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و  سالمتی  ی  آرزو با  همراه  ما  گرم  سالم 
موفقیت روزافزون، نثار همراهان و خوانندگان 
بار  که  کنون  ا بهائی شناسی.  فصلنامۀ  گرامی 
با  بتوانیم  تا  داد  توفیق  متعال  خداوند  دیگر 
شما  خدمت  در  فصلنامه  از  دیگر  شمار های 
که مسائلی را در آغاز این  باشیم، به نظر رسید 

شماره یادآور شویم.

شایسته - 1 کار و بیش از هر چیز،  پیش از هر 
الهی  کمک  های  و  الطاف  که شکرگزار  است 
که در این مدت نصیب ما شده است.  باشیم 
او  توفیق  و  فراوان  نعمت  های  گر  ا شک  بدون 
کسب رضای  نبود، نمی توانستیم قدمی در راه 
که  یم  دار امید  یم.  بردار تعالی،  باری  حق، 
بی شمار  نعمت  های  یکایک  شکرگزار  همواره 

ـ  گر بر چنین امر مهمی توانا نیستیمـ  او باشیم و ا
که قطعًا نیستیم ــ این ناتوانی و عجز را هیچ گاه 

از یاد نبریم.

و - 2 مختلف  فراوان،  مشکالت  وجود  با 
آماده  از  می توانست  هریک  که  متفاوت، 
از  کند،  جلوگیری  فصلنامه  به موقع  شدن 
این  کاغذ،  سهمیه  تخصیص  عدم  جمله 
گرامی،  دست اندرکاران  تالش  با  نیز  شماره 
متأسفانه  می شود.  منتشر  مناسب  زمان  در 
کشورمان با آن  که عموم مردم عزیز  تی  مشکال
گرفته  کرونا  گیر  فرا بیماری  از  هستند،  مواجه 
که بسی مایۀ تأسف  ــ  تا معضالت اقتصادی 
گریبان گیر ما نیز بوده و است. از  و تأثر است ــ 
»دو  فرمودند:  که  شده  نقل  کرم؟لص؟  ا پیامبر 
می شوند،  واقع  غفلت  مورد  که  است  نعمت 

سخن سردبیر
سرمقاله
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که اندکی  امنیت و سالمت«.1 هرکدام از آن  ها 
می شود  متوجه  انسان  آنگاه  برود،  دست  از 
است.  داده  دست  از  را  بزرگی  نعمت  چه  که 
و  سالمت  دیگر  بار  الهی  الطاف  با  یم  امیدوار
برای  حالل،  رزق  تحصیل  و  کسب وکار  رونق 

گردد.  کشورمان تأمین  عموم مردم عزیز 

و - 3 نورانی  ماه  دو  با  امسال  بهار  فصل 
مبارک، ماه شعبان و ماه رمضان هم زمان بود. 
ماه شعبان ماهی است که سالروز والدت امام 
شده  واقع  آن  در  سجاد؟امهع؟  امام  و  حسین 
است. همچنین در نیمۀ آن، والدت حضرت 
و  شرافت  مایۀ  که  الزمان؟جع؟  صاحب 
یادآوری  با  آن شده است.  مبارکی  و  میمنت 
به  خداوند،  بی شمار  نعمت  های  همۀ  اینکه 
که  واسطۀ ایشان به ما رسیده است، می یابیم 
کوتاهی  همام  امام  آن  به  نسبت  اندازه  چه  تا 
ما  به  یم  خواستار متعال  خداوند  از  کرده ایم. 
اْلَعاِفَیة  َو  ْمُن 

َ ْ
ِنْعَمَتاِن  َمْجُهوَلَتاِن  ال 1. َقاَل َرُسوُل اهَّلِل؟لص؟  

)فتال نیشابورى، محمدبن احمد، روضة الواعظین و بصیرة 
المتعظین )ط - القدیمة(، انتشارات رضى، قم، چاپ اول: 

1375 ش، ج 2، ص472(.

ساحت  به  خدمت  قصور  این  جبران  توفیق 
چندی  فرماید.  عنایت  را  حضرتش  مقدس 
پیش یکی از عزیزان خاطر های را برای فصلنامۀ 
ایام  مناسب  چون  که  فرستاد  بهائی شناسی 
کانال  در  را  زیبا  خاطرۀ  آن  بود،  شعبان  نیمۀ 
مناسب  که  ازآنجا و  دادیم  قرار  فصلنامه 
در  هست،  نیز  رمضان  مبارک  ماه  روز های 
خواندن  است.  گرفته  قرار  شماره  این  ابتدای 
برای  آن،  تذکرهای  و  این خاطره  بارۀ  چندین 

ما لذت بخش و تکان دهنده است. 

ماه رضوان بهائیان نیز در فصل بهار است. - 4
هرساله  و  می دارند  بزرگ  را  ماه  این  بهائیان 
منتشر  پیامی  آن  مناسبت  به  بیت العدل 
دلیل  حتی  که  است  توجه  جالب  می کند. 
که در ابتدای این ماه  عید بودِن اعیاد رضوان 
و  ناموّجه است  بهائیان  برای عموم  دارد،  قرار 
که مگر  گاه دستمایۀ طنز بین آنان شده است 
عید  باعث  باغی  به  پیامبری  خروج  یا  ورود 
این  اخبار  بخش  در  می گردد؟  روز  آن  شدن 
در  یکی  که  بیت العدل  پیام  دو  برای  شماره، 
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ابتدای سال خورشیدی و یکی هم در ابتدای 
شده  نوشته  تحلیلی  شد،  منتشر  رضوان  ماه 
که  است. به عالوه چندین خبر مرتبط دیگر را 
مناسبت با ایام این فصل دارد، در این شماره 

آورده ایم. 

انتشار این شماره، همچنین مقارن شد با - 5
ارزش  با  روشنگر  و  مهم  کتابی  انتشار  و  احیا 
اسجن  خرید  قدامات  به نام  بسیار  یخی  تار
او در  ثابت است.  اعظم که خاطرات حبیب 
پهلوی  زمان  در  که  نشان می دهد  کتاب  این 
تا  است  داده  انجام  را  اقداماتی  چه  دوم، 
در  بهاءاهلل،  که  را  زندانی  محل  زمین  بتواند 
آنجا  در  ماهی  چند  ناصرالدین شاه،  زمان 
کند.  زندانی بود، تصاحب و سپس بازسازی 
می بینیم  که  شود  می  جالب  آنجا  داستان 
شخص  و  بهائی  تشکیالت  جریان  این  در 
توصیه   های  و  بوده اند  نیز دخیل  شوقی افندی 
کرده اند. به همین مناسبت  مختلفی برای آن 
کتاب را برای  که این  با آقای سیدمقداد نبوی 

انجام  مصاحبه ای  است،  کرده  آماده  انتشار 
آورده ایم. خوانندگان  این شماره  که در  دادیم 
نکات  و  مصاحبه  این  خواندن  به  را  محترم 

مختلف و جالب توجه آن دعوت می کنیم. 

در این شماره مقالۀ ارزشمندی در معرفی  - 
استیو  آقای  بهائی،  منتقدان  از  دیگر  یکی 
و  دقیق  نکات  است.  شده  درج  مارشال، 
برخورد  نیز  و  ایشان  ارزشمند  ریزبینی های 
به  همسرش  و  ایشان  با  بیت العدل  خصمانۀ 
دلیل ابراز آن سخنان، حقایق جالبی را برای 

خوانندگان محترم روشن می کند. 

تبلیغ - 7 با  مرتبط  مقالۀ  چند  شماره  این  در 
روش  های  مقاالت  از  یکی  د اریم.  بهائی  آیین 
مورداستفاده  برای تبلیغ بهائیت را بررسی می کند. 
مقالۀ دیگر بر موضوع تبلیغ کودکان متمرکز شده 
این  در  ترجمه شده  مقالهای  همچنین  است. 
شماره آمده است که پنج کتاب را که دربارۀ آیین 
بهائی نوشته شده اند و بی ارتباط با موضوع تبلیغ 

نیستند،  معرفی می کند. 
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عملکرد - 8 و  عبدالبهاء  دربارۀ  دیگر  مقالۀ 
که  است  پدرش  وصیت نامۀ  به  نسبت  او 
است.  کرده  بررسی  را  آن  یخی  تار جنبۀ  از 
که  است  آمده  مقاله  این  در  مهمی  مدارک 
یخی به آن بخشیده است و بخشی  ارزشی تار
با  بهائیان  بزرگان  و  بهاءاهلل  فرزندان  رفتار  از 

یکدیگر را نشان می دهد.

انشعاب  هایی - 9 دیگر،  ارزشمند  مقالۀ 
شوقی  زعامت  دوران  از  پس  بهائیت  در  که 
با یکدیگر  آنان  و اختالفات  آمد  پدید  افندی 
و همچنین بعضی  با بیت العدل  و خصوصًا 
نیز  بیت العدل  رّد  در  آنان  استدالل  های  از 
آن  به  که  است  گرفته  جای  شماره  این  در 

جایگاه ویژ ه ای بخشیده است.

کردند - 10 منتشر  بهائیان  را  کلیپی  اخیرًا 
محکومیت های  و  فشارها  آن  موضوع  که 
آمده  پدید  بهائیان  از  بعضی  برای  که  است 
از  یکی  جلد  از  عکسی  آن  میان  در  است. 

آورده  نیز  بهائی شناسی  فصلنامه  شماره های 
کنی  نفرت پرا »کمپین  ردیف  در  را  آن  و  شده 
توجه  باید  کرده اند.  قلمداد  بهائیان«  علیه 
همواره  بهائی شناسی  فصلنامه  که  داشت 
هرگز   و  بوده  علمی  مطالب  انتشار  دنبال  به 
در  را  کنی  نفرت پرا یا  خشونت  القاء  هدف 
که  نداشته است. همان طور  چشم انداز خود 
کر شده، از دیدگاه  در شماره های پیشین نیز 
ی  که از بسیار ما عموم بهائیان افرادی هستند 
کار  با  و  ندارند  گاهی  آ خود،  آیین  مطالب  از 
گون  گونا حقایق  به  می توان  که  است  علمی 
که  همان طور  دلیل  همین  به  یافت.  دست 
است،  شده  اشاره  شماره ها  تمام  ابتدای  در 
مختلف  افراد  تحقیقات  و  مقاالت  پذیرای 

در این موضوع هستیم.

از  کافی  بهرۀ  محترم  خوانندگان  یم  امیدوار
گذشته،  این مقاالت داشته باشند و همچون 
خود  انتقادات  و  پیشنهاد ها  نظرات،  از  را  ما 

بهره مند سازند.
�����
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یک: ثبت نام دبیرستان

یگوش  باز بسیار  درعین حال  و  باهوش  بسیار  که  داشتم  نوجوان  دانش آموزی  قبل،  سال  ها 
که با نوجوانان در این  کالس سوم راهنمایی و تقریبًا چهارده ساله بود. معلم  ها و والدینی  بود. 
کرده اند، از حساسیت  های این دورۀ زندگی پسرها، مطلعند. سن بلوغ است و  کار  سن وسال 

که معمواًل در این سن، بین نوجوانان وجود دارد. سرکشی  هایی 

کرده بود و حتی  کالس درس با من برقرار  که سعید نام داشت، ارتباط خوبی در  این دانش آموز 
که نسبت  کند و ضمنًا  از من خواسته بود  گرفته بود تا از این تعامل تشکر  پدرش یک بار تماس 

به برخی از رفتار های او در خانه و به ویژه با مادرش به او تذکر دهم.

از دبیرستان  های خیلی خوب  سال تحصیلی روبه پایان بود و آقا سعید برای ثبت نام در یکی 
که من با دبیرستان  کرده و امتحان ورودی داده بود. پدر او، می دانست  شهر، برگ درخواست پر 
مذکور نیز همکاری داشته ام، بنابراین در برگ درخواست، نام من را به عنوان معرف نوشته بود و 

گرفته و اطالع داده بود. با من هم تماس 

گزینش دانش آموزان در آن دبیرستان،  که مسؤول  چند روزی از تماس پدر سعید نگذشته بود 
گرفت و سؤاالتی دربارۀ سعید پرسید و من هم  که اتفاقًا یکی از اقوام دور ما هم بود، با من تماس 
که ما در  گفت  گزینش به من  کردم. مسؤول  پاسخ دادم و از هوش باال و خانوادۀ خوب او تعریف 

خاطــــرۀ ســـعید 
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که سعید دانش آموز شلوغی است و یکی دوبار هم مصاحبه کننده  کردیم  مصاحبه، احساس 
که او را رد  گرفته بودیم  ی خودمان نیاوردیم. به همین دلیل تصمیم  را دست انداخت؛ اما به رو
گهان نام شما را به عنوان معرف در این فرم  کنیم؛ اما وقتی فرم مربوط به او را بایگانی می کردم، نا
کمال تعجب می بینم  با  با شما به عنوان آخرین مشورت تماس بگیرم. حاال  کردم  دیدم. فکر 
که خیلی از او تعریف می کنید. به نظر شما علت این شیطنت چیست و آیا می شود با چنین 
کردن  را به سمت لودگی و مسخره  کالس درس  که فضای  کنار آمد؟ من نگرانم  دانش آموزی 

کنم. معلمان پیش ببرد و مجبور شوم آخر سال او را اخراج 

گاهی هم  که او شیطنت  های خاص خودش را دارد و  گفتم: واقعیت این است  کردم و  فکری 
کنید و شیطنت  ها را نادیده بگیرید، می شود او را هدایت  گر با او رفاقت  از حد می گذراَند. اما ا
گر جای شما باشم، این دانش آموز  کرد. من ا که شما نگران آن هستید، دور  کرد و از آن مسیری 
تجربۀ من  به  نزند.  او سر  از  نامناسبی  رفتار  که  ثبت نام می کنم. من ضمانت می کنم  را حتمًا 
اعتماد کنید. امتیاز های این نوجوان، خیلی بیشتر از اشکاالت اوست و اصاًل مگر کسی هست 
کار با نوجوان  ها همیشه سخت بوده و سعید هم یک نوجوان است. من  که بدون اشکال باشد. 
کنید، به مشکلی برخورد  گر مسائل تربیتی را درست رعایت  که در برخورد با او، ا مطمئن هستم 
گر در بین سال احساس  نمی کنید. من هم در خدمت شما هستم، او رابطۀ خوبی با من دارد. ا

کنم.  که دستور بفرمایید، با او صحبت  که مشکلی پیش آمده، من حاضرم هرطور  کردید 

گزینش تمام شد و حرف هایم نتیجه داد و او راضی شد و قول داد برای  گفت وگوی من با مسؤول 
کند. ثبت نام سعید مساعدت 
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دو: سوء تفاهم سعید 

گوشی را برداشتم و  تلفن همراهم زنگ خورد و شمارۀ منزل آقا سعید را پشت خط نشان داد. 
کرد  از آن طرف خط، صدای فریاد سعید بلند شد. شروع  گهان به جای سالم،  کردم. نا سالم 
یکسره  گفت.  بدوبیراه  دقیقه  سه  حدود  کرد.  من  نثار  را  ناسزا ها  اقسام  و  انواع  و  دادوفریاد  به 
را  او  که  فهمیدم  حرف  هایش  از  بزنم.  حرف  من  نداد  فرصت  اصاًل  و  کشید  فریاد  تلفن  پشت 
که درموردش  کنایه به او فهمانده اند  کرده اند و با  به دبیرستان فراخوانده اند و دوباره مصاحبه 

که شیطنت  هایی دارد.  کرده اند و می دانند  تحقیق 

که چون نام من را به عنوان معرف در فرم ثبت نام نوشته است، از طرف  کرده بود  گمان  سعید 
که  کرده ام و همین باعث شده  گرفته اند و من هم پشت سر او بدگویی  دبیرستان با من تماس 
کاماًل اشتباه بود و  او را ثبت نام نکنند. قسمت اول فکر او درست بود؛ اما قسمت دوم تصورش 
کنند و شیطنت  هایش را در برابر  که او را ثبت نام  کرده بودم  کاماًل برعکس بود. من تالش  ماجرا 

کم رنگ نشان دهم. امتیاز هایش 

کنم، فایده نکرد. بعد از دو سه دقیقه دادوفریاد و فحش و ناسزا، تلفن را  هرچه خواستم او را آرام 
کشید. خودم را به هوای  گهان قلبم از درد تیر  کردم و درعین حال نا کرد. من خیلی تعجب  قطع 
که متوجه حال بد من شده بودند،  کشیدم. برخی از همکاران  آزاد رساندم و چند نفس عمیق 

کشید تا به حالت اول بازگردم. کمی طول  برایم آب قند آوردند و 

گرفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است؟  وقتی حالم بهتر شد، با مسؤول گزینش آن مدرسه تماس 
کرده اند و دوباره  که به خاطر حرف  های من، بار دیگر سعید را به مدرسه دعوت  او توضیح داد 
گر می خواهد در مدرسه ثبت نام شود، باید نظم و ادب  که ا گفته اند  کرده اند و به او  مصاحبه 
اتفاقًا چند دقیقه قبل، پدرش به  کند و خنده و شوخی را از حد نگذراند.  کت را رعایت  و نزا
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کار ثبت نام او انجام شده است. مدرسه آمده و 

کار ثبت نام انجام شده  که  که برای سعید سوءتفاهم پیش آمده است و هنوز نمی داند  فهمیدم 
کرده اند.   که او را رد  کرده  گمان  است و به اشتباه 

که همین چند دقیقۀ پیش چه بالیی سر  گزینش بگویم  نمی دانستم چه بگویم؟ آیا به مسؤول 
کند و برای این  که ثبت نام را لغو  من آورده و چه حرف  هایی به من زده است؟ آیا از او بخواهم 

کند؟ کنم؟ یا چیزی نگویم و اجازه دهم تا زمان مسأله را حل  بی ادبی، او را تنبیه 

کرده  کنم. من به او خوبی  کردم، دیدم نمی توانم با آیندۀ یک نوجوان این گونه بازی  هرچه فکر 
گزینش  مسؤول  به  را  حقیقت  االن  گر  ا بود.  داده  را  من  خوبی  های  جواب  بدی،  با  او  و  بودم 
وانگهی،  می آمد؛  سعید  سر  بالیی  چه  که  نبود  معلوم  اما  می شد،  خنک  دلم  شاید  می گفتم، 
کالس تربیت  او را در  با تمام شیطنت  ها و سرکشی ها، سعید را خیلی دوست داشتم. خودم 
که به او آسیبی برسد. درعین حال من معلمی باتجربه و  کنم  کاری  کرده بودم و دلم نمی آمد، 
کنم  کم تجربه و چموش. من نمی توانستم خودم را با او مقایسه  جاافتاده بودم و سعید ، نوجوانی 
گرفتم چیزی  کنم، درآن صورت تفاوت میان من و او چه بود؟ باألخره تصمیم  و مانند او رفتار 

کردم.  گوشی را قطع  کردم و  گزینش تشکر  نگویم. از مسؤول 

سه: بازگشت سعید 

آمادۀ  و  بودم  شسته  را  صورت  و  دست  بود.  گذشته  شب  از  پاسی  بودم.  رسیده  خانه  به  تازه 
کسی نبودیم.  کردم، منتظر  گهان زنگ خانه به صدا درآمد. تعجب  که نا خوردن شام می شدم 
که  کردم  کردم، جواب داد، دعوت  گوشی را برداشتم و از نمایشگر آن پدر سعید را دیدم. سالم 

گر می شود شما چند دقیقه بیایید دم در. گفت: ا داخل بیاید. قبول نکرد و 
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کند تا برگردم. از پله  ها پایین رفتم، از حیاط مجتمع محل  گفتم چند دقیقه ای صبر  به همسرم 
طرف  یک  دسته گل  یک  با  سعید  کردم.  باز  را  در  رسیدم.  کوچه  در  به  و  گذشتم  سکونتمان 
کند. به پدرش  ایستاده و سرش را پایین انداخته بود و خجالت می کشید به چشمان من نگاه 

گفت: کردم. پدرش  سالم 

آقا معلم! سعید دچار سوءتفاهم بزرگی شده بود؛ فکر کرده بود که مدرسه ثبت نامش نکرده اند.   
وقتی من عصر به خانه رفتم و به او اطالع دادم که کار ثبت نام انجام شده و مسؤول گزینش گفته 
تماس  ماجرای  ناراحت شد.  و  پشیمان  کرده، خیلی  را  کار  این  توصیۀ شما  به خاطر  فقط  که 
کنیم.  گفتم باید به منزل شما بیاییم و عذرخواهی  گفت. من هم به او  امروزش با شما را به من 
کرده است. تو را به خدا، ماجرای تماس سعید با خودتان را  کمی تند صحبت  که با شما  گفت 

که حتمًا ثبت نام سعید را لغو می کنند.  گزینش اطالع ندهید  به مسؤول 

گل را به من داد و درحالی که چشمانش از شدت اضطراب دودو  در این لحظه سعید جلو آمد و 
گفت: می زد، 

ی مرا نبرید.   کردم. تو را به خدا آبرو آقا معلم ببخشید. من اشتباه 

که آقا سعید ماجرا را برای پدرش هم درست  کردم. فهمیدم  کمی فکر  سرم را پایین انداختم و 
کمی تند با من صحبت نکرده بود؛ از اول تا آخر بر سر من فریاد  تعریف نکرده است. سعید فقط 
کند و فقط  که ترسیده مسأله را با پدرش هم مطرح  گفته بود. فهمیدم  کلی ناسزا  کشیده بود و 
ی بخشش من حساب باز کرده و به در خانه ام آمده است. طفلکی داشت قالب تهی می کرد.  رو
قبول  باید  بود،  آمده  عذرخواهی  برای  که  حاال  سوخت.  اضطرابش  از  ماالمال  قلب  برای  دلم 

می کردم. ناسالمتی من معلمش بودم.
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گزینش  با مسؤول  ، من  آقا سعید  امروز  از تماس  بعد  گفتم:  پدر سعید  به  و  کردم  بلند  را  سرم 
که ثبت نام سعید انجام شده و دراین مورد نگران  گفت  گرفتم. ایشان به من  دبیرستان تماس 
که دیر یا زود متوجه اشتباهش  نباشم. من هم دربارۀ تماس آقا سعید چیزی نگفتم. فهمیدم 
کارساز بوده و ثبت نام سعید انجام شده است. واقعًا  که توصیه ام  می شود. خیلی خوشحالم 
کافی بود.  کوتاه هم  یا تلفن  ید. یک پیامک  بیاور اینجا تشریف  تا  و  نبود زحمت بکشید  الزم 
آقا  یا  شماست  سلیقۀ  زیبایی!  گل  چه  افتادید!  زحمت  به  که  هم  چقدر  نبود.  مهمی  مسألۀ 

سعید ؟

گل بکشانم تا سعید بیشتر شرمنده نشود؛ اما او دوباره جلو آمد.  کردم بحث را به زیبایی  سعی 
خم شد؛ خواست دستم را ببوسد. ممانعت کردم و او را در آغوش گرفتم. بغض سعید در آغوشم 
گزینش، او را ضایع نکرده بودم خوشحال  ترکید. نمی دانم بیشتر به خاطر اینکه دربرابر مسؤول 
ک  و شرمنده بود یا به خاطر آبروداری در برابر پدرش. پیشانی اش را بوسیدم و اشک  هایش را پا

کردم.

چهار: خاتمه

با دسته گل رفتم باال. همسرم با تعجب به دسته گل نگاه کرد. معنی نگاهش این بود که چه کسی 
گل آورده بود؟ چرا این وقت شب؟ چرا داخل نیامد؟ اما من نمی خواستم  کار داشت و چرا  با تو 
که او  ی سعید  را جلوی او ببرم، هرچند  کنم. لزومی نمی دیدم آبرو ماجرا را حتی برای او تعریف 

سعید را اصاًل نمی شناخت. 

گفتم: یکی از دانش آموزان با پدرش آمده بودند برای تشکر. اصرار کردم که داخل بیایند، اما قبول 
گل را دادند و رفتند. نکردند، 



ء

شماره 13        بهار 99

14

اتفاقات و حوادث آن روز جلوی  گذاشتم، تمام  ی بالش  که رو آخر شب موقع خواب، سرم را 
که سرکشی و بی ادبی  که عجله نکرده بودم. خوشحال بودم  چشمم آمد. خیلی خوشحال بودم 
گر  که آیندۀ این نوجوان خراب نشده بود. ا کوبنده همراه نکرده بودم. خوشحال بودم  را با پاسخ 
کند،  کسی نمی توانست مرا سرزنش  را می گفتم،  به پدر سعید ماجرا  یا  گزینش  به مسؤول  من 
ی سعید حفظ شده بود،  کرده بودم، درنتیجه، هم آبرو گفته بودم؛ اما حاال صبوری  واقعیت را 
کردۀ خود خیلی شادمان بودم و خدا را شکر  گرفته بود. از  هم ثبت نام شده بود و هم درس بزرگی 

ی سرم خراب شد. با خودم اندیشیدم: گهان فکری مثل آوار، رو که نا می کردم 

کار را    ی یک نفر را نبردی و بدی را با خوبی جواب دادی و آن فرد خطا آقا معلم! یک بار آبرو
که هر روز و هر  کردی و حاال این قدر خوشحالی! اما در برابر خدای مهربانی  کار تربیت  با این 
نمی کند،  تو سلب  از  را  بی کرانش  نعمت  های  و درعین حال،  را می بیند  تو  ساعت، خطا های 

کرنش نمی کنی؟

یم. هر روز و هر ساعت، با نعمت  هایش به ما خوبی می کند و    آقا معلم! خیلی خدای خوبی دار
ی ما نمی آورد که ما، هر روز و هر ساعت، با اشتباهات و سرکشی هایمان، با رفتار های  اصاًل به رو
او،  و برخالف رضایت  او درمی افتیم  با  و ناسپاسی هایمان،  با ناشکری  ها  نابجایمان،  و  زشت 

یمان را جلوی دیگران نمی برد. هیچ وقت ضایعمان نمی کند. حرکت می کنیم. هیچ وقت آبرو

خدا    به  نمی خواهی  ببری؟  دسته گل  برایش  و  ی  برو خدا  خانۀ  در  به  نمی خواهی  معلم!  آقا 
کنی؟ وقتش نرسیده است بگویی  که شرمند ه ای؟ نمی خواهی به اشتباهاتت اعتراف  بگویی 
که دربرابر این همه ناسپاسی، مرا عقوبت نمی کنی و با تکرار  که خدایا، تو بسیار صبور و بردباری 

نعمت هایت، بازهم دست دوستی به سوی من دراز می کنی.
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کرامت    کجا و  که خدای من! رفتار های زشت و بد من  آقا معلم! وقتش نرسیده است بگویی 
کرد؟ من بند ه ای جاهل  کجا؟ مگر می توان خوبی  های تو را با بدی  های من مقایسه  و بردباری تو 
و ناسپاسم و تو آقایی بخشاینده و مهربان. خدای من، عذرخواهی و پوزش خواهی مرا بپذیر و از 

خطاهایم درگذر و بر آن  ها قلم عفو بکش.

به    بزنی؟  با خدا حرف  یت نمی شود  ی؟ رو برو به در خانٔه خدا  آقا معلم! خجالت می کشی 
پدرت بگو تو را تا خانۀ خدا همراهی کند. الزم هم نیست سیر تا پیاز قضیه را برای پدرت تعریف 
کنی. فقط بگو همراهت بیاید. پدر دسته گل را هم می خرد. پدر بلد است چگونه سر صحبت را 
کن و بگو: ای امام  کند تا خداوند، زودتر و راحت تر از تو بگذرد. پدرت را در دل صدا  با خدا باز 
که خدای مهربان،  کرده است. می دانم  کمرم را خم  گناهان،  زمان، ای پدر امت! سنگینی بار 
کنید و  شما را دوست دارد و وساطت شما را رد نمی کند. آیا می شود مرا تا در خانۀ خدا همراهی 

یم نیاورد و همه را باهم ببخشاید؟ از خدای مهربان بخواهید، خطا های من را به رو

بخشی از دعای ابوحمزه ثمالی:
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کرونائیات بیت العدل

کرونا در  نوروز امسال به بهانۀ شیوع بیماری 
سطح جهان، بیانیه ای جدید از بیت العدل 
که اخیرًا این نهاد در پیش  صادر شد. روالی 
بوده  مختلف  بهانه  های  به  پرگویی  گرفته، 
به  بیت العدل  اعضای  که  جایی  تا  است، 
ایام رضوان  تا  این متن، حتی  اعتراف خود 
که هرساله بیانیه ای صادر می کردند، تحمل 
بیانیه  های  این  در  هرچند  ندیدند.  جایز  را 
جامعۀ  حال  به  مفیدی  مورد  کمتر  مکرر 
شاید  هم  بار  این  است،  شده  یافت  بهائی 
به  ارجاع  بیانیه،  متن  در  نکته  مهم ترین 
تعویق  و  ملی  محافل  جدید  تصمیمات 
با  هم  آن  امر،  اداری  برنامه  های  از  برخی 
به طور  که  اقدامی  بود؛  قاره ای  مشاوران  نظر 
انجام  همیشه  بیانیه  این  بدون  معمول 
تی  تشکیال ساختار  طبق  زیرا  بود.  گرفته 
کاری  هر  انجام  برای  بهائی،  هر  بهائیت، 
پس  کند.  هماهنگی  خود  مافوق  با  باید 

ارجاع به تصمیمات محافل ملی و مشاوران 
به  بیانیه  زائد و صدور  امری  قاره ای، اصواًل 
نمی رسد،  به نظر  منطقی  چندان  بهانه  این 
کار یک اقدام ظاهرفریب برای  مگر آنکه این 
پاسخ حداقلی به درخواست  ها و مراجعات 
نیز  گذشته  در  باشد.  بوده  بهائی  جامعۀ 
مشابه این پیام   و این پاسخ  های بی راهکار، 
مثال،  به عنوان  است؛  شده  دیده  به وفور 
 1993 ژانویه   24 مورخ  نامۀ  در  بیت العدل 
بود  پرسیده  که  احباء  از  یکی  به  خطاب 
اتفاق  به  مشورت  با  بهائی  شوهر  و  زن  گر  “ا
نمایند؟”  اتخاذ  باید  راهی  چه  نرسند،  نظر 
باید  شوهری  و  زن  هر   ...“ می دهد:  پاسخ 
چه  تحت  دقیقًا  که  بگیرند  تصمیم  خود 
مرد  از  زن  )تبعیت  تبعیتی  چنین  شرایطی 
هیچ  عماًل  و  گیرد...”  صورت  بالعکس(  یا 
به  را  احباء  و  نکرد  بیان  را  معینی  راه حل 

خودشان ارجاع داد. 

روی خــــــط خبـــــــــر
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بیشتر  بیانیه ها،  تسلسل  این  می رسد  به نظر 
این  از  بهائی  توقع جامعۀ  به  کنشی است  وا
پیش  مختلف  مسائل  به  مؤثر  ورود  در  نهاد 
پاسخ گویی  توقع  حداقل،  یا  بهائیان  ی  رو
گاهی شوری  اما  این نهاد به اعضای خود، 
می رسد  حدی  به  بیت العدل  دست پخت 
که زبان دوستان را هم به اعتراض می گشاید. 

به بیان دقیق تر بهائیان جهان انتظار داشتند 
و  خاورمیانه  در  کرونا  همه گیری  شرایط  در 
از  گزارشی  بیت العدل  اشغالی،  فلسطین 
صد ها  سالمت  حفظ  برای  خود  اقدامات 
بدهد  حیفا  تشکیالت  در  مستقر  بهائی 
در  مستقر  ساختمان  های  تعطیلی  خبر  و 
باغ  های بهائی و بازگشت بهائیان مستقر در 
جان  حفظ  برای  را  مبدأ  کشور های  به  آنجا 
که روند  کند، آن هم در شرایطی  افراد اعالم 
همه گیری در سرزمین  های اشغالی منجر به 
گسترده  تعطیلی  های  و  تجمعات  همۀ  لغو 
برخالف  متأسفانه،  بود.  شده  کشور  آن  در 
گسترش فعالیت  ها  تصور، در متن بیانیه، از 
گفته  لفافه  در  گویی  است،  شده  صحبت 
شده است که جان انسان  ها در قبال اهداف 
تی ارزشی ندارد،  و برنامه  های توسعۀ تشکیال

که آمده : “... فّعالّیت  های مجّدانه ای  آنجا 
کند با جدیت ادامه  که هرجا شرایط ایجاب 

می یابد”. 

تی از جان صد ها  به راستی کدام کار تشکیال
مهم تر  حیفا  در  مستقر  داوطلب  و  کارمند 
تا لحظۀ  را )حداقل  این  بیت العدل  که  بود 
نگارش این متن( رسمًا اعالم نکرده است. 
یارتی  ز سفر  برنامۀ  که  شرایطی  در  هم  آن 
سیاست  های  با  حیفا،  به  جهان  بهائیان 
سرزمین  های  به  کشور ها  اتباع  تردد  کاهش 
کرونا، عماًل  اشغالی، به علت شیوع بیماری 

لغو شده است. 

این  در  بیت العدل  بود  توقع  دیگر  ازسوی 
موقعیت  این  در  که  کند  اعالم  بیانیه 
برنامه  های  برای  پول  جمع آوری  حساس، 
مقبرۀ  و  یادبود  بنای  مانند  میلیاردی 
درشت  و  ریز  پروژۀ  صد ها  و  عبدالبهاء 
در  جهان  بهائیان  پول  با  که  بیت العدل 
فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان انجام 
و درعوض در همان  می شود، متوقف شده 
مشکالت  رفع  و  سالمت  صرف  کشور ها 
بیماری  همه گیری  براثر  بهائیان  اقتصادی 
کالن  هزینه های  چند  هر  شد.  خواهد 
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سازمان جهانی بهائیت محتاج منابع پیدا 
و پنهان دیگری نیز هست.

قبال  در  بیت العدل  مالی  پاسخ گویی  عدم 
هنگفت  پول  های  شدن  هزینه  چگونه 
و  تبرعات  حقوق اهلل،  تحت عنوان  یافتی  در
گلدان  های  در  بهائیان  واریزی  وجوه  حتی 
سؤاالت  بهائیان  برای  همیشه  ضیافت، 
بیت العدل  اما  است،  کرده  ایجاد  یادی  ز
این  به  پرداختن  به جای  می دهد  ترجیح 
کند  بسنده  دعا  برای  دعوت  به  دغدغه  ها 
احساسات  گرفتن  بازی  به  با  این گونه  و 

خود  به حق  دغدعه  های  از  را  آن  ها  بهائیان 
کند. منحرف 

به جای  بیانه  این  در  نبود  بهتر  به راستی  آیا 
توقف  خبر  عبدالبهاء،  از  دعایی  نقل 
عبدالبهاء،  مقبره  ساختمانی  عملیات 
و صرفه جویی  کارکنان  برای حفظ سالمت 
اعالم  را  بهائی،  جامعه  هزینه  های  در 
از  بیت العدل  اعضای  کی  تا  می کردند؟ 
گردش مالی هنگفت دالری خود  شفافیت 
حسابرسی  گونه  هر  از  و  بود  خواهند  گریزان 

می توانند دوری بجویند؟

تصویری از طرح مقبره عبدالبهاء در حیفا
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مصادف  رضوان،  ایام  ابتدای  در  هرساله 
پیام  مهم ترین  معمواًل  اردیبهشت،  اول  با 
بهائیان جهان صادر  به  بیت العدل خطاب 
می شود، پیامی که امسال مانند تمام اتفاقات 
کرونایی به خود  دیگر تا حدودی رنگ و بوی 

گرفته بود. 
اشاره  با  بیت العدل  پیام،  ابتدای  همان  در 
آن  جهان،  در  کووید19  ویروس  اثرات  به 
که  نامید  جهانگیر”  و  ک  هولنا “خطری  را 
تمام ملل جهان  آن در  اندوه”  و  رنج  “امواج 
بیت العدل  البته  است.  انتشار  درحال 
توضیح نداد که چطور این رنج و اندوه جهانی 
با آمدن سیدعلی محمد باب به عنوان منجی 
و نجات دهنده بشریت از ظلم و ستم  پایان 
نگرفت و با ظهور ایشان اوضاع بسیار وخیم تر 

از گذشته شد و همچنین بحرانی تر! 
که چرا به بیت العدل  سؤال مهم تر این است 
که به عقیده بهائیان ملهم به الهامات الهی 
راه حل  و  نشده  الهام  درست  راهکار  است 
ارائه  مشکالت  این  حل  برای  نجات بخشی 
شود  گفته  است  ممکن  هرچند  نگردید؟ 
هیچ راه حلی بشری برای مشکل کنونی وجود 

که بیت العدل بخواهد راهکاری برای  ندارد 
کند، دراین صورت این خود اعترافی  آن ذکر 
ک به پوچی ادعای “ملهم بودن  است دردنا
اثباتی است برای عدم  و  الهامات الهی”  به 
خدا  دست  وعده داده شده،  الهی  حمایت 
است  آن  طبیعی  انتظار  و  است  باز  همواره 
که جمیع معصومان بدون سعی و خطا برای 

بشریت  راه حل نجات بخشی ارائه کنند.
البته در کتاب مفاوضات، جناب عبدالبهاء 
ذکر  غیبی  الهامات  رسیدن  برای  شرطی 
“بیت العدل  می نویسند  که  آنجا  کرده اند، 
انتخاب  یعنی  الزمه،  شرائط  به  گر  ا عمومی 
ت تشکیل شود، آن عدل در تحت 

ّ
جمیع مل

)صفحۀ  است”  حّق  حمایت  و  عصمت 
وقتی  یعنی  فکری  چارچوب  این  در   .)122
بیت العدل  کالم  و  بیان  در  الهامی  هیچ 
اعظم جاری نیست، این نشانگر آن است که 
بیت العدل فعلی از مشروعیت الزم برخوردار 
نیست. جالب تر آنکه در همین پیام شعارزده 
و  ملی  محافل  نقش  از  شده  تالش  بازهم 
با  انتخاباتی،  برنامه  های  در  قاره  مشاوران 
ادبیاتی حماسی حمایت شود تا چالش  های 

به بهانۀ پیام 2020 رضوان بیت العدل
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کند،  کم رنگ  پیش روی انتخابات بهائی را 
و  نظارت  بدون  انتخابات  این  هرچند 
اتفاق  یک  و  ندارد  برگزاری  ارزش  شفافیت 
خواهد  بهائی  جامعه  حرکت  روند  در  بی اثر 

بود.
کاش بیت العدل هم با نگاهی منصفانه  ای 
به چگونگی برپایی انتخابات آزاد در جهان، 
این  تکرار  در  سعی  به جای  می توانست 
زیرساخت  های  حداقل  انتخاباتی،  شوی 
آزاد  واقعًا  دمکراتیک  انتخابات  یک  برپایی 

کند تا  با ورود شفافیت در  را در آینده ایجاد 
کوچک و بزرگ آتی، به جای تکرار  انتخابات 
و انتخاب افراد قبلی شاهد روح جدیدی در 

کالبد فرتوت تشکیالت بهائی باشیم.
هم  دنیایی  سادۀ  راهکار های  برخی  حتی 
واقع بینی  نشانگر  می توانست  میان  این  در 
مانند  باشد.  بحرانی  شرایط  در  بیت العدل 
فعال  بهائیان  کار  و  کسب  تداوم  به  توصیه 
ایام  در  پزشکی  ملزومات  فروش  و  خرید  در 
که نشان دهندۀ  محرمۀ بهائی و عید رضوان 
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دغدغه مندی ظاهری تشکیالت در سالمت 
اینکه  توضیح  می بود.  جامعه  عمومی 
کرونا نیز  تشکیالت بهائی حتی در اوج شیوع 
مذهبی  اصطالح  به  تعطیلی  از  نشد  حاضر 
کمال تأسف حتی  خود صرف نظر نماید. با 
بهائی  فعاالن  که  دیدیم  هم  شرایط  این  در 
رضوان  ایام  حرام  روز  سه  در  سالمت،  حوزٔه 
تصمیمات  به خاطر   را  خود  کار  کسب  و 
اشتباه ر ها کردند بدون توجه به اینکه ممکن 
آسیب  جامعه  عمومی  سالمت  به  است 

بیشتری وارد شود.  
به راستی اگر جان بهائیان “مهد امراهلل” برای 
بیت العدل پشیزی ارزش داشت، مانند پاپ 
و  بیماران  سالمتی  برای  دعا  به  کاتولیک، 
ورشکستگان کرونا بسنده نمی کرد و اعتراضی 
ناعادالنه  تحریم  های  به  نمادین  هرچند 
می آمد.  عمل  به  پیام  این  در  ایران  مردم 
گروهی از حیفانشینان بعد  شاید الزم است 
تا  بزنند  واتیکان  به  سری  کرونا،  قرنطینۀ  از 
مردم  همۀ  امروز  شیشه ای  جهان  در  بدانند 
جهانی  تریبون  های  موضع گیری  های  شاهد 
با  مخالفت  در  کوتاه  جمله ای  هستند. 
تحریم  ها در این بیانیه، اگرچه تأثیری بیشتر 
کاخ سفید  گوش سردمداران  از نطق پاپ در 

نداشت، اما می توانست حداقل نشان دهندۀ 
عدم همراهی تشکیالت بهائی، به خصوص 
بیت العدل، به این ظلم آشکار بر نوع بشریت 
که روزبه روز مدارک  بوده باشد. این همراهی 
ازسوی  می شود،  منتشر  اثباتش  در  بیشتری 
بهائی  جمعیت  به خصوص  مردم،  همۀ 
بس  گناهی  و  سؤال برانگیز  ایران  کن  سا
مشخص  هنوز  و  بود  خواهد  نابخشودنی 
نیست بیت العدل چه برنامه ای برای مواجهه 
با  بهائی  مقامات  همکاری  اسناد  افشای  با 
سناتور های جنگ طلب و تحریم گر واشنگتن 

دارد؟
وقتی به این مهم ترین پیام ساالنۀ رکن اصلی 
بیندازیم،  مجدد  نگاهی  بهائی،  تشکیالت 
که  است  این  می شود  آشکارتر  که  واقعیتی 
واقعًا بود یا نبود این پیام چه تأثیری در زندگی 
بهائی  یک  زندگی  تا  بهائی  جهانی  جامعۀ 
سادۀ روستایی خواهد داشت؟ آیا این نهاد که 
ساالنه میلیون  ها بلکه میلیارد ها دالر از جیب 
برنامه  های  صرف  و...  عالم  بهائیان  تک تک 
پنهان و آشکار تشکیالتی خود می کند، بنایی 
بر تغییر رویکرد خود ندارد تا حداقل با شفافیت 
به عنوان یک نهاد مدنی نقشی مفید در زندگی 

اجتماعی بهائیان عالم ایفا کند؟
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همۀ  ید١٩  کوو ویروس  که  کرونایی  ایام  در 
رنج  و  هراس  و  غم  در  را  جهان  کشور های 
جناب  است،  برده  فرو  بهت  و  بیماری  و 
بهائیان  سایۀ  در  رهبر  کمال آبادی،  فرزام 
کارگزار  و  تی  »چین« و عنصر مرموز، تشکیال
اظهار  کلیپی  در  بیت العدل  بین المللی 
که: »این  ها اولش است و انتقام  داشته است 

کبیر بهاءاهلل در پیش است«!  کبر  ا

که  است  معنی  بدین  ایشان  فرمایش  این 
است  معتقد  بهائی،  تشکیالت  عضو  این 
که به عدد نوزده )عدد  ید ١٩  کوو که ویروس 
توسط  است،  مفتخر  هم  بهائیان(  مقدس 
از  تا  است  شده  ارسال  بهاءاهلل،  جناب 
تازه  و  بگیرد  انتقام  بهائی  آیین  مخالفان 
کبیر  کبر  انتقام بزرگ تر در راه است تا انتقام ا
که  گرفته شود! البد به این جرم  از جهانیان 
ی زمین به آیین  چرا هفت میلیارد انسان رو
بهائی اقبال ننمودند و تعداد واقعی بهائیان 
بعد از ١٨٠ سال از حدود دوملیون نفر تجاوز 

نکرده است! 

