمان، و سخنرانى از چيزهاى راه... 

به کسانى . را به گمراهى کشانيدنست، با خدا دشمنى ورزيدنست
که اگر باز نگشتند و ] نهى کرد[آيند بايد کهراييد  که از اين راه مى

   ٤ .پافشاردند سزاشان کشتن خواهد بود

  : کند وحدت اضافه مى

بينى منظمى که کسروى به  مشکل بتوان ترديد کرد که در چنين جهان
ش برخاست، فضاى چندانى براى رشد ذهن مستقل و هواداري

کى به ترکيبى از ّيان ذهنيتى که متبخودگردان، و در نهايت براى 
    ٥ .ماند ارادۀ آحاد و افراد جامعه است باقى نمى

اين گونه افکار کسروى است که به نظر برخى از پژوهندگان، پيش زمينۀ 
رفته و مخصوصا در آثار و فکرى گروهى از افراط گرايان مذهبى قرار گ

  . افکار آقاى خمينى تبلور يافته است
اى با  در مقاله رقى استاد تاريخ دانشگاه تورنتوَدکتر محمد توکلى ط

 ضمن بحثى “ّتجدد اختراعى، تمدن عاريتى و انقالب روحانى”عنوان 
ّهايى که تجدد طلبان ما از زمان  ّدر مورد نهضت تجدد در ايران و راه

گرايى   و سرانجام به اسالمگرايى و اصالت کنون پيمودهقاجار تا
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المسائل آقاى خمينى و تئورى واليت فقيه   توضيحاند، کتاب  رسيده
 نموده و معتقد است هاى کسروى مقايسه ايشان را با برخى افکار و نوشته

روحانيون پس از انقالب براى مردم ايران آوردند در واقع همان آنچه 
  : ى بودهاى کسرو خواسته

پس از قتل کسروى از او يادزدائى کردند و اين قتل آغازۀ جريان ...
اى  اى بود که نهضت روحانيون ايران را پديده کارى عامدانه فراموش

کسروى هاى  پس از اين قتل بود که يافته. کرد منحصر به فرد تلقى مى
گرى، رمان و سينما بنيان گفتمان  دربارۀ دين، خرد، اروپايى

   ٦ “.ّمدارانى را فراهم آورد که روحانيون مدعى ابداع آن شدند دين

رقى همسانى دو چهرۀ به ظاهر متضاد کسروى و آقاى َدکتر توکلى ط
طرفانه   دقيق و بىداند که فقط با يک مطالعۀ خمينى را تجانسى مى

   .کيف آن پى برد و توان به کم مى

اد ادبيات و زبان در همين زمينه دکتر محمد رضا قانون پرور است
  : نويسد  مىسزاک تآستين فارسى دانشگاه

به شدت به آن گروه از رهبران شيعه که ] کسروى[درست است که او 
گرفت و از همين رو به  مدعى واليت و رهبرى جامعه بودند خرده مى

احتمال قوى با واليت فقيه در نظام جمهورى اسالمى نيز به 
ۀ آراء متباينش در باب خاست، اما بر پاي مخالفت بر مى

 از سوئى، و دربارۀ نظام اجتماعى از سوى ديگر، “دموکراسى”
 او واجد بسيارى از “مذهب مدنى”توان به اين نتيجه رسيد که  مى

اعتقاد او به نابرابرى زنان و . شرايط رژيم دين ساالر کنونى است
و اش از کتاب سوزى و باورهايش در باب شاعران  مردان و هوادارى

توان از  و ضرورت تأديب و کيفر آنان را مى» هجو پرداز«نويسندگان 
 ٧ .هاى مشترک دانست زمرۀ اين گونه ويژگى
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 هاى مشترک افکار کسروى با بنيادگران دينى ويژگى هايى از در باال نمونه
شامل  (ورجاوند بنياداى از کتاب   آورديم، در اينجا با نقل جملهرا

ه ديگر افکار افراطى و بنيادگراى کسروى اشاره ب) دستورات دين پاک او
    :گويد مى. کنيم مى

هاى بسيار جلو توان  با اين کشتن از کشتن. بايد کشنده را کشت 
چنان کسى که با توده خود ناراستى و بد خواهى کرده  هم... گرفت 
بايد او را کسى که با پسرى به کار زشتى برخاسته، . را کشت بايد او
چنان به فالگير و جادوگر و هر   آموز و گمراه گردان و همبه بد. کشت

که ] نهى کرد[زند، بايد کهراييد  کسى که الف از کارهاى نبودنى مى
که به هجو پرداخته ] شاعر[به چامه گويى . کشت  بايداگر باز نگشتند
 اى را که کسى را به حال اى که دشنام نوشته و نگارنده و به نويسنده

بايد به . ّدر بار دوم کشتايد کيفرهاى سختى داد و زشت نگاشته، ب
بايد دروغ و دغل را از هر گونه که باشد . کيفرى سخت دادگو  دشنام

  ]. کذا[و در هر کارى که باشد بزه شناخت و بى کيفر نگزاشت 
   ١٧٧ ص ورجاوند بنياد                                                    

تاريخ جهان حتى . نبود که اين افکار را عرضه کردکسروى نخستين کسى 
ّدر همين قرن رهبران يا پادشاهان جبار و کشورگشايانى که جز کشتن و 

 به کسروىآيا اگر . اند بسيار به خود ديده است يافته سوزاندن راهى نمى
شد افکار خود را با کشتن و  رسيد و داراى قوۀ اجرايى مى قدرت مى

  ؟ساخت  ديگر انديشان عملى مىدربند کشيدن و زجر
  

  
  ها يادداشت

گيرد  کسروى در مورد يهوديان معموال لفظ جهود و جهودان را به کار مى - ١
رساند و يا نمودار  که در زبان فارسى بارى از تحقير دارد، يا خساست را مى
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  .بن استُترس و ج
ارۀ ويژۀ شم (٣٨٠ بهار و تابستان ٣-٢، شمارۀ ايران نامه، سال بيستم –٢ 

           ٢٥٦. ، ص)احمد کسروى
  ٣٠٩.  همانجا، ص-٣ 
  ٢٥٤ . نقل از مقالۀ فرزين وحدت ، ايران نامه، همانجا، ص– ٥ و ٤
  ٢٢٧ ايران نامه، همانجا، ص – ٦
  ٢٤٢ايران نامه، همانجا، ص  - ٧
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  مّفصل دو

  ها ّگر رديهبهائيگرى کسروى و دي
  

ّکسروى نخستين کسى نبود که بر ديانت بهائى رديه نوشت، آخرين 
در يکصد و شصت سالى که از آغاز اين دين گذشته . نيستکس هم 

ّ کتاب و مقاله در رد اين نهضت دينى نگاشته شده و اين جريان صدها
پيش از حکومت جمهورى  .هاى اخير سرعت بيشترى گرفته است در سال

گرفت اما امروزه انتشار  ها به طور پراکنده انجام مى ّاپ رديهاسالمى چ
 يافته، نه تنها در اى سابقه آهنگ بىّکتابهائى در رد بهائيت نظم و 

هاى دينى قم و مشهد گروههايى به اين کار مشغولند، بلکه دولت  حوزه
مثل محروم (هايى که براى مبارزه با ديانت بهائى دارد  نيز جزء برنامه

هاى دينى، محروم ساختن آنان از تحصيالت و  ن بهائيان از فعاليتساخت
ها محروميت و رنج   و ده،کار، تهديد دائم به زندان و ضبط مال و کشتن

 براى نگارش کتاب و مقاله براى هاى وابسته به خود را روزنامه، )ديگر
   .به کار گرفته استمبارزه با اين ديانت 

 بهائى نوشته آغاز تاکنون دربارۀ دينهايى که از  ّدر بررسى رديه 
فرق  دوران گوناگون روبرو هستيم که به روشنى با يکديگر سهشده، با 

 ۱۹۳۰هاى دهه تا. م۱۸۴۴ از سال ديانت از ايناز آغ يکى :دارند
 شمسى تا ۱۳۲۰دوم از ، ) شمسى۱۳۲۰/۱۳۱۰(ميالدى ۱۹۴۰/

  . تا امروزان انقالب اسالمى و سومى از آغاز انقالب اسالمى در اير
شد که از  ها از سوى کسانى نوشته مى ّدر دورۀ نخستين بيشتر رديه
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هاى  در نوشته انصاف و مردانگى نيز ديانت و حقيقت بى بهره نبودند و
نمودند و به دنبال   اينان تعاليم بهائى را مطالعه مى.شد ايشان ديده مى

 پاسخ .ى خود بودندّحقانيت دين بهائى بر اساس باورهاّرد داليلى براى 
 بر اساس قرآن و  بودهايى ها و استدالليه  کتاب،ها بهائيان به آن نوشته

 براى مسلمانان و  کهاحاديث و يا تورات و انجيل و يا آثار زردشتى
 امروزه نيز استوار اين آثار. کردند  منتشر مى و زردشتيانمسيحيان و يهوديان

حجةاالسالم تفليس . باشد مىجويان  گوى همۀ حقيقت پاسخ،برجا و پا
ّرا در پاسخ رديۀ خود تاليف ابوالفضل گلپايگانى  فرائدوقتى کتاب 

کرديم دين بهائى  خواند آنقدر انصاف داشت که بگويد ما فکر مى
سنگى به آن پرتاب کرديم، فرائد که به . درخت بى برگ و بارى است

هاى شادابى از  هپرانى ما چه ميو دستمان رسيد آنگاه ديديم که از سنگ
  . اين درخت فرو ريخت

به م جهانى ّيعنى کمى پيش از پايان جنگ دو ، ميالدى۴۰از دهۀ 
، نسل تازۀ مخالفان اين آيين. اه مبارزه با بهائيان تغيير يافت، راين سو
 و يدى از مبارزات را آغاز نمودند بحث اساسى و منطقى دور جدبجاى

 بى منطق، ىاللى آن، به برخوردّبه جاى بررسى بهائيت و رد استد
هاى دينى  گروهاين نسل عبارت بود از  .آميز پرداختند بانه و خشونتّمتعص

اهلل  مندى از نفوذ آيت  با بهره کههاى مذهبى مسلمان و اتحاديه
اهلل کاشانى و ديگر روحانيون با نفوذ، مبارزۀ وسيعى با  بروجردى، آيت

هاى وقت را  دولت، و تهديد و ارعابآئين بهائى آغاز کردند و با فشار 
 بدينترتيب مخالفت با بهائيان که تا آن زمان .داستان نمودند با خود هم

 و زير نظر رهبران  در تشکيالت محدود و خصوصى،جنبۀ فردى داشت
  . سازمان يافتمذهبى

بهائى ستيزى و ”اى با عنوان  رقى در مقالهَدکتر محمد توکلى ط
استدالل يلى از شيوۀ بهائى ستيزى در اين دوره  در تحل۱“گرايى ماسال
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هاى دينى و ديگر  هاى تبليغات اسالمى و سازمان انجمن کند که مى
 گرا در ايران تماما با هدف مخالفت و مبارزه با ديانت هاى اسالم جنبش

دکتر توکلى از دو حوزه همگانى در ايران آن زمان . بهائى ايجاد شد
 National publicا حوزۀ همگان عمومى  يکى که آن ر.کند بحث مى

sphere توان ناميد گسترۀ گفتگويش برخورد آراء عمومى و زايش  مى
ت جديد ايران بود که دربر گيرندۀ پيروان تمامى اديان ّفرهنگ و هوي

اين . توان آن را حوزه همگان شيعى ناميد اى که مى دوم حوزه. شد مى
ه وجود آمد و به تبليغ و ترويج اسالم در حوزه براى مقابله با آيين بهائى ب

هاى دينى نقش بارزى در  ها، و نشريه هيئت. سراسر ايران انجاميد
اى که از به هم پيوستن  حوزه. داشتند" حوزۀ همگان شيعى"پيدايش 

شد  ها و منازلى که مراسم دينى در آنها برگزار مى مساجد، تکايا، هيئت
اهلل بروجردى در تمام  ود که به رهبرى آيتاز اين زمان ب. سامان يافته بود

مدارس تعليم تعليمات دينى اجبارى شد و به واقعۀ فلسفى و تخريب 
حظيرةالقدس و ديگر قضايا انجاميد و حتى براى مقابله با کالسهاى 

کتابهايى به نام اخالق گلشنى ] براى کودکان بهائى[درس اخالق بهائى 
هاى دينى شروع به  ديد و حوزههاى دينى تدوين گر از طرف انجمن

ها به دهات و قصبات براى مبارزه با تبليغات ّب و مالّفرستادن طال
هاى علميه شيعه و فرهنگ  از بطن حوزه"آيينى را که و .. .بهائيان نمودند

هاى جعلى  هاى عامدانه و روايت بر آمده بود با فراموشکارى" دينى ايران
   .يگانگان وانمود ساختندو شبه تاريخى مسلکى ساختۀ دست ب

زى  جوانب بهم پيوستۀ بهائى ستياى از  تازه مقالۀ دکتر توکلى بررسى
وى معتقد است بيشتر رهبران انقالب  .گرايى در ايران است و اسالم

هاى ضد بهائيت هستند و تا به آنجا  اسالمى ايران پرورش يافتۀ حوزه
 آخر زمان و انقالب ل فکر شيعى را در مورد مسالۀّرود که تحو مى

اسالمى ايران را نيز حاصل بهائى ستيزى که در آن ساليان آغاز شد 
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استدالل او بر اساس اسناد و مدارکى است که جا به جا براى . داند مى
   .نمايد اثبات نظريۀ خود ارائه مى
هاى پس از   با ديانت بهائى که در سالها مجموع اين مخالفت

 منجر ،همراهى دولت را با خود داشت  وجنگ جهانى دوم اوج گرفت
 ۱۷(هاى آنان در شهرهاى شاهرود  به قتل و کشتار بهائيان و غارت خانه

، کشتن مهندس شهيدزاده به صورت غرق کردن او در )۱۳۲۳مرداد 
 ضربه چاقو در ۸۱، کشتن دکتر برجيس با )۱۳۲۶(درياى مازنداران 

 آتش زدن مزارع و ، ضرب و مجروح ساختن بهائيان،)۱۳۲۸(کاشان 
در ) حتى خريد نان(هاى ايشان و تحريم هر نوع معامله با ايشان  خانه

شهرهاى آباده، قم، محالت، زابل، زاهدان، بهشهر، شاهرود، طبس، 
گناباد، فردوس، بشرويه، بندرشاه، گلپايگان، قصر شيرين، يزد، بجنورد، 

   ۲.شد... نهاوند، طالقان، دامغان، شهرضا، شيراز، قزوين و 
از روى هايى روبرو هستيم که  اين دوره با نوشتهها در  ّزمينۀ رديه در

دار ساختن حقايق نوشته  انديشى و بر پايۀ خدشه بغض و تعصب و خشک
 تنها هدفشان از ميدان به در کردن ،آنها را به منطق راهى نيست. اند شده

 از به اين آئين تسکين ناپذير اى  و کينهو نابودى بهائى و بهائيان بوده
   . نمايان استها نسراپاى آ

 و روز ديگر  خواندند را ساختۀ روس يا انگليسدين بهائىيک روز 
زمانى به بهائيان . نددورآۀ استعمار و صهيونيسم بشمار بخشى از توطئ

. دپرداختن و وقتى ديگر به جعل کتاب و اسناد زدندوطنى  تهمت بى
 که بتوانند اين دين را فلج سازند دندکرسرانجام دستگاه حجتيه را علم 

ا ه هايى از اين ناراستى نمونهدر پايان اين کتاب . هايى ه حيلهآن هم با چ
   .يما ها را بررسى نموده ورزى و کينه

  شکل گرفت که پس از انقالب اسالمىهاى در سالدورۀ سوم 
. افت يدور و درازىتشکيالت   ومبارزه با ديانت بهائى سازمان يافته شد
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. خواهد و نه تجربه شغلى است که نه دانش مىقلم زدن بر ضد بهائيت 
پروايى در جعل دروغ، بددهنى، و به هم  تنها چيزى که نياز دارد بى

هايى است که خوشبختانه مسلمانان منصف نيز بر سستى  پيوستن تهمت
ها چون خود نيز به اين کار ايمان  ّاما نويسندگان اين رديه. آن آگاهند

تکرار مطالب ها هم تهى شده است اينک به  ندارند و چنتۀ تهمت
 که به قول معروف  راهايى ّرديهبار ديگر . اند روى آوردهسابق  هاى ّرديه

تاريخ مصرفش مدتهاست سپرى گرديده با زرق و برقى چشمگير تجديد 
ها و  رايگان در سراسر کشور، در مدارس و سربازخانه کنند و چاپ مى
 جمعى ديگر نيز با عناوين دکتر و پژوهشگر .نمايند ها توزيع مى کارخانه
هاى گوناگون عليه ديانت بهائى  هايى از مقاالت در زمينه مجموعه

نويسند که به عنوان شمارۀ مخصوص يکى از مجالت و يا  مى
   ۳.شود ايران منتشر مىدولتى هاى  ماهنامه

ين مبارزات نيست در اين مقال فرصت بحث بيشتر در زمينۀ شيوۀ ا
  . کند دور مىکتاب بهائيگرى کسروى زيرا ما را از گفتگو دربارۀ 

 شمسى نگاشته ۱۳۲۰کتاب بهائيگرى کسروى که در همان دهۀ 
ها مشترک است و آن رماندن و بيزار  ّدر يک هدف با ديگر رديهشده 

ى اما کسروى با قلم توانا و هوشمند. نمودن خواننده از کلمۀ بهائى است
بهائيگرى . ذاتى خود چند هدف ديگر را نيز آگاهانه دنبال نموده است

در زمانى از حيات اجتماعى ايران نگاشته شد که مردم و جوانان در 
با پايان يافتن . جستند هاى تازه بودند و جهان نوى مى جستجوى آرمان

سلطنت رضا شاه و تمام شدن جنگ به نفع متفقين، ايران وارد مرحلۀ 
افکارى نو و  جوانان شيفتۀ سخنى تازه وشد و  اى مى اعى تازهاجتم
 . ى بودندّمترق

حزب تودۀ هاى نسبى که در عرصۀ بيان و قلم پديد آمده بود  با آزادى
ايران از سوئى، و کسروى از سوى ديگر از اين موقعيت استفادۀ شايان 
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 کران آنکسروى در ميان روشنف. نمودند و به تبليغات شديد پرداختند
 نشريات او مثل روزنامۀ پرچم و مجلۀ زمان از محبوبيت برخوردار بود و

رفت و افکارش   در سطحى وسيع به فروش مىيشها پيمان و ديگر کتاب
 . گرفت در محافل روشنفکرى مورد بحث و گفتگو قرار مى

يک آن ِ و موفقيت ايدئولوژ، پشتوانۀ حزب توده در اين تبليغات
عليه آلمان  هاى جنگ وزى درخشان ارتش سرخ در جبههيکى پير ،حزب

 تبليغات جهانى رژيم کمونيست شوروى بود که از آن کشور نازى و ديگر
براى مردمى که . کشيد تصويرى زيبا و دلپذير در برابر چشمان ناآگاهان مى

تازه از نکبت جنگ رهيده بودند و آرزوى بهبود وضع اجتماعى خود را 
 برابرى و آزاديخواهى آن حزب کشش فراوان داشت و هاى داشتند آرمان

حزب توده را به صورت نيرويى بزرگ در سياست و اجتماع آن روز 
  . درآورد

ديانت بهائى، هم در ميان اصالح طلبان مذهبى که دنبال عقايد 
تازۀ دينى بودند، و هم در بين جوانان خواستارانى فراوان داشت و 

. راى بسيارى از روشنفکران ايران پر جاذبه بودهاى نو و مترقى آن ب آرمان
ها اعتقادات دينى مردم  يون و مارکسيستّدين بهائى نه مانند افکار ماد

کرد و نه مانند دينى که کسروى آورده بود هر اعتقاد ديگرى را  را نفى مى
دانست و نابودى و قتل ديگر انديشان را در  جز آيين خود پندار بيهوده مى

دينى بود برخاسته از ايران با جهان بينى ايرانى که . تبرنامه داش
اى  ل دينى شايستهّتوانست در قلب بسيارى از ايرانيان بنشيند و تحو مى

بهائيان نه تنها در مقابل مسلمانان داليل کافى . در ايران به وجود بياورد
در گفتگو و بحث با د بلکه دندا براى اثبات ديانت خود ارائه مى

ها را براى وجود خدا، وجود  ترين استدالل حزب توده محکمطرفداران 
حزب تودۀ ايران از روآورى . کردند روح انسانى و لزوم دين ابراز مى

جوانان به ديانت بهائى ناراضى بود زيرا در آنان آمادگى پيوستن به آن 
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   .ديد حزب را نيز مى
گاشتن راهى که کسروى براى مبارزه با ديانت بهائى انتخاب کرد ن

کسى که با ديگر آثار . ترين آثار اوست  بود که از عجيببهائيگرىکتاب 
تواند از تعجب و  کسروى آشنا باشد و کتاب بهائيگرى او را بخواند نمى

اى روبرو هستيم  در اين کتاب با نويسنده. حيرت خوددارى نمايد
بد دهان که از هيچ توهين و تحقيرى در مورد  و گو، خشمگين، زشت

بکار بردن . اران ديانت بهائى يعنى باب و بهاءاهلل فروگذار نيستذان گبني
گو، نافهم، نادان، درمانده، ناآگاه، دروغگو، بى خرد،  کلماتى مثل ياوه

ّو هوسباز در مورد بزرگان آيين بهائى، از قلم کسى که خود را مورخ و 
رت آور پندارد حي پيشواى فکرى و برگزيدۀ عصر و زمان خود مى ّمحقق و
  . است

کسروى در مجموعۀ درهم و مغشوشى که از ايراد و اعتراض و توهين 
زند تا  بر آيين بابى و بهائى فراهم آورده، خود را به هر در و ديوارى مى

از جمله هر . ّپا و نا مربوطش را موجه جلوه دهد بتواند اعتراضات بى
کند تا از   مىيى ناپسند آغازمطلبى را با سخنى زشت و توهين و ناسزا

  . ّزمينۀ منفى را در ذهن و تفکر خواننده فراهم سازد  پيش
پردازند در سر تا پاى  اى مى  و يا نظريه ّدانشمندانى که به رد فلسفه

. شود اى که نشانى از توهين و ناسزا باشد ديده نمى استداللشان کلمه
حث و به بمطالب را بلکه با لحنى محترمانه، ولى محکم و انتقادى، 

ر و انديشۀ نويسندۀ کتاب يا نظريۀ ّ و قضاوت در ماهيت تفککشند مىنقد 
 به بهائيگرىولى کسروى در . گذارند  عهدۀ خواننده مىرمورد نقد را ب

جاى آنکه با ارائۀ آثار بهائى و انتقادات خود، قضاوت در افکار بهائى 
 دانش و  و صاحب"برانگيخته"را به خواننده وانهد، چون خود را 

نشيند و در همانجا همۀ   شخصًا به داورى مى،داند مى انديشمند
غلط و اشتباه و در خور  مجموعۀ آثار بهائى آمده هايى که در انديشه
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  . داند نابودى مى
ترى نيز بنويسد   را به سبک معتدلبهائيگرىتوانست  کسروى شايد مى

ّيکى سنت . واداشتچند چيز او را در آن کتاب به ناسزاگويى شايد ولى 
رغم انزجارى که از  زيست و على ّماليان که وى سالها در لباس آنان مى

 را از  ديگر ماليانآن قوم داشت، در مورد آيين بهائى همان نفرت و کينۀ
توان دليل اصلى دانست، وقوف او  ديگرى، که آن را مى. خود نشان داد

اش بود  اى ناجوانمردانهه ها، و بر آب بودن تهمت پايگى استدالل به بى
راهى جز ناسزاگويى و توهين و براى بر کرسى نشاندن حرف خود که 

  .گذاشت جلوى پاى او نمى استهزاء
کتاب بهائيگرى زده و با اين کسروى حرف آخرش را در ابتداى 

  و هدفش را از نگارش آن کتاب افشا کرده،مشت خود را بازحرف 
  :است

ه کيش زندگى نتواند کرد و اين به هر حال يک توده با چهارد
کسانى اگر ... از ميان برداشته شودناچاريست که اين کيشهاى بى پا 

ميخواهند معنى راست دين را بدانند کتاب ورجاوند بنياد را بخوانند 
اين کتاب را که بنياد پاکدينى است بخوانند تا بدانند دين به چه 

از ...اند ازه پايين آوردهمعنى واالييست و اين کيشها آن را تا چه اند
نيست که ] بى علت[شوند  بىهر باره اين کيشها به زيان جهانست و 

  .ما اينهمه کوشش به برانداختن آنها مى کنيم
  ٥، مقدمه، ص بهائيگرى

کند   که دنبال مىخطرناکىاين جمله نيازى به توضيح ندارد و هدف 
رانداختن همۀ کسروى در پى ب. ستا منطق و دليل و انصاف تهى از هر

ها با آيين پاکدينى است  و جايگزين ساختن آن) به قول خودش(ها  کيش
 کتاب با ساطور اينلذا در . داند آن مى] پيامبر" [برانگيخته"که خود را 
 و در ساير آثارش ديگرانديشان و پردازد  مى بهائىخى دينّقلم به سال
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ر دنيايى ّتصو. يدنما هاى سهمگين تهديد مى انديشمندان را به مجازات
ديگر يا  بهائيان، و  وعارفان، شاعران، فالسفه، شيعيان که او براى
  . آور است تدارک ديده بود سهمگين و وحشت متفکرين

ّدکتر محمد على موحد که به قول خود از آغاز نهضت کسروى با او و 
در گفتگو از " کسروى و تاريخ مشروطۀ او"آثارش آشنايى داشته در مقالۀ 
  : نويسد حاالت و خصايل کسروى مى

چه در گفتار و چه در نوشتار، از ساختار ] کسروى[سخن وى ... 
. گرفت جوى و ناسازگار رنگ مى مزاجى خشک و ناشکيبا و چيرگى

مديون سابقۀ درس و بحث ...ر و رويکرد نگرش وى ّگيرى و تفک شکل
 با آراء و برخورد روحيه جدلى در...  تبريز بود در مدرسۀ طالبيۀ

گيرى انتقادى در هر  يافت، و جهت عقايدى که بر سر راه خود مى
خواند،چيزى بود که نطفۀ آن در خالل  شنيد يا مى چه که مى

هاى طلبگى مدرسه به زهدان طبيعت او راه يافت و از مزاج  مباحثه
با آنکه سرتاسر . لجوج و تند و پرخاشگر و مبارز طلب او تغذيه کرد

 –ستيزه با فقيهان گذشت فضاى ذهنى و سليقۀ علمى او عمر وى در 
 همواره فضا و سليقه و نگرشى –و بالجمله نگرش او در زندگى 

   ٤.فقيهانه بود

خود راهى را هموار کرد که امروزه نيز " نگرش فقيهانۀ"کسروى با 
خواه " فقيهانه"اين نگرش . دهند دشمنان آيين بهائى همان را ادامه مى

 گران زندان اوين، ى مثل کسروى ترشح کند يا از مغز شکنجهاز مغز کس
کشتن و در بند کشيدن و نابود ساختن ديگر انديشان را در دستور کار خود 

  که شعارش باشد،برخاسته از ايرانتواند بپذيرد که دينى   نمىدارد و طبعًا
اى اهل عالم سراپردۀ يگانگى بلند شده به چشم بيگانگى يکديگر را "
ر و انديشه و مذهب و ّ همۀ مردم را عليرغم تفاوتشان در تفک."ينيدبم

.  بداند٣"هاى يک شاخسار هاى يک درخت و برگ ميوه"رنگ پوست 
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کسروى، که تنها راه حل مشکالت اجتماعى را در نگرش نگرشى چون 
تواند افکار پيشرو   نمىداند هرگز زجر و آزار روشنفکران و دگرانديشان مى

  .خيزد تانۀ بهائى را بپذيرد، لذا با آن به دشمنى بر مىدوسو انسان
در زير نمونۀ ديگرى از افکار کسروى را که از خون و کشتن و زجر و 

در اين بخش که از . کنيم گويد با آثار بهائى مقايسه مى شالق سخن مى
 او نقل گرديده کسروى زندان را براى گناهکاران ورجاوند بنيادکتاب 

  :تر براى آنان است د و خواهان کيفرهاى سختدان کافى نمى

يا هوس برخاسته، بايد با زندان کيفر ] احساس[هش ُاگر بزه از س... 
 و نيازمند آنند که سختى بينند] بزه کارانى[زيرا چنين بزندگانى . داد

به . هاى زيانمند خود را گيرند هشُپند آموزند و از آن پس جلوى س
 ؟سود تواند دادچنين کسى افتادن به زندان 

اين گونه کسان ... ولى اگر بزه با پستى و بد نهادى توام بوده
اينست بايد به آنان با زدن کيفر . نيازمندند که کيفرهاى سخت ببينند

 راه آن جز زدن و خستن... بايد چوب و تازيانه زده شودداده شود 
 که به اندازه گناهش  نيست]زخمى کردن، مجروح ساختن[= 

 ... ازيانه به پشتش زده شودچوب يا ت
اگر در [= اى زدن و خستن نهناييد و بار ديگر بزيد،  اگر در بزنده

گناهکارى زدن و زخمى ساختن تاثير نکرد و بار ديگر گناهى از او 
در اينجا . .. بايد او را کشتپذيرد،  و ديده شد که نيکى نمى] سر زد

زارى اوست و راه آن کيفر براى رهانيدن توده، از بدنهادى و مردم آ
ما چنانکه مار و کژدم و ديگر جانوران آزارا ... جز کشتن نمى باشد 

کنيم، بايد اينگونه  کشيم و نابود مى را مى] گزنده[=و گزا ] موذى[=
  .بزه کاران را نيز نابود گردانيم

اى که   که به هجو پرداخته و به نويسنده]شاعرى [به چامه گويى
اى که کسى را به حالى زشت نگاشته،  ارندهدشنام نوشته و به نگ

گو  بايد به دشنام...بايد کيفرهاى سختى داد و در بار دوم کشت
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بايد دروغ و دغل را از هر گونه که باشد و در هر . کيفرى سخت داد
  . کارى که باشد بزه شناخت و بى کيفر نگزاشت

  ١٣٠-١٢٩.  صصورجاوند بنياد

مارى مکوبيد تا چه رسد به تا توانيد سر   :گويد بهاءاهلل به پيروان خود مى
و عبدالبهاء حتى در مقابل ستمکاران و ظالمان شيوۀ ديگرى توصيه . مردمان

  :نمايد مى

اگر زهر . زخم ستمکاران را مرهم نهيد و درد ظالمان را درمان شويد
اگر اهانت کنند . اگر شمشير زنند شکر و شير بخشيد. دهند شهد دهيد
در نهايت مهربانى . اگر لعنت نمايند رحمت جوئيد. اعانت نمائيد

قيام نمائيد و به اخالق رحمانى معامله کنيد و ابدًا به کلمۀ رکيکى 
  .                            ّدر حقشان زبان نياالئيد

  ٢٦٠گلزار تعاليم بهائى، ص 

ت در بهبود ّديانت بهائى درست بر خالف نظر کسروى خواهان هم
براى بهبود اخالق آنان کارآ رمين است و مجازات را اخالق مج

  . داند مىن
آيا  ":در مفاوضات در پاسخ اين پرسش کهاست از بيانات عبدالبهاء 

   :"؟مجرم مستحق عقوبت است و يا عفو و اغماض نظر

ه و ّهيأت اجتماعيه همواره شب و روز به ترتيب قوانين مجازات و تهي
ُازند، زندان مهيا کنند و کند و زنجير تدارک آالت و ادوات قصاص پرد ّ

ت ترتيب ّو زجر و مشق] تبعيد[= ُتدارک نمايند و محل نفى و سرگون 
 اصحاب جرم را تربيت نمايند و حال ]اسباب [دهند تا به اين وسائط

 .اخالق گردد و تبديل احوال] خرابى [اين وسائط سبب تضييعآنکه 
ّمنتهاى همت را بگمارد شد و بلکه هيأت اجتماعيه بايد شب و روز بکو

ّ و در علوم و معارف توسع که نفوس تربيت شوند و روز به روز ترقى کنند
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يابند و کسب فضائل نمايند و تحصيل آداب کنند و از ] پيشرفت[= 
اگر در تربيت عموم کوشند ... درندگى اجتناب نمايند تا جرم واقع نشود 

دراکات تزايد نمايد، احساسات علوم زياد شود، ا تا روز به روز معارف و
ترقى کند، اخالق تعديل شود، عادات تحسين گردد خالصه در جميع 
مراتب کماالت ترقى حاصل گردد وقوع جرم کم شود و اين تجربه شده 

    ٥ ...است

  : بيانات عبدالبهاء است چنين از هم

خداوند جميع را يکسان خلق کرده، به جميع مهربان است، تفريق 
. که اين مؤمن است يا آن مؤمن نيست] نهد فرق نمى[يد فرما نمى

با همه مهربان است و روزى ده همگان [ است ّ و رازق کلّراحم کل
توانيم نفسى  لهذا ما نمى. ه است ّاين صفت رحمانيت الهي]. است

خدا با کل با وفا ] هنگامى که[مادام ... را بر نفسى ترجيح بدهيم 
 به رحمت معامله ّادام خدا با کلم. است ما چرا بى وفا باشيم

اين است سياست الهيه، . کند ما چرا به قهر و غضب معامله کنيم مى
ه ّما بايد متابعت سياست الهي... ه استّالبته اعظم از سياست بشري

به جميع مهربان . جميع ملل و خلق را دوست داشته باشيم. کنيم
زيرا ... يمباشيم و جميع را برگ و شکوفه و ثمر يک درخت دان

جميع امواج يک دريا، جميع سبزه يک چمن، جميع در پناه يک 
نهايت اين است که يکى عليل است بايد معالجه ]. هستيم[خدا 
جاهل است بايد تعليم کرد، در خواب است بايد بيدار کرد، . نمود

بلکه انشاءاهلل عالم انسانى راحت ...بيهوش است بايد هوشيار نمود
ها بکوشيم و جانفشانى کنيم و متحمل هر  ماجويد، بايد جميع 

مشقتى شويم تا آنکه صلح عمومى تاسيس يابد، وحدت عالم 
ما بين اديان بکلى محو ] دشمنى[انسانى جلوه نمايد، عداوت 

برداشته شود و بالعکس نهايت الفت و ] ستم[گردد، ظلم و اعتساف 
  ٦. محبت جارى گردد
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  ها يادداشت
، ١٣٨٠ بهار -١٣٧٩  زمستان٢-١، شمارۀ١٩، سال هايران ناممجلۀ  – ١ 

  .درج شده است“ جوامع غير مسلمان ايران”ويژۀ 
 پيام ، مجلۀ“٧٤٤بخشنامه ” نگاه کنيد به مقالۀ تورج امينى با عنوان –٢

  ٤٠-٣٥، صص ٢٠٠٧ آوريل -١٣٨٦، ارديبهشت ٣٢٩ شماره بهائى،
جمهورى اسالمى است روزنامه کيهان که از جرايد نزديک به رهبرى  –٣

ديگر نشريات رسمى و دولتى نيز . اى بر ضد بهائيت دارد تقريبا هر روز مقاله
ويژه " زمانه"شصت و يکمين شماره از ماهنامه : مثلاند  به اين کار پرداخته
 ١٧ شماره ،ىفصلنامه مطالعات تاريخ صفحه؛ ١١٢نقد بهائيت در 

جام جم، از انتشارات هانۀ مجلۀ ايام، ضميمۀ مانامۀ  ژهيو؛ ١٣٨٦تابستان 
، پيشينه حاميان شيطان و کتابهائى مثل؛ ١٣٨٦صدا و سيماى ايران، 
 نا، ى آن در جهان معاصر برضد اسالم و ايران، بىعملكرد بهائيت و تكاپو

دکتر سيد سعيد زاهد زاهدانى، ناشر  بهائيت در ايران ؛١٢٠، ص ١٣٨٤
 در برخى .ها نظاير اين نشريات همرکز اسناد انقالب اسالمى ايران و د

ها در محل مخصوصى فقط نشريات ضد بهائى در معرض تماشا  نمايشگاه
  .گيرد و توزيع قرار مى

 به مناسبت يکصدمين سالگرد انقالب مشروطيت  نگاه نونامه  ويژه– ٤
   ٥٥، ص ١٣٨٥ايران، چاپ تهران، مرداد 

   ٢٠٠ ، ص١٩٠٨ء، چاپ بريل هلند، مفاوضات عبدالبها - ٥
   ،خطابات عبدالبهاء – ٦
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  مّفصل سو

  افکار بهائى در آثار کسروى
  

  

بهاء کوشيده که خردها را در پيروان خود بکشد و آنان را هر  
  . ٥٩.  صبهائيگرى  .چه نافهمتر و نادانتر گرداند

  
ان در رابطه با بهائي کسروى شيوۀ کاربه ويژگى ديگرى از  جادر اين
 ، برخى از تعاليم بهائى را در آثارشکنيم و آن اينکه وى اشاره مى
 نقل کرده بدون آنکه ،"ورجاوند بنياد" در کتاب بنيادين خود مخصوصًا

در واقع آنچه سخنان پابرجا و منطقى در آن . از مرجع و منبع آن نام ببرد
جا به کتاب آمده چيزى جز بازنويسى آثار بهائى نيست و ما در اين فصل 

  علمى و غير اخالقى را با آوردن شواهدى از آثار بهائىغير جا اين روش 
  . نشان خواهيم دادو آثار کسروى 

استفادۀ وسيع و گستردۀ کسروى از آثار بهائى و آوردن آنها به عنوان 
 ى باشد کهکينه و نفرتآن همه  تواند دليل ديگرى بر هاى خود مى آموزه
 کسروى با خشمى ،بهائيگرى  کتابدر. دهد ين نشان مى دبه اينوى 

 از هيچ توهين و تحقيرى در مورد گوى درشتو با دهانى  تسکين ناپذير
 کسروى با اين ظاهرًا. کرده است نىگردان گذاران ديانت بهائى رو بنيان

اى  زمينه آخوندها را بکار برد و همان روش تکفيرخواسته  نوع حمله مى
 زيرا هر .ِگرد آثار بهائى نگردند کتابش هرگز که خوانندگان سازدفراهم 
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نظرى که آثار بهائى و آثار کسروى هر دو را خوانده باشد، در  خوانندۀ بى
 به عنوان تعاليم "ورجاوند بنياد" کسروى در آنچهيابد که بيشى از  مى