گشت وگذار های  در  کمال آبادی  جناب 
تشکیالت  ازسوی  خود،  یتی  مأمور
نامزد  جوبایدن  دیدار  به  اسرائیل نشین، 
شتافت  هم  آمریکا   ٢٠٢٠ یاست جمهوری  ر
تقدیم  ایشان  به  قدردانی  رم  به  هدیه ای  و 
انجام  هم  محرمانه ای  کرات  مذا و  نمود 
معاون  جوبایدن  بدانید  است  جالب  داد. 
فعلی  نامزد  و  امریکا  سابق  رئیس جمهور 
در  که   ٢٠٢٠ یاست جمهوری  ر انتخابات 
کسی  همان  می شود،  برگزار  امسال  نوامبر 
حملۀ  به  ارشد  سناتور  به عنوان  که  است 
آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٦ رأی مثبت داد 
کردنشین،  و طرح تجزیۀ عراق به سه بخش 
او  کرد.  مطرح  را  سنی نشین  و  شیعه نشین 
شبکۀ  به  فردا،  رادیو  گزارش  به  همچنین 
یک  »من  گفت:  اسرائیل  تلویزیون  اول 
کاتولیک،  کاتولیک معتقد هستم و مانند هر 
که  می فشارم  پای  اصل  این  بر  سرسختانه 
مسیحی  آنکه  از  قبل  خوب  کاتولیک  یک 
من  و  باشد  خوب  یهودی  یک  باید  باشد، 

انتقام کبیر در راه است!
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را یک  آنکه مسیحی باشم خود  از  نیز پیش 
افتخار  بلکه  این،  تنها  نه  و  یهودی می دانم 
دارم که بگویم که من یک صهیونیست هستم 
و به صهیونیست بودن خود افتخار می کنم 
یهودیان  ملی گرایی  و  اسرائیل  وجود  به  و 
می کنید  فکر  حال  پایبندم«.  سخت 
از  نمایندگی  به  کمال آبادی  فرزام  جناب 
محرمانه ای  کرات  مذا چه  بهائی  تشکیالت 
امریکا  آینده  یاست جمهوری  ر نامزد  این  با 
درحال  دادوستد هایی  چه  و  داشته  است 
فریبا  برادر  کمال آبادی  فرزام  است؟  انجام 

رهبری  کادر  اعضای  از  یکی  کمال آبادی، 
بهائی  یك  به عنوان  که  است  ایران  بهائیان 
از  اطاعت  و  سیاست  در  دخالت  عدم  به 
حکومت  ها معتقد است! ولی در واقع خود 
است،  سیاست  عرصٔه  در  فعال  یگری  باز
مقدس  جایگاه  مستقلی  مقالٔه  در  باید 
تفکر  در  صهیونیسم  اندیشٔه  و  صهیون  کوه 
تا  گیرد  قرار  مستند  بررسی  مرئ  بهائیت 
و  بایدن ها  و  مشترک  فصل  که  شود  روشن 

کجاست. کمال آبادی ها در  فرزام 

کمال آبادی و جوبایدن   تصویر منتشر شده از دیدار فرزام 
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آوریل   ٢٧ با  است  برابر  اردیبهشت  هشتم 
بهائی  جامعۀ  تاریخ  در  مهمی  روز  که 
در  روز  این  در  تواریخ  براساس  است. 
طی  انگلستان  دولت  سال١٩٢٠میالدى، 
در  عبدالبهاء  خدماتی   به خاطر  تشریفاتی 
در  انگلستان  اشغالگر  ارتش  آذوقۀ  تأمین 
این  و  بود  کرده  قحطی  شرایط  در  فلسطین 
کار موجب پیروزی آن  ها و اشغال فلسطین 
شایستۀ  گردید،  انگلیس  قوای  توسط 
و لقب    knighthood پهلوانی  دریافت نشان 
واالی  sir   ازسوی پادشاه و امپراطوری بریتانیا 
تشخیص داده شد و این لقب و نشان طی 
تشریفاتی با نواختن موسیقی و اجرای سرود 
)قرن  گردید  إعطا  ایشان  به  انگلستان  ملی 
و  این نشان  بدیع، شوقی افندى، ص25 (. 
خدمات  که  می شد  اهداء  کسانی  به  لقب 
شایانی را به امپراطورى انگلستان می نمودند. 
بعضی از بهائیان اعطای این لقب را ازسوی 
اهداف  عبدالبهاء،  به  بریتانیا  امپراطوری 
غله  انبار های  گشودن  در  او  انسان دوستانۀ 
در شرایط قحطی به روی مردم توجیه کرده اند 

کدام  زیرا  است،  نادرستی  توجیه  البته  که 
که  را  کردن  به مردمی  کمك  ارتش اشغالگر 
در حال جنگ با او هستند، تقدیر می کند و 
با اعطای باالترین نشان رسمی ارج می نهد؟! 
همچنین در صورت صحت ادعای بهائیان، 
تصمیم  می تواند  پاشا  جمال  دلیلی  چه  به 
داشته باشد که عبدالبهاء و خانوادۀ ایشان را 
کرمل مصلوب سازد و از طرف دیگر  کوه  در 
انگلستان  وقت  خارجۀ  امور  وزیر  بالفور  لرد 
در  انگلیس  سپاه  فرماندۀ  النبی  جنرال  به 
که "بجمیع قوی  فلسطین دستور اکید دهد 
عبدالبهاء  حضرت  صیانت  و  حفظ  در 
بکوشد"؟  حضرت  آن  دوستان  و  عائله  و 
به  خدمت  این  ص 32- 42(  )همان، 
دربرابر  انگلیس  شکست  درحال  ارتش 
مقاومت مردم فلسطین انجام شده و بنابراین 
شایستۀ تقدیر تشخیص داده شد. به همین 
بر  انگلیس  قوای  تسلط  از  عبدالبهاء  دلیل 
فلسطین بسیار خرسند شده و دست به دعا 
برداشته و این چنین برای دوام شوکت پادشاه 
سراپردۀ  »بارالها  می کند:  دعا  انگلستان 

سالگرد اعطای لقب Sir به عبدالبهاء
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و  است  شده  برپا  سرزمین  این  در  عدالت 
پروردگارا  و سپاس می گویم...  را شکر  تو  من 
امپراتور بزرگ ژرژ پنجم پادشاه انگلستان را به 
توفیقات رحمانیت  مؤید بدار و سایۀ بلندپایۀ 
پایدار  )فلسطین(  جلیل  اقلیم  این  بر  را  او 
ساز.« )مکاتیب عبدالبهاء ج3 ص 347(.  
آن نشان پهلوانی و لقبsir  و  این دعا ها برای 
که  است  شرایطی  در  امپراطوری  انگلیس 
جنایات آن کشور در هند و دیگر مستعمره  ها 
کشور  به  خیانت  هایش  و  جنایت  ها  حتی  و 
خود ما ایران، که موجب مرگ میلیون  ها نفر در 
گرسنگی و جنگ شده بود  شرایط قحطی و 
که هنوز هم  و دشمنی دیرینه اش با مردم ما 

پر  بسیار  دارد،  ادامه  مختلف  شکل  های  به 
معناست. این تاریخ و این واقعه برای همیشه 
در خاطرۀ تاریخی ملت ما باقی خواهد ماند. 
تصمیم  بهائی  تشکیالت  که  است  جالب 
دارد سال آینده، مراسم صدمین سال نامبرده 
کشور ها  را طی مراسمی در همۀ  شخصیت 
آن  واقعیت  کند.  برگزار  ما  کشور  ازجمله 
کالنی به  که  عبدالبهاء نه تنها آذوقه  است 
کبیر هدیه نمود )که  ارتش اشغالگر بریتانیای 
نهانخانٔه  در  او  فراوان  توانمندی های  از  خود 
فعالیت هایش حکایت دارد(، بلکه خدمات 
پیر   استعمارگر  دولت  برای  دیگری  متعدد 

انجام داد که مقاله مستقلی می طلبد.

عکس مراسم اعطای نشان شوالیه عبدالبهاء در حیفا



ء

شماره 13        بهار 99

26

یکی از روش  ها و شعار هایی که مبلغان بهائی 
اصلی  شگرد  به عنوان  آن  از  سال  سال  های 
ورود به اذهان جامعه بهره می برند طرح »تحری 
دوازده گانۀ  تعالیم  از  یکی  به عنوان  حقیقت” 
کردن  پیدا  برای  همواره  آن  ها  است.  بهائیت 
کم اطالع  افراد  و  جوانان  بین  در  شنوا  گوشی 
روحیۀ  تحریک  با  می کنند  سعی  جامعه 
حقیقت جویی مخاطبان، با انواع شعبده  های 
کالمی، خود را محق جلوه دهند. در این میان 
البته از هیچ ترفندی فروگذار نبوده اند و یکی از 
راهکار های شناخته شدۀ آنان تحریف و تقطیع 

منابع و سخنان مسلمانان بوده و هست. 
لزوم  درمورد  حیدری  آیت اهلل  از  کلیپی  اخیرا 
تجدید ادیان، مورد استناد محافل بهائی به ویژه 
در خارج از کشور قرار گرفت که در شبکه  های 
و  پرداختند  آن  گستردۀ  نشر  به  اجتماعی 
به عنوان شاهدی از بیانات علمای اسالم برای 
کردند.  آمدن دین دیگری بعد از اسالم عنوان 
این کلیپ را با عناوین و به اصطالح کپشن  ها 
ارسال  گروه ها  در  متعدد  زیرنویس  های   و 
می کردند که گویا نظر اسالم از زبان یک روحانی 

چنین بیان شده است.

را  بیانی  و  کالم  هر  که  بهائی  یک  برای  البته 
الجرم باید با تشکیالت بهائی هماهنگ نماید، 
این حد از آزاداندیشی در بین مسلمانان قابل 
ممکن  مسلمانان  میان  در  که  نیست  درک 
تبیین،  و  تحقیق  مقام  در  شخصی  است 
با علمای دیگر داشته  کاماًل متفاوت  نظراتی 
باشد. چنانچه در پژوهش  های خانم مارگریت 
واربرگ )جامعه شناس دانمارکی( آمده است: 
تحقیقی  کار  و  اثر  هر  موظفند  بهائیان  “تمام 
کار  دربارۀ آیین خود را، حتی اگر قرار باشد آن 
کادمیک  تحقیقی و مطالعاتی به یک نشست آ
عرضه شود، قبل از انتشار، برای تأیید مطالب و 
محتوای آن، به تشکیالت بهائی عرضه کنند.«1 
مسلمانان  میان  در  ساختاری  چنین  طبعًا 
1. Warburg, Margit, Citizens of the World: a history 
and sociology of the Bahais in a globalisation per 
spective, Leiden, Boston: Brill, 2006, P69 

 به نقل از:
[Universal House of Justice], “The Policy of Pre 
publication Review. On behalf of the Universal 
House of Justice, enclosed to a letter to an indi 
vidual dated 5 October 1993”, The Bahá’í Studies 
Review, vol. 3, 1994, pp. 43–45; [Universal House 
of Justice], “Further Comments on Bahá’í Schol 
arship. From a letter on behalf of the Universal 
House of Justice, dated 19 October 1993”, The 
Bahá’í Studies Review, vol. 3, 1994, pp. 46–49.

تحری حقیقت، ادعایی حقیقی یا بهانه ای برای دیده شدن ؟ 
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هیچ گاه حاکم نبوده است، اما حداقل توقع از 
کل  مدعیان آموزۀ تحری حقیقت، مراجعه به 
امر  این  و چنانچه  بود  سخنرانی مورد استناد 
گوینده و یا دفتر  مقدور نبود نیز می توان از خود 
ایشان استعالم نمود که خوشبختانه در این مورد 

استفساریۀ دفتر ایشان به شرح زیر منتشر شد:
با سالم و احترام

1. پیش تر، چندین بار اعالم شده که کلیپ  های 
قضاوت  معیار  نباید  تصویری،  و  صوتی  کوتاه 
قرار  اهلل حیدری  آیت  دربارۀ دیدگاه  های  نهایی 
می آید،  پیش  ابهام  که  مواردی  در  لذا  گیرند. 
ک در مشخص شدن برداشت صحیح، بیان  مال
یا تلگرام  از طریق سایت  دفتر آیت اهلل حیدری 

رسمی ایشان است. 
2. از دیدگاه آیت اهلل حیدری، بدون تردید اسالم 
و پیامبر اکرم حضرت محمد؟لص؟، آخرین دین 
و پیامبر الهی است و هیچ دین و پیامبر دیگری 
قرار نیست در آینده ازسوی خداوند متعال نازل 
و فرستاده شود. از همین رو برداشت معتقدان 
به بهائیت از مبنای آیت اهلل حیدری، کاماًل خطا 
و خالف واقع است و ما یک چنین برداشتی را 

تکذیب می کنیم.
3. از نظر آیت اهلل حیدری، خدای متعال در طول 
ادیان،  اصلی  گوهر  بودن  ثابت  عین  در  تاریخ، 
منزلۀ سطح  به  که  را -  شریعت  های متعددی 

توسط   - است  ادیان  اصلی  محتوای  بیرونِی 
پیامبران مختلف نازل فرموده است، تا ادیان از 
گوناگون  قابلیت انطباق با شرایط و اقتضائات 
در زمان  ها و مکان  های مختلف برخوردار باشند. 
و  آخرین  به عنوان  اسالم  دین  راستا،  همین  در 
اما  شده،  نازل  خداوند  ازسوی  دین  کامل ترین 
و  متغیرات  با  آن  ثابت  اصول  انطباق  سازوکار 
نیاز های جدید جوامع بشری، در درون خود آن 
تعبیه شده که عبارت است از اجتهاد پویای آن 
دسته از فقها )مجتهد در اصول و فروع دین به 
نحو توأمان و نه هر آن کس که فقط فقه می داند!(، 
گاه به تحوالت و  که قائل به نظریۀ زمان و مکان و آ
نیاز های متغیر بشری بوده و می توانند نظر اسالم را 

دربارۀ احکام و مسائل نوپدید، بیان کنند.
که  4. بنابراین دین اسالم، دین جاودانی است 
گرفته و قابل  خداوند متعال برای بشریت درنظر 
نسخ و تجدید نیست و هر ادعایی مبنی بر ظهور 

دین و پیامبر جدید، از دیدگاه ما مردود است. 
موفق باشید
باید منتظر ماند و دید چند نفر از این مدعیان 
در  را  تقطیع شده  کلیپ  که  حقیقت  تحری 
کرده اند،  منتشر  خود  صفحات  و  کانال  ها 
حاضرند این پاسخ را نیز اکنون منتشر کنند، یا 
اگر در صحت این بیانیه تردیدی دارند، خود از 

دفتر مذکور استفسار کنند. 
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احیای کتاب اقدامات خرید سجن اکبر

مصاحبه با  سید مقداد نبوی  رضوی



شرح  کبر  ا سجن  خرید  اقدامات  کتاب 
ثابت  حبیب  کوشش های  خودنوشت 
برای  پهلوی دوم(  دورۀ  )بهائی سرشناس 
محل  زمانی  که  است  زمینی  تملک 
در  بهاءاهلل،  حسین علی  میرزا  زندان 
نافرجام  از سوء قصد  سال 8 12ق. پس 
گروهی از بابیان به ناصرالدین شاه قاجار 
مکان  آن  بهائیان،  نگاه  در  است.  بوده 
سال  به  بار  نخستین  برای  که  بود  جایی 
بر  خداوندی  الهام  و  وحی  ق.   12 9
در  شد.  نازل  بهاءاهلل  حسین علی  میرزا 
حبیب  روشانه  نهان  تعامل  کتاب  این 
مانع تراشی های  و  دولت مردان  با  ثابت 
کار  آن  انجام  مسیر  در  حکیمی  ابراهیم 
بهائی  تشکیالت  ارتباطات  همچنین  و 
پرداخته  ثابت  حبیب  با  افندی  شوقی  و 
داده  مهمی  یخی  تار ارزش  آن  به  و  شده 
امسال خوشبختانه  بهار  است. در فصل 
کتاب توسط نشر نگاه معاصر منتشر  این 
که این  یخی باالیی  شد. با توجه ارزش تار
سید  آقای  با  را  مصاحبه ای  دارد،  کتاب 
کتاب را احیا  که این  مقداد نبوی رضوی 
آشنایی  بتوانیم  تا  دادیم  انجام  کرده اند، 
که  اتفاقاتی  و  کتاب  محتوای  با  بیشتری 
برای خرید زمین سجن افتاده است، پیدا 
گفتگوی  کنیم. در ادامه خالصه ای از این 
خوانندگان  برای  را  شده  انجام  ارزشمند 

کرده  ایم. محترم   ارائه 
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تملک  را  بهاءاهلل  حسینعلی  میرزا  زندان  محل 
که این محل  یم  که در ادامه به آن می پرداز نماید 
چه اهمیتی برای بهائیت داشته است، چه از نظر 
یخی و چه از نظر اعتقادی و ایشان شرح داده  تار
کرده و با چه موانعی مواجه  کوشش هایی  که چه 
گذاشته تا  شده و چگونه این مانع ها را پشت سر 

سرانجام توانسته آن مکان را به تصرف درآورد. 

را  ثابت  حبیب  به  کتاب  این  انتساب  ب: 
این نسخه  به  و چگونه  چطور مشخص می کنید 

ید؟ اطمینان دار

اسناد  ک  ساوا در  ثابت  حبیب  از  ببینید!  ن: 
انقالب  اسناد  مرکز  در  است.  موجود  یادی  ز
نام  به  هست  مفصلی  مجموعۀ  یک  اسالمی 
ک«.  ساوا اسناد  روایت  به  پهلوی  عصر  »رجال 
روایت  به  پهلوی  عصر  »رجال  مجلدات  از  یکی 
ک؛ حبیب ثابت پاسال« است. آنجا  اسناد ساوا
کتاب  این  در  را  آنها  من  که  هست  سند  تا  سه 
خانوادۀ  را  سجن  زمین  که  می دهد  نشان  آوردم. 
هدیه  ایران  بهائیان  جامعۀ  به  و  خریدند  ثابت 
می رساند،  اثبات  به  را  مسئله  کاماًل  این  کردند. 
که  می رسد  ذهنم  به  االن  که  چیزی  آن  یعنی 
و  آن دست بگذارم  ی  قاطع رو به ضرس  بخواهم 
ی انتساب این کتاب به حبیب ثابت پافشاری  رو
با  دارد  هم خوانی  کاماًل  است.  اسناد  این  بکنم، 

کتاب. متن 

نبوی  مقداد  سّید  آقای  جناب  خدمت  در  ب: 
اخیرًا  که  سجن  کتاب  مورد  در  و  هستیم  رضوی 
کشیدند و  ایشان زحمت تصحیح و احیای آن را 
توسط نشر نگاه معاصر منتشر شده، مصاحبه ای 
هماهنگ کردیم و بعضی از سؤاالت را می خواهیم 
ایشان  توضیحات  از  و  بپرسیم  ایشان  خدمت  از 

کنیم.  استفاده 

که از خدمتتان  جناب آقای نبوی! اولین سؤالی 
کجا  از  کتاب  این  متن  اصل  که  است  این  دارم 
به دست آمد و چگونه این متن آماده شده و شما 

ی آن انجام دادید؟ کارهایی رو چه 

ن: بسم اهلل الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از شما 
عرض  باید  شدید،  متقبل  که  زحمتی  خاطر  به 
حروف چینی  نسخۀ  یک  کتاب  این  که  کنم 
کتابخانۀ  در  که  است  به فرد  منححصر  شدٔه 
بهائی پژوهی  مؤسسۀ  و  می شود  نگهداری  ملی 
پس  تا  گذاشت  من  اختیار  در  را  آن  اصالحات 
ما  که  کاری  خوب؛  برسد.  چاپ  به  تحقیق،  از 
داشت،  نسخه  یک  فقط  چون  دادیم،  انجام 
حالت  تا  چند  که  نیست  خطی  نسخۀ  مثل 
کار  گون و با خطوط مختلف از آن باشد، لذا  گونا
حروف چینی جدید انجام شد و آن قسمت هایی 
چه  شد.  اضافه  داشت،  توضیح  به  احتیاج  که 
دیباچه ای  کتاب.  مقدمۀ  در  چه  متن،  داخل 
کتاب  این  اسم  شد.  افزوده  کتاب  این  بر  نیز 
شامل  و  است  کبر«  ا سجن  خرید  »اقدامات 
تا  داده  انجام  ثابت  حبیب  که  است  گزارشاتی 
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دیگر  جاهای  که  ید  دار شما  دیگری  قرائن  ب: 
و  کرده  و تالش  ثابت هست  از حبیب  ردپاهایی 

کرده؟ این ملک را خریداری 

با  شده  انجام  مکاتبات  و  کتاب  متن  بله.  ن: 
کاماًل  این را نشان می دهد. تشکیالت بهائی 

ب: پس این هم جزو آن قرائن است.

ن: بله. 

که من حبیب ثابتم و یا  کتاب نوشته  ب: در آن 
کجا می توان مطمئن شد متن  چیزی شبیه آن؟ از 

را خود حبیب ثابت نوشته است؟ 

که جریان از چه قرار است.  کاماًل نوشته  ن: بله. 

آن  قدیمی  تألیف  با  کتاب  اصلی  نسخه  ن: 
که  کتاب  نگارش  نحوه  است،  موجود 

نشانگر  دارد،  گزارش گونه  حالت 
اینکه  صحت متن است، مضافًا به 

و  بهائی  افراد  اسامی  به  کتاب  در 
تأیید  که  شده  اشاره  آن ها  مکاتبات 
حبیب  توسط  کار  این  که  می کند 

بر  عالوه  است.  گرفته  صورت  ثابت 
که  است  موجود  نیز  دیگری  قرائن  این 

ارث  تقسیم  ماجرای  در  ثابت  حبیب 
شوقی افندی دستمزد خود را از 
که بحث  گرفته است  کار  این 

مستقلی دارد.

می رسد،  حکیم الملک  به  وقتی  کتاب،  متن  در 
خاطر  به  و  است  ازلی  الملک  حکیم  می گوید 
کتاب  ازلی بودنش جلوی شما را می گیرد. می گوید 
با اجازۀ محرمانۀ حکیم الملک  نیز  »بیان فارسی« 
چاپ شد. ما دست خط محّمدصادق ابراهیمی 
که »بیان فارسی« را چاپ  )شهید بیان( را داریم، 
کرده، سرگذشت را نوشته. تاریخ چاپ بیان با زمان 
یکسان  حکیم الملک  سوم  نخست وزیری  تاریخ 
می توانیم  قرینه ها  این  از  است. 
ولی  بیاوریم،  دست  به 
خیلی  که  قرینه ای  آن 
فعاًل  و  است  محکم 
روی  می آید  ذهنم  به 
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آن دست بگذاریم، سه عدد سند ساواک است. 
سال  بیست  حدود  برای  البته  که  است  نامه  سه 
چه  نمی دانیم  ما  سال  بیست  این  در  است.  بعد 
خریده  زمین  این  سی  دهۀ  یعنی  است.  گذشته 
بهائیت  به  انقالب،  آستانۀ  در  سال  5،  شده، 
هدیه شده که بعد هم انقالب شده و بساط بهائیان 

به هم ریخت. من شنیدم و در آن 
که آنجا را بهائیان  کتاب هم آوردم 
اوضاع  دیدند  وقتی  و  ساختند، 
روی  ریخته،  هم  به  آنها  احوال  و 
که  پوشاندند  و  ریختند  ک  آن خا
عکسش را هم اینجا داریم. جایش 
پلیس  هفتم  ادارۀ  محّل  در  هم 
گاهی تهران در حدود سبزه میدان  آ
دلیل  هم  اسناد  این  است.  بازار 
خوبی است بر  انتساب این کتاب 

به حبیب ثابت.

که  کوشش ها و این تالش ها این است  جریان این 
مبارکۀ  توقیعات  کتاب  در  که  توقیعی  در  شوقی 
است،  شده  چاپ   1952 ــ   1955 سال های  بین 
سطح  در  بهائیت  گسترش  برای  را  ده ساله  نقشۀ 
به  هست  مهمی  کتاب  یک  کرد.  طراحی  جهان 
نام »راهنمای نقشۀ ده ساله« نوشته محّمد لبیب 
آمده است.  کتاب  این  در  او هم  اسم  از قضا  که 
باشد.  قرینه ای  می تواند  خودش  حد  در  هم  این 
بهائیت  که  کشیده  مفصلی  نقشه های  آنجا 
نظر  از  نقشه ها  این  یابد.  گسترش  باید  چطور 

نشان  مخاطب  به  را  مسئله  ساده  خیلی  که  این 
و  است  خوب  خیلی  تصویری،  به صورت  بدهد 
عظمت نقشۀ ده ساله را در نگاه شوقی و بهائی ها 
و طرحی که شوقی انجام داده بود، نشان می دهد. 
که در هدف  یکی از مواد نقشۀ ده ساله این است 
مدینه  در  رضوان  باغ  »تملک  می گوید:  هفدهم 
اهلل«، یعنی همان باغ نجیب پاشا 
عید  در  بهاءاهلل،  که  بغداد(   )در 
اعالم  محدود  صورت  به  رضوان، 
هدف  ادامۀ  کرد.  من یظهره اللهی 
محل  »ابتیاع  است:  این  هفدهم 
رحمان  جمال  کبر  ا سجن  مقر  و 
نقطۀ  مشهد  و  طهران  مدینۀ  در 
مجلس  و  تبریز  مدینۀ  در  بیان 
در  شدید  جبل  در  حضرت  آن 

آذربایجان.« 

تهران،  در  کبر   ا سجن  خوب؛ 
مشهد  بود؛  شده  زندانی  او  که  است  بوده  جایی 
در  است  باب  اعدام  محل  تبریز  در  بیان  نقطۀ 
که آنجا بوده و محبس او در  میدان صاحب االمر 
که االن  جبل شدید یعنی چهریق. قلعۀ چهریق 

محلش موجود هست.

کو؟ ب: چهریق یا ما

کو ارض باسط است. ارض باسط، آنجا  ن: نه، ما
کاماًل  که برایش مالیم تر بوده ولی در چهریق دیگر 
به جبل شدید  آن  از  لذا  مسئله سخت می شود، 

آمریکا  مقیم  ثابت   حبیب 
ده ساله  نقشۀ  وقتی  بوده، 
می گیرد  تصمیم  می بیند،  را 
هدف  از  قسمت  این 
بیاید  کند،  را عملی  هفدهم 
بخرد.  را  کبر  ا سجن  محل 
نظر  از  کبر  ا سجن  خوب؛ 
شاید  اعتقادی  و  تاریخی 
بتوانیم بگوییم در درجۀ اّول 

در نگاه بهائی هاست. 
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شدید  جبل  فارسی«  »بیان  کتاب  در  و  کرده  یاد 
عکس  دارم.  من  هم  را  فعلی اش  عکس  و  گفته 
که  قدیمش هست و عکس جدیدش هم هست 

گرفتند. رفتند عکس 

حبیب ثابت

کالنی بود.  کن آمریکا و ثروتمند  حبیب ثابت سا
بهائی شده  یهودی  پدرش  داشت.  یهودی  تبار 
نشان  آوردیم،  کتاب  در  ما  که  عکس هایی  بود. 
آمریکا  جمهور  رئیس  نیکسون  با  که  می دهد 
از  که  است  آن  منظورم  است،   داشته  ارتباط 
آمریکا  جامعٔه  در  نیز  اجتماعی  و  سیاسی  نظر 
هم  مثبت  نگاه  در  است.  بوده  باالیی   حد  در 
شخص  باشیم،  داشته  توجه  مسئله  به  بخواهیم 
نداشته  چندانی  رسمی  دانش  است.  کارآفرینی 

دوچرخه  گردی  شا از  خودش  کوشش  با  ولی 
شرکت های  است،  رسیده  همه چیز  به  سازی 
کتاب  مقدمۀ  در  است.  کرده  تأسیس  را  یادی  ز
نوشته  ک«  ساوا اسناد  روایت  به  ثابت  »حبیب 
از  بعد  که  داشتند  را  اعتقاد  این  برخی  که  شده 
ایران  فرد  ثروتمندترین  ثابت  حبیب  ایران،  شاه 
بزرگراه  شمالی  قسمت  در  االن  که  منزلش  بوده. 
نلسون ماندالست، یعنی جردن اسبق و آفریقای 
است،  معروف  تهران«  ورسای  »کاخ  به  سابق، 
دوران  کاخ های سلطنتی  از  یکی  به سبک  چون 
پادشاهی فرانسه ساخته شده و در زمان خودش 
ی مقیم آمریکا بوده،  بزرگ ترین خانۀ تهران بوده. و
می گیرد  تصمیم  می بیند،  را  ده ساله  نقشۀ  وقتی 
کند، بیاید  این قسمت از هدف هفدهم را عملی 
از  کبر  ا سجن  خوب؛  بخرد.  را  کبر  ا سجن  محل 
بگوییم  بتوانیم  شاید  اعتقادی  و  یخی  تار نظر 
چون  چرا؟  بهائی هاست.  نگاه  در  اّول  درجۀ  در 
که در سال 9 12 قمری در  بهاءاهلل مدعی است 
آنجا به مقام من یظهره اللهی مبعوث شده است، 
به  بابی ها  از  گروهی  نافرجام  قصد  سوء  از  بعد 
جان ناصرالدین شاه قاجار سبب شد بابی کشی 
بزرگان  از  بسیاری  بیفتد.  راه  تهران  در  سختی 
ی  که در درجۀ اّول می توانیم رو کشته شدند  بابیه 
که باب و صبح  یم  شیخ علی عظیم دست بگذار
کرده  ازل از او  به عنوان »سلطان منصور بیان« یاد 
آن  ازل  صبح  است.  بوده  بابیه  دوم  نفر  و  بودند 

زمان مخفی بوده، او نفر دوم بابیه بوده.



ء

شماره 13        بهار 99

34

ب: می گفتند نفر اّول است؟

من،  نگاه  در  ندارم.  قبول  من  عنوان  هیچ  به  ن: 
یعنی  کرده اند.  اشتباه  طباطبایی  محیط  آقای 
هست  قسمت  هایی  یک  ایشان  مقالۀ  همان  در 
که نشان می دهد صبح ازل نفر  از »نقطة الکاف« 
آورده، حتی در مقاله شان  را  بوده، عبارت ها  اّول 
سلطان  هستم.  ازلیه  ثمرۀ  نایب  »من  که:  آورده 

منصور و نایب حضرت ازلیه هستم.« 

ب: ترشیزی است.

ابجد  به  شیخ علی  ترشیزی.  شیخ علی  ن: 
می شود »عظیم«. باب به او لقب عظیم داده بود 
و به حضرت عظیم معروف بوده، سلطان منصور 
می شود.  کشته  بابی کشی  این  جریان  در  بیان؛ 
قصد  سوء  این  در  دخالت  اتهام  به  هم  بهاءاهلل 
»تنبیه  کتاب  در  ازلی ها  هرچند  شد،  دستگیر 
گاهی  که بهاءاهلل بدون آ النائمین« مدعی هستند 
یخته بود  صبح ازل طرح کشتن ناصرالدین شاه را ر
و به امثال عظیم و دیگر بزرگان بابیه چنان وانمود 
کرده بود که صبح ازل به این مسئله رضایت دارد. 
چون واسطۀ بین صبح ازل مخفی شده )جانشین 
که  باب( و پیروان باب، بهاءاهلل بود، بنابر نامه ای 
بهائی ها هم صدور  و خود  کرده  او صادر  به  باب 
دیگری  تفسیرهای  اما  دارند،  قبول  را  نامه  این 
یم. ما  که اینجا نمی خواهیم به آن بپرداز می کنند 
گفته اند، چون مدرکی  ازلی ها درست  نمی گوییم 
که  این  دربارۀ  ازلی ها  ادعای  بگوییم  که  یم  ندار

درست  بود  یخته  ر را  نقشه  این  طرح  بهاءاهلل 
که  که هست این است  است، اما یک مسئله ای 
کشته شدن باب در سال   12 قمری  از ابتدای 
باغ  در  بهاءاهلل  من یظهره اللهی  دعوت  اعالن  تا 
در  بوده  محدود  اعالم  که  بغداد  در  پاشا  نجیب 
 1283 سال  بعدش،  سال  چهار  و   ،1279 سال 
کرده،  علنی  را  خودش  دعوت  ادرنه  شهر  در  که 
که  افتاده  اتفاق  بابی  حوزۀ  در  وقایع  یک سری 
روایت  یک  ازلی ها  است.  مهم  خیلی  هم  بعضًا 
متفق  که  می آید  پیش  گاه  دارند.  وقایع  این  از 
گاه  ی چگونگی اتفاق افتادن آن واقعه.  هستند رو
کثری از  که اختالف دارند. در تعداد ا پیش می آید 
اینها، ما اسنادی را به دست آوردیم. مثاًل، وزارت 
در  عثمانی  نخست وزیری  آرشیو  یا  ایران  خارجۀ 
که نشان می دهد روایت ازلی ها درست  استانبول 
کردند. لذا،  بوده و بهائی ها در اینجا قلب ماهیت 
در مجموع، در این بازۀ زمانی 17 ساله )  12 تا 
گر حادثه ای اتفاق افتاده باشد و این دو  1283(، ا
کرده باشند  گروه به صورت مختلف آن را روایت 
کدامشان  ببینیم  که  باشیم  نداشته  سندی  ما  و 
ازلی ها  سمت  به  بیشتر  من  می گویند،  درست 
که سندهای  میل می کنم، چون در تمام مواردی 
دیگری پیدا شده یا روایت هایی که قطعی است و 
از جای دیگری جز حوزۀ بهائی و ازلی پیدا شده، 
ما می بینیم حق با ازلی ها بوده. لذا در این مسئله 
که  هم به صورت جدی می توانیم احتمال بدهیم 
طراح بهاءاهلل بوده، گو این که ما هیچ سند دیگری 

یم.  ندار
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ب: به جز حرف های عزیه خانم.

ن: بله، به جز حرف های عزیه خانم.

ب: سند مهمی است، چون خواهرش است.

ن: بله؛ خواهرش است. حرف مهمی است ولی 
یم. یعنی، تا جایی  هیچ مدرک دیگری ما االن ندار

گر اشتباه  که در خاطرم هست، ا
که  می گویند  آنها  حتی  نکنم، 
به  را  مسئله  عظیم  علی  شیخ 
که بهاءاهلل یا صبح  گرفت  عهده 

کنند.  ازل نجات پیدا 

می گوید:  هم  شوقی  ب: 
در   اصاًل  بود.«  افجه  »بهاءاهلل 

کار می کرد؟ افجه چه 

ن: بله؛ خبر داشت. 

راه  »سر  می گوید:  بعد،  ب: 
نیاوران به زرگنده رفت!« 

به  وابسته  او  شوهر  که  خواهرش  منزل  به  ن: 
حسینعلی  میرزا  اتهام  این  با  بود.  روس  سفارت 
می شود.  زندان  روانۀ  و  می شود  دستگیر  بهاءاهلل 
که همسر میرزا مجیدخان آهی بوده )از  خواهرش 
ملتجی  روس  سفیر  به  روسیه(،  سفارت  منشیان 
می شود. این طبق روایت اسداهلل فاضل مازندرانی 
یخ ظهور الحق« است. سفیر  در جلد چهارم »تار
که: »او را  روسیه به ناصرالدین شاه پیغام می دهد 

کنید!« حکومت در زندان انداختن او اصرار  آزاد 
امانتی  بدانید  »ببرید ولی  داشته، سفیر می گوید: 
میرزا  شود!«  دست درازی  او  به  نباید  ماست! 
حسینعلی بهاء، آن موقع بهاءاهلل نبوده. چون لقب 
»بهاء« را به اتفاق نقل ازلی ها و بهائی ها، قرةالعین 
داده  او  به   )12 4 سال  )در  بدشت  صحرای  در 
که بعد  که در لوحی هم  اینجاست  بود و جالب 
از بدشت است، یعنی در حدود 
صبح  که  است  و   12   12 5
گرفته،  قرار  باب  توجه  مورد  ازل 
میرزا  به  خطاب  لوحی  باب 
می کند  صادر  بهاء  حسینعلی 
و  کنی!«  مراقبت  او  از  »باید  که: 
که تا آخر  بر اساس این لوح بوده 
که صبح ازل مخفی بود، بهاءاهلل 
را  بهاء  لقب  آنجا  بوده.  واسطه 
که  گفته: »238«  و  نبرده  کار  به 
یعنی  است.  حسینعلی  ابجد 
که او ملقب  باب یا خبر نداشته 
نکرده  تصویب  فهمیده،  هم  گر  ا یا  بهاء،  به  شده 
این  از  بعد  که  هست  هم  دیگر  سند  یک  بوده! 
لوح است. به نظر می رسد برای اواخر ایام حیات 
باب است. آنجا اسم چند نفر از بزرگان بابیه ذکر 
فرستاده  برایشان  آذربایجان  از  الواحی  که  شده 
با عنوان  ازل  از صبح  برسد.  به دستشان  تا  شده 
»ثمرۀ ازلیه« یاد می شود اما از بهاءاهلل با نام 238 
یاد می شود. یعنی هنوز در دورۀ باب ایشان به آن 
اهلل  اسم  لقب  او  به  باب  که  بود  نرسیده  جایگاه 

در  دخالت  اتهام  به  بهاءاهلل 
شد،  دستگیر  قصد  سوء  این 
تنبیه  کتاب  در  ازلی ها  چند  هر 
که  هستند  مدعی  النائمین 
بهاءاهلل  را  کار  این  طرح  اصاًل 
گاهی صبح  آ ریخته بود. بدون 
ناصرالدین  کشتن  طرح  ازل 
امثال  به  و  بود  ریخته  را  شاه 
عظیم و دیگر بزرگان بابیه چنان 
ازل  که صبح  بود  کرده  وانمود 

به این مسئله رضایت دارد.
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از اسامی  با یکی  را  یعنی اسم حسینعلی  بدهد. 
خداوند از نظر ابجدی مطابقت بدهد و آن اسم را 
لقب او بکند. یحیی از نظر ابجدی می شود ازل. 
از  شیخ علی  ازل.  یحیی  میرزا  لذا  االزل.  اهلل  اسم 
العظیم. مال  نظر ابجدی می شود عظیم. اسم اهلل 
محّمدعلی بارفروشی اسم اهلل القدوس، حضرت 
قدوس به او می گویند. بهاءاهلل به آن مقام نرسیده 
جناب  بوده.  بهاء  حسینعلی  میرزا  است.  بوده 
می کند،  من یظهره اللهی  ادعای  که  بعدها  بهاء. 
گفته: »طوبی  کتاب »بیان فارسی«  چون باب در 
لمن ینظر الی نظم بهاء اهلل«، این را برمی گرداند به 
بهاءاهلل.  می کند  را  خودش  لقب  اهلل.  یظهره  من 
را  بهاء  لقب  کرده.  خودش  نبوده،  بهاءاهلل  یعنی 
در  بود.  نکرده  قبول  یا  نداشته،  خبر  آن  از  باب  یا 

که  لسان باب، میرزا حسینعلی همان 238 است 
عدد ابجد حسینعلی است. 