 بر گرفته از آثار بهائى است که نزديک به يکصد سال دينى خود آورده
  . ى نگاشته شدهپيش از زمان کسرو

 چند نمونه از پرداخته وپيش از آن که به بحث بيشترى در اين زمينه 
توانيم بگذريم که از   از اين توضيح نمى،کنيم ها را نقل  اين شباهت

بهائى فقط چند مورد را براى دادن شاهد انتخاب فراوان ميان آثار 
ويى کسروى ايم و مخصوصا توجهمان به انتخاب بياناتى بوده که گ کرده

  . آن را جلوى خود داشته و با اندک تغيير بازگو نموده است

  در آفرينش و اصالت انسان

نظر ] دقت، توجه[ چون انسان در کائنات به نظر امعان  :آثار بهائى 
ّکند و به دقائق احوال موجودات پى برد و وضع و ترتيب و مکمليت 

ّمکان ابدع مما عالم وجود مشاهده کند يقين نمايد که ليس فى اال
چه ] شود در عالم وجود از آنچه هست چيزى نکوتر يافت نمى[کان، 

ّکه جميع کائنات وجوديه علويه و ارضيه  ّ آنچه در زمين و آسمان [ّ
بلکه اين فضاى نامتناهى و آنچه در اوست چنانکه بايد و ] است

شايد خلق و تنظيم و ترکيب و ترتيب و تکميل شده است هيچ 
رف شوند و تا ِبقسمى که اگر جميع کائنات عقل ص. دنقصان ندار

ٓابداالباد فکر کنند ممکن نيست که بتوانند بهتر از آنچه شده است 
يعنى اول ...انسان عضو اعظم اين عالم است ... تصور نمايند

باطنى و [ه است ّوريُه و صّشخص عالم که جامع کماالت معنوي
    .که در بين کائنات مثل آفتابست] ظاهرى

   ١٣٤ ص مفاوضات عبدالبهاء

انسان همچنانکه در رحم مادر از شکلى بشکلى ديگر و از هيأتى ... 
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ذلک از بدايت  نمايد مع ّبه هيـأتى ديگر انتقال و تغيير و ترقى مى
ّ تکون در ِچنين انسان از بدايت  به هم.، نطفۀ نوع انسان بوده]آغاز[

به ] شکلى[ از هيأتى رحم عالم نيز نوع ممتاز يعنى انسان بوده و
ّپس اين تغيير هيأت و ترقى . هيأت ديگر به تدريج انتقال نموده

  ... اعضا و نشو و نما مانع از اصالت نوع نگردد

 همانجا 

اين . اى هست  بى گمان جهان را پديد آورنده و گرداننده- کسروى
آدمى اگر از ... سامان و آراستگى نشان روشنى از آفريدگار مى باشد 

 آدمى برگزيدۀ. س جانوارن است با آنان نه يکسانستجن
  .آفريدگانست

جهانيست آراسته، ...  اين جهان يک دستگاه درچيده و بسامانيست
آسايد، هيچگاه رخنه  گردد و نمى نيازاکها در آن بسيجيده مى

ما اگر گردش زمين و ستارگان را بينديشيم، اگر در زايش . يابد نمى
يم، اگر رويش درختها و گياهها را بسنجيم، آدميان و جانوران نگر

... سراسر از روى سامانيست و هر چيزى جاى خود را مى دارد
اين . آفريدگار آدميان را آفريده و اين جهان را زيستگاه آنان گردانيده

    .زيستن خود خواست ارجمندى مى باشد

   ١٢ ص ورجاوند بنياد،

 بشر يک بشر است و فرقى بين ايشان نيست

ثمرۀ دانش اين کلمۀ عليا ] ينتر روشن[ابهى  –ار بهائى آث
و برگ يک ] درخت= دار [يک داريد ] ميوه[همه بار : ست]االو[

  ... شاخسار

  اشراقات ، بهاءاهلل

اند و جميع از يک  به هم مرتبط جمعيت بشر :و از عبدالبهاء است
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عصر وحدت عالم انسانى است . ُعائله و اهل يک وطن و يک کره
ّاين قرن وحدت و اتحاد است . .. ّاس اساس رحمانى وحدت ... ِ

مقصد  آرزوى ما وحدت عالم انسانى است و... عالم انسانى است
ت نوع بشر، و ّزيرا وحدت عالم انسانى سبب عز...  ما صلح عمومى

اهل روى [صلح عمومى سبب آسايش جميع من على االرض 
. ن و يک سالله استفى الحقيقه عالم انسانى يک خاندا]... زمين

] در طول روزگاران دراز[به حسب اختالف مناطق به مرور دهور 
خدا جميع ما را بشر خلق کرده، کل ... مختلف شد ] رنگها[الوان 

. ّامتياز ملى در ميان نيست. يک جنسيم، اختالفى در ايجاد نداريم
با وجود اين وحدت بشر . جميع بشريم، جميع از ساللۀ آدم هستيم

نه اختالف کنيم که اين آلمانى است، اين انگليسى است، چگو
اين فرانسه است، اين ترک است، اين روم است، اين ايرانى 

جميع اجناس سفيد و سياه و زرد و قرمز و ملل و طوايف و ... است
   ...قبايل در نزد خدا يکسانست

   خطابات عبدالبهاءنقل از بخشهايى از 

چه آسيايى و چه ديگر جايى همگى آدميان چه اروپايى و  -کسروى 
اين . اند مگى از يک پدر و مادر پايين آمدهه. اند از يک ريشه

هايى که امروز در ميانند چه آلمانى و چه انگليسى و چه روسى و  تيره
چه ژاپونى و چه ترک و چه ايرانى و چه تازى و چه ديگر تيره ها، از 

   ...ديگرى برترى نيستراه نژاد و گوهر همگى يکسانند و يکى را به 

  ٣٩ ص ورجاوند بنياد

  ...مشورت در بارۀ صلح، علم، صنعت 

ايجاد صلح و آشتى بين همۀ ملل جهان زير بناى تعاليم بهائى است 
به چند بيان اکتفا . و در آثار بهائى در اين زمينه فراوان آمده است

  :کنيم مى
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رگى در ارض برپا مجمع بز] حتمًابايد [البد بر اين است  -آثار بهائى
صلح اکبر ] گفتگو[شود و ملوک و سالطين در آن مجمع مفاوضۀ 

نمايند و آن اين است که دول عظيمه براى آسايش عالم به صلح 
ِ و اگر مل]دست در آويزند [ّمحکم متشبث شوند کى برخيزد ِلَکى بر مَ

ّدر اين صورت عالم محتاج مهمات . جميع متفقًا بر منع قيام نمايند
. نبوده و نيست] سربازان[و صفوف عسکريه ] سالح جنگى[ّيه حرب

اى که  مگر به اندازه[ّاال على قدر يحفظون به ممالکهم و بلدانهم 
اين است سبب آسايش ]. با آن امنيت کشور خود را حفظ کنند

 به اين مقام ...انشاءاهلل ملوک و سالطين . دولت و رعيت و مملکت
ظلم محفوظ ] سختى و رنج بسيار[ت فائز شوند و عالم را از سطو

   ...دارند

  ۱۵۹منتخباتى از آثار حضرت ، ص بهاءاهلل، 

 مشورت و ، روشن و منير]ستاره [ّآسمان حکمت الهى به دو نير
ّدر جميع امور به مشورت متمسک شويد چه که اوست . شفقت
  .راه نمايد و آگاهى عطا کند. هدايت] چراغ[سراج 

لوح مقصودبهاءاهلل،   

ّدر جميع امور جزئى و کلى خويش شور نمائيد و حتى : ز عبدالبهاءا ّ ِ
ّيک کرات و مرات  به جهت زراعت و صناعت و کسب هر ] بارها[ّ

شور از اوامر الهيه و سبب فتوح مشاورت و معاونت نمائيد چه 
... و عنايت حق] کمک[است و جاذب عون کلى در امور ] گشايش[

ّ و بايد افراد ملت در امور عاديه اصول مشورت از اعظم اساس الهى ّ
  . نيز شور نمايند

  ٢٧٥، ٢٧٤ ص گلزار تعاليم بهائى،

اى  که از هر توده ]شايسته است[نيز بسيار شاياست  - کسروى 
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انجمن بزرگى برپا گردانند و به سگالش ... نمايندگانى برگزينند و 
 از و گفتگو درباره آبادى جهان و آسايش جهانيان و جلوگيرى] شور[

هاى پس افتاده و ناتوان   مرز ناشناسان و دستگيرى به تودهستمگران و
ها و افزودن به تکان خردها و نيرومندى  و پيشرفت دادن به دانش

   ...روانها و استوارى بنياد پاکدينى پردازند

   ٤٥، ص ورجاوند بنياد

  وحدت دين و سبب تجديد آن

ن خواست همه يکى  ميان پيمبران جدايى ننهيم، چو- آثار بهائى
... جدايى و برترى ميان ايشان روا نه . است و راز همگى يکسان

نخستين رهانيدن . خواست يزدان از پديدارى فرستادگان دو چيز بود
آسايش  دويم. مردمان از تيرگى نادانى و رهنمايى به روشنايى دانايى

به انند که پزشکپيمبران چون . ايشان و شناختن و دانستن راههاى آن
اند تا به درمان يگانگى بيمارى  پرورش گيتى و کسان آن پرداخته

 جاى گفتار نه زيرا پزشکدر کردار و رفتار . بيگانگى را چاره نمايند
هاى آن آگاه است و هرگز مرغ  که او بر چگونگى کالبد و بيمارى

پس اگر رفتار امروز . بينش مردمان زمين به فراز آسمان دانش او نرسد
با گذشته يکسان نبينند جاى گفتار نه، چه که هر روز بيمار  را پزشک

به هرچه سزاوار آن روز بود مردم را به سوى ...را روش جداگانه سزاوار
خداوند يکتا خواندند و آنها را از تيرگى نادانى به روشنائى دانائى 

  .راه نمودند

  ٤٧-٤٦ص  ، ياران پارسىبهاءاهلل در مجموعۀ

اين اختالفات از تقاليد است ... ف نيست اديان الهى سبب اختال
جستند و به ] بندى پاى[ّاهل صورت و مجاز به تقاليد تمسک ... 

تقاليدى به ميان آمده که ابدًا دخلى به اساس تعاليم ...اوهام افتادند 
چون اين تقاليد مختلف است لهذا سبب اختالف شده . انبياء ندارد
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  ...  حرب و قتال به ميان آمدهو بين بشر نزاع و جدال حاصل گشته و

   ٥٢٩ و ٥٢٨ ص مجموعۀ خطابات،،  عبدالبهاء

هر . جميع موجودات در تحت تغيير و تبديلند: هم از عبدالبهاء است
اى متالشى  شود و هر کهنه  و هر نهالى درخت کهن مى،جوانى پير

ى بود ولى قاديان عالم نيز هر يک در هر عصرى سبب تر. گردد مى
ملل موجوده . اند هاى کهن گشته و بى ثمر مانده  درختحال مانند

ها باز شکوفه و خرمى حاصل نمايند و اين  متوقعند که اين درخت
  .محالست

  سفرنامه عبدالبهاء

م برانگيختگانى زردشت و موسى و عيسى و پيغمبر اسال – کسروى
. اند کى در زمان خود دينى بنياد نهادهاند، و هر ي بوده] پيامبرانى[
گمراهى و نادانى در ] صد[لى به هر يکى از دينهاى آنها سد و

هر يکى . آميخته، در هر يکى کيشهاى بى پايان فراوان پديد آمده
گذشته از آنکه . پس از روزگارى گوهر خود را از دست داده است

  .زمان پيش رفته و زمينه ديگر گرديده که خود داستان جداييست

   ٥١ص ورجاوند بنياد،  

يک چيزى که از ارج آنان ميکاهد و ] پيامبران[انگيختگان  در بر
کند، آنست که دينهاى ايشان که زمانش  زبان خرده گيران را باز مى

گيرند و آنها را به رخ مردمان  گذشته پيروان نادانشان اينرا بديده نمى
. گردد هاشان مى کشند و اين مايه خوارى برانگيختگان و دين مى

دانيم که تا  همگى مى. گردانم  روشن مىسخن را با يک مثلى
، شمشير و نيزه ]جنگ ابزارها[پنجسد و ششسد سال پيش جنگاچها 
بوده، که همگى مردمان با آنها  و تير و کمان و سپر و خود و زره مى

ُاى با خود و  در آن روز اگر يک پهلوانى ، يا يک شواليه. جنگيدندى
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خيابانى يا ميدانى نمايان شدى زره و نيزه و شمشير و تير و کمان، در 
ها به سوى او گرديدى و همگى او را يک جنگجوى  همه چشم

ولى امروز اگر يک چنان کسى . اى شناخته پاسش داشتندى آراسته
در يک جايى نمايان گردد، مردم همه به ريشختند بر خيزند و او را 

رسيده چرا که زمان آن جنگاچها بپايان . ديوانه پنداشته دنبالش کنند
    .است

   ٦٩، ص ورجاوند بنياد

  در انسان همۀ صفات هست

صدق . علم صفت انسانست، جهل صفت انسانست...-آثار بهائى
صفت انسانست،  امانت. صفت انسانست، کذب صفت انسانست

مختصر اينست که . و قس على ذلک... خيانت صفت انسانست
فت جميع کماالت و فضائل صفت انسان است و جميع رذائل ص

پس اگر در . جميع اسرار کائنات در انسان موجود است... انسان 
ّتربيت مربى حقيقى بيفتد و تربيت شود جوهر الجواهر ] سايۀ[ظل 

مصدر ... ،]ترين انوار نورانى[  گردد، نور االنوار شود]بهترين گوهرها[
  ... صفات روحانيه گردد

  ١٧۵ ص مفاوضات،عبدالبهاء 

ان هوس و آز و رشگ و خشم و کينه و  آدمى از گوهر ج-کسروى
خودنمايى و برترى فروشى و چاپلوسى و ستمگرى و ديگر خويهاى 
ناستوده را مى دارد و از گوهر روان داراى فهم و انديشه و خرد و شرم 
و آزرم و اينگونه چيزهاى بسيار ستوده مى باشد آنگاه اين دو گوهر 

هم در کشاکشند و يکديگرند هميشه با ] ضد، مخالف[چون آخشيج 
اينست هر کسى بايد به . چون يکى نيرو گيرد آن ديگرى از نيرو افتد

  ... نيرومندى روان و خرد خود کوشد
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  ٢٧.  صبنياد، ورجاوند

  جائز نيست رياضت و گوشه نشينى

موجب [ّانزوا و رياضات شاقه به عز قبول فائز نه ...-آثار بهائى 
و خرد ناظرند به ] بينائى[صاحبان بصر ]. نيست) خداوند(خشنودى 

  ...اسبابى که سبب روح و ريحان است

  کلمات فردوسيهبهاءاهلل 

نشينى تحصيل اخالق و  بعضى بر آنند که بواسطۀ رياضت و گوشه
انسان بايد صحت ... شود  حاصل مى]نزديکى به خدا[اهلل  ّتقرب الى

. يدداشته باشد و مشغول باشد تا بتواند خدمت به عالم انسانى نما
اگر از ضعف بنيه و بيکارى انسان ظلم به کسى ننمايد اين از براى او 

بلکه کمال در اينست که قدرت و مشغوليت داشته . کمالى نيست
ها را براى انسان آفريده و  خدا اين نعمت... باشد و ظلم نکند

ّبا وجود قوۀ . ّت و بنيۀ جسم را وسيلۀ ظهور قوت روح قرار دادهّصح
ر نفس انسانى سالم باشد و در حالت اقتدار عادل، اين جسمانى اگ

  :کمال است ورنه

   .از غم بى آلتى افسرده است/  نفس اژدرهاست او کى مرده است

  ٣٢٢ و ١٥١ ص ٢، جلد بدايع االثارء، عبدالبها

 از خوشيها پرهيزيدن و به خود سختى دادن و لب - کسروى
 خواهشهاى نابجا يدن و زاريدن، و از خدا بهبجنبانيدن، و ال

  . برخاستن و اينگونه کارها چه سودى دارد که خدا را خشنود گرداند

   ٦٦ صورجاوند بنياد، 

  بقاى روح 

انسان به جسم انسان نيست، انسان به روح انسان  -آثار بهائى 
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زيرا در جسمانيات انسان با حيوان شريک است اما به روح . است
نانچه شعاع آفتاب زمين را مالحظه کنيد چ. ممتاز از حيوان است

روح است که . کند کند همينطور روح اجسام را روشن مى روشن مى
کند، روح است که حقايق اشياء را کشف کند،  انسان را آسمانى مى

روح است که اين همه آثار ظاهر نموده، روح است که علوم را 
تأسيس کرده، روح است که حيات ابدى بخشيده، روح است که 

ّب را جمع کند، روح است که عالم انسانى را عالم ربانى شرق و غر
زيرا مالحظه . اما بقاى روح مشروط به بقاى جسد نيست... نمايد
اگر . شود کنيم اگر دست انسان ناقص بشود روح ناقص نمى مى

اگر جسم انسان . شود چشم انسان کور شود روح انسان ناقص نمى
خواب جميع اعضاى در عالم . بخوابد روح انسان بيدار است

شنود،  بيند، گوش نمى شود، چشم نمى جسمانى انسان مختل مى
ير دارد، در عالم ِکند، لکن روح س دست و پاى انسان حرکت نمى

پس روح محتاج به جسم ... کند شنود، پرواز مى بيند، مى رؤيا مى
لهذا بر روح خلل و فتور . نيست بلکه جسم محتاج به روح است

  .باقى استشود و  حاصل نمى

 عبدالبهاء، خطابات

 روان با مرگ تن نابود نگرديده در جهان ديگرى خواهد :کسروى
زيست و پيداست کسانى که در اين جهان به نيکى زيسته پيروى از 

اند روانهاشان شاد و  کرده] آنچه خواسته شود[روان و خواکهاى آن 
 خواهد شد وباشد و در آن جهان شادتر و خرسندتر  خرسند مى

باشد و در  ند، روانهاشان افسرده و آزرده مىا کسانيکه نه چنين بوده
   ...تر خواهد گرديد  تر و آزرده ردهآن جهان افس

  .٨١، ص ورجاوند بنياد

 ...گدائى، فالگيرى، جادوگرى، مفتخورى
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 از اين فعل نبوده و نيست که ]تر زشت[اقبح  هيچ فعلى: آثار بهائى
بايد فقراء همت نمايند ...ّ تکدى شود]مردم[به اسم حق مابين ناس 

و به کسب مشغول شوند و اين امرى است که بر هر نفسى در اين 
  ...ظهور اعظم فرض شده

۲۹۲، ص  اقتدارات،بهاءاهلل  

نفوسى هستند که بى ثمر در ارض ظاهرند ] مردم[ترين ناس  پست...
ّالحقيقه از اموات محسوبند بلکه اموات از آن نفوس معطله  و فى

  ... مهمله ارجح

  ، کلمات مکنونهبهاءاهلل 

انسان بى ثمر به فرمودۀ حضرت روح . از انسان بايد ثمرى پديد آيد
بى ثمر است و شجر بى ثمر ] درخت[ شجر] مانند[به مثابه ] مسيح[

  ]. آتش[اليق نار 

  ، کلمات فردوسيه بهاءاهلل

يش ى را صفت خوّ حرام است و بر گدايان که تکد]گدائى [ّتکدى
مقصود اين است که ريشۀ گدائى . اند انفاق نيز حرام است نموده

کنده شود و اما اگر نفسى عاجز باشد يا به فقر شديد افتد و چاره 
ّنتواند اغنيا يا وکالء بايد چيزى، مبلغى در هر ماهى از براى او معين 

      ...کنند تا با او گذران کند

  ۳۵۱عبدالبهاء، گنجينۀ حدود و احکام، ص 

ابدًا حقيقت . ِامرى است موهوم صرف...فال و رمل اما .. 
اين دور مبارک اين اوهام را . ِمساله عطسه وهم صرف است...ندارد

ّبه اوهامات مندرج در کتب نجوميه ... ذکرش نيز جائز نه. از بين برد
  .قطعيًا اعتماد جائز نه
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  ۳۰۶، ص ۲مکاتيب جلد  ، عبدالبهاء

 بر هر نفسى اشتغال به صنعت و کسبى فرض بهاءاهلل] آيين[در امر 
اين عين . دانم و شما صنعت ديگر مثال من حصير بافى مى. است

عبادت است اگر با نهايت صداقت و امانت باشد و اين سبب ترقى 
  . است

 عبدالبهاء،  ۱ .ج،  ٓاالثار بدايع

 بيکارى و مفتخورى از دسترنج ديگران به هر نامى که باشد :کسروى
کارهاى بيهوده از . گدايى جز از ناتوان مستمند نسزاست. تنسزاس

چامه گويى و افسانه سرايى و پند فروشى و ستايشگرى و مويشگرى و 
فالگيرى و جادوگرى و قماربندى و گروبندى و دست به دست 

  . گردانيدن کاال و بسيار مانند اينها نسزاست

٩٣، ص ورجاوند بنياد  

 و هر کسى الف از کارهاى نابودنى ميزند بايد به فالگير و جادوگر ...
و بدى کارشان و زيانمندى آنرا زنديد که اگر ] نهى کرد[کهراييد 

نپذيرفتند و باز نگشتند بايد کشت و مردمان را از آسيب ايشان آسوده 
  ١٣٢، ص ورجاوند بنياد                                             . گردانيد

  نسانيت و تربيت دشنام و حرف زشت، ا

  : از کلمات بهاءاهلل: آثار بهائى

  .زبان از براى ذکر خير است او را به گفتار زشت مياالئيد● 

  .شود و نرم آن به جاى شير گفتار درشت به جاى شمشير ديده مى● 

   اخالق و اطوار. از شئون انسانيت در هيچ احوال خارج نشويد● 
  ...اهلش واگذاريد و وحوش را به ]حيوانات درنده[سباع 

           هر امرى که قلب را راحت نمايد و بر بزرگى انسانى بيفزايد و ناس ● 
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  . را راضى دارد مقبول خواهد بود]مردم[

  .ّمقام انسان بلند است اگر به انسانيت مزين● 

  زبان گواه راستى من است او را به دروغ مياالئيد● 

دشمن داشته [ترين  وضبدترين اخالق و مبغ:  استاز عبدالبهاء
از اين بدتر و .  صفات که اساس جميع شرور است دروغ است]شده

جميع ] ويران کننده[هادم . ّتر صفتى در وجود تصور نگردد مذموم
هاى  فرومايگى[انسانى است و سبب رذائل نامتناهى کماالت 

اساس جميع قبايح . از اين صفت بدتر صفتى نيست. ]پايان بى
   . است]ها زشتى[

  ٤٠٣؛ ص گلزار تعاليم بهائى،  عبدالبهاء

اين در ايران و . مى باشد" دشنام"ها   يکى ديگر از بدى-کسروى
دشنام بيش از همه و پيش از ... دارد برخى کشورها رواج بسيار مى

چه بسا جدايى ميانه زن و شوهر و ... گوى را رساند همه پستى دشنام
اينست که بايد آن . ديد آيدکينه و دشمنى ميانه خويشان که از آن پ

هم . بايد به دشنامگو کيفر سختى با زدن داد. بزه را کوچک نشمرد
را بزه شناخت و بى کيفر ... چنين بايد دروغ گفتن و دغل کردن 

  . نگذاشت

  .١٣٢، ص ورجاوند بنياد

***  
 ورجاوند بنياد را با ،هاى مندرجات کتاب اصلى کسروى مقايسۀ شباهت
ديگر اشاره  آوريم و بار ا همين چند مثال به پايان مىتعاليم بهائى ب

 با دين بهائىکنيم که هدف از اين مقايسه به هيچوجه مقايسۀ  مى
. نهضتى که او به نام پاکدينى آغاز کرد و با قتلش پايان گرفت نيست

 بر ورجاوند بنيادخواهيم بر اين موضوع تکيه کنيم که آنچه در  بلکه مى
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استوار است از تعاليم بهائى برگرفته شده و با آن اساس منطق و عقل 
بهاء کوشيده که ”کند که  در همان حال کسروى ادعا مى. شبيه است

“ .خردها را در پيروان خود بکشد و آنان را هر چه نافهمتر و نادانتر گرداند
تعاليمى که در آثار بهائى آمده و ما آيا پرسيد بايد ). ٥٩.  صبهائيگرى(

گمراهى و کشتن خرد و ر ورجاوند بنياد نشان داديم سبب دنظير آن را 
  افکار و اعتقادات قرون وسطايى و ارتجاعى او يا؟نافهم گرداندن است

که حکايت از کتک زدن و شکنجه و کشتن ديگر انديشان و موجب 
کند و واالترين   مقام زن را بى ارزش مىهايى که آموزهآيا . شاعران دارد

انى يعنى ادبيات و شعر و فلسفه را ياوه سرايى هاى فکر انس پديده
 نشان خردمندى دهد داند و امر به سالى يک بار کتابسوزان مى مى

  ؟ است
عجب اينجاست که کسروى تقليد و نقل آثار بهائى را در کتابهايش 

  :نويسد  در کتاب بهائيگرى چنين مى.کند حاشا مى

 با من گفتگو کرده ام مى آيند و يک چيز شگفت تر آنکه بارها ديده
اين سخنانى که شما مى گوييد همه را جمال مبارک "گويند  مى

روزى به . گويند وغ به اين بزرگى را به روى من مىدر" گفته] بهاءاهلل[
 سخنان بسيارى گفته و در روان يا خردمثال من دربارۀ "يکى گفتم 

 روان و برابر فلسفۀ مادى ايستاده و با دليلهاى استوار معنى خرد و
 “آيا بهاءاهلل در اين باره سخنانى گفته؟. ام بودن آنها را باز نموده

   ..چون پاسخى نمى داشت به خاموشى گراييد

   ٤٩ ، صبهائيگرى

 روان،  دانش، علم،آثارى که از قلم بهاءاهلل و عبدالبهاء را دربارۀ خرد،
ا در رسد که نقل آن ر روح، و بقاى روح آمده است به چندين مجلد مى

در صفحات پيش در مورد روان از . بينيم اين صفحات ضرورى نمى



57 

 بيان چند در اينجا فقط به سخنان بهاءاهلل و عبدالبهاء مطالبى نقل کرديم
  : کنيم بسنده مىو دانش  در مورد خرد ايشان از

از هرچه . که داراى من نباشد داراى هيچ نه گويد هر زبان خرد مى
. منم آفتاب بينش و درياى دانش. دهست بگذريد و مرا بيابي

منم آن روشنائى که راه . پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده کنم
ديده بنمايم و منم شاهباز دست بى نياز که پر بستگان را بگشايم و 

  . پرواز بياموزم

   درياى دانش، بهاءاهلل

 ٰولى در رتبۀ ا] و نعمتبزرگترين موهبت [ٰعطيه کبرى و نعمت عظمى
ُاوست حافظ وجود و معين و .  خرد بوده و هست]باالترين مرتبه[

 است و ]آور خداوند پيام [خرد پيک رحمن. او] يار و کمک[ناصر 
به او مقام انسان . ]نشانى از نام خداوند داننده [ّمظهر اسم عالم

اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود و . ظاهر و مشهود است
از تربيت او عنصر خاک داراى . اى رتبۀ عليااوست راهنما و دار

  ... گوهر پاک شد و از افالک گذشت

  ، فردوس پنجمکلمات فردوسيه،  بهاءاهلل

ّقوۀ متفکره مخزن صنايع و علوم و فنون است جهد نمائيد تا از اين 
حکمت و بيان ظاهر شود و سبب ] جواهر[معدن حقيقى لئالى 

  .لم گرددّآسايش و اتحاد احزاب مختلفه عا

    کلمات فردوسيه، فردوس يازدهمبهاءاهلل،

 ّکليۀ برکات منشاء الهى دارد اما هيچيک از آنها قابل قياس با
موهبتى اعظم از آن تصور نتوان نمود و . ّقدرت تحقيق و تدبر نيست

  .ثمراتش را انتهائى نبوده و نخواهد بود

  .١٩١٢خطابات عبدالبهاء در کانادا، سال 
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مقرر ] آشکار هاى ها و ستون پايه[ين اهلل را ارکان مبين اساس متين د
رکن اعظم علم و دانائى است و عقل و هوشيارى و . م استّو مسل
  .]عالم هستى [ّالع بر حقايق کونيهّاط

  ٣٨ ص مجموعۀ آثار دربارۀ تربيت بهائىعبدالبهاء، 

 و دايرۀ معارف است] گسترش دادن[توسيع  ...امور] الزم ترين[الزم 
بدون ] رستگارى[و فالح ] کاميابى، پيروزى[ّاز هيچ ملتى نجاح 

  .ّ متصور نه] و اساسى مهم [ اقومّترقى اين امر اهم

   ١٢٩، ص رسالۀ مدنيهعبدالبهاء، 

 "تر تر و نادان نافهم" تعاليم پيروان ديانت بهائى رااين  اگربايد پرسيد 
جزئى از تعاليم خود ن به عنوا کسروى آنها را گونه است که چگرداند مى

  ؟ آورده است
گوييم چرا کسروى از آثار بهائى نقل کرده يا سود جسته و آنها  ما نمى

در و انديشمندان و مصلحان  آنچه پيامبران .را در کتاب خود آورده است
دارند براى همۀ بشريت است و چه بهتر که  هر عصر به جهانيان عرضه مى

 از آن گفتگو گردد تا مردم بيشرى با آنها آن اصول همه جا پراکنده شود و
 مطلبى را از کسىکند که اگر شخصى  اما انصاف حکم مى .آشنا گردند

کند، منبع و مرجع آن را نيز بگويد، نه آنکه مانند  در کتابش نقل مى
گويند که منبع  کسروى آن را به سکوت برگزار نمايد و وقتى به او مى

ض بار ديگر به توهين و ناسزا بپردازد و افکارش کجاست با حاشا و اعترا
  .آمده از مغز خود بداندبر آن افکار را فقط 

اين احتمال هست که کسروى آثار  ممکن است خوانندگانى بگويند
  شايد آنچه شبيه افکار بهائى در کتابش آورده، از اينروبهائى را نخوانده
احتمالى پذيريم اما طرح چنين  ما اين حرف را مى. از خودش باشد

 به عنوان کسروىمساوى با زير پرسش بردن شخصيت و شهرت علمى 
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ال اينجاست که اگر کسروى آثار ؤس. يک پژوهندۀ تاريخ ايران است
بهائى را نخوانده چگونه به خود اجازه داده که در بارۀ اين ديانت کتاب 

ز ببرد، آميز آن را زير مهمي بنويسد، به قضاوت بنشيند و اينگونه تند و کينه
 بنامد و در مقدمه کتاب بهائيگرى چيزى را “گمراهى”ديانت بهائى را 

بگويد که امروز شصت سال بعد از او در جمهورى اسالمى تکرار 
  : کنند مى

ها از ايران برافتد و يکى از آن  خواهيم همه گمراهى  ما مى ...
    ....شناسيم  ها بهائيگرى را مى گمراهى

مى که شبيه آثار بهائى است دريغ نکرده ولى کسروى در آوردن تعالي
.  با ديگر افکارش دارد نشده استتعاليممتوجه تناقض آشکارى که اين 

توان از يک سو خرد را ستود و از سوى ديگر با سواد و  چگونه مى
هر چه سواد : " و صريحا نوشتآموزى و کتاب نويسى مبارزه کرد علم

بايد ميدان نداد و تا توان جلو . بيشتر گردد به آسيب آن خواهد افزود
   ).١٨. ص. نک." (گرفت

ديگران د بر ضد پندار نوشت، عقايد ّت متعدتوان صفحا چگونه مى
هاى  ىهاى شاعرانه و يا راهنمائ گويى پندارهاى فيلسوفانه، ياوهرا 

از ولى خواهان تشکيل مجلس شور  بيخردانه و امثال آن خواند
ها عقيده   و پذيرفت که در هر موضوع دهشدهاى مختلف  نمايندگان توده

رسيدن به ؟ گيرد شود و مورد شور قرار مى و پيشنهاد و راهنمائى عرضه مى
و کنجکاوى در تبادل نظر اش  الزمهدر هر مجلس شور اى مطلوب  نتيجه

توان با اين ابزار به شور پرداخت و در عين حال  چگونه مى. مسايل است
بايد . کنجکاو است و نتواند جلو خود را گيردمى گويند آدمى "معتقد بود 

بيکارى و نادانى  گفت اينها بهانه است، اين کنجکاويها جز هودۀ
  ).١٩ .ص. نک(" .نيست
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آنگاه  را سراسر خرافه ناميد و  ديگرانتوان اعتقادات دينى چگونه مى
پيشرفت دادن به " براى با پيروان همان اديان به گفتگو و سگالش

استوارى "پرداخت، آن هم براى " افزودن به تکان خردهاها، و  دانش
  ).٤۸. ص: نک(؟ ! بنياد گذار آن بوده است کسروىکه" بنياد پاکدينى
. نک" (آدمى برگزيدۀ آفريدگانست"توان دم از اين زد که  چگونه مى

 اينکه زود و در همان حال نيمى از آدميان يعنى زنان را به بهانۀ) ٤٥.ص
هاى  خورند از شرکت در بسيارى از فعاليت ب مىلغزند و فري مى

پاى ايشان از کارهاى "اجتماعى محروم ساخت و صريحًا نوشت 
 آيا زنان از آدميان ).٢٢. ص. نک (؟"کشوردارى هر چه دورتر بهتر

  نيستند؟
کسروى فراموش کرده که اين تعاليم بايد با تفاهم و دوستى و عشقى 

قادات دينى و مسلکى و سواى جنس و جانبه به انسانيت، سواى اعت همه
هاى بهائيت را ناديده  اين پايه.  همراه باشد تا کارساز گردد،نژاد

انگاشتن و ديگر تعاليم آن را نقل کردن داستان کوسه و ريش پهن را بياد 
آورد که ورجاوند بنياد کسروى و ديگر آثارش نمودار روشنى از آن  مى

  .است
ى است که وى چنين روشى غير علمى، آيا فقط در مورد ديانت بهائ

 يعنى قضاوتى سطحى، –پر تعصب و رياکارانه بکار گرفته يا همين امر 
صادق است؟ پاسخ   در مورد ديگر آثارش نيز–يک جانبه و مردم فريب 

  .گذاريم اين سوال را به تاريخ و پژوهندگان آثار کسروى وا مى
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  فصل چهارم

  د؟ان بهائيان دشمن کدام توده

 
بى   باز.اند بى گفتگوست که بهائيان دشمن اين توده

 دل بدبختى و گرفتارى اين توده را ِگفتگوست که از درون
برند و در  زيرا آنان که از مردم اينهمه رنج مى. خواهند  مى

اند آزادى براى خود بدست آورند  اين صد سال نتوانسته
شند که با ناچاريست که در آرزوى بهم خوردن اين کشور مى

  .به آزادى برسند
٧٢  در پايان چاپ دوم صائيگرىبه  کسروى، 

 

پذيرد که بهائيان صد سال است از مردم  مىدر اين جمله نيز کسروى 
 مطرح  نيزادعاى بزرگىاما . برند، قولى که جملگى برآنند بسيار رنج مى

 آن اين  ونموده، بدون آنکه کوچکترين دليلى براى اثبات آن ارائه کند
در کشورهايى که قانون و حکومت قانون . اند که بهائيان دشمن اين توده

تواند يک محاکمۀ   مى، دينىى اقليتهامى عليهّاتاست چنين  مدار کار
 ، در اين موردآن اقليت دينى.  را به دنبال داشته باشد و پر صدابزرگ 

به ى مانند کسروى را ا داند نويسندهبحق خود تواند  مى ،ديانت بهائى
ها به اين  در دشمن بودن با تودهبراى تهمتى که  د و از اودادگاه بکش

 در دادگاه پافشارى کند که يا. توضيح و دليل بخواهدجامعه زده است 
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اند و آرزوى بر   مدرک و سندى مبنى بر اينکه بهائيان دشمن تودهکسروى
ذرت ، يا آنکه رسمًا و علنًا معهم خوردن کشور را دارند ارائه نمايد

  .بخواهد و بگويد که اينجا نيز ذرع نکرده پاره کرده است
هرگز چنين چيزى سابقه نداشته و حال  ولى متاسفانه در کشور ايران

در ها است که فرهنگ تزوير و ريا و بستن اتهام بر اين و آن  قرن. هم ندارد
عالوه .  ريشه دوانده و به صورت امرى عادى در آمده استبطن جامعه

ِگرگان در لباس . پرور و مظلوم کش است فرهنگ ما فرهنگ ظالمبر آن، 
به  را روشنفکران و پيشروان فکرى ،اى حق به جانب ميش رفته با قيافه

، کنند ها متهم مى  تودهى با دشمن و با خداه، محاربىبى دين، ارتداد
. گشايند سپس با آماده ساختن زمينه دست به نابودى و کشتار ايشان مى

که کسروى براى اولين بار عليه بهائيان بکار برده " ها شمن تودهد"اتهام 
همان اصطالحى است که هم هيتلر و هم استالين براى کشتارهاى دسته 

ها مردم بيگناه   بکار گرفتند و ميليون و نابود ساختن ديگرانديشانجمعى
تنها دليل کسروى بر اين که بهائيان دشمن  .ها فرستادند خانه را به سالخ

اين است که چون بهائيان صد سال است از دست غير بهائيان اند  توده
ًاند ناچار بايد متقابال با آنان  ها تحمل نموده ديده و سختىبسيار رنج 

  .دشمنى کنند تا اوضاع بر هم بخورد و آنان به آزادى برسند
 ساخت روشن مىنوشت و  ق مىّاى کاش کسروى تاريخ دان و محق

 که نتوانستند شان دادن اين دشمنى در آن صد سالکه بهائيان براى ن
اند؟ قطارى از خط  اند؟ پلى ويران ساخته  چه کردهآزادى بدست آورند

سينمائى را با چهار صد اند؟  اى منفجر ساخته اند؟ کارخانه خارج نموده
منابع زير زمينى کشور اند؟  هاى آتش خاکستر کرده مردم بيگناه در شعله

يا حد اقل آيا  اند؟ سپردهغارت  آورده و به دست در انحصار خودرا 
سيلى بر گوش يکى از دشمنانشان حتى  يا دست به خون مسلمانى آلوده

اند؟ اما نه کسروى و نه هيچ کس ديگر قادر نيست چنين مواردى  نواخته
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  .نشان دهد
 هرگز از لى واند آرى، بهائيان يک قرن و نيم است رنج و زجر کشيده

عدالت و چشم کسروى اگر با  .اند و خرد پا بيرون ننهادهّدايرۀ تعقل 
توانست به اين نتيجه  کرد شايد مى مىگاه ندادگرى به قضيه بهائيان 

؛ بلکه مقابله و ها نه دشمنى با تودهکنند  برسد که آنچه بهائيان کرده و مى
 را ها فرهنگى که توده. استگر ايستادگى در مقابل فرهنگى واپس

 و آنان را در زندان تاريک زنجير جهل و خرافات کشاندههاست به  قرن
خواهند  بهائيان اگر آزادى مى.  ساخته استاتقرون گذشته سرگرم موهوم

 را براى نبلکه آ. نه براى رسيدن به وزارت و وکالت و صدارت است
 زيرا به کاربرد انديشۀ بهائى براى ،خواهند آزادى بيان و عقايد مى

خواهند  کشورى مى. ايران و مردم ايران اعتقاد دارندپيشرفت و سربلندى 
 زن ،خواهند که در آن مداران رها شده باشد، کشورى مى که از نفوذ دين

خواهند کسى به خاطر داشتن دين  مى. مند باشند و مرد از حقوق برابر بهره
حکومت قانون . و يا انديشۀ ديگر، دچار زندان و زجر و شکنجه نشود

تواند در تعديل   معتقدند اصول روحانى ديانت بهائى مى و،خواهند مى
اينها . اخالق عمومى و اصالح مفاسد جامعه تاثير بسزا داشته باشد

براى با وفادارى ها بودن و  ها نيست، اينها در کنار توده دشمنى با توده
 که  مشتى فريبکار به همين داليل نيز هست که. ها کار کردن است توده

بدون ارائۀ مدرک يا   را بهائيانبينند،  ر جهل مردم مىقدرتشان را د
کنند و  معرفى مى اسرائيل امريکا و ،انگليس، روسيهساختۀ دستدليلى 
  . شورانند مى ايشانها را عليه  توده

ميراث زندگانى خود که ب ضد بهائى ّتوانست از تعص کسروى اگر مى
با تعاليم اصلى  خود را، و اگر اندکى بيشتر  دست بکشد بودطلبگيش

را به خاطر اينکه يکصد سال از دست هرگز بهائيان  کرد مىاين آيين آشنا 
ّاما کسروى محقق . کرد معرفى نمىها  دشمن تودهاند  مسلمانان زجر ديده
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گرى و  هاى تاريخى که نگاشته و عليرغم آن که بر ضد شيعه عليرغم کتاب
 تفکر نشان داده که تا چه  بپا خاسته، با اين طرزها خرافات و کژانديشى

.  استشيعى اسير بودهب آميز ّتعصدر چنگال تفکر  ّحد تمام عمر
اسارت در چنبرۀ  گرفتارى بيشتر روشنفکران ما همين فانه بايد گفتّمتاس

که دم از سکوالر بودن و دورى از ان است، حتى آنتفکرات شيعى 
حقايق تاريخى توان   دليل چنين قضاوتى را مى.زنند مىخرافات دينى 

  :زير دانست
مدار روابط اسالم با اديان ديگر مثل مسيحى، يهودى، زردشتى و 

 قرار اينانپايگى  و دونّس تفوق و برترى اسالم و فرودستى غيره بر اسا
 هنوز ،ر اسالم در زمان پيامبر با قبايل يهودىگهاى لش جنگ. گرفته است

و  اين دو دين است  دشمنى سازپس از يکهزار و چهار صد سال زمينه
روابط جهان مسلمان و اسرائيل را بازتابى از آن خصومت توان  مى

  .دانست
هاى  جنگهاى يکصد ساله بين مسيحيان و مسلمانان که به جنگ

صليبى موسوم است زخم مرهم نايافتۀ ديگرى است که هنوز در جهان 
لشکر ها و پيروزى  روياى انتقام آن جنگ. شود اسالم از آن گفتگو مى

اسالم بر مسيحيت همراه با تشکيل مجدد خالفت جهانى اسالمى، اگر 
 در جهان مسلماناسالمى نوين هاى  هاى نهضت ترين انگيزه از اساسى

  .  از نفوذ آن بى بهره نيستنباشد الاقل
شناسد اما  اسالم با آنکه يهوديان و مسيحيان را اهل کتاب مىعلماى 

آورد و زندگى در کشور اسالمى را  مار مىآنان را شهروند درجۀ پايين بش
ّميسر ] خراج مذهبى[براى ايشان فقط در صورت پرداخت جزيه 

معاشرت و داد و ستد با ايشان در حدود قوانين شرعى . ندندا مى
مخصوصى است و اگر برچسب نجاست بر آنان زده نشود، به هر حال 

شيوۀ پرداخت . دهاى خود را دار رفت و آمد و آميزش با ايشان محدوديت
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جزيه در زمان خلفاء اسالمى ميزان اين دلزدگى و تحقير از اديان ديگر را 
  ۱. دهد نشان مى

هاست پرداخت جزيه در کشورهاى اسالمى ملغى شده  اکنون سال
ى ّ و حت پيروان اديان مختلفاولى حالت کدورت و دشمنى و تنش ب

  . وجود داردبا يکديگر هاى گوناگون اسالمى  فرقه
 از ابتدا بجاى آشتى و دوستى، ّصبغۀ تشيعکسروى با همين روحيه و 

هاى فکرى و همۀ  اساس کارش را مبارزه و دشمنى با همۀ نحله
هاى خيالى خود   دون کيشوت وار به جنگ دشمن.ديگرانديشان قرار داد

هر کسى بر طينت . و جامعه رفت و آنان را نيز دشمن خود و جامعه ناميد
  .دتن خود مى

 و چون شاهدکسروى همين قضاوت را در مورد ديانت بهائى دارد 
د پندار هاى بغض آلود يکصد سالۀ مسلمانان عليه بهائيان بوده مى ظلم

که بهائيان نيز بايد به طور متقابل چنين بغض و دشمنى از مسلمانان و 
اين بزرگترين اشتباه کسروى است به . ديگر اديان در دل داشته باشند

  :ل زيردالي
محترم است، کس با هر اعتقاد دينى در ديانت بهائى هر  -۱
ه، مومن و کافر، نجس و پاک، ّ ذم دين و اهلى بنام اهلحاتاصطال

 همه يک . وجود ندارد، داراالسالم و دارالحربمشرک و غير مشرک
اعتقاد و  در آثار بهائى. باشند مند مى انسانند و از حقوق مساوى بهره

م به عنوان يک دين الهى، و قرآن به عنوان کتاب احترام به اسال
  . چنين است در مورد ديگر اديان آسمانى تصريح شده و هم

کند که با دوستى و   آثار بهائى پيروان همۀ اديان را تشويق مى– ۲
محبت در مساجد و معابد و کليساهاى يکديگر حاضر شوند و با يکديگر 

عابد بهائى نيز بر روى پيروان همۀ م. براى صلح و انسانيت دعا بخوانند
شود و هر  يافت مىهاى آسمانى  در آن معابد همۀ کتاب. اديان باز است
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  .تواند متنى از کتاب دينى خود بخواند کس مى
 عشق به ايران و احترام به فرهنگ و تاريخ آن از اساس – ۳

 راعتقادات بهائى است و تعاليم اين دين بر خدمت به ايران و کوشش د
  . آبادانى و ترقى اين سرزمين تاکيد دارد

ى دشمنان، و عدم مقابله به مثل در ّ محبت به همۀ افراد بشر حت– ۴
هم چنين است دورى از .  از اعتقادات بهائى استيدادموارد ظلم و ب

اختالف و نفاق و دشمنى، و تشويق بر فداکارى و از خود گذشتگى حتى 
  .در مورد دشمنان
 يا گروهى کسىتواند دشمن  داتى فرد بهائى هرگز نمىبا چنين اعتقا

ّاى عليه ملتى يا کشورى  ى بدى او را بخواهد، در توطئهّباشد و يا حت
قرار شرکت جويد و يا نابودى و در هم ريختن اوضاع آن کشور را هدف 

  .دهد
براى آنکه ادعاى ما حرف بى دليل نباشد اينک به آوردن چند مثال 

  .پردازيم مىاز تعاليم بهائى 

  دين در فرهنگ بهائى چيست؟

  : عبدالبهاءبهاءاهلل و بر گرفته از آثار 

ظاهر شده آن را ...اهلل محض اتحاد و اتفاق اهل عالم  اهلل و مذهب دين
  ۲.علت اختالف و نفاق مکنيد

از بيگانگى چشم برداريد و به يگانگى ناظر باشيد و به اسبابى که سبب 
  ۳].متوسل شويد[ّعالم است تمسک جوئيد راحت و آسايش عموم اهل 

. است] مردم[مقصد از دين نه اين تقاليدى است که در دست ناس 
است، سبب نفرت است، سبب جنگ و جدال ] دشمنى[اينها عداوت 

ّدر تاريخ دقت نمائيد که اين تقاليدى ...  است، سبب خونريزى است
ب و جدال در دست ملل عالم است سبب جنگ و حر] که به نام دين[

مقصدم از دين انوار شمس حقيقت است و اساس اديان . عالمست
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يک حقيقت است، يک روح است، يک نور . الهى يکى است
  ۴ ...است

 از تعاليم الهى ديانت عبارت. ديانت عبارت از عقايد و رسوم نيست
يت افکار عالم انسانى است و سبب ترب] زنده کنندۀ[است که محيى 
ِعزت] اصول[اخالق و ترويج مبادى ] بود بخشيدنبه[عالى و تحسين  ّ 

  ۵ .ۀ عالم انسانى استّابدي

ولى ] شده[ِهزار افسوس که اين اساس متين متروک جميع اديان ...
اند که هيچ ربطى به اساس دين الهى ندارد، و  تقاليدى ايجاد کرده

چون اين تقاليد مختلف است از اختالف جدال حاصل، و جدال 
خون بيچارگان ريخته شود، اموال به تاالن و تاراج . ال گرددمنتهى به قت

دين که بايد سبب الفت باشد مورث . رود و اطفال بى کس و اسير مانند
عالم شود، دين که بايد سبب نورانيت ]  رنج و زحمتسبب[ت َکلف

ه سبب دين ک. شده است] ها تاريکى[انسانيت باشد سبب ظلمات 
پس تا اين تقاليد در . گشته] رگم[حيات ابدى است سبب ممات 

به عالم ] ضرر[ّدست است و اين دام تزوير در شست از دين جز مضرت 
  ۶...انسانى حصول نپذيرد

عدم دين بهتر از وجود ... اگر دين سبب عداوت گردد، الفت نبخشد ... 
  ۷ .آنست

  

  شيوۀ رفتار بهائيان با ديگران

که به موجب تعاليم الهى در اينست ] مهمترين کار[ّامروز اهم امور ...

با جميع خلق مهربان باشيم . رفتار نمائيم] همۀ کشورها[= جميع اقاليم 

ّرا احبا ] دشمنان[يگانگان را آشنا دانيم و اعدا ب. و جانفشان گرديم
به کمال رضا سينه را . ّ، و کل را غمخوار و خاکسار باشيم]دوستان[
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  ۸ ..وشيمهدف تير جفا کنيم و از خطاى کل چشم بپ

ّبا کسى مجادله ننمائيد و منازعه نکنيد و ذلت از ... اى دوستان الهى... 

] ّ خفت و توهينخوارى،[ مطلبيد و نام نفسى را به وهن براى احدى

ّمبريد، و ضر  را به طعن ]  زبان[کسى را مخواهيد و لسان ] و زيانضرر [ُ

  ۹...، غيبت نفسى ننماييد ]آلوده مسازيد[ نياالئيد کسى

 از ديگرى انتقام ]کسى [از اين که نفسى] مبادا مبادا [رزنهار زنها... 

با جميع اقوام به جان و دل مهربان .... کشد ولو دشمن خونخوار باشد

از دل و جان به کمال . باشيد و با کل احزاب در نهايت خير خواهى

  ۱۰.. .صدق محبت نمائيد نه مدارا

و مأمور ...د و پرستش نوع انسان کنندبهائيان جان فداى جهانيان نماين... 

به آنند که در هر مملکتى که هستند به حکومت آن مملکت در نهايت 

ان َ دوستى و راستى بود و با عالميِبهائى رهبر راه... صدق و امانت باشند

شمرد و ] دوستان[ّبا خود را اح] دشمنان[ّحتى اعداى . در صلح و آشتى

  ۱۱...بد خواهان را خير خواه گردد

  

  بهائيان و ايران
عشق بهائيان به کشور ايران سواى جنبۀ طبيعى آن که عشق و عالقۀ 

بهائيان، . هر موجودى به زادگاه خود است، جنبۀ ايمانى و دينى نيز دارد
ّايران را از آنجا که زادگاه ديانت بهائى است تا حد پرستش مقدس و  ّ

 ايران جنبۀ عاطفى و ّاين عالقه و توجه شديد به. شمارند عزيز مى
د ّسراسر ايران در صد و شصت سال گذشته صحنۀ تول. احساسى نيز دارد

اى از آن  و گسترش و تاريخ پر شور اين آيين بوده، و بهائيان از هر گوشه
سفانه أمتاين خاطره . اى که بازگوى تاريخ اين ديانت است دارند خاطره

ها و حتى کشتارهاى  ها و دشمنى معموال با يادآورى بى خانمانى
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شود   ولى همۀ اينها مانع از آن نمى.هاى گذشتۀ بهائيان همراه است نسل
که بهائيان با عشق و اميد به اين سرزمين خدمت کنند و در وظيفۀ خود 

از ميان انبوهى از بيانات . نسبت به آبادانى و سرافرازى آن ترديد نمايند
ه ايران و تشويق به خدمت به اين گذاران ديانت بهائى در ستايش ب بنيان

    . آوريم  چند نمونه در زير مى،سرزمين

اگر نفسى موفق بر آن گردد که خدمت نمايان به عالم انسانى 
. الخصوص به ايران نمايد سرور سروران است و عزيزترين بزرگان على

  ۱۲  عبدالبهاء.پايان اين است گنج روان و اينست ثروت بى

 در احياء و تعزيز...ارج آن چه در ايران و چه در خ] بهائيان[اهل بها ” 

و ترقى و ترويج مصالح اين سرزمين ] و عزت بخشيدن زنده ساختن[

  ۱۳“.منافع و راحت بلکه جان و مال خويش را فدا و نثار کنند] ايران[

ّرقى اى ياران، مژده باد شما را که ايران به پرتو بخشش خداوند مهربان ت
گردد بلکه اميد چنين است که ] بهشت برين[النعيم عظيم نمايد و جنة

 ايران] نسيم خوشبوى[ۀ روى زمين شود و نفحۀ مشکين در آينده غبط

  ۱۴ عبدالبهاء ..ّخاور و باختر را معطر نمايد

... ايران در نهايت شکوه و عظمت و بزرگوارى است ] آيندۀ[مستقبل ...

ران خواهند نمود و يقين جميع اقاليم عالم توجه و نظر احترام به اي

بدانيد چنان ترقى نمايد که انظار جميع اعاظم و دانايان عالم حيران 

  ۱۵ عبدالبهاء .ماند

شب تاريک به پايان رسيد و صبح اميد بدميد و آفتاب حقيقت ...

گلشن گردد، و تاريک روشن ] خرابه[گلخن ] بزودى[يب عنقر. بدرخشيد

يل شود و آوازۀ بزرگواريش گوشزد شود، و آن اقليم قديم مرکز فيض جل

ّعزت قديمه باز گردد و درهاى بسته باز شود، زيرا ...خاور و باختر گردد
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َعلم بر ] مرکزش[جش بتافت و نور حقيقت در قطبش ّنير يزدانى در او َ
خواهى ديد که آن کشور به نفحات قدس ] بزودى[عنقريب .. .افراخت 

  ۱۶  عبدالبهاء...ّنور ّمعطر است و آن اقليم به نور قديم م

اين اسناد و مدارک را که از اصول تعاليم ديانت بهائى بر گرفته شده با 
 کسروى و کسان ديگرى که بهائيان را دشمن ايران و جاسوس هاى نوشته

مقايسه فرمائيد و بدون داورى از اين فصول کنند  خارجى معرفى مى
  .نگذريد

  

  ادداشت هاي
ب پرداخت جزيه نگاشته شده شخصى که به  بر اساس شرحى که در آدا-۱

جزيه را ] غير مسلمانان ساکن در سرزمين اسالمى[ّنمايندگى از افراد ذمى 
آورد بايد آن را بر کف دست خود قرار دهد و با تعظيم و  حضور امير مى

 امير بايد در حالى که دستش باالى دست .احترام به محضر امير وارد گردد
 بردارد و يکى از مالزمان امير بايد با زدن يک پشت او قرار دارد جزيه را

معموال . ّگردنى محکم شخص ذمى را با تحقير از محضر امير بيرون اندازد
  : نگاه کنيد به.شدند براى ديدن اين مراسم دعوت مى مردم عادى نيز

Tritton, A.S., The Caliphs and their Non-Muslim Subjects, 
London 1930, repr. 1970, p. 227. 

  .اشراقات  بهاءاهلل،– ۲ 
  . بهاءاهلل، کلمات فردوسيه– ۳
  ۶۶ مکاتيب عبدالبهاء چاپ مصر ص – ۴
  ۳۷۶مکاتيب عبدالبهاء، جلد سوم، ص  -۵
  ۱۶۶پيام ملکوت ص  - ۶
   همانجا-۷
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  ۲۲۳بيانات عبدالبهاء به نقل از پيام آسمانى، ص  -۸
  ۲۲۶ . همانجا، ص– ۹

  ۳۰۱ . همانجا ص– ۱۰
  ۳۰۲ . همانجا، ص– ۱۱
 بيانات عبدالبهاء نقل از کتاب بهائيان و ايران، جهانگرائى و -۱۶تا ۱۲
  ۱۲۶-۱۲۰: پرستى در دين بهائى، صص ميهن
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  فصل پنجم

  دليل درستى ادعاى يک پيامبر چيست؟

  !توبه نامۀ باب

وى و شيوۀ ماهرانۀ او در استدالل کسر هايى از  براى نشان دادن نمونه
گرديم و به پاسخ چند  ّرديه نگارى، اينک به کتاب بهائيگرى باز مى

. پردازيم  ايرادهايش مىپايه و مايۀاعتراض ديگر او و روشن ساختن 
  :نويسد مى

براى پيغمبرى خود دليلى نياورده و راستى ] بهاءاهلل[ميرزا حسينعلى 
ولى ... به بافندگى نميرسيدهآنست که دليلى نداشته و زورش جز 

بوده و  ميرزا ابوالفضل گلپايگانى که در ميان بهائيان دانشمندى مى
چنين خواسته که کتابى با دليل بنويسد در اين زمينه به دشوارى 

سپس درباره بهاءاهلل به دليل تراشيهايى ...افتاده زيرا دليلى نيافته
ى يک برانگيخته چهار چيز دليل راستگوي: برخاسته و چنين گفته

سوم سخنش در  ،نخست دعوى کردن، دوم شريعت گزاردن: باشد
، چهارم به روى دعوى ]داشتن) کالم(نفوذ [ميان مردم هناييدن 

ولى اين گفته ميرزا ابوالفضل راست نيست و اين  ...پايدار ماندن
زيرا دعوى را هر . چيزها نشان راستگويى يک برانگيخته نتواند بود

اما هناييدن ]. کذا[شريعتى را هر کس تواند گزاشت  د وکس تواند کر
نخست دانسته نيست اگر در چند تن : سخن يا بگفتۀ خودشان نفوذ

) کالم(نفوذ [آنگاه اين هناييد و نهناييدن . هنايد بس تواند بود 
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 بايد دير. پس از ديرگاهى دانسته خواهد شد] داشتن يا نداشتن
گروند و سخنانش را  يا مردم به او مىزمانى بگذرد تا ديده شود که آ

کسى که امروز برخاسته و خود را برانگيخته امروز . پذيرند يا نه مى
آمديم به سر  دليلش چيست؟ آيا با چه دليلى مردم او را بپذيرند؟

پايدارى، اين نيز به تنهايى دليل راستگويى نتواند بود زيرا گاهى 
اگر در برانگيختگى . يددروغگو نيز به سر سخن خود پافشارى نما

زيرا . اند ، باب و بهاء هيچکى راستگو نبودهپايدارى شرط است
بهاء نيز . باب بارها پشيمانى نموده و از دعويهاى خود بيزارى جست

آنگاه در عکا به شيوه تقيه راه . در تهران بابى بودن خود را انکار کرد
  . رفته خود را مسلمان نشان داد

  ٥١-٥٢ .صصبهائيگرى 

سواى لحن توهين آميز کسروى در مورد بزرگان اين آيين در اينجا نيز 
در مورد . سازى او براى تحريف نظر خواننده روبرو هستيم با همان زمينه

ابوالفضل گلپايگانى که حتى دانشمندان مسلمان به دانش و توانايى 
ند مانند او در علوم اسالمى و ادبيات و زبان فارسى و عربى اذعان دار بى

کسروى نتوانسته لقب دانشمند را نياورد اما به زيرکى نوشته است که 
  » .بوده  دانشمندى مىدر ميان بهائيان«ميرزا ابوالفضل گلپايگانى 

ابوالفضل گلپايگانى از همان ابتدا که هنوز به آيين بهائى ايمان 
 تدريس  به طالب علوم دينىهرانتنياورده بود و در مدرسۀ مادر شاه 

ب آن ّمود تا هنگامى که در مصر در جامع االزهر با علماء و طالن مى
مدرسۀ بزرگ اسالمى باب مراوده و مذاکره گذارد، به دانش و فضل 

 وى. گرفت مشهور بود و قدرت تفکر و استداللش مورد ستايش قرار مى
که هر يک  مورد ستايش بيش از سى تن از طالب االزهر قرار گرفت

مانند شيخ .  توسط او با ديانت بهائى آشنا گشتندعالمى جليل بودند و
على پوالتى از کبار علماى ازهر، شيخ حسن عبده دانشمند معروف، 
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رتبۀ  ّشيخ يوسف صورى، شيخ بدرالدين غزى که بعدا از قضات عالى
توان در کتاب زندگانى ميرزا  مصر شد و جمعى ديگر که نام ايشان را مى

ابوالفضل  .اهلل مهرابخانى يافت وحابوالفضل گلپايگانى تاليف ر
گلپايگانى اگر فقط همان کتاب فرائد را تاليف کرده بود براى نشان دادن 

بنا بر اين بر خالف نظر کسروى، ابوالفضل . علم سرشارش کافى بود
گفت مبنا و  دانشمندى برجسته مورد قبول همگان بود و سخنى که مى

  .اى علمى و استوار داشت پايه
ّر رد نخستين دليل ابوالفضل گلپايگانى بر راستى و  کسروى د

شريعتى را هر «: نويسد مى) که دعوى کردن باشد(ّحقانيت يک پيامبر 
کند زيرا آوردن شريعت  کسروى اينجا هم اشتباه مى» .کس تواند گذاشت
اند به تشکيل شريعت تو حتى کسى به دروغ نيز نمى. کار هر کس نيست

ش آن که از صدر اسالم تا امروز از ميلياردها  نشان روشن.جديد برخيزد
مسلمان جز باب و بهاءاهلل کسى ادعاى آوردن شريعتى تازه و ديانتى 

چنين پس از حضرت مسيح تا ظهور اسالم جز  هم. جديد ننموده است
البته در هر دو ديانت . حضرت محمد کسى ادعاى شريعت تازه ننمود

ن قيام کردند ولى هيچ کدام مصلحين و انديشمندانى براى اصالح دي
خود را در مقامى نيافتند که به آسانى ادعاى آوردن شريعت و ديانت 

و بر  ،اصلىار ذگ آنچه آنان گفتند و تبليغ کردند به نام شريعت. کنند
تفسير بيانات او بود نه آنکه خود دينى جديد با نامى نو بياورند و به اين 

از اديان پيشين و موافق نيازهاى جهان تر  ادعا برخيزند که شريعتشان کامل
خواهد که جز با نيروى  اين کار جسارت و شجاعتى مى. روزگار خود است

  .توان به آن دست يافت ايزدى نمى
ِدر برابر دليل ديگر ِ ابوالفضل گلپايگانى مبنى بر اينکه پيامبر بايد 

بر چند نويسد معلوم نيست کالم پيامبر  نفوذ کالم داشته باشد کسروى مى
کسى که امروز . نفر بايد نفوذ داشته باشد و تا چه زمان اين نفوذ بايد بپايد
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  داند دليلش چيست؟  خود را صاحب شريعتى مى
دانسته که در آغاز مسيحيت جز چند  کسروى با تاريخ آشنا بوده و مى

تن کسى ديگر به مسيح ايمان نياورد، و چندى پس از بر صليب کشيدن 
بايد پرسيد آيا حال . ها رفت با فراموش شد و از خاطرهاو ديانتش تقري

مسيح در حالى که ديانتش در آن کيفيت قرار داشت پيامبرى راستين با 
مسيحيان اوليه، گروهى کوچک و گمنام که  شريعتى تازه بود يا نه؟ آيا

پرداختند و در روم قديم آنان را جلوى حيوانات  مخفيانه به نيايش مى
ند به پيامبرى دروغين ايمان آورده بودند؟ صورت ظاهر انداخت وحشى مى

آن بود که مسيح نفوذ کالم نداشت و اگر هم داشت نپاييد و زود از بين 
  .کند در حالى که تاريخ عکس آن را ثابت مى. رفت

انى که در مکه بود صادق است،  تا زمپيامبر اسالمهمين امر در مورد 
ستن به ادعاى پيامبرى دليلى محمد و مسيح هيچ کدام پس از برخا و

دليلشان نفوذ کالم و پاييدن . خود ارائه ندادندادعاى براى راستگوئى 
  . شريعتشان بود

که نهضت بابى و بهائى جوانه زد و رشد نمود گروه  از همان آغاز 
 ما .فراوانى به آن پيوستند و در راهش از هيچ فداکارى دريغ ننمودند

هاى بابيان و بهائيان از نخستين   جانبازىها و نيازى به شرح فداکارى
 کافى است خوانندگان اين .روزهاى تاريخ اين ديانت تا به امروز نداريم

هاى  هاى تاريخى که بهائيان در مورد تاريخ جامعه صفحات به کتاب
ها و آثار  اند مراجعه کنند و يا نوشته بهائى در شهرهاى مختلف نگاشته

و جهانگردان را از مشاهدات خود از ظلم و مستشرقين و ايران شناسان 
  .ستمى که بر پيروان اين دين رفته مالحظه کنند

که نيرويى چيزى جز نفوذ کالم را آور  اين استقامت حيرتبهائيان  
 يک قرن و ،نفوذ کالم اين معتقدند کهدانند و  نمىپشت سر دارد الهى 

سته است بهائيت توان هنوز زنده و پر طپش ،نيم پس از آغاز اين نهضت
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  . نمايدتر  در جهان گستردهرا 
ميرزا حسينعلى براى پيغمبرى خود دليلى نياورده و «گويد  کسروى مى

معلوم نيست کسروى در کتاب کدام » .راستى آنست که دليلى نداشته
. گيرد پيامبر دليل درستى پيام او را ديده که سراغ آن را در آثار بهائى مى

باب و ها دليل و برهان در محتواى آيات و آثار  دهتوان  مىبا اين همه، 
به قلم بهاءاهلل  يافت، از جمله کتاب ايقان هايشانعابهاءاهلل در درستى اد

بر اساس آيات قرآن و احاديث اسالمى صحت ظهور جديد و درستى که 
ارى است که ذگ در واقع بهاءاهلل تنها شريعت. کند آن را استدالل مى

   . ادعاهاى باب و خود آورده استکتابى در بيان صحت
آخرين اعتراض کسروى بر داليل ابوالفضل گلپايگانى موضوع 

گويد  مى کند و  اين نظريه را رد مىکسروى. پايدارى بر اعتقاد است
  . تواند پافشارى کند دروغگو نيز بر باورهاى خود مى

دروغگو ممکن است در محفلى . حرف سستى استاين اعتراض نيز 
ّ در حال بحث و جدل، و يا حتى در دادگاه قضايى در حال دوستانه

ارائۀ ادعا و يا دادن شهادتى دروغين بر حرف خود پايدارى نمايد، اما 
همان شخص در مقابل کوچکترين تهديد خطر و از آن باالتر در زندان و 
زير شکنجه و يا در مقابل جوخۀ آتش بر باورهاى دروغ خود پايدارى 

تى اگر راستگو و بر اعتقاد خود راسخ باشد نيز در زير ح. نخواهد کرد
شکنجه و يا با وعد و وعيد ممکن است بر پاى هر توبه نامه و ندامت 

چنانچه در دوران پس از انقالب در مورد سران . اى امضاء بگذارد نامه
ها  "کژراهه"احزاب سياسى ديديم که نه تنها به توبه اکتفا نکردند بلکه 

 سرودند و اشک ندامت ى بر ضد معتقدات ديروزشانارنوشتند و اشع
  .ريختند

 باب و بهاءاهلل ممکن است گاهى به مصلحت و حکمت بيانى 
ولى ايشان . اند که غوغاى عوام را بر نيانگيزند نموده و يا رفتارى داشته
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هرگز از ادعاى خود بازنگشتند، ابراز پشيمانى ننمودند، و به دروغ حرفى 
نگونه که تاريخ نشان داد هر سختى و زندان و تبعيد و نزدند بلکه هما

شهادتى را تحمل نمودند و زندگانى و شيوۀ فدا شدنشان نشانى از 
نه تنها ايشان بلکه هزاران نفر از پيروان . ايشان بود ّدرستى گفتار و ادعاى

آنان نيز در يکصد و شصت سال گذشته با خون خود و استقامت در 
شاهد اين مدعا . ا، بر راستى اين آيين شهادت دادنده مقابل همۀ سختى

هاى رژيم جمهورى اسالمى، استقامت  گاه پايدارى بهائيان در شکنجه
تحمل محروميت از تحصيل و هاى آتش،  بر ايمانشان در مقابل جوخه

فقر و تحمل هر نوع تهمت و ناسزا در بدوشى،  شغل، دربدرى و خانه
هاى پس از انقالب  ت که از سالهايى اس برابر فشارها و تبعيض

دوست و دشمن را به حيرت جمهورى اسالمى تا امروز شاهدش هستيم و 
  . ه استآورد

د سخن از پشيمانى و کسروى بدون آنکه دليل و مدرکى ارائه ده
بهاءاهلل نه در طهران و . کند  باب و بهاءاهلل از ادعايشان مىبيزارى جستن

. نمودادعاى خود ابراز پشيمانى و بيزارى ننه در ادرنه يا عکا هيچگاه از 
توان کالم يا  نه در اسناد تاريخى دولتى و نه در آثار بهائى هرگز نمى

 بر عکس دعوى خود و آيين تازه را به .بيانى بر اين مضمون يافت
  .بزرگترين سالطين و روساى ممالک زمان خود اعالم کرد

هاى شالق در  ربهعهد و يا زير ض  در مجلس ولىبابتهمت توبۀ 
 تازه است ً، موضوعى نسبةتشتبريز، و يا پس از آگاهى از فرمان شهاد

 به بعد آمده است ولى در اسناد ١٩٣٠هاى گوناگون از دهۀ  ّکه در رديه
تاريخى قاجار و در کتابهاى تاريخى آن دوره از اين موضوع چيزى 

نامه است که  توبهّاستناد رديه نويسان جديد به مدرکى به نام  .بينيم نمى
عکس اين . شد در کتابخانۀ مجلس شوراى ملى آن زمان نگاهدارى مى

دهد  اى را نشان مى نامه ها منتشر گرديده توبه ّسند که در برخى از اين رديه
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و خط آن نيز با خط باب کوچکترين شباهتى  که نه امضاء دارد و نه مهر
  . ندارد

، عليرغم سيادت ت که او رااگر باب توبه نمود ديگر چه نيازى داش
توانستند باب   در ميدان ارگ تبريز تيرباران کنند؟ علماء و دولتيان مىاو،
دو سه مسجد بزرگ در شهرهاى مهم ايران حاضر نمايند تا در در را 

توانستند اين توبه را در روزنامۀ رسمى آن  حضور عام توبه نمايد، و مى
عالم کنند و به قول خودشان غائله زمان چاپ نمايند و در سراسر ايران ا

  . را بخوابانند
  يکى از پيروان او بناماگر صاحب امر از ادعاى خود توبه کرد چگونه

 بابتابانه اصرار داشت که به همراهى  بى) انيس(محمد على زنوزى ّمال
  . به شهادت برسد

 نوشته مهدى بامداد زير نام محمد شرح حال رجال ايراندر کتاب 
  :  استعلى آمده

ميرزا محمد على هنگام ورود باب به تبريز به او گرويد و از پيروان 
 باب با التماس و ِدر روز تيرباران. خاص و خالص وى گرديد

اصرار زياد از مامورين تقاضا مى کرد که اول او را بکشند ولى 
چون از اقوام سيد على زنوزى از علماى بزرگ تبريز بود ميل 

سيد على دستور داد زن و بچه او را به نزد . داشتند که کشته نشود
. او آوردند شايد ديدار آنان در وى اثر کند و از عقيده خود برگردد

مؤثر نيافتاد و محمد زن و دختر شش ساله هر چه اصرار کردند 
زن . هاى زنش اعتنائى نکرد و او را از پيش خود راند على به گفته

دختر دامن پدر را . فرستادکه از وى مأيوس شد دختر را پيش پدر 
مال محمد على روى . گرفت و به او گفت بابا بيا با هم برويم
در وقت تيرباران تيرها . دختر خود را بوسيد و او را نزد مادر فرستاد

در اين بين تيرى به مال محمد .  به خطا مى رفت و يا عمدًاسهوًا
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 از روى خود را به باب کرده به وى گفت. على اصابت مى کند
  من راضى شدى؟ 

   ٤٢٠-٤١٩ ص ٣ جلد شرح حال رجال ايران 

اگر صاحب امر از ادعاى خود بازگشت چگونه اين مطلب به گوش حتى 
ها  ريز و زنجان ماه يکى از بابيان نرسيد و صدها تن از ايشان در نى

  مقاومت قواى دولتى را کردند و سرانجام هر يک به شهادت رسيدند؟ 
نامه از اساس و بنيان دروغى بزرگ و تقلبى   توبهبايد دانست که اين

زير خواهيم آورد نشان تاريخى است و شواهد و مدارک تاريخى که در 
عهد با حضور ناصرالدين ميرزاى  باب در مجلس ولى دهد که مى
به صراحت مقام خود را که صاحب امرى  عهد و برخى از علماء تبريز ولى

  . مود و بر آن پافشارى کردن باشد اعالم نو و آورندۀ آيين و کتابى جديد
لسان (شرح مغشوشى که مورخين قاجار مثل ميرزا محمد تقى سپهر 

در خان هدايت در روضة الصفا  در ناسخ التواريخ، و رضا قلى) الملک
اند جملگى با اين هدف است که باب را فردى   آن مجلس آوردهوصف
 رخ خوانندگان هى علما را باطالع از امور دينى معرفى کنند و پيروز بى

مجلس را طورى آراستند و سواالتى آنچنان سست از امور . خود بکشند
معجزه و غيره فراهم نمودند که پاسخ به صرف و نحو و فقهى و شرعى و 

لذا باب در آن مجلس بيشتر . شد آنها نيز دليل صحت ادعاى باب نمى
 به ،سالتى جديدمود و جز در موضوع ادعاى خود به رنسکوت اختيار 

   .چيزى ديگر سخن نگفت

) عهـد ولـى(از مجلس محاکمۀ باب در حضور ناصرالدين ميرزا شرحى 
 بــه قلــم ناصــرالدين شــاه قاجــار و پادشــاهى ايــران،  قبلــۀ عــالمکــه در کتــاب 

آمــده بــه روشــنى حقيقــت جريــان آن مجلــس را شــرح اســتاد عبــاس امانــت 
بـــار در  ترجمـــۀ فارســـى آن دو و اســـتايـــن کتـــاب بـــه انگليـــسى . داده اســـت

ايــــــن بخــــــش را در زيــــــر . ايــــــران منتــــــشر شــــــده و در دســــــترس همگــــــان اســــــت
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  .آوريم مى
  
  عهد در تبريز مجلس ولىشرح 

ورود باب به تبريز و محاکمۀ آتى او در محضر علماى شرع فرصـت 
هـوادارى فزاينــده از . ديگـرى بـه مــردم شـهر بــراى ابـراز نارضــائى داد

ّســــيد . ده مايــــۀ نگرانــــى حکومــــت و علمــــا بــــودايـــن پيــــامبر رنــــج کــــشي
 او در ســــــال “اظهـــــار امـــــر”اش، از هنگـــــام  شـــــيرازى و پيـــــروان بـــــابى

داد، و   امــام غايــب را بــشارت مــى“ّبابيــت”ق کــه مقــام .  ھ۱۲۶۰
ايـــــن در حقيقـــــت جـــــز نـــــام، چيـــــزى جـــــز دعـــــوى مهـــــدويت او نبـــــود، 

رده گــاه و هــيچ کجــا بــه انــدازۀ تبريــز توجــه عمــومى را جلــب نکــ هــيچ
در (ّمحمـد بـاب کـه در آن هنگـام در قلعـۀ چهريـق  ّسيد على . ندبود

در ) نزديکـــى ســـلماس در جنـــوب غربــــى آذربايجـــان و مـــرز عثمــــانى
بــرد بــه فرمــان حــاجى ميــرزا آقاســى بــه تبريــز  حــبس انفــرادى بــسر مــى

هــــدف . آورده شــــد تــــا تحــــت محاکمــــه و تفتــــيش عقايــــد قــــرار گيــــرد
 بــه “آميــز مـدعياتش اهيـت بـدعتم”اصـلى محاکمـۀ او نــشان دادن 

تــوان از گفتــۀ يکــى از مجتهــدان  اسيت قــضيه را مــىّحــس. مــردم بــود
محلى استنباط کرد کـه ورود بـاب را بـه تبريـز بـه چـشم خـود ديـد، و 