چند ماهی ایشان به زندان می افتد تا این که طبق 
)ص13(  النائمین  تنبیه  در  خانم  عزیه  ادعای 
)ج5،  الحق  ظهور  یخ  تار در  مازندرانی  فاضل  و 
فاطمه خانم،  و  عزیه خانم  همین  ص489(، 
تا آخر  و  ازل هستند  که هر دو طرفدار  خواهرانش 
کلثوم  مادرشان،  همراه  به  بودند،  او  طرفدار  هم 
که  می روند  نوری  آقاخان  میرزا  منزل  به  خانم، 
صدراعظم وقت بوده و نسبت خویشاوندی با این 
جمله  از  نفیس  هدیۀ  چند  داشته،  هم  خانواده 
ادعیه  مجموعه  و  میرعماد  خط  به  حافظ  دیوان 
نیز  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  خط  به  بوده  منسوب  که 
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همراه  به  نور  کور  تا قریۀ  در  مرتع  قطعه  سه  قبالۀ 
بوده  پدرش  که  را  نوری  بزرگ  میرزا  از  خطوطی 
در  که  دیگر  چیزهایی  و  بوده  اّولی  تراز  خطاط  و 
یخ آمده ظاهرًا به او می دهند، سرانجام آزادش  تار
حرکت  او  و  برود  ایران  از  که  شرطی  به  می کنند 
الحق«  ظهور  یخ  »تار در  بغداد.  طرف  به  می کند 
مملکت  بیا  اصاًل  گفت  روسیه  »سفیر  که:  آمده 
ما! ولی حضرت بهاءاهلل خودشان قبول نکردند و 
به سمت بغداد رفتند« و این نگاه مثبت روس ها 
کرد. حاال  به بهائیت تا سال های سال ادامه پیدا 
پشت پرده اش با کمک اسناد به دست می آید. اما 
یخ های خود بهائی ها به دست  که از تار آن چیزی 
که سفیر دولت روسیه )کینیاز  می آید، این است 
بهاءاهلل  کمۀ  محا جریان  در  مستقیمًا  دالگورکی( 
دیگر  خالف  بر  بهاءاهلل  هم  دلیل  این  به  و  بوده 
به  تنها  و  کرد  پیدا  نجات  اعدام  حکم  از  بابیان 
گفتۀ شوقی در قرن  تبعید به عراق محکوم شد. به 
لوحی  طی  بعد  سالیانی  بهاءاهلل  شخص  بدیع، 
یادآور  را  تزار روسیه این حمایت سفیر  به  خطاب 
ارتقاء  مقامی  به  را  تزار  قدردانی،  پاس  به  و  شده 
این  ندارد.1  اطالع  آن  از  خداوند  جز  که  می دهد 
که بعدها مدعی شد: »من  جریان حبس بهاءاهلل 
یظهره اهلل هستم.«  که من  زندان فهمیدم  این  در 
چرا اینجا را دست می گذارد؟ چون باب در کتاب 
کل خیر  »بیان عربی« می گوید: »و فی سنة التسع 
خوبی ها  تمام  به  شما  نهم  سال  در  تدرکون.« 

فیض،  محسن  کتاب:  به  کنید  ع  رجو بیشتر  گاهى  آ برای   1
گوی، 1387ش. جای پای تزار، انتشارات 

کالم  می رسید. خوب؛ از نظر پیروان باب این یک 
ازلی ها می گویند:  بیفتد.  اتفاق  باید  الهی است. 
صبح  توسط  نور  کتاب  که  بود  سالی  تسع  »سنۀ 
مبسوطی  کتاب  یک  شد.«  نوشته  بغداد  در  ازل 
است به سبک قرآن و سوره سوره است. مثل قرآن 
سوره سوره است و آنجا صادر شده به قول ازلی ها 
گاه:  کردستانی مطلع و آ و به قول دکتر سعیدخان 
»پر از غلط های صرفی و نحوی است.« بهائی ها 
می گویند: »نه، این مبعوث شدن بهاءاهلل به مقام 
من یظهره اللهی بوده است در زندان تهران.« خب؛ 
دارند  ادعا  بهائیان  که  است  جایی  اولین  این 
بهاءاهلل  حسینعلی  میرزا  بر  جدید  شریعت  وحی 
یخی و اعتقادی  صادر شده است، لذا از نظر تار
دارد  قرار  اهمیت  از  اول  تراز  در  بگوییم  می توانیم 
کبر«. در ادبیات بهائی  که اسمش هست »سجن ا
نقشۀ  در  شوقی  کبر.  ا سجن  می گویند:  آن  به 
منتسب  کن  اما تمام  بود  گرفته  تصمیم  ده ساله 
به امر بهائی خریده بشود و تحت مالکیت او قرار 
از  که  از نوادگان ورقا  گیرد. دکتر علی محّمد ورقا، 
بزرگان شان هست، وکیل شوقی و امین حقوق اهلل 
می خواست  او  وکالت  به  شوقی  و  بوده،  ایران  در 
حبیب  بیاید.  در  خودش  تملک  به  کن  اما آن 
به  داشت،  بهائیت  به  که  ایمانی  خاطر  به  ثابت 
یادی به بهائیت کرد،  شهادت اسناد کمک های ز
و   حیفا  در  اعالی  مقام  ایوان  ساخت   پول  مثاًل 
که به قبر باب منسوب است، او داده  ساختمانی 
تصمیم  او  است.  داده  انجام  دیگری  کارهای  و 
آن  بخرد.  را  سجن  شوقی  توصیه  به  که  می گیرد 
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و  می کند  پی گیری  بهائی  مطلعین  از  را  زمین 
زمینی  بوده.  چطور  و  بوده  کجا  می پرسد  می رود 
گرفته  قرار  بازار  بانک ملی شعبۀ  که پشت  است 
مدرسه ای  رفیق  بانک  عامل  مدیر  خوب  است. 
حبیب  دبستانی  هم دورۀ  ناصر.  آقای  بوده،  او 
ثابت بوده در مدرسۀ تربیت. مدرسۀ تربیت یک 
که از زمان قاجار ساخته  مدرسۀ آمریکایی است 

آشکار  را  بهائی  ایمان  و  شد 
مسلمانان  لذا  نمی کردند، 
درس  آنجا  می رفتند  هم 
مسلمانان  حتی  می خواندند. 
گاهی  متدین هم بچه هایشان را 
درس  بروند  آنجا  می گذاشتند 
از  بودند.  هم  با  اینها  بخوانند. 
فرصت استفاده می کند که رفیق 

قدیمی اش شده مدیر عامل بانک ملی.

ب: ناصر مسلمان است؟

بهائی  این  می داند  و  است  مسلمان  بله.  ن: 
سهل گیر  اصطالح  به  مسلمان  خوب  ولی  است. 
با  قبل  هفته  دو  هفته  یک  »ما  می گوید:  است. 
که اینجا یک ساختمان  یک شرکتی قراداد بستیم 
و  یم  بساز را  ملی  بانک  انبار  ساختمان  یم.  بساز
و آن مجری هم  کرد  را هم نمی شود فسخ  قرارداد 
کاری نمی توانیم  کرده، ما دیگر  کار را شروع  آمده 
ثابت  اینجا تالش های حبیب  از  انجام بدهیم.« 

شروع می شود.

ب: این سال  3 است؟

ن: خیر؛ سال 1332 است.

ب: شوقی زنده است؟

ن: شوقی زنده است و  خبر دارد. از قضا نکته ای 
این است  یم  آن دست می گذار ی  رو ادامه  در  که 
خبر  کارها  این  تمام  از  شوقی  که 
داشته و حکایت می کند. تالش ها 
مسئله  جلو  می رود  می شود.  شروع 
را مطرح می کند و آن هئیت امنای 
بانک ملی هم بعضی هایشان موافق 
وسط،  این  غیرموافق؛  بعضی  و 
صورت  به  می آید  حکیمی  ابراهیم 
حاال  می کند.  مخالفت  جدی 
کیست؟ ابراهیم حکیمی  حکیمی 
پدرش  که  است  قاجار  دورۀ  معروف  رجال  از 
ابوالحسن حکیم باشی طبیب معروفی بوده  میرزا 
است. عمویش از پدرش مهم تر، میرزا محمودخان 
که وزیر دربار مظفرالدین شاه بوده.  حکیم الملک 
شاید به خاطر عمویش، او هم در دربار قاجار ورود 
پیدا می کند. تحصیالت طب در فرانسه داشته، 
که  قاجار  مظفرالدین شاه  طبیب  می شود  لذا 
کتاب آورده ام. در سال های جوانی  عکسش را در 
پا همراهش بوده. در  در سفر مظفرالدین شاه در ارو
یس، با تشکیالت فراماسونری  دورۀ طبابت در پار
را  تشکیالت  این  می گیرد  تصمیم  می شود،  آشنا 
در ایران هم به وجود بیاورد، لذا از اعضای مؤسس 

خبر  و   است  زنده  شوقی 
که  نکته ای  قضا  از  دارد. 
دست  آن  روی  ادامه  در 
که  است  این  می گذاریم 
کارها  این  تمام  از  شوقی 
حکایت  و  داشته  خبر 

می کند. 
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مشروطیت  دورۀ  در  ایران  فراماسونری  رسمی  لژ 
است، یعنی لژ بیداری ایرانیان. دیگر وارد مسائل 
مناصب  هم  پهلوی  دورۀ  در  و  می شود  سیاسی 
اتفاق  حوادث  این  که  زمانی  در  و  داشته،  باال 

می افتد، سه بار به نخست وزیری می رسد. 

ب: زمان رضاشاه یا زمان محمدرضا؟

زمان  در  آمده.  باال  قاجار  زمان  از  ن: 
محّمدرضاشاه. هم  پیوسته وزیر بوده. درکابینه ها 
حیات  دورۀ  در  شده  وزیر  بار  سی وچند  شاید 
در  را  مختلف  وزارت خانه های  خودش.  سیاسی 
بار  سه  محّمدرضاشاه  زمان  در  داشته،  دست 
نخست وزیر شده، البته دوره های نخست وزیری 
لقب  عمویش،  فوت  از  بعد  بوده.  کوتاه  او 
ابراهیم خان  می رسد.  او  به  حکیم الملک 
که در زمان رضاشاه نام خانوادگی  حکیم الملک 
حکیمی را برای خودش انتخاب می کند به اعتبار 

که حکیم الملک بوده است. لقبش 

که دیگر نمی کرده است؟ کار پزشکی  ب: 

نداشته  عالقه  خیلی  بود.  کرده  رها  دیگر  نه  ن: 
به  می آید  او  بود.  شده  سیاست  گرفتار  است. 
مخالفت  ثابت  توسط  سجن  خرید  با  سختی 
این  ثابت  بهانه های مختلف. حبیب  با  می کند 
پیشنهاد را می دهد، می گوید: »شما این قرارداد را 
کنید، من می آیم یک برج تجاری بی نظیر  منتفی 
متمایز  خاورمیانه  در  را  تهران  که  می سازم  اینجا 

کند.«

ب: زمینش چقدر است؟

تکیه دولت در دورٔه قاجار. 

گرفته بود. کبر در جنوب این ساختمان قرار  سجن ا

برج  اینجا  می خواسته  او  بوده،  بزرگی  زمین  ن: 
در  سجن  برای  را  محلی  یک  برج  زیر  در  و  بسازد 
را  حیاطش  و  باشد  اینجا  برج  مثاًل  یا  بگیرد.  نظر 
سجن  حیاط  قسمت  در  که  بسازند  جوری  یک 
آینده.  تا  بسازند  فعاًل  بنایی  یک  که  بگیرد  قرار 
که  بهانه هایی  جمله  »از  می گوید:  خاطراتش  در 
که می گوید وقتی  حکیم الملک می آورد، این بود 
کاخ  به  می شود  مشرف  بشود،  ساخته  برج  این 
توپخانه  میدان  پایین  گلستان  کاخ  گلستان.« 
توپخانه  میدان  است.  خمینی(  امام  )میدان 
خرداد   15 است،  بوذرجمهری  خیابان  باالی  هم 
نظر  از  یعنی  آنجاست.  بازار  ملی  بانک  فعلی. 
هم  درستی  حرف  بگیریم،  نظر  در  جغرافیایی 
گر  ا که  است  درست  هم  منطقی  نظر  از  می زده. 
به  گلستان  کاخ  نمای  اصاًل  بیاید،  باال  برج  این 
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بر  و   را زیر سؤال می برد  یخی  تار عنوان یک بنای 
آن مشرف می شود.

ب: خط آسمان را می شکند!

طور  این  ثابت  می شکند.  را  آسمان  خط  بله  ن: 
است؛  قرینه  خودش  حد  در  هم  این  می گوید، 
است  قرینه  خودش  حد  در  ولی  نیست  قوی 
کاخ  در  ناصرالدین شاه  عمر  »یک  می گوید:  که 
تا  بعد،  به  این  از  بود؛  مشرف  سجن  به  گلستان 
گلستان مشرف می شویم.« اینها در  کاخ  ابد ما به 
اصالت  کتاب  این  که  است  قرینه  خودش  حد 
این  وجود  با  که  می دهد  نشان  را  کینه  این  دارد. 
یم،  ندار کار  ایران  دولت  با  ما  گفت  بهاءاهلل  که 
باشید.  چنان  و  چنین  و  باشید  پادشاه  مطیع 
و  است  وصیت نامه اش  که  عهدی  کتاب  در 
را  دومش(  و  اول  )پسر  کبر  ا غصن  و  اعظم  غصن 
به وصایت برگزیده، آنجا و جاهای دیگر می گوید: 
همه  کنید،  گذار  وا پادشاهان  به  را  »حکومت 
مطیع پادشاهان باشید!« و بهائیان هم در ادبیات 
یاد  ناصرالدین شاه  از  تجلیل  با  گاه  خودشان 
می کنند؛ مثاًل، »حضرت سلطان ـ أنار اهلل برهانه«؛ 
گلپایگانی این طوری است. اصاًل  میرزا ابوالفضل 
این شکل بحث می کند.  به  کتاب هایش  در  کاًل 
به نظر  آقای محیط طباطبایی  که  از نکاتی  یکی 
این  گذاشته،  دست  آن  ی  رو به درستی  می آید 
»نقطة  کتاب  آمدند  بهائی ها  وقتی  که  است 
یخ  »تار دارد:  که خودش  تعبیری  با هر  را  الکاف« 
جدید«  یخ  »تار به  و  کردند  دستکاری  قدیم«، 

خیلی  آن  در  که  نکاتی  از  یکی  کردند،  مبدل 
یا  کاشانی  جانی  میرزا  تند  ادبیات  کردند  عوض 
مؤدبانه  خیلی  ادبیات  به  قدیم«  یخ  تار »نویسندۀ 
بیانات  این  ولی  است.  قاجار  حکومت  برابر  در 
نشان  می شود،  دیده  مختلف  جاهای  از  گاه  که 
همین  بود.  مانده  باقی  درونی  کینۀ  می دهد 
که تا حاال آنها بر ما مشرف  صحبت حبیب ثابت 
خواهیم  مشرف  آنها  بر  ما  االبد  الی  حاال  بودند، 
آن  و  هست  هنوز  کینه  می دهد  نشان  اینها  بود. 

ادب یک ادب ظاهری است. 

برج  یک  که  می گیرد  تصمیم  ثابت  حبیب 
ی آنجا بسازد و در نامه ای هم به آقای ناصر  تجار
می نویسد و بعدش هم به شخص شاه می نویسد. 
گفتگو می کند. وقتی  چون مفصل می رود با شاه 
می شود،  مواجه  حکیم الملک  کارشکنی های  با 
خودم  مملکت  به  می خواهم  »من  که:  می گوید 
بیاورم.  وجود  به  پول  گردش  بکنم.  خدمت 
تجار  بیاورم.  وجود  به  شغلی  فرصت  همه  این 
یک  در  بکشانم  بازار  دخمۀ  حجره های  آن  از  را 
بیایم  شدم  بلند  آمریکا  از  مدرن.  ساختمان 
دارند  اینها  بکنم،  خدمت  خودم  مملکت  به 
که:  کتاب هم می گوید  کارشکنی می کنند« و در 
»اینها از نیت واقعی من خبر ندارند« و تمام این 
کاماًل  شوقی  و  می کرده  گزارش  شوقی  به  را  موارد 

در جریان بوده است.

ب: یعنی شوقی می دانسته نیت واقعی او احیای 
سجن است و نه ساخت یک بر ج تجاری؟
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ن: بله، کاماًل می دانسته که نیت واقعی ثابت این 
یم تا زمان خودش که یک  است. که فعاًل نگهش دار
بشود. حکیم الملک  بنای درخور شأنش ساخته 
دارد؟  کار  زمین چه  این  با  ثابت  »آقای  می گوید: 
من یک زمین دیگر در بهترین جای تهران برایش 
اینجا  چرا  بسازد.  را  برجش  آنجا  می کنم،  تهیه 
می گوید:  دلش  در  ثابت  بسازد؟«  می خواهد 

زمین  ولی  است  یاد  ز »زمین 
اینها  نیست.«  بیشتر  یکی  سجن 
همه اش ظاهرسازی است. یعنی 
که اینجا ما می توانیم  آن نکته ای 
مثاًل  یم.  بگذار دست  آن  ی  رو
اولیه اش  الواح  از  یکی  در  شوقی 
از وفات عبدالبهاء صادر  که بعد 

ایران  بهائی  رؤسای  از  که  نکاتی  جمله  از  کرده، 
امت  خفیۀ  »حرکات  که:  است  این  می خواهد، 
در  و  بدهید!«  گزارش  من  به  را  یحیی  مأیوس 
ازلی ها خیلی  یستی  نهان ز ی  رو بهائی ها  ادبیات 
که شماها  و هو می کنند  گذاشته می شود  دست 
می کنید.  پیشه  نفاق  و  کردید  مخفی  را  خودتان 
این  هم  شاه  خود  که  می بینیم  ما  بیفتد  پایش 
که شوقی خبر  این است  کرده است. مهم  را  کار 
و  دارد  خبر  حرکات  این  تمام  از  شوقی  دارد. 
ثابت، عنصر محفل  مثاًل  پیوسته اصرار می کند. 
و  است  بوده  ذی نفوذی  شخصیت  و   ایران  ملی 
شرکت  که  درباری  مختلف  میهمانی های  در 
این  در  داشته.  مختلفی  روابط  است،  می کرده 
صمیمی  رفیق  سهیلی  علی  با  می بینید  داستان 

کیست؟ سهیلی وزیر امور خارجۀ  است. سهیلی 
نخست وزیر  )اولین  بود  فروغی  محّمدعلی 
شد  فروغی،  استعفای  از  بعد  و  محّمدرضاشاه( 
سفیر  خاطرات  این  زمان  در  ایران.  نخست وزیر 
نزدیک  روابط خیلی  با هم  لندن است.  در  ایران 
خاطرات  این  زمان  در  که  عالء  حسین  با  دارند. 
وزیر دربار است، روابط خانوادگی دارد. با سپهبد 
قزاق هایی  از  یزدان پناه  مرتضی 
آخر  تا  و  باال  آمد  رضاشاه  با  که 
تراز  مدارج  در  همیشه  عمرش 
اول مملکتی قرار داشت، حبیب 
دارد.  نزدیک  بسیار  روابط  ثابت 
اینها  از  خیلی  بوده؟  چه  علتش 
وقتی به آمریکا مسافرت می کردند 
می رفتند،  آمریکا  به  تحصیل  برای  فرزندانشان  یا 
آنها  به  یادی  ز خیلی  مهربانی های  ثابت  حبیب 
و  می دانستند  مدیون  را  خودشان  آنها  و  می کرده 
کمک می کردند. خیلی به او  تا می توانستند به او 
کمک می کردند. آنجا، در میهمانی های درباری، 
می گوید:  شد؟  چه  رفتنت  می پرسند  او  از  مثاًل 
کرد،  نمی شود  کاری  که  مملکت  این  »در 
همه اش  اینها  بروم.«  شوم  بلند  می خواهم  دیگر 
مختلفی  نمونه های  یعنی  است.  ظاهرسازی 
می بینیم.  کتاب  این  در  ما  را  ظاهرسازی  از 
کنیم. یعنی من اینجا نظرم این  نمی خواهیم نفی 
کرد. یک هدفی  که بگویم چرا ظاهرسازی  نیست 
»عدم  ی  رو وقتی  شما  اینجاست:  حرف  داشته. 
تقیه« و دروغ نگفتن  دست می گذاری و آن را یک 

می گوید یک عمر ناصرالدین 
به  گلستان  کاخ  در  شاه 
به  این  از  بود  مشرف  سجن 
گلستان  کاخ  بعد تا ابد ما به 

مشرف می شویم. 
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کار نادرست عنوان می کنی و می گویی بهاءاهلل آن 
کرده و نباید بکنیم و به ازلی ها  کرده، فسخ  را نفی 
کار را انجام  طعنه می زنی، خودت هم نباید این را 
کار و بر  که شوقی در این  بدهی. به خصوص این 

این نهان کاری نظارت داشته است.

و  دوز  واقعًا  هست.  سؤال  یک  اینجا  ب: 
که  کردند و دروغ هایی  که اینها سرهم  کلک هایی 
گفتند تا حبیب ثابت به این زمین برسد، آیا واقعًا 

شوقی در جریان بوده است؟

در  تجاری  برج  برای  بوده.  جریان  در  بله؛  ن: 
جریان بوده. 

کار شخصی خود حبیب است  ب: نگفتند این 
و ربطی به شوقی ندارد؟

با  هم  مفصل  و  یخته  ر ثابت  حبیب  را  طرح  ن: 
کرده و شاه هم به صورت  شخص شاه صحبت 
جدی وسط می آید که این برج باید ساخته شود تا 
گردن  تهران یک جایگاهی پیدا بکند و یک سر و 

کبر صفحه نخست از کتاب اقدامات خرید سجن ا
ملی:  کتاب شناسی  شماره  ایران،  ملی  )کتابخانه 

)4308919

نامه  محفل روحانی ملی بهائیان ایران به بیت العدل 
کبر از سوی خانواده  درباره اهدای زمین  های سجن ا

ثابت به جامعه بهائیان
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گاهی نامه به حیفا می نوشته  بیاید باال. هر از چند 
کار را به شوقی می داده. این مطالب در  گزارش  و 

کتاب هست و از خاطرات به دست می آید.

کار؟ ب: آن وقت شوقی هم خبر داشته از این 

کار تمام  که این  ن: بله. دستور می داده تا زمانی 
نشود، ثابت ایران را ترک نکند! نص است.

این  در  و  دارد  مکاتباتی  ثابت  با  شوقی  آیا  ب: 
کتاب ثبت است؟ اسناد جدیدی است.

خودش  بوده،  امراهلل  ولی  شوقی  ببینید!  ن: 
زمان  در  یادی  ز تعداد  نمی کرد.  مکاتبه  مستقیمًا 
که عنوان »ایادی امراهلل« را داشتند.  شوقی بودند 
که  ی آیواس مکاتبه می کرده  یکی از آنان به نام لرو
امراهلل چنین می فرمایند. در حیفاء  حضرت ولی 
طرف  از  کاماًل  است.  واسطه  است.  مستقر  هم 
شوقی مسئله دستور داده می شود و تلگراف های 
دارند.  رمز  اسم  اینها  مثاًل  حتی  آمده.  اینها  همۀ 
پسرش  به  نشود،  کشف  تلگراف  که  این  برای 
آنجا  می کرده،  زندگی  نیویورک  در  که  ثابت  ایرج 
تلگراف می زده، او می فرستاده به حیفا. یک اسم 
کتاب هست: هر وقت این  که در  رمزی را می دهد 
کار تمام شده است. آخر کتاب  را فرستادم، یعنی 
می گوید این رمز نوشته شد و شوقی هم می فهمد و 
شروع می کند به تشویق کردن. جالب این جاست 
که سریع این زمین به  که شوقی خیلی اصرار دارد 
جامعۀ امر منتقل بشود. خیلی اصرار دارد. اما من 
که  نمی دانم و برای خودم تا حاال به دست نیامده 

که  زمانی  از  افتاد  چرا حدود بیست سال فاصله 
که اسناد  تا  135  انجام شد  خرید در دهه سی 

ک می گوید هدیه شده است. ساوا

کرد؟ کی فوت  ب: حبیب ثابت 

ن: 9 13 شمسی به نظرم در آمریکا. آن حدود از 
دنیا رفته. چون من در کتاب آوردم در سال 1354، 
ثابت از سوی حکومت پهلوی تحت تعقیب قرار 
می گیرد به عنوان کسی که خالف های مالی دارد. 
را  ایران  انقالب  از  قبل  است.  جالب  خیلی  این 
را  سرمایه هایش  و  اموال  از  خیلی  و  می کند  ترک 
زندگی  جا  همان  در  و  می کند،  منتقل  آمریکا  به 
کارهای  و  را پی می گرفته  اول خودش  تراز  سطح 
 13 9 سال  در  می داده،  انجام  هم  را  تجاری اش 
از دنیا می رود و مورد تجلیل بیت العدل هم قرار 
که من آن را  گرفته است. چون یک خاطراتی دارد 
انداخته  را هم  قبرش  آنجا عکس سنگ  داشتم. 
لقب  دادند.  »ناصرالدین«  برای  که  پیام هایی  و 
او  به  شوقی  یا  حاال  بودند،  داده  او  به  ناصرالدین 

داده بود، یا بیت العدل. 

با  باید  بهائی ها  که  یم  دار بهائی  تعالیم  در  ب: 
صادق  امور  اولیای  خصوصًا  مختلف  آدم های 
حکومتی  دستورات  به  و  نگویند  دروغ  و  باشند 
که می گوید  کنند. به نظر شما این تعالیمی  عمل 
گوش  را  آنها  حرف  و  کنید  تبعیت  حکومت  از 
زمینه  این  در  اینها  که  کارهایی  این  با  بدهید، 

انجام دادند، چگونه قابل جمع هست؟ 
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نگاه  به  گر  ا بپرسید.  خودشان  از  باید  را  این  ن: 
کنیم، متضاد است دیگر، یعنی به آن  عادی نگاه 
افتخار  یخ  تار در  و  می گویند  که  سختی  و  سفت 
اما  می شدند  کشته  بهاءاهلل  پیروان  که  می کنند 
می شود  کید  تأ مسئله  این  ی  رو نمی کردند.  لعن 
از  و  بودند  مستحکم  خودشان  ایمان  در  اینها  که 
برعکس  نمی کردند،  لعن  اما  می گذشتند  جان 
که معتقد به تقیه بودند. هادی دولت آبادی  ازلیه 
بزرگ بابیه است، نفردوم بابیه در سه دهۀ پایانی 
حیات صبح ازل است. او نامش پیوسته در آثار 
بهاءاهلل و عبدالبهاء آمده و مورد شماتت سخت 
است،  بابی  گفتند  شنید  تا  است.  گرفته  قرار 
آقا  که  به طوری  کرد  لعن  را  همه  منبر  باالی  رفت 
داد.  شهادت  او  مسلمانی  بر  اصفهانی  نجفی 
و  بابی ها  اول  تراز  دشمن  که  اصفهانی  نجفی  آقا 
گفت: »نه بابا! این مسلمان است.«  بهائی ها بود 
و  دولت آبادی  یحیی  میرزا  حاج  عبدالبهاء 
می کند.  هو  را  ازل  صبح  می کند.  هو  را  دیگران 
رفته  که یک پسرش  را مسخره می کند  ازل  صبح 
مسیحی شده و یک پسرش چه شده درحالی که 
که  می کنند  افتخار  بوده.  یستی  نهان ز همه  اینها 
کشته شدیم و نفاق پیشه نکردیم. اما اینجا، با  ما 
نظارت شخص اول بهائی، آمده به صورت جدی 
کتاب  این  شما  یعنی  داده.  انجام  را  کار  همین 
طوری  این  دارد  همه  با  می بینید  بخوانید،  را 
با همه دارد یک جوری وانمود  صحبت می کند. 
سرمایه  آمدم  مملکت  خاطر  به  »من  که:  می کند 
می شود!  برخورد  این طوری  من  با  می کنم،  وارد 

کتاب توقیعات مبارکه )1952-1957(     بخشی از 

نقشه ده ساله  شوقی  از  آن،  هدف هفدهم  در  که 

کبر« )زندان  افندی درباره لزوم تملک زمین »سجن ا

آمده  1268ق.(  سال  در  بهاءاهلل  حسینعلی  میرزا 

که حبیب ثابت سرانجام،  است. براین اساس بود 

کوششی پی گیرانه و نهان روشانه آن را از  توانست با 

ی ایران درآورد. 
ّ
مالکیت بانک مل
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می خواهم خدمت اقتصادی سنگین به مملکت 
با  اینجا،  آمدم  شدم  بلند  آمریکا  از  بکنم.  خودم 

من دارد این طوری برخورد می شود!«

که  باشد  مبهم  برایشان  خواننده ها  شاید  ب: 
می شود  گر  ا را  این  شد؟  چه  زمین  این  سرنوشت 

که این هم مهم است. بفرمایید 

حکیم الملک  مخالفت های  ببینید!  ن: 
در  که  این  کما  هم  ناصر  و  می کند  پیدا  ادامه 
تأثیر  تحت  می آید،  دست  به  خاطرات  آخر 
وسط  این  بوده  مانده  یعنی  بوده.  حکیم الملک 
راضی  را  ثابت  می خواسته  هم  بکند.  کار  چه 
اینجا  که  کارش عالقه داشته  بکند؛ شاید هم به 
یک برجی ساخته بشود و هم نفوذ حکیم الملک 
که  گفتم  حتی  میان،  این  در  بوده.  جدی  نفوذ 
به  شاه  می کند،  صحبت  شاه  با  می رود  ثابت 
پیرمرد  این  که  می کند  توهین  حکیم الملک 
و  هشتاد  می کند،  ایجاد  مشکل  دارد  چرا  خرفت 
نود  حکیم الملک  است.  بوده  سنش  چندسال 
کرده است. در سال 37، در نودسالگی  سال عمر 
که  است  مدفون  هم  بابویه  ابن  در  و  رفته  دنیا  از 
بار  یک  آوردم.  کتاب  در  من  را  قبرش  عکس 
می زند.  هم  به  حکیم الملک  جلو،  می رود  ثابت 
می آید  باز  می کند.  شروع  را  تالش ها  اول  از  ثابت 
دفعه  یک  می زند،  هم  به  باز  حکیم الملک  جلو، 
ما  با  دارد  چرا  این  که  می آید،  پیش  سؤال  برایش 
این طوری برخورد می کند؟ این مشکلش چیست 
این  ایستاده؟  طوری  این  که  کجاست  دردش  و 

کار را هم نگاه  کار بدی نیست. ظاهر  که  در ظاهر 
کنید، خوب، کار بدی نیست. هر جوری دارد یک 
کاخ  سنگی می اندازد. یک بار می گوید مشرف بر 
زمینش  اینجا  می گوید  بار  یک  است.  گلستان 
ساختمان  ما  اینجا  بوده،  مسجد  است.  وقفی 
یم، آخوندها سروصدایشان درمی آید. خوب  بساز
یادی دارد؛ مثاًل، با وکیل سرشناس  ثابت روابط ز
صحبت  شریعت زاده،  تهران،  در  دادگستری 
حکیم الملک  با  آنها  می آید.  وسط  او  می کند، 
حکیم الملک  با  می روند  آنها  هستند.  دوست 
مفصل  خیلی  تالش هایش  می کنند.  صحبت 
کتاب شده است.  است. شرح این تالش ها یک 
یکی به حکیم الملک می گوید، او می گوید: »این 

را نباید به یک بهائی بفروشیم!« 

ب: سجن بوده؟

سجن  مسئلۀ  اصاًل  نمی گوید.  را  سجن  نه  ن: 
مسجد  نمی شود.  مطرح  حکیم الملک  سوی  از 
را  اینجا  نباید  بهائی  یک  می گوید  است،  بوده 
که  می گوید  می آید  این  می شود.  سروصدا  بخرد، 
سرسختی  این قدر  من  با  دارد  حکیم الملک  چرا 
پی گیری  می رود  ایران  گذشتۀ  رجال  از  می کند؟ 
می کند؛ سپهبد یزدان پناه می گوید حکیم الملک 
واقعًا هم هست. استاد اعظم  و  فراماسونر است. 
فراماسونری در ایران بوده، شخصیت سرشناسی 
دیگری  شخص  یک  فراماسونری.  عالم  در  است 
یادی داشته، به  یخ بابیه و بهائیه اطالع ز که از تار
ازلی  ازلی است. حکیم الملک  »این  او می گوید: 
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هستی«  بهائی  یک  تو  می داند  احتمااًل  و  است 
این  نمی دانستند.  همه  که  اینجاست  جالب  و 
آن  با  ثابت،  حبیب  که  برمی آید  کتاب  متن  از 
جایگاه معروفی که داشته، نزد همه بهائی  شناخته 
یعنی  است.  طبیعی  نداشتند.  خبر  نمی شده. 
بکنیم.  خاصی  نتیجه گیری  این  از  نمی خواهیم 

همه خبر نداشتند که ثابت بهائی 
شیبانی  نامش  که  آقا  آن  است. 
»حکیم الملک  می گوید:  است، 
فهمیده  احتمااًل  و  است  ازلی 
که شما بهائی هستید و این دارد 
حدود  می کند.  اندازی  سنگ 
در  ازلی ها  رؤسای  از  نفر  چهل 
با  را  ایام یک عهدنامه ای  گذشتۀ 
در  نگذارند  که  کردند  امضا  هم 
و  بکنند  پیشرفت  بهائی ها  ایران 

ی آن عهدنامه با تو دشمنی می کند.«  این آقا هم رو
به جز آقای شیبانی، من احتمال می دهم سپهبد 
گفته باشد. یعنی یک طوری  او  یزدان پناه هم به 
که نمی توانیم به ضرس  کرده  کتاب صحبت  در 
گفته. فراماسونر بودن  قاطع بگوییم یزدان پناه هم 
را  کالمی  یک  بعدًا  ولی  گفته  یزدان پناه  قطعًا  را  
با  که  می آید  نظر  به  که  می کند  نقل  یزدان پناه  از 
گفته  او  به  یزدان پناه هم  بتوانیم بگوییم  احتمال 
حساب  ی  رو دارد  و  بوده  ازلی  حکیم الملک  که 
از  خودم،  من،  می کند.  دشمنی  تو  با  ازلی گری 
که در سنین نود و خرده ای سال است و  پیرمردی 
در اواخر دورۀ رضاشاه و اوایل دورۀ محّمدرضاشاه 

دربارۀ بابی ها و بهائی ها یک تحقیقات مبسوطی 
کرده بود و برخی از ازلی های دورۀ مشروطه را دیده 
حسام الدین  قول  از  شنیدم  می شناخت،  و  بود 

که حکیم الملک ازلی بوده است.   دولت آبادی 

کیست؟  ب: این آقا 

در  سردفتر  خودش  آقا  این  ن: 
بود  کهنسالی  سردفتر  بود.  تهران 
روابط  دولت آبادی  خاندان  با  و 
طوری  داشت  نزدیکی  خیلی 
بابی گری  او  جلوی  آنها  خود  که 
خودشان را مخفی نمی کردند. هم 
گفت،  و  خاطرات مهمی داشت 
که  داشت  مهمی  سندهای  هم 
عکس  آنها  ی  رو از  داد  من  به 
خودش  جای  در  که  برداشتم 
مهم  خیلی  بعضی هایش  کرد.  بحث  می شود 
است اصاًل هیچ جا پیدا نمی شود در بارۀ ازلی ها. 
نقل  دولت آبادی  الدین  حسام  قول  از  ایشان 
که حکیم الملک ازلی بوده، دو تا عکس  می کرد 
که به خصوص،  یم که من در کتاب آوردم.  هم دار
و  نشسته  وسط  حکیم الملک  آنها،  از  یکی  در 
یک طرف حاج میرزا یحیی دولت آبادی نشسته 
کاشانی  شریف  محّمدمهدی  شیخ  طرف  یک  و 
با  بودند.  ازلی ها  اول های  تراز  از  هردو  اینها  که 
توجه به اینها، در مجموع، من نمی خواهم بگویم 
به ضرس قاطع، ولی نزدیک به یقین است به نظر 
بگوییم  باید  بیاییم،  کوتاه  کمی  یک  گر  ا که  من 

که  دارم  اعتقاد  من   
دورٔه  در  فراماسونگری 
گری  قاجار به نظر من با بابی 
هستند.  تودرتو  رشته  دو 
شدند.  تنیده  هم  به 
که  کسی  خان  ملکم  میرزا 
رویکرد  با  تشکیالت  اولین 
به  را  ایران  در  فراماسونری 

راه انداخت. 
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نزدیک  ارتباطات  حکیم الملک  که  است  یقینی 
حاج  که  است  عکسش  هم  این  ازلی ها،  با  دارد 
و  کاشانی  شریف  و  آبادی،  دولت  یحیی  میرزا 
کنار هم هستند. دولت آبادی  حکیم الملک در 
از  که  سندهایی  است.  ازل  صبح  جانشین  که 
که صبح ازل به  یم، نامه هایی  کاشانی دار شریف 
کتاب است. نویسندۀ  کنیم، یک  او نوشته چاپ 
بابیه  بزرگان  از  پدرش  جعفری«.  یخ  »تار کتاب 
بود: مالمحمدجعفر نراقی. حکیم الملک در این 
وسط نشسته. در عکس بعدی، مشروطه خواهان 
کنار  در  حکیم الملک  که  هستند  سیاسیون  و 
دولت آبادی ایستاده. این روابط نزدیکش را با آنان 

نشان می دهد. 

حکیم  خان  ابراهیم  آبادی،  دولت  یحیی  میرزا  حاج 

کاشانی  الملک و شیخ محمدمهدی شریف 

مهدی  دکتر  مشروطیت  انقالب  یخ  تار کتاب  از 
را  نزدیک  روابط  این  از  نمونه هایی  هم  ملک زاده 
کنید. شیبانی همچنین می گوید  پیدا  می توانید 

موافقت  با  ازلی ها  را  فارسی«  »بیان  کتاب  که 
کردند. چون چاپ  مخفیانۀ حکیم الملک چاپ 
»بیان  کتاب  خوب؛  است.  ممنوع  کتاب ها  این 
کردند، این کتاب است  که ازلی ها چاپ  فارسی« 
که االن دست من است و با خط خیلی زیبایی 
چاپ  ازلی ها  که  کتابی  ببینید!  شده.  نوشته 
و  ابراهیمی  کردند، حاصل تحقیق محّمدصادق 
چند تن از ازلیان مثل قمرتاج دولت آبادی است 
ی چند نسخۀ خطی از بیان فارسی کار کردند  و رو
یش نوشته:  و در سال  132 به چاپش رساندند. رو
یظهره  من  یوم  الی  عنداهلل  من  میزان  البیان  »إن 
اهلل. من اتبعه نور و من ینحرف عنه نار.« خطاط 
که ازلی خوش خطی  کیست؟ آقای عبداهلل ُفرادی 
که آن زمان حدود بیست و دو سه ساله بوده،  بوده 
که  یم  دار ابراهیمی  محّمدصادق  از  یادداشتی 
گر می خواستیم  کتاب را ا آنجا می گوید چون این 
به خطاط عالی بدهیم، شر به پا می شد و امر باید 
دوستان  از  فرادی  عبداهلل  آقای  باشد،  مخفی 
دارند،  هم  خوبی  خط  که  ازلی ها،  از  خودمان، 
کار انتخاب شدند. حاال عبداهلل فرادی  برای این 
ایران  خوشنویسان  انجمن  استاد  می شود  بعدها 
را در  بود. عکش  قید حیات  تا سال 1375 در  و 
آرامگاه  رفتند  ازلی ها  که  بعدها  آورده ام.  کتاب 
صبح ازل را در قبرس ساختند، سنگ قبر صبح 
نوشت. خطش هست.  فرادی  را هم عبداهلل  ازل 
ابراهیمی  هست.  سنگ  ی  رو )فرادی(  نامش 
شروع  ما  شد  چه  که  داده  شرح  یادداشت  آن  در 
از  فارسی«.  »بیان  کتاب  کردن  آماده  به  کردیم 
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آماده  کتاب  را،  132  کار  می کند  شروع   1322
ابراهیم خان  نخست وزیری  سوم  دورۀ  می شود. 
ایشان  که  است  حدودی  همین  حکیم الملک 
کتاب  کار  مهرماه  132  می گوید:  می گوید. 
نخست وزیر  حکیم الملک  آذر  132  شد.  تمام 
که  ایران شده است. این هم یک قرینه ای است 

شیبانی درست می گوید. 