  :اين پس از استقبال گرمى از او در شهر اروميه بود
هــا در حــق او بردنــد و منتظــر  عــوام اهــل تبريــز بــه تــوهم افتــاده گمــان"
ود او و انعقاد مجلس علما بودند که اگر در آن مجلس آثار غلبـه ور

از جانـــب او ظـــاهر شـــود يـــا امـــر مجلـــس بـــه اشـــتباه بگـــذرد عـــارف و 
تأمل دست بيعت به  ّعامى و غريب و بومى حتى عساکر نظاميه بى

بالجملــه . او داده اطاعـت او را بـه هرچــه حکـم رود واجــب شـمارند
   جـــاى حيـــرت عقـــول اولـــىحالـــت غريبـــى در شـــهر حـــادث شـــد کـــه

  ١".االلباب بود
مجلــس محاکمــۀ بــاب در حــضور ناصــرالدين ميــرزا صــورت گرفــت 
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ّات افــــرادى چــــون مــــال باشــــى شــــاهزاده، مــــال ضدر ميــــان هيئــــت قــــ ّ
محمد ممقانى پيـشواى شـيخيۀ تبريـز، جمعـى از علمـاى ديگـر و نيـز 

. شـــــدند اى از مقامـــــات دولتـــــى و مالزمـــــان وليعهـــــد ديـــــده مـــــى پـــــاره
هـــــدانى کـــــه بـــــه شـــــيخيه وابـــــستگى نداشـــــتند دعـــــوت دولـــــت را مجت

 واهمــه از نتــايج هرگونــه همکــارى در محکــوم ســاختن ...نپذيرفتنــد 
داشـت، برخـى از  باب نيز بسيارى از علما را از معرکـه دور نگـه مـى

مجتهــــدين را نيــــز دولــــت دعــــوت نکــــرد کــــه مبــــادا حکــــم بــــه اعــــدام 
  ٢.دگذار داده دردسر غير ضرورى بيافرينن بدعت

انگيــز  ُمجلــس تبريــز بــراى ناصــرالدين ميــرزا رويــدادى طرفــه و هيجــان
اى ميــان دو  بــود زيــرا ايــن فرصــت نــادرى بــود بــراى مــشاهدۀ منــاظره

از يــک ســو يــک مــدعى مهــدويت کــه مــتهم بــه ارتــداد بــود، : جنــاح
داد و خواســتار  اى جــوان و گيــرا کــه نويــد عــصر جديــدى را مــى چهــره

اى از گويـــاترين مخالفـــان  ى ديگـــر پـــارهتجديـــد کـــيش بـــود، و از ســـو
از همــان ابتــدا معلــوم بــود کــه حکومــت بــه ســبب وجهــۀ مــتهم . بــاب
تواند دست به اقدامات کيفرى شديد بزند و علماى حاضر در  نمى

توانـــستند  مجلـــس کـــه اکثـــرًا نزديـــک بـــه دربـــار تبريـــز بودنـــد فقـــط مـــى
. دّاميـدوار بــه نــوعى صــدور حکــم جمعــى بــدون عواقــب جــدى باشــن

دعـاوى : ّبنا بر اين برنامۀ تبليغاتى مجلس پيشاپيش معـين شـده بـود
 تـــسجيل “ّبـــه ادلـــه و بـــراهين و قـــوانين ديـــن مبـــين”کفرآميـــز بـــاب را 

 اگـــر چـــه ٣کـــرده و نتيجـــه را متعاقبـــًا بـــه سراســـر مملکـــت اعـــالم کننـــد
موضــع حکومــت تبريــز روشــن بــود، ولــيکن مطلــب بــراى ناصــرالدين 

  . ه بودهنوز چندان آشکار نشد
در ابتداى محاکمه وليعهد علنـًا نـسبت بـه بـاب و دعـوى مهـدويتش 

هــــاى نــــو  کنجکــــاوى ناصــــرالدين جــــوان بــــراى شــــگفتى. دو دل بــــود
آمــــده احــــساس احترامــــى در دل او بــــراى ايــــن پارســــاى فرانگــــر کــــه 

اى بـــسا کـــه . طلبيـــد برانگيختـــه بـــود مرجعيــت علمـــا را بـــه مبـــارزه مـــى
 شــيخى نيــز ذهــن شــاهزاده را بــه غليــان ّتعليمــات عارفانــۀ مــال باشــى
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نگــــار  طبــــق نوشــــتۀ رضــــا قلــــى خــــان هــــدايت، وقــــايع. در آورده بــــود
يــک از حاضــران کــه  دربــار، وقتــى بــاب را بــه مجلــس آوردنــد هــيچ

تنگ کنار يکديگر دور اتاق نشسته بودند جايى براى نشستن به او 
ايـن پس از اندکى مکث، ناصرالدين، که البـد از . واگذار نکردند

ّادبـــى پـــر معنـــى در حـــق مـــدعى مـــذکور مکـــدر شـــده بـــود، جـــايى  بـــى ّ
ّحتى مقدم برجاى خود در اتـاق بـه او تعـارف نمـود و از ايـن راه در 

ّ علما البتـه بـا ايـن ابـراز ٤“توجه و التفات فرمود”حق باب بر آشفته 
التفات نامترقب موافق نبودند، ولى جمعيتى که در مدخل ورودى 

ّشـــک ايـــن را نـــشانى از انـــصاف و حتـــى  د بـــىتـــاالر جمـــع شـــده بـــو
 و ناصــــرالدين بخــــصوص بعــــد از بلــــواى -مــــروت شــــاهزاده شــــمردند

بـــسيار محتـــاج چنـــين تبليغـــات ] شـــورش ضـــد ارامنـــه در تبريـــز[اخيـــر 
  .مثبتى بود

ّمال باشى که از جانب علما به استنطاق برگمارده شـده بـود، ابتـدا 
هـايى کـه بـه  ت نوشـتهبه پرسش در بارۀ ماهيت دقيق دعوى و اصال

بــاب بــا اذعــان صــريح بــه منــشأ . نــام بــاب پخــش شــده بــود پرداخــت
ّهـايش، مـال  ه گذاشتن براصالت نوشتهّالهى رسالت خويش و صح

باشـى را واداشـت تـا موضـع دفـاعى بـه خـود گرفتـه و متعاقبـًا مباحثـه 
اگـر چنـين شـد «: لذا به طعنـه گفـت. را به مسير نيمه شوخى بيندازد

. »گرديـد کـه شـما مـرا بـه منـصب کفـش دارى مفتخـر سـازيدو معلوم 
آمـــد  ّبايـــست از شـــوخ طبعـــى معلمـــش خوشـــش مـــى ناصـــرالدين مـــى

ًولــــى ظــــاهرًا کنايــــۀ طنــــز آلــــود او را اصــــال نفهميــــد و در همــــدلى بــــا 
ّمعناى ظـاهرى گفتـۀ مـال باشـى اظهـار داشـت چنانچـه ادعـاى بـاب 

ب اســــتعفا درســــت باشــــد او هــــم از مــــسند قــــدرت خــــود بــــه نفــــع بــــا
 العــــاده، کــــه از نظــــر مجتهــــدين و   ايــــن تعــــارف خــــارق٥.خواهــــد داد

گمان خطـاى بزرگـى بـود، همانـا نمايـانگر تـأثير  اولياى حکومت بى
شـاهزاده کـه ظـاهرًا مـسحور صـراحت . باب بر ذهـن ناصـرالدين بـود

اى زمـام نفـس را از  آور شده بود گويى لحظه و اعتماد به نفس پيام
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تــــــوان بــــــاور کــــــرد کــــــه در آن لحظــــــۀ بحرانــــــى، دشــــــوار ب. دســــــت داد
گراييـــد، وليعهـــد جـــرأت  هنگـــامى کـــه رأى مـــردم بـــه ســـوى بـــاب مـــى

کرده باشد بر سر موضوعى چنان حياتى، يعنى آتيۀ تاج و تختش، 
شـد، مـزاح  بويژه تاج و تختى چنين متزلزل کـه بـزودى وارث آن مـى

  .کرده باشد
ضــع نامناســبى قــرار شــک در و ّتعــارف ناصــرالدين مــال باشــى را بــى

داده و وادارش ســـاخت تـــا بـــا تغييـــر جهـــت و بـــه کـــار گـــرفتن تمـــامى 
لــذا . َشــگردهاى فقهــى و مدرســى خــود بکوشــد تــا بــر بــاب فــائق آيــد

قطـارانش بـاب را بـه رگبـار تفاسـير و تعـابير و پـرس و  ّمال باشـى و هـم
از صرف و نحو عربـى گرفتـه تـا . جوهاى تفتيشى و استنطاقى بستند

 دربــــارۀ مــــتن تفــــسير احاديــــث، شــــأن نــــزول آيــــات قرآنــــى، ســــؤاالت
جملــه برخــى (نکــات باريــک الهيــات و حکمــت، مــسائل شــرعى از 

ّ طــــب ،)خــــوابگى شــــنيع هــــم جــــنس بــــازان احکــــام مربــــوط بــــه هــــم
ّموضــــوع دل پــــسند مــــال (بقراطــــى و تــــأثير امزجــــۀ اربعــــه بــــر يکــــديگر 

ه خـــاطر هـــاى گونـــاگون بـــر ســـر پيـــامبر آزرد ســـيالبى از پرســـش) باشـــى
. اقـــرار صـــادقانۀ بـــاب کـــه بـــا ايـــن علـــوم آشـــنايى نـــدارد .ســـرازير شـــد

 شــــايد -ّحتــــى هنگــــامى کــــه ناصــــرالدين. بازجويــــان را جــــسورتر کــــرد
 از معلمـش خواسـت جـر و -حوصله از نحـوۀ اسـتنطاق مجتهـدين بى

ّبحـــث کالمـــى در بـــارۀ ماهيـــت وجـــود الهـــى را کنـــار بگـــذارد، مـــال 
 العادۀ خود را باز گويد  اب دعوى خارقداد ب باشى باز اجازه نمى

متعــارف  مگــر آنکــه بــه ناشايــستگى خــود در زمينــۀ حکمــت و علــوم
  ٦.اقرار کند

تحقيـــر و تمـــسخر علمـــا کـــافى بـــود کـــه دســـتور دولـــت تحقـــق پـــذيرد و 
ّمـال . مانع شود که مردمـان دل در گـرو سـيد پـر جاذبـۀ شـيرازى دهنـد

   بــاب خواســت کــه اگــر فــىآميــز از باشــى بــاز بــه همــان رفتــار نخــوت
الواقع صاحب کرامت است معجزى از خود بـروز دهـد و تندرسـتى 

ناصــرالدين ظــاهرًا نگــران از . محمــد شــاه بيمــار را بــه او بــاز گردانــد
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ّ که البته مانع از جلوس وى برتخـت سـلطنت -وقوع چنين احتمالى
تر کـرد و  درنگ به ميدان شتافت و شرط معامله را سهل  بى-شد مى
ّ بــــاب خواســــت بجــــاى ايــــن کــــار جــــوانى مــــال باشــــى را بــــه او بــــاز از

پنداشــــت کــــه بــــاب واقعــــًا نيــــروى  وليعهــــد انگــــار هنــــوز مــــى. گردانــــد
ُولــى پاســخ بــاب بــه ايــن درخواســت بلهوســانه ســاده . معجزآســا دارد

ـــــود ـــــدارم”: ب ـــــراى اثبـــــات صـــــدق مـــــدعاى §.»در قـــــوه ن  در عـــــوض ب
 کـرد، عملـى کـه قـرآنخويش، شروع به نزول آيات عربى به سبک 
ّمــال باشــى بعــدًا بــراى . پيوســته آن را يگانــه معجــزۀ خــود شــمرده بــود

رضاقلى خان هدايت تعريـف کـرد کـه وقتـى بـاب شـروع بـه خوانـدن 
 کرد، ناصرالدين سخن او را بريـد »الحمدهلل الذى خلق السموات«

شــک از جملــه قواعــد دســتوريى  تــا ايــرادى نحــوى بــه او گيــرد کــه بــى
 بـسيار بعيـد ٧.اش آموختـه بـود من تحـصيالت مـذهبىبـود کـه در ضـ

است که ناصرالدين جوان شاگردى نسبتًا متوسط در فراگيـرى زبـان 
بـرده و از آن  با سوابق تحـصيلى ضـعيف، اينجـا بـه خطـاى بـاب پـى

احتمـال بيـشتر آن . تر قاعدۀ مربوطه را نيز عينًا از بر داشته باشد مهم
ّهاى مال باشى بـود تـا شـاگرد  است که اين هم يکى ديگر از تالش

تـــر از آنچـــه بـــود جلـــوه دهـــد کـــه در ضـــمن شايـــستگى  خـــود را فرزانـــه
شايد هم به مرور که محاکمـه . آموزگارى خود را هم بر نموده باشد

پيش رفـت، ناصـرالدين الزم ديـد بـراى اثبـات دينـدارى خـويش بـه 
و اى بــــسا کــــه مؤاخــــذه از مــــدعى . نــــوايى کنــــد نحــــوى بــــا علمــــا هــــم

                                                 
لوقا (مورى در قوه ندارد شبيه است به کالم مسيح در انجيل بيان باب که چنين ا §

گويى و حال آنکه هيچکس نيکو  از بهر چه مرا نيکو مى) [... ۱۹ آيۀ ۱۸باب 

دانند؛ و کالم قرآن،  و مسيح را مسيحيان پسر خدا مى] نيست جز يکى که خدا باشد

ستم جز آنکه مرا وحى به آنها بگو که من هم مانند شما بشرى ه [۶ّسورۀ فصلت آيۀ 

  .)اين پانوشت از نويسندۀ کتاب حاضر است (].رسد مى
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نگـار بـابى  لـذت نبـود، هرچنـد کـه يـک وقـايع مبرى نيز برايش بىپيا
. ادبــى بــه بــاب را زده اســت عمــل او را نکوهيــده و بــه او تهمــت بــى

گويد وليعهد براى امتحان دانش باب از جغرافى  نويسندۀ بابى مى
و نجـــــوم، يـــــک کــــــرۀ جغرافيـــــائى را بـــــه ســــــوى او پـــــرت کــــــرد و از او 

 عالقـــۀ ٨.ى را بـــر روى آن بيابـــدخواســـت تـــا نقـــاط جغرافيـــائى چنـــد
هــاى فرنگــى، کــه  اش بــا ســفرنامه ناصــرالدين بــه جغرافــى و آشــنايى

ًســرگرمى محبـــوب همـــۀ عمـــرش بــود، احتمـــاال وى را بـــر آن داشـــت 
کــه معلومــات تــازه اندوختــۀ خــود را بــه رخ تماشــاگران ستايــشگرش 

  .بکشد
ثـۀ بـين اى نـدارد، مباح تأکيد مکـرر بـاب کـه از علـوم عـادى سررشـته

پيـــامبر و اربـــاب شـــرع را تـــشديد کـــرد و در ايـــن ميـــان همـــدلى متزلـــزل 
شـــور و اشـــتياق قبلـــى شـــاهزاده رفتـــه . ناصـــرالدين نيـــز از دســـت رفـــت

حوصـــلگى گرديـــد، تـــا آنکـــه  ّتفـــاوتى و حتـــى بـــى رفتـــه مبـــدل بـــه بـــى
 العمل به تهمت کفـر و شـيادى از جانـب علمـاء بـا  باب، در عکس

 علنـــًا گفـــت کـــه وى بـــه راســـتى همـــان عـــصبانيت بـــراى بـــار نخـــست
امــام زمــان، مهــدى موعــود اســت کــه هــزاران ســال مردمــان چــشم بــه 

 ايــــــن ادعــــــاى شــــــگرف فريــــــاد اعتــــــراض ٩.انــــــد راه بازگــــــشتش بــــــوده
ندهاى خطعــن و لعــن و ريــش. مجتهــدين خروشــيده را بــه اوج رســاند

مگــــــر مــــــن «آميــــــز آنــــــان بــــــاب را واداشــــــت بــــــا غــــــيظ بپرســــــد  دشــــــنام
ّعـــــد در طـــــول بقيـــــۀ محاکمـــــه بـــــه اعتـــــراض ســـــاکت  و ب»ام؟ مـــــسخره

  ١٠.ماند
ّر کودکانه ناصرالدين ميرزا، که هنوز در سوداى جـن و پـرى ّدر تصو
نشــست کــه وى  بــرد پيــام بــاب تنهــا در صــورتى بــه دلــش مــى بــسر مــى
رفتـار و . بود از بوتۀ آزمايش سـحر و اعجـاز موفـق بيـرون آيـد قادر مى

گيـــــز، بـــــاز فاقـــــد آن نفـــــس ان کـــــردار بـــــاب هرچـــــه قـــــدر هـــــم شـــــگفت
مـــسيحايى بـــود کـــه بتوانـــد هـــزاران تـــن، از جملـــه شـــخص وليعهـــد را 

بــــاب خـــود را نــــه ســـاحرى بــــا يـــد بيــــضا بلکــــه . مريـــد خويــــشتن ســـازد
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کــرد، و  پنداشــت کــه بــر ادعــاى مهــدويت خــود تکيــه مــى پيــامبرى مــى
اعــالم قائميــت در . ّنظيــر در تــاريخ اخيــر تــشيع بــود اى کــم ايــن واقعــه
بريـــز حادثـــۀ تـــاريخى منحـــصر بـــه فـــردى بـــود چـــون نـــه تنهـــا محکمـــۀ ت

جــــــــدايى کــــــــيش بــــــــابى را از اســــــــالم علنــــــــى ســــــــاخت بلکــــــــه بطــــــــور 
تر، سرآغاز قيامى مذهبى شد که بزودى شـور و غليـانى در  محسوس

مجلــس مجتهــدين تبريــز و برخــورد آنهــا بــا . سراســر ايــران بوجــود آورد
ن آن زيرکــى بــاب ممکــن اســت ســاده لوحانــه بــه نظــر رســد ولــى آنــا

کافى را داشتند که ناصـرالدين را از تمايـل بـه جانـب مـدعى جـوان 
بـــاز دارنـــد، و ايـــن واقعيـــت امکـــان ســـازش بـــاب را بـــا دولـــت قاجـــار 

  .تر کرد تيره
گير براى اعدام باب به جرم بدعت، وليعهد  فشار مجتهدين سخت

پــس از محاکمــه حــس کــرد يــا . را بــر ســر دو راهــى خطيــرى قــرار داد
ـــــــ مـــــــى ـــــــستد و يـــــــا از آن باي ـــــــز باي ـــــــد تبري ـــــــر روحـــــــانيون قدرتمن ِد در براب ّ

در تالش . تر منتظر ناآرامى از جانب هواداران باب باشد خطرناک
ّيــــافتن راه حلــــى، مــــشاوران هــــشيارش بــــه او قبوالندنــــد تــــا پزشــــکان 
شخــصى خــود، از جملــه دکتــر ويليــام کورميــک، را بفرســتد تــا بــاب 

 ؟از ســـالمت عقـــل برخـــوردار اســـترا معاينـــه کننـــد و ببيننـــد آيـــا وى 
بينــــى آنهــــا دايــــر بــــر جنــــون بــــه تــــصديق خــــود  تــــشخيص قابــــل پــــيش

آميـــــز بـــــراى نجـــــات جـــــان بـــــاب بـــــود  کورميـــــک، تـــــدبيرى مـــــصلحت
گـــزارش مـــا در آن موقـــع بـــه شـــاه بـــه «هـــا بعـــد نوشـــت  کورميـــک ســـال

  ١١.»را نجات دهد] يعنى باب[اى بود که جان او  گونه
به عمل آيد، تا شايد باب توبه کند، تصميم بالمآل که تنبيه بدنى 

همانطور که رضاقلى خان هدايت نوشـت، . اقبال عمومى نداشت
ٰحتى فراشان دربار وليعهد  بنا بر حـسن عقيـدت در ايـن کـار تقـديم «ّ

ِرو تکليف چوب زدن به گردن قاضـى شـرع ارشـد   از اين١٢»نکردند ِ
هد داوطلبانـه  االسالم، افتاد و اين مجت  اصغر شيخ شهر، ميرزا على

بـــاب را خواســـت و مجـــازاتى را بـــه اجـــرا گذاشـــت کـــه خـــود حکـــم 
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  ١٣.کرده بود
ام بــاب را بــه زنــدان قلعــۀ چهريــق بــاز پــس از ايــن تحقيــر در مــالء عــ

شــورش بابيــه بــر ضــد . گرداندنــد تــا منتظــر سرنوشــت شــوم خــود باشــد
نيروى مشترک علما و دولت در خالل دو سـال بعـد سـرانجام منجـر 

  . در تبريز شد۱۲۶۶به تير باران باب در شعبان 
حکومــــت قاجــــار انــــدکى بعــــد در همــــان ســــال بــــه وخامــــت شــــورش 

ش تبريــز در هرحــال نخـستين برخــورد ناصــرالدين بابيـان پــى بــرد جنـب
عــصرش  بــا تــوش و تــوان انقالبــى مــضمر در بطــن محــيط شــيعۀ هــم

 بلــــواى مــــردم و محاکمــــه -ق. ھ۱۲۶۶هــــر دو رويــــداد تابــــستان . بــــود
هـا و  تجربه را بـه شـکلى حـاد در معـرض خواسـت  شاهزادۀ بى-باب

ايان هــاى مــردم، اهميــت شــور و شــوق دينــى، قــدرت پيــشو نارضــايى
کوشـيد آن را از  مذهبى، و ناپايدارى وضع موجود که حکومت مى

  ١٤ .هر جهت حفظ کند قرار داد
*** 

 سند مهم و معتبر چندّرد اين دروغ تاريخى يعنى توبۀ باب در تبريز، در 
  :آوريم اختيار داريم که در زير مى درنيز ديگر 

زمان باب  خود هم، صاحب ارشاد العوامى محمد کريم خان کرمان- ١
نامبرده در . ّبود و چند رديه سراسر تهمت و افترا بر ادعاى باب نگاشت

ارشاد العوام از شنيدن قتل سيد باب اظهار سرور و نشاط کرده و چنين 
  نويسد   ىم

به طور قطع و . منان در اين ايام بهجت انجام رسيدؤ جهت مىبشارت 
ر بالد رسيد که آن يقين و نوشتجات متواتره از تبريز و طهران و ساي

بعد از امر به توبۀ از کفر خود و قبول نکردن خبيث را به تبريز برده و 
 مانده در ى خود باق]طغيان [ّى از اتباعش که بر غى، او را با يکاو

بيست و هفتم ماه شعبان امسال که سنه هزار و دويست و شصت و 
 ىو فوج است در ميدان سربازخانه برده به ديوار بستند ىشش هجر
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   .از سربازان امر کرده او را نشانۀ گلوله ساختند
  ۱۰۷ چاپ بمبئى ص ارشاد العوام

مفتاح باب االبواب " در کتاب عربى  ميرزا مهدى خان زعيم الدوله- ۲
که در رد باب و بهاءاهلل نگاشته، ) ۱۹۰۳چاپ قاهره، " (َاو تاريخ بابيه

 از ىه و اظهار پشيمانصريحا ذکر نموده که هر چه سيد باب را به توب
ادعاى خود وادار کردند قبول نکرد و چون چنين ديدند ناچار به قتلش 

کند که   ى نيز اشاره م۱۵۹در ص )  ترجمۀ کتاب۱۵۷ص (فتوا دادند 
پس از صدور فتواى قتل، پدرش از باب تقاضا کرد دست از ادعاى خود 

 نکرد و ىجه او به گفتۀ پدرم توىول”بردارد تا خونش ريخته نشود 
 .“همچنان ساکت و آرام بود

   ناموس ناصرى -٣
عهد تا چند سال پيش مرجع عموم دو  در مورد گفتگوى مجلس ولى

فا و ناسخ التواريخ  زمان ناصرالدين شاه يعنى روضة الص رسمىتاريخ
گفت و شنود  ،ناموس ناصرى” ى به نامشمسى کتاب١٣٧٤در سال . بود

ند َلوَرسُبه اهتمام آقاى حسن م١٥“ تبريزنسيد على محمد باب با روحانيو
در تهران منتشر گرديد که مندرجات آن براى نخستين بار نظر مورخين 

  . کرد بابى و بهائى را تاييد مى
مقانى فرزند وس ناصرى به خط ميرزا محمد تقى منسخۀ اصلى نام

مقانى يکى از علماء روحانى حاضر در مجلس وليعهد نوشته محمد مّمال
محمد . شود اهلل مرعشى در مشهد نگاهدارى مى و در کتابخانه آيتشده 

 قمرى به نام ناصرالدين شاه ١٣٠٦تقى مامقانى اين نسخه را در سال 
. شاه به اروپا در تبريز به او هديه کرد نگاشت و هنگام سومين سفر

التواريخ و روضةالصفا  ناسخمطالب نويسنده در ابتدا به نادرست بودن 
نمايد و دليل آن را نبودن آن مورخان در آن  ن واقعه اشاره مىدر شرح اي
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  : آورد داند و خود شاه را شاهد مى جلسه و تکيه ايشان بر شايعات مى

خاطر حقيقت مظاهر اقدس همايونى خود شاهد راستين و گواه .. . 
با مقاوالت ] راها   نوشته[آستين است که اين مسطورات 

کلى در ميان است؛ به ] اختالف [آن مجلس، تباين] گفتگوهاى[
  ).٩ص ... (کل ذلک لم يکن : نحوى که مى توان گفت

جزئيات جلسه را بارها من "نويسد  وى براى اثبات صحت مطالبش مى
   :“ام شنيده) مالمحمد مامقانى مجتهد بزرگ شيخى تبريز(از پدرم 

گشت و به نظر  ها در خاطر مى فلهذا اين بندۀ ضعيف را مدت...
آن مجلس را که والد ماجد ] گفتگوهاى[ذشت که محاورات گ مى

] بدون درنگ[بعد از فراغت از آن مجلس بى تراخى ] پدر بزرگوار[
تقرير فرموده، اين بندۀ حقير را ] از اول تا آخر[من البدو الى الختم 

  ).٩ص ... (صورت آن مجلس را از کثرت تذکار و تکرار ملکه شده 

هد که چگونه پس از اقبال بى سابقۀ مردم د ميرزا محمد تقى شرح مى
افتادند و قرار گذاردند در آن چاره  علماء تبريز به فکر ، به باباروميه

   .جلسه سواالت متفرقه مطرح سازند که ارتباطى با ادعاى او نداشته باشد
 نويسنده. بخشى ديگر از کتاب ناموس ناصرى نيز گوياى اين مهم است

همراه هنگامى که او را  تبريز براى بار دوم، بهرا مراجعت دادن باب 
 اند برده هاى مجتهدين مى به خانهفراشان براى گرفتن فتواى شهادت 

  :دهد چنين شرح مى

 نفر از وصبحى مشاراليه را به ازدحام تمام اهل بلد و به همراهى د
اتباعش که يکى آقا محمد على تبريزى و يکى سيد حسين خراسانى 

انۀ مرحوم حاجى ميرزا باقر پسر مرحوم ميرزا احمد ًبود، اوال به خ
مجتهد تبريز بردند و در آنجا مشاراليه چيزى از عقايد خود اظهار 

] مامقانى[نداشت، از آنجا به خانۀ والد ماجد حجت االسالم 
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.  خود در آن مجلس حضور داشتآوردند واين داعى حقير آن وقت
ده، آن مرحوم آنچه نصايح اليه را در پيش روى والد مرحوم نشانمشار

حکيمانه و مواعظ مشفقانه بود با کمال شفقت و دلسوزى به 
. قطرۀ باران اثر نکرد] خارا[در سنگ خواره . مشاراليه القا فرمودند

حال در آن دعاوى : فرمودند... اين پس مرحوم والد بعد از يأس از
که در مجلس همايونى در حضور ما کردى، از دعوى صاحب 

وحى تأسيسى و ] کذا[و الفتاح ] صاحب دين و شريعت [االمرى
   به مثل قرآن و غيره، آيا در سر آنها باقى هستى؟] آوردن[=اتيان 

  .آرى: گفت

ازاين عقايد برگرد، خوب نيست، خود و مردم را عبث به : فرمودند
  .مهلکه نينداز

  .ّحاشا و کال: گفت

ًد، اصال مفيد پس مرحوم والد قدرى نصايح به آقا محمد على کردن
ّموکالن ديوانى خواستند آنها را بردارند، باب رو به والد کرده . نيفتاد

  " حاال شما به قتل من فتوى مى دهى؟: "عرض کرد

هاى تو که  حاجت به فتواى من نيست، همين حرف: والد فرمودند 
  .همه دليل ارتداد است خود فتواى قتل تست

  .کنم من از شما سؤال مى: گفت

مادام که دراين دعاوى باطله و . حال که اصرار دارى بلى: دفرمودن
عقايد فاسده که اسباب ارتداد است باقى هستى به حکم شرع انور 

دانم  قتل تو واجب است؛ ولى چون من توبۀ مرتد فطرى را قبول مى
اگر از اين عقايد اظهار توبه نمايى، من ترا از اين مهلکه خالصى 

  .مى دهم

  .همان است که گفته ام و جاى توبه نيستحاشا، حرف : گفت
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  ).٥٩-٥٨ص  (

   نامۀ ناصرالدين شاه به عالءالدوله-٤

 ١٦زمانى که در طهران چند تن از بهائيان بنام را دستگير ساخته بودند
ناصرالدين شاه به خط خود شرحى به عالءالدوله حاکم طهران نوشت و 

 باب در مجلس به صراحت بر ادعاى رسالتبدون آن که خود بداند 
اين نامه از لحاظ زمانى مربوط به دورانى . ه گذاردّعهد در تبريز صح ولى

است که بهاءاهلل در عکا زندانى است و دولت چند تن از بهائيان را 
  :نامه اينست. دستگير ساخته است
فردا که جمعه است در منزل خودت آقا جمال بروجردى  عالءالدوله،

. السلطان گرفته است بياوريد ا را که امينو چند نفر ديگر از بابى ه
اطاق را خلوت کرده بجز امين السلطان و شما و بابى ها کسى ديگر 

حاجى آقا محمد مجتهد پسر مرحوم آقا محمود را هم اخبار . نباشد
ها حرف و بحث بکند و همين سواالت ما را بلند  بکن آمده با اين

نچه جواب دادند و سوال آ. و از آنها جواب بگيرد] بخواند[بخاند 
. شده همه را عليحده بنويس براى اطالع ما بده بياورند و ببينيم

دانم که حقيقت کمون  يک مجلسى را با اينها حرف زدن الزم مى
  .گويند اينها را بفهميم چه چيز است و چه مى

گوييد شما مذهب بابى  ايد و مى  از قرارى که خود اعتراف کرده-
   خير؟داريد صحيح است يا

 مذهب بابى چه چيز است اختراع کيست واضح گفت و گو بکنيد -
  .بدون ترس

 از قرار مخترع اين مذهب سيد على محمد شيرازى است که در -
تبريز او را به حضور ما آوردند و مجلس از علما در حضور او که ما 

چوب زيادى به او زده محبوس ... خود هم حاضر بوديم منعقد شد 
  .ه مقتول شدشد و باالخر
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دانيد  دانيد يا امام مى  او را يعنى سيد على محمد را شما پيغمبر مى-
  .ايد دانيد او را به چه صفت شناخته يا صاحب االمر مى

گوييد از آسمان نازل  دانيد و براى او قرآن جديدى مى  اگر پيغمبر مى-
شده است چنانچه در همان مجلس تبريز گفتند معجزه شما چه چيز 

اقرار کرد من پيغمبر و ] خواندن[گفت قرآن و بنا کرد بخاندن است 
خدا ...  و معجزه من قرآن است و چقدر ها آن قرآن بى معنى هستم

در قرآن فرموده است که محمد صلوات اهلل عليه و آله خاتم النبيين 
  ١٧ ..است البد بعد از او تا قيامت پيغمبرى نخواهد آمد 

***  
اسناد، ديگر اين حرف که باب توبه کرد و ادعاى کنيم با اين  تصور نمى

  .داشت مورد قبول اهل تحقيق قرار گيرد خود را پنهان مى
  

  

 ها يادداشت

؛ بخشى از اين رساله در مرتضى مدرسـى رسالهمقانى، اّ مال محمد تقى م-١
، ٣١١، ص)١٣٥١طهـــران (، چـــاپ دوم شـــيخيگرى و بـــابيگرىچهـــاردهى، 

مقـانى ا مجتهـد شـيخى معـروف تبريـز محمـد ممحمد تقـى پـسر. ذکر شده است
بــود، کــه خــود در مجلــس تبريــز يکــى از بازجويــان بــود و بعــدًا در نوشــتن فتــواى 

محمـــد تقـــى رســـاله را بـــه تقاضـــاى . ق دســـت داشـــت.  ھ١٢٦٦قتـــل بـــاب در 
بــراى جزئيــات بيــشتر . ق، تــأليف کــرد.  ھ١٢٩٠ًناصــرالدين شــاه، احتمــاال در 

  :به. نک
A. Amanat, Resurrection and Renewal, pp.386-387, pp.399- 
400. 

  :؛ مقايسه کنيد با٣١٥، صشيخيگرى ّ مدرسى،-٢
E.G. Browne, Materials for the Study of the Babi Religion, 
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Cambrige, 1918, p.249, English translation. And Amanat, 
Resurrection and Renewal, p.385. 

  :ذکور در گزارش رسمى دولت م-٣
Browne, Materials, p.249  (English trans. p.252). 

  .٤٢٣، جلد دهم، صّروضة الصفا -٤
آنها نشستن بـاب در صـدر . بابيان و بهائيان در اين زمينه روايت ديگرى دارند

  :به. نک. دانند مجلس را به ابتکار خود او مى
E.G. Browne, ed., Nuqtatu’l-Kaf, compiled by Hajji Mirzaa 
Jani of Kashan (London and Leiden 1910), p.134; and Shaykh 
Muhammad Nabil Zarandi, The Dawn-Breakers, Nabil’s 
Narrative of the Early Days of the Bahá’i Revelation, ed. 
and trans. Shoghi Effendi (Wilmette, Ill, 1932), p.315. 

  .٤٢٤، جلد دهم، ص روضة الصفا -٥
  .٤٢٥ همانجا، ص-٦
، کتـاب مقـدماتى معـروف صـرف و نحـو کتاب الهدايـه. ٤٢٧ همانجا، ص-٧

عربــى، بخــشى از مجموعــۀ پــانزده درس ابتــدائى دربــارۀ دســتور زبــان عربــى بــه 
اين کتاب در قرن نوزدهم ميالدى بـسيار رايـج . باشد ّ المقدمات مى نام جامع

  .کرده است دين شاه تدريس مىّبود و شايد مال باشى آن را به ناصرال
8- Browne, Nuqtatul’l Kaf, 135-137. 
9- ibid, 135. 

  .٤٢٧، جلد دهم، صروضة الصفامقايسه کنيد با 
، ٣١٢، صشــــــــيخيگرى و بــــــــابيگرى، در مدرســــــــى، رســــــــاله ممقــــــــانى، -١٠

  :مقايسه کنيد با
Browne, Nuqtatul’l Kaf, 135. 