طرفدار  نبوده،  ازلی  گر  ا که  است  این  الاقل  ب: 
بوده و جانبداری می کرد.

یکی،  داشته.  همراهی  است.  درست  بله.  ن: 
بودن  فراماسونر  دوم،  حکیم الملک؛  بودن  ازلی 
در  فارسی«  »بیان  چاپ  سوم  حکیم الملک؛ 
مقدمۀ  در  من  که  شد  باعث  حکیم الملک  زمان 
من  ببینید!  بپردازم.  مباحث  این  به  کتاب 
با  قاجار  دورۀ  در  فراماسون گری  که  دارم  اعتقاد 
تنیده  هم  به  هستند.  تودرتو  رشتۀ  دو  بابی گری 
اولین  که  است  کسی  ملکم خان  میرزا  شدند. 
یکرد فراماسونری در ایران را به راه  تشکیالت با رو
انداخت. اولین لژ فراماسونری رسمی نبود. اولین 
که  لژ فراماسونری رسمی لژ بیداری ایرانیان است 
هستم.«  آن  مؤسس  »من  می گوید:  حکیم الملک 
مؤسس  من  می گوید  که  دارد  مقاله ای  یک  اصاًل 
ملکم خان  میرزا  هستم.  ایران  در  فراماسونری 
آن  از  بوده.  کرده  معرفی  بابی  را  خودش  بابیه  نزد 
می بینیم  النائمین«  »تنبیه  کتاب  در  ما  طرف، 
ملکم خان  میرزا  به  مثبتی  یکرد  رو ازل  صبح 
گویای  مسلمانان  روایات  ولی  زمان  آن  نداشته 

میرزا  مجذوب  به شدت  بهاءاهلل  که  است  این 
ملکم خان شده بوده. در »تنبیه النائمین« هست 
که بهاءاهلل مجذوبش شده بود. صبح ازل موافقت 
صبح  شد.  اختالفشان  اسباب  این  و  نداشت 
است.«  دیگری  چیز  خدا  امر  »نه.  می گوید:  ازل 
صبح  دست خط های  چون  است.  درست  این 
را  این شرارت ها  تمام  که می گوید  پیدا شده  ازل 
ملکم خان به وجود آورده. خدا عجب اعجوباتی 
کرده. این تعبیر را می کند. نشان می دهد آن  خلق 

موقع صبح ازل نپسندیده بوده است.

ب: چرا نپسندیده؟ 

غایت  به  پسندیده  بعدها  ولی  نمی دانم.  ن: 
او عیسی است.  که می گوید  تا جایی  پسندیدن 
چه  سنی،  چه  اسالمی،  احادیث  چون  چرا؟ 
شیعی، می گویند در زمان موعود اسالم، عیسی بن 
مریم برمی گردد. موعود کی شد؟ باب شد. عیسی 
بهائیان  را.  احادیث  بکنیم  باید  تأویل  شد؟  چه 
بهاءاهلل  عیسوی،  رجعت  عیسی،  می گویند 
می گویند  ازل،  صبح  اعتبار  به  ازلی ها،  است؛ 
میرزا ملکم خان است. چون تبار مسیحی داشته 
و با ازلی ها متحد شده بود بر ضد ناصرالدین شاه 
که بابی جا زده بوده، اینها آمدند  و خودش را هم 
است.  خان  ملکم  میرزا  گفتند  کردند،  تأویل 

گفتند بهاءاهلل است. بهائی ها 

که صبح ازل مایل می شود؟ ب: چه می شود 
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خونی  دشمن  چون  اینها  می دانید  نمی دانم.  ن: 
تمام  به  آمد  هم  ملکم  بودند.  ناصرالدین شاه 
هم  به  اینها  شد.  ناصرالدین شاه  دشمن  عیار 
بابی  آنها  جلوی  هم  را  خودش  شدند.  نزدیک 
قطعًا  بگوییم.  را  این  می توانیم  می کرد.  معرفی 

این بوده ولی اینکه مکتوبی باشد 
گفته  ما  برای  نص  صورت  به 
دیگر  یکی  نیست.  فعاًل  باشد، 
که  است  زنجانی  ابراهیم  شیخ 
کمه کنندٔه  محا هیأت  اعضای  از 
شیخ فضل اهلل نوری بوده و حکم 

اعدام ایشان را می دهد. 

ب: مگر یپرم خان نبوده؟

بوده.  مجری  یپرم خان  ن: 
بود،  شده  صادر  حکم  اصاًل 
که  دادند  تشکیل  دادگاهی  یک 

بابی ها  می گوید  نفیسی  داشتیم.  دادگاه  بگویند 
هر  به  قاجار  حکومت  به  زدن  صدمه  به خاطر 
با  را  آنها  فراماسون ها  و  می بردند  پناه  بیگانه ای 
حکومت  زدن  برای  اینها  پذیرفتند.  باز  آغوش 
یه  قاجار بتوانند  که  شدند  فراماسونرنما  قاجار 
دارم.  من  که  است  تحلیلی  این  بزنند.  زمین  را 
نفیسی هم همین را می گوید. یعنی من هم تحلیل 
ی آن دست می گذارم. این یک  او را می پذیرم و رو

کتاب آوردم.   که در دیباچۀ  نکته ای بود 

ب: باالخره نگفتید زمین چه شد؟ فرمودید یک 

کشمکشی است بین حکیم الملک و ثابت.

ن: زمین را آخر خرید. 

کی خرید؟ ب: از 

ن: از بانک ملی.

ب: یعنی قرارداد ساخت انبار را 
کرد؟ فسخ 

ن: قرارداد فسخ می شود و زمین را 
می خرد ولی از این به بعدش دیگر 

یم تا بیست سال.  خبر ندار

ب: من از نصراهلل مردانی شنیدم 
که گفت: من رفته بودم ساختمان 
عمارتی  یک  پشتش  ملی،  بانک 
االن  آنجا  ظاهرًا  و  دیدنی  است 

هم موجود  هست.

می تواند  چیزی  هر  خوب  عمارت  آن  خیر.  ن: 
پلیس  هفتم  ادارۀ  در  سجن  جای  ولی  باشد 
که  کاج  گاهی تهران است نزدیک دو تا درخت  آ

کتاب آورده ام.  تصویرش را در 

ب: زیر آن است؟

ن: بله. در کتاب می گوید: »مجریان آن ساختمان 
را  زمین  داشتند  بودند،  بسته  را  قبلی  قرارداد  که 
می کندند، یک قسمت هایی از سجن آشکار شد 
که اینها به زودی می زنند  و من خیلی نگران بودم 
این دیوارهای قدیمی را از بین می برند.« پیگیری 

بابیه  نزد  خان  ملکم  میرزا 
معرفی  بابی  را  خودش 
طرف  آن  از  بوده،  کرده 
النائمین  تنبیه  کتاب  در  ما 
رویکرد  ازل  صبح  می بینیم 
خان  ملکم  میرزا  به  مثبتی 
ولی  زمان.  آن  نداشته 
گویای  مسلمانان  روایات 
به  بهاءاهلل  که  است  این 
ملکم  میرزا  مجذوب  شدت 

خان شده بود.
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که اینها را متوقف بکنند. به ضرس قاطع  می کرده 
می گوید  اینجاست.  کجای  بگوید  نمی تواند  هم 
و  بهاءاهلل  اتاق  آن  بوده.  سجن  محدودۀ  این 
اصاًل  نیست.  هم  شدن  پیدا  قابل  اصاًل  که  اینها 

کجای سجن بوده. نمی دانند 

ب: خودش هم نمی داند.

که  کنیم  بحثی  یک  خواستید،  گر  ا قضا،  از  ن: 
ی هواست. مسئله ای  بگوییم این حرف اصاًل رو
کنیم، همانی  باید مطرح  به صورت جدی  که ما 
که با مجلۀ شما  که در مصاحبۀ قبلی هم  است 
که  است  این  و  گذاشتم  دست  آن  ی  رو داشتم، 

آیین  بنیاد  تمام  چون  کیست؟  اهلل  یظهره  من 
من  گفته  باب  که  است  باب  تعالیم  بر  بهائی 
موعود اسالم بودم و با ظهور من اسالم نسخ شد. 
که در  گفته  برای من یظهره اهلل  باب ویژگی هایی 
»بیان فارسی« و دیگر آثارش هست. مثاًل، می گوید 
گر  ا نزنید!  کتک  را  طفل ها  مکتب خانه ها  در 
ی لباس باشد! مثاًل  می خواهید چوب بزنید، از رو
پنج ضربه باشد! دقیقًا آمده. نکند آن شخصی را 
که می خواهید چوب بزنید، موعود دین من باشد. 
به احترام او نباید بچه ها را بزنید. یا می گوید آب 
بود،  یعنی منی، در دین اسالم نجس  ماء نطفه، 
ک است، به احترام آن نطفه ای  در شریعت من پا
نطفۀ  یعنی  می رسند،  او  وجود  فیض  به  همه  که 
من یظهره اهلل. خوب؛ این حرف های باب نشان 
که من یظهره اهلل به دنیا نیامده. یا مثاًل،  می دهد 
را  این  هم  بهائی ها  که  هست  معروفی  لوح  یک 
صبح  پیش  اصلش  که  کتابشان  در  کردند  نقل 
ازل بوده، بعدًا به ایران آورده شده، و ازلی ها چاپ 
که  کرده  چاپ  ابراهیمی  محّمدصادق  کردند. 
ازل  صبح  جایگاه  دربارۀ  »اسنادی  مقالۀ  در  من 
در نگاه باب« آن را آوردم. معروف است به »لوح 
باب  خود  خط  به  و  اهلل«  یظهره  من  مکتب خانۀ 
سینۀ  از  تو  که  زمانی  »آن  گفته:  که  است  موجود 
کل اهل بیان  گر بخواهی  مادرت شیر می خوری، ا
ولی  دست،  اشاره  یک  با  می توانی  کنی،  خلع  را 
یک  می کنی.«  صبر  سال  نوزده  کرد.  نخواهی  تو 
من  می دهد  نشان  همه  اینها  تعبیراتی.  چنین 
از  که  بهاءاهلل  نه  آمد،  خواهد  دنیا  به  اهلل  یظهره 

پلیس  هفتم  ادارٔه  در  کبر  ا سجن  کنونی  نمای 

کاج( گاهی تهران )نزدیک دو درخت  آ
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بود. اصاًل دین  بزرگ تر  خود باب هم دو سال هم 
بیایند.  بیان  پادشاهان  بشود.  گیر  فرا باید  باب 
اینها  از  کدام  هیچ  بکنند.  چنان  بکنند،  چنین 
گونی  گونا دالیل  شد.  ظاهر  اهلل  یظهره  من  و  نشد 
هم ازلی ها و هم مسلمانان بر من یظهره اهلل نبودن 
مثاًل  ازلی ها  از  کرده اند.  بیان  باب  نظر  از  بهاءاهلل 
»فصل  کتاب  در  دولت آبادی  هادی  میرزا  حاج 
و  کرده  استدالل  فارسی«  »بیان  از  فقط  الکالم«، 
با بهائی ها  کرده  که  همین استدالل ماء نطفه ای 
هم در میان می گذاشته و به گوش بهاءاهلل رسیده، 
»یکی  که:  می کند  حمله  »اشراقات«  کتاب  در 
دولت آبادی  هادی  با  صاد  ارض  در  اولیاء  از 
را  تو  اصاًل  گفته.  آن غافل چنین  کرده،  صحبت 
و  بوده  ک  پا نطفه  آن  اهلل.  یظهره  من  نطفۀ  به  چه 
هست و خواهد بود.« به جای این که پاسخ بدهد، 
است.  صفحه  دو  حرف هایش  این  کرده.  توهین 
کرده. از مسلمانان  نتوانسته جواب بدهد، توهین 
کتاب هایش  که  شاهرودی  مجتهد  احمد  شیخ 
در نگاه من از برترین کتاب های مسلمانان در نقد 
کتاب هایش  بابی ها و بهائی هاست. او در دو تا از 
گفته: »آثار  به این قبیل مسائل پرداخته و آنجا هم 
باشد،  گر  ا نیست.  من  دسترس  در  یاد  ز ازلی ها 
هم  درست  که  کرد«  پیدا  می شود  بیشتری  ادلۀ 
که  گفتند  ازلی ها  را  چیزها  بعضی  است.  گفته 
به ذهن ایشان نرسیده بود. بهاءاهلل من یظهره اهلل 
که از نظر  نبوده. اینها همه ادعاهای بهاءاهلل است 
بابی،  منظر  از  یقینًا  نیست.  دفاع  قابل  یخی  تار
و  نیست  باب  آموزه های  ادامه دهندۀ  بهائی  آیین 

که  تمرکزی  آن  لذا  نیست.  اهلل  یظهره  بهاءاهلل من 
دعوت  نهم  سال  در  که  دارند  سجن  بر  بهائی ها 
باب بهاءاهلل در آنجا مبعوث شد، به کلی زیر سؤال 
می رود. اصاًل در آن مکان چنین اتفاقی نیفتاده و 
کسی نمی تواند داشته باشد.  هیچ قداستی برای 

به هر حال، زمین سجن در محل ادارۀ هفتم پلیس 
بوده. بعد به شکل  زیرزمین  تهران است.  گاهی  آ
زندان اولیه بازسازی شد. نزدیک انقالب، دیدند 
پوشاندند.  را  آن  ی  رو است،  نامناسب  اوضاع 
شوقی با اینکه در آن مکان عالوه بر سجن برجی 
که فقط زمین  هم بنا شود موافق نبود و دستور داد 
ساختمان  می دانیم   . یابد  اختصاص  سجن  به 
که این همه به او وعده  ساخته نشد. حاال شاهی 
برایش  یم،  می ساز برج  یک  اینجا  که  شده  داده 
که چطور  کرده، نمی دانیم  چطور مسئله را توجیه 
تو این همه  که  که این ساختمانی  شاه قانع شده 
چنین  که  می سازم  برجی  که  می کردی  سروصدا 
و چنان باشد و تهران در خاورمیانه یک سروگردن 
هیچ  نمی دانیم.  شد؟  چه  کو؟  خوب  باال،  برود 

یم. سندی ندار

کمک شاه خرید؟ ب: باالخره به 

می آورد.  فشار  ملی  بانک  به  شاه  بله.  ن: 
تمام  را  کار  می روم  »من  می گوید:  حکیم الملک 
می کنم.« ناصر به او می گوید: »شما سه روز فرصت 
نکردی،  شما.  مخلص  من  کردی،  گر  ا داری. 
که ثابت  کار را جلو می برم.« اینجاست  دیگر من 
کرده بود. ناصر در محذور  گیر  که ناصر  می فهمد 
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کار  می خواست  هم  بوده.  مانده  حکیم الملک 
این را انجام بدهد، هم او نمی گذاشت. این وسط 
که آخر تهدید می کند حکیم الملک را  مانده بود، 
کردی و نظر شاه  کار را تمام  گر در این مدت  که ا
را  قرارداد  ما  نکردی،  گر   ا و  کردی  برگرداندی،  را 

انجام می دهیم. 

را  شاه  نظر  می خواسته  حکیم الملک  یعنی  ب: 
برگرداند؟

و  سفت  خیلی  شاه  بود.  ایستاده  شاه  بله.  ن: 
کار باید انجام بشود.  که این  سخت ایستاده بود 
مهم  خیلی  این  می آید.  وسط  شاه  فشار  اصاًل 

است. نامه اش به شاه هست.

کند؟ کار  که می خواهد چه  ب: شاه می دانست 
ن: نه. نمی دانست.

گول می زدند.  ب: یعنی در واقع شاه را هم 
کتاب هست. ن: بله. توجیهاتش در 

ب: شاید شاه هم می دانسته؟
ن: نه. نمی دانسته.

نکته  گذاشتن خودش خیلی  را سرکار  ب: شاه 
است.

جریان  در  پهلوی  عبدالرضا  شاهزاده  را  همه  ن: 
می کند؛  صحبت  زاهدی  اردشیر  با  حتی  و  بوده 
که آن موقع نخست وزیر بوده.  پسر سپهبد زاهدی 

سال 32 است.

که  بگویند  شاه  به  نرفتند  صاف  چرا  ب: 
کار را بکنیم؟ می خواهیم این 

ن: نمی گذاشتند. ببینید! با دکتر ایادی صحبت 
کیست؟ سپهبد دکتر عبدالکریم  می کند. ایادی 
چرا  است.  باسابقه  است.  شاه  پزشک  ایادی. 
میرزا  پدرش  است؟  ایادی  خانوادگی اش  نام 
از  یکی  »ابن ابهر«  به  ملقب  ابهری  محمدتقی 
مادری اش،  پدربزرگ  است.  بوده  اربعه  ایادی 
ایادی  از  یکی  هم  او  شهمیرزادی،  کبر  مالعلی ا

بوده است. لذا نام خانوادگی اش شده ایادی.

ب: ایادی عبدالبهاء بوده؟

بهاءاهلل،  حیات  آخر  در  بهاءاهلل.  آخر  در  نه،  ن: 
امراهلل.  اربعۀ  ایادی  به  می شوند  ملقب  نفر  چهار 
کبر شهمیرزادی است. یکی، میرزا  یکی، مال علی ا
علی محّمد  میرزا  یکی،  است.  ابهری  محّمدتقی 
طالقانی.  ادیب  حسن  میرزا  و  است  ابن اصدق 
یاست داشتند، آقا جمال بروجردی  این چهار نفر ر

فوق اینها بود.

ب: پدر و پدربزرگ این بوده.

ن: بله. آقا جمال بروجردی از اینها برتر بوده. برتر از 
همۀ مبلغین بهائی بوده است. جالب این است 
تعیین  ایادی  عنوان  به  را  کسی  عبدالبهاء  که 
نمی کند. این خیلی مهم است ولی شوقی تعیین 
می کند. شوقی سه دوره ایادی تعیین می کند. سه 
احتساب  با  می کند.  هم  جایگزین  بعد  تا.  نه  تا 



ء

شماره 13        بهار 99

53

یا  و  سه  و  سی  نزدیک  شوقی  شده،  فوت  ایادیان 
چهار نفر را منصوب می کند.

ید که چرا عبدالبهاء  ی این دست می گذار ب: رو
کار را نکرد؟ این 

انتخاب  می گفتند:  است.  بدعت  بله،   ن: 
بوده  ظهور  مظهر  شأن  در  ایادی 
خودش  حق  عبدالبهاء  که 
چرا  می گویند:  بعد،  نمی دانسته. 
کرده است؟ شوقی استناد  شوقی 
انتساب  وصایا.  الواح  به  می کند 
عبدالبهاء  به  وصایا  الواح  خود 
می گویند  اصاًل  هواست.  ی  رو
الواح  که  نشانه  هایی  از  یکی 
است  این  هواست،  ی  رو وصایا 
عنوان  به  را  کسی  عبدالبهاء  که 

از  می گوید  آنجا  بعد،  است؛  نکرده  تعیین  ایادی 
را  امراهلل  ایادی  که  است  این  امراهلل  ولی  وظایف 
این  نکردی؟  چرا  شما  خود  خوب،  کند.  معرفی 

جزو نکات است.

و  تو  پدر  که  می خواهد  کمک  ایادی  از  ثابت 
کردند؛ بیا  پدربزرگ تو این همه برای امر جانفشانی 
»شاه  که:  می پرسد  او  از  بعد،  بکن!  کمکی  یک 
»مسلمان  می گوید:  نیست؟«  یا  است  مسلمان 
رفیق  که  ایادی  نیست.«  متعصب  ولی  است 
صمیمی شاه بوده، به ثابت می گوید. ولی اسناد 
که  کتابی  که در این  ک خیلی جالب است  ساوا
ک  که ساوا در بارۀ حبیب ثابت است، می بینیم 

منظر  از  دارد.  ثابت  حبیب  به  منفی  نگاه  چقدر 
راه  را  ایران  تلویزیون  ثابت  حبیب  بهائیت. 
و  ک  ساوا بین  سال  یک  حدود  است.  انداخته 
تعطیالت  چرا  که  است  کش  کشا ایران  تلویزیون 
بهانه ای  یک  ایران  تلویزیون  می شود،  که  بهائی 
ما  امروز  شد،  خراب  دستگاه ها  مثاًل  می آورد، 
می گویند  حتی  یم!  ندار برنامه 
تا  دو  با  بدهید  جیپ  یک  ما  به 
یم تلویزیون. یا برنامه  که برو سرباز 
را اجرا می کنند، یا آنها را می گیریم 
و به زندان می بریم. در این حد. یا 
عزاداری  روزهای  در  چرا  که  این 
می گذارند.  تراژدیک  فیلم  بهائی 
نمی گذارند.  آن چنانی  موسیقی 
یا  می گذارند.  ک  غمنا موسیقی 
فیلم هایی  که  است  جالب  مثاًل 
سن  کم  دختران  که  ایران  تلویزیون  می گذارد 
تلویزیون  در  نیمه عریان  لباس های  با  سال  و 
این  می کنند.  مطرح  ازدواجی  مسائل  می آیند. 
ی بچه های  مناسب مردم ما نیست. این اثر بد رو

ما دارد. به استناد چه این حرف ها را می زند؟

گفته؟ ک  کی در ساوا ب: اینها را 

ن: اسم هایش هست. بعد، اینها دست می گذارند 
شیخ  که  اساسی  قانون  متمم  اول  اصل  ی  رو
که مذهب  کرده  فضل اهلل نوری وارد قانون اساسی 
اثنی عشریه  جعفریۀ  حقۀ  طریقۀ  ایران  رسمی 
و  این مذهب  به  باید مؤمن  ایران  پادشاه  و  است 

مجریان  می گوید.  کتاب  در 
قرارداد  که  ساختمان  آن 
قبلی را بسته بودند. داشتند 
یک  می کندند  را  زمین 
از سجن آشکار  قسمت هایی 
شد و من خیلی نگران بودم 
می زنند  زودی  به  این ها  که 
از  را  قدیمی  دیوار های  این 

بین می برند.
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که قانون اساسی  مروج آن باشد. در نامه ها هست 
که بهائی  این است و این تلویزیون به خاطر این 
باید  می گذارند.  پا  زیر  را  اساسی  قانون  هستند، 
با رادیو ایران همراه باشند. هر وقت رادیو تعطیل 
کرد، تلویزیون هم باید تعطیل کند. هر وقت نکرد، 
کند. رادیو باید نظارت داشته باشد. یک  کار  باید 

کوتاه نمی آید. سال درگیر هستند و ثابت هم 

کی بوده؟ ب: رادیو دست 

ن: دست دولت بوده. آن موقع، تلویزیون مؤسسۀ 
او  از  دولت  بعد  ثابت.  برای  بوده  خصوصی 
عکسش  که  ابراهیمی  محمدصادق  می خرد. 
از نوادگان حاج محّمدکریم خان  کتاب آمده،  در 
معروف  خیلی  که  ابراهیمی  خاندان  بود.  کرمانی 
ازلی  می گردد،  ازلی ها  با  بوده،  شیخی  هستند. 
می شود.  ازلی  مشروطیت  سال های  در  می شود. 
بعد، مورد توجه حاج میرزا یحیی دولت آبادی قرار 
می گیرد. دولت آبادی جانشین صبح ازل بوده در 
خودش  جانشین  را  ابراهیمی  بیان.  شهید  مقام 
قرار می دهد در مقام شهید بیان. ابراهیمی شروع 
که به نظر  کرد به چاپ آثار باب به صورت محدود 
کتاب »بیان فارسی« بوده  می آید اولین آنها همین 

که با موافقت حکیم الملک چاپ  شد. 

ب: به عنوان سؤال آخر. بهائی ها می گویند یکی 
که ادعای  کسی  که آن  از دالئل رسالت این است 
استقامت  خودش  راه  در  باید  می کند،  رسالت 
بورزد و هرچه اذیت وآزار از طرف مردم دید، باید 
وقتی  بکند.  عرضه  را  خودش  آیین  و  نیاید  کوتاه 

می بینیم یک نفر استقامت دارد، این نشان دهندۀ 
ادعا  خودش  جانب  از  نمی شود  که  است  این 
که پیغمبر است و این همه مورد اذیت  کرده باشد 
و آزار قرار بگیرد و از این جهت، می گویند بهاءاهلل 
هم اینجا یکی از مواردی بوده که خیلی استقامت 
داشته و سجن را با آن شرایطش تحمل کرده، شما 

ید؟ چه پاسخی دار

ی  که شیخ احمد شاهرودی رو ن: یکی از نکاتی 
آیین  بر  نقدش  در  قضا  از  می گذارد،  دست  آن 
که باب در »بیان فارسی« خطاب به  بهائی است 
تو  که  زمانی  تا  که  »می دانم  گفته:  اهلل  یظهره  من 
آن،  از  بعد  توست.  راحت  دوران  شوی،  مبعوث 
استدالل  ایشان  بعد،  توست.«  ناراحتی  دوران 
که  زمانی  تا  بود.  برعکس  بهاءاهلل  گفته  کرده، 
جنگ  راه  در  و  بود  ناخوش  بود،  نشده  مبعوث 
و  افتاد  تهران  زندان  و در  کشید  مازندران سختی 
که مبعوث شد، دوران  کشید و .... وقتی  سختی 
نشسته  عکا  در  بهجی  قصر  در  بود!  خوشی اش 
که می گوید اینجا أخرب البالد است  گو این  بود، 
بالد  آبادترین  از  که  هست  عکس هایش  ولی 
جوی های  هست.  قدیمی اش  عکس های  بوده! 
یک  زیباست.  خیلی  آن.  کناری  گل های  و  آب 
زمان  در  که  اقدس  ارض  از  هست  مجموعه  ای 
کجا  است.  بلبل  و  گل  شده.  چاپ  عبدالبهاء 
همۀ  داخل  نزدیک،  و  دور  از  که  البالد  أخرب 
احمد  شیخ  استدالل  این  گرفته.  عکس  را  اینها 
ازلی ها  کتاب های  در  من  است.  شاهرودی 
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که می گوید دربارۀ  ندیدم. این ابتکار ایشان است 
بهاءاهلل برعکس بوده! بعد، چه استقامتی؟ چهار 
ماه از ذیقعده 8 12 تا ربیع االول 9 12 در زندان 
نیست.  ی  و شکنجۀ  از  نشانه ای  هیچ  و  بوده 
دادخواهی  و  نبود  روسیه  سفیر  حمایت  آنجا  گر  ا
زندان،  از  داد  نجاتش  که  کسی  عزیه خانم، 
نقل  این  منفور«.  »أخت  گفت:  او  به  بعدها  ولی 
گر اینها نبود و بهاءاهلل هم در زندان  بهائی هاست. ا
کوتاه نمی آمد، او را می کشتند. این تحلیل شیخ 
بگوییم  نمی توانیم  ما  است.  شاهرودی  احمد 
کشتند.  را  بابیه  این همه  کرده.  استقامتی  آنجا 
در  هم،  بعد  است.  مهم  اینها  نکشند؟  را  او  چرا 
ظهور  اما  شده  مبعوث  زندان  در   ،12 9 سال 
سال  تا  هم،  بعد  خودشان.  قول  به  است  مخفی 
که در باغ نجیب پاشا،  1279، یعنی ده سال بعد 
در عید رضوان، خودش را به عنوان من یظهره اهلل 
به صورت محدود معرفی می کند، پیوسته مطیع 
صبح ازل است در باالترین اندازه البته در ظاهر. 
یخ جعفری« یک پیوستی آوردم  کتاب »تار من در 
حسینعلی  میرزا  نراقی،  محّمدجعفر  »مال  نام  به 
کاشان در آستانۀ دعوت جدید  بهاء اهلل و بابیان 
بهائی«. چه شد من این پیوست را نوشتم؟ خیلی 
سال پیش، کتاب »اسرار اآلثار خصوصی« فاضل 
را می خواندم. در جلد پنجم، ذیل  که  مازندرانی 
عنوان »یحیی« که دربارۀ صبح ازل آمده صحبت 
از  صفحه ای  سی وسه  طوالنی  نامۀ  یک  کرده، 
یخ 1278 قمری است،  که به تار بهاءاهلل را آورده، 

ادعای محدود  او  که  این  از  قبل  یعنی یک سال 
می گوید:  پیوسته  آنجا  بکند.  من یظهره اللهی 
نسخ  را  بیان  من  بگوید  که  کسی  بر  خدا  »لعنت 
بیان  دین  بگوید  که  کسی  بر  خدا  لعنت  کردم. 
که  کسی  بر  خدا  لعنت  است.  شده  منسوخ 
بکند!«  منسوب  را  ادعایی  کوچک ترین  من  به 
بعد، شعر در مدح صبح ازل می گوید: »و غایتی 
القصوی مواقع رجلها * و عرش البهاء أرض علیها 
تمّشت.« )و دورترین نهایت من جایگاه های پای 
که او بر آن راه  اوست * و عرش بهاء زمینی است 
آنجاست.  او  پای  باشد،  من  سر  هرجا  می رود.( 
غایت  است.  من  سر  بگذارد،  پا  او  که  جایی 
صبح  بارۀ  در  اوست.  پای  جای  من  قصوای 
توجه  جلب  برایم  دیدم،  من  را  این  می گوید!  ازل 
با  نوشته  سی وسه صفحه ای  نامۀ  یک  که  کرد 
همه اش  پی!  در  پی  انکاری  مضمون های  این 
حرفی  هیچ  من  بگوید  می خواهد  نه.  می گوید: 
جلب  من  برای  این  هستم.  مطیع  من  ندارم. 
یک  بعدها،  جریان.  این  بوده  چه  که  کرد  توجه 
رساله ای پیدا کردیم که پسر مال محّمدجعفر نراقی 
به  کاشان  بابیان  از  است  نامه هایی  کرده.  جمع 
که: »شنیدیم شما با جناب  مالمحّمدجعفر نراقی 
از  عراق.  به  بوده  تبعید  ید.«  دار مشکل  بهاء 
که: »شنیدیم شما با جناب  کاشان نامه نوشتند 
نامه ها  چیست؟«  جریان  ید.  دار مشکل  بهاء 
می فهمیم  رساله،  آن  تحلیل  با  آورده.  آنجا  را 

شده.  نوشته  سی وسه صفحه ای  نامۀ  این  چرا 
بهائی  یخ های  تار در  که  نراقی  �����مالمحّمدجعفر 
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که به بهاءاهلل بدبین  که از شهدای بیان بود  هست 
بود. می گفت این در خفا دارد یک کارهایی انجام 
او می گفت:  برابر  در  پیوسته  بهاءاهلل  اما  می دهد. 
یاد شده  »نه، من مطیع صبح ازل هستم.« دعوا ز
کاشان رسیده بود؛ آنها پی گیری  گوش بابیان  و به 
مبری  را  خودش  که  این  برای  هم  بهاءاهلل  کردند. 
از این مسئله بکند، این نامۀ سی وسه صفحه ای 
را نوشت. فاضل مازندرانی نوشته به حدود سال 
که به  که اشتباه است. دقیقش این است   1277
که در  سال 1278 برمی گردد. تازه، در سال 1279 
مجمع محدودی از بابی ها ادعای من یظهره اللهی 
می کند، تا چهار سال بعد؛ یعنی ذی قعدۀ 1279 
اواخر  تا  می شوند  خارج  بغداد  از  دارند  اینها  که 
که در ادرنه  یخ خودشان است  که نص تار  1283
آشکارا ادعای من یظهره اللهی می کند، در پیوست 
که باز مطیع صبح  یخ جعفری« نشان داده ام  »تار
ازل بوده در ظاهر. استقامتی اینجا باقی نمی ماند! 
که  بعدش هم رفته عکا. تازه، نکتۀ خیلی مهمی 
هست و این جای پژوهش دارد؛ هم از آثار ازلی ها 
به دست می آید و هم از آثار بهائی ها و اسنادی هم 
که ثروت  که تأیید می کند این مسئله را  پیدا شده 
میرزا  بود؟  کی  ثروت  رسید.  بهاءاهلل  به  هنگفتی 
موسی جواهری پسر میرزا هادی جواهری: ثروتمند 
که  بسیار متمول ایرانی در بغداد. سندی هست 
اصاًل  و  بهاءاهلل  به  داده  را  خودش  مایملک  تمام 
پیشرفت امر بهاءاهلل به خاطر پول های میرزا موسی 
جواهری بود و ملقب شد به »حرف البقاء«. اسم 
گذاشتند. حرف  البقایی!  ی او  بامسمایی هم رو

در  سختی  بمانیم!  باقی  بمانیم!  ما  شدی  باعث 
که استقامت بخواهد. بعد، در آن قصر،  کار نبوده 
اقامت  محل  بهجی«.  »قصر  می گویند:  خودشان 
راحت  آنجا  بهجی«.  »قصر  می گویند:  را  بهاءاهلل 
کرده است. لذا، هیچ استقامتی نیست.  زندگی 
سؤال  زیر  اساس  از  حرف  این  اصاًل  که  این  گو 
مانند  باطل  مسلک های  پیروان  این همه  است. 
استقامت  خودشان  مسیر  در  که  مانی  و  مزدک 
انوشیروان  را  مزدک  شدند!  کشته  و  یدند  ورز
رجال  بود.  حرفش  ی  رو هم  آخرش  تا  کشت. 
جنگیدند  و  ایستادند  که  خوارج  نیز  و  صوفی 
از  یکی  که  را  تقریر  دلیل  یعنی  شدند.  کشته  و 
نظر من  به  استقامت است  قسمت هایش همین 
این اصاًل دلیل نیست. یک بیان خودساخته ای 
از  تقلید  به  گلپایگانی  ابوالفضل  میرزا  که  است 
کتاب »دالیل  گذشتگان و احتمااًل خود باب در 
کثر  ا معتقدم  من  چون  است.  ساخته  سبعه« 
خودشان  دیانت  اثبات  برای  بهائی ها  که  نکاتی 
در  باب  ساخته های  می گذارند،  دست  آنها  ی  رو
تا حاال  باب  نوشته های  آثار خودش است. چون 
که  افراد نمی دانند  گرفته،  قرار  کمتر مورد مطالعه 
حرف  حال،  هر  به  است.  باب  ابتکارات  اینها 
دست  به  بهائیت  باب  آیین  از  که  است  این 
قداستی  هیچ  واقع  در  کبر  ا سجن  لذا  نمی آید، 
را بحث می کردیم، استقامت،  تقریر  ندارد. دلیل 
که اصاًل این دلیل ساختگی است. دلیل نیست. 
گلپایگانی  ابوالفضل  میرزا  که  است  بیانی  یک 
چون  است.  آورده  باب  حرف های  به واسطۀ 



ء

شماره 13        بهار 99

57

کلمات  در  یشه  ر بهائی ها  حرف  های  از  خیلی 
دلیل  نکردند.  ابداع  خودشان  دارد.  باب  خود 
اصاًل  که  این  است.  باب  خود  ساختۀ  هم  تقریر 
گفته این  کی  دلیل نیست به نظر من. ادعاست. 
داشت،  هرکه  می گویید،  شما  که  مشخصاتی 
کجا این را می گویید؟  مظهر الهی است؟ شما از 
بهاءاهلل  که دلیل باشد، ما استقامتی در  بر فرض 
راحتی  و  خوشی  در  همیشه  ایشان  نمی بینیم. 
دست شان  در  جواهری  موسی  میرزا  ثروت  بوده، 

بوده است. 

بهاءاهلل  اختیار  در  را  پولش  ایشان  چرا  ب: 
گذاشته و بهائی شد؟

ن: نه بهائی نشد از قضا. البته به روایت ازلی ها. 
از  همیشه  بود.  باب  امر  مجری  بود؟  که  بهاءاهلل 
صبح ازل دم می زد. االن الواح مختلفی از بهاءاهلل 
که همه اش از صبح ازل دم می زند. همین  یم  دار
مصداق  می گویند  ازلی ها  گفتم  که  نور«  »کتاب 
سخن باب دربارٔه خیر سال نهم است )فی سنة 
یم  کل خیر تدرکون(، نامه ای از بهاءاهلل دار التسع 
شده  بدبین  او  به  که  نوشته  قزوین  بابیان  به  که 
بودند؛ می گوید: »کتاب نور آیات خداست و شما 
جایی  یا  نامه  همان  در  کنید!«  توجه  آن  به  باید 
دیگر، بخشی از »کتاب نور« را می آورد و می گوید: 
است.«  برگزیده  مرا  آیه،  این  در  ازل،  »صبح 
کتاب نور در بارۀ  که در آیۀ  می گوید: »مگر ندیدید 
من چه نازل شده است؟« این صحبت ها را دارد. 
ی این حساب،  امثال میرزا موسی جواهری هم، رو

باید بابی شده باشند. در »تنبیه النائمین« هست 
درافتاد،  ازل  صبح  با  بهاءاهلل  که  این  از  بعد  که  

کشید. کنار  میرزا موسی از او 

کرده  هدیه  را  پول  این  ازل  صبح  به  درواقع  ب: 
است!

او  کارگزاار  بهاءاهلل  بوده.  مخفی  ازل  صبح  ن: 
به  را  نفر  هفت  می شود.  مخفی  ازل  صبح  بود. 
ـ  برمی آید  باب  کلمات  از  که  ـ  بیان  عنوان شهید 
بابی نشین  مختلف  مناطق  در  می کند  منصوب 
رابط  بغداد  در  بهاءاهلل  باشند.  نایبش  اینها  که 
هم  بیان  شهید  بوده.  ازل  صبح  با  بیان  شهدای 
نبوده. شهید بیان در بغداد سّید محّمد اصفهانی 
سخت  بود  بابیه  دوم  شخص  زمان  آن  که  بوده 
بعدها  و  بود  بدبین  بهاءاهلل  مخفی  کارهای  به 
کشتند.  بهائی ها او را در عکا، با دستور بهاءاهلل، 
کارگزار  یک  بهاءاهلل  بودند.  بابی  امر  رؤسای  اینها 
بلندمقام بود اما مقامش از شهدای بیان پایین تر 
کارگزار صبح ازل می دیدند و  بود، لذا، بهاءاهلل را 
پول  می کند.  توطئه  دارد  مخفیانه  نداشتند  خبر 
ازلی ها  از  می رسد،  او  به  جواهری  موسی  میرزا 
کارش می گیرد در  جدا می شود و امرش می گیرد. 
می شود.  پیروز  ازلی ها  بر  بیست ساله  زمانی  بازۀ 
آن  گرایش پیدا می کنند.  بهائیت  به  بابی ها  کثر  ا

اقلیت می شوند ازلی . 

که فرمودید. ب: خیلی متشکر از توضیحاتی 

ن: ممنون و متشکرم. موفق و مؤید باشید!
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بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی
قسمت نهم

 استیو مارشال

حمید فرناق 
کارشناس ارشد حقوق بین الملل



چکیده

از  و  منتقد  متفکر،  نویسنده،  مارشال  استیو 
ـ   1972 سال  از  او  است.  روشنفکر  بهائیان 
ـ جذب  بیشتر نداشت  پانزده سال  زمانی که 
تعالیم اجتماعی بهائی شد و تا سال 1994 
بهائی  فعال جامعۀ  به مدت 22 سال عضو 
بود. از سال 1994 و بعد از تماس با بهائیان 
سایت  در  مطالبی  دادن  قرار  و  روشنفکر 
در  بهائیت  رهبری  سوءظن  مورد  تالیسمان، 
به صورت  و  گرفت  قرار  )بیت العدل(  حیفا 
گردید.  اخراج  بهائی  جامعۀ  از  غیررسمی 
در سال 2000 میالدی با دستور بیت العدل، 
همسر او آلیسون مارشال نیز به دلیل انتقاد از 
بیت العدل و داشتن ارتباط و دفاع از بهائیان 
روشنفکر، رسمًا از جامعۀ بهائی اخراج شد. 
استیو  برای  بود  خطری  زنگ  به منزلۀ  این 
که درصورت ادامۀ مواضع انتقادی  مارشال 
قرار  اخراج  یا  طرد  درمعرض  می تواند  خود، 

گیرد. 

انتقادات جدی  آلیسون،  و همسرش  استیو 
مقاالت  در  و  دارند  بهائیت  رهبری  به 
مختلف خود، به نقد بیت العدل و تعالیم و 
آموزه های بهائیت پرداخته اند. در این مقاله 
برخی از مواضع انتقادی آقای استیو مارشال 

آمده است.