  :به. ويليام کورميک نکقول  براى نقل -١١



95 

Amanat, Resurrection and Renewal, 109, 391-392. 
  .٤٢٨، جلد دهم، ص روضة الصفا -١٢
  :مقايسه کنيد با.  همانجا-١٣

Browne, Nuqtatu’l-Kaf, 138.  
 قبلۀ ناصرالدين شاه قاجار و پادشاهى ايران، دکتر عباس امانت، – ١٤
-١٣٨ ص ،١٣٨٣، ترجمۀ حسن کامشاد، نشر کارنامه، چاپ تهران، عالم
١٤٣ . 
وحانيون تبريز، ميرزا محمد تقى  گفت و شنود سيد على محمد باب با ر- ١٥
  ١٣٧٤مقانى به کوشش حسن مرسلوند، نشر تاريخ ايران م

السلطنه کامران ميرزا   به فرمان نايب.] م١٨٨٣ [.ق.  ھ١٣٠٠در سال  -١٦
 محاکمه تعدادى از بهائيان سرشناس را گرفتار حبس و زندان ساختند و مورد

 توان گفت که اين نامه مربوط به اين واقعه است و يا مشکل مى. قرار دادند
که سه چهار تن از بزرگان بهائيان به دستور .] م١٨٩١[. ق.  ھ١٣٠٨واقعۀ 
  .السلطان به زندان افتادند و چندين سال در حبس و زندان باقى ماندند امين
. ١٩٩٠، ژوئيه ١٢٨ره نقل از پيام بهائى شما، على دهقانغالم – ١٧

در پايان . عکس سند به خط ناصرالدين شاه نيز در اين مقاله آمده است
ه نام و نويسنده آن در اى عربى ک اين نامه از رساله”: مقاله آمده است

نهج السالمة الى «: ايش به اين عبارت مرقوم گشته به دست آمده استابتد
 شيخنا مفتى مدينه السالم و شيخ ّمباحث االمامة لعالمة زمانه و فريد اوانه

مبرور المرحوم السيد محمود افندى شهاب الدين صاحب التفسير لاالسالم ا
آمين و هو آخر تاليفاته و توفى و . الواسعة المعانى رحمةاهلل تعالى برحمته روح

  .»١٢٧٠لک يکله سنه 
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  ششمصل ف

  عربى در آثار بهائى

  

. هاى باب و بهاء است رگ ديگر عربى گوئىيک ايراد بز
اينان از کوتاه : نخست، اين از چند راه جاى ايراد است

جز عربى ) وحى(اند که زبان فرهش  دانسته بينى چنين مى
اينست به عربى گوئى پرداخته آنگاه ... نتواند بود

  ... اند تا توانند ماننده سازى کنند کوشيده
  ۵۵ ص بهائيگرى ،کسروى

  
عربى در ادبيات بهائى همواره مورد اعتراض مخالفان آيين آثار 

 نيست که با ديدن آثار عربى در  کسروىبهائى بوده است و تنها اين
  .آورد کند و براى آن دليل مى ادبيات بهائى تعجب مى
گذاران ديانت بهائى صادر شده هم فارسى  آثارى که از قلم بنيان

 هم عربى، و هم فارسى ،)حتى برخى نزديک به فارسى سره(است 
همراه با جمالت و استعارات عربى که به اعتقاد بهائيان هر يک از 

  . مند است زيبائى کالم و معنى هر دو بهره
زبان فارسى که بگذريم، بايد بدانيم در زمانى  از صدها اثر بهائى به

 قشرکه اين ديانت ظهور نمود، يعنى اواسط قرن نوزدهم، آشنايى 
. با سواد ايران با زبان عربى بيش از آن بود که امروز هستخوان و  کتاب

ها چنان در هم جوش خورده بود که در خواندن يک  فارسى و عربى قرن
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کرد کجاى جمله زبان عوض شد و از فارسى به  متن کسى توجه نمى
بسيارى از آثار . عربى و يا بر عکس از عربى به فارسى گراييده است

 زيبائيش در بکار گلستان،شاهکار سعدى  ملهادبى مشهور ايران از ج
الصوت خود را خوش  خطيبى کريه: "بردن استادانه همين سبک است

ّآواز پنداشتى و فرياد بيهده برداشتى گفتى نغيب غراب البين در پردۀ 
و يا در جاى ديگر ." ّالحان اوست يا آيت ان انکراالصوات در شان او

." يهدى به و هو اليهتدى. دار يست مشعلهِعالم ناپرهيزگار کور: "يدگو مى
  :و از حافظ ياد کنيم

  ّاال يا ايهاالساقى ادر کأسًا و ناولها
  ل ولى افتاد مشکلهاّکه عشق آسان نمود او
 ايران فقط عربى بود و زبان دينى نه تنها زبان ادبى چنين بود بلکه 
ّسنديت و نظر عامه مردم از شد از  اگر مطلبى دينى به فارسى نگاشته مى

 در همان ساليان اوليه اين ، بنيان گذران ديانت بهائى۱.افتاد ارزش مى
 به عراق که آن روزها جزئى از ترکيه عثمانى بود تبعيد شدند و ،نهضت
 بسيارى از مخاطبان ديانت بهائى در ايران و عراق اين دو زبان را به طبعًا

بتداى ظهور ديانت علماء و روحانيونى که در ا .دانستند طور يکسان مى
بهائى به آن ايمان آوردند و به نوبۀ خود آن را در ميان تودۀ مردم ايران 
رواج دادند، به زبان عربى و مفاهيم و مضامين دينى آن آشنائى کامل 

بنا بر اين . نمودند داشتند و برخى خود به آن زبان کتاب تاليف مى
اين ديانت به آن گروه، عجبى نيست که براى انتقال رهنمودها و تعاليم 

 خاصه که زبان .زبان مانوس دينى ايشان يعنى عربى به کار رفته باشد
عربى زبانى بسيار وسيع است و توانائى اداى انواع مفاهيم از جمله در 

  .هاى دينى و عرفانى را دارد زمينه
آيد آنست که  بشمار مى اما آنچه در اين ديانت انقالبى و نو

هاى  نگارش آثارى دينى به زبان فارسى و بيان انديشهگذارانش با  بنيان
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ّخود به اين زبان، دين را از انحصار ماليان و عربى دانان در آوردند و 
 نه تنها به فارسى آثارى آوردند بلکه.  مردم قابل فهم ساختندء براى توده

به ترجمۀ آثار عربى خود به فارسى پرداختند مانند کتاب بيان فارسى از 
که بهاءاهلل شارع ديانت بهائى آن را به فارسى نيز  باب، و برخى آثارقلم 

  .نموده استترجمه 
بينيم   عربى يا فارسى، مى، چهدر يک مطالعۀ تطبيقى در آثار بهائى

مهم آن نبوده که اين آثار به چه زبانى گفته و نوشته شود، بلکه هدف آن 
سيلۀ زبانى آشناتر به تر به و بوده که پيام جديد هر چه زودتر و راحت

صدور بسيارى الواح از ساحت بهاءاهلل و . آگاهى همۀ مردم برسد
هاى اندک عربى،  نزديک به فارسى سره، و يا با واژه عبدالبهاء به زبانى

زبان . اند، نشان اين مدعا است که گيرندگان آن زردشتيان و پارسيان بوده
واهد نشان گرايش به سمت در آثار بهائى چنين نقشى دارد نه آن که بخ

عبدالبهاء در اين . يا جهتى و يا طرفدارى از يک زبان يا زبان ديگر باشد
  :دنويسمورد 

. ارسى و عربى و ترکى هر سه لسان عاشقان جمال جانان استف
مقصد معانى است نه الفاظ، . عشق را خود صد زبان ديگر است

نى در هر حقايق و معا] شراب[= حقيقت است نه مجاز، صهباى 
ولى . ّگوارا، خواه جام زرين باشد خواه کاسه گلين] جام[= کأس 

   ۲.تر است ّالبته جام بلور و مرصع لطيف
   ۳۵ ص۹جلد ائده آسمانى، م 

زبان مادرى ما  اى جز ِاين ساده لوحانه است که بپنداريم چون زبان نوشته
. ز ما جداستاست بنا بر اين محتواى متن و پيامش نيز براى ما بيگانه و ا

دهد   مىرزش و اهميتالفاظ و کلمات نيست که به معنى و مفهوم آثار ا
در ديانت بهائى . بلکه پيام و مرام مندرج در آن بايد مورد توجه قرار گيرد

اين پيام گاه در لباس زبان عربى و بيشتر در جامۀ زبان فارسى بيان شده، 
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ده و هر دو معرف يک  صادر گردي هر دو از يک خامه و از يک سرچشمه
  . فرهنگ دينى است

  

  آيد دين در خالء به وجود نمى
اى از تاريخ،  به اين نکتۀ تاريخى نيز توجه کنيم که در هيچ مرحله

زبان و  هيچ ديانتى در خالء به وجود نيامده بلکه همۀ اديان از محيط و
نو و ور بوده، و بر آن اساس احکام  بينى زادگاه خويش بهره دين و جهان

  . اند مطابق زمان خود آورده

قومى که زردشت از آن برخاست داراى اعتقادات دينى مخصوصى 
هنگامى که . آمد بود و زردشت خود يکى از روحانيون آن دين بشمار مى

اعتقادات و آداب و رسوم آن دين  زردشت به پيامبرى برخاست برخى از
 کرد و در ديانت برخى را تعديل  وقديمى را نکوهش نمود و نفى کرد

ديانت يهود نيز .  برخى تعاليم نو نيز به آن مجموعه افزود وخود پذيرفت
از اعتقادات کهن اديان و باورهاى دينى و اجتماعى دوران خويش بهره 

چنين دو دين مسيحى و اسالم از اديان پيشين و باورهاى محيط  هم. برد
فوذ اعتقادات ن. خويش رنگ گرفتند و برخى احکام آن را پذيرفتند

 يهود و مسيحى و اسالم، و حتى نفوذ فکر زردشت هاى زردشتى بر آيين
بر فالسفۀ يونان مثل اناگزاگوراس و سقراط مطلبى نيست که بر کسى 

دارد که اين ديانت،  مطالعۀ آثار ديانت بهائى روشن مى. پوشيده باشد
صوصا آيين هم از اديان پيشين، و هم از فرهنگ و اديان کهن ايران، مخ

اى عرضه   گرفته و فرهنگى دينى و جهان بينى بديع و تازه زردشتى، بهره
 اين فرهنگ ۳.گوى نيازهاى امروز و فرداى بشر باشد داشته است که پاسخ

تواند به اين بهانه که از ايران  داند طبعا نمى که خود را جهان شمول مى
. بيگانگى کندبرخاسته با دين قبلى خود اسالم، و زبان آن عربى، 
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اى   همگى اديان ريشهاين اعتقاد کهنخست آنکه در ظهور اديان به 
بند است و همه را از يک ريشه و سرچشمه  واحد و الهى دارند پاى

ديگر آنکه زبان عربى زبان دين و ادبيات دينى رايج ايران و . داند مى
 ميانجى تمامى جهان اسالم از شمال افريقا تا خاور ميانه بوده و بهترين

  .آمده است براى رساندن پيام دين جديد به مسلمانان بشمار مى

  زبان عربى و فرهنگ ايران
به همين . عربى به شهادت همۀ آگاهان زبانى است غنى و فصيح

هاى طوالنى در   است در قرن جهت فرهنگ و تمدن کهن ايران توانسته
  . جلوه دهدغياب زبان فارسى، درخشش و حضور خود را در زبان عربى 

پس از آمدن اسالم به ايران، ايرانيان گاه به اختيار و گاه به اجبار 
 اسالمى، به تدريج که قبول يههاى اول اسالم آوردند و در همان قرن

 .يافت زبان عربى را که زبان فاتحين بود نيز پذيرفتند اسالم گسترش مى
نيان يعنى پهلوى دولتى جاى زبان ساسا اين زبان در دفاتر ديوانى و اسناد

 در آمد و به جاى آن، زبان اى ناشناخته پهلوى به صورت رمز. را گرفت
  . عربى زبان دينى و ادبى ايرانيان شد

سخن هستند که پس از اسالم  در اين نکته جملگى دانشمندان هم
بزرگترين . هاى فرهنگ ايران در لباس زبان عربى بود نخستين درخشش

نوشتند  ها ايرانيان بودند که به عربى مى  زمينهپژوهندگان مسلمان در همۀ
پدر نثر "ر سبک انشاء و رسالت و ذاعبدالحميد کاتب بنيان گ: مثل
نويسنده، مترجم، نظريه پرداز سياسى .) م۷۵۶وفات (ّ؛ ابن مقفع "عربى
از نخستين کسانى که .) م۷۶۷وفات (ار نثر عربى؛ ابن اسحق ذگ و بنيان

از برجستگان ) .م۷۶۷وفات (نگاشت؛ ابوحنيفه تاريخ حيات پيغمبر را 
وفات (ار مذهب حنفى؛ محمد خوارزمى ذگ علم قضاوت و بنيان

دان بزرگ و پدر علم جبر، و بسيارى  دان و جغرافى رياضى.) م۸۴۷
ان جهان اسالم که پزشکديگر از بانفوذترين عرفا و فقها و فالسفه و 
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برترى  ۴.ان عربى بودجملگى ايرانى بودند ولى زبان نگارشى آثارش
ّايشان چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ کيفيت تحقيقاتشان، به حدى 
ّبود که مورخ عرب ابن خلدون در قرن چهاردهم به اين نتيجه رسيد که 

هاى دينى و  جز چند استثنا بيشتر عالمان و محققين اسالمى هم در زمينه
کند که اگر  اضافه مىوى . اند بوده) عجم(هاى علمى، ايرانى  هم زمينه

 تربيتش ايرانى و زبانو به عربى نگاشته محققى اصل عربى داشته 
و همۀ اينها عليرغم اين  ۵ بوده و معلمين ايرانى داشته ش فارسىتحصيل

   .حقيقت که اسالم در محيطى عربى و از پيامبرى عرب به دنيا آمد
ا زنده شدن  رستاخيز بزرگ فرهنگى ايران را بايد ب،به شهادت تاريخ

زبان فارسى از خراسان دانست که تقريبًا از زمان صفاريان آغاز شد و تا 
در اين دوران است که بزرگان علم و . سامانيان و بعد ادامه داشت دورۀ

ادب به تعدادى بيشمار ظهور کردند و با به کار بردن زبان فارسى در 
 اين نهضت ظهور نقطۀ اوج. آثارشان، تاريخ ادبيات ايران را آراستند

تقريبا  فردوسى و شاهکار او شاهنامه در زمان غزنويان بود، و اين جريان
  . به طول انجاميد. م۱۰۳۰تا  .م۷۶۸ هاى بين سال

کننده بود که نفوذ خود را  اى پر نيرو و خيره به اندازهمزبور رستاخيز 
 هاى آغازين قرن بيستم بر بخش بزرگى از جهان اسالم، از حتى تا سال

. هاى عثمانى حفظ کرد هاى بسفر و سرزمين  قارۀ هند تا کرانهشبه
ّهميلتون گيب محقق انگليسى و مؤلف کتاب  اى بر تاريخ  مهمقد"ّ

در تمام اين قرون آنچه : نويسد در ديباچۀ کتاب خود مى" ادبيات عرب
ادبيات در شبه قاره هند و ايران و ترکيه عثمانى به هر زبان که نوشته 

بايد آن را ادبيات فارسى بشمار ) اردو، فارسى، ترکى(شد با شده
  ۶. آورد

به همين کيفيت اگر کسى بخواهد متون عربى ديانت بهائى را که از 
طرفانه ارزيابى کند از  گذاران اين ديانت صادر گرديده بى قلم بنيان
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اعتراف به اين نکته گزيرى نخواهد داشت که روح اين آثار فرهنگ و 
توان آنها را جز بخشى از ادبيات فارسى   ايرانى است، و نمىجهان بينى

بلکه آن آثار نيز از فرهنگ و ادب ايران و . چيز ديگرى بشمار آورد
  .اصطالحات ادبى فارسى متاثر است

  
  

  ها يادداشت

گويند اغلب به فارسى  ها و مطالبى که به آن مذهب عاميانه مى تعزيه – ۱
ّهاى جدى و اساسى دينى است که اغلب به بود، در اينجا منظور ما کتاب

  .شد عربى نگاشته مى
پى بردند و  ّ به اين نکتۀ مهم مبلغان مسيحى از قرن هفتم ميالدى به بعد- ٢

 زبان ترجمه شده و در ٢٤٠٠ از آن زمان تاکنون کتاب انجيل به بيش از
يل  برنامۀ ترجمۀ انج٦٠٠٠هاى انجيلى بيش از  حال حاضر اتحاديه انجمن

 را در انجيل به لهجۀ مازندرانىنگارنده خود بخشى از . در دست دارد
 زبان ترجمه ٨٠٠آثار فارسى و عربى بهائى نيز تاکنون به قريب  .دارد اختيار

  . شده است
هاى فرهنگ دينى ايران از آغاز تا امروز بايد بحث   در مورد ويژگى– ۳

اين . دارد ن مقاله داريم باز مىديگرى را آغاز کرد که ما را از هدفى که در اي
  .سخن بگذار تا وقت دگر

 براى ديدن سياهۀ برخى از اين پژوهندگان و بزرگان فرهنگ ايران، و نيز – ۴
دهد نگاه  ديگر مباحثى که حضور ايران را در فرهنگ جهان اسالم نشان مى

  :کنيد به اثر تحقيقى استاد احسان يار شاطر
Yarshater, E., The Persian Presence in the Islamic World, eds. 
Hovannisian, Richard and Sabagh, G., Cambridge University 
Press 1989. 

رستاخيز ايران و ظهور زبان فارسى و ادبيات "هم چنين نگاه کنيد به مقالۀ 
 History تاريخ بشريت"، اثر استاد يار شاطر در جلد چهارم مجموعۀ "ملى
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of Humanity  " براى .  مجلد منتشر گرديده است۷که به اهتمام يونسکو در
، اوت ۲۶۲ و ۲۶۱ شمارۀ پيام بهائى: ترجمۀ فارسى اين مقاله نگاه کنيد به

  .۵۶-۴۶، صص ۲۰۰۱ سپتامبر –
5– Al-Muqaddima, translated by F. Rosenthal, vol. III, p.311. 
6- Gibb, H. A. R. (Hamilton Alexander Rosskeen), Sir, 1895-
1971. Arabic literature Introduction / (rev.) ed. Oxford, 
Clarendon press, 1963. 
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   هفتمفصل

  لوح احمد  آثار عربى بهاءاهلل وايرادهاى کسروى به

  

آميز به سبک آثار عربى باب و بهاءاهلل،  از تاختنى توهينکسروى پس 
هايش، نيش حمله را  نده براى پذيرفتن استداللو آماده نمودن خوان

 اين لوح به ١.نموده استصادر شده  از قلم بهاءاهلل کهمتوجه لوح احمد 
که در کشورى عرب زبان زندگى  استزبان عربى است و براى شخصى 

هاى   جمله از آن لوح به شرح غلطيکى دوکسروى با نقل . استکرده  مى
اتى که در نقل کلمات به کار  و اشتباه– اعم از صرف و نحو –دستورى 
 بهاءاهلل را به ،آميز و آميخته به بد زبانى پردازد و با لحنى عتاب رفته مى

  . دهد خاطر عربى نويسى او مورد سرزنش قرار مى
براى آنکه به تفصيل نگراييم و هر ايراد کسروى را مورد  در اينجا

شيوۀ کار کسروى را  اساس وناچاريم  قرار ندهيم دستورىبحث لغوى و 
  .به خوانندگان بنمايانيم ايراد و اعتراض به سبک عربى آثار بهائىدر 

دانيم هر لغتى در هر زبانى بارى از معانى و مفاهيم گوناگون بر  مى
اين معانى گاه با يکديگر کامال متفاوتند و گاه به نحوى . دوش دارد

 .گيرند  آن مى اندک متفاوتى با مفهوم رايجظريف مفهوم و معناى
مفاهيمى از اين گروه با آنکه تفاوت بسيار کم با معناى اصلى دارند 

که همگان به معناى “ توانستن” مثال واژۀ .توانند جايگزين آن شوند نمى
 توانائى انجام –١: تواند در مفاهيم زير معنى شود  مىيمآن آشنا هست
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انم آنکه نيازارم تو: توانى صد تومان به من قرض بدهى؟ و يا مى: کارى
 ).سعدى (.حسود را چه کنم کو به رنج خويش در است/ اندرون کسى 

 :و يا. توان او را بزرگترين شاعر ايران دانست مى: سزاوار و شايسته بودن -٢
شعرى بخوان که با او رطل گران / راهى بزن که آهى بر ساز آن توان زد 

تواند عوض   نمىاوضاع:  امکان داشتن، شدن– ٣). حافظ(توان زد 
 اجازه – ٤). حافظ(ماييم و کهنه دلقى کاتش در آن توان زد   و يا.شود

  توانم فردا اتوموبيل شما را ببرم؟  مى: داشتن
 ،عربى يا انگليسى يا فارسى باشدسواى آنکه  نامه، در هر واژه

اما زبان عربى ويژگى . هاى فراوان در اين مورد پيدا کرد توان مثال مى
ز دارد و آن وسعت ميدان معانى براى يک واژه، و يا حضور ديگرى ني

 و تغيير شکل و هاى گوناگون براى رساندن يک مفهوم و يک معنا واژه
  . باشد صرف دستورى واژه در هر يک از اين موارد مى

برخى از موضوع نيش حمله را متوجه دو کسروى با استفاده از همين 
. نها را اشتباه و مخدوش خوانده استمتون عربى در آثار بهائى نموده و آ

ى که مورد استفاده بهاءاهلل و مورد فهم و درک مخاطب نامه بوده هاي واژه
بايست  گويد بهاءاهلل مى مىبا تندى و پرخاشى بى دليل اشتباه خوانده و 
 براى تفصيل خوانندگان را به .نوشت مى چيز ديگرى ها بجاى اين واژه
   ٢.دهيم رجوع مىهاى اين فصل  بخش يادداشت

اعتراضى که مخالفان اين اى را دربارۀ علت و سبب  اشاره در اينجا
  .دانيم الزم مىاند  راه انداخته  آثار بهائىسبکآيين در 

بالغت و فصاحت به مسلمين اعتقاد  ،سبب اين گونه اعتراضات 
َقرآن را مثل اعالى سخندانى و در اوج بالغت مى کهاست قرآن  دانند و  َ
معجزۀ  باور،بر اساس اين . شمارند  متن ديگرى را با آن برابر نمىهيچ

منتقدين از سبک آثار تصور . پيامبر اسالم همانا فصاحت کالم اوست
ً بايد کامال در لحن و کالم قرآن باشد تا آن متون نيزنست که بهائى آ



107 

هار صد سال  با هزار و چ،آثار عربى بهائى. کامل و صحيح جلوه کند
 با سبک قرآن تفاوت دارد لذا براى اين گروه طبعًااز زمان پيامبر، فاصله 

کوچک، که کسروى يکى از ايشان بود، اين آثار قابل پذيرش نيست و به 
  .گردند آن مىدار ساختن  خدشهدنبال داليلى براى 

 ،در زمان پيامبردر مورد سبک قرآن و معجزه بودن آن بايد گفت که 
هاى مسيحى و يهودى عرب  ق آشنايى با اقليتاز طري جزيره  اعراب شبه

  با مندرجات،کردند، و سپس از طريق آيات قرآن  زندگى مىآنجاکه در 
ِ با سنت وانجيل و تورات  آشنايى موسى و عيسى  معجزه توسط آوردنّ

معجزاتى مثل شکافتن دريا و گذشتن از تورات و انجيل در . پيدا کردند
 و يا شفا دادن ن روى زمين از قورباغه، پر کرد، تبديل عصا به مار،آن

. آمده استو غيره  بيماران، زنده ساختن مردگان و تبديل آب به شراب
اما در قرآن سخنى از معجزات پيغمبر نيست و بشهادت آيات گوناگون 

به سنت  ، از حضرت محمد،آن، هر بار که اهل قريش و ديگر اعراب
مبنى بر اين شد  مىى نازل ياه هتقاضاى معجزه نمودند، آيپيامبران قبل، 

به من فقط بشرى مثل شما هستم من ، ت من کالم من استّکه حج
، اگر همه حتى جن و انس جمع انا بشر مثلکم يوحى اليهرسد،  وحى مى

 شما معجزات ،اى مانند قرآن نخواهند بود شوند قادر به آوردن آيه
  ٣.ال آن و امثپيشين را ديديد و ايمان نياورديد] پيامبران[

 که دستشان از ديدن معجزه کوتاه بزرگان و دانشمندان قريشآنگاه 
شنيدند شروع به  و اين سخنان را دربارۀ اهميت آيات قرآن مىشده بود 

 کارحتى . اشتباهات آن نمودندسبک و اعتراض بر کيفيت آيات قرآن و 
 قرآن واندند چنانچه دررا به آنجا رساندند که پيامبر را شاعرى مجنون خ

َو يقولون ائنا لتارکواء الهتنا لشاعر مجنون”: آمده است ّ گفتند  و مى: يعنى. َ
 “اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما براى خاطر شاعر ديوانه

نضر بن حارث يکى از بزرگان قريش که در دشمنى و   ).٣٦صافات، (
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ران نمود ورزى با پيامبر معروف است در سفرى که براى تجارت به اي کينه
ها و اساطير کهن ايران را به عربى ترجمه نمود و به سبک  برخى از افسانه

به . تر و بهتر از قرآن آورده است قرآن بر قريش خواند و ادعا کرد که شيرين
ُا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد ذو ا”اى بر پيامبر نازل شد که  همين جهت آيه ُ

ِسمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان  َ ُ ُهذا اال اساطير االولين َ ). ٣١ ،انفال(ّ
 اگر خواهيم ،چون آيات بر ايشان خوانده شود گويند شنيديم: يعنى

 نيست اين آيات مگر ،توانيم چون او بگوييم و مانند اين کلمات بياوريم
  “.هاى گذشتگان افسانۀ پيشينيان و قصه

ى به تدريج که لغت عرب نضج و قدرتمتوسط اسالمى هاى  در قرن 
) و بيشتر در تطبيق با قرآن(ّيافت و دستور زبان عربى بر اساس معين 

 و بزرگان عرب با شعر و ، آثارى از نظم و نثر عربى نوشته شدتدوين يافت
 اين پرسش پيش آمد که آنگاه. شاهکارهاى ادبى عصر خود آشنا شدند

ن و پايگاه قرآن در مقابل اين آثار چيست؟ از آنجا که در نفوذ کالم قرآ
ّ متفق شدند فکرّمحبوبيت آن در بين عامۀ خلق ترديدى نبود اينان بر اين 
   .که محبوبيت و معجزۀ قرآن در فصاحت و بالغت آنست

اهلل آمده از جمله آنکه  در آيات قرآنى خصايل متعددى براى کالم
دهنده  بيم(نذير ”؛ )٥٢عنکبوت، (“ کتاب رحمت و موعظه است”قرآن 

 نه اما. و امثال آن) ٥١عنکبوت  (“است]  عذاب آخرتاز[و ترساننده 
ّدر خود قرآن، نه در صدر اسالم و نه در قرون اوليۀ اسالمى در هيچ متن 

  .يابيم يا روايت يا حديثى سخن از فصاحت و بالغت قرآن نمى
اند  ّهاى اخير بر اسالم رديه نگاشته ميسيونرهاى مسيحى که در قرن

نمايند که  استدالل مىد اعتراض قرار داده را مورفصاحت قرآن موضوع 
فصاحت و بالغت در يک اثر چيزى نيست که بتوان آن را اندازه گرفت 

هر . و يا با مقايسه با ديگر آثار ارزشمند براى آن ارج و مقامى معين کرد
ترين و شيواترين  ترين و بليغ اثرى هر قدر هم که از سوى گروهى فصيح
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است در قرنى ديگر و در نظر گروهى ديگر آن سخن تلقى شود باز ممکن 
در ثانى اگر فصاحت و .  سخن را نداشته باشد و شيوايىدرجه از واالئى

کسى قرار گيرد، پيامبرى درستى ادعاى بالغت کالم کسى بخواهد دليل 
 تا زد و ساليان دراز به تحصيالت پرداباشداهل علم و ادب کسى بايد 
 که داينمقضاوت  هاى گوناگون  ادبى قرنهاى  مقايسه در متند بابتوان

از فصاحت و بالغت برخوردار است يا تاريخ بشر  ادوار تماممتنى براى 
گويند يک مسلمان چينى يا اندونزى يا پاکستانى  چنين مى اينان هم. نه

تواند در مورد فصاحت قرآن قاضى باشد و  داند چگونه مى که عربى نمى
دا بداند؟ سواى ميسيونرهاى غربى، برخى بر آن اساس محمد را پيامبر خ

 نوزدهم و ابتداى  ، در قرناز مسيحيان عرب در کشورهاى مصر و سوريه
هاى دستورى آن  بودن قرآن و غلطّ رد فصيح  دريى کتابهاقرن بيستم

هاى کامپيوترى نه تنها از  همين امروزه نيز در سايت. تاليف نمودند
هاى گوناگون  شود بلکه بحث  مىمندرجات و شيوه نگارش قرآن انتقاد

  .ى آن کتاب در گير استربين افراد مختلف در مورد اشتباهات گرام
آنچه در باال آورديم براى بيان يک اصل تاريخى بود که در هر 

 آنان که خود را صاحب علم و دانش و رهبر مذهبى ،عصر
يسواد و  با همين دليل بر پيامبر عصر خود تاخته و او را ب،اند دانسته مى

ّکسروى و ديگر رديه نويسانى که به برخى آثار . اند فاقد دانش خوانده
  .اند بايد در آن زمره دانست عربى بهائى اعتراض کرده

روا و فصاحت و بالغت کالم آن ۀ قرآن معجز ترديدى در بهائىآثار 
هاى  در لغات و واژهتنها معجز کالم قرآن به اعتقاد آنان اما . ندا نداشته

در معجز کالم قرآن .  نيست در ساختار دستورى و ادبى آنياآن و قر
 و ها  انسانء تودهدر قلب  مانند  بىىنفوذآنست که کالم خداست و 

را  ههمين معجزآنان . است و هدايت ايشان داشته منين به اين ديانتؤم
حتى آنکه . بينند مىدر کالم مسيح و در کالم موسى و زردشت و بودا نيز 
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ح جز چند جمله در انجيل باقى نباشد، حتى آنکه موسى به از مسي
 آنکه بودا يک خط هم بر روى کاغذ يالکنت زبان موصوف باشد، 

ها بر روى  نياورده باشد و زردشت گفتارش به صورتى ناقص پس از قرن
 ّ در حد خود نه تنها راآثار بهائىبهائيان بديهى است . کاغذ آمده باشد

از به مانند آثار ساير پيامبران معتقدند  بلکه دانند مىفصيح و شيوا و بليغ 
و از منطق و مفهومى عقالنى که موافق نياز عصر  ها ۀ نفوذ در قلبمعجز
  .باشد مند مى بهره است
  

  زد صد شهيدم
ديگر از ايرادهاى کسروى به لوح احمد بخشى است که به خوانندۀ 

  . آن لوح مزد صد شهيد وعده داده شده است

  : نويسد ى در تعريف کلمۀ شهيد مىکسرو

) در جنگهاى اسالمى: يا بهتر گوييم(کسى را گفتندى که در راه خدا 
اسالم به او ارج نهاده و مزدهاى بزرگى در نزد خدا نويد ...کشته شود

  .. .داده

 :دهد سپس چنين ادامه مى

هر کس يک بار اين لوح را بخواند، خدا به او مزد : گويد بهاء مى
مگر خواندن يک ! نخست بايد پرسيد چرا؟. يد خواهد دادصد شه

آيد که چنين مزد  دارد يا نتيجه بزرگى از آن بر مى لوح چه سختى مى
  ...شود بسيار بزرگى به خواننده آن داده مى

  : نويسد  آنگاه پس از توهين ديگرى به بهاءاهلل مى

ار دين، ريشه دين خود را کندن  ذگچنين سخنى از يک بنياد
چه در جايى که مردم توانند با خواندن يک لوحى مزد . ستا
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صد شهيد گيرند و در زندگانى آينده جايگاه بسيار بلندى يابند، 
چه نياز دارند ! پردازند؟ چه نيازى دارند که بکارهاى نيک ديگر

 !که از بديها و گناهها پرهيزند؟

  : نويسد بعد کسروى مى

ندران و زنجان و ديگر هاى بابيگرى در ماز کسانى که در جنگ
اند زيرا اين  اند فريب خورده و زيان بسيار برده جاها کشته شده

اند و مزد يک شهيد بيشتر  بيچارگان يک شهيد بيشتر نبوده
ولى فالن جوان خوشگذران بهائى هر روزى . نخواهند دريافت

يک بار لوح احمد خواهد خواند و هنگاميکه پير شود و بميرد، 
  .. شهيد خواهد يافتمزد صدهزارها 

  : دهد چنين ادامه مى هاى ناواردى کسروى پس از آوردن مثال

در همان لوح احمد سوگند به خدا مى خورد که اگر کسى در سختى 
بخواند خدا او را از  باشد و يا دچار اندوهى گردد و اين لوح را

اين اندازه از جهان و از آيين گردش ... سختى و از اندوه رها گرداند
بوده که بداند با خواندن لوح احمد يا حديث کساء  ن آگاه نمىآ

کسى از سختى يا از اندوه بيرون نيايد، بداند که چاره سختى و 
    .اندوه را بايد از راهش کرد

   ۵۲- ۵۱صص ، بهائيگرى

ها  يکى استناد به ده. راه داريمبراى پاسخ به اين ايراد کسروى دو 
اى و زيارت   کارى و يا بيان جملهديث اسالمى که در آن اقدام بهح

اى را با اجر صد شهيد و يا بخشيدن بهشت به ايشان برابر  مقبره
ها بگوييم اگر اين ايراد به لوح احمد وارد است   و با نقل آن،اند دانسته

جاى اينجا ولى ما به داليلى که . به احاديث اسالمى هم وارد است
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  . انيم و نه کافىد  نيست، اين روش را نه علمى مىآنبحث 
راه دوم آنست که به دنبال پاسخى باشيم که با خرد موافق باشد و 

رو بايد ابتدا ببينيم احمد که بود، اين  از اين. بتواند همگان را بکار آيد
شامل چنين بخششى  گويد، و احمد چه کرده يا بايد بکند که لوح چه مى

ثالى گرديده، و آيا مزد صد شهيدى که وعده داده شده م
از پاداش خدمتى بزرگ است يا واقعا کسى که اين  )سمبوليک(نمادين

، نه کمتر و نه  نفر شهيد را خواهد داشت١٠٠لوح را بخواند درست اجر 
  .بيشتر

 سالى که از ١٤٠ در قريب آيا به اين موضوع نيز خواهيم پرداخت که 
ول و  گذشته بهائيان، آنطور که کسروى نوشته، همۀ اصصدور لوح احمد

 بهائيت را به کنار نهاده و با خواندن آن لوح به انتظار تعاليماحکام و 
اند، و يا آن را نشان و رمزى از پاداش خدمتى  پاداش صد شهيد نشسته

 .وعده شده است) گيرنده لوح(اند که در آن زمان به احمد  بزرگ دانسته
بدالبهاء توجه به اين نکتۀ اساسى ضرورى است که الواح بهاءاهلل و ع

يکى الواح عمومى که در . توان به طور کلى به دو گروه تقسيم نمود را مى
 هاى آموزهاساس و بنيان شامل  شده و بيان ديانت بهائى تعاليماصول و 
ديگر الواح خصوصى که خطاب به شخصى معلوم، و يا . استاين دين 

. باشد بهائيان شهرى مخصوص، و يا ناظر بر زمان و حرکت خاصى مى
بهره نيست و  اين گروه از الواح بطور کلى از مضامين الواح عمومى بى

اغلب داراى جمالت و بياناتى که به روشنى اصول امر بهائى را تصريح 
 يا ،ىّولى در همان لوح شخص گيرنده به کار خاص. باشد کند نيز مى مى

آن بخش از به طور بديهى . گردد سفر به شهرى و دادن پيامى مامور مى
براى ديگران و يا زمان و  لوح بر شخص و زمان مخصوص ناظر است

ّهمين امر در مورد دستورات کلى که در زمانى خاص به . امروز نيست
  . کند جامعه داده شده صدق مى
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اى، عبدالبهاء بهائيان را به آموختن زبان اسپرانتو تشويق  مثال در دوره
 انگليسى مثل امروز زبان آموختن اسپرانتو در دورانى که زبان. نمود مى
 فراوان داشت، زبانى بود ساده که آموختنش فوايدالمللى نشده بود  بين

از جمله يک مستشرق . شد موجب نزديکى بهائيان شرق و غرب مى
 از ايران ديدن کرده با تحسين و تعجب نقل ١٩٣٠اروپايى که در دهه 

 به اسپرانتو گفتگو  از زن و مردبهائىروستائيان کند که در طالقان با  مى
توان گفت که به استناد اين گروه از الواح بايد  مىآيا حال . نموده است

 البته خير، زيرا نظر ؟امروزه نيز بهائيان رو به آموختن اسپرانتو آورند
عبدالبهاء تسهيل ارتباط بين بهائيان ايرانى و بهائيان خارجى با زبانى 

اصل است، نه آنکه اسپرانتو در مشترک بوده و اين امروز با انگليسى ح
  .مند باشد ديانت بهائى از اهميتى خاص بهره

.)  م١٨٦٥. (ق.  ه١٢٨٢اينک به لوح احمد باز گرديم که در سال 
ّ بهاءاهلل خطاب به مال احمد يزدى که در بغداد ساکن وىدر ادرنه از س

توجه به تاريخ اين لوح براى درک اهميت مطالب آن . بود صادر گرديد
 بهاءاهلل در باغ رضوان بغداد زمانى کهقريب دو سال از . رورى استض

گذرد و ظهور جديد با  مىخود را صاحب امر و شريعت جديد معرفى کرد 
ى که بزرگان و رهبران آن ازل يکى جامعۀ باب. مشکالت فراوان روبروست

جناب "دانستند، و اگر چه رهبرى جامعه را در دست  ، خليفه باب مىرا
ديدند اما دريافت و جذب ظهورى تازه، و نسخ دورۀ بيان را  مى" بهاء

مشکل ديگر رساندن پيام جديد به مسلمانان و تبليغ . آوردند تاب نمى
با چيز ديگر آشنا " بابى"و " باب"آنان به آيين نو بود که جز کلمۀ 

هاى متمادى پس از ظهور ديانت بهائى هنوز  نبودند، به طورى که دهه
شکل دادن به جامعۀ جديد . خواندند  را به طور کلى بابى مىبهائيان

بهائى و تدوين اصول و قوانين اين آيين و ادارۀ آن، چه در بغداد و 
ّعثمانى و چه در ايران، مشکل بزرگ و حساس ديگرى بود که روياروى 
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  .فرستادۀ خدا قرار داشت
غداد را به به فرمان دولت عثمانى ببهاءاهلل ها پيش از آن که  سال

بابيان را در پرده و به طور او  ترک نمايد،  و سپس ادرنهسوى استانبول
برخى از بابيان . ساخت جه به ظهورى جديد آشنا مىضمنى با فکر و تو

از جمله . ّدل آگاه، با توجه به اين آثار، به مقام بهاءاهلل پى برده بودند
آمدن به ادرنه و اقامت ّمال احمد يزدى که شيفته و آشفته، از بغداد قصد 

نوشت ولى بهاءاهلل با صدور لوح احمد به او . در نزديکى بهاءاهلل داشت
و يا به روايتى به ايران باز (ادرنه در بغداد بماند به که به جاى آمدن 

ّمال احمد بدون . و مژدۀ ظهور جديد را به ديگر بابيان برساند) گردد
. اخته اجراى دستور مواليش پرددرنگ سفر به ادرنه را کنار گذارد و ب

نياز به شجاعت و فداکارى و حزم و دورانديشى  که کارى بسيار دشوار
  .بسيار داشت

مندرجات لوح احمد، دشوارى ماموريتى که بر عهدۀ او گذارده شده 
ها وقتى به اين  امروزه پس از گذشت دهه. دهد  نشان مىبه خوبىبود 

کى از اعتقادات اساسى بهائيان نگريم مطالب آن عادى و حا لوح مى
 بهاءاهلل دعاىولى در آن دوره که فقط اندک زمانى از اظهار ا. است
هايى نمادين  بهاءاهلل در اين لوح از سويى با مثال. گذشت چنين نبود مى

 و از سوى ديگر به روشنى نمايد  مىدينى تازهاشاره به ظهور ) سمبوليک(
و ] پادشاه پيامبران[الرسل   را سلطانوپردازد و ا  مىباببه ستايش ظهور 

ز خود به کبوترى بهشتى ا. خواند مى] ها مادر کتاب[الکتاب  کتابش را ام
  : د کهکن ياد مى

هاى درخت جاودانگى با آوازهاى خوش قدسى پاکدالن را  بر شاخه
د و وارستگان را از اين ده رفتن به درگاه خداوند مژده مىبه قرار گ

به درستى بزرگترين ديدگاه روشنى ] اين پيام. [سازد پيام آگاه مى
است که در کتابهاى فرستادگان خدا دربارۀ آن نگاشته شده و با آن 
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اين همانا درخت روح است که ... گردد حق از باطل جدا مى
اين ... آورد هاى خداوند بلند مرتبه و توانا و بزرگ را به بار مى ميوه

رساندن آشکار  د و بر او تکليفى جزکن کبوتر در زندان شما را ياد مى
  . نيست] اين پيام[