بهائی،  عصمت،  بیت العدل،  کلیدواژه: 
روشنفکران، استیو مارشال
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مفاهیم  با  ناآشنا  بهائی ستیز،  معاند،  مزدور، 
ترور  نوعی  درحقیقت   ... و  جاه طلب  بهائی، 
بر  را  منتقدان  کالم  تأثیر  و  کند  شخصیت 
بی اعتبار  و  داده  کاهش  غیرمتعصب  بهائیان 
کنون در این رهگذر به موفقیت های  نماید و تا
بین  عماًل  است  توانسته  و  رسیده  نیز  یادی  ز
به  منتقد  و  مطلع  افراد  و  بهائی  توده های 

بهائیت، شکاف های عمیقی را ایجاد نماید.

گسترش فضای مجازی  البته، به مرور زمان و با 
اطالعات،  به  افراد  سریع  دسترسی  امکان  و 
مقاالت  با  یافتند  امکان  غیرمتعصب  بهائیان 
حوزۀ  در  نگاشته شده  مختلف  کتاب های  و 
پاسخ های  جویای  و  یافته  ارتباط  بهائیت 

منطقی به اعتراض های مخالفان باشند. 

اوائل سال  199، پدیدۀ جدیدی در جامعۀ  از 
بروز  و  ظهور  آن  و  شد  پیدا  بهائی  جهانی 
البته  بود.  بهائی  جامعۀ  درون  از  منتقدانی 
و  بهائیت  از  فرهیخته  و  مهم  افراد  ی گردانی  رو
گرایش آنان به اسالم، یا انشعاب درون فرقه ای، 
فضای  گسترش  با  ولی  دارد،  طوالنی  سابقۀ 
از  برخی  برای  امکان  این  اینترنت  و  مجازی 
غرب  در  بهائی  اندیشمندان  و  روشنفکران 
و  به دیدگاه ها  را  اعتراض هایی  که  آمد  به وجود 
عملکرد رهبری جامعۀ بین المللی بهائی یعنی 

 بیت العدل در اسرائیل وارد آورند. 

جامعۀ  نخبگان  از  نوعًا  که  روشنفکران  این 
و  کادمیک  آ تحصیالت  و  بودند  بهائی 

اشاره

آموزه های  کنون  تا بهائی  پیدایش  آیین  زمان  از 
این نحلۀ فکری همواره در معرض نقد و انتقاد 
گونی به آن وارد  گونا قرار داشته و اعتراض های 

شده است. 

کلی  به طور  و  مسیحی  و  مسلمان  علمای 
کتاب های  نگارش  با  الهی،  ادیان  طرفداران 
و  مشروعیت  به  را  اعتراض  بیشترین  مختلف 
تکامل یافتۀ  را  خود  که  بهائی،  آموزه های  آیین 
عالوه  داشته اند.  الهی  می داند،  ادیان  و  اسالم 
اندیشمندان  و  توحیدی  ادیان  طرفداران   بر 
و  نویسندگان  نقد  مورد  بهائیت  مذهبی، 
هریک  و  گرفته  قرار  نیز  غیرالهی  اندیشمندان 
ایرانی  آیین  این  آموزه های  خاص  منظری  از 
اعتراض های  و  گرفته  انتقاد  باد  به  را  نوظهور 

جدی به آن وارد آورده اند. 

کرد طرفداران این  تشکیالت بهائی ابتدا سعی 
اعتراض های  و  انتقادها  جریان  در  کمتر  آیین 
قبیل  این  خواندن  لذا  گیرند.  قرار  مخالفان 
که  کتاب ها و مقاالت را نه تنها توصیه نمی کرد 
نامه ها،  بهائیان خواست  از  طی دستور العملی 
اینکه  بدون  را  مخالفان  مقاالت  و  مجالت 
نفرۀ   9 )شورای  محفل  به  عینًا  کنند،  مطالعه 
اداره کنندۀ تشکیالت بهائی در هر شهر( تحویل 

دهند.  

معرفی  با  دارد  سعی  بهائی  تشکیالت  امروزه 
بی سواد،  افرادی  به عنوان  خود  مخالفان 
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مطالعات میدانی در حوزۀ بهائیت و شناخت 
دارند،  آن  آموزه های  و  بهائیت  به  نسبت  کافی 
تشکیالت بهائی و رهبری آن در حیفا را زیر سؤال 
آن  گونۀ  خدا و  مستبدانه  حرکت های  به  و  برده 
رهبری  که  معتقدند  گردید ه اند.   آن ها  معترض 
روحانی )کاریزماتیک(  آیین بهائی جای خود را 
که ساختار  به سلسله مراتب نیمه انتخابی داده 

ازسوی  مرتبًا  تصمیماتش  و 
و  داخلی  معتقدان  و  مخالفان 
قرار  موردانتقاد  سابق  بهائیان 
اینترنت،  توسعۀ  و   می گیرد 
بیشتر  هرچه  گسترش  زمینه ساز 

این نارضایتی ها شده است.  

که  حیفا  در  بهائیت  رهبری 
و  خطا  از  مصون  و  الهی  را  خود 
این  مقابل  در  لغزش  می داند، 
انتقادها تاب نیاورد و مخالفت 
با روشنفکران و افراد فرهیخته و 
در سطح جهان  بهائی  معترض 

از  استفاده  با  و  داد  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
مشاوران  )هیأت های  خود  پلیسی  سازمان 
بهانه های  به  را  آنان  از  یادی  ز تعداد  قاره ای( 
یا  نمود  اخراج  و  طرد  بهائی  جامعۀ  از  مختلف 
به  مجبور  که  داد  انجام  را  حرکاتی  علیه   آنان 

استعفا و خروج از بهائیت شوند. 

فقط  موظفند  بهائیان  بیت العدل،  دیدگاه  در 
یک صدا و یک قرائت از آیین خود را شنیده و 

تشکیالت  که  است  قرائتی  آن  و  نمایند  تبلیغ 
براساس  نماید.  تجویز  را  آن  بهائی  رهبری  و 
تحلیل  اظهارنظر،  اقدام،  هرگونه  دیدگاه،  این 
خط مشی  با  مطابق  که  سؤالی  حتی  و  تفسیر  و 
دنیا  در  ملی  محافل  و  باورهای  بیت العدل  یا 
یافت  در از  بعد  مرتکب  است.  ممنوع  نباشد، 
گرفتن اخطار،  گاهی بدون  یک اخطار و حتی 
گردیده و  از جامعۀ بهائی اخراج 
شمرده  مجاز  او  با  کالم  و  سالم 
نیز  اوقات  گاهی  نمی شود. 
تشکیالت بهائی عرصه را چنان 
تنگ  می گیرد  منتقد  بهائیان  بر 
که چاره ای جز استعفاء و خروج 
باقی  برای   آن ها  بهائیت  از 

نمی ماند.

و  خشن  حرکت های  این گونه 
است  شده  باعث  غیرمنطقی 
چون  فراوانی  اندیشمندان 
خوان  گارلینگتن،  یلیام  و
جورج  مک اوئن،  دنیس  گلیشر،  یک  فردر کول، 
فلیمینگ، آلیسون مارشال، استیون شول، سن 
که  ـ  دیگران  و  فیچیکیا  فرانچسکو  مک گلن، 
هریک مدتی عضو جامعۀ  بهائی بوده و به تبلیغ 
آموزه های آن مشغول بودند ـ باالجبار از بهائیت 
انتقادی  کتاب های  و  مقاالت  و  شده  جدا 
مختلفی را در نقد عملکرد  آیین بهائی به رشته 

تحریر درآوردند.

نظرات  بیان  است  بدیهی 
روشنفکران  ودیدگاه های 
همۀ  قبول  معنی  به  بهائی 
و  نیست  آنان  دیدگاه های 
برخی  از  آنان  احتمالی  دفاع 
به خاطر  بهائی،  آموزه های  از 
در  آن ها  طوالنی  سابقۀ 
دید  از  است.  بوده  بهائیت 
بهائیت  بهائی شناسی  نشریه 
و  است  باطل  عقیدۀ  یک 
افکار و تعالیم آن موردقبول و 

پذیرش نیست.
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به  موجود،  اطالعات  با  دارد  سعی  مقاله  این 
دیدگاه های  و  نظرات  از  مختصری  بررسی 
برخی از روشنفکران منتقد به تشکیالت بهائی 
فرهیخته  محققان  است  الزم  هرچند  بپردازد، 
کامل تری  در این میدان وارد شده و بررسی های 

را به عالقه مندان این حوزه ارائه نمایند.

دیدگاه های  و  نظرات  بیان  است  بدیهی 
همۀ  قبول  معنی  به  بهائی  روشنفکران 
دیدگاه های آنان نیست و دفاع احتمالی آنان از 
طوالنی  سابقۀ  به خاطر  بهائی،  آموزه های  برخی 
نشریه  دید  از  است.  بوده  بهائیت  در  آن ها 
است  باطل  عقیدۀ  یک  بهائیت  بهائی شناسی 
و افکار و تعالیم آن موردقبول و پذیرش نیست.

 ) Steve Marshall(  استیو مارشال 

الف ـ زندگی نامه

متفکر،  روشنفکر،  نویسنده،  مارشال  استیو 
منتقد، مجری، هنرمند و فعال اجتماعی بهائی 
به دنیا  یلند  نیوز دونه دین1  در   1957 سال  در 
یلند  نیوز در  فنی  و  مهندسی  رشته  در  او  آمد. 
اجرای  به  درحال حاضر  و  است  کرده  تحصیل 
برنامه های زندۀ هنری و تولید محصوالت هنری 
مشغول است. همچنین به فروش لوازم یدکی و 

کشاورزی نیز اشتغال دارد. ماشین آالت 

اواسط  از  یعنی  سال   20 مدت  مارشال  استیو 
عضویت  به   ،1990 دهه  اواسط  تا   1970 دهه 
جامعۀ بهائی درآمد و در امور اجرائی و تبلیغی 
یلند،  نیوز در  بهائی  نقشه های  اهداف  و تحقق 

فعال بود.

مدیران  از  یکی  تا  201   2003 سال  از  استیو 
اجرائی گروه بهائیان پیشین )طرد شده(2 متعلق 
یک استتسون بود. این سایت به دلیل  به آقای ار
از  بهائیت،  به  نسبت  انتقادی  مطالب  درج 
گردید. او همچنین مدت  ژانویه  201 غیرفعال 
تالیسمان9 3  انتقادی  گروه  مدیریت  سال   1 
عهده دار  نیز  را  کول  خوان  آقای  به  متعلق 
گروه  یاست  ر که  شد  درخواست  استیو  از  بود. 

که او نپذیرفت. ادینبورگ4 را نیز قبول نماید 

1. Dunedin
2. ex bahai@yahoogroups.com
3. talismangroup@yahoogroups.com
4. Edinboroughgroup@yahoogroups.com
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گرایش به بهائیت  ب ـ علت 

استیو مارشال درمورد بهائی شدن خود می گوید:

که 15 سال بیشتر نداشتم  »در سال 1972 زمانی 
شعارهای  و  تعالیم  جذب  و  آشنا  بهائیت  با 
که چیزی شبیه به شعارها  اجتماعی آن شدم، 

آن  در  که  بود  هیپی ها  تعالیم  و 
زمان برای من بسیار جذاب بود، 
ولی اکنون که دیگر به نظر می رسد 
و  بی رمق  بسیار  بهائی  جامعۀ 
متالشی شده  و  ازهم گسیخته 
تعالیم  به  نمی توان  است، 
اجتماعی آن نیز زیاد اعتنا کرد«. 

استیو روحیۀ الئیک دارد و همۀ 
نمی پذیرد  را  بهاءاهلل  حرف های 
از  بعضی  پیرو  فقط  را  خود  و 
و  می داند  او  اجتماعی  تعالیم 
و  تشکیالت  و  سخنان  بقیۀ  به 
ندارد.  کاری  بهائیان  عملکرد 

هست  خدایی  که  دارد  باور  حد  درهمین  او 
که قابل درک و شناخت بشر نیست و این حد 
کافی و مطلوب می داند.  شناخت را برای خود 
از  خارج  را  بهاءاهلل  تعالیم  می دهد  ترجیح  او 
درنظر  بهائی  رسمی  برداشت  و  چهارچوب 
این  به  خود  یادداشت های  در  مارشال  بگیرد. 
که بهاءاهلل و تعالیم او،  واقعیت تلخ اشاره دارد 
)رهبری  بیت العدل  افراطی  تصمیمات  گرفتار 

کنونی جامعۀ  بهائی( شده است.

ج - ازدواج و شروع چالش با تشکیالت بهائی

خانم  یک  با   1991 سال  در  مارشال  استیو 
کرد.  ازدواج  آلیسون1  نام  به  بهائی  روشنفکر 
آلیسون از سال 1980 تا 2000 عضو فعال جامعۀ  
به مدت 5  و در دهۀ 1980  بود  یلند  نیوز بهائی 
بهائیان  روحانی  در محفل  سال 
یلند خدمت  شهر دونه دین نیوز

می کرد.

انتقادها  دیدگاه ها،  حال،  شرح 
مارشال  آلیسون  درگیری های  و 
با تشکیالت بهائی نیاز به مقالۀ 
که  ازآنجا ولی  دارد  گانه ای  جدا
آلیسون  و  استیو  سرگذشت 
وابسته  هم  به  یادی  ز حدود  تا 
ذکر  از  قبل  است  الزم  است، 
مارشال،  استیو  دیدگاه های 
آلیسون  به  مختصری  اشاره 

مارشال بشود.

دراواخر سال 1994 استیو مارشال و همسرش به 
گفت وگوی روشنگرانه تالیسمان2  گروه اینترنتی 
دانشگاهی  کوچک  گروه  یک  به وسیله  که 
 تأسیس شده بود و دربارۀ  مبانی بهائیت بحث 
می کرد، پیوستند و در آنجا به بیان دیدگاه های 
گذشت  از  بهائیت پرداختند. پس  خود دربارۀ 
تالیسمان،  گروه  به  آن ها  پیوستن  از  ماه  هجده 

1. Alison Elizabeth Marshall
2. talisman@Indian.edu

که  زمانی   1972 سال  »در 
با  نداشتم  بیشتر  سال   15
بهائیت آشنا و جذب تعالیم و 
شعارهای اجتماعی آن شدم، 
و  شعارها  به  شبیه  چیزی  که 
که در آن  تعالیم هیپی ها بود 
جذاب  بسیار  من  برای  زمان 
دیگر  که  کنون  ا ولی  بود، 
بهائی  جامعۀ  می رسد  به نظر 
بسیار بی رمق و ازهم گسیخته 
است،  متالشی شده  و 
اجتماعی  تعالیم  به  نمی توان 

کرد«.  آن نیز زیاد اعتنا 
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گفت وگو در  که مراجعه و بحث و  مشخص شد 
این سایت، ازسوی رهبران رده باالی تشکیالت 
که  افرادی  و  است  شده  اعالم  ممنوع  بهائی 
داشته  اصرار  سایت  این  با  همکاری  ادامه  به 
باشند، به عنوان ناقض عهدومیثاق و مخالف 

تشکیالت بهائی محسوب شده 
و از جامعۀ  بهائی طرد می شوند. 
از  گروه  این  اعضای  از  بعضی 
جامعۀ  از  و  برگشته  بهائیت 
رفتار  این  دادند.  استعفا  بهائی 
مارشال  آلیسون  بر  عمیقی  تأثیر 
 1998 سال  در  او  و  گذاشت 
اعتراض  مراتب  گرفت  تصمیم 
پیوستن  براثر  آنچه  از  را  خود 
افراد  سر  بر  تالیسمان  گروه  به 
می آید به اطالع دیگران برساند. 
خود  مطالعات  سپس  آلیسون 
عرفان  و  تصوف  درخصوص   را 

و  مطالعه  سال  دو  از  پس  و  کرد  متمرکز  بهائی 
تحقیق به تصوف و عرفان اسالمی نیز عالقه مند 

گردید.

رهبری  مرکز  سرانجام   2000 سال  مارس  ماه  در 
بهائی در اسرائیل )بیت العدل(، به محفل ملی 
گفتار  دلیل  به  که  نمود  اعالم  یلند  نیوز بهائیان 
در  مارشال  آلیسون  که  نگرش هایی  و  رفتار  و 
شایستگی  است،  داشته  اخیر  سال  سه  دو 
عضویت در جامعۀ  بهائی را ندارد و نام او باید 
یلند  از فهرست افراد تسجیل شدۀ بهائی در نیوز

ملی  محفل  توسط  دستور  این  گردد.  حذف 
یلند به اجرا درآمد. نیوز

کول )معترض و روشنفکر جداشده  آقای خوان 
آلیسون  اخراج  به  اعتراض  در  بهائیت(  از 

مارشال می گوید:

مارشال  آلیسون  برای      
او  به  کسی  شد،  پرونده سازی 
او  که  پیام هایی  نداد،  هشدار 
می کرد  ارسال  دوستانش  برای 
عملکرد  نداشت.  عمومی  جنبۀ 
آلیسون و دیدگاه های او به وسیله 
پیترخان  به  جاسوسی  عملیات 
رسید.  بیت العدل(  وقت  )عضو 
پیترخان پشت سر مارشال غیبت 
صبح  روز  یک  آلیسون  و  کرد 
جامعۀ   دیگرعضو  که  فهمید 

بهائی نیست.1

آلیسون درخصوص اخراج خود 
اعضای  به  شکوائیه ای  بیت العدل،  توسط 
نمود.  ارسال  بهائی  عالی رتبۀ  مراجع  و  جامعه 
که  شد  این  او  شکایت  به  رسیدگی  حاصل 
سرانجام او را به عنوان یک بهائی ثبت نام نشده، 
را  این عنوان  نمودند.  بهائی معرفی  در جامعۀ  
تمایل  بهائی  آیین  به  که  می دهند  افرادی  به 
کرده، ولی تشکیالت بهائی آن ها را به طور  پیدا 

رسمی نپذیرفته است!
1.http://www personal.umich.edu/~jrcole/ba 
hai/2001/khancole.htm 

مارشال  آلیسون  برای 
به  کسی  شد،  پرونده سازی 
پیام هایی  نداد،  هشدار  او 
ارسال  دوستانش  برای  او  که 
می کرد جنبۀ عمومی نداشت. 
عملکرد آلیسون و دیدگاه های 
او به وسیله عملیات جاسوسی 
وقت  )عضو  پیترخان  به 
پیترخان  رسید.  بیت العدل( 
کرد  غیبت  مارشال  سر  پشت 
و آلیسون یک روز صبح فهمید 
بهائی  جامعۀ   دیگرعضو  که 

نیست. 
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که به برخی از آموزه های بهائی،  آلیسون مارشال 
ازجمله عدم امکان حضور زنان در جایگاه رهبری 
از  مصون  به  اعتقاد  عدم  )بیت العدل(،  بهائیت 
خطا بودن بیت العدل، عدم اعتقاد به تشکیالت 
بهائی،  روشنفکران  با  نامناسب  برخورد  و  بهائی 
قرار  بیت العدل  غضب  مورد  داشت،  اعتراض 
کافر معرفی شد و حکم اخراج  گرفت و به عنوان 

گردید. یلند صادر  او از جامعۀ  بهائی نیوز

را  آلیسون  قبل  از  که  یلند  نیوز بهائیان 
او  خصوصیات  و  روحیات  با  و  می شناختند 
آشنایی داشتند، از اخراج او مبهوت و عصبانی 
شدند و هنگامی که برخی از آن ها به بیت العدل 
بیت العدل،  عضو  پیترخان،  کردند،  اعتراض 
و  روحانیت  از  که  کرد  متهم  را  آن ها  پاسخ،  در 

کافی برخوردار نیستند.1 معنویت 

طرفدار  و  سرشناس  بهائیان  از  مومن  موژان 
در  ارتداد  و  مرکزگریزی  مقاله  در  بیت العدل، 
که در سال 2007 در نشریه دین،  جامعۀ  بهائی 
آلیسون  خانم  از  رسید،  چاپ  به   37 شماره 
مخالفان  پرچم  و  »سمبل  به عنوان  مارشال 
گر« یاد می کند. همچنین از  بهائیت و فردی افشا
استیو مارشال به عنوان "یک مرکزگریز حاشیه ای 
بهائی  مؤسسات  به  تش  حمال که  کسی  و 
1.  برای اطالعات بیشتر و اسناد رسمى آلیسون مارشال لطفًا 

به سایت های زیر مراجعه فرمایید:

http://www.whoisbahaullah.com/alison/about.
html 
http://www.fglaysher.com/bahaicensorship/ali 
son marshall.html

بوده است"،  مارشال  آلیسون  از حمالت  تلخ تر 
سایر  و  آنان  اقدامات  دارد  سعی  و  می برد  نام 
ی  رو از  و  خصمانه  حرکتی  را  بهائی  منتقدان 
کرده و درمجموع فعالیت های آنان  کینه معرفی 
این  البته  کند.  معرفی  بی حاصل  و  گروهی  را، 
که چاپ مقالۀ مومن  واقعیتی انکارناپذیر است 
و چالش های پس از آن، عالوه براینکه مخالفان 
و  نمود  متحد  باهم  را  بهائیت  به  معترضان  و 
فرهیخته  بهائیان  نزد  در  را  بیت العدل  جایگاه 
و غیروابسته تنزل داد، باعث بی اعتباری موژان 
مومن در سطح علمی نیز گردید؛ زیرا اظهارنظرها 
و حمالت شدید موژان مومن به مخالفان امر و 
دفاع جانبدارانۀ او از رهبری و تشکیالت بهائی، 
و  متعصب  و  افراطی  بهائی  یک  به عنوان  را  او 
که از محل مخالفت با  کرد  نویسنده ای معرفی 
معترضان بهائی، توانسته است جایگاه ویژه ای 
از  پس  کند.  پیدا  بهائیت  رهبری  کادر  نزد  در 
نشریات  در  مومن  موژان  از  مقاله ای  دیگر  این، 
علمی انتشار نیافت و هیچ مؤسسۀ نشر علمی 
کتابی از او دربارۀ بهائیت نشد  حاضر به چاپ 
و  نشر  به  بهائی  نشر  و  چاپ  مؤسسات  فقط  و 

یع آثار او پرداختند. توز

مقالۀ  برابر  در  خود،  از  دفاع  در  مارشال  استیو 
یخ  تار در  مومن  موژان  مرکزگریزی  و  الحاد 
2007/11/28 در سایت تالیسمان 9  می نویسد:

یادی دارد.  ز و  بزرگ  "... مقالۀ مومن، خألهای 
البته تحلیل های خوبی هم در آن پیدا می شود. 
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موژان سعی می کند ادعاهای خود در توصیف 
کادمیک نشان دهد."  مخالفان را علمی و آ

و  کادمیک  آ رسانه های  از  تالیسمان  گروه 
توانست  و  گرفت  بهره  به طرز مؤثری  دانشگاهی 
ماهیت  و  حیفایی  بهائیت  کثریت  ا جریان 

فرقه ای آن را به تصویر بکشد و با 
استفادۀ مناسب از ابزار اینترنت 
آورد،  به وجود  را  فعالی  جامعۀ 
جلسه  یک  حتی  اینکه  بدون 

کند. دعا و مناجات برگزار 

که  تحلیل هایی  مطالعۀ   ..."
موژان دربارۀ فرانچسکو فیچیکیا 
از  طردشده  و  معروف  )بهائی 
نمود،  بیان  ما  برای  بهائیت( 
فیچیکیا  است.  آموزنده  بسیار 
نوشتن  با  فقط  که  است  کسی 
واحد  دین  بهائیت  )آیا  کتاب 
پژوهشی  است؟  آینده  جهانی 

تشکیالت  و  تعالیم  یخ،  تار درباره  نقادانه 
آلمان  بهائیان  جامعۀ  موقعیت  توانست  آن( 
درکشورهای  را  بهائیت  جایگاه  همچنین  و 
آلمانی زبان متزلزل نموده و به شدت در معرض 
مقالۀ  خواندن  از  قبل  تا  من  دهد.  قرار  آسیب 
نویسندۀ  بورمن1  کای  دربارۀ  هیچ چیز  مومن، 
ولی  نمی دانستم  بهائیت  منتقد  و  آلمانی زبان 

با خواندن آن مقاله با او وافکارش آشنا شدم."

1. Kai Bormann

مفهوم  از  مومن  موژان  استفادۀ  من  نظر  "به 
ساختارهای قابل قبول، یک بعدی و جانبدارانه 
است. خود من دو دهه عضو تشکیالت اصلی 
جلسات،  انواع  و  بودم  شهرمان  در  بهائیت 
و  مجالت  مکاتبات،  و  نامه ها  کرات،  مذا
اساسًا  که  را  بهائی  کنفرانس های  و  نشریات 
تقویت  و  حفظ  خدمت  در 
به یاد  بود،  بهائی  ساختارهای 
و منتقد  بهائیان روشنفکر  دارم. 
و )به قول موژان( مرکزگریز، هرگز 
به دنبال ایجاد تشکل و سازمان 
ادعای  این  نبوده اند.  خود  برای 
و  روشنفکر  بهائیان  که  موژان 
نفرت  حس  دارای  مرکزگریز 
جامعۀ   به  نسبت  وسواس گونه 
هستند،  خود  پیشین  آیینی 
نادرست  و  اغراق آمیز  بسیار 
است و موژان نمی تواند توضیح 
که چرا  و استدالل روشنی بیاورد 
روشنفکران بهائی نباید عقاید و باورهای روشن 
یج نمایند؟  و فرهنگ مطلوب خود را بیان و ترو
"منتقدان  از  مومن  که  نقل قول هایی  و  مثال ها 
مجموع  در  می کند  بیان  مرتد"  و  مرکزگریز 
درمورد  او  ادعاهای  حداقل  نیست.  قانع کننده 
فکر می کنم  نیست.  واقعی  و  خود من، درست 
از خواندن مقاله،  خوانندگان مقالۀ مومن، پس 
احساس همدلی بیشتری با "روشنفکران مرتد و 
آنکه  از  بیش  بسیار  کرده اند؛  پیدا  حاشیه گریز" 

استیو و آلیسون مارشال و دیگر 
که  بهائی  تشکیالت  منتقدان 
موژان  مقالۀ  در  اسمشان 
هریک  بود،  آمده  مومن 
مختلف،  مقاالت  درج  با 
اعتراض خویش را به ادعاهای 
مومن،  موژان  نادرست  بعضًا 
اعالم نموده و سردبیر نشریه 
دین را به خاطر درج مطالب 
نشریۀ  یک  در  بررسی نشده 
قرار  پرسش  مورد  کادمیک،  آ

دادند. 
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به تصور موژان درآید. لذا من از انتشار این مقاله 
بسیار خوشحالم."1 

دراین باره  دیگری  جای  در  مارشال  استیو 
می نویسد:

از  او  البته  کرد،  تلقی  ملحد  را  ما  مومن  »موژان 
یک چارچوب و تعریف جامعه شناسی خاصی 
کرد و نه یک چارچوب دینی! ولی این  استفاده 
کار او نهایتًا به ضررش تمام شد. شاید آن مقالۀ 
یک  در  توانست  که  باشد  مقاله ای  آخرین  او 
ژورنال و نشریه علمی به چاپ برساند و پس از 
آن تنها  موفق به ارائۀ مقاله در نشریات داخلی 

بهائی شد.«2

در   ،Talisman9@yahoogroups.com در  شده  منتشر   .1
تاریخ 2007/11/28.

2. ایمیل استیو مارشال به نگارنده در تاریخ 6 آوریل 2020

منتقدان  دیگر  و  مارشال  آلیسون  و  استیو 
موژان  مقالۀ  در  اسمشان  که  بهائی  تشکیالت 
مومن آمده بود، هریک با درج مقاالت مختلف، 
را به ادعاهای بعضًا نادرست  اعتراض خویش 
موژان مومن، اعالم نموده و سردبیر نشریه دین را 
به خاطر درج مطالب بررسی نشده در یک نشریۀ 

کادمیک، مورد پرسش قرار دادند.  آ

با اخراج آلیسون مارشال از جامعۀ بهائی، استیو 
گرفت.  قرار  فراوان  بی مهری  مورد  نیز  مارشال 
که  نکردند  مجبور  را  او  نکرد،  طرد  را  او  کسی 
بهائی  به ظاهر  او  کند،  رابطه  قطع  همسرش  با 
تردید  و  شک  او  اعتقادات  درمورد  ولی  بود 
به عنوان  را  او  بهائی  تشکیالت  و  داشت  وجود 
و معاند تحت نظر داشت و عماًل  یک مخالف 
او و  با  سایر بهائیان تمایلی به دوستی و مراوده 

همسرش نداشتند.

د- چرا تشکیالت بهائی به جای استیو مارشال، 
کرد؟ همسرش آلیسون را از بهائیت اخراج 

بهائیت  علیه  مطرح شده  انتقادات  که  ازآنجا
ازسوی استیو مارشال، بسیار تندتر از اعتراضات 
این  اولیه  گمانه زنی  بود،  مارشال  آلیسون  خانم 
بود که تشکیالت استیو را از جامعۀ بهائی اخراج 
کند، ولی این مجازات شامل حال آلیسون شد. 
درمورد چرایی این موضوع، جواب های مختلفی 
با  و  کردند  مطرح  روشنفکر  بهائیان  از  برخی  را 
گذاشتند. یکی از دوستان استیو  استیو درمیان 

کاوتسکی می نویسد:  به نام آلکس 

آلیسون مارشال
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در  مهمی  فرد  تو  که  است  آن  به خاطر  »شاید 
جامعۀ  بهائی نیستی و سابقۀ چندانی نداری! 
مخالفت  ابراز  یا  بودی،  مهمی  فرد  گر  ا شاید 
ایمیل  ارسال چند  به  تنها  و  شدیدی می کردی 
آن ها  نمی کردی،  بسنده  اینترنتی  پیام  و 
برایت  فکری  و  کرده  یابی  ارز ک  خطرنا را  تو 

می کردند!«

استیو در جواب می نویسد: 

پروسه  دو  اخراج  برای  »معمواًل 
بررسی  اول  می گیرد؛  صورت 
ملی  محفل  که  تحقیقاتی  و 
دوم  می دهد.  انجام  کشور  آن 
تصمیم بیت العدل برای حذف 
او  اخراج  و  بهائی  فرد  رای  حق 
آلیس  و  من  بهائی.  جامعۀ  از 
بدون آنکه خودمان بدانیم، مورد 
بهائیان  ملی  محفل  تحقیقات 
گرفتیم. تحقیقات  یلند قرار  نیوز

در  من  چون  شد،  انجام  بیشتر  من  درمورد 
سطح محلی و ملی نظرات بیشتری داده بودم. 
تحقیقات  نتیجۀ  جریان  در  بیت العدل  وقتی 
تحقیقات،  توقف  ضمن  بالفاصله  قرارگرفت، 
بهائی  جامعۀ  از  آلیسون  عضویت  داد  دستور 

گردد! طفلک آلیسون! یلند، حذف  نیوز

ابراز  و  تحریک  که  است  روشن  من  برای 
مخالفت در سطح محلی و ملی می تواند شما 
در  فعالیت  ولی  ببرد  ملی  محفل  ذره بین  زیر  را 

بیشتر  بین المللی،  مجازی  فضای  و  اینترنت 
توجه بیت العدل را به خود جلب می کند.« 

در  را  مک گلن  سن  چون  مواردی  گر  ا آلکس: 
که  نمی کنیم  درک  واقعًا  کنیم،  مرور  خود  ذهن 
چرا این قدر بی ضابطه با او برخورد شده است. 
ترساندن  برای  اقدامات  این  انسان فکر می کند 

دیگران بوده است.

انتقادات  مک گلن  سن  استیو: 
تی  تندی از نظام اداری و تشکیال
کالم او در میان  بهائی می کرد و 
بهائیان نافذ بود. این تنها علت 
بیت العدل  توسط  حکم صادره 
از  او  اخراج  البته  بود.  او  علیه 
او  تا  شد  موجب  بهائی  جامعۀ  
می کند  فکر  هرچه  بتواند  آزادانه 
درست  و  مناسب  را  هرچه  و 
عقیده  این  کند.  ابراز  می داند، 
کمی  شخصًا  من  است.  من 
نامطلوبی  موارد  هرچند  می کنم،  محافظه کاری 
پیش  را  رادیکال  بهائیان  ی  تندرو تفکرات  از 

ذهن دارم.1 

نظر  خود  اخراج  درمورد  مارشال  آلیسون  اما 
دیگری دارد. او می نویسد:

 3-2 نوشته های  و  فعالیت  تصمیم  این  دلیل 
سال اخیر من ) 1997- 2000(، به ویژه در سایت 

 ،)ex-bahai@yahoogroups.com( گروه ایکس - بهائى  .1
25ژانویه 2009. 

هیچ گونه  من  اخراج  درمورد 
مشورت و اخطار قبلی  به من 
ادعای  این  بود.  نشده  داده 
گفته  که  نیوزیلند  محفل ملی 
تصمیم  اینکه  از  قبل  است، 
من  اخراج  برای  بیت العدل 
با  مکرر  محفل  گردد،  صادر 
اخطار  و  داشته  مشورت  من 
داده است، نادرست است و 
کردن ذهن  گمراه  صرفًا برای 
شده  مطرح  نیوزیلند  بهائیان 

است.
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من  حذف  به  تصمیم  است.  بوده   9 تالیسمان 
بهائیان  ملی  محفل  نه  گرفت،  بیت العدل  را 
نیوزیلند. آنچه باعث این تصمیم شد مکاتبات 
فرد،  یک  )به عنوان  استیو  و  من  بین  شخصی 
بهائی  تشکیالت  و  مؤسسات  و  همسرم(  نه 
مختلف، در طول سال های 1996 تا 2000 است. 
بدون  ما  فعالیت  که  می دهد  نشان  حرکت  روند 
داشت  قرار  ملی  محفل  ذره بین  زیر  بدانیم  اینکه 
آن ها یک  آن ها ثبت و ضبط می گردید.  و توسط 
گفتارها و رفتارهای  گزارش چهارصفحه ای شامل 
ما، از 1996 تا 2000، را به بیت العدل داده بودند. 
 از مطالب و صراحت لهجه 

ً
محفل ملی خصوصا

ولی  من،  تا  بود  ناراحت  بیشتر  استیو  انتقادات  و 
تصمیم بیت العدل درمورد من قباًل  گرفته شده بود 

و تالش هایم برای رفع سوءتفاهم ها بی اثر بود. 

درمورد اخراج من هیچ گونه مشورت و اخطار قبلی  
ملی  محفل  ادعای  این  بود.  نشده  داده  من  به 
تصمیم  اینکه  از  قبل  است،  گفته  که  نیوزیلند 
محفل  گردد،  صادر  من  اخراج  برای  بیت العدل 
و اخطار داده است،  با من مشورت داشته  مکرر 
ذهن  کردن  گمراه  برای   

ً
صرفا و  است  نادرست 

بهائیان نیوزیلند مطرح شده است.

بیت العدل  تصمیم  "از  می دهد:  ادامه  آلیسون 
برای  عضویت  کارت  یک  نیستم،...  عصبانی 
عضویت  کارت   1000 گر  ا دارد؟  ارزشی  چه  من 
آن ها  یختن  ر دور  و  دادن  پس  از  داشتم،  هم 
بهاءاهلل  که  خرسندم  من  می شدم!  خوشحال 

خود  محبت  از  سرشار  مرا  وجود  و  پذیرفته  مرا 
ساخته است. بی شک بیت العدل همان کاری 
کرده  مقدر  برایش  خداوند  که  داده  انجام  را 
کرده  که آن ها نقش خود را ایفا  است و متشکرم 

و مرا متبرک ساخته اند!"1 

کول  که قباًل اشاره شد، خوان  البته، همان طور 
دلیل اخراج آلیسون را عملیات جاسوسی پیتر 
متوفای  عضو  و  پیشین  قاره ای  مشاور  خان، 
او، در جاهای  بدگویی پشت سر  و  بیت العدل 

مختلف می داند.

ماهیت  را  اخراج ها  این  نحوۀ  و  دلیل  نویسنده 
در  که  می داند  بهائیت  فرقه ای  و  سازمانی 
قسمت های بعدی، با استفاده از نظرات استیو 

مارشال به آن اشاره خواهد شد.

ح ـ بررسی نظرات و دیدگاه های انتقادی استیو 
مارشال

رهبری،  به  فراوانی  انتقادهای  مارشال  استیو 
نظامات، آموزه ها و سازمان بهائیت دارد. برخی 
مدتی  که  تالیسمان  سایت  در  نظرات  این  از 
درج  داشت،  به عهده  را  آن  مدیریت  سمت 
اظهارنظرها،  خالل  در  نیز  برخی  است.  شده 
مجازی  فضای  در  که  بحث هایی  و  مکاتبات 
آمده  به دست  است،  داشته  بهائیان  سایر  با 
از  برخی  بررسی  و  مرور  به  مقاله  این  در  است. 

یم.  این دیدگاه ها می پرداز

1 https://hom.clear.net.nz/pages/alisonz/chrom.
htm, talk.religion.bahai
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اخراج  و  طرد  برای  تشکیالت  به  اعتراض   -1
بهائیان

پایین،  طبقۀ  بهائی،  تشکیالت  قدرت  هرم  در 
بدون اخذ نظر و تأیید از سازمان مافوق، قدرت 
مهم،  نکتۀ  این  ندارد.  تصمیم گیری  )اجازه( 
بهائی  تشکیالت  ساختار  ویژگی های  از  یکی 
که ماهیت خودکامگی و تمامیت خواهی  است 
کنونی بهائی را نشان می دهد.  راس هرم رهبری 
همواره  را  اعضاء  می کند  سعی  سازمان  رهبری 
دارد.  نگه  انقیاد  و  رعب  و  ترس  حالت  در 
)فرقه  ای  بهائیت  فرقه گرایانه  ویژگی  هرچند 
قدرت  کسب  به دنبال  ولی  دین،  پوشش  در 
بابیان   عملکرد  و  پیشینه  از  حکومت(  و 
به خوبی آشکار و هویدا است و شایسته است 
ولی  شود،  پرداخته  آن  به  مستقلی  مقاالت  در 
که  آن،  دیگر  ویژگی  چند  به  مختصرًا  اینجا  در 
و  کالت  جامعه شناسی  مطالعات  بر  منطبق 

ک است، اشاره می کنیم: فرقه های خطرنا

عالیق  و  خانواده  نهاد  بهائیت  در   - الف 
خانوادگی درصورتی ارزشمند است که درجهت 

باید  غیراین صورت،  در  باشد،  فرقه ای  منافع 
حکم  ویژگی،  این  صریح  نشانۀ  شود!  منهدم 
گر  طرد در بهائیت است. برطبق تعالیم بهائی، ا
بهائی طرد شود، هیچ  فردی ازسوی تشکیالت 
فرد بهائی دیگر، حتی پدر، مادر، فرزند، همسر و 
بستگان درجه یک او حق تماس و معاشرت و 

کالم با او را ندارند: سالم و 

به واسطۀ  که  ]=بهائیانی[  احّبائی  به  »راجع 
منفصل  اداری  تشکیالت  از  نادانی  و  غفلت 
محافل  به  آیا  که:  بودید  نموده  سؤال  شوند 
دعوت  فرمودند:  خیر؟  یا  شوند  دعوت  عمومی 
جامعۀ  از  که  کسانی  به  نسبت  و  نه  جایز  آنان 
آن ها  با  کالم  و  سالم  آیا  شده اند:  منفصل   امر 
گر چنانچه انفصال  جایز است یا نه؟ فرمودند: ا

م به هیچ وجه جائز نه.«1
ّ
روحانی است، تکل

ادعائی  شعار  با  کامل  تعارض  در  حکم  این 
»وحدت عالم انسانی« است. 

شماره  دارای  فرد  هر  بهائی  جامعۀ   در   - ب 
عضویت است و پروندۀ  مستقلی در تشکیالت 
طبق  باید  او  عملکرد  و  رفتار  هرگونه  و  دارد 
ضوابط سازمان و با اجازۀ آن ها صورت گیرد. فرد 
بهائی برای تغییر محل اقامت از شهری به شهر 
کشور دیگر، باید مراتب را  کشوری به  دیگر، یا از 
به مقامات تشکیالت اطالع دهد و اجازه اخذ 
کشور  روحانی  محفل  از  معرفی نامه ای  و  نماید 
مبداء برای مقامات تشکیالت بهائی در شهر یا 

1. توقیعات شوقى )سنه  901-102(: 94.
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کشور مقصد، داشته باشد! این گونه عملکردها 
و  سیاسی  و  فرقه ای  سازمان های  مخصوص 
و  افکار  است.  دینی  جوامع  عملکرد  با  مغایر 
همواره  بهائی  فرد  منفی  یا  مثبت  عملکردهای 
مدنظر تشکیالت بهائی بوده و در پروندۀ سوابق 

او ثبت می شود. 