خواهد که اين لوح را حفظ کند و در ايام زندگانيش  سپس از احمد مى
در پايان براى کسى که آن . تالوت نمايد و در اجراى آن درنگ روا ندارد

در اينجا به طور نمادين [را از صدق دل بخواند اجر و پاداشى بزرگ 
 و رفع سختى و اندوه خواننده لوح نمايد عطا مى]  شهيدبرابر با اجر صد
  . دهد را بشارت مى

در تاريخ ايران، پس از زردشت، فقط دو تن يعنى باب و بهاءاهلل 
 ٤.مودندبودند که به آوردن آيينى جديد برخاستند و تاسيس شريعتى تازه ن

کار کوچکى نيست که کسى از جان بگذرد و در جامعۀ مسلمان آن روز 
برخاستن به اين نه تنها  ،امروز نيز در ايران. به تبليغ ديانتى جديد پردازد

 بلکه ترک اسالم و گرويدن به آئينى ،کار مساوى با پاداش مرگ است
عجبى نيست که بهاءاهلل مقام کسى را . ديگر نيز همين مجازات را دارد

د شهيد برابر که به اين کار برخيزد بسيار واال دانسته و مزد او را با اجر ص
   .اند دانسته

اما در زبان فارسى آوردن اعدادى که نمايانگر عدد و شمارى 
  مثل هفت و هفتاد، چهل و چهار صد، ده. هنگفت باشد فراوان است

  : گويد حافظ مى . هزار و صدهزار هزار و بيست
   ّ نبود بر سر آتش ميسرم که نجوشم ّ بکردم که سر عشق بپوشمهزار جهد

  : ن بيت سعدى و يا اي
  دلى که عاشق و صابر بود مگر سنگ است 

   است هزار فرسنگ                                         ز عشق تا به صبورى 
از آثار شود که به يک مثال  ها در آثار بهائى نيز ديده مى از اين نمونه
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   :کنيم قناعت مىعبدالبهاء 
 و درياى معرفت بادتع هزار سال صداى از عصمت اعظم از  ّذره«

با توجه که " (صدهزار سال عبادت" که در اينجا البته مقصود از ٥».است
، بيان اهميت عصمت و عفت )امرى محال استبه عمر طبيعى انسان 
   .است و نه چيز ديگر

کسروى خواندن اين لوح را از صميم قلب، که سبب رفع اندوه 
يقت را ناديده انگاشته که مورد ايراد قرار داده و اين حق خواننده شود

اى کارساز و پر  به عنوان وسيلهدعا و مناجات را در طول تاريخ، بشر 
براى درک نعمت و سعادت نزديکى به خداوند و رفع اندوه و اهميت 

چرا خواندن لوح احمد با آن جمالت . سختى زندگى به کار برده است
 چنين اثرى نداشته زيبا چنين اثرى نداشته باشد؟ چرا ديگر الواح بهائى

گذار دين پيروانش را به  در حالى است که بنياننيز  اين تازهباشد؟ 
به يافتن وسايل خواند، آنان را براى رفع مشکالتشان  خردورزى مى

شفاى بيماران را نيز در . اعتقاد به دعاّتوسل و  نه فقط  وشود راهنما مى
 کمک گرفتن از بيند نه دعا و نذر و نياز و يا دست طبيب حاذق مى

ها نوشته به کار و  بهائيان را در ده. رماالن و دعانويسان و ورد خوانان
رسيدن . داند خواند، کار را نوعى عبادت مى عمل و کوشش فرا مى

بيند، و دعا  توفيق را از جانب خداوند، موکول به اقدام و عمل مى
. کند خواندن و دست بسته منتظر حل مشکالت ماندن را نهى مى

  :آوريم را در زير مى تعاليم اى از اين نمونه

بر هر يک از شما واجب شده است به کارى مثل ! بهائياناى 
کردن شما را  و کسب و مانند آن اشتغال ورزيد و ما اين کار صنعت

وقت خود را به بيکارى ... ايم عين عبادت خداوند راستين قرار داده
زيد که خود و ديگران از و تنبلى ضايع مکنيد و به کارى اشتغال ور

بدترين مردمان در نظر خداوند آنانى هستند که بيکار ... آن بهره بريد
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  ... نمايند نشينند و از ديگران طلب مى مى

  ٣٣، آيه  کتاب اقدسترجمه از

هر نفسى به صنعتى و يا به کسبى مشغول شود و عمل نمايد آن عمل 
    .محسوب ] نزد خدا[نفس عبادت عنداهلل 

  بشاراتاهلل، بهاء

  ...نزد اهل بهاء افتخار به علم و عمل و اخالق و دانش است 

  بهاءاهلل، کلمات فردوسيه

مثال من حصير . بر هر نفسى اشتغال به صنعت و کسبى فرض است
اين عين عبادت است اگر با  دانم و شما صنعت ديگر، بافى مى

  ... نهايت صداقت و امانت باشد و اين سبب ترقى است 

  ٤٨. لبهاء، از کتاب اخالق بهائى، صعبدا

البته کسروى بر سيرۀ خود اين بخش از تعاليم بهائى را بکلى ناديده 
بر پايۀ  اعتقادات همۀ ايرانيان راکه وى . گذرد گيرد و از آن مى مى

برد که فرهنگ اصيل  داند حتى از ياد مى و تنبلى و بيکارگى مىخرافات 
است و شخص را به کوشش و حرکت ايران نيز فرهنگى پويا و جوي

از تو حرکت از "چون  هايى است رايج المثل شاهدش ضرب. خواند مى
  :، و يا شعر معروف"خدا برکت

  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد     شود نابرده رنج گنج ميسر نمى
*  

 برداشت گفتيمآنچه در باال دهد که   بهائى نشان مىتناتاريخ دي 
مفهوم و معناى سمبوليک  ائى از مندرجات اين لوح وطبيعى هر فرد به

ه از زمان اين امر نيز اين است کدليل . ه استپاداش مقرر در آن بود
ها   جديد فدا کردند، خانهآيينصدور لوح هزاران تن جان خود را در راه 
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هايى آفريدند که تاريخ مانندش   ها بر باد رفت و بهائيان حماسه و خانواده
 را  کسروىدر همۀ اين موارد اگر اين بهائيان نيز برداشت. سترا نديده ا
توانستند به آسانى از مهلکه برهند و با خواندن لوح احمد به  داشتند مى

اما حتى در يک مورد نيز چنين اتفاقى . شهادت برسند پاداشى صد برابر
  . باشد کسروىبراى تواند بهترين پاسخ نيفتاد و همين يک نکته مى

  
  

  شت هاياددا

، ادعيه محبوبمتن لوح احمد به زبان عربى نگاه کنيد به ديدن براى  - ١ 
هاى نظم نوين جهانى  آموزه: و براى متن عربى و ترجمۀ فارسى نگاه کنيد به

  ٢١١ -٢٠٨. ، به کوشش موهبت سبحانى، صصبهائى

پاسخ بهائيان به ايرادهاى دستورى کسروى از لوح احمد در آثار افراد زير  –۲
فاضل : آوريم شود که ما با استفاده از آن مختصرى در اينجا مى ديده مى

 به بعد؛ عبدالحميد اشراق ۱۰۳ ، ص ۵ٓمازندرانى، اسراراالثار جلد 
  . به بعد۶۶، ص ۱خاورى، اقداح الفالح، جلد 

   :کسروى نخستين جملۀ آن لوح را نقل و چنين ترجمه نموده است

. ان سدرة البقاء بالحان قدس مليحهذا ورقه الفردوس تغن على افن
اين برگ بهشت است و آواز مى خواند بروى شاخه : "معنى آنکه

با آهنگهاى نمکدار پاکى ) بقاء(ُهاى درخت کنار باز ماندن 
   ).قدس(

  ٥٦ ص بهائيگرى

هاى دستورى که کسروى برشمارده و به اين ترجمۀ عجيب  پيش از آنکه غلط
کنيم تا خوانندگان با ذهن   اين جمله را نقل مىرسيده بياوريم ترجمۀ فارسى

  : روشنترى موضوع را دنبال نمايند
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(= اين کبوتر بهشتى است که بر شاخسارهاى درخت جاودانگى 
  .خواند به آوازهاى خوش قدسى مى) بقاء

  : نويسد کسروى آنگاه مى

اگر » ّتغن«) ١: شمارم در اين جمله غلطهايى هست که يکايک مى
بايستى به سر ) ٢. »تغنى«: است بايد بگويد» آواز خواندن«به معنى 

اگر صفت » مليح«) ٣ »القدس«الف و الم آورد و بگويد » قدس«
در اين واژه دو غلط رخ . »المليحه«: است بايستى بگويد» الحان«

ديگرى آنکه بجاى . يکى آنکه بجاى معرفه، نکره آورده: داده
دن برگ بروى شاخه ها چه مذکر، مونث ياد کرده از آن سوى خوان

از . ها خواند نه برگ آن بلبل است که بروى شاخه! دارد؟ معنى مى
ُاين گذشته سدر درخت کنار در عربيستان و جايى بى آب پيدا شود و 
اينکه در قرآن نامش آمده بهر آنست که درخت ديگرى در عربستان 

ون که اين همه درختهاى گوناگ در ايران. بوده کمتر شناخته مى
  ؟...بوده ُباشد و کمتر کسى درخت کنار را ديده چه جاى آن مى مى

   ٥٦ص  بهائيگرى، 

کلمۀ ورقه در عربى، بسته به آنکه چگونه تلفظ شود، معانى گوناگون 
َورقه اگر بخوانيم. گيرد به خود مى َ به معنى برگ ) به فتح اول و ثانى (َ
َ ورقهاگر بخوانيم. درخت است ِ معناى درخت ) سر ثانىبه فتح اول و ک (َ

 بخوانيم آن نيز َقه◦َورپر برگ دارد، و اگر به فتح اول و سکون ثانى آن را 
به معناى برگ است و آنان که با آثار ديگر بهاءاهلل آشنايند به آسانى در 

برگ درخت فردوس است که در اين لوح يابند که منظور از برگ،  مى
نام گرفته و " سدرةالمنتهى"ه اى ک دارد، شجره" شجرۀ طوبى"اشاره به 

   .قرآن نيز به آن اشاره دارد
بدينترتيب اين جمله اشاره به فرستادۀ خداوند دارد که به قول اشراق 

و مردم آن نغمۀ ... رسد  خاورى پيام خداوند با زبانش به گوش مردم مى
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چنانکه حضرت موسى . شنوند مى] پيامبر[آسمانى را از درخت ظهور 
شنيدن : بدينترتيب معناى اين جمله. را از شجره مبارکه شنيدنداى الهى 

از زبان ورقاى بهشتى، و ] سدرةالمنتهى[نغمات الهى از درخت قدسى 
  . يا برگ قدسى آن درخت است

در زير اشاره خواهيم ] کبوتر[به ورقا ] برگ[دربارۀ تبديل معناى ورقه 
 .کرد

آن بلبل است که بر روى «: نويسد  خود مىهاىکسروى در دنبالۀ ايراد
نداى حضرت موسى  آنطور که در قرآن آمده .»شاخه خواند نه برگ

الهى را از درخت شنيد و اگر در لوح احمد به خواندن برگ اشاره شده 
منظور اعالم ظهور امرى جديد و بديع از همان درختى است که موسى 

ر اساس جملۀ نيز پيام خداوند را دريافت کرد، و اين همان ندا است که ب
پاکدالن را به قرار گرفتن در جوار پروردگار و يکتا پرستان را به : "بعدى

   ).از ترجمۀ فارسى لوح احمد. (»بخشد درگاه قرب خداوند مژده مى

او اين . رويد ُنويسد سدر يا درخت کنار در عربستان مى کسروى مى 
اشاره به ] ةالبقاسدر[ در اينجا مراد از سدره گيرد که نکته را ناديده مى

درختى است به نام سدرةالمنتهى که بر اساس باورهاى اسالمى در 
باالترين مرحلۀ خلقت يعنى آسمان هفتم روييده و حضرت محمد در 

و اين . شب معراج خود از آن گذشت و به حضور بارى تعالى بار يافت
بر اين . ريشه و حقيقت الهى اين ظهور دارد اشارۀ ظريف حکايت از

سرايد و مژدۀ پديد آمدن آيينى نو   مى درخت فرخنده ورقاء الهى نغمه
  . دهد مى

باشد نيز " تغنى" بايد" تغن"ايراد ديگر کسروى در اين که به جاى 
  : نويسد اشراق خاورى مىدر پاسخ اين اعتراض . بيجاست

کبوتر  در لغت عرب براى آواز هر موجودى لغتى خاص هست و چون
ّاند غن  ّ غنه دارد يعنى آوازش از بينى است لهذا گفتهدر هنگام آواز

َو تغن، و چون در آغاز لوح مبارک ذکر  به خاطر [شده که " ورقه"َ
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گرفته شده است، بنابر اين " ورقا"به معنى کبوتر ] شباهت لفظى
که در لغت عرب مصطلح است ذکر  او را] نغمه سرايى[لغت خاص 

به اين معنى که ... ت کالم است فرمودند و اين خود از لوازم فصاح
برگ را تشبيه به ورقا فرموده و بعد الزمه ورقاء را که آواز است براى 

که اين همه از آثار فصاحت کالم است که در فن  برگ ذکر فرموده
  .بيان و معانى در باره بالغت و فصاحت تدوين شده است

   ٦٧. ص، ١جلد، اقداح الفالح

ترجمه نموده " نمکدار"را به سخره " مليح"چنين کلمۀ  کسروى هم
نيز " شيرين و خوش آيند"را " مليح"هاى فارسى  نامه حال آنکه تمام واژه

نامۀ دهخدا آن را با فصيح و گويا و خوش بيان نيز  اند و لغت ترجمه کرده
  . برابر دانسته است

طه، :  از اينگونه آيات در قرآن فراوان است از جمله نگاه کنيد به– ۳
  . و غيره۳۸، ۳۷يونس،  ؛۲۴ و ۲۳؛ بقره، ۱۳۳

 با  آيينشولى،  در زمان ساسانيان چنين ادعايى داشت مانى نيز-٤
مانويان به . مخالفت شديد موبدان زردشتى و کشتار مانويان روبرو شد

ها در آنجا ديانت خود را پايدارى  آسياى مرکزى فرار کردند و قرن
هاى معتبر دنيا کرسى مانى شناسى و  اکنون برخى از دانشگاه  هم.نمودند

  .مطالعۀ آثار مانوى دارند
  ٤٥٠، ص ١، جلد مکاتيب – ٥
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  مهشتصل ف

  خدا در آيين بهائى

  

هاى اين پيغمبر بزرگ يا خداى کوچک آنچه نيست  در گفته
. است] ها دانش [ پرداخت به جهان و زندگانى و باز نمودن آميغ

اند و  دانسته هاى او سخنى را که مردم نمى ر سراسر نوشتهشما د
هاى زمان بهاءاهلل شيعيگرى و  گمراهى...گفته، پيدا نخواهيد کرد

شيخيگرى و على اللهيگرى و فلسفه و خراباتيگرى و مانند اينها 
بوده که او به هيچيک نپرداخته بجاى خود که از همه آنها سود 

ستايش   را بخوانيد بيش از همههايش شما چون نوشته... جسته 
خورد که چرا  کند و افسوس مى مى "ن و عظمت خودشأش"از 

   ...شناسند نمى) بوده که خداى کوچک مى(ّمردم و ماليان او را 
   ٤٨  صهائيگرىب

  
ها  گويد ديانت بهائى به جهان و زندگانى و دانش بيان کسروى که مى

بسيارى از آگاهان به نپرداخته درست در جهت عکس قضاوتى است که 
گويند  اين گروه مى. تاريخ و تعاليم اديان در مورد ديانت بهائى دارند

با سازمان گستردۀ دينى ّسنتى ديانت بهائى بيش از آنکه حالت دين 
براى اصالح فراوان داشته باشد، شامل تعاليم اجتماعى و اخالقى 

طور که در اذهان ، آنتوان بر روى آن نام دين جامعه است و به سختى مى
کند و هم گروه  بديهى است هم کسروى اشتباه مى.  نهادمردم است،
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  . ديگر
اگر تعاليم و افکار آيين بهائى را با اديانى مثل زردشتى و يهودى و 

هاى ياد  هايى از دين مسيحى و اسالم مقايسه کنيم البته در آن کمتر نشانه
 و کشيش و نيز مسجد و ديانتى است که آخوند و مال. شده خواهيم يافت
هاى سهمگين در دوزخى  در تعاليم آن از مجازات. کليسا و کنيسه ندارد

 وعدۀ بهشت و حوض کوثر و حورى و چنين همآتشبار خبرى نيست و 
ديانتى است که علم و خرد را برتر از هر . شود غلمان به کسى داده نمى

 بايد با علم و عقل گويد دين رود که مى داند و تا آنجا پيش مى چيز مى
  و عقل سازش نداشت بىعلم اگر ديانتى با  وهمخوانى داشته باشد

 در تعليم و تربيت دختر و هايش آموزه. دينى از داشتن آن دين بهتر است
دهد که خود نمودار تساوى حقوق زن  پسر مجموعۀ بزرگى را تشکيل مى

دين را  . استو مرد و اهميت تعليم و تربيت هر دو جنس در اين ديانت
داند  داند و بيدينى را بهتر از آن مى سبب و موجب دوستى و يگانگى مى

بند دينى خشن، پيکار جوى وانحصار طلب باشد و جز  که شخص پاى
سياهۀ اين . پيروان خود ديگر مردم را نجس و کافر و در خور مرگ بداند

. ر گيردتواند کتابى را در ب هاى ديانت بهائى مى تعاليم و نو آورى
. هايى که در هيچ يک از اديان پيش نظير آن ديده نشده است نوآورى

اى ديگر و دورانى تازه در تاريخ  به دليل آنکه ديانت بهائى براى زمانه
  .بشر آمده طبعا بايد مشکالت امروز را در نظر گيرد

ولى اين تعاليم از اصول روحانى که الزمۀ هر ديانتى است خالى 
به خداوند يکتا، لزوم نيايش و دعا و مناجات براى نيرو اعتقاد . نيست

 کالبد انسان، و جدا ازگرفتن قواى روحانى، اعتقاد به وجود روح انسانى 
جهانى که هيچکس از آن خبر ندارد و (اعتقاد به جهان بعد از مرگ 

، و ديگر تکاليف روحانى از جمله )هيچ تعريفى شايستۀ آن نيست
شترک م با اديان ديگر  در اين بخشت بهائى راتعاليمى است که ديان
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  دارد مى
هايى  کند که چرا در آثار بابى و بهائى از گمراهى کسروى تعجب مى

چون شيعيگرى، شيخيگرى و غيره سخن به ميان نيامده و با آن مبارزه 
هايى براى  اوال بايد گفت که دو ديانت بابى و بهائى قيام. نشده است

دين در تمامى نهادهاى اجتماعى و اعتقادى جامعه تغييرى اساسى و بنيا
در مورد . ّ خاصىى اصالح وضع طبقۀ اجتماعى و دين نه برا،بود

اى بود  براى اصالح جامعه ايران، در مجموع اين دو نهضت بزرگ دينى
 به جاى ترقى و پيشرفت رو .زد که قرنها در چنگال خرافات دست و پا مى

يچ راهى براى خارج شدن از غرقابى که به پسگرد و ارتجاع داشت و ه
با رهنمودهايى که در اين ديانت  .يافت زد نمى در آن دست و پا مى

. گرايى مقابله شده است روى و خرافات پسنوع هست خود به خود با هر 
آثار بهائى در محکوم ساختن عزلت و انزوا و گدايى و تنبلى و کشيدن 

، و از سوى ديگر تشويق به تحصيل بندى به خرافات از سويى افيون و پاى
علم و پيشرفت و ترقى جامعه آنقدر فراوان است که نيازى به نقل آن در 

  .بينيم اينجا نمى
تواند هم بهائى باشد و هم  پنداشته که کسى مى  آيا کسروى مى

بند بماند؟  گرى پاى اللهى؟ هم بهائى باشد و هم به خرافات شيعه على
   .چنين نيست

بر خالف ادعاى کسروى، بهاءاهلل در آثارش هيچگاه به ديگر آنکه 
اين " با عناوينى مثل اغلباند بلکه  ستايش و بزرگداشت خود نپرداخته

و نظاير آن در مورد خود سخن " اين مظلوم"و " اين عبد"، "غالم
 به تجليل از خود بر  بهاءاهللآثاربرخى در به ظاهر اگر . است گفته
 واز آيين الهى و پيام آسمانى است که اتجليل خوريم، در واقع اين  مى

هر کس کمى با فارسى و عربى آشنا . ستا حامل آن در اين عصر بوده
ولى اين امر بديهى از . بيند مىاو باشد اين تفاوت را به آسانى در آثار 
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 دور مانده  سهوًا يا عمدًانظر کسروى با آن معلومات وسيع فارسى و عربى
  .است

    :دنويس کسروى مى

در . يک کار بسيار زشت بهاءاهلل نام خداييست که بروى خود گذارده
  : گويد آغاز اقدسش در اين باره چنين مى

ان اول ما کتب اهلل على العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الذى "
کان مقام نفسه فى عالم االمر و الخلق من فاز به قد فاز بکل الخير و 

  ." الل و لو اتى بکل االعمالالذى منع انه من اهل الض

واجب و [نخست چيزى که خدا به بندگان خود بايا : "گويد مى
) وحى(گردانيده شناختن منست که از سوى او فرهش ] ضرورى
  ." ام ام و در آفريدن جهان و در گردانيدن آن جانشين خدا بوده آورده

بزرگى برخاسته و خود را پيغمبر » من يظهره اللهى«بهاء که به دعوى 
 جانشين خدا در آفريدن من: نام خدا به خود بسته ميگويد... شناخته

  . ام جهان بوده

   ٤٨ ص بهائيگرى

 ترجمۀ غلط و ناقصى  در اينجا نيزبالد کسروى که به عربى دانى خود مى
. آيد  که فقط ناآگاهان را بکار دهد از اولين جملۀ کتاب اقدس ارائه مى

  : به ترجمۀ درست اين جمله بياندازيمابتدا نظرىما ناچار بايد 

نخستين دستورى که خداوند بر بندگان خود بنوشت شناختن محل 
يعنى کسى که . وحى و سرچشمۀ احکام اوست] خاستگاه[اشراق 

  .و جهان آفرينش او] ديانت او[او  نمايندۀ خداوند است در عالم امر

يامبر و برگزيدۀ عصر مفهوم اين جمله به طور روشن آنست که انسان بايد پ
خود را بشناسند و بداند آنچه او آورده از جانب خداوند است نه از 
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باشد که در مورد همۀ   اين آيه بيانگر اصلى کلى مى. جانب خودش
نمايد که  اما کسروى اينطور به خواننده القاء مى. پيامبران صادق است

 ن و آسمانبهاءاهلل خود را جانشين خداوند و شريک در خلقت زمي
  .است دانسته

 که ىبسيارى ديگر از آنان. کسروى در وارد آوردن اين اتهام تنها نيست
همين موضوع را اند   قرار دادهمبارزه با ديانت بهائى را وجهۀ همت خود

دهند و ادعا  با استناد به چند بيان از باب و بهاءاهلل دستاويز حمله قرار مى
لذا بجاست که بحث . اند خدائى دادهکنند که ايشان به خود نسبت  مى

  .کوتاهى در اين زمينه مطرح سازيم تا ريشۀ اين کج فهمى روشن گردد
بر طبق تعاليم بهائى ذات خداوند قابل شناسايى نيست، هيچ زبان و 

تواند خداوند را  ّبيانى قادر به وصف خداوند نيست و هيچ تفکرى نمى
شود محصول افکار  ه و نوشته درک کند زيرا آنچه در مورد خداوند گفت

. محدود و افق کوتاه فهم بشرى است و ارتباطى با عالم حق ندارد
بهاءاهلل در بيانى شناسائى ذات پروردگار را غير ممکن دانسته و حتى 

دانند تا چه  هاى او را نيز غير ممکن مى شناسائى کامل يکى از آفريده
  : از بيانات بهاءاهلل .رسد به درک حقيقت ذات حق

از عرفان ] وجود پاکش[ّچه قدر غنى و مستغنى بوده ذات منزهش 
 و چه مقدار عالى و متعالى خواهد بود از ذکر ،ممکنات] شناسائى[

 اگر جميع ].ساکنان زمين و آسمان[...ّسکان ارضين و سموات
ترين   پست]شناسايى[ ارادۀ معرفت ]ها قلب[صاحبان عقول و افئده 

نمايند جميع  ]آن طور که شايسته است[ عليه هو خلق او را على ما
خود را قاصر و عاجز مشاهده نمايند تا چه رسد به معرفت آن آفتاب 

ذات ناپيداى درک [ ّعز حقيقت و آن ذات غيب اليدرک
   ١.]شدنىان

يى را سزاست که به شبنمى از درياى بخشش  ستايش بينندۀ پاينده
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هاى دانايى بياراست  هخود آسمان هستى را بلند نمود و به ستار
اوست داننده و بخشنده و اوست پاک و پاکيزه از هر گفته و ...

بينايى و دانايى گفتار و کردار را دست از دامن شناسايى او . شنيده
   ٢ .هستى و آنچه از او هويدا اين گفتار را گواه. کوتاه

  : نويسد  ديگرى مىجاىدر 

ترين مردمان  يد جاهلهر که ادعاى شناسائى ذات خداوند را بنما
کنند و زبان راستگو و امين  ّتمام ذرات عالم او را تکذيب مى. است

  )ترجمه(٣ .من گواه آنست

 نه تنها مردم عادى بلکه پيامبران و اولياء نيز قادر به شناسائى ذات 
از بهاءاهلل . کنند خداوند نبوده و نيستند و بر اين نکته اعتراف و اقرار مى

  : يقاناست در کتاب ا

جميع انبياء و اوصياء و علماء و عرفاء و حکما بر عدم بلوغ معرفت آن 
و بر عجز از عرفان و وصول آن حقيقةالحقايق ] خداوند[جوهرالجواهر 

  .]اعتراف دارند[ ّمقر و مذعنند] خداوند[

در هر يک از را توان نظاير آن   فراوان است و مىبياناتاز اين قبيل 
 .عبدالبهاء يافت  بيانات بهاءاهلل وهاى الواح يا مجموعه

ّاز سوى ديگر خداوند را نيز حتى به صفاتى مثل دانا و بينا و توانا و 
صفات ساختۀ ذهن و فکر ماست و محدود در . توان شناخت غيره نمى

چون جهل و کورى و نادانى را ًمثال . باشد معنى و مفهومى خاص مى
کنيم حال آنکه به  نا خطاب مىدانيم لذا خداوند را دانا و بي نقص مى

 آنچنان که در عالم هيچوجه قادر به درک دانائى و کمال خداوند
  :عبدالبهاءاز سخنان .  نيستيمحقيقت هست

ما از براى حقيقت الوهيت اسماء و صفاتى بيان کنيم و به بصر و 
.  و قدرت و حيات و علم ستايش نمائيم]بينايى و شنوائى[سمع 
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.  صفات نه به جهت اثبات کماالت حق استاثبات اين اسماء و
چون در عالم امکان نظر کنيم . بلکه به جهت نفى نقائص است

لهذا گوئيم که . مشاهده نمائيم که جهل نقص است و علم کمال
ّذات مقدس الهيه عليم است و عجز نقص است و قدرت کمال، . ّ

ر و نه اين است که علم و بص. گوئيم که ذات مقدس الهيه قادر است
 ادراک توانيم، ]آنطور که بايد[سمع و قدرت و حيات او را کماهى 

   ٤.زيرا آن فوق ادراک ماست

خداوند را فقط در اعتقاد بهائى با توجه به مراتب باال بايد گفت 
توان در پيامبران و فرستادگان او که به روح ممتاز قدسى مزين هستند  مى

اف ّاى شف نند مانند آيينهتوا آنان برگزيدگانى هستند که مى. شناخت
 اى براى يرند و بيانگر ارادۀ او و وسيلهگاه نور پاک خداوند قرار گ جلوه

  . رساندن فيض او به بشر باشند
  : به بيان عبدالبهاء

] پيامبران، مظاهر ظهور[ن فرد کامل در آ] خداوند[آن نور حقيقت ...
 حقيقت بلکه شمس. ]درخشندگى و نور[ٔدر نهايت تاللو و لمعان 

   ٥.به صورت و مثال و حرارت و ضياء در آن جلوه کرده

ّتقدس ] جايگاه بلند[ّمقصد اين نيست که آفتاب حقيقت از علو 
زيرا دخول و خروج از . خود نزول کرده و داخل در اين آيينه شده

 از ]تر، برتر پاک[ّخصائص اجسام است و حقيقت الوهيت مقدس 
 که انوار شمس حقيقت در بلکه مقصود اين است. اين اوصاف

اين است حقيقت بيان . مظاهر الهيه در نهايت جلوه و ظهور است
   ٦.الوهيت

بدين ترتيب اگر در بيانات بهاءاهلل و يا ديگر فرستادگان خداوند به 
اى برخورديم که معناى الوهيت از آن بر آيد منظور درخشش نور  جمله
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نه آن که از  .وند بر زبان اوستالهى بر قلب آن برگزيده و بيان ارادۀ خدا
رابطۀ پيامبران با به بيان عبدالبهاء  .هيکل بشرى اراده گردد" خداوند"

همانطور که آفتاب هرگز از مقام . است خداوند مثال رابطۀ آفتاب با آيينه
شود، ذات خداوند نيز هرگز وارد بدن بشرى  باالى خود وارد آيينه نمى

دور بر بسيار هاى   افقاز که  اشعه آفتاب انند به مبلکه. شود پيامبر نمى
 پيام خداوند از مقام قدسى و تابد، اراده و خواست و آيينه مى

  :يابد  ناشدنى خود بر آيينۀ وجود پيامبر درخشش مى درک

اگر شمس با تمام جمال و جالل و کمالش در اين آيينۀ صافيه 
خود ] مقام بلند[ ّظاهر و باهر شود تنزل از عالم باال و سمو مقام

 هميشه ]همواره[آيينه حلول ننموده بلکه لم يزل ننموده و در اين 
خود بوده و ] باالترين درجه تقدس و پاکى[ّدر علو تقديس و تنزيه 

  ٧...خواهد بود

گردد و آن  ّدر فلسفۀ بهائى از اين نوع تجلى فقط يک معنى اراده مى
شئونات  ى و کنار گذاردن ذات ونابودى و فناى کامل پيامبر در آستان اله

شخصيت خود و باز نمودن قلب خويش بر تابش خورشيد  و اراده و
  ٨.معنوى است

صدها مناجات در آثار بهائى در ستايش خداوند و شهادت به 
فردانيت و وحدانيت او و اينکه جز او خدايى نيست و در فهم مقامش 

  . همه عاجزند نشان روشن اين مدعاست

ّ خدايى که ذات خويش را در هيکل بشرى مجسم الحقيقه فى 
الحين نسبت خدائى از او  سازد بر وفق تعاليم حضرت بهاءاهلل فى

ّتجسم خداوند در عالم کون نيز مانند عقايد ... گردد منقطع مى
ّوحدت وجود و تجسم خداوند به صورت انسان مخالف عقيدۀ 

ر يک از اين اهل بهاء و غير قابل قبول است و حضرت بهاءاهلل ه
ّدو عقيده را در ضمن الواح و آثار خود بالصراحه رد و بطالن آن  ّ
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ّ از جمله عقايد اساسيۀ اهل بها که بايد ...فرمايند را بيان مى
ّهمواره مورد توجه بوده بهيچوجه انحراف از آن حاصل نگردد 

ايست که با  يکى از مظاهر الهيه... آنست که حضرت بهاءاهلل 
   ٩ .ه ذات الوهيت بکلى متفاوت و متمايز استّحقيقت غيبي

  

  

  

  يادداشت ها
 

   .٣٠٩مجموعۀ الواح مبارکه چاپ مصر، ص  - ١
  .٢٥٩- ٦٠ همانجا، ص – ٢
   ٢٦ سورۀ هيکل، کتاب مبين ص -٣
  .١١٢ مفاوضات عبدالبهاء ص - ٤
    .٥٩ ص ١جلد .  خطابات عبدالبهاء - ٥
  ٦٠- ٥٩ ص ١خطابات عبدالبهاء جلد  - ٦
   ٢٨٠- ٢٧٩، ص ٢ مکاتيب عبدالبهاء ج - ٧
در بسيارى از آثار بهائى ) پيامبران( رابطۀ الوهيت و مظاهر ظهور الهى - ٨

 اثر ابوالفضل رائداز جمله در کتاب ف. مورد بحث و بررسى قرار گرفته است
مراد داودى، به  ، جلد دوم اثر دکتر علىالوهيت و مظهريتگلپايگانى؛ 

 ميالدى، موسسه معارف ١٩٩١/  بديع١٤٨تى، وحيد رافدکتر کوشش 
اهلل  بهائى کانادا؛ گفتگويى ديگر با يک دوست مسلمان، به قلم آقاى روح

 بديع ١٦٢/١٦٣هاى فوريه و مارچ   شمارهپيام بهائىمهرابخانى، مجلۀ 
)٢٠٠٦.(  
 – بديع ١٤٤، نشر سوم آلمان )ولى امراهلل(ّ دور بهائى، اثر شوقى ربانى -٩

   ٣٠، ٢٧دى، ص  ميال١٩٨٨
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   نهمفصل

  کسروى و طاهرۀ قرةالعين

  

را به کسروى ترين ايرادهاى  ّ در صفحات پيشين کوشش کرديم مهم
در آغاز نيز قصد پاسخگويى . آيين بهائى بررسى نماييم و پاسخ گوييم

 بهائيگرىزيرا کسروى در . سطر به سطر ِمندرجات کتاب او را نداشتيم
کند و در هر صفحه از  اى مطالب را بارها و بارها تکرار مى بطور آشفته

بديهى . نمايد ّتوهين و تحقير به ديانت بهائى و مقدسات آن دريغ نمى
است که پاسخ توهين را بايد با سکوت داد و حمالت تمسخرآميزش را 

  .، بايد به حکم ادب ناديده گرفتبود  اوکه نشان ضعف استدالل
خود را در همۀ مسائل . دست بود اى چيره يسندهکسروى نو

پنداشت  دانست و با هيچ چيز جز آنچه خود مى آگاه مى نظر و  صاحب
ديد در مقابل  ّاما با اندک انصافى که در خود مى. سر آشتى نداشت

گرى و تصوف را  وى شيعه. ديانت بهائى به سرگيجه و دو دلى افتاده بود
مردم ايران است در دو کتاب خود سخت هاى محکم اعتقادى  که ستون

کرد که چگونه در چنان  کوبيده بود و با ديدن ديانت بهائى حيرت مى
تواند ديانتى مستقل  زمينۀ دينى و اجتماعى و زير سلطۀ آن دو مذهب مى

ها و  گيرى برويد، آن همه شور و غوغا در ايران دراندازد و با همۀ سخت
 با تعاليم انسانى و امروزين خود حتى ،شدکشتارها که بر پيروانش روا 

  . را در نورددمرزهاى ايران 
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تر از آن بود که اين دين را ساختۀ دست انگليس و روسيه  وى آگاه
آن موقع در (بداند و در کتاب خود نيز به اين موضوع تکيه کرده است 

 که ،افکار بهائى ستيزانى که مجذوب تئورى توطئه هستند اين تهمت
ولى ).  هنوز راه نيافته بود، ساختۀ دست امريکا و صهيونيسم باشدبهائيت

نگرى که در همۀ موارد دامنش را گرفته بود،  نفىمسرانجام بدگمانى و 
ّهمراه با سابقۀ مالگرى او، بر قضاوتى سليم و آگاهانه چيره شد و به 

اين . مبارزه با ديانت بهائى پرداختّنگارش چنين رديۀ سستى براى 
شود و ما کوشش  منطقى در کتابش ديده مى رگشتگى و دودلى و بىس
  . ماهيت آن را روشن سازيمىکنيم با مثال مى

نگاشته د طاهره قرةالعين از جملۀ اين موارد شرحى است که در مور
. دهد در چگونگى قضاوت دربارۀ اين زن سرگردان است که نشان مى

   .خواست  برخاست و چه مىابتدا ببينيم طاهره که بود، در چه محيطى
  

  )۱۸۱۷–۱۸۵۲(، )طاهره(العين  ّقرة 

  ۱کسى که حجاب را از سر زن ايرانى برداشت

خود چهرۀ صد و شصت سال پيش زنى در گوشۀ تاريکى از ايران از  
 و اين اقدام پر شهامت که عاقبت به مرگ او منجر شد ،حجاب برداشت
ن منعکس شد و افکار و اى در دورترين نقاط جها به طور بى سابقه

ولى در جامعۀ خود او . اى را بر انگيخت احساسات زنان و مردان برجسته
تاکنون هر چه دربارۀ او گفته و نوشته شده حکم پوشاندن دوبارۀ او را در 

چرا؟ چون که در وهلۀ اول سردمداران . زير هزار اليه چادر ديگر دارد
د کوشيدند با تکفير و تهمت و ناسزا نظامى که او بر عليه آن بر خاسته بو

ّهاى ديگر که از آن تعبد مذهبى  بعد هم نسل. وجود او را نفى کنند
ترى بکنند، از عناصر اصلى و  هاى عادالنه اند قضاوت اند و خواسته رسته

اند و حتى از وقايع تاريخى  فضاى حقيقى فرهنگ خود غافل مانده
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 ناتمام و نيمه روشنى از تصوير يک در نتيجه. اند جامعۀ خود آگاه نبوده
  .اند آن چهرۀ تابناک به دست داده

 و آرزوهاى آشکار او را بايد در آنچه از اشعار او  طاهرههاى درونى انگيزه
آنچه به وضوح از اين . که از دستبرد حوادث به جا مانده است يافت

آيد اين است که حرف از درنورديدن يک دوران کهنه  اشعار بر مى
وسيده و به ستم آلوده، و سر رسيدن روزگارى نو و نوجوان شدن جهان پ

پايان دوران انتظارها، فرا رسيدن زمان موعود و . اجتماعى و معنوى است
  :آمدن معبود

  :گويد در غزلى که استقبال از غزل مشهور موالناست مى
  اى عاشقان اى عاشقان شد آشکارا وجه حق