کالتی  و  فرقه گرایانه  ویژگی 
بهائیت، از چشم پژوهشگران 
غربی نیز پنهان نمانده است. 
جامعه شناس  برگر1  پیتر 
دورۀ  پایان نامه  که  امریکایی، 
موضوع  با  را،  خود  دکترای 
یک  کلیسا:  تا  فرقه  »از 
از  جامعه شناختی  تفسیر 
نوشته  امریکا«  بهائی  جامعۀ 
تحقیق  در  )1954(؛  است 
و  فرقه  ای  عملکرد  بر  خود 
اقتدارگرایانه تشکیالت بهائی 

گذارده است. صحه 

سازمانی  الهی،  ادیان  برخالف  بهائیت،  در 
نظارت  بهائیان  امور  همۀ  به  که  است  کم  حا
فکر  و  عقل  با  بهائیان  نمی دهد  اجازه  و  داشته 
کنند. به عبارت بهتر این تشکیالت  خود عمل 
دستور  بهائیان  به  قدرت  با  که  است  بهائی 
عمل  چگونه  و  کنند  فکر  چگونه  می دهد 
نظر  برخالف  کسانی که  است  بدیهی  نمایند. 

1. Peter Berger

سازمان  برنامه های  به  یا  نمایند  عمل  سازمان 
و  نبوده  عضویت  الیق  باشند،  داشته  انتقادی 

باید طرد یا اخراج شوند. 

طرد،  در  بهائی  تشکیالت  عمل  نحوۀ  درمورد 
عملکرد  به  که  فردی  عضویت  لغو  یا  اخراج 
اعتراض  بهائی  تشکیالت 
کرده و تابع صددرصد ضوابط 
یادآوری  باید  نباشد،  آن ها 
بهائی  مؤسسات  در  که  شود 
اصول  براساس  تصمیمات 
ضوابط  و  دستورالعمل ها  و 
و  می شود  گرفته  بهائیت  خود 
با ظرافت  که  این تصمیمات 
می گردد،  اتخاذ  خاصی 
است.  غیرقابل اعتراض 
)واژه شناسی(  ترمینولوژی 
تشکیالت  در  رفته  به کار 
با  قابل مقایسه  بهائی 
قضائی  کم  محا در  رایج  حقوقی  اصطالحات 
تشکیالت  و  مؤسسات  در  مثال  برای  نیست. 
گیرد،  بهائی، بدون اینکه تفهیم اتهامی صورت 
از قبل تذکر یا اخطاری داده شود، یا نسبت به 
گیرد،  صورت  اقدامی  متهم  دفاعیات  استماع 
فرد  اینکه  می شود.  صادر  او  محکومیت  حکم 
مجازات  مستحق  آیا  نه،  یا  است  کرده  خطا 
است یا نه، به نظر و تشخیص تشکیالت بهائی 

برمی گردد. 

عالیق  و  خانواده  نهاد  بهائیت  در 
خانوادگی درصورتی ارزشمند است 
باشد،  فرقه ای  منافع  درجهت  که 
منهدم  باید  غیراین صورت،  در 
گی،  ویژ این  صریح  نشانۀ  شود! 
حکم طرد در بهائیت است. برطبق 
ازسوی  فردی  گر  ا بهائی،  تعالیم 
هیچ  شود،  طرد  بهائی  تشکیالت 
مادر،  پدر،  حتی  دیگر،  بهائی  فرد 
فرزند، همسر و بستگان درجه یک 
او حق تماس و معاشرت و سالم و 

کالم با او را ندارند.
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اصول  از  ی  پیرو هیچ گونه  بهائی  تشکیالت  در 
مشاهده  حقوقی،  استانداردهای  و  رایج 
که  است  این  معتبر  اصل  تنها  نمی شود، 
اختیارات  و  حقوق  تمام  بهائی  تشکیالت 
که  هرطور  می تواند  و  می داند  خود  برای  را 

بهائی  فرد  با  باشد  دلخواهش 
رفتار نماید. به هیچ کس اجازه 
داده نمی شود میزان اختیارات 
زیر  را  تشکیالت  قدرت  و 
توسط  که  فردی  ببرد.  سؤال 
گردد،  اعالم  محکوم  سازمان 
که باشد، با یک  در هر سطحی 
هماهنگ شده  جمعی  اقدام 
سایر  مجازات  مورد  )کمپین( 
به  و  می گیرد  قرار  بهائیان 
سازمانی  بایکوت  عبارتی، 
می شود؛ سپس سیل تهمت ها 
تهدیدهای  و  افتراها  و 

یا  اخراجی  بهائی  فرد  علیه  برنامه ریزی شده 
مطرود، سرازیر می شود تا شخصیت و اعتبار او 

در نزد سایر اعضای جامعۀ  بهائی نابود شود.1

طرد  یا  اخراج  اعالم  و  حکم  صدور  به محض 
هرگونه  قطع  عمدتًا  که  او،  مجازات  بهائی،  فرد 
آغاز  اوست،  با  همکاری  و  ارتباط  و  تماس 

می گردد.

ع  موضو تالیسمان9،  اینترنتى  گروه  مارشال،  آلیسون   .1
حذف عضویت، 2000/3/29،

 talisman9@yahoogroup.com

تشکیالت،  صادرۀ  حکم  به  اخراجی  فرد  گر  ا
گله،  اعتراض،  صدا،  هیچ  و  کند  تمکین 
شکایت و عکس العملی از او بروز نکند، کسی با 
یج، براثر قطع  کاری ندارد. چنین فردی به تدر او 
تماس جامعۀ  بهائی با او، گوشه گیر شده و عماًل 
ولی  می شود؛  سپرده  فراموشی  به 
عکس العملی  کوچک ترین  گر  ا
دهد  نشان  خود  اخراج  یا  طرد  به 
و در جامعه، در فضای مجازی، 
و  دیگران  با  نامه نگاری  با  یا 
به  صحبت،  درهنگام  حتی 
تشکیالت،  ازسوی  صادره  حکم 
اعتراض نماید، انواع برچسب ها، 
گمانه زنی های  تهمت ها، افتراها، 
غیرواقعی و دشمنی علیه او آغاز 
طرق  به  تشکیالت  و  می شود 
مختلف درصدد ترور شخصیت 
او  اعتراض  صدای  تا  برمی آید  او 
"ناقض  چون  برچسب هایی  نرسد.  جایی  به 
مرتد،  کافر،  امراهلل،  دشمن  عهدومیثاق" 
بی ایمان، فاقد روحانیت و معنویت، جاه طلب، 
کینه توز، بی سواد، هم جنس باز، دروغگو، پلید و 
غیره، حسب مورد نثار فرد معترض به بهائیت 
تشکیالت  مارشال،  استیو  تعبیر  به  می شود. 
که تا آخر عمر در  برای او باتالقی درست می کند 

پا بزند. آن دست و

استیو مارشال در 2005/2/25 با اشاره به مطلبی 
کت می نویسد: گ شخصی خانم کارن با از وبال

هیچ گونه  بهائی  تشکیالت  در 
و  رایج  اصول  از  پیروی 
حقوقی،  استانداردهای 
مشاهده نمی شود، تنها اصل 
تشکیالت  که  است  این  معتبر 
بهائی تمام حقوق و اختیارات را 
برای خود می داند و می تواند 
باشد  دلخواهش  که  هرطور 
به  نماید.  رفتار  بهائی  فرد  با 
هیچ کس اجازه داده نمی شود 
قدرت  و  اختیارات  میزان 

تشکیالت را زیر سؤال ببرد. 
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در  که  رو1  الری  نام  به  من  دوستان  از  »یکی 
و  مارشال  آلیسون  اخراج  به  و  است  کانادا 
بهائیان روشنفکر و مطرود  )از  مایکل مک کنی2 
کرده بود، بالفاصله  از جامعۀ بهائی(، اعتراض 
کانادا  بهائیان  ملی  محفل  ازسوی  تهدیدی 
علیه  خود  انتقاد  به  چنانچه  که  کرد  یافت  در
از  نیز  خودش  دهد،  ادامه  بهائی  تشکیالت 

جامعۀ  بهائی اخراج خواهد شد!«

بود،  شده  ناراحت  اخطار  این  از  که  رو  الری 
بوده  تحت نظر  قبل  مدتی  از  که  شد  متوجه 
به  بهائیان،  از  یکی  به  کانادا،  ملی  محفل  و 
حقوقی  وکالت  شغل  که  عنایت،  محسن  نام 
یت داده است تا به طور غیرمستقیم  دارد، مأمور
و  اخالق  دربارۀ  و  شود  نزدیک  رو  الری  به 
حاال  و  کند  جاسوسی  او  رفتار  و  خصوصیات 
و  موردتوجه  رو  الری  علیه  او،  گزارش های 
ادامه  در  استیو  است.  گرفته  قرار  بهره برداری 
طرفداران  )از  مانک  سوزان  خانم  از  تمسخر  با 
اینترنتی(  گروه  اعضای  از  و  بهائی  تشکیالت 
می پرسد: »سوزان نظر تو دربارۀ این نوع اقدامات 

چیست؟« سوزان مانک پاسخ می دهد:

که  است  این  رو  الری  تقصیر  من،  نظر  »....از 
بهائی  تشکیالت  کنونی  شرایط  با  را  خودش 
می خواهد  گر  ا هرکس،  است!  نکرده  هماهنگ 
که  را  هرآنچه  کامل،  و  تمام  باید  باشد،  بهائی 

محفل ملی اعالم می کند، بپذیرد...«.

1. Larry Rowe
2. Michael Mc Kenney  

از جامعۀ   اینکه درحال حاضر  با  مارشال  استیو 
مواضع  دلیل  به  ولی  نشده؛  اخراج  بهائیت 
بهائی  تشکیالت  فشار  تحت  انتقادی اش 
که به دلیل انتقاداتش،  قراردارد. او نگران است 
گیرد.  قرار  موردحمله  بهائی  تشکیالت  ازطرف 
به  خطاب  خود   2020 آپریل  مورخ    نامۀ  در  او 

یکی از دوستانش می نویسد:

"... من خودم، دیگر پس از این سال ها، خیلی 
و  تند  انتقادهای  آن  از  دیگر  شده ام!  کت  سا
نیست.  خبری  عمدتًا  شدید،  تمسخرهای 
روحیه  و  حالت  همیشه  انسان  نمی شود 
اصاًل  اینکه  خصوصًا  باشد.  داشته  عصبانی 
بهائی  تشکیالت  موردحملۀ  ندارم  دوست 
می کنند  درست  برایم  که  باتالقی  در  و  باشم 

پا بزنم!  دست و

 ،1990 دهه  اواسط  تا   1970 دهه  اواسط  از  من 
بهائی  تشکیالت  اجرایی  عضو  دهه،  دو  برای 
شرایط  و  دوره  آن  به  دوباره  نمی خواهم  بودم. 
به  بودن  عصبانی  کمتر  اینکه  ضمن  برگردم. 
بهائیان  همۀ  با  تقریبًا  تا  می کند  کمک  من 
می دهم  ترجیح  من  باشم.  دوست  غیرتندرو، 
البته  باشم.  شرایط  و  وضعیت  همین  در 
آلیسون  بزنی  حدس  می توانی  که  همان طور 
ادامه  در  او  تز(."  )آنتی  است  من  برعکس 

یسد: می نو

وجود  رهبری  خأل  یک  بهائی  تشکیالت  "در 
ولی  ندارم،  رهبری مخالفتی  با وجود  دارد. من 
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فاقد  را  بهائی  اداری  نظم  و  تی  تشکیال نظام 
شایستگی رهبری می دانم."1

در  سازمان  تطور  مقالۀ  از  قسمتی  در  استیو 
سیاست و دین در سایت تالیسمان 9 می نویسد:

از  کوچکی  بخش  از  بهائی  جامعۀ   رهبری   ...«
عصبه  از  همگی  که  می شود  برگزیده  بهائیان 

انتصابی می آیند. ساختار درونی 
که  است  به شکلی  تی  تشکیال
موازنه  یا  کنترل  و  نظارت  هرگونه 
بین  از  را  آن ها  میان  مقابله  و 
برده است. در سال 2008، برای 
انتخابات  دهمین  در  بار،  اولین 
اعضای  همه  بیت العدل، 
اعضای  بیت العدل،  منتخب 
پیشین دارالتبلیغ بینالمللی بودند 
را  )که خود بیت العدل قباًل آن ها 
آینده،  سال  بود(.  کرده  منصوب 
بیت العدل  بعدی  انتخابات  در 
باید ببینیم آیا برای دومین بار این 

کار تکرار می شود؟

به  را  فرهنگ تشکیالت  و  روش   
ً
نهایتا این عمل 

گروهی می برد. این  سمت یک طرز فکر محدود و 
 باید 

ً
کاماًل نگران کننده است و خصوصا موضوع 

ولی  گیرد  قرار  بهائی  جامعۀ  بحث  و  موردتوجه 
می ورزند.  غفلت  آن  به  نسبت   

ً
کثرا ا متأسفانه 

بهائی  آیین  تبلیغ  به  طرف  یک  از  بهائیان 

خ 0202/4/9 استیو به نگارنده. 1. ایمیل مور

کنند  می پردازند و سعی می کنند دیگران را بهائی 
از جامعۀ  خود اخراج  را  و ازسوی دیگر، بهائیان 

کار مورد انتقاد من است.«  می کنند. این 

بهائیان  گروه  سرکوب  مقالۀ  در  همچنین  استیو 
روشنفکر و منتقد در سایت تالیسمان می نویسد:

و  باز  آیین  یک  به عنوان  اغلب  بهائی  »آیین 
می گردد،  معرفی  تحمل کننده 
تعالیمی  ارائۀ  داعیۀ  به خاطر  که 
زن  برابری  ادیان،  وحدت  دربارۀ 
به عنوان  جهانی،  صلح  و  مرد  و 
آیینی برای نسل جدید و موحدان 
طبقه بندی  جهانی  دهکده 
کم  بسیار  که  آنچه  اما  میگردد؛ 
بین  در  حتی  آیین،  این  دربارۀ 
بهائیان، دانسته شده است، این 
انتخابی  تشکیالت  که  است 
تاریخ  طول  در  همواره  بهائیان 
اطالع رسانی  هرگونه  به شدت 
را تحت  آیین  این  دربارۀ  عمومی 
برای  تحریم  و  تهدید  حربۀ  از  و  داشته  کنترل 
غیرسنتی  دیدگاهی  که  اعضایی  کردن  کت  سا

کرده است.« دارند استفاده 

دارد،  جهانی  وحدت  ایجاد  داعیۀ  که  "بهائیت 
آلیسون و تعداد دیگری را، بدون هرگونه هشدار و 
اخطار قبلی، از جامعۀ  بهائی طرد و اخراج نموده 
است. به نظر من این حرکت کاماًل برخالف تعلیم 

وحدت عالم انسانی است." 

تشکیالتی  درونی  ساختار 
هرگونه  که  است  به شکلی 
و  موازنه  یا  کنترل  و  نظارت 
بین  از  را  آن ها  میان  مقابله 
 ،2008 سال  در  است.  برده 
دهمین  در  بار،  اولین  برای 
همه  بیت العدل،  انتخابات 
بیت العدل،  منتخب  اعضای 
دارالتبلیغ  پیشین   اعضای 
خود  )که  بودند  بین المللی 
را  آن ها  قباًل  بیت العدل 

کرده بود(. منصوب 
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یج و یا  که این گروه جای مناسبی برای ترو ازآنجا
دفاع از آیین بهائی نیست، لذا باید این نکته را 
کسی را برای  که نمی توانم  صریح و روشن بگویم 
به عنوان  کنم. من  ترغیب  و  تبلیغ  بهائی شدن 
آیین  عضویت  کارت  دارندۀ  و  اعضاء  از  یکی 
مزورانه  و  منافقانه  را  رفتار  و  شعار  این  بهائی، 
واقعًا  آنچه  درمورد  باید  مردم  می کنم.  تلقی 
نتیجه  به  خود  می دهد،  رخ  بهائی  جامعۀ  در 
که  می کنم  اعتراف  من  برسند.  جمع بندی  و 
برای تبلیغ دربارۀ بهاءاهلل، امیدوارم به شرایط و 
کنم، زیرا شرایط  وضعیت مناسب دست پیدا 

کنونی را مناسب نمی دانم.1 
من نیز همچون آلیسون، به این نتیجه رسیده ام، 
که تعالیم بهائی را خارج از چارچوب و برداشت 
کنم. من فقط  بهائی، دنبال  تشکیالت رسمی 
از تعالیم اجتماعی بهاءاهلل  خود را پیرو بعضی 
می دانم و با بقیۀ آن ها و تشکیالت و عملکرد آن 

کاری ندارم.2 اصاًل 

رهبران  بودن  خطا  از  مصون  به  اعتراض   -2
بهائی

عالوه بر  که  می شود  خواسته  بهائیان  از  همواره 
بهاءاهلل، عبدالبهاء و شوقی افندی، بیت العدل 
و رهبران فعلی بهائیت را نیز منصوب از جانب 
اطاعت  را،  آن ها  از  اطاعت  و  دانسته  خدا 
رهبران  بهائی،  تشکیالت  دید  از  بدانند.  الهی 
قبول  و عدم  بوده  از خطا  بهائی همگی مصون 

کس بهائى، 52 ژانویه 9002. گروه ا  .1
خ 6 اوریل 02020 استیومارشال به نگارنده. 2. ایمیل مور

تنبیهات  و  مجازات  آنان،  گفته های  و  تعالیم 
استیو  داشت.  خواهد  به دنبال  را  سختی 
مارشال مصونیت از خطای بهاءاهلل، عبدالبها، 
آن ها  و  ندارد  باور  را  و بیت العدل  شوقی افندی 
که می توانند در  انسان هایی عادی می شمرد  را 
هرچند  استیو  بنابراین،  باشند.  اشتباه  معرض 
تشکیالت  قرمزهای  خط  ولی  است،  بهائی 
رهبران  درمورد  او  است.  کرده  نقض  را  بهائی 
کرده  مطرح  زیر  شرح  به  را  انتقادهایی  بهائی 

است.

الف - انتقاد به بهاءاهلل

در مقالۀ "یک نگاه لیبرال بهائی درباره وحدت 
سایت  در   2008/2/27 در  انسانی"  عالم 
تالیسمان می نویسد: »من بهاءاهلل را تنها طبیب 
الهی نمی دانم و به دلیل عقاید وحدت گرایانه ای 
)Unitarianism( که دارم به دیگر معلمان اخالق 
ندارم  دوست  می گذارم.  احترام  هم  عرفان  و 
ندارم،  بهائی، هرروز بگویم فقیرم،  تعالیم  طبق 
بیچاره ام! بلکه طبق فرهنگ بومی خود عقیده 
در  هرروز  من  است.  زیبایی  از  پر  دنیا  که  دارم 
مسیر زیبایی قدم می گذارم. خداوند نعمت ها 
کرده است.« او در  یادی به من  و بخشش های ز

ادامه می گوید:

از  صدایی  روزی،  خودش،  قول  به  »بهاءاهلل 
بوده  این وحی  گفت  نامشخص شنید.  جایی 
است از جانب خدا. او خیلی از مدت عمرش 
را هم تحت نظر بوده است. بعد سعی می کند با 
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استفاده از مطالب ادیان ابراهیمی گذشته، یک 
فردی  درعین حال  او  کند.  درست  جدید  دین 
صوفی و عارف مسلک بود. بنابراین، من بعضی 
گفته میپذیرم و بعضی را نفی  از آنچه را بهاءاهلل 
از این عمل  که غیر  میکنم، چرا؟ دلیلی ندارد 
که  است  این  نمی پذیرم  که  چیزی  اولین  کنم. 
تافته ای  و  باشد  خطایی  از  مصون  فرد  بهاءاهلل 
باعث  کار  این  انسان ها.  سایر  از  بافته  جدا 
بگیرم  فاصله  بهائی  دیانت  از  من  که  می شود 
چشمان  با  و  بهتر  را  اطرافیان  و  دنیا  بنابراین  و 

بازتری ببینم...«.

مانک1  گفتۀ خانم سوزان  این  در جواب  استیو 
کامل از محفل  که شرط بهائی بودن را، تبعیت 
بهاءاهلل  بودن  خطا  از  مصون  به  اعتقاد  و  ملی 

دانسته است، در 2005/2/25، می نویسد:

متشکرم!  فتوا  این  به خاطر  تو  از  سوزان!   ...«
خوب  کردی،  صادر  که  حکمی  این  از  بعد 
میلیون   3-2 برای  هم  فکری  یک  حاال  است 
به اصطالح بهائی هندی بکنی، که برای بهاءاهلل 
تنها  را  او  و  نیستند  قائل  شأنی  و  اعتبار  هیچ 
یلیام  یک آواتار هندو می دانند نه یک پیامبر. و
امریکا،  در  بهائیت  کتابش،  در  گارلینگتن، 
که  است  پرداخته  موضوع  این  به  به تفصیل 
هستند.  آواتار،  خود،  موعود  انتظار  در  هندوها 
کرده اند  مبلغان بهائی به هندوها این طور القاء 

که بهاءاهلل همان آواتار موردانتظار است!«2
1. Susan Styles Maneck
گارلینگتن درمورد چگونگى  2 . برای اطالع از نظرات ویلیام 

توضیح  استیو  جواب  در  مانک  سوزان 
از  بخشی  هم  بیت العدل  از  "اطاعت  می دهد 
خوانده  را  وصایا  الواح  گر  ا است.  عهدومیثاق 

بودی، این را می دانستی!"

جریان  در  و  است  گروه  این  در  که  رولینز  کال 
دارد،  قرار  مانک  سوزان  و  استیو  کرات  مذا

خطاب به استیو مارشال می نویسد:

گوشش به این  یاد سخت نگیر، سوزان مانک  »ز
بخواهند  این ها  گر  ا نیست.  بدهکار  حرف ها 
دقت  هندی  بهائیان  عقاید  به  جّدی  به طور 
خطر  به  آن ها  بهائی  میلیون  پروژه    کنند، 
بهائی  شده،  زرتشتی  چندتا  تنها  و  می افتد 
برایشان باقی می ماند، بهتر است بهائیان هندی 

کنیم!«. و سوزان مانک را به حال خود رها 

ب ـ انتقاد از عبدالبهاء

استیو مارشال درمورد عبدالبهاء می نویسد:

دارم.  قبول  بهاءاهلل  از  بیشتر  را  عبدالبهاء   ...«
آمده  کنار  مسیحیت  و  غربی  تعالیم  با  بهتر  او 
بودیسم  می گوید  که  را  حرفش  این  ولی  است 
ندارم،  قبول  است،  شده  تهی  بودا  تعالیم  از 

چرنده!«3

اعتقاد بهائیان در هند، مراجعه فرمایید به: محسن مهاجر، 
فصلنامه  بهائى"،  روشنفکران  و  منتقدان  دیدگاه  از  "بهائیت 
بهائى شناسى، شماره 2-3، ص341، پاییز و زمستان 5931.
عالم  وحدت  درباره  بهائى  لیبرال  نگاه  »یک  مقاله   .3

انسانى"، سایت تالیسمان 8002/2/72.
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ج ـ انتقاد از شوقی افندی

شوقی  درمورد  مساعدی  نظر  مارشال  استیو 
معتقد  او  ندارد.  بهائی  آیین  امر  ولی  افندی، 
غیرواقعی  چهره ای  بهائی  تشکیالت  است 
درجهت  بیشتر  و  داده اند  نشان  شوقی  از 
از  مانع  و  داده اند  سخن  داد  او  ثنای  و  مدح 

او  شده اند.  او  واقعی  شناخت 
  ex-bahaiسایت در  مطلبی  در 
اشاره  با  14سپتامبر2009   در 
نام  به  خادم  یاض  ر کتاب  به 
کسفورد"1  ا در  "شوقی افندی 

می نویسد:

یوگو  کتاب  البته  و  کتاب  این 
نام به  امراهلل،  ایادی  گری،  جیا
  Shoghi Effendi recollections
جنبۀ غیرتحقیقی دارند و بیشتر 
عمدتًا  و  او  ستایش  و  مدح  در 
معمواًل  هستند.  غیرمستند 

بیوگرافی  های غیرانتقادی چهرۀ غیرواقعی از فرد 
کتاب ها،  نشان می دهند. شوقی افندی در این 
و  یگر  باز یک  درعین حال  و  زیبایی شناس  یک 
نمایشگر نشان داده می شود ولی برداشت من از 
همۀ این موارد این است که ما فقط یک ماسک 
که  یم  دار امراهلل«  ولی  و  »گاردین  نام  به  رسمی 

عماًل مانع از شناخت چهرۀ واقعی او می شود.

1. http://tinyurl.com/se in oxford  

در 2004/3/14 خانم سوزان مانک )از بهائیان 
 talk.religion.bahai اینترنتی  درگروه  فعال( 
می کند  نقل  ابن سینا  مستعار  نام  با  فردی  از 
باال  با  است.  هم جنس گرا  مارشال  استیو  که 
بهائیان  از  حزینی  نیما  بحث،  این  گرفتن 
ادعا  و  شده  گفت وگو  وارد  مطرود  و  روشنفکر 
)عضو  بیرکلند  استیفن  می کند 
قدیریان  و  در2012(  بیت العدل 
در  معاونت  هیأت  )عضو 
هم جنس گرا  هردو  نیز  کانادا( 
مارشال  استیو  گرچه  هستند. 
رد  قاطعیت  با  را  خود  به  اتهام 
مانک  سوزان  جواب  و  می کند 
بهانه  همین  به  ولی  می دهد،  را 
هم جنس گرا  بهائی  افراد  بحث 
گمانه زنی درمورد  به میان آمده و 
شوقی افندی  بودن  هم جنس گرا 

مطرح می شود.

گروه بهائی استادیز خطاب به  سوزان مانک در 
پل هاموند می نویسد:

را  شوقی افندی  دارد  اصرار  حزینی  نیما 
کند و ادعا دارد در خانوادۀ  هم جنس گرا معرفی 
فکر  من  است.  داشته  رواج  بچه بازی  بهاءاهلل، 
او  است،  بی اساس  نیما  مطلب  این  می کنم 
حزینی  نیما  ظاهرًا  است.  نکرده  ارائه  مدرکی 
این مطلب را به میلدرد متحده، ندیمۀ روحیه 
که اولین  کسول )همسر شوقی(، نسبت داده  ما

پاسخ  در  مارشال  استیو 
مانک  سوزان  تکذیبیه  به 
بودن  هم جنس گرا  درباره 

شوقی افندی می نویسد:
»این مطلب را مایکل زرگروف،  
متحده  میلدرد  از  شخصا 
شنیده  خانم  روحیه  ندیمۀ 
مستقیمًا  را  آن  هم  میلدرد  و 
است.  شنیده  خانم  روحیه  از 
و  افتادگی  نقل قول هیچ  این 

مشکلی ندارد
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بار او مدعی شده است که گاردین هم جنس گرا 
می گوید  موضوع  تکذیب  ضمن  سوزان  است. 
و  نیست  اثبات شده  و  قطعی  مطلب  این 

می تواند فقط برداشت خانم متحده باشد.1 

سوزان  تکذیبیه  به  پاسخ  در  مارشال  استیو 
بودن  هم جنس گرا  درباره  مانک 

شوقی افندی می نویسد:

»این مطلب را مایکل زرگروف،2 
شخصا از میلدرد متحده ندیمۀ 
میلدرد  و  شنیده  خانم  روحیه 
هم آن را مستقیمًا از روحیه خانم 
شنیده است. این نقل قول هیچ 

افتادگی و مشکلی ندارد.«

»دربارۀ  می دهد:  ادامه  استیو 
بودن  مفعول  و  هم جنس گرایی 
کنم  اضافه  باید  شوقی افندی، 
سعۀ  با  شوقی افندی  دربارۀ  من 
و  می کنم  نگاه  قضیه  به  صدر 
حمله ای به او نکرده ام ولی توجه 
که شوقی صاحب  داشته باشید 

گرایش های جنسی  فرزندی هم نشد و این هم به 
او دامن زد.«

مارشال  از  حمایت  در  عبارتی  هم  برنز3  رندی 
می آورد و می گوید:

1.http://list.jcce.net/cgi bin/lyris pl?enter=ba 
hai st
2. Michael Zargarov
3. Randy Burns

عسل  ماه  سفر  از  خاطراتش،  در  خانم  روحیه 
می گوید،  و  می کند  یاد  شوقی افندی  همراه  به 
در  خودش  اتومبیل  با  را  ما  ساعت  چند  شوقی 
گرداند، سپس به هتل برگشتیم و او به اتاق  شهر 
کند!!  کار  را  بقیه شب  تا  رفت  خواب خودش 

کجاست آن عشق جوانی!!

د ـ نظر استیو درمورد بیت العدل 

مساعدی  نظر  مارشال  استیو 
)رهبری  بیت العدل  به  نسبت 
بهائیان در حیفا( ندارد و معتقد 
مانند  هم  بیت العدل  است 
به دنبال  گرا  دنیا رهبران  سایر 
رفتاری  و  است  قدرت  کسب 
دارد.  کالتی  و  فرقه گرایانه 
دلخواه،  به صورت  بیت العدل 
خود،  اختیارات  از  خارج  حتی 
انجام  بخواهد  را  هرکاری 
مجبور  را  بهائیان  و  می دهد 
می کند فقط از فرامین او اطاعت 
از  مصونیت  مارشال  نمایند. 
و تصمیمات  ندارد  قبول  را  خطای بیت العدل 
فقط  تشکیالت  ازنظر  می داند.  افراطی  را  آن 
تأیید  مورد  که  قابل اجراست  و  درست  سخنی 
بیت العدل باشد و از زبان رهبری بهائیت بیرون 
و  عقل  خالف  سخن  آن  گر  ا حتی  باشد،  آمده 
در  مارشال  استیو  باشد.  بهائی  نصوص  خالف 

تأیید این نکته به خاطرۀ زیر اشاره می نماید:

هیأت  الیگارشی،  حکومت 
به وسیلۀ  که  است  کمه ای  حا
اداره  محدودی  تعداد 
قدرت  تمام  و  می شود 
عدۀ  دست  در  حکومت، 
قلیلی از افراد، متمرکز است. 
گروهک ساالری،  یا  الیگارشی 
اندک،  گروهی  فرمانروایی 
است.  کثریت  ا نظارت  بدون 
برای  را  عنوان  این  معمواًل 
می برند  به کار  کمی  حا اقلیت 
راه  در  را  کمه  حا قدرت  که 
کار می برد و به  منافع خود به 
کثریت ناراضی اجازه بیان نظر  ا

نمی دهد.



ء

شماره 13        بهار 99

79

بار  یک  پیشین،  قاره ای  مشاور  مورفی،  ربکا 
»ما  گفت:  امریکا  بهائیان  رسمی  نشست  در 
که  باشیم  افرادی  دسته  آن  از  نمی خواهیم 
او  کالم  ببینند و  را با چشم خود  می خواهند خدا 
را  موهبت  این  ما  زیرا  بشنوند!  خود  گوش  با  را 
داشته ایم که همه چیز را با چشم بیت العدل ببینیم 

گوش بیت العدل بشنویم!«1 و هر سخنی را با 

او این عبارت بهت آور و غیرعلمی را در کانونشن 
داشت  بیان  امریکا  بهائیان   2007 سال  ملی 
عهدومیثاق  بحث  کشیدن  پیش  ضمن  و 
مرکز  بیت العدل  امروزه،  کرد  کید  تأ بهاءاهلل، 
عبارت  آن  سپس  و  است  بهائی  عهدومیثاق 
عین  البته  گفت!  را  گوش  و  چشم  معروف 

عبارت بهاءاهلل دراین مورد چنین است:

گر می خواهید، معرفت خدا را درک  ای مردم، ا
با  پس  کنید،  مشاهده  را  او  عظمت  و  کنید 
فرد  چشم  با  نه  و  بنگرید  مرا  خودم،  چشمان 
هیچ گاه  صورت  غیراین   در  خودم!  جز  دیگری 
قابلیت شناخت مرا پیدا نخواهید کرد، هرچند 
ید یا  در تمام عمرتان به تفکر دربارۀ امر من بپرداز
ید.2  به تفکر و اندیشه در تمام خلقت خدا بپرداز

و  بیت العدل  گوش  و  چشم  با  خدا  دیدن 
او،  خود  زبان  از  فقط  بهاءاهلل  ادعای  شنیدن 
که  کورکورانه،  و  بی چون وچرا  اطاعت  یعنی 

حاصل آن استبداد و دیکتاتوری است.

1.http://bahairants.com/highlight from us na 
tional convention 335.html

2. منتخب آثار بهاءاهَّلل، صص 272-3

"تطورسازمانی  مقالۀ  در  مارشال  استیو 
در   2011/5/2 در  که  دین"  و  سیاست  در 
به  اشاره  با  است،  شده  منتشر   9 تالیسمان 
میشل  رابرت  تألیف  سیاسی"  "احزاب  کتاب 
نویسنده و جامعه شناس ایتالیایی، به عملکرد 
تی  تشکیال سازمان های  خصوصیات  و 

می پردازد:

»... به  نظر میشل در هر گروه سیاسی، درنهایت، 
براثر ظهور و به قدرت رسیدن اجتناب ناپذیر یک 
اهداف  خودشیفته،  و  قدرتمند  کمه  حا طبقۀ 
می شود.  کشیده  انحراف  به  اصلی  و  اولیه 
آنکه  نه  برای آن ها خود قدرت مطلوبیت دارد، 
هدف  تحقق  و  کسب  برای  وسیله ای  قدرت 
باشد. این یک روند همگانی و جهانی است که 
میشل آن را »قانون آهنین الیگارشی«3 می نامد. 
محافظه کارانه  ماهیتی  رهبری،  ساختار  چنین 
اهداف  تحقق  فکر  به  بیشتر  و  داشت  خواهد 
تحقق  تا  است  خود  محدود  گروه  آرمان های  و 
برای  تشکیالت  و  نظام  آن  که  اولیه  آرمان های 
نظام  هر  میشل،  نظر  به  است!  شده  ایجاد  آن 
یافتن  از  پس  قانون،  این  به موجب  سازمانی،  و 
خاص  منافع  تأمین  و  ایجاد  درصدد  قدرت، 
چنین  ص  19(.   :1949 )میشل،  است  خود 
از آنکه درجهت تحقق اهداف و  منافعی بیش 
برای  سازمان  بقای  به دنبال  باشد،  اولیه  اصول 
و  تشکیالت  رئیسۀ  هیأت  خاص  منافع  تأمین 

Oligarchy به معنای نظام رانت خواری و سوءاستفاده   .3
مقامات دولتى.
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که  باور است  این  بر  اداری است. میشل  نظام 
هرم  رأس  در  اداری  نظام  رهبری  هنگامی که 
توجهش،  شد،  تثبیت  و  مستقر  بوروکراتیک 
بیش از هر چیز، به تثبیت قدرت و منافع خود 
سؤال  ادامه  در  استیو  شد.«  خواهد  معطوف 
می کند، آیا در نظام اداری بهائی مثال و نمونه ای 
او در تعریف »حکومت  برای این نظریه داریم؟ 

الیگارشی« می نویسد:

کمه ای است که  حکومت الیگارشی، هیأت حا
تمام  و  می شود  اداره  محدودی  تعداد  به وسیلۀ 
قدرت حکومت، در دست عدۀ قلیلی از افراد، 
گروهک ساالری،  یا  الیگارشی  است.  متمرکز 
کثریت  گروهی اندک، بدون نظارت ا فرمانروایی 
کمی  است. معمواًل این عنوان را برای اقلیت حا
کمه را در راه منافع  که قدرت حا به کار می برند 
اجازه  ناراضی  کثریت  ا به  و  می برد  کار  به  خود 

بیان نظر نمی دهد.

تصمیمات فراقانونی بیت العدل  

به خاطر  بیت العدل  به  اعتراض  ضمن  استیو 
گروه  در  مطلبی  در  بهائی،  روشنفکران  اخراج 

یخ 25 ژانویه2009 می نویسد: کس بهائی به تار ا

برای بیت العدل به صورت عادت درآمده  »این 
مدرک،  و  دلیل  بدون  و  دلبخواه  به طور  که 
کند. آلیسون  بهائیان باورمند را از جامعه اخراج 
قباًل نامه ای به بیت العدل نوشت و درخواست 
کرد تا در تصمیمش مبنی بر اخراج او از جامعۀ 

را  درخواست  همین  کند.  نظر  تجدید  بهائی 
سن مک گلن هم از بیت العدل داشت ولی این 
وحدت  مدعی  تشکیالت  آن  طرف  از  نامه ها 
با  بیت العدل  ماند.  بی پاسخ  انسانی  عالم 
آورده  بار  به  را  کارها، آشفتگی هایی  این  انجام 
را  آن ها  می تواند  چطور  ببیند  باید  که  است 
واقعیت  این  به  باید  ...من  کند.  جمع وجور 
گرفتار  او،  تعالیم  و  بهاءاهلل  که  کنم  اشاره  تلخ 
تصمیمات افراطی بیت العدل شده است! این 

کنم.« که می توانم برداشت  تنها چیزی است 

دلسردی بهائیان و خروج فوج فوج

قباًل  که  کسانی  و  بهائیان  از  بخشی  اعتراض 
بهائی  تشکیالت  به  نسبت  بوده اند،  بهائی 
)دختر  لیال  اظهار  طبق  است.  روبه افزایش 
ماجراجوی بهائی( بسیاری از بهائیان مستعفی 
"بهائیان  را  خود  که  کسانی  از  دیگر  بسیاری  و 
کت  کارن با که خانم  تسجیل نشده"1 می نامند ـ 
در  گروه هایی  و  کانال ها  ـ  است  آن ها  نفر  اولین 
فراهم  اجتماعی  رسانه های  و  مجازی  فضای 
که افراد ناراضی می توانند حرف خود را  کرده اند 
گروه  کنند. این  ـ بعضًا به صورت ناشناس ـ بیان 
بسیار بزرگ و پرطرفدار شده است )برخی تعداد 
طرفداران آن را 250000 نفر در دنیا اعالم کرده اند( 
ناخرسندی  و  نگرانی  باعث  مسأله  این  که 
است،  شده  بهائی  تشکیالت  ارشد  رؤسای 
و  حمایت  خواستار  کت  با کارن  که  به نحوی 

1. Unenrolled Bahais
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ایذایی  اقدامات  قبال  در  خود،  برای  حفاظت 
بیت العدل شده است.1

ولی  به عنوان  جدید  فردی  انتصاب  احتمال 
امراهلل

تالیسمان  سایت  در  اینترنتی  گفت وگویی  در 
احتمال  از  سخن   ،2008/3/1 یخ  تار در 

انتخاب یک فرد جدید توسط 
بیت العدل، که مصون از خطا 
باشد و همۀ اختیارات ولی امر 
را داشته باشد مطرح می گردد. 
بهائیان  از  مک گلن  سن 
به  باتوجه  روشنفکر،  اخراجی 
ولی  خصوصیات  و  شرایط 
امر در آیین بهائی و اختیارات 
این  بیت العدل،  محدود 
را  آن  و  کرده  رد  را  احتمال 

مزخرف می داند. او می گوید:

بلکه  ندارد،  نامحدود  اختیارات  "بیت العدل 
است  حدودی  به  محدود  کاماًل  اختیارش 
توصیف  بهائی"  "دور  کتاب  در  امر  ولی  که 
خطا"  از  "مصونیت  مقام  اعطای  است،  کرده 
همچنین  نیست.  بیت العدل  اختیارات  از 
نص  به عنوان  را  متنی  ندارد  حق  بیت العدل 
تنفیذ  را  نصی  نمی تواند  بنابراین  کند.  اعالم 
به  امر  ولی  خاص  اختیارات  آن،  در  که  کند 

شخص دیگری اعطا شده باشد.
1.laylaoww.wordpress.com/2007/11/16/18 cbs 
iii devils dissilents and drama/

مک گلن  سن  جواب  در  مارشال  استیو 
می نویسد:

تو  ایرادات  جزمی،  و  خشک  دیدگاه  یک  »از 
در  که  بدان  را  این  ولی  نیست  رد  و  جرح  قابل 
تصمیم  چیزی  دربارۀ  بیت العدل  گر  ا بهائیت 
و  تمام شده  و  قطعی  چیز  آن  دیگر  بگیرد، 
مثال،  برای  الزم االجراست. 
تبلیغ  روش  که  بیاور  به یاد 
موردتأیید  خانه به خانه 
بهائی  امر  ولی  شوقی افندی 
نمی کرد؛  تأیید  را  آن  و  نبود 
این  بیت العدل،  تأیید  با  ولی 

کار عملی شد.« 

پاسخ  در  مگ گلن  سن 
می گوید:

دارد  اختیار  بیت العدل   ...«
مواردی  امر  ولّی  نظر  برخالف 
دست  نمی توان  امروز  برساند،  تصویب  به  را 
که شوقی در 50 سال  جامعه را براساس نامه ای 
قبل نوشته، بست و به رشد و دانش جامعه توجه 
که امروز در جوامع  نکرد. حتی روش انتخاباتی 
ولی  موردتأیید  با روش  استفاده می کنیم  بهائی 

امر متفاوت است، این هم اشکالی ندارد!«.