...الخلق  ّ ربرفع حجب گرديد هان از قدرت  

   آمد زمان راستى، کژى شد اندر کاستى

خواستى از عدل و قانون و نسقآن شد که آن مى  

    شد از ميان جور و ستم، هنگام لطف است و کرم

ِايدون بجاى هر سقم، شد جانشين قوت و رمق  

   علم حقيقى شد عيان، شد جهل معدوم از ميان

  زمان بر خيز و بر هم زن ورقبر گو به شيخ اندر   

بود ار چه عمرى واژگون وضع جهان از چند و
چون

  

چون شير آمد جاى خون بايد بگردانى طبق  

اين رمز تجديد يا بهتر بگوئيم رستاخيز، در آمدن از رکود، باز جوان شدن 
ها و  ور گشتن، گذشتن از گذشته و ايمان به آينده، ريشه کنى ستمرو با
هاى هر  زى دادها، بر چيدن ستيزها و گستردن مهرها، در اسطورهري پى

نيروى . فرهنگ انسانى که بنيۀ زنده ماندن و دوام دارد نهفته است
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کند، شور و شررى در جامعه به پا  اى است که در هر دورى بروز مى روينده
اى براى پيش رفتن  لرزاند و فضاى تازه کند، نظام فرسوده را مى مى
  .دگشاي مى

از . در فرهنگ ايرانى اين اسطورۀ رستاخيز، به ايمان و آيين آغشته است
ِزردشت گرفته تا ادوار اسالمى تاريخ ما، تا باب و بهاءاهلل اين نيروى 
نوسازى در اعتقادات و انتظارات دينى بيان و تفسير و توجيه شده است، 

را پر کرده  سرتاسر افق فکرى تاريخ ما ،ّو اصوال جو جهان بينى آيينى
پس وقتى دربارۀ نهضت باب و نقش اساسى طاهره در آن سخن . است
گوئيم نهضتى را در نظر داريم که در زمان کوتاهى از بطن اعتقادات  مى

و انتظارات مکتب شيخى مذهب شيعۀ ديانت اسالم سر برون کشيد و به 
ه ّهدايت باب با يک تحرک انقالبى از پيلۀ اسالمى خود در آمد و ب
  .دست بهاءاهلل به رشد انقالبى واقعى خود رسيد و يک آيين جهانى شد

ّهاى عواطف و تحرک اعمال طاهره را  شخصيت و مدار فکر و انگيزه
توان جدا از ايمان به رستاخيز و فرط اشتياق او به بر چيدن شرع  نمى

اسالمى و جانفشانى او در راه پايه گذارى يک نظام معنوى نوين بررسى 
 بايد او را از نظرگاه خودش و در چارچوبه فرهنگ خودش نگريست .کرد

 ِ زنان داناى شيردلمسلمًا. تا ابعاد حماسى وجود او براى ما روشن شود
 اى که نابرابرى ستمکارانۀ جامعه را   پرجاذبهِ خوش سخنِتيز هوش
اند ولى اقتضاى زمان کمتر  اند در تاريخ ما کم نبوده  حس کردهدردمندانه

ويژگى طاهره اين است که او نه .  آنان فرصت ابراز وجود داده استبه
ّفقط همۀ اين صفات را در حد اعلى دارا بود، بلکه با تمام نبوغ و 
. ّاستعداد فطرى خود اول دانا شد و زود فهميد که توانا بود هر که دانا بود
 و ّبه دانش آن زمان يعنى الهيات و تمام ملحقات آن از منطق و بالغت

ساالر مردان دستار پوش بود دست يافت و از آنان  ادب که در انحصار
پيشى گرفت و از آن پس حاضر نشد که از توانائى که از آن دانش به 

با شهامت تمام در زندگى کوتاه و پر . رسيد چشم بپوشد مردان مى
نوعان خود مبارزه کرد و  جنسان و هم ماجراى خود براى حق خود و هم
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  .پيروز شدنترسيد و 
 جهان ى بخشسرمشقى که او براى زنان دادخواه و پوينده و آزاد

گذاشت، هر چند در کشور خودش زير ابرهاى تيره جهل و تعصب مانده 
کدام زن ايرانى . ولى از نظر زنان و مردان برجستۀ عالم دور نمانده است

 دشناسيد که سرگذشتش زبانزد هنرمندان و صاحبدالن قرن خود شو را مى
 نام او در سرلوحۀ اولين کنفرانس حقوق زنان در امريکا نزديک به و يا

ترين   معروفSara Bernhardt سارا برنار ؟دويکصد سال پيش درج ش
هنرپيشۀ تآتر فرانسه در نيمه دوم قرن نوزدهم از دو نويسندۀ زمان خود 

 خواهش کرد که Jules Boisو ژول بوا  Catulle Mendesکاتوله منده
د که ن اين ژاندارک ايرانى بنويس– به قول خودش –اى دربارۀ  مايشنامهن

نيز  دراماتيست روسى Grinevskayaگرينوسکايا . او روى صحنه بياورد
اى بر روى زندگانى باب و طاهره منتشر نمود که در تئاترهاى  نمايشنامه

ّسن پطرزبورگ و ديگر شهرهاى روسيه حتى پس از انقالب به روى 
 تولستوى نويسندۀ نامدار روسى پس از دريافت اين نمايشنامه .آمدصحنه 

ّاز آنجا که بابيت برابرى و : "به نويسندۀ آن از جمله چنين نگاشت
ّتساوى بين انسانها و ايثار زندگى مادى در راه خدمت به خدا را تعليم 

   ."دهد من از صميم قلب دوستدار آنم مى
گيرى و زندانى کردن و باالخره  با دستدر آغاز نهضت باب مخصوصًا

 روشن نبود که  هنوز تيرباران خود باب، براى همۀ پيروان روزافزون او
ّحتى با علنى شدن دعوت قائميت .  روز موعود چيسترسيدن معنى فرا

 که شروع دعوت ۱۸۴۴در ميانۀ آن دوران پر تالطم کوتاه شش ساله، از 
 بيشتر پيروان او ذهنشان از  هنوز، که به شهادت رسيد۱۸۵۰او بود تا 

ديوار انتظارات احاديث و تفاسير شيعه فراتر نرفته بود و آن نهضت را 
و  ندانستند نه نسخ آن شريعت و آزادى از قيود آ اسباب احياى اسالم مى

به صراحت و قاطعيت . دم فرا رسيدن روزگارى نو و نظمى بديع سپيده
ترين و سرانجام  هره بود که فعالتوان گفت که در ميان اين پيروان، طا مى

  .پيروزمندترين عنصر نوخواهى شد
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شود و به رنج و درد  در زمانى که نبض تحرک و دگرگونى جامعه تند مى
ّگردد قوۀ کشش گذشته و مقاومت نظام  اى نزديک مى زايش جهان تازه

اى الزم است که  العاده شود و چنان نيروى خارق کهنه هم شديدتر مى
سوى نو را از حيطۀ بازگشت به گذشته بجهاند و به سوى کوشش به 

العاده  طاهره بارزترين جلوۀ اين نيروى خارق. فضاهاى تازه پرواز دهد
 جمع ِ شاهکار نمايش۱۸۴۸نقش او در مجمع بدشت به سال . بود

. به يک کرشمه دو کار کرد.  آشکارا بودى و رمز و راز،آمدن عمل و معنا
 هم به فعل و هم به قول، هم نسخ ، جمع مردانبا برداشتن حجاب در

  .قيود شرع اسالمى را اعالم کرد و هم آزادى و برابرى زن را در آيين تازه
 نظم کهنه و فرا رسيدن يده شدن اصل مهمى يعنى درنوردچنيناينکه 

 بوسيلۀ زنى اعالم شد و بعد از طرف باب هم بکلى تاييد نظم و آيينى نو
که اولين نشانۀ آن آيين نو فعلى بود که جز شکستن چنين اين گشت، و هم

مفهوم ديگرى نداشت، با مرد قيود زن در جامعه و آزادى و برابرى او 
 شاهکار طاهره الزم و ملزوم ِاين دو روى. اتفاقى نبود هيچ کدام يک امر

همديگرند و هر چه بخواهيم آنها را از هم جدا کنيم از شناسائى چهرۀ 
طاهره قهرمان و . ايم ش تمام عيار تاريخى او دور شدهحقيقى او و نق

سرمشق آزادى و برابرى و توانائى زنان است زيرا که نهضت باب فضاى 
مساعد را براى آغاز اين کوشش آماده کرده است و آيين بهائى آن را به 

نهضت باب و آيين بهائى به اين دليل . مقصد عالى او رسانده است
ل و پيشرفت اجتماع را داشته باشند که اصل آزادى ّتوانند ادعاى تحو مى

 . يک رکن اصلى آيين و نظام ايشان است با مردانو برابرى حقوق زنان
  :دهد وقتى که طاهره مژده مى

  )از بين برود= مرفوع شود (  مرفوع شود حکم خالف از همه آفاق
دوگانگى، = تباين(تبديل شود اصل تباين به تجانس 

  )همآنگى=تجانس
کنيم که اين بينش دقيق و رقيق يک زن تيزبين   اختيار احساس مىبى

او و  دنياى آينده است که از درک دردناک حکم خالفى که دربارۀ
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نيمى از مردم آفاق شده است بخوبى اگاه است و رهائى خود را در 
. يابد ها را در يگانگى و مهربانى مى بيند و درمان دوئى رهائى بشريت مى

م او همان آرزوى هر ايرانى پاکدل براى ميهن خود، و فراتر اين شعر محک
  :از آن آرمان هر انسانى واقعى براى جهان پر آشوب ماست

   فرمود آغاز تنفسدىُهان صبح ه
  روشن همه عالم شد ز آفاق و ز انفس

  ديگر ننشيند شيخ بر مسند تزوير
  ّديگر نشود مسجد دکان تقدس

  دم الحنک از  ببريده شود رشتۀ تحت
  )ريا و تزوير(= ّرق و تدلس َنه شيخ بجا ماند و نه ز

  آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات
َآسوده شود خلق ز تخييل و توسوس    )پندار باطل و وسوسه(= َ
  محکوم شود ظلم به بازوى مساوات

ّمعدوم شود جهل به نيروى تفرس  َ   )، پژوهش عقل،هوشمندى(= َ
  گسترده شود در همه جا فرش عدالت

َفشانده شود در همه جا تخم تونس ا   )دوستى و مهر(= َ
 طاهره را دستگير و در منزل کالنتر ۱۸۵۲در بحبوحۀ بابى کشى سال 

شبى وى را به باغى در بيرون شهر بردند و با  در نيم. تهران زندانى نمودند
دکتر . اش ساختند و جسد را در چاهى انداختند شال گردن خود خفه
يب مخصوص شاه شد در کتاب خود که شرح پوالک که بعدًا طب

و ادعا دارد که هنگام شهادت طاهر هاى زندگانى او در ايران است  سال
من خودم شاهد کشتن طاهره به فرمان وزير «: نويسد مىحاضر بوده 

 را با قدرتى ما فوق  طوالنىزن زيبا مرگى. جنگ و آجودانش بودم
  .۲»ّانسانى تحمل نمود

برگشته، شاعرۀ  داستان قهرمان زيبارو ولى بخت« :نويسد لرد کرزن مى
ترين حوادث تاريخ جديد کشور ايران  دهنده تاج، از تکان  ّقزوينى زرين

العين در هر عصرى، در هر کشورى از نوادر  ّظهور زنى مانند قرة. است
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رود، ولى در کشورى مثل ايران آن را بايد از  ّاتفاقات به شمار مى
اگر ديانت بابى هيچ دليل ديگرى ... ه شمار آوردها و معجزات ب شگفتى

العين دليل  ّبوجود آوردن قهرمانى نظير قرة... بر عظمت خود نداشت
  ۳».کافى بر عظمتش بود

***  
کسروى از سويى حيران جذبه و قدرت آن بانوى استثنائى است و زبان به 

  : نويسد مى. کند ستايش باز مى

داشته اين زن  ردم ايران سواد نمىدر چنان زمانى که يکى از هزار م 
آنگاه چون به باب . رفته درس خوانده، و يکى از دانايان بشمار مى

گرويده به يکبار دست از شوهر و خانه شسته و همراه مردان سر به 
   .کوه و بيابان نهاده و سرانجام در آن راه کشته مى شود

   ۱۸، ص۲، بخش بهائيگرى 

چگونه چنان زنى فرهيخته و ممتاز به باب تواند بپذيرد  ولى کسروى نمى
لذا به داليل معمولى . نمايد گرود و همه چيز خود را فداى امر او مى مى

) به قول خودش(معنى بودن آثار باب  آويزد، بار ديگر به بى خود مى
توانسته در آن آثار چيزى  پردازد تا به خواننده القا نمايد طاهره نمى مى

 دليلبه دنبال يافتن سپس . ن جذبه و شور اندازدايبيابد که او را به 
  :نويسد ديگرى مى

رو  ها در انتظار قائم بود از اين گرى داشت و سال طاهره شور شيخى 
  .نخستين کسى که ادعاى قائميت نمود پذيرفت و بابى شد

يکى از دو رهبران  ، شاگردهاى ديگر سيد کاظم رشتى،در همان زمان
ه ادعاهايى داشتند و طاهره با آنان و آثار نيز بودند کنهضت شيخى، 
داند زنى هوشمند و کتاب خوانده  کسروى نيک مى. ايشان آشنا بود

داده، هرگز به نخستين  مانند طاهره که از پشت پرده مردان را درس مى
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داد،  آورد و سر و جان نمى کرد ايمان نمى کسى که ادعاى قائميت مى
کسروى چون داليلى . ديد مايه مى ا بىمخصوصًا اگر آثار مدعى قائميت ر

داند لذا به اشعار طاهره حمله  که آورده حتى براى خود کافى نمى
اى بديع دنبال  اما طاهره سنت هزار سالۀ شعر ايران را با شيوه. کند مى

کرده و اشعارى در زمان خود انقالبى سروده و از اين لحاظ بر او خطايى 
معلوم نيست مخاطب «: پرسد گير مى انهلذا کسروى به. توان گرفت نمى

مثل اين که از کسروى بپرسند  »طاهره که بوده و اينها را براى که گفته؟
   !اى مخاطب آثار تو کيست و تو اينها را براى که نوشته

سرانجام کسروى براى اينکه خود و خوانندگانش را راضى سازد 
  : خواند طاهره را شوريده و آشفته مغز مى

خواسته و  اش چه مى توان فهميد؟ گوينده عرها معنايى مىاز اين ش
در اينجاست که خواهيد ديد جز سخنان ... چه راهى را دنبال کرده

اى تراويده  آشفته و شورانگيزى که از يک مغز آشفته و شوريده
   . باشد نمى

   ۲۰، بخش دوم، صبهائيگرى

نويسد  ، مى بود“شفته حالآ” يا “آشفته رأى”نويسد طاهره  ىکسروى نم
مغز را مساوى با آشفته دماغ   آشفتهنامۀ دهخدا لغت.  بود“آشفته مغز”

َديوانه، مختل در عقل، معتوه «: کند داند و آن را اين چنين معنى مى مى
تواند خود و  فقط با رسيدن به اين نتيجۀ است که کسروى مى. »ّو مخبط

ش در راه آن آيين خوانندگانش را به سبب بابى شدن طاهره و جان باختن
دانند  اى سرشار از هوش مى طرفداران کسروى که او را نابغه. قانع سازد

 سال گذشته از ميان صدها ۱۶۰بايد به اين خاطر هم به او ببالند که در 
اند  نويسنده و پژوهشگر که دربارۀ طاهره و زندگانى او تحقيق کرده

 مغزى طاهره کسروى تنها کسى است که به اين ادعا يعنى آشفته
  !سروده است  اشعارى پر شور و حال مىبه اين دليل کهبرخاسته، آن هم 
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اى مثل طاهره و ديانتى  کسروى از ديدگاه ديگرى نيز با پديدۀ يگانه
. خواهد گرفتارى دارد چون آيين بهائى که تساوى زن و مرد را مى

جامعه باورهايى را که کسروى در مذهب خود در مورد زن و مقام او در 
يادآورى کنيم که او زنان را در  .دارد در صفحات پيشين بررسى کرديم

داند، زنان در قاموس کسروى   از مردان جدا مى“ساختمان تنى و مغزى”
ّآراستن و بچه پروردن و دوختن و پختن و اينگونه کارها  فقط براى خانه 

ک خود از گويد زنان نبايد جز همراه شوهران و خويشان نزدي مى .مناسبند
خانه بيرون روند زيرا قابل لغزشند و از دورانديشى و رازدارى و خونسردى 

با اين ). ۱۸و ۱۵، صخواهران و دختران ما. (و تاب و شکيب به دور
سابقۀ فکرى قرن نوزدهمى البته به نظر کسروى طاهره که آن اشعار 

شت در انقالبى را سرود و آغاز صبح هدايت را مژده داد، زنى که در بد
 و زنى ،حضور مردان حجاب از رخسار برداشت و آن غوغا را برانگيخت

هاست  اش يک قرن و نيم است بر سر زبان که زندگانى کوتاه و پر حادثه
بايد آشفته مغز و شوريده بشمار آيد، و چون چنين است گرويدن او به 
ر ديانت بابى نيز دليل درستى و استوارى ادعاى باب نيست بلکه به خاط

   .آشفته مغزى اوست
  

  

  ها يادداشت

شرح زندگانى و دوران طاهره بر اساس مقالۀ استاد امين بنانى در  - ۱
ويژۀ  ،.م۱۹۹۲، ۳هايى از خرمن ادب و هنر، جلد  مجموعۀ خوشه

  .زندگانى و آثار طاهره، تنظيم گرديده است
 2- Polak, Jacob Persien. Das Land und seine Bewohner, p. 
144, Vienna 1865. 
3- Shoghi Effendi, God Passes By, p. 76.  
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چهـــار رســــالۀ نگــــاه کنيـــد بــــه   بـــراى آگـــاهى بيــــشتر از شـــرح حــــال طـــاهره-٣
، بـه کوشـش ابوالقاسـم افنـان، انتـشارات تاريخى در بـارۀ طـاهره قـرةالعين

چنــين نگــاه کنيــد بــه جلــد ســوم  هــم. انجمــن فرهنــگ و هنــر، لنــدگ ســويس
، )ســـويس(، نـــشريۀ انجمـــن ادب و هنـــر خـــرمن ادب و هنـــرهـــائى از  خوشـــه
  .م١٩٩٢/ ١٣٧١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



144 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



145 

  

  

  

   دهمفصل

  کسروى و عبدالبهاء

  

  در مورد کسروىعجيب و بى منطقهاى  نمونۀ ديگر از قضاوت
نقل نموده و در کتابش در صفحات پايانى که لوحى است از عبدالبهاء 

  :نه به داورى نشسته استپايان اينگو

هاى بنام عبدالبهاست و از اينجا پى به مايۀ دانش او  اين از لوح... 
  ... هايش نيز از همين بافندگى هاست ها و کتاب ديگر لوح. توانيد برد

   ۴۳ ، ص ۱، بخش بهائيگرى 

ايرانيان ناشناخته مانده و زير بيشتر عبدالبهاء و شخصيت يگانۀ او براى  
زاران تهمت و افترا که در يک قرن و نيم اخير به ديانت بهائى پردۀ ه

 .)م۱۸۴۴-۱۹۲۱(] عبدالبهاء[عباس افندى . اند پنهان است وارد آورده
در هشت سالگى همراه پدر ) ار ديانت بهائىذگ بنيان(فرزند ارشد بهاءاهلل 

 بنا به .م۱۸۹۲و پس از وفات پدر در سال  و خانواده روانۀ تبعيد شد
يا در ها و   نوشته. رهبرى جامعۀ بهائى را بر دوش گرفتت اووصي

 چه قبل از ،الواحى که از قلم عبدالبهاء صادر شدهاصطالح بهائيان 
  و دههرسد ها مجلد مى  به دهرهبرى جامعۀ بهائى و چه پس از آن،
 پيش که نزديک به پنجاه سال. هاست که در دسترس همگان قرار دارد

 يکى دو شخصيت شد مىرۀ بهائيان در جرايد درج  مطالبى درباگاه
ايرانى از مالقات با عبدالبهاء و دانش و احاطۀ وسيع او به مسايل دينى و 
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در روزنامۀ نيز روزنامه نگار يکى دو تن . فلسفى و تاريخى مطالبى نوشتند
 که در توانائى نگارش و فصاحت کالم از او چيزى کم نمودندادعا خود 
ا کسى او را بى دانش و بى مايه و يا آثارش را بافندگى  ام.ندارند
کسروى نخستين کسى است که مايۀ دانش عبدالبهاء را زير . نخواند

از کسروى که حتى  .ناميده است“ بافندگى”هاى او را  ال برده و نوشتهؤس
ناميده انتظار بيشترى “ بافندگى”الدين رومى و عطار را  آثار موالنا جالل

دانيم براى  لى چون سخن دربارۀ عبدالبهاء است الزم مىرود و نمى
  .  بياوريمن صفحاتمقايسه چند اظهار نظر ديگر را دربارۀ عبدالبهاء در اي

عبدالبهاء و شخصيت او در ايران ناديده گرفته شده و که از آنجا 
هايى از چند تن از  دچار فراموشى عمدى گرديده ناچار به قضاوت

اند   لبنانى و مصرى که با عبدالبهاء آشنائى داشتهّمورخين بلندپايه
ق ايرانى را نيز نقل ّن اظهار نظر يک محق و در آن ميا،پردازيم مى
 شخصيت و از ميان صدها اظهار نظر مثبت و تمجيد آميز دربارۀ. کنيم مى

دانش عبدالبهاء از دانشمندان، مستشرقين، روزنامه نگاران و 
قل قولى از ادوارد براون محقق برجستۀ هاى غربى، فقط به ن شخصيت

   .نمائيم انگليسى که از عبدالبهاء در زندان عکا مالقات کرده اکتفا مى
در ) ۱۹۴۶-۱۸۶۹( شکيب ارسالن نويسنده و انديشمند نامى لبنانى  

  : نويسد مورد او مى

خداوند جميع حقايق . عبدالبهاء آيتى از آيات بزرگ خدا بود... 
و نجابت و فضائل و مناقب را در وجود او جمع بزرگى و اصالت 

بسيار نادر و کميابند کسانى که به اين همه کماالت . فرموده بود
آخرين درجه عقل و حکمت را دارا ... علمى و روحانى آراسته باشند

ّدر اصالت رأى و نظر عميق و قوت برهان و محکمى ... بود 
  ...استدالل نظيرى براى او نبود
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-۱۸۷۰(افندى قبعين نويسنده و اديب معروف فلسطينى استاد سليم 

  : نويسد مى) ۱۹؟؟

مجالس حيفا و عکا وقتى که به انوار حضرت عباس افندى ...
گشت، روح و جوهر علم و ادب و فلسفه و   نورانى مى]عبدالبهاء[

شد و قلوب تشنه و  حکمت بر فضاى آن مجالس حکمفرما مى
  ...کرد نفوس پژمرده را سيراب مى

-۱۸۴۹(شيخ محمد عبده انديشمند اصالح طلب دينى و مفتى االزهر 
  : نويسد مى) ۱۹۰۵

 مشهورتر از آن است که نجابت و ]عبدالبهاء [عباس افندى... 
داراى بيانى فصيح و صورتى شکوهمند، ... شرافت او معرفى گردد

   ...وقار و در اعلى درجه ادب و کمال است محترم و با

نخستين  ،)۱۹۲۶-۱۸۶۳(ون مستشرق و ايران شناس ادوارد گرانويل برا
 اروپايى که نهضت بابى و بهائى را به دقت و از نزديک مطالعه کرده

از مالقات .  در عکا از بهاءاهلل و عبدالبهاء ديدن کرد۱۸۹۰بود، در سال 
   :نگاشته است اينطور در عکابا عبدالبهاء خود 

در من تاثير گذارده ام که ديدارش اين همه  ديدهکمتر کسى را  
شخصى بلند قامت، داراى اندامى موزون و محکم و قامتى . باشد

استوار، عمامۀ کوچکى بر سر داشت و از پيشانى بلند و قوى او کمال 
چنين بود .  نمايان بود محکم و خلل ناپذيراى  ارادهعقل و هوش و

 جلسات پى در پى .احساسى که از نخستين برخورد با او داشتم
 بر احترامى که ،و گفتگو با او ]عبدالبهاء[قات با عباس افندى مال

سخنان فصيحى که در هر . در ديدار اول برايم حاصل شده بود افزود
 ،داشت، آمادگى او براى بحث موضوع تازه بدون تأمل ايراد مى

قدرت او در وصف مطالب و شاهد آوردن دانى و ظرافت و  نکته
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هاى مقدس يهوديان مسيحيان و   کتابامثله، احاطۀ بى نظير او در
 که آگاه بر ]ايرانيان[ نژادان او  همر مياندى ّ حت، از نوادر ومسلمانان

اين صفات که با رفتارى . بود بى نظير نکات و لطائف مسائلند
شکوهمند و پر لطف و مهربانى همراه بود همۀ ترديد مرا که چرا 

خود از چنين احترام و عباس افندى حتى ماوراء حوزۀ پيروان پدر 
در مورد بزرگوارى و عظمت اين . ستايشى برخوردار است برطرف کرد
  .تواند ترديدى به خود راه دهد مرد هر کس او را ديده باشد نمى

مه محمد قزوينى که شرح ديدار خود را با عبدالبهاء در پاريس ّعال
  :نويسد نگاشته مى

 چون در آن حين ، کردمال راجع به اسماعيليه از اوؤمن چند س... 
عبدالبهاء همه را . مشغول طبع جلد سوم جهانگشاى جوينى بودم

   ...جواب متين و صحيح داد

ّبراى نمودن شيوۀ رديه نويسى کسروى همان لوحى را که او در اينک 
آوريم و  در زير مىنامد  و آن را بافندگى مىکتاب بهائيگرى آورده 

  .اريمگذ قضاوت را به خوانندگان وا مى
اين لوح خطاب به بهائيان بادکوبه است که پس از پايان جنگ 

   :جهانى اول براى آنان ارسال شده
 کوى دوست، اى عاشقان روى دوست، ]ساکنان [اى عاکفان 

س تعبير ُقفقازيا جميعًا تابع رود ارس است که در قرآن اصحاب ر
 آن شده جمعى از انبياء در زمان قديم که خبرشان منقطع شده در

اقليم مبعوث شدند و عالم انسانى را به نفحات رحمانى معطر 
] باب [هٰنمودند، و همچنين در زمان اخير حضرت اعلى روحى فدا

حافظ .  گشتند]زندانى[ و در آنجا مسجون ]تبعيد[ُبه چهريق سرگون 
  :اى به مشامش رسيد و اين غزل را گفت شيرازى رايحه

  اى صبا گر بگذرى بر ساحل رود ارس
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  بوسه زن بر خاک آن وادى و مشکين کن نفس
ّو حضرت زردشت نيز مدتى در آن صفحات سير و حرکت 

فرمودند و کوه قاف که در احاديث و روايات مذکور همين قفقاز  مى
است، و ايرانيان را اعتقاد چنانست که آشيانۀ سيمرغ است و النۀ 

 در شرق و لذا اميد است که اين عنقا که شهپر تقديس. عنقاى شرق
غرب منتشر نموده و آن امر بديع ربانى است در قفقاز النه و آشيانه 

  . نمايد
هاى جنگ با جميع طوايف  ّالحمدهلل که احباى بادکوبه در اين سال

ّآشتى داشتند و به موجب تعاليم الهى به کل مهربان و در امراهلل 
جوش و خروش داشتند و از بادۀ محبت الهى سرمست و مدهوش 

هاى جنگ  حال بايد مانند نهنگ بخروشند و تالفى سال. ودندب
نمايند و به آهنگ مستانه و ترانۀ عاشقانه آن اقليم را به اهتزاز و 
حرکت آرند تا نورانيت چنان قلوب را روشن نمايد که اشعۀ يگانگى 

گردد و ) محو، برطرف(= بيگانگى زائل ) تاريکى (=بتابد و ظلمت 
يگر بياميزند و در الفت و محبت قند و شکر جميع طوايف با يکد

ى انگيزند که ممالک مجاوره نيز به اهتزار و حرکت هريزند و شور و ول
   . عبدالبهاء عباس۱۹۱۹و عليکم و عليکن البهاء االبهى تموز . آيند

  ۲۰۲، جلد سوم، ص مکاتيب عبدالبهاء
؟ اميدهاينک بايد پرسيد اين لوح چه دارد که کسروى آن را بافندگى ن

شمارد که از عهد  عبدالبهاء ابتدا اهميت تاريخى آن منطقه را بر مى
از جمله، پيامبرانى که . باستان محل بروز حوادث تاريخى بوده است

آثارى از ايشان باقى نمانده؛ از جمله، زردشت که مدتى در آن 
صفحات در سير و سفر بوده؛ از جمله آنکه باب مدتى در قلعۀ چهريق 

اى به  نزديکى رود ارس است زندانى بوده و حافظ شيرازى رايحهکه در 
مشامش رسيد و آن غزل معروف خود را سروده؛ و از جمله آنکه کوه قاف 

هاى ايرانى سيمرغ  در قفقاز است و بر حسب اساطير و افسانه] آرارات[
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  . در آنجا آشيانه دارد
ى را همان ّعبدالبهاء سپس با اين مقدمه به طور نمادين دين بهائ

باز بر اساس (داند که هر جا شهپر سعادتش را بگسترد  سيمرغ يا عنقا مى
در پايان . آورد خوشبختى و بهروزى با خود مى) متون ادبى و عرفانى ايران

اين لوح آرزوهايش را براى اهالى قفقاز، و نيز آرزوى الفت و يگانگى و 
ميدوارى نموده که  ابراز اه وهاى جهان را بيان داشت دوستى بين ملت
  .در آنجا النه و آشيانه يابد] سعادت روحانى و معنوى[سيمرغ آيين الهى 
 تمام جمالت اين لوح بر اساس متون تاريخى و بينيم همانطور که مى

خواننده، عبدالبهاء آنها  اعتقادات جارى است که بخاطر آمادگى ذهن
نکه زردشت از اعتقاد بر اي. ستا را به عنوان تمثيلى به کار گرفته

ها محکم و استوار در اذهان بوده و حتى در  آمده قرن آذربايجان مى
 -نام آذربايجان.  به روايات مغان زردشتى نيز راه يافته استاوستاکتاب 

، خود نشانى از ارتباط اين )نگاهبان و جايگاه آتش مقدس (-آتورپاتکان
جبى نيست اگر لذا ع. استان تاريخى با نام زردشت و دين زردشتى است

عبدالبهاء بر اساس همين روايات در آن لوح مرقوم دارد که زردشت 
 اين که منظور از کوه .مدتى در آن صفحات در سير و سفر بوده است

 .ها اثر ايرانى و ترک آمده است قاف همان کوه آرارات است در ده
و ) طيرال منطق ّاز جمله اثر مشهور عطار (سيمرغ چه در آثار عرفانى فارسى 

هاى عاميانه مرغ خوشبختى و سعادت است و  ها و قصه چه در داستان
اينها هيچ يک . باشد مردمان را به سرزمين شادى و موفقيت راهبر مى

به  اگر کسروى از فرهنگ کشورش آيا . بر بافندگى و خيالبافى نيستِّدال
ۀ ماي”دانست که با ديدن اين لوح بر  مىخبر بود هرگز روا  بادرستى 
  ؟عبدالبهاء خرده بگيرد “دانش

به جاى شهپر ، (اى را اشتباه نقل کرده  در متن اين لوح کسروى کلمه
اين جابجايى .  را انداخته است“است”، و يک جا کلمۀ )شهر آورده



151 

سازد و بهانه به دست  کلمات البته معانى جمالت مربوطه را مختل مى
گوييم که کسروى در   نمىما. دهد کسروى براى حمله به محتواى لوح مى

متن اين لوح به قصد دست برده، ولى وقتى آن را با چنين اطمينانى 
دهد حق بود يکبار هم زحمت مقابله  چاپ نموده و مورد حمله قرار مى

توان اطمينان داشت ديگر آثار بهائى و  آيا مى. داد با اصل را به خود مى
 از چنين خطاهايى در بابى که مورد قضاوت تند و سخت او قرار گرفته

  نسخى که به دست او رسيده برى بوده است؟
  : نويسد کسروى سپس مى

داشت و چون دولت  عبدالبهاء سى و چند سال پى کار خود مى
عثمانى مشروطه را پذيرفت و به او نيز آزادى داده شد در سال 

همچنان سفرى به امريکا کرد و در .  سفرى به مصر و اروپا کرد۱۳۲۸
   . بدرود زندگى گفت۱۳۴۰سال 

   ۴۳، بخش اول، صبهائيگرى

 عبدالبهاء سى و چند :نويسد مى،  نگاه کنيد بااليک بار ديگر به جملۀ
معلوم .  شدى دادهآزادبه او سال پى کار خود داشت و پس از مشروطه 

مساوى با زندانى بودن “ نپى کار خود داشت”نيست در کدام کتاب لغت 
 تمام استعداد خود را براى بهائيگرى ر کتابکه دّمورخ  کسروى. است

بکار گرفته حتى يک بار به تاريخ اين و توهين به آن تحقير آئين بهائى 
دين اشاره نکرده و نگفته که بهاءاهلل تقريبا تمام عمر خود را در تبعيد و 

 عبدالبهاء زندان در نزديکى شهر عکا درگذشت، و در ندارزندان گذ
ه با پدرش گرفتار تبعيد و زندان شد و پيرمردى طفلى هشت ساله بود ک

ها که بر  ها و نامردمى ها و ستم و چه ظلم سپيد موى از زندان آزاد گرديد
گفتن اين حقيقت از حتى  ّ مورخکسروى. مد در ايران نياآنانسر پيروان 

نويسد سى و  کند و مى دريغ مىکه عبدالبهاء چهل سال در حبس بود 
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 به سفر عبدالبهاء به مصر و در اشارهو !  داشتچند سال پى کار خود
آيا براى گشت و . نويسد هدف او از آن سفر چه بود اروپا و امريکا نمى

  . کارى ديگر يا،گذار به اروپا و امريکا رفت
 ۱۹۱۰در سپتامبر  يک سال پس از رهائى از زندان، يعنى  عبدالبهاء

 راهى لندن شد، سپس ابتدا به مصر و اسکندريه سفر کرد و در سفر بعد
عازم امريکا گرديد و مدت هشت ماه در آن سرزمين وسيع از شهرى به 

 از فرانسه و آلمان و ،در بازگشت از امريکا. شهر ديگر سفر نمود
 به شهر حيفا در ۱۹۱۳مجارستان ديدن نمود و سرانجام در دسامبر 

    .فلسطين بازگشت
گاه و کليسا و معبد و يا  در صدها دانش عبدالبهاء،در طول اين سفرها

در جلسات بزرگ . ختمجامع گوناگون دينى و علمى به سخنرانى پردا
ساى اديان و رجال کشور از اصول و تعاليم آيينى ؤبا دانشمندان و ر

، آنان را به صلح و وحدت و يگانگى خواند و تحسين گفتجديد سخن 
 در اين هاى عبدالبهاء متن سخنرانى. ختو ستايش همگان را برانگي

مجامع، که موجود است، نشان روشنى است از دانش و احاطۀ اين 
  . الت فکرى جهانّبزرگمرد تاريخ به اديان و تحو

گرفت  آنچه در صدها خطابه و نطق مورد تاکيد عبدالبهاء قرار مى
از طريق گردهمآيى نمايندگان اهميت ايجاد صلحى عالمگير و همگانى 

بود به طورى که ى و تعهدى استوار ها و تصميمى عموم همۀ دولت
در اين نظريات عبدالبهاء . جنگ براى هميشه از تاريخ بشريت محو شود

ها پيش از تشکيل  و سال) ۱۹۱۸-۱۹۱۴(الملل اول   جنگ بينآستانۀ
  . مجمع ملل متفق بود

ازدياد حفظ صلح را در جهان فقط با  کسانى که نظريۀعبدالبهاء 
مورد انتقاد  دانستند ضرورى مىمى کشورها  قواى نظاافزايش و سالح

که اين کرد  بينى  هاى خود به درستى پيش داد و در سخنرانى قرار مى
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 ،شود فراهم مىمحروم  که از دسترنج کارگران و کشاورزان ،ها سالح
 جوانان بيگناه را پاره پاره خواهد ،هاى جنگ سرانجام روزى در ميدان

 با هدف ايجاد جنبشى جهت کوشش هاى او بسيارى از سخنرانى. کرد
ها  در جلوگيرى از جنگ اول جهانى بود، که سرانجام در گرفت و ميليون

  .نفر کشته باقى گذاشت
ها مورد بحث و بررسى قرار گرفت  از ديگر مسائلى که در آن سخنرانى

  بود کهه نکت تاکيد بر اين و تساوى حقوق زن و مرد،اهميت علم و دانش
 و دشمنى دينى آتشى است که باشند ک ريشه و اصل مىهمۀ اديان از ي

   .هاى مختلف را خواهد سوزاند جامعه
 ،دينى از شرق به غرب برود رهبر که يکبود ديده نشده تا آن زمان 

ها و مذاهب  ّتدر مورد تعاليم ديانتى جديد با مردم ديگرى از ملي
 بسيارى که هر بار تعداد خود ىها  و در سخنرانىگوناگون سخن گويد

هاى  ت مادى غرب و سياست تسليحاتى دولتّمدنييافتند  حضور مى
   . با انتقاد شديد مورد بحث قرار دهدغربى را

اى تاريخ ساز بشمار  سفر عبدالبهاء به غرب از نظر ديگرى نيز واقعه
 با از اين آب و خاک شخصيتى  ايرانبراى نخستين بار در تاريخ. آيد مى
برخاست و مايۀ سرافرازى و  ،بشربت بين همۀ داى صلح و آشتى و محن

اهميت اين سفر افتخار آميز هنگامى بيشتر معلوم . افتخار نام ايران شد
آور برخى از شاهان و رجال ايران  هاى شرم شود که آن را با آبرو ريزى مى

در اروپا مقايسه کنيم و به ياد بياوريم همان پادشاهان مستبد قاجار و 
يان به آزار و کشتار بهائيان و ّند که دست در دست مالرجال فاسد بود

ى پرداختند و از هيچ ظلم و شقاوتى روگردان تاراج خانه و زراعت آنان مى
  . نداشتند

 صرف شرح چند خطى بهائيگرى  کتاب خودتوانست در کسروى مى
ولى با زيرکى تمام با همان اشاره . سفرهاى عبدالبهاء به غرب نمايد
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 .ب گذشته و خواننده را در تاريکى نگاه داشته استمختصر از مطل
توانست اشاره به  کسروى که درد ايران و ترقى آن کشور را داشت مى