ممنوعیت ورود زنان بهائی به بیت العدل

حداقل نیمی از جامعۀ بهائی را خانم ها تشکیل 
ی و  از تعالیم مهم بهائی »تساو می دهند. یکی 

ماجراجوی  )دختر  لیال  اظهار  طبق 
بهائی( بسیاری از بهائیان مستعفی 
که خود را  کسانی  و بسیاری دیگر از 
می نامند  تسجیل نشده"   "بهائیان 
نفر  اولین  کت  با کارن  خانم  که  ـ 
گروه هایی  کانال ها و  ـ  آن ها است 
رسانه های  و  مجازی  فضای  در 
که افراد  کرده اند  اجتماعی فراهم 
ـ  را  خود  حرف  می توانند  ناراضی 
بعضًا به صورت ناشناسـ  بیان کنند.
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که بهائیان در تبلیغات  برابری زن و مرد« است 
سایر  به  نسبت  برتری  یک  به عنوان  آن  از  خود 
در  مطرح شده  ی  تساو ولی  می کنند  یاد  ادیان، 
و  نمی شود  اجرا  بهائی  احکام  و  موارد  از  خیلی 
کم است.  مهم ترین  در بهائیت مردساالری حا
دلیل آن اینکه خانم ها اجازۀ حضور در مهم ترین 
بیت العدل،  یعنی  بهائیت،  تصمیم گیری  مرکز 
امکان حضور  به عدم  مارشال  استیو  ندارند.  را 

معترض  بیت العدل  در  زنان 
نمی پذیرد  همچنین  است. 
را  بیت العدل  بهائیان   که 
قرار  قهرمان  یک  جایگاه  در 
مشکالت  همۀ  حالل  و  داده 
نقدی  همچنین  او  بدانند. 
بودن  خطا  از  مصون  به  هم 
به  است.  زده  بیت العدل 

شده  بیان  طنز  قالب  در  که  ایشان  از  تی  جمال
است، اشاره می گردد:

کس بهائی  2009/3/23   استیو مارشال در گروه ا
می نویسد:

 9 آن  ولی  بگوید،  طنز  مطلب  می تواند  هرکس 
حیفا،  کوه  ی  رو ساختمان  آن  در  مستقر  مرد 
از  را  جهان  می توانند  که  هستند  کسانی  تنها 
که  کنند )خصوصًا االن  بعضی بالیا محافظت 
دیگر تاچر و نیکسون و بوش هم رفته اند!( البته، 
در  گذشته  شب  واقعی  بمب  یک  انفجار  تنها 
بوده  آن هم معجزه ای  گویا  افتاد -  اتفاق  حیفا 

که  هستند  قهرمانانی  تنها  نفر   9 این  است. 
در  که  می شود  چه  ولی  دارند!  دراختیار  جهان 
این  به  ارزشی  کسی  دیگر  نامردمی،  دورۀ  این 
سوپرمن ها نمی دهد. لذا اینکه دو تا از بهترین 
»دنیای  نام  به  اخیر،  فیلم های  محبوب ترین  و 
یک بت من« و »مراقبان« الن مور، موردتوجه  تار

قرار می گیرد، تصادفی نیست!!

خطای  از  مصونیت  مقام  تکذیب  و  نقد 
بیت العدل جهانی

یادداشتی  در  مارشال  استیو 
تکذیب  و  "نقد  عنوان  تحت 
خطای  از  مصونیت  مقام 
 15 جهانی"در  بیت العدل 

دسامبر 2008 می نویسد:

و  موضوع  چه  شما  نظر  »به 
برای  مناسبی  سمبل  و  نشانه  می تواند  نهادی 
بازو؟  یک  باشد؟  مردانه  انحصارًا  مؤسسۀ  یک 

یک چشم؟ یک پا؟ لطفًا پیشنهاد بدهید!

بیت العدل یک مؤسسۀ خاص با ُنه عضو است. 
محتمل الخطاء  و  اشتباه پذیر  اعضاء  تک تک 
هستند ولی مؤسسۀ بیت العدل دارای عصمت 
کتاب  در  حیفا،  زائران  از  یکی  است.  موهوبی 

خاطرات سفر خود چنین نگاشته است:

کنون، اعضای بیت العدل به صورت انفرادی،  ا
فاقد ویژگی مصونیت از خطا و اشتباه هستند، 
و  حمایت  تحت  بیت العدل  مجموعۀ  ولی 

استیو در مطلبی با عنوان "تخیل و 
در  نوشته شده  علمی"،  پیشگویی 
می دهد  نشان   2009 مارس   21
و  تشکیالت  پیشگویی های  که 
و  درآمده  آب  از  غلط  بیت العدل 
مصونیت  عدم  بر  دلیلی  می تواند 

از خطای بیت العدل باشد.
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خداوند  خطای  از  مصون  هدایت  و  صیانت 
می گویند!1  موهوبی  عصمت  را  این  است. 
بیان  روشن  را  مطلب  باشم  توانسته  امیدوارم 

کنم!«.

پیشگویی  و  "تخیل  عنوان  با  مطلبی  در  استیو 
نشان   2009 مارس   21 در  نوشته شده  علمی"، 
و  تشکیالت  پیشگویی های  که  می دهد 
بیت العدل غلط از آب درآمده و می تواند دلیلی 
باشد،  بیت العدل  خطای  از  مصونیت  عدم  بر 

از جمله:

کرده  • پیش بینی  بیت العدل   1972 سال  »در 
آفریقا،  در  کشورهایی   1978 سال  در  که  بود 
گینه،  و  عاج  ساحل  داهومی،  نیجریه،  شامل: 

کاماًل بهائی خواهند شد.« 2

در  • جهانی3  نظم  بهائی  نشریه  پیشگویی  »به 
سال 1924، بهائیت در سال 2000 در شهرهای 
مختلف مدرسه و مرکز خواهد داشت! مطلب 

نقل شده چنین است:

که در حدود  کنم  »می خواهم از شما درخواست 
سال 2000، همراه من، بال های خیال خود را باز 
ید  کنید و همراه من به دور دنیا بچرخید. بگذار
تمام عقاید و تعصبات کودکانه، همه اختالفات 
آینده  و در فضای  یم  بگذار کنار  را  و مشکالت 
که هواپیماها،  کنیم. در هر طرف می بینیم  پرواز 

کتاب پاسخ به سؤاالت، صص 172-73 1. عبدالبهاء، 
2.http://paleo future.blogspet.com/2007/08/
headlines of near future 1972.html
3. World Order

در اطراف ما به پرواز درآمده اند و هریک مسافر 
کاال برای ما می آورند! ما به دنبال افراد شیدا  یا 
هستیم ولی هیچ کدام از آن ها دیده نمی شوند. 
به  بین المللی  یایی  در پلیس  گشت  یک  تنها 
کشتی ها  برقراری نظم در تردد ساحل به ساحل 
همه  از  قبل  درختان  خشکی،  ی  رو می پردازد. 
 2 دارای  شهرک  هر  می کنند...  جلب  را  ما  نظر 
یکی  است،  برجسته  و  مشخص  ساختمان 
و  عالی  و  خوب  بسیار  بهائی  عمومی  مدرسۀ 
که نام »بیت عدل« بر سردر  دیگری ساختمانی 
بر  را  ما  ی  کنجکاو که  است،  بسته  نقش  آن 
که این »بیت عدل«  گفته شده  میانگیزد. به ما 
که  در حقیقت یک انبار ـ فروشگاه مرکزی است 
انتفاع همۀ اعضای جامعه  تأسیس شده  برای 

است.«4

به عقیدٔه استیو مارشال، نویسندگان و مسؤوالن 
انتظارات  تبدیل  و  تغییر  درحال  دائمًا  بهائی 
آن،  مثال  یک  هستند.  پیش بینی هایشان  و 
کتاب  اولیه  چاپ های  در  که  است  مطلبی 
»بهاءاهلل و عصر جدید«  از عبدالبهاء نقل شده 
بهائی  جهان  مردم  تمام   1957 سال  تا  که  بود 
وحدت  بر  مبنی  بهائیت  هدف  و  می شوند 
اتفاق  این  البته  شد!  خواهد  محقق  جهانی5 

هیچ گاه محقق نگردیده است. 

4.http://bahai library.org/articles/birdseye.view.
html
5. world unity
6 . مقاله یک نگاه لیبرال بهائى دربارۀ وحدت عالم انسانى، 

سایت تالیسمان 27/ 2 /2008.
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3- دربارۀ تعلیم وحدت عالم انسانی

مقدمه  آن ها  دید  از  که  بهائیت  تعالیم  از  یکی 
صلح جهانی است، تعلیم وحدت عالم انسانی 
تبلیغات  خود  تعلیم  این  ی  رو بهائیت  است. 
مختص  را  تعلیم  این  و  می دهد  انجام  یادی  ز
اینکه  از  صرف نظر  می کند.  معرفی  بهائیت 
حرف  بهائیت  انسانی  عالم  وحدت  تعلیم 
تحقق  چگونگی  درمورد  نه،  یا  هست  جدیدی 

کنون برنامه ای ارائه نشده  آن تا
آن  از  این معنی  بیشتر  است. 
کثر  برداشت می شود که وقتی ا
این  شدند،  بهائی  دنیا  مردم 
یافت!  خواهد  تحقق  وحدت 
یادداشت  در  مارشال  استیو 
"دیدگاه  عنوان  تحت  خود 
که  وحدت"  دربارۀ  بهائیت 
در   2007/8/4 یخ  تار در 
آورده   9 تالیسمان  سایت 
بهائیت  شعار  این  به  است، 
و  کرده  نگاه  انتقادی  دید  با 

می نویسد:

»تقریبًا پیام اصلی بهائیت دربارۀ وحدت است 
گفت وگوی واقعی  ولی عماًل هیچ فضایی برای 
انتقادی وجود ندارد  دربارۀ مباحث اختالفی و 
گردیده است.  گفت وگو ممنوع  و عماًل این نوع 
البته نه اینکه گفت وگو  و شور و مشورت نباشد؛ 
نه  معمواًل  بهائی  مرسوم  مشورت  و  شور  ولی 

دربارۀ مباحث جدی صورت می گیرد و نه هیچ 
انتظار  آن  از  می توان  را  غیرمنتظره ای  نتیجۀ 
گفت وگوی واقعی  داشت. درحالی که هدف از 
که از تضارب آراء، حقیقت ظاهر شود  آن است 
بهائی  مشورت  و  شور  در  چیزی  چنین  چون  و 
باقی  افراد  برای  که  راهی  تنها  نمی افتد،  اتفاق 
کنند.  که جامعۀ بهائی را ترک  می ماند آن است 
گر نتیجۀ استبداد و فاشیسم نباشد، بدون  این ا
واقعیت  این  نتیجۀ  شک 
اجازۀ  بهائیت،  در  که  است 
دیگری  عقیدۀ  و  نظر  طرح 
وجود ندارد. این به نوعی فشار 
جوامع  از  افراد،  اخراج  برای 
جذب  نه  و  است  بهائی 
آن ها. البته این طبیعت همۀ 
است  یافته  سازمان  فرقه های 
در  بهائیت  می کنم  فکر  من  و 
ابتدای تشکیل، چیزی غیر از 

این بود.

برداشت من این است که پیام 
ساختن  ممنوع  نباید  بهائی 
هرگونه ابراز نقد و مخالفت و نشان دادن درب 
»وحدت«  کسب  راه  آخرین  به عنوان  خروج، 
گفت وگو  و  بحث  راه  همیشه  باید  بلکه  باشد؛ 
باز باشد. هرگونه اخراج و بستن تریبون منتقدان 
داخلی، اعتراف به شکست برای ایجاد وحدت 
است. مطالعه دربارۀ دموکراسی نشان می دهد 

گر نتیجۀ استبداد و فاشیسم  این ا
این  نتیجۀ  شک  بدون  نباشد، 
واقعیت است که در بهائیت، اجازۀ 
وجود  دیگری  عقیدۀ  و  نظر  طرح 

ندارد.
اخراج  برای  فشار  به نوعی  این   
نه  و  است  بهائی  جوامع  از  افراد، 
طبیعت  این  البته  آن ها.  جذب 
یافته  سازمان  فرقه های  همۀ 
است و من فکر می کنم بهائیت در 
این  از  غیر  چیزی  تشکیل،  ابتدای 

بود.
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حفظ  به  جامعه،  هر  در  دمکراتیک  فضای  که 
هرچند  می کند،  کمک  کاماًل  ملی  وحدت 
دربرگیرندۀ  جامعه،  آن  در  مخالفان  تعداد 
کثریت جمعیت آن جامعه باشد. من تعجب  ا
کم بر  می کنم چرا جامعۀ بهائی و تشکیالت حا

آن از این نمونه ها درس نمی گیرند!

عقیده دارم بهاءاهلل خیمه خود را چنان گسترانید 
که در آن فضای کافی برای همۀ عقاید و گرایش ها 
افراد  باشد.  و سنت ها وجود داشته  فرهنگها  و 
هندو  مختلف،  گرایش های  با  افرادی  و  عادی 
گیاه خوار  صلح طلب،  و  نظامی گرا  ملحد،  و 
کاپیتالیست،  و  سوسیالیست  گوشتخوار،  و 
مشرک  تک همسری،  و  چندهمسری  طرفدار 
که  گرایش هایی  و  افراد  مجموعه  و  موحد  و 
را  خود  جایگاه  می گنجند  گرایش ها  این  بین 
وجود  ترجیحاتی  است  ممکن  البته  دارند. 
ما  برخورد  نوع  و  کار  روش  ولی  باشد  داشته 
برای  و  می پذیریم  را  اختالفات  آیا  است.  مهم 
انحصار  دنبال  به  خیر،  یا  قائلیم؟  ارزش  آن ها 
تی خودمان  عقیده و وحدت سازمانی و تشکیال

هستیم؟«

لیبرال  نگاه  »یک  مقالۀ  در  همچنین  استیو 
در  که  انسانی«  عالم  وحدت  درباره  بهائی 
گذاشته   9 تالیسمان  سایت  در   2008/2/27

شده است می نویسد:

که مبلغ وحدت جهانی  گر بهائیت ادعا دارد  »ا
است و وحدت باید همه گیر باشد، خوب باید 
خاطر!  طیب  و  آرامش  با  هم  با  همه  بتوانیم 
این  در  خدا!  بدون  یا  خدا  با  کنیم،  زندگی 
گروه های دیگر، مثل مورمون ها  150-0 1 سال، 
هم  آن ها  شده اند.  پیدا  هم   ... َیهوه  پیروان  و 
و...  تعالیم  معنویت،  فرهنگ،  و  دین  ادعای 
بهائیان،  تعداد  به  کم وبیش  هم  آن ها  دارند. 
یم  بگذار احترام  هم  آن ها  به  باید  دارند...  پیرو 
با آن ها زندگی  باورداشت عقایدشان،  و ضمن 

کنیم.«

روشنفکران  تهدید  و  سانسور  به  اعتراض   -  4
بهائی

و  بهائیت  در  سانسور  پدیدۀ  به  مارشال  استیو 
سرکوب روشنفکران بهائی معترض است. او در 
تأیید مقاله "سرکوب بهائیان روشنفکر و منتقد" 



ء

شماره 13        بهار 99

86

مقاالت  سانسور  به  کت1  با کارن  خانم  نوشتۀ 
هم  از  و  بهائی  روشنفکران  توسط  تهیه شده 
پاشیدن و تعطیل تشکل های انتقادی مختلف 

در بهائیت، اشاره نموده و می نویسد:

باز  آیین  یک  به عنوان  اغلب  بهائی  »آیین 
معرفی  تحملکننده  و 
به خاطر  که  میگردد، 
دربارۀ  تعالیمی  ارائۀ  داعیۀ 
زن  برابری  ادیان،  وحدت 
جهانی،  صلح  و  مرد  و 
نسل  برای  آیینی  به عنوان 
دهکده  موحدان  و  جدید 
جهانی طبقه بندی می گردد 
کم  بسیار  که  آنچه  اما 
در  حتی  آیین،  این  دربارۀ 

این  است،  شده  دانسته  بهائیان،  جامعۀ  بین 
که تشکیالت انتخابی بهائیان همواره در  است 
به شدت هرگونه اطالع رسانی  یخ خود،  تار طول 
کنترل داشته  را تحت  آیین  این  عمومی دربارۀ 
کردن  کت  سا برای  تحریم  و  تهدید  حربۀ  از  و 
که دیدگاهی غیرسنتی دارند استفاده  اعضایی 
بهائی  اصلی  متون  ...درحالی که  است.  کرده 
حقیقت  تحری  و  تحقیق  تشویق  مدعی 
آن  محافظه کار  اداره کنندگان  است،  مستقل 
این  انتقادی  و  دقیق  مباحث  به  نسبت  بسیار 
برخورد  چندین  بودند.  بدبین  روشنفکر  جوانان 

1. The Talisman Crackdown, http://www.angel 
fire.com/ca3/bigquestions/talisman.html

آمدن  پدید  از  قبل  حتی  گروه،  دو  میان  شدید 
اواخر  فضای مجازی، رخ داده بود. ازجمله در 
منطقه  در  جوانان  از  عده ای  میالدی،   70 دهه 
تشکیل  را  کوچکی  مطالعۀ  گروه  آنجلس،  لس 
کوچک محلی  انتشار یک خبرنامۀ  به  و  دادند 
خبرنامۀ  نام  با  پرداختند 
لوس  بهائی  مطالعه  کالس 
الکترونیکی  آرشیو  آنجلس2 
سال  197   از  خبرنامه  این 
وبسایت  طریق  از   1983 تا 
قابل دسترسی  بهائی  ـ  اچ 

است.3

این خبرنامه با اصرار محفل 
»بازرسی  برای  آمریکا  ملی 
خاموش  انتشار«،  از  قبل 
شد. شرط بازرسی، یک شرط الزم برای تمامی 
موضوعات  دربارۀ  که  است  بهائی  نویسندگان 
گر مطالب  مربوط به بهائیت می نویسند، حتی ا
این  شود.  فرستاده  غیربهائی  ناشران  توسط 
پافشاری  بهائی  مقامات  که  بازرسی،  پروسۀ 
و  مخالفت  مورد  نیست،  سانسور  که  می کنند 
روشنفکران  و  نویسندگان  از  بسیاری  آزردگی 
بهائی  جامعۀ   بر  کار  این  پیامد  است.  بهائی 
و  آمدن  پدید  از  قبل  که  است  این  کلی  به طور 
تعداد  میالدی،   90 دهه  در  اینترنت  محبوبیت 
به غیراز  چیزی  بهائی  افراد  از  اندکی  بسیار 
2. Los Angeles Bahai Study Class Newsletter
3.http://www2.h net.msu.edu/~bahai/docs/
vol2/lastudy/laclass.htm

فرومی  والبریج   ،1994 سال  در 
روی  »تالیسمان«  نام  با  را  گسترده تر 
ایندیانا  دانشگاه  در  بزرگ  سرور  یک 
راه اندازی  از  هدف  کرد.  راه اندازی 
تالیسمان، مطالعۀ علمی آیین بهائی بود 
و عمدۀ شرکت کنندگان آن تحصیل کرده 
تاریخ  رشته های  دانشگاهی  اساتید  یا 
خاورمیانه، الهیات و جامعه شناسی دین 

بودند. 
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مسائل  درمورد  را  بهائی  »رسمی«  دیدگاههای 
بهائیت شنیده بودند.

غیررسمی  دیدگاههای  انتشار  برای  دیگر  تالش 
 )Dialogue( دیالوگ بهائی، مجله  آیین  درمورد 
 1980 دهه  اواسط  در  کوتاهی  دورۀ  در  که  بود 
این  الکترونیکی  آرشیو  یافت.  انتشار  میالدی 
مجله از سال  198 تا 1988، از طریق وبسایت 

اچ ـ بهائی قابل دسترسی است.1

گردهمایی ملی سال 1988 سران تشکیالت  در 
آمریکا  سراسر  نمایندگان  که  امریکا،  بهائیان 
بعد  سال  ملی  محفل  اعضای  انتخاب  برای 
امور  دبیر  کاظم زاده،  فیروز  بودند،  شده  جمع 
با  مقاله  یک  خاص  به طور  محفل،  خارجۀ 
برای  معتدل، پیشنهادهایی  طرح  عنوان “یک 
قرار  که  را  آمریکا”2  بهائی  جامعۀ  دوبارۀ  احیای 
کرد و از دست اندرکاران  بود چاپ شود، تقبیح 

1.http://www2.h net.msu.edu/~bahai/docs/
vol2/dialog.htm
2. A Modest Proposal: Recommendations to 
ward the Revitalization of the American Bahai 
Community

برد.  نام  بهائیت”  “معاندان  عنوان  با  مجله 
از  پس  و  خصمانه  برخورد  این  با  مجله  دبیران 
بهائی،  جامعۀ  در  اعتبارشان  شدن  خدشه دار 
افرادی  از  تعدادی  کردند.  متوقف  را  آن  انتشار 
گروه مطالعۀ لسآنجلس و مجلۀ  که در خبرنامۀ 
دیالوگ مشارکت داشتند، بعدًا از اعضای فعال 

فروم »تالیسمان« شدند.

شد  تشکیل  آنجا  از  تالیسمان  فروم  اولیه  هستۀ 
کول  که دو دوست قدیمی، یعنی پروفسور خوان 
والبریج  جان  پروفسور  و  میشیگان  دانشگاه  از 
مفصلی  ایمیلی  مکاتبات  ایندیانا،  دانشگاه  از 
ابتدایی  دوران  جنبه های  از  برخی  دربارۀ  را 
هر  زمان،  آن  در  کردند.  آغاز  بهائیت  یخ  تار
ی این افراد بیش از بیست سال بهائی بودند  دو
در  بهائی  مبلغان  پیشگامان  از  جوانی،  در  و 
دهه  اوایل  در  می شدند.  محسوب  خاورمیانه 
یک  شکل  به  ایمیلی  مباحثات  این   ،1990
فروم  یافت. اعضای  نام »مجنون« ادامه  با  فروم 
مجنون همگی از محققان و متخصصان بودند 

کاماًل علمی داشت.  و فروم فضایی 

گسترده تر را با نام  در سال 1994، والبریج فرومی 
دانشگاه  در  بزرگ  سرور  یک  ی  رو »تالیسمان« 
راه اندازی  از  هدف  کرد.  راه اندازی  ایندیانا 
و  بود  بهائی  آیین  علمی  مطالعۀ  تالیسمان، 
یا  تحصیل کرده  آن  شرکت کنندگان  عمدۀ 
یخ خاورمیانه،  اساتید دانشگاهی رشته های تار
الهیات و جامعه شناسی دین بودند. ...محیط 
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اما  بود،  هیجان انگیز  تالیسمان  گفتمانی 
»اطاعت  سنتی  شکل  به  تی،  تشکیال بهائیان 
می شمارند.  ارزش  را  تبعیت  و  وحدت«  و 
ازجمله  بودند،  محافظه کار  بیشتر  که  بهائیانی 
مقام  و  پست  بهائی  تشکیالت  در  که  آن هایی 
داشتند، عمیقًا از فضای آزاداندیشی و چالشی 

تالیسمان ناراحت بودند.

سال  دراواخر  قضایا  این 
اوج خود رسید...  به   1995
که ازسوی  ولی با فشار هایی 
صورت  بهائی  تشکیالت 
والبریج،  لیندا  گرفت، 
کول  خوان  و  شول  استفان 
فصلنامه  نویسندگان  )از 
سایت  مدیران  و  دیالوگ 
عضویت  از  تالیسمان( 
استعفا  بهائی  جامعۀ   در 
والبریج  جان  دادند. 
بست،  را  تالیسمان  سایت 
از  فرد  تنها  کول،  خوان  اما 

مجازی  فضای  در  بسیار  که  نفر،  پنج  آن  میان 
در  دوباره  را  گروه  بالفاصله  تقریبًا  ماند،  فعال 
دسامبر  در  انداخت.  راه  میشیگان  دانشگاه 
به   9 تالیسمان  به  نام  تغییر  با  گروه  این   ،1999
آن  مدیریت  و  کرد  مکان  نقل  مجازی  فضای 
کت، رندی برنز و استیو مارشال محول  به کارن با
فهرست  شامل  دیگر،  ایمیلی  فرومهای  گردید. 

مباحث  فهرست  و  بهائی1  ـ  اچ  دانشگاهی 
مستقیم  محصول  می توان  را  ظهور192  لیبرالی 

گروه تالیسمان پروفسور والبریج دانست.

درحالی که مسؤوالن بهائی از سلب آزادی بیان و 
عقیده در فضای مجازی عاجز بودند )پدیده ای 
که بیت العدل جهانی آن را »عملیات مخالفت 
درونی« نامیده است(، عضویت سه نفر دیگر را 
که در ارسال مطلب به  نیز، 
فعال  جدید  تالیسمان  فروم 
کرده و آن ها را  بودند، سلب 
نویسنده  نمودند. یکی  طرد 
اهل  “فانتزی”  مطالب 
در  مک کنی3  کانادا، مایکل 
1997 و دیگر سن مک گلن و 
یلند  نیوز از  مارشال  الیسون 

در 4.2000

5 - اعتراض به دست کاری 
در متون و نصوص بهائی

بهائی،  آیین  در  متأسفانه 
وقایع گذشته بهائیت به کرات مورد جرح وتعدیل 
به  است.  گرفته  قرار  جانبدارانه  تصرفات  و 

1. H Bahai
2. Zuhur19
3. Michael McKenny
4 . یادداشت نویسنده مقاله: این مقاله ابتدا در مجله آنالین 

Themestream و سپس در:
IAM Valley April 15, 2001. منتشر شد.

http://www.angelfire.com/ca3/bigquestions/tal 
isman.htmp.

نام  به  است،  آمده  بازار  به  دستگاهی 
جهانی  مرکز  کارکنان  به  که  اسکنر،  وب 
صفحات  می دهد  را  امکان  این  بهائی 
پدیا،  »موردنظر« مرکز جهانی، در ویکی 
وب  دستگاه  نمایند.  رصد  به راحتی  را 
اختیار  در  جهانی،  مرکز  بر  عالوه   اسکنر، 
گرفته  چند مؤسسۀ دیگر بهائی نیز قرار 
است. تشکیالت بهائی با استفاده از این 
تا  می کند  پیدا  را  امکان  این  تکنولوژی، 
مطالب مربوط به بهائیت در ویکی پدیا 
موردنظر  مطالب  و  نموده  دستکاری  را 

خود را جایگزین آن نماید.« 
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دیدگاه های  با  که  مطلبی  هر  که  ترتیب  این 
متون  از  باشد،  نداشته  همخوانی  بیت العدل 
آن اضافه  به  یا مواردی  و  بهائی حذف می شود 
می شود.1 استیو مارشال ضمن اعتراض به این 
در   2007/8/20 در  که  یادداشتی  در  عمل، 
سایت تالیسمان 9 قرار داده، چنین می نویسد:

بهائی  جهانی  مرکز  عوامل  مستمر  »دخالت 
با  مرتبط  پدیا  یکی  و مطالب  دست کاری  و 

بهائیت، تا مطالب مطابق خواستۀ آن ها شود:

نام  به  است،  آمده  بازار  به  دستگاهی  اخیرًا 
بهائی  جهانی  مرکز  کارکنان  به  که  اسکنر،  وب 
»موردنظر«  صفحات  می دهد  را  امکان  این 
رصد  به راحتی  را  پدیا،  یکی  و در  جهانی،  مرکز 
مرکز  بر  عالوه   اسکنر،  وب  دستگاه  نمایند. 
جهانی، در اختیار چند مؤسسۀ دیگر بهائی نیز 
استفاده  با  بهائی  تشکیالت  است.  گرفته  قرار 
می کند  پیدا  را  امکان  این  تکنولوژی،  این  از 
را  پدیا  یکی  و در  بهائیت  به  مربوط  مطالب  تا 
را  خود  موردنظر  مطالب  و  نموده  دستکاری 

جایگزین آن نماید.« 

که در سال 2007  حداقل 77  استیو اشاره دارد 
یکی  و بهائی، صفحه  مرکز جهانی  از داخل  بار 

پدیا ویرایش شده است. 

کنید  گاهى بیشتر درمورد این پدیدۀ زشت مراجعه  1. برای آ
نشریه  بهائى،  آئین  در  سانسور  سونامى  منفرد،  مسعود  به: 

بهائى شناسى، شماره 2و3، سال 1395، صص 139-111.

6 - انتقاد به ساخت معابد بهائی در دنیا
همسرش  بوک  فیس  صفحۀ  در  مارشال  استیو 

کتبر  201 می نویسد:  الیسون مارشال، در ا

که در هر شهری باید  »در آثار بهائی آمده است 
آن  در های  و  شود  ساخته  بهائی  معبد  یک 
باز  از هر دین و آیینی  افراد،  ی همه  معبد به رو
شده  کید  تأ بهائی  احکام  در  باشد.  مفتوح  و 
بتوانند  باید  آیین ها  و  ادیان  همه  پیروان  که 
برطبق  و  شوند  بهائی  مشرق االذکارهای  وارد 
هیچ  و  بپردازند  پرستش  به  خود  دینی  آداب 
محدودیتی برای آن ها وجود نداشته باشد ولی 
تحقق  وعده  این  سال   170 از  بیش  گذشت  با 
نیافته و درهای معابد برای عبادت غیربهائیان 

بسته است«.2

خود  معابد  از  برخى  درب  خاص  مواقع  در  بهائیت  البته   .2
باز مى کند  و مردم عادی  توریست ها  به روی  تبلیغ،  برای  را 
استقبال  برای  تبلیغ،  و  خوش آمدگویی  برای  را  مبلغانى  و 
برخالف  مى دارد؛  اعزام  معبد  محل  به  مراجعه کنندگان  از 
بازدید  آمادۀ  زمان  هر  در  که  دنیا،  در  مختلف  ادیان  معابد 
ندارد،  کاری  مراجعه کننده  فرد  به  کسى  و  هستند  عمومى 
هندوستان،  در  لوتوس  معبد  مثل  بهائى  معابد  از  برخى  در 
گرفته و ضمن  مراجعه کنندگان در معرض تبلیغ تهاجمى قرار 
دادن جزوات تبلیغى به زبان های مختلف به آن ها، شماره 
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قبلی،  اعالم  طبق  بود  قرار  کرونایی  شرایط  در 
معبد  از  زوم،  نرم افزار  طریق  از  مناجات  برنامۀ 
 2 از  پس  فقط  ولی  شود  منتشر  یلمت  و بهائی 
روز، با ذکر این علت که زوم امنیت ندارد، برنامه 
شرایط  در  می گوید  مارشال  استیو  شد!  قطع 
زوم  فضای  در  نیوزلند،  دولت  هیأت  کرونایی، 
تشکیل جلسه می دهد و مشکل ندارند، چطور 

انتشار مناجات بهائی، فاقد امنیت است؟!1
یخ  درتار  Talisman9 درگروه  مارشال  استیو 
برای  "دین  عنوان  با  مطلبی  در   2012 می    
ملحدان!" به حضور و نفوذ افراد پولدار )کسانی 
و  بهائیت  رأس  در  دارند(  بزرگ  جیب های  که 
گران قیمت  ساخت ساختمان های تشریفاتی و 
و  می کند  انتقاد  بهائی  دیگر  معابد  یا  حیفا  در 

می نویسد :

در  قباًل  بهائی  معابد  دربارۀ  یادی  ز "انتقادهای 
سایت تالیسمان مطرح شده است. انتقاد من به 
کید بیش ازحد بر ساخت این طرح های بزرگ  تأ
گرفتن بسیاری از پروژه ها و برنامه های  و نادیده 
بچه های  است.  انسان دوستانه  و  خدماتی 
و  چشم بسته  بزرگ،  جیب های  دارای  و  پولدار 
فانتزی  ساختمان های  ساختن  به  بی حساب 
و  پرهزینه  کنفرانس های  برگزاری  و  بزرگ  و 

تماس و آدرس فرد مراجعه کننده نیز اخذ مى گردد، تا پس از 
کشورش، بار دیگر در معرض تبلیغات بهائى قرار  برگشت به 

گیرد. 
(Wikipedia.org/wiki/bahai house of worship# 
description)
1. Academic shaykhi, Babi, and Bahai studies 
Tama Cormen mcelinn

مطالب  فاقد  نوعًا  )که  بی فایده  و  اسراف گونه 
آن ها  ادامه می دهند!  فرهنگی است(  و  علمی 
از  طبقه ای  به  متعلق  اینکه  گفتن  از  همچنین 
و  عقاید  به  که  هستند  واپسگرا  و  مرتجع  مردم 
وابسته اند،  قهقرایی  و  ارتجاعی  سنن  و  آداب 

ترس و ابایی ندارند. 

باید  ابتدا  کند  رشد  بهائیت  می خواهیم  گر  ا
به وجود  آن  در  را  حقیقی  روحانیت  و  معنویت 
یم، نه ساختمان های بزرگ و شیک و دارای  آور
که  نخواهیم  مردم  از  ظاهری.  و  مادی  شکوه 
آن ها  بلکه  بدهند،  پول  مرمرتراش ها  برای 
و  آموزشی  برنامه های  برای  کنیم  تشویق  را 
به  بدهند.  مالی  کمک  نیازمندان،  فرهنگی 
گنبد طالی  یادبود و  از بنای  که  یم  بیاموز آن ها 
به دنبال  بلکه  نشوند،  مدهوش  باب  مقبرۀ 
کمک به  ایجاد محبت و مودت در میان خود و 

زیردستان باشیم.«

محدودیت  ایجاد  از  مارشال  استیو  دفاع   -  7
برای بهائیان ایران

عنوان  تحت  خود  مقالۀ  در  مارشال  استیو 
و نامحدود  از قدرت متمرکز  آیین بهائی  "دفاع 
سایت  در   2009/3/2 یخ  تار در  که  دولت" 
محدودیت های  از  است،  آمده  بهائی  کس  ا
و  کرده  دفاع  ایران  در  بهائیان  برای  ایجادشده 

یسد: می نو

بیت العدل  سابق  عضو  مارتین،  گالس  دا
جهانی، به نمایندگی ازسوی جامعۀ بین المللی 
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عفو  سازمان  به  خطاب  نامه ای  طی  بهائی، 
به وجود احکام  اعتراض  بین الملل )در جواب 
خشونت بار در بهائیت مثل اعدام و درخواست 

حذف آن( می نویسد:

هرچند در هر جامعه گروهی 
مخالف  به عنوان  اندک 
این  ولی  دارند،  وجود 
قضایی  صالحیت  مسأله 
یک  بر  کم  حا مدیریت 
نمی برد.  بین  از  را  جامعه 
جامعه  یک  در  کمیت  حا
حق دفاع از خود را به عنوان 
یک اصل داراست و اجازه 
اقداماتی،  طریق  از  دارد 
دارایی  بلکه  آزادی،  نه تنها 
و حتی جان یک عضو خود 

را بگیرد!1

این متن در کتاب ارزشمند 
)بهائی  گارلینگتن  یلیام  و
»بهائیت  نام  به  معترض(، 
تیتر  با  هم  امریکا«  در 

بهائی«  احکام  در  منکران  و  ملحدان  »کشتن 
آمده است.2 

1.http://bahai library.com/published.uhj/capi 
tal.punishment.html
2. http://tinyurl.com/kill the apostates

کمه  محا به خاطر  بیت العدل  چرا  بنابراین، 
و  جنجال  این قدر  ایران،  در  بهائیان  برخی 
دینی  حکومت  قطعًا  می کند؟  درست  هیاهو 
تخلفاتی  و  اقدامات  به خاطر  را  بهائیان  ایران، 
پیگرد  تحت  است،  کرده  مشاهده  آن ها  از  که 
این  توضیح  در  او  می دهد.  قرار 

مطلب می نویسد:

مارتین  گالس  دا استدالل  »طبق 
خشن  و  تند  احکام  از  دفاع  در 
عفو  سازمان  جواب  در  ـ  بهائی 
گفت  می توان  ـ   بین الملل 
بهائی  جامعۀ   که  همان طور 
اجازه  خود  به  بیت العدل،  و 
می دهد در دفاع از بهائیت، افراد 
از  و  را طرد و اخراج نموده  بهائی 
و  خانوادگی  و  شخصی  حقوق 
بلکه  سازد،  محروم  اجتماعی 
و  را مصادره  آن ها  ارث  و  دارایی 
نسبت  را  اعدام  مجازات  حتی 
حکومت  شمارد،  مجاز  آن ها  به 
برای  دارد  حق  هم  ایران  دینی 
ایران،  مسلمان  مردم  و  خود  عقاید  از  دفاع 
را،  شیراز  حومه  در  بهائیان  تبلیغی  عملکرد 
تلقی  خود  مذهبی  هویت  و  قوانین  به  حمله 

نماید.«

تبلیغی  نفره   54 گروه  بازداشت  از  استیو 
بهائیان در محلۀ فقیرنشین حومۀ شیراز توسط 

گالس مارتین در  طبق استدالل دا
دفاع از احکام تند و خشن بهائی ــ 
بین الملل  عفو  سازمان  جواب  در 
که  همان طور  گفت  می توان  ــ  
جامعۀ  بهائی و بیت العدل، به خود 
اجازه می دهد در دفاع از بهائیت، 
افراد بهائی را طرد و اخراج نموده 
خانوادگی  و  شخصی  حقوق  از  و 
بلکه  سازد،  محروم  اجتماعی  و 
و  مصادره  را  آن ها  ارث  و  دارایی 
به  نسبت  را  اعدام  مجازات  حتی 
آن ها مجاز شمارد، حکومت دینی 
از  دفاع  برای  دارد  حق  هم  ایران 
عقاید خود و مردم مسلمان ایران، 
حومه  در  بهائیان  تبلیغی  عملکرد 
شیراز را، حمله به قوانین و هویت 

مذهبی خود تلقی نماید.
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کرده و عملکرد  ایران حمایت  مسؤوالن محلی 
"زیرا  یابی می نماید  ارز را یک توطئه  بهائی  گروه 
طبق  که  آن ها،  دین  تغییر  برای  کودکان  تبلیغ 
فعالیت  پوشش  در  و  بیت العدل  برنامه ریزی 
توسعۀ  اهداف  درجهت  و  مردم نهاد  مؤسسۀ 
گرفت،  و اقتصادی بهائیت صورت  اجتماعی 
این  اواًل، اجازۀ فعالیت  قانونی نداشت.  وجهٔه 
نه  و  بود  شهری  حوزۀ  برای  مردم نهاد  مؤسسۀ 
که  بودند  ثانیًا، آن ها اعالم نکرده  در حومۀ آن. 
بهائی هستند و این مؤسسه به صورت مخفیانه 
و  روستایی  فقیر  کودکان  تبلیغ  برای  مزورانه  و 
)در  آنان  کردن  بهائی  و  بهائیت  به  شهر  حومه 
فعالیت  به  اجتماعی(  فعالیت های  پوشش 
گروه  این  دستگیری  علت  تازه  بود.  مشغول 
انتشار  با  بیت العدل  زیرا  بود!  بیت العدل  خود 
فعالیت  نحوۀ  از  یدئویی  و نوار  یک  عمومی 
از  بعد  کرد.  تقدیر  آنان  کار  از  به نوعی  آن ها، 

کارشان لو رفت. که  پخش نوار بود 

نتیجه گیری

استیو مارشال نویسنده، منتقد و متفکر بهائی، 
در  فعال  عضویت  سال   22 حدود  از  پس 
ضعف،  نقاط  اشتباهات،  به  بهائی،  جامعۀ 
نارسائی های  و  مدیریت  ضعف  تعارض ها، 
و  جامعه  اصالح  درصدد  و  برده  پی  بهائیت 
تماس  ضمن  او  برمی آید.  بهائی  تشکیالت 
و  دیدگاه  بیان  به  بهائی،  روشنفکران  سایر  با 
رهبری  می پردازد.  خود  انتقادی  نقطه نظرات 

را مصون  که خود  اسرائیل،  در حیفای  بهائیان 
انتقادی  از خطا دانسته و تحمل شنیدن هیچ 
را ازسوی افراد جامعه ندارد، با او سر ناسازگاری 
گذاشته و بدون اینکه او را رسمًا از جامعۀ بهائی 
را  اذیت ها  و  فشارها  انواع  نماید،  اخراج  یا  طرد 
بر او تحمیل نموده و او را در لیست سیاه خود 
قرار می دهد. از جملۀ این فشارها، جنگ روانی 
برخی از مبلغان بهائی علیه او و اخراج همسرش 
که بعد از حدود 20 سال  آلیسون مارشال است 
عضویت  و  بهائی  جامعۀ   در  فعال  عضویت 
بهائی  جامعۀ  از  خود،  شهر  روحانی  محفل  در 
آن  بعدی  تبعات  و  اخراج  این  گردید.  اخراج 

فشار مضاعفی را بر استیو وارد آورد.