 از تاليفات عبدالبهاء نمايد که سندى خواندنى و راهگشاى رسالۀ مدنيه
هاى آيندۀ ايران براى ساختن ايرانى آباد و سر بلند   کنونى و نسل نسل
را عبدالبهاء در زمان سلطنت ناصرالدين شاه، در سال اين رساله . است
، در شهر عکا )پيش از آزادى از زندانسى و پنج سال قريب . (م۱۸۷۵

نگاشت و در زمانى که کمتر کسى از حکومت مشروطه و قانون حرفى 
 ، اهميت تعليم و تربيتى به و. مطرح ساختزمينهاين در زد مسائلى  مى

  و توسعۀ انتشار کتاب توسعۀ سوادو قصبات،ايجاد مدارس حتى در قراء 
خواستار عدم مداخلۀ . براى ترقى فهم مردم تاکيد نموددر سطحى وسيع 

روحانيون در امور کشور شد در عين حال تمدن مادى غرب را که از 
  . اخالق و روحانيت عارى است مورد نکوهش قرار داد
 در آن حرفى از آئين با آنکه اين رساله نام نويسنده بر خود ندارد و

بهائى نيست، با اين همه در ميان رساالت دورۀ قاجار نام و نشانى از آن 
نيست و همانطور که در باال گفتيم نويسنده و کتاب هر دو به فراموشى 

  . اند سپرده شده
غرب سفر اى از عبدالبهاء پس از بازگشت از  اين فصل را با خطابه 

   :آوريم به پايان مى

پس از آزادى مدت سه سال يعنى چهل ساله ] ِزندانى[ ِوناين مسج
 در اقليم اروپا و قاره وسيع امريکا سير و ۱۹۱۳ تا سنۀ ۱۹۱۰ از سنه

سفر نمود و با وجود ضعف و ناتوانى شديد در جميع شهرها در 
هاى مفصل کرد و آنچه که در الواح   نعره زنان نطق...محافل عظمى 

حضرت . له جنگ و صلح بود انتشار دادو تعاليم بهاءاهلل در مسا
بهاءاهلل تقريبا پنجاه سال پيش تعاليمى انتشار فرمود و آهنگ صلح 
عمومى بلند کرد و در جميع الواح و رسائل به صريح عبارت از اين 
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وقايع حاليه خبر داد که عالم انسانى در خطرى عظيم است و در 
 جهانى حتما جنگ[ حرب عمومى محتوم الوقوع ]آينده [استقبال

 در خزائن ]هاى آتشين سالح [زيرا مواد ملتهبه]. واقع خواهد شد
] نقشۀ[و خريطۀ .. .اى منفجر خواهد گشت جهنميه اروپا به شراره

لهذا عالم انسانى را دعوت به صلح . اروپا تغيير خواهد يافت
عمومى فرمود و الواحى به ملوک و سالطين نگاشت و در آن الواح 

شديده جنگ را بيان فرموده و فوائد و منافع ]  و زيانضرر[مضرات 
] ويران کنندۀ[هادم ] جنگ[ صلح عمومى آشکار کرد که حرب

ّبنيان انسانى است و انسان بنيان الهى، صلح حيات مجسم است و 
  ].جنگ نيستى آشکار است[ّحرب ممات مصور 

 بارى من در جميع مجامع فرياد زدم که اى عقالى عالم و اى... 
فالسفه غرب و اى دانايان روى زمين ابر تاريکى در پى که افق 

هاى  انسانى را احاطه نمايد، و طوفان شديدى در عقب که کشتى
ن و ديار ُدُحيات بشر را در هم شکند، و سيل شديدى عنقريب م

پس بيدار شويد بيدار شويد، هشيار . اروپ را احاطه کند] شهر ها[
به نهايت همت برخيزيم و به عون و گرديد هشيار گرديد تا جميع 

م وحدت عالم انسانى برافرازيم َلَع] کمک خداوندى[عنايت الهيه 
و صلح عمومى ترويج کنيم تا عالم انسانى را از اين خطر نجات 

 نفوس مقدسى مالقات شد که در قضيه پدر امريک و ارو. دهيم
انى  و در عقيدۀ وحدت عالم انسصلح عمومى همدم و همراز بودند

آواز ولى افسوس که قليل بودند و اعاظم رجال را گمان  فق و همّمت
افزايش [و تزييد قواى حربيه ] لشکريان[چنان بود که تجهيز جيوش 

ً صراحة بيان شد که .سبب حفظ صلح و سالم است] نيروى جنگى
] حتما[ البد ]لشکريان بيشمار [ّاين جيوش جراره. نه چنين است

 اين مواد ملتهبه البد منفجر گردد و انفجار روزى به ميدان آيد و
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تا ... شعله به آفاق زند ] ناگهان[ًاى است که بغتة  منوط به شراره
هر چند ... نمود ]آتش فشان[اى بالکان را ولکان  ًاينکه بغتة شراره

مضرات جنگ پيش دانايان واضح و آشکار بود ولى حال نزد عموم 
انسانى است و هادم بنيان واضح و معين گشت که حرب آفت عالم 

ّ ابدى و مخرب مدائن معموره ]مرگ [الهى و سبب موت ويران [ُ
  ...و آتش جهانگير و مصيبت کبرى] کنندۀ شهرهاى آباد

اى دول عالم رحمى بر عالم انسانى، اى ملل عالم عطف نظرى بر 
، اى فالسفۀ ميادين حرب، اى دانايان بشر از حال مظلومان تفقدى

ّ بليۀ عظمى تعمقى، اى سروران جهان در دفع اين آفت غرب در اين ّ
ّتفکرى، اى نوع انسان در منع اين درندگى تدبرى، حال وقت 

 و اين سيل عظيم را که آفت آنست که علم صلح عمومى برافرازيد
  ... است مقاومت نمائيد] بزرگ[کبرى 
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   يازدهمفصل

  !عيب مى و هنر او

  

  نرش نيز بگوىعيب مى جمله بگفتى ه

  

اى  آوريم و به نکته هاى کسروى را به پايان مى در اينجا پاسخ به نوشته
به حکم براى او مشکلى پيش آورده و پردازيم که  از اعتراضات او مى

   .انصاف بايد حق را به او داد
  و يا گفتگوهاى خودمشکل آن است که بهائيان در مقاالت

که در ادبيات و مفاهيم بهائى برند  اصطالحات و مطالبى به کار مى
    .آيد آشناست، اما براى غير بهائيان بيگانه و عجيب به نظر مى

اى که کسروى بر آن ايراد وارد آورده  براى روشن شدن مطلب نکته
  :کنيم نقل مى

هاى بسيارى از پيشرفت بهائيگرى در اروپا و امريکا  آرى بهائيان دروغ
کتر فرهنگ به من نوشته و چنين يکى از ايشان به نام د. گويند مى
ٰدر بيشتر از چهل اقليم پرچم يا بهاء االبهى در نهايت عظمت : گفته

دانيم آن کدام اقليم است که در  ما نمى... و جبروت به اهتزاز است
دانيم از دروغ به   به اهتزار است؟ ما نمى“ٰپرچم يا بهاءاالبهى”آنجا 

  .خواهند اى مى اين آشکارى چه هوده
   ۵۹  ص،ائيگرىبه 

 بايد بگوييم که پرچم از عهد “ٰپرچم يابهاءاالبهى”در توضيح اصطالح 
باستان در جهان رايج بوده و همواره نشان از کسى يا کشورى داشته 

در اساطير ايرانى بارها به پرچم و نقش آن در شناسائى افراد حتى . است
  .خوريم بر مى
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تم به اميد يافتن پدر سهراب فرزند رسخوانيم که  در شاهنامه مى
نام و نشان قهرمانان از دائى خود هجير اى دور دست  ناديدۀ خود، از تپه

 هر يک بر پهلوانان ايران. پرسد اند مى آمده ايران را که براى نبرد جمع 
هجير از روى عالمت و رنگ . اند فراز خيمۀ خود پرچمى افراشته

ًمثال . گويد ايشان را مىها در اهتزارست نام  هايى که بر خيمه پرچم
ّپرچمى که زرد رنگ است و بر آن خورشيدى نقش بسته و ماهى زرينى 

درفشى که تصوير پيل . بر فراز خورشيد است آن پرچم شاه ايران است
 گودرز ِآنکه نقش شير دارد از آن. پيکرى دارد از طوس نوذر است کوه
  ...باشد و غيره مى

در جلوى بناى . ندۀ آن کشورستهر کشور نيز پرچمى دارد که نماي
ّسازمان ملل متحد در نيويورک و يا ساختمان اتحاديۀ اروپا در بروکسل  ّ

 به نشان کشورى که ،شود ها ديده مى  اعضاى آن سازمان فقط پرچم
  .عضو آن سازمان است و نه پرچم ديگر کشورها

ر رفته، گونه به کا ٰدر آثار بهائى نيز مفهوم پرچم يا بهاء االبهى همين
رود به عنوان نشان و نمونۀ آيين  به اين معنى که هر بهائى هر جا مى

پرچمى . آيد بهائى است و همان نقشى را دارد که از يک پرچم بر مى
ّکه از چوب و پارچه است معرف يک کشور، يک تيم فوتبال، يا يک 

ئى آنچه نمايندۀ آيين بهائى است افراد بها. ّسازمان معلوم و معين است
لق و خو و انديشۀ بهائى ُهستند به عنوان پرچم، که با رفتار و روش و خ

از آنجا که پرچم همواره در . شوند ّمعرف آن آيين در کشور يا شهر خود مى
شود و هر جا برسد نشان ورود آن لشکر به آن منطقه  جلو لشکريان برده مى

اى که در آن  ى به شهر يا منطقهئاست لذا نخستين بهائيانى که از جا
 در برخى آثار بهائى به عنوان پرچم ،کنند بهائى نيست مهاجرت مى

  .اند گرديده  ٰيابهاءاالبهى توصيف
دهيم که اين اصطالح را به اين صورت نفهمد و  به کسروى حق مى
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ٰنويسد که در چهل يا صد کشور پرچم يا بهاء االبهى  وقتى کسى به او مى
زيرا . دروغگو بخواند شود و گوينده را در موج است براى او سوء تفاهم

شود که روى آن نام بهائى نقش  اى مى متوجه پرچم پارچهکسروى فکرش 
ها چنين پرچمى  کند که بر سر در ادارات و کارخانه  تصور مىچنينبسته و 

کرده که اين ديانت را به  حال آنکه گوينده از بهائيانى گفتگو مى. اند زده
  .اند بردهوناگون گ آن کشورها يا جزاير

هاى کينياز  بحثى دربارۀ يادداشتکسروى  بهائيگرىدر همين کتاب 
را جعلى و دروغين و ساختۀ دست مرد نشريه دالقورکى دارد و آن 

هاى کينياز دالقورکى که در اواخر دهۀ   يادداشت.داند اى مى مايه بى
 روس که  وزير مختار ازجعلىاست  ىدر ايران منتشر شد خاطرات. م۱۹۳۰

 !کند آورد و دين بابى و بهائى را اختراع مى خود را به لباس آخوند در مى
ها منتشر شده و به طور  هاى جديد اين يادداشت هاى اخير چاپ در سال

ها و ديگر نقاط توزيع  رايگان بين دانشجويان مدارس و دانشگاه
  .گردد مى

هاى   و تهمت افتراهانقل نکردن، با در مورد طاهرهچنين  همکسروى 
مورخين قاجار و مسلمان به آن شير زن تاريخ ايران، رعايت انصاف را 

ها کالس درس داشت ولى تدريس او از پشت  طاهره سال. کرده است
در اجتماع بدشت که سران . گرفت و از مردان جدا بود پرده انجام مى

دۀ بابى، از جمله طاهره براى مذاکره در بارۀ سرنوشت نهضت باب و آين
 براى آنکه کيفيت انقالبى اين نهضت روحانى وىآن جمع آمده بودند 

و آغاز عصرى نو را در تاريخ اديان اعالم کند بدون اطالع قبلى نقاب از 
اين اقدام بى سابقه . صورت بر گرفت و چهرۀ خود را به مردان نشان داد

  از باغى که محل اجتماعچند تن. جاد نمودوحشت عجيبى در جمع اي
  . گلوى خود را بريدتن از ايشانبابيان بود فرار کردند و يک 

اين کار با آنکه يک بار انجام شد در ايران دورۀ قاجار بازتاب 
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خين دست به ّدستگاه روحانيت و مور و موجب شد که اى يافت گسترده
ها تهمت بى   براى کاستن اهميت اين اقدام تاريخى ده، دربار قاجار ِمزد

ها را  اين تهمت. ندنزبو مرج جنسى به آن جمع و طاهره عفتى و هرج 
هنوز نيز پس از صد و شصت سال از باالى منابر در مغز عوام فرو 

 با کسروىانصاف . سازند کوبند و بهائيان را به بى عفتى متهم مى مى
  .عدم اعتناء به چنين تهمتى قابل ارزش است

گوييم افشاگرى  کسروى بانصاف تاريخى که بايد در  ديگرىنکتۀ
 توسط دفتر نشريات پرچم حقايق گفتنىوقايع شاهرود و نشر کتابى به نام 

هاى  در شاهرود با توطئه. دينان کسروى است  وابسته به سازمان پاک
 مرداد ۱۷ّگستردۀ قبلى و پشتيبانى ژاندارمرى و تحريکات ماليان در روز 

اى  ّکرده و عدهش جمعى اوباش به منازل بهائيان حمله . ھ۱۳۲۳سال 
در کتاب . مظلوم را به شهادت رساندند و اموال ايشان را به غارت بردند

 که دستگاه کسروى ناشر آن بود حقيقت واقعه به نقل از حقايق گفتنى
کسى که خود شاهد وقايع بوده افشا شد و به اين ترتيب سندى معتبر از 

  .اين فاجعه به جاى ماند
  

  قتل فجيع کسروى

ه کمتر کسى آن دليرى را دارد که بر خالف اعتقادات در کشورى ک
گر شد  پروايى جلوه سنتى توده حرفى بزند، کسروى به صورت روشنفکر بى

که در باورهاى خود سرسخت بود و در بيان آنها از هيچکس و هيچ چيز 
کتاب او دربارۀ شيعيگرى که انتشار آن در . داد بيمى به خود راه نمى
ها را تندتر  خواست، دشمنى باکى فراوان مى و بىکشورى شيعى رشادت 

نمود و موجب گرديد که فتواى قتل او از سوى چند تن از مراجع تقليد در 
اى بود  نواب صفوى که آن موقع در نجف طلبه. نجف و قم صادر شود

اى به جان او در چهارراه  حمله. ٰ اين فتوى به ايران آمداجراىبراى 
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اش  فق ماند و عجب آنکه کسروى در روزنامهالدوله طهران نامو حشمت
جمع زيادى از «بهائيان را در اين حمله مقصر دانست به دليل آنکه 

  .»!الدوله منزل دارند ايشان در ناحيۀ حشمت
چندى بعد چند تن از رهبران مذهبى بانفوذ از او به دادگسترى 

  .گشتند شهاي شکايت بردند و از دولت خواهان جلوگيرى از انتشار کتاب
وى روز بيستم . به دنبال اين شکايت کسروى به دادگاه احضار گرديد

ّ همراه با منشى خود به نام حدادپور )۱۹۴۶ مارس ۱۱ (۱۳۲۴اسفند 
زمان هشت تن از افراد فدائيان اسالم براى  هم. در دادگسترى حاضر شد

هنوز لحظاتى از حضور کسروى و . کشتن او روانۀ دادگسترى گشتند
پور در اطاق بازپرس نگذشته بود که گروه فدائيان اسالم با اسلحه و ّحداد

کارد به جان آن دو سوء قصد کردند، شکم کسروى را دريدند و اين بار 
هاى خونين   اهلل اکبرگويان، با دست، آن دوفقط پس از اطمينان از قتل
قاتلين پس از چند روز دستگير گشتند ولى با . دادگسترى را ترک نمودند

ياران کسروى جسد . فشار روحانيون و موافقت دولت و دربار آزاد گشتند
ّاو و حدادپور را از بيم آنکه دستخوش نابودى متعصبان شود در يکى از 

  ۱.هاى شمال طهران بطور ناشناس دفن نمودند کوهپايه
ٔدر مال عام، قتل ايشان در بيابانى دور آن زمان ربودن دگرانديشان 

ست کردن اجساد ايشان براى لوث قتل، آنچنان که پس و سر به نيافتاده 
از انقالب اسالمى در مورد گروهى از بهائيان و روشنفکران ديديم هنوز 

در آن هم  خواستند با چنين قتلى شايد هم بنيادگران مى. رسم نشده بود
 نمايشى از وحشت و خون برپا کنند که درس ،مرکز دادگسترى ايران

 و دگرانديشان باشد و براى هميشه ايشان را عبرتى براى روشنفکران
  .خاموش سازد

با آنکه کسروى نسبت به ديانت بهائى با خشمى دور از انصاف 
 قتل کسروى. دانيم مىآور  تأسفرا سخت  ورزيد، قتل او دشمنى مى
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 از دگرانديشان تاريخ ايران از آغاز تاريخ تا امروز هزاران تن قتل يادآور
ّچنين راهى براى متعصبان مذهبى در  هممردانه ناجواناين قتل . است

نشاندن آتش کينۀ ايشان گشود که ظاهرًا مهار شدنى نيست و روزى 
  .خشک و تر را با هم خواهد سوزاند

  

  يادداشت

 به قلم ناصر پاکدامن، قتل کسروى. ک. براى شرح کامل اين ماجرا ر-۱

  .۱۳۸۰نشر فروغ، آلمان 
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   دوازدهمفصل

   آنچه نيست و آنچه هست،دين بهائى

  
 آن بوده که دين نويسان ّرديهّ ماليان و از دوران قاجار تاکنون کوشش

 بهائى را آنچه نيست معرفى کنند، و آنچه که هست ناديده گيرند و از
يم قرن اخير با کنار اين کار در ن. خود پنهان دارندّرديۀ  خوانندگان مردم يا

اى  و به کار گرفتن تهمت و افترا، تبديل به مبارزهسازنده،  گذاردن بحثى
ناجوانمردانه فقط بر اساس تهمت و هو و جنجال شده که دو هدف را 

ّيکى گريزاندن مردم ايران از دين بهائى، و ديگر موجه . کند دنبال مى
ها است جامعۀ بهائى  هايى که سال ها فشارها و تبعيض ساختن تهمت

  . گيرد روز به روز دامنۀ آن وسعت مىايران دستخوش آن است و 
استثنايى که کتاب بهائيگرى کسروى دارد انصاف اوست در اينکه 

داند نه ساختۀ دست اين و آن،  دين بهائى را نهضتى اصيل و ايرانى مى
اى که شهرت دارد از باب در دست است، و ما از آن  نامه و صحت توبه

در اين مورد . دهد  قرار مىدر صفحات پيش گفتگو کرديم، مورد ترديد
  .بايد از او سپاسگزار بود
ّرديه نويسان دولتى، و دشمنان اين دين و امروزه  اما پافشارى ديگر 
هاى گوناگون بر اين که دين بهائى  ها و روزنامه اصرار ايشان در کتاب

ساختۀ استعمار انگليس و روس و بعد پروردۀ امريکا و اسرائيل است نه با 
. خواند و نه مدرک و سندى در پشت سر خود دارد اريخى مىشواهد ت
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در و اختالف ها بهائيت را براى ايجاد شکاف  اين اتهام که اين قدرت
 در مقابل سياست دولت جمهورى اسالمى در مبارزۀ ،اند اسالم ساخته

هاى  روشنى که با ديگر مذاهب اسالمى از جمله اهل تسنن و يا فرقه
باور نکردنى . بازد للهى در پيش گرفته، رنگ مىا اللهى و نعمت على

است که اجازه ندهند در شهر بزرگى مثل تهران اهل تسنن حتى يک 
عجبا آيين بهائى را که اساسش بر احترام بر . مسجد از خود داشته باشند

همۀ اديان و عقايد استوار است و از اختالف و دو دستگى بشدت دورى 
گويند  دانند، ولى نمى  در اسالم مى و تفرقهجويد موجب شکاف مى

ناليد  جنگ هفتاد و دو ملت را که حافظ هفتصد سال پيش از آن مى
  بايد به پاى کدام آيين نوشت؟

گويند حضور مرکز  حرف ديگرى که براى تيره ساختن ذهن مردم مى
درست است که مرکز جهانى بهائى در . ديانت بهائى در اسرائيل است

 و در شهر حيفا در دامنۀ کوه کرمل قرار دارد ولى اين کشور اسرائيل کنونى
امر حاصل يک سلسله وقايع تاريخى است که به زمان ترکان عثمانى و 

پس از آنکه بهاءاهلل و . گردد خالفت سالطين آن کشور باز مى
در زمان ناصرالدين نزديک به يکصد و شصت سال پيش، اش  خانواده

فزونى گرفتن جمعيت بابيان در بغداد،  به عراق تبعيد گشتند با ا،شاه
دولت ايران که از قدرت گرفتن اين دين در مرزهاى کشور خود دچار 

که در آن زمان عراق را در تصرف نگرانى شده بود از دولت عثمانى 
.  ايران دور سازندتا آنها را هر چه بيشتر از حدوددرخواست کرد داشت 

ل و بعد به ادرنه و سرانجام به خرابه بهاءاهلل و همراهانش ابتدا به استانبو
دو تن از بنيان گذاران اين دين يعنى . شهرى به نام عکا تبعيد شدند

 حيفا درگذشتند و بدينترتيب ،بهاءاهلل و عبدالبهاء در عکا و شهر مجاور آن
 پيش از هشتاد سالهمۀ اينها . مراکز بهائى در آن منطقه به وجود آمد

  . يل و قوت گرفتن نهضتى بنام صهيونيسم بودتشکيل دولتى بنام اسرائ
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چه بهائيان از امنيت اجتماعى برخوردار بودند در ايران بابيان و اگر 
 ولى يک قرن و نيم است که بهائيان مورد .ديدند لزومى به ترک ايران مى
اند و در انقالب اخير ديديم که چگونه  ها بوده ّحملۀ ماليان و دولت
 بهائى مثل خانۀ باب در شيراز مورد هجوم و مراکز مقدس و تاريخى

ها گورستان بهائى با هجوم مشتى ناآگاه  ده. حمله و نابودى قرار گرفت
مورد تجاوز واقع شد که با شکستن سنگ قبر و شکافتن قبرها و توهين به 

بيش مردگانى که سالها بود روى در خاک پوشيده بودند همراه گرديد و 
   . هاى اعدام سپرده شدند خه بهائى به جواز دويست 

اند  کسروى و چند تن ديگر به عبارات عربى در آثار بهائى ايراد گرفته
ما در اين مورد در فصل . اند و بر آن اشتباهات دستورى وارد ساخته

 به مضمون و مفهوم آن توان  مىپرسيم آيا مربوطه گفتگو کرديم ولى مى
اين   اعتراضى داشت؟–اشد  حتى اگر اشتباه دستورى داشته ب–بيانات 

 آثار خود را به عربى جار و جنجال که چرا بهاءاهلل و باب برخى
اى که مردم را از دين بهائى   و بکار گرفتن آن به عنوان حربه،اند نگاشته

ماند که کسى بگويد انشتن که يهودى آلمانى   به آن مى،نمايند رو گردان 
 و در آن چند زبان او نبود نوشتهه انگليسى که بود تئورى نسبيت خود را ب
  .هاى او بست شود، لذا بايد گوش بر حرف اشتباه دستورى يافت مى

 سواى آن در هر اثر ادبى يا دينى که بنگريم خواهيم توانست 
مگر در قرآن اشتباهات دستورى کم است؟ . اشتباهات دستورى بيابيم

 سرپيچى نشده؟ مگر در مثنوى موالنا رومى بارها از قواعد عروض فارسى
ها را  آن نوشته توان نويسندگان آن دو اثر جاودانى را تحقير کرد و آيا مى

، آن هم زبانى که ناديده گرفت که بعضى جاها زبانش درست نيست
  ساختۀ فکر بشر است؟) دستورش(گرامرش 

از اين ايرادها که هيچ يک به اساس و تعاليم اين آيين ارتباطى 
حتى . شود  مىديدهاى  ّ يافت و در هر کتاب رديهتوان ندارد فراوان مى
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دامنۀ آن را به برخى از افراد غير بهائى و مشاغلشان، در دوران قبل از 
هويدا . اند اند و همۀ آنها را به ديانت بهائى ربط داده انقالب کشانده

ّ بهائى بودن جدش يکى از نخست وزيران دوران شاه را به خاطر سابقۀ
 و بر چند تن ديگر از وزراى او که يکى از افراد خانوادۀ دبهائى خواندن

 را تهمتنام بودند همين  ايشان بهائى بود و يا فقط با يک بهائى هم
حال آنکه هم ايشان بهائى بودن خود را . زدند و به قتلشان رساندند

اى براى  اما در فقدان هر بهانه. تکذيب کرده بودند و هم جامعۀ بهائى
آيين بهائى، با آنکه آنان را به جوخۀ اعدام سپردند و ظاهرا به تاختن به 

مجازات رساندند هنوز اين موضوع را دستاويز حمله و اعتراض به جامعۀ 
  .دهند بهائى ايران قرار مى

اند که مردم ايران با   اجازه نداده،با سودجويى از چنين ترفندهايى
 به گوش ا پيام اين آيينکه مبادديانت بهائى و تعاليم آن آشنا شوند 

اگر . اند که بهائيان از خود دفاع کنند سواى آن اجازه نداده. ايشان برسد
ها بفرستد  ّاى در رد اين اتهامات براى يکى از روزنامه  يا مقاله کسى نامه

اگر در ايران نزد کسى کتاب بهائى . کنند البته از درج آن خوددارى مى
 اگر يک بهائى را در بحث با .شدد اه خو  زندان و شالق دچاربيابند

 تبليغ بهائيت  بهانۀيک مسلمان براى روشن کردن حقايق بيابند او را به
. زندانى خواهند کرد و زير شکنجه يا باالى دار جانش را خواهند ستاند

اگر هيچ يک از اين اقدامات هم نباشد با اخراج دانشجويان بهائى از 
ار بهائيان، با ضبط خانه و اندوختۀ ايشان ها، با جلوگيرى از ک دانشگاه

  . قصد دارند در دراز مدت اين جامعه را نابود سازند
عليــه ايــن ديانــت،  شــده دار ولــى حــساب ســابقه و دامنــه چنــين يــورش بــى

هـــاى ظالمانـــه در مـــورد  کـــشى ّهـــا و حـــق کــه بـــا کـــشتارها و بـــى خانمـــان کـــردن
آورد که  اين سؤال را پيش مىبهائيان همراه بوده براى هر ايرانى روشنفکر 
دار شـود،  انـد کـه حقـايق خدشـه چرا و چگونه با اين کوشـش وسـيع خواسـته
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ّمـــردم از ديـــن بهـــائى منزجـــر گردنـــد و حتـــى حاضـــر بـــه آشـــنا شـــدن بـــا مـــسايل 
تاريخى مربوط به اين دين، که با تاريخ دينى و اجتماعى کشور ما مربوط 

  . شود نباشند مى
  

   هستآنچهدين بهائى 

انــد بـا پــايمردى و کوشـش و صــبر و  راى کـسانى کــه بـه هــر حـال توانـستهبـ
گـــاه بـــه بهـــاى از دســـت دادن همـــه چيـــز بـــا ايـــن ديانـــت آشـــنا شـــده و بـــه آن 

بــــراى اينــــان ديانــــت بهــــائى يــــک . ايمــــان بياورنــــد مطلــــب دگرگونــــه اســــت
در نهضت روحانى و دنبالۀ منطقى و طبيعى ساير اديان است، اديانى که 

انـد و بايـد جـاى  جبر زمان نيروى سازندگى خود را از دست داده اثر مرور و
هـــــايى نــــو و موافـــــق  خــــود را بـــــه ديــــانتى بـــــسپارند کــــه داراى افکـــــار و آرمــــان

هــــاى علمــــى و صــــنعتى و اجتمــــاعى قــــرن بيــــستم و بيــــست و يکــــم  پيــــشرفت
  . باشد

داننــد کــه بــا ايمــان بــه ديانــت بهــائى اعتقــاد خــود را بــه آيــين  اينــان مــى
ود، چه اسالم باشد چه مسيحى يا يهودى و زردشتى و غيـره، از قديمى خ

هــــا   دور از قــــرن-انــــد بلکــــه همــــان حقــــايق اصــــلى و ذاتــــى را  دســــت نــــداده
ّهـــا و ماليــان و متوليـــان معابـــد و امـــامزاده دســتبرد کشيـــشان و خاخـــام  در -هـــا  ّ

بــا اعتقــاداتى روحــانى کــه موافــق . انــد اى پــاکيزه و آراســته، از نــو يافتــه جامــه
   .هاى جهان امروز و فردا و همگام با دستاوردهاى علمى است نياز

ّهـــاى آيـــين بهـــائى را کـــه موجـــب هـــراس رديـــه  چنـــد ســـر فـــصل از آمـــوزه
  :آوريم نويسان اسالمى شده است در زير مى

مقام واالى انسان و شايستگى . مرکز و محور تعاليم بهائى انسان است
و  انسان ساالرى. ن تأکيد شده استفکرى و روحى او در آثار بهائى فراوا

اينکه انسان بتواند به اوج شايستگى ذاتى خود برسد هدف ديانت 
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با توجه به اين ارج و رتبه، بهائيت اساسى را پى ريزى . بهائى است
ها بتوانند در جوامعى آزاد و پيشرو، با برادرى و صلح و  کند که انسان مى

تعدادها و نيروهاى شگرف آشتى، حاکم بر سرنوشت خود باشند و اس
اى مادى نيست  انسان پديده. نهفته در نهاد خويش را پرورش و بروز دهند

بلکه اصل و منشأيى الهى دارد و روح انسانى او را از ساير حيوانات 
چنين انسانى به خداوند دلبسته است و براى تعالى روح  .دارد ممتاز مى

همۀ اديان را چون از يک . شدبا خود به نماز و نيايش و عبادت پابند مى
پذيرد، در عين حال براى درک مفاهيم معنوى  منبع سرچشمه دارند مى

دينى معتقد به لزوم تحقيق شخصى است و به کشيش و خاخام و آخوند 
اى به نام روحانى و رهبر  بدين لحاظ در ديانت بهائى طبقه. آورد رو نمى

ارج از نفوذ فکرى دينى و غيره وجود ندارد و جستجوى حقيقت، خ
رشد فکرى بشر به اعتقاد . ديگران وظيفۀ فردى انسان قرار گرفته است

ّبهائيان در حدى است که نياز به واسطه بين خدا و پيامبران از يک سو و 
  .کند عامه مردم را از سوى ديگر منتفى مى

همين انسان بر طبق تعاليم بهائى آنچه را که خرد نفى نمايد معتبر 
پذيرد که با علم و عقل در  ّ و دين و مفاهيم آن را تا حدى مىسدناش نمى

بدين قياس، علمى را که بر خالف اعتقادات . تناسب و همراه باشد
دينى او فرمان دهد و بجاى آنکه در خدمت بشر و تکامل او باشد به 

ها، نابودى  اى براى توليد جنگ افزارها، کشتار انسان عنوان وسيله
هکذا دينى . داند د، علم واقعى نمىروى و غيره به کار هاى انسان ارزش

ه که بر خالف علم و عقل سليم به خرافات و اوهام رو آورد، انسان را چ
 و از هدف دين که راستى و پاکى و زن و چه مرد پست و ذليل بخواهد

  .نهد صلح و انسان دوستى است دور بيافتد به کنار مى
ت و عصمت و پاکى و امانت و بر مبناى اخالقى تکيه دارد و عف

  .دهد تقوى را ترويج مى
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آئين بهائى تساوى کامل بين زن و مرد را از ضروريات پيشرفت هر 
کند که بانوان بايد از حقوق و امکانات  داند و بر اين تکيه مى جامعه مى

 ديانت بهائى اصل برابرى زن و مرد را .مند باشند يکسان با مردان بهره
د که نه تنها در ايران دورۀ قاجار زن محروم ايرانى از هنگامى اعالم کر

هيچ حقى برخوردار نبود بلکه در بسيارى از کشورهاى جهان نيز امر 
تعاليم بهائى زن را از قيد و بندهايى که او را . حقوق زنان ناشناخته بود

اسير ساخته بود رها ساخت و مقام واالى او را به عنوان رکنى از اجتماع 
تعليم و تربيت دختران، دوشادوش پسران، اجبارى گشت . شناساندبه او 

 در ازدواج. نمود برداشته شد ّو تمام موانعى که راه ترقى زن را سد مى
 و رعايت حقوق و احترام به او بهائى رضايت زن ضرورى دانسته شد

همسر محدود بر يک زن گرديد و بساط صيغه و متعه و . توصيه گرديد
آثار . گشتنمايد برچيده  ه زن را متاع جنسى مردان مىديگر قوانينى ک

ّبيند و حد و  بهائى زنان را در استعداد فکرى و عقلى با مردان مساوى مى
بر اساس اين آثار، صلح جهانى . شناسد مرزى براى ترقى زنان نمى

هنگامى صورت واقع به خود خواهد گرفت که زنان از حقوق مساوى 
  .هاى کشورى و جهانى قرار گيرند گيرى ام تصميمبرخوردار باشند و در مق

در اين ديانت تعليم و تربيت يک وظيفۀ دينى و مذهبى است و سواد 
آموزى و علم آموزى به کودکان نخستين فريضۀ پدر و مادر بشمار آمده 

  . اهميت فراوان براى تعليم و تربيت دختران قائل استدين ين ا. است
رى يک جامعه و افراد آن را در علم و ديانت بهائى نجات و رستگا

 از کوششى پيگير آموختن سواد مرحلۀ نخستينلذا . داند دانش و تفکر مى
  .ّاندوزى و کسب علم و تحقيق و تدبر است  دانشبراى

ّهر نوع تعصبى را که به جدال و نزاع و خونريزى و دشمنى بکشد نهى 
و زبانى را  ، وطنىّبدين ترتيب نژادپرستى، تعصبات مذهبى. نمايد مى

که به شهادت تاريخ هر کدام بارها آتش فتنه و قتال برپا کرده مردود 
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  .شمارد مى
جويى به همين جهت  داند نه دشمنى و کينه دين را سبب دوستى مى

فساد و آشوب، حتى آنچه قلب انسان ديگرى را بيازارد و يا سبب اندوه 
اه ديگران تشويق و کند و محبت و عشق و فداکارى در ر شود منع مى

  .نمايد تأکيد مى
نهد که فقر  اساسى براى تنظيم امور اقتصادى بر مبانى روحانى بنا مى

کند که  ريزى مى تشکيالتى ادارى پايه. برد و ثروت مفرط را از بين مى
تمام افراد جامعه را در سرنوشت خود با مشورت آزادنه و قبول رأى 

 دموکراسى بنيادين را که هنوز سازد و بدين ترتيب اکثريت شريک مى
  .آورد ّممالک دموکراسى غربى در پى تحقق آنند به واقعيت مى

داند و سرانجام خواستار صلح  ّدين را به کلى از سياست جدا مى
هاى  پايدارى بر روى زمين است، صلحى که از ابتداى تاريخ آرزوى نسل

ت معنوى و بشريت بوده و در اين زمينه به وحدت عالم انسانى، وحد
ها نظر دارد، وحدتى که بتواند ضامنى براى  برادرى جهانى انسان
فرهنگى و ّوحدتى جهانى، بدون آنکه هويت ملى و . صلحى پايدار باشد

  . دار شود حدود و مرزهاى سنتى و تاريخى کشورها خدشه
 هاى بينى هاى آيين بهائى که درست نقطۀ مقابل تنگ ديگر از ويژگى

هاى انديشه و   است احترام به فرهنگ و شيوه به اين ديننويسان ِّرديه
اين ديانت آنچه تمدن امروز و فرداى جهان . احساس ملل مختلف است

سازد يعنى دستاوردهاى همۀ اقوام عالم را از شعر و موسيقى گرفته  را مى
داند و علم و محصوالت  هاى معنوى در خور احترام مى تا عرفان و انديشه

  .گذارد ى بشر را ارج مىفکرى و عقل
 گذاران اين دين، بيش از يکصد آنچه در باال بر شمرديم از قلم بنيان

 سال پيش، از اساس بهائيت شمرده شده و براى هر کدام و پنجاه
 به نظر .ها سند مکتوب از آثار بهاءاهلل و يا عبدالبهاء نقل کرد توان ده مى



171 

ّ ماليان و ان براندازهاى خانم هاست که سبب اصلى مخالفت ما همين
با اين ديانت ) جامعۀ روحانيتبيشتر به نفوذ و فشار (هاى وقت  دولت

  .شده است
هايى که با آن دست بگريبان   جامعۀ بهائى ايران در ميان تمام سختى

بوده کوشيده است اين آمال را به مرحلۀ عمل در آورد و در اين زمينه تا 
يهنان ما حتى اگر با آمدن دينى پس از م هم. ّحد بسيارى موفق بوده است

اسالم موافق نباشند، بهائيان را مردمانى درستکار، راستگو، باوفا و دور 
ّماليان و رژيم اسالمى و  حسابشان از شناسند و  از مفاسد اخالقى مى

بر بهائيان در حمالت و فشارها و آزارهايى که عامالن دست به مزد آنان 
 عکس چه بسيار که در مواقع بال و پريشانى بر. دارند جداست روا مى

پناهگاهى مطمئن براى بهائيان بوده و به نجات ايشان از مرگ و نيستى 
  . اند کوشيده

ترين ديانت  در سطح جهانى جامعۀ بهائى پس از مسيحيت گسترده
ها نفر، شيفتۀ ديانتى که از ايران برخاسته، تعاليم  جهانى است و ميليون

  .اند راهبر زندگانى خود دانستهآن را بهترين 
به اميد روزى باشيم که در سرزمين ما مسلمانان، يهوديان، مسيحيان، 

اى، چون اعضاى  زردشتيان و بهائيان و هر کس با هر اعتقاد و انديشه
يک خانواده در کنار يکديگر زيست کنند به آبادانى و بهروزى آن کشور 

  . عزيز بپردازند