استیو مارشال دیدگاه های انتقادی فراوانی را به 
نموده  وارد  آن  ک  هراسنا تشکیالت  و  بهائیت 
به  اعتراض  انتقادات،  این  جملۀ  از  است. 
بهائی،  منتقدان  و  روشنفکران  بی دلیل  اخراج 
بیت العدل  بودن  خطا  از  مصون  به  اعتراض 
ممنوعیت  به  اعتراض  بهائی،  رهبران  سایر  و 
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رهبری  جایگاه  باالترین  در  خانم ها  حضور 
برخی  به  اعتراض  )بیت العدل(،  بهائیت 
در  نشدن  عملی  دلیل  به  بهائیت  تعالیم  از 
کتاب های  سانسور  به  اعتراض  بهائی،  جامعۀ 
اعتراض  بهائی،  روشنفکران  توسط  نوشته شده 
به دست کاری و اصالح مستمر متون و نصوص 
به  انتقاد  آن ها،  کردن  به روز  و  بهائی  اولیه 

یاد در دنیا  ساخت معابد بهائی با هزینه های ز
عدم  بهائیان،  برای  آن ها  بودن  کم خاصیت  و 
موارد  و  بهائی  رهبران  پیش گویی های  تحقق 
است.  شده  خودداری  آن ها  ذکر  از  که  دیگری 
همچون  بهائیت  است  معتقد  مارشال  استیو 
به  محکوم  درنهایت  افراطی،  فرقه های  همۀ 

شکست است .

�����
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نمی توانیم َنَفس بکشیم! 

یادداشت دریافت شده درباره مقاالت روشنفکران و منتقدان بهائی



فریادهای  که  است  روزی  چند 
در  بکشیم"  نفس  "نمی توانیم 
و  شهرها  میادین  و  خیابان ها 
از  برخی  یجًا  تدر و  آمریکا  ایالت های 
و  انداز شده  پائی طنین  ارو کشورهای 
گره خورده و به خشم و خشونت  درهم 
خروشی  به  که  می رود  و  شده  کشیده 
علیه  گسترده  اعتراضی  و  جدی 

"نژادپرستی" تبدیل شود. 

داغ  کف  بر  فلوید  جرج  که  هنگامی 
میناپولیس  در  خیابان  آسفالت 
با صدایی  از حلقومی فشرده  آمریکا، 
ملتمسانه  و  حزین  خراشیده، 

می گفت:

نمی توانم نفس بکشم!
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این ندای مظلومانه، میلیون ها انسان آزاده را به 
در  را  جهان  و  واداشت  تحیر  و  تأسف  و  اشک 
مبتال  دیگر  مصیبتی  به  کرونا  کمیت  حا عصر 
ساخت. نژادپرستی بی رحمانه و خشن نه تنها 
بلکه  ساخته،  بی آبرو  را  آمریکا  سیاسی  نظام 
هم  "نژادپرستی"  آن  به  وابسته  ساختارهای  در 
بیداد می کند و منحصر به افریقای جنوبی )در 
یم جعلی اسرائیل و ... نیست  دوره آپارتاید( و رژ
دارد،  یشه  ر نیز  بهائی  جمعیت  اندیشه  در  که 
امید است به زودی در پژوهشی مستقل به این 

یم. مهم بپرداز

که از برخی از متفکراِن بهائیت باور، به  آنچه را 
مرکزی  سازمان  به  آنان  اعتراض  از  و  آمد  میان 
در  و  شد  گفته  بهائیت  حیفائی  تشکیالت  و 
و  نظرات  آراء،  انعکاس  به  داری  امانت  نهایت 
واقع  در  شد،  پرداخته  آنها  بنیادین  اعتقادات 
حکایتگر "بحرانی از درون" و "توفانی از نهان" در 

ساختار بیت العدل اعظم آنها دارد.

که جمعی اندک از متفکران، به اشتباه  از آنجا 
جامعه بهائیت را "تحّری حقیقت محور" و "آزاد 
اندیش" و "نوگرا" می دانستند، بدون اخذ اجازه 
از تشکیالت به "ارایه افکار" انتقادی و "اندیشه 
سیستم  و  یدند  ورز اهتمام  خود  برانگیز"  سؤال 
آیین  و سازمان فکری  اداری، ساختار سیاسی 
بهائی را به چالش کشیدند. آپارتاید بیت العدل 
العمل هایی  عکس  در  آن  )قدرت(  هژمونی  و 
"طرد  با  قدر  آن  و  نهاد  آنان  برگردن  زانو  خشن، 

"انزوای اجتماعی"  و  و "اخراج روحانی"  اداری" 
آنان  بر  مناسبات"  "تحدید  و  جانی"  "تهدید  و 
کاماًل  را  آزاداندیشی  تنفس  راه  که  آورد  فشار 

مسدود ساخت.

در مقاالت روشنفکران و منتقدان بهائی از درد 
متفکران  این  دغدغه های  و  گالیه ها  و  دل ها 
و  "طرد"  و  سانسور"  "تیغ  باالخره  که  شد  گفته 
کرد و از تیر رس نفوذ  "فشار" چشمان شان را باز 
را  خود  اندیشه  و  جان  نشین،  حیفا  تشکیالت 
کالم خود را چراغی ساختند فرا راه  رهانیدند و 
و  چندالیه  تی  تشکیال نظام  دروغین  تبلیغات 

پیچیدۀ آن ها.

"سن  کول"،  "خوان  مانند  شخصیت هائی  از 
یک گلیشر"،  یک استتون" ، "فردر مک گلن" ، "ار
عماًل  فریادشان  که   ... و  اوئن"  مک  "دنیس 
گفته شد.  بود" بسیار  "نمی توانیم نفس بکشیم 
آنچه را فصل مشترک آراء آنان است می توان در 

سه عنوان به صورت چکیده برشمرد:

و  ندارد  انتقاد  تاب  حیفایی  العدل  بیت   )1
حتی تحمل گفتگوی پیرامون اندیشه های نوین 
در ساختار بهائیت را نیز بر خود نمی پسندد، و 
به گونه ای سازمان یافته، همه جانبه، درب های 
می بندند.  منتقدان  ی  رو به  را  بهائی  جوامع 
آن چنان سخت و صعب می نمایند و تشدید و 
که حتی صاحب نظران  غلیظ برخورد می کنند 
و اندیشمندان به ناچار، اوامر نهان خانۀ حیفا را 
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که مرغ تشکیالت  کنند و بپذیرند  سرمه چشم 
فقط یک پا دارد!

سرزمین  در  )واقع  بهائی  مرکزی  تشکیالت   )2
طرفداران  نیز  و  منتقدان  فلسطین(،  اشغالی 
شمشیر  و  سانسور"  "تیغ  با  را   حقیقت  تّحری 
و  شخصیت  "ترور  و  اداری"  و  روحانی  "طرد 
می غلتانند  فرو  انزوا  زندان  به  ارعاب"  و  تهدید 
از  و خاموشی می کشانند؛ هر یک  به سکوت  و 
مفصل  شرح  خشن  و  تنبیهی  روش های  این 

می طلبد.

و  منظم  تشکیالت  و  یافته  سازمان  سیستم   )3
هوشمند حزب مظلوم! )به تعبیر شوقی افندی( 
و  اندیشمندان  اندیشۀ  از  بی نیاز  را  خود  اساسًا 
علم عالمان و عقل خردمندان می داند و عقاید 
و افکار خود را بر خالف ادعای تحری حقیقت 
در معرض تعارض آراء و تضارب افکار ندانسته 
نابخشودنی  گناهی  را  خود  به  نقدی  هرگونه  و 
به  را  باوری  چنین  پایه های  و  می کند،  تلقی 

آسمان نسبت می دهد!

احتمالی  پرسش  یک  به  است  الزم  اینجا  در 
پاسخ داده شود.

ارجمند، چنین  به ذهن خواننده  ممکن است 
که این رفتار سازمانی با منتقدین و  کند  خطور 
نیست  ذاتی  بهائیت  جامعه  درون  روشنفکران 
زمان  و  شرایط  در  دیگری  فرد  است  ممکن  و 
گلیم اطاعت محض  دیگری، بدون اجازه پا از 

گذارد و چنین برخوردهای  از تشکیالت بیرون 
تندی با او صورت نپذیرد.

گفت: در پاسخ باید 

ــ  کورکورانه   بخوانید  ــ  محض  اطاعت  1(برای 
"عصمت"  نام  به  چماقی  چرا  و  چون  بدون  و 
تصمیمات  برای  غیبی"  الهامات  به  "ملهم  و 
از  ـــ   العدل  بیت  ــ   بهائیت  رهبری  نفره   9
یابی  ارز و  نقد  به  کس  که هر  آماده است  پیش 
و  فلج کننده  بیاید؛  فرود  سرش  بر  بپردازد  آن 

پشیمان ساز!

2( اساسًا در بهائیت با نهایت تأسف و ناباوری 
مواجه  تی"  "استبداد تشکیال نام  به  پدیده ای  با 
کردند،  امر  چه  هر  که  معنی  بدین  هستیم. 
ضروری  آن  محض  فرمانبرداری  و  اطاعت 
گر آن تصمیم "ناصواب" و "ناروا"  است، حتی ا

باشد.

هوشنگ  نوشتۀ  اداری"  "نظم  کتاب  در 
محمودی، صفحۀ 37 چنین می خوانیم:

"هیکل مبارک ... رای محفل را مطاع می فرمایند 
ولو مخالف صواب )!( باشد" و در نتیجه:

روحانی  محفل  از  محض  اطاعت  "بایستی 
نمود"

�����
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از  کتاب  همان  صفحۀ  3  در  همچنین 
عبدالبهاء این چنین نقل است:

را  آنچه   ... می فرمایند  عبدالبهاء  "حضرت 
من  به  گر  ا بدانند،  مصلحت  روحانی  محفل 
توقف  ابدًا  دارم،  مجری  من  کنند،  تکلیف 

ننمایم!"

اعم  بهائیت  جامعه  همه  تکلیف  بنابراین 
فقط  است،  معلوم  بی سواد  و  دانشمند  از 

فرمان پذیری!

جایگاه    0 صفحۀ  اداری"  "نظم  کتاب  در 
ترسیم  عجیب  و  شگرف  چنین  بیت العدل 

شده است:

"بیت العدل اعظم در تحت حمایت و عصمت 
و عفت سلطان احدیت است و او را صیانت از 
مردود  کند  مخالفت  کس  هر   ،... فرماید  خطا 

گردد و عاقبت مقهور شود"

پیرامون   45 صفحۀ  اداری"  "نظم  کتاب  در 
نیز  محفل  تصمیم گیری  سلطه  و  قدرت  شعاع 

چنین آمده است:

"لجنات حق استیناف نسبت به رأی محفل را 
ندارند."

غیرقابل  و  مستند  جمالت  و  عبارات  بنابراین 
که از دیدگاه  انکار و توجیه، نیک روشن است 
را  زبان  و  را شکست  قلم ها  باید  بهائی،  رهبران 

کار انداخت. کام اسیر ساخت و خرد را از  در 
دنیس مک اوئن )فصلنامه 7و8(

کول )فصلنامه 4( خوان 
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استیو مارشال )فصلنامه 13(

گلیشر )فصلنامه 10(اریک استتسون )فصلنامه 9( فردریک 

دیل هازبند )فصلنامه 11(
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چالش رهبری در جامعۀ بهائی، پس از مرگ 
شوقی افندی 

مسعود منفرد 
دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشکده الهیات دانشگاه تهران 



چکیده

وصیت نامه  در  بهائیان،  دوم  رهبر  عبدالبهاء 
که  کرد  کید  تأ وصایا(  الواح  به  )معروف  خود 
ولی امراهلل )شوقی افندی( باید در زمان حیات، 
از  پس  تا  کند  انتخاب  را  خود  از  پس  جانشین 
او اختالف به وجود نیاید. شوقی افندی در زمان 
حیات خود، به صورت روشن، جانشین خود را 
و  اختالف  باعث  مسئله  همین  و  نکرد  معرفی 

انشعاب در میان جامعۀ بهائیان شد.

رهبری  بیت العدل  )تحت  کثریت  ا بهائیان 
عدم  معتقدند  حیفا(  در  مستقر  فعلی، 
عملی  شوقی افندی،  توسط  جانشین  معرفی 
حساب شده بود. آنان در توجیهات خود، وجود 
کافی  را  شوقی  و  عبدالبهاء  قبلی  تبیین  های 
دانسته و معتقدند، نبود ولی امر، مشکلی را برای 
درحالی که  کرد!  نخواهد  ایجاد  بهائی  جامعۀ 
به  توجه  با  دارند  ادعا  بهائی،  دیگر  گروه های 
به  شوقی افندی  و  عبدالبهاء  شدید  کید  تأ
شوقی افندی  حیات،  زمان  در  جانشین  تعیین 
جانشین  تعیین  به  نسبت  است  نمی توانسته 
معتقدند  گروه ها  این  باشد.  بی تفاوت  خود 
یمی  شوقی در زمان حیات خود تلویحًا میسون ر
این  در  است.  نموده  تعیین  سمت  این  به  را 
شده  پرداخته  موضوع  این  چگونگی  به  مقاله 
خصوصیات  و  مشخصات  مختصر،  به طور  و 
و  از شوقی افندی  از مدعیان رهبری پس  برخی 

گرفته است.   ادعا های آنان مورد بررسی قرار 

بهائی،  انشعابات  شوقی،  کلیدواژه ها: 
ارتدوکس،  بهائیان  یمی،  ر میسون 
ژوئل  ی،  هارو دونالد  معانی،  جمشید 
جنسن،  لیالند  خمسه،   پیران  مارانجال، 
کینگ،  رجینالد  تیموری،  علی  عباس 

بهائیان وحدتگرا.
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بدون  شوقی افندی،  بهائیان،  کثر  ا اعتقاد  به 
و  بود  عقیم  او  درگذشت.  جانشین  تعیین 
و در طول دوران رهبری خود،  نداشت  فرزندی 
می توانستند  که  را  خانواده اش  مردان  تمام 
دشمن  به عنوان  شوند،  او  جانشین  آینده  در 
از  عهدومیثاق،  ناقض  و 
او  نمود.  اخراج  بهائیت 
به جا  خود  از  وصیت نامه ای 
وصیت نامه  در  نگذاشت، 
الواح  )کتاب  عبدالبهاء 
موقعیتی  چنین  نیز  وصایا( 
بود؛  نشده  پیش بینی 
که  مسأله  این  در  بنابراین 
از  بعد  می تواند  کسی  چه 
را  بهائی  جامعۀ  رهبری  او 
ابهامات  گیرد،  به عهده 

جدی به وجود آمد.

نفر  شوقی،  2  مرگ  از  پس 
شوقی افندی،  برگزیدگان  از 
دستیار  و  کارگزار  سمت  که 
شوقی را داشتند و به ایادیان 
با تشکیل  بودند،  امر معروف 
جلسه ای به بررسی چگونگی 
رهبری آینده بهائیت پرداختند و برای رفع این 
پرداختند  مساعی  تشریك  به  بزرگ  چالش 
 25 مورخ  ابالغیۀ  طی  را  بررسی  ها  نتیجۀ  و 

اشاره شده است، اما در این مقاله فقط به مواردی که از اهمیت 
بیشتری برخوردار بودند، پرداخته شده است.

مقدمه 

در  سال 1957 میالدی، شوقی افندی، سومین 
که برای سفارش و خرید لوازم  رهبر آیین بهائی، 
کرده بود،  و اثاثیۀ داراآلثار بهائی، به لندن سفر 
شد  مبتال  آسیایی  آنفلوآنزای  بیماری  به  ظاهرًا 

سحرگاه  در  بیماری  این  براثر  و 
به  جان   1957 نوامبر  چهارم 

جان آفرین تسلیم نمود.

محل  فاصلۀ  بهائی  احکام  طبق 
فوت  مکان  از  نباید  میت،  دفن 
لذا  باشد.  یک ساعت  از  بیش  او 
امکان انتقال جسد شوقی افندی 
به حیفا در اسرائیل نبود و به ناچار 
او را در قبرستان عمومی لندن به 

ک سپردند. خا

1897م  )1مارس  رّبانی  شوقی 
به  که  1957م(  4نوامبر   -
هم  امراهلل  ولی  و  شوقی افندی 
دختری  نوۀ  است،  معروف 
وصیت  طبق  که  بود  عبدالبهاء 
شش  و  سی  مدت  عبدالبهاء، 
سال )28 نوامبر 1921م تا 4 نوامبر 

با  داشت.  به عهده  را  بهائیان  رهبری  1957م( 
جانشین  سر  بر  درگیری  شوقی،  گهانی  نا مرگ 
و  اختالف  منشاء  و  گرفت  باال  او  قانونی 

انشعاب  هایی در بهائیت شد. 1

از شوقى  بعد  زیادی  انشعابات  به  تاریخى  کتب  در  گرچه  ا  .1

بهائیان،  کثر  ا اعتقاد  به 
تعیین  بدون  شوقی افندی، 
عقیم  او  درگذشت.  جانشین 
در  و  نداشت  فرزندی  و  بود 
خود،  رهبری  دوران  طول 
که  تمام مردان خانواده اش را 
می توانستند در آینده جانشین 
و  دشمن  به عنوان  شوند،  او 
بهائیت  از  عهدومیثاق،  ناقض 
وصیت نامه ای  او  نمود.  اخراج 
نگذاشت،  به جا  خود  از 
عبدالبهاء  وصیت نامه  در 
چنین  نیز  وصایا(  الواح  )کتاب 
موقعیتی پیش بینی نشده بود؛ 
چه  که  مسأله  این  در  بنابراین 
کسی می تواند بعد از او رهبری 
گیرد،  به عهده  را  بهائی  جامعۀ 

ابهامات جدی به وجود آمد.
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رساندند.  بهائیان  عموم  اطالع  به  نوامبر1957، 
مضمون ابالغیۀ ایادیان امراهلل چنین است:

اطهر  عرش  استقرار  از  روز  نه  هنوز  ـ  عزیز  »یاران 
که ما بیست  شوقی افندی در لندن نگذشته بود، 
و شش نفر از ایادیان امراهلل در مرکز جهانی اجتماع 
که اهل  نمودیم تا دربارۀ اسف انگیزترین وضعی 
و  پرداخته  مشاوره  به  گشته اند  مواجه  بدان  بهاء 
برای حفظ مصالح عالیه امراهلل تدابیر الزم اتخاذ 
از  نفر  نه  نوامبر،  نوزده  روز  صبح  در   ... نماییم 
)همسر  خانم  روحیه  معیت  در  منتخب،  ایادیان 
میز  نیز  و  آهنین  صندوق  مهر های  شوقی افندی(، 
تحریر حضرت ولی امراهلل را برداشته و محتویات 
کردند. سپس این  کمال دقت رسیدگی  آن  ها را با 
عده به سایر ایادیان مجتمعه در روضه مبارکه، در 
که   تصدیق نمودند 

ً
گردیده و متفقا بهجی ملحق 

حضرت شوقی ربانی وصیت نامه ای از خود باقی 
که ولی  نگذاشته اند.1 همچنین تصدیق نمودند 
امراهلل )شوقی( اوالدی از خود باقی نگذاشته اند. 
یا   

ً
عمدتا شوقی(  خانواده  )اعضای  اغصان 

فوت نموده و یا به علت بی وفائی و عدم اعتقاد 
دانستن  )جعلی  عبدالبهاء  وصایای  الواح  به 
کینه و  وصیت نامه منتسب به عبدالبهاء(2 و ابراز 
عداوت نسبت به شوقی افندی، از طرف ایشان، 

به عنوان ناقضین عهدومیثاق معرفی شده اند. 
1. برطبق نصوص بهائى، شوقى افندی باید در زمان حیاتش، 
جانشین خود را تعیین و معرفى نماید؛ نه پس از مرگ و در قالب 

وصیت نامه.
گاهى بیشتر به مقالۀ "چالش رهبری در جامعۀ بهائى  2. برای آ
بعد از مرگ عبدالبهاء" منتشرشده در فصلنامۀ بهائى شناسى، 

سال اول، شماره 4 مراجعه فرمایید.

برای  جانشین  تعیین  که  حقیقت  این  درك 
شوقی افندی میسر نمی باشد، ما ایادیان را به ورطۀ 
ناامیدی افکند و از اینکه اهداف موردنظر شوقی 
با مرگ او متوقف گردید، اندوهگین بودیم... ولی 
شدیم  متوجه  و  یافت  تسلی  ما  قلب  به تدریج 
بهائیت  پیشرفت  برای  را  ایادیان  ما  شوقی  که 
اهداف  می توانستیم  ما  و  بود  کرده  انتخاب 
 »  ... نماییم  پیاده  خود  را  شوقی افندی  موردنظر 

)غالمعلی دهقان، ارکان نظم بدیع، –ص75(.

بدین ترتیب تعدادی از ایادیان امراهلل، ادارۀ امور 
گرفته و رهبری  جامعۀ بهائی را شخصًا به عهده 
از  که  همان طور  کردند!  تصاحب  را  بهائیت 
مضمون پیام باال مشخص است، ایادیان بهائی 
را  جانشین  معرفی  عدم  مشکل  اینکه  به جای 
و  وحدت  حفظ  بهانه  به  خودشان  کنند،  حل 
رهبری  شوقی افندی،  اهداف  پیاده سازی  لزوم 
درحالی که  گرفتند،  به عهده  را  بهائی  جامعۀ 
الواح  در  مندرج  رهبری  شرایط  از  هیچ یك 
شخصی  دستیاران  آن  ها  نداشتند.  را  وصایا 
که با مرگ او باید برای خود  شوقی افندی بودند 
دنبال  به  و  می کردند  پا  دست و جدیدی  شغل 

کار خود می رفتند.

کودتای  یك  با  امراهلل،  ایادیان  ترتیب  این  به 
کرسی رهبری  آرام، عماًل برای مدت   سال، بر 
قمع  و  قلع  به  مدت  این  در  و  زده  تکیه  بهائی 
معترضان و مخالفان خود پرداختند. درنهایت 
نیز با تشکیل بیت العدل، رهبری آیندۀ بهائیت 
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را بدون رعایت قوانین بهائی و بدون معرفی ولی 
تا  و  سپردند  خود  مورداعتماد  افراد  به  امراهلل، 
امروز، از منافع مادی و معنوی آن، استفاده  های 

فراوان برده اند.

بیت العدل پس از استقرار، با صدور پیام مورخ 
دست  ی  رو را  کی  پا آب  خود،   19 3 کتبر  ا  1 
تعیین  درمورد  را  خود  نظر  و  یخت  ر بهائیان 
جانشین شوقی ربانی، به شکل زیر، به بهائیان 

اعالم نمود:

عالم  غرب  و  شرق  در  ملیه  روحانیه  »محافل 
بهائی، شیداهلل ارکانه

یاران محبوب، 

امر  امناء  آن  اطالع  به  را  ذیل  قرار  متن  هیئت  این 
 
ً
متوجها اعظم  بیت العدل  می رساند.  رحمان 
نصوص  در  دقیق  تعمق  و  غور  از  پس  مبتهاًل، 
حضرت  وصی  تعیین  به  راجع  مبارکه،  مقدسۀ 
شوقی افندی ولی امراهلل و بعد از مشاورات مفصل 
امراهلل  ایادی  حضرات  آراء  مالحظۀ  همچنین  و 
که طریق  مقیم ارض اقدس، به این نتیجه رسید 
شوقی  وصی  بهائی،  امر  ثانی  امراهلل  ولی  تعیین 
قوانینی  تشریع  امکان  و  مسدود  به کلی  ربانی، 
که تعیین من هو بعده را میسر سازد، بالمره مفقود 
فرمایید  ابالغ  یاران  جمیع  به  را  قرار  این  است. 
دهقان،  )غالمعلی  اعظم«  بیت العدل  امضاء   –

ارکان نظم بدیع، –ص82(.

شدند  متوجه  بهائیان  اطالعیه  این  یافت  در با 
تنها  بهائیت  بالمنازع  رهبری  پس  آن  از  که 
گفتۀ  به  به عهدۀ  بیت العدل است، درحالی که 
شوقی افندی رهبر سوم بهائیان، نظم بدیع بهائی 
باید بر دو رکن و ستون استوار باشد وگرنه، ناقص 
خواهد بود )شوقی افندی، دور بهائی، ص77(. 

کودتای  این  و  نیافت  خاتمه  اینجا  به  داستان 
گروه های  انتقاد شدید  و  خزنده، مورد اعتراض 
مهم ترین  ازجملۀ  گرفت.  قرار  بهائی  مختلف 
و  ایادیان  نظرهیأت  به  معترضان  و  منتقدان 
ویژۀ  دستیاران  و  ایادیان  از  یکی   بیت العدل، 
که  بود  چارلز میسون ریمی  نام  به  شوقی افندی، 
او در ادامه  از شرح حال و اقدامات  مختصری 

خواهد آمد.

چارلز میسون ریمی
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 )Charles Mason Remey( ریمی  میسون  چارلز 
او دیپلم  امریکا متولد شد.  در15 می1874 در 
در  گرفت.  یس  پار دانشگاه  از  را  خود  معماری 
ید و نخستین  گرو 31 دسامبر 1899 به بهائیت 
برنامه ریز  یمی یک  ر گردید.  پا  ارو قاره  در  بهائی 
و  فعال ترین  از  او  بود.  قوی  سازمان دهندۀ  و 
باسوادترین بهائیان امریکا بود و امکانات مالی 
قابل توجهی نیز دراختیار داشت. او با خدمات 
به سرعت  کرد،  ارائه  بهائیت  به  که  گسترد ه ای 
موردعالقه و تمجید عبدالبهاء و شوقی افندی 
و  فعال  سرشناس،  بهائیان  از  و  گرفت  قرار 

گردید. معتَمد 

یمی  ر میسون  از  متعدد  الواح  در  عبدالبهاء 
کرده است. ازجمله در لوح مورخ 3 می  تمجید 
یمی چنین می نویسد:  190 خطاب به میسون ر

حال  همه  در  را  تو  که  می خواهم  خدا  »از 
غمگین  و  محزون  هرگز  دهد،  قرار  موردتأیید 
که در وقتی دورتر، خدا تو را به عنوان  مباش، چرا
قرار  و بشریت  برای هدایت در میان مردم  آیتی 
زندگی  گاه شمار  تر،  اشال )فرانک  داد.«  خواهد 
یمی بر اساس یادداشت  های خودش،  میسون ر
متحده  ایاالت  بهائی،  موقت  ملی  شورای 

امریکا، 5 می 2005(

او  از  بار ها  و  بود  فرزند  مانند  برای عبدالبهاء  او 
با عنوان "فرزند دلبندم، فرزند محبوب دانشور" 
افراد  از  او   .)1919 می   23 )همان،  می کرد  یاد 
یمی  ر می شد.  محسوب  نیز  شوقی  مورداعتماد 

که در زمرۀ ایادیان امر بود، در سال 1951 ازسوی 
شوقی افندی به سمت رئیس شورای بین المللی 
بهائی و رئیس  بیت العدل جنینی منصوب شد 
ص231- بدیع،  نظم  ارکان  دهقان،  )غالمعلی 
مورد  امر  ایادی   4 از  یکی  همچنین  او   .)240
که به طور دائم، تا آخر عمر شوقی،  اعتمادی بود 

در خدمت او بودند.

یمی ابتدا بیانیۀ مورخ 25 نوامبر1957  میسون ر
بر  مبنی  ایادیان  نظر  و  کرد  امضاء  را  ایادیان 
کرد،  تأیید  را  امراهلل،  والیت  باب  بودن  مسدود 
ولی متعاقبًا با مکاتبه و تماس مکرر با ایادیان، 
ملی  محفل  و  شوقی(  )همسر  کسول  ما روحیه 
والیت  مؤسسه  استمرار  لزوم  موضوع  امریکا، 
گوشزد نمود و اهمیت جایگاه خود را به  امراهلل را 
کرد. البته این تماس  ها به صورت  آن  ها یادآوری 
عمومی  حالت  و  می گرفت  صورت  خصوصی 
یمی  ر  ،19 0 سال  آوریل  در  اینکه  تا  نداشت، 
جهان،  بهائیان  به  خطاب  بیانیه ای  صدور  با 
متحده  ایاالت  بهائیان  ملی  کانونشن  طریق  از 
امریکا، رسمًا ادعای خود را مطرح نمود. در این 
او  انتصاب  که  کرد  ادعا  یمی  ر میسون  بیانیه، 
به عنوان رئیس شورای  بین المللی بهائی، ازسوی 
شوقی، بیانگر جایگاه او به عنوان جانشین ولی 
استدالل هایی،  بیان  ضمن  او  است.  امراهلل 
رئیس  و  بهائی  دوم  امر  ولی  به عنوان  را  خود 
شمار  )گاه  کرد.  معرفی  جنینی   بیت العدل 
یادداشت  های  اساس  بر  یمی  ر میسون  زندگی 
و  پا  ارو و  امریکا  بهائیان  از  عد ه ای  خودش( 
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ادعای  کشورها،  از  برخی  اعضای محافل ملی 
از  برخی  شدند.  ملحق  او  به  و  پذیرفته  را  او 
شخصیت  های بهائی نیز، چون ادو شفر1، اوژن 
کاب4 و ...، ابتدا  گوپتا3، استن وود  اشمیت2، 
لزوم استمرار  به  و  یمی همراه شدند  ر با میسون 
با  بعدًا  ولی  کردند  اصرار  امراهلل  والیت  سلسلۀ 
کره با ایادیان امر، از نظر اولیۀ خود برگشته و  مذا

طرفدار  بیت العدل بدون ولی امراهلل شدند.

یمی پس از آن به مخالفت با ایادیان و جایگاه  ر
که ایادیان امراهلل،  آنان پرداخت و اظهار داشت 
نداشته  و قدرت مستقلی  هیچ گونه صالحیت 
و فقط در سایه ولی امراهلل می توانند به وظایف 
کنند. او همچنین دستور داد هرگونه  خود عمل 
همیشه  برای  تشکیل  بیت العدل  برای  اقدام 

گردد! متوقف 

یمی از نوادگان بهاءاهلل نبود و شرط الزم  با آنکه ر
برای جانشینی شوقی را نداشت؛ ولی طرفداران 
او با استناد به جایگاه واالی او نزد عبدالبهاء و 
شوقی افندی و باتوجه به این نکته که عبدالبهاء 
Udo Schaefer .1، نویسنده مشهور و فعال بهائى، متولد 1926 
در آلمان، قاضى و دادستان بازنشسته در ایالت هایدلبرگ، آشنا 
به الهیات و مطالعات بهائى، کسى که  بیت العدل همۀ نظرات 

او را قبول نداشته و اظهارنظر شخصى مى داند.
هیأت  عضو   آلمان،  محفل  عضو   ،Eugene Schmidt  .2

معاونان اروپا در سال 1954 به همراه مارانجال.
3. عضو و منشى محفل محلى لکنو در هند، در سال 1957، 
از طرفداران میسن  و  را تعطیل  از فوت شوقى محفل  که بعد 

ریمى شد.
Stanwood Cobb .4، دارای دکترای آموزش، نویسنده، شاعر 
بهائى. در سال 1906 به بهائیت پیوست، در سال  های 1909 
کرد. او مؤسس محفل  تا1913 چندین بار با عبدالبهاء مالقات 

بهائیان واشنگتن در سال 1933 بود.

خود«  »پسر  عنوان  با  را  او  خود،  نامه   های  در 
یمی را به عنوان پسر روحانی  کرده بود، ر خطاب 

عبدالبهاء و جانشین شوقی پذیرفتند. 

دیدند،  متزلزل  را  خود  جایگاه  که  امر  ایادیان 
را شکنندۀ عهدومیثاق شناخته  یمی  میسون ر
طرد  به  نسبت   ،19 0 آوریل   28 پیام  طی  و 
این  مبنای  آن  ها  کردند.  اقدام  او  اخراج  و 
الواح وصایای  از مفاد  برداشت خود  را  تصمیم 
1957خود  نوامبر   25 مصوبه  و  عبدالبهاء 
اخراج  و  طرد  اجازه  شورا  آن  به  که  دانستند 
شکنندگان عهدومیثاق را داده بود. ترجمۀ متن 

پیام ایادیان امر مقیم اسرائیل از این قرار است:

استحضار  به  می دانیم  الزم  تأسف  کمال  »با 
ایادی  ریمی،  میسون  که  برسانیم  بهائی  عالم 
امر اعالم داشته است.  را ولی  اکنون خود  امراهلل، 
 مباین نصوص 

ً
که صریحا این ادعای سخیف را 

ل شدید روحی،  مبارکه است، جز به وجود اختال
از  داشت.  منسوب  نمی توان  دیگری  چیز  به 
به  می شود  دعوت  نقاط  جمیع  در  الهی  احبای 
عمل  این  اقدس،  ارض  در  امراهلل  ایادی  اتفاق 
را  پیام  این  و  شمارند  مردود  کاًل  را  انحراف آمیز 
امراهلل در  ایادی   – الهی برسانند  به اطالع احبای 
مورخ   3 7 شماره  )متحدالمآل  اقدس«  ارض 
کتاب  از  نقل  به  ایران  ملی  محفل   53/2/15

ارکان نظم بدیع، ص 11(.

ایادی در قصر بهجی و در  همچنین در مجمع 
میسون  که  شد  گرفته  تصمیم  بهاءاهلل  قبر  کنار 
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با  سال   6 مدت  از  پس  آن  ها 
سال  در  تشکیل  بیت العدل 
امور  ادارۀ  مسؤولیت   ،196۳
شوقی افندی  از  پس  بهائیان 
محول  به  بیت العدل  را 
نیز  کردند.  بیت العدل 
حضور  بدون  و  به تنهایی 
امور  همۀ  ادارۀ  امراهلل،  ولی 
به عهده  را  بهائی  جامعۀ 
که  را  اختیاراتی  گرفت و همۀ 
به  بهائی  نصوص  به موجب 
شخص ولی امراهلل اختصاص 
داشت، به نفع خود مصادره 

نمود. 

هیجانات  و  شدید  سامعۀ  ثقل  دلیل  به  یمی  ر
ظاهر  او  از  که  نامطلوبی  تراوشات  و  روحی 
ارض  ایادیان  در  هیأت  عضویت  از  می گردد، 

گردد! )همان ص 117(. اقدس نیز برکنار 

پایدار  خود  ادعای  بر  همچنان  یمی  ر میسون 
جمله:  از  پیروانش،  از  برخی  همراه  به  و  ماند 
کینگ  ی، جوئل مارانجال، رجینالد  دونالد هارو

بهائیان  گروه  جنسن  لیالند  و 
تشکیل  را  امر  والیت  لوای  تحت 
شاخه  چند  به  بعد ها  که  داد 

منشعب شد.

و  بهائی  آیین  پیروان  کثر  ا
باب  انسداد  به  معتقدان 
از  پس  را  امراهلل  ایادیان  والیت، 
باالترین  به عنوان  شوقی افندی 
بهائی  تشکیالت   در  قدرت 
کردند.  بیعت  آنان  با  و  پذیرفته 
گرفتند  تصمیم  نیز  ایادیان 
ده ساله   نقشۀ  اجرای  درجهت 
برای  شوقی افندی  که  بهائی، 
کرده  ترسیم  بهائی  آیین  گسترش 

بود، اقدام نموده و رهبری بهائیت را تا تشکیل 
پس  آن  ها  شوند.  عهده دار  عمومی   بیت العدل 
از مدت   سال با تشکیل  بیت العدل در سال 
از  پس  بهائیان  امور  ادارۀ  مسؤولیت   ،19 3
کردند.  محول  به  بیت العدل  را  شوقی افندی 
ولی  حضور  بدون  و  به تنهایی  نیز   بیت العدل 

به عهده  را  بهائی  جامعۀ  امور  همۀ  ادارۀ  امراهلل، 
که به موجب نصوص  گرفت و همۀ اختیاراتی را 
بهائی به شخص ولی امراهلل اختصاص داشت، 

به نفع خود مصادره نمود. 

را  فعلی  یمی،  بیت العدل  ر میسون  پیروان 
و  می دانند  نامشروع  و  غیرقانونی  تی  تشکیال
که  بیت العدلی  با  بیت العدل  این  معتقدند 
افندی  شوقی  و  عبدالبهاء 
پیش بینی  بهائی  نصوص  در 
فاصله  فرسنگ  ها  کرده اند، 

دارد.

که  باتوجه به دستورعبدالبهاء 
)الواح  خود  وصیت نامۀ  در 
که  بود  کرده  کید  تأ وصایا( 
خود  حیات  زمان  در  امر  ولی 
انتخاب  را  بعدی  امر  ولی  باید 
برای  یمی  ر میسون  نماید، 
عبدالبهاء  وصیت  اجرای 
شوقی افندی،  دستور های  و 
برای  که  شوقی افندی  برخالف 
بعد از خود جانشینی را معرفی 
نکرده بود، در زمان حیات خود )حسب مدارک 
و  ی  هارو دونالد  نام  های  به  را  نفر  دو  موجود(، 
جایگاه  از  هریک  اینکه  )بدون  مارانجال  ژوئل 
دیگری اطالع داشته باشد( برای جانشینی خود 
و به عنوان ولی امر سوم آیین بهائی معرفی نمود، 
او  پیروان  بیشتر  سردرگمی  عامل  خود  این  که 

شد.
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فوت میسون ریمی 

از  بعد  دقیقه   8:45 ساعت  در  یمی  ر میسون 
100 سالگی در  یه 1974 در سن  فور ظهر چهارم 
ایتالیا درگذشت، درحالی که چند نفر  فلورانس 
دست  در  او  جانشینی  بر  دال  مدارکی  همزمان 
یمی نقض نکرده  که هیچ کدام را هم ر داشتند، 
که  ی و ژوئل مارانجال،  بود. ازجمله دونالد هارو
یمی  هریک دست خطی، مبنی بر جانشینی از ر

کرده بودند.  یافت  در

امر،  ولی  دو  هم زمان  جانشینی  ادعای  هرچند 
که ایده  های واحدی داشتند، امری غیرطبیعی 
ی و هم ژوئل مارانجال  بود، ولی هم دونالد هارو
والیت  مؤسسه  استمرار  بر  مبنی  خود  ادعای  بر 
امراهلل، پا فشاری نموده و با معرفی ولی امر های 

بعدی، به فعالیت خود مشغول شدند.

)Donald Harvey( دونالد هاروی

پیروان  از  یکی   19 7 می   15 در  یمی  ر میسن 
خود  جانشینی  به  را  ی  هارو دونالد  نام  به  خود 
و به عنوان ولی امر سوم آیین بهائی معرفی نمود.

که یک بهائی امریکائی بود و در  ی  هارو دونالد 
فرانسه زندگی می کرد؛ در هنگام ادعای میسن 

یمی به او پیوست. ر

کرد  تأسیس  را  امر  ولی  طرفدار  بهائیان  گروه  او 
او  زمان  در  بود.  مشغول  فعالیت  به  مدتی  و 
یمی  ظاهرًا به دلیل دخالت  های مکرر میسون ر
مشاهده  او  از  چشمگیری  موفقیت  کارها،  در 
نشد. او قبل از فوت، برای اجرای فرامین الواح 
که  را  سوقومونیان   ک  ژا عبدالبهاء،  وصایای 
میسون  طرفداران  اصلی  گروه  اعضای  از  یکی 
یمی بود، به جانشینی خود تعیین و در نوامبر  ر
امر جهانی  ولی  به عنوان "چهارمین  را  او   1984
ی در سال  بهاءاهلل" انتخاب و معرفی نمود. هارو

1991 درگذشت.

)J. Soghomonia(  ژاک سوقومونیان

ژاک سوقومونیان
دونالد هاروی
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در   2013 سپتامبر  ششم  در  سوقومونیان  ک  ژا
گروهش  مارسی فرانسه  و بعد از 22 سال رهبری 
گفت. او در زمان حیات خود،  دار فانی را وداع 
عنایت اهلل یزدانی1 را که در سال 1973 به میسون 
یه  فور دهم  مورخ  نامه  طی  بود،  پیوسته  یمی  ر

2005  به جانشینی خود برگزید. 

متن پیام سوقومونیان به شرح زیر است:

الهی،  از درگاه  تأیید  و طلب  از مناجات  »بعد 
تصمیمم خود را در انتصاب وصی خود اعالن 
یزدانی،  عنایت اهلل  آقای  انتصاب  آن  و  داشته 
است.  استرالیا،  اقلیم  از  سیدنی  مدینه  مقیم 
و بعد  بوده  این تصمیم نهایی و غیرقابل بحث 
امراهلل  از حیات جسمانیم ایشان پنجمین ولی 
خواهند بود. شرط الزم برای برقراری نظم الهی، 
بلوغ و رشد روحانی است.« )این نامه در مجله 
 ١٦٤ شهرالجالل  مورخ  چهارم  شماره  رضوان 
به  و  چاپ  میالدی   ٢٠٠٧ آوریل  مطابق  بدیع 

اطالع عموم رسیده است.( 

از  بعد  یزدانی  عنایت اهلل  پیام  از  قسمتی  در 
انتصاب به والیت امری، چنین می خوانیم:

گرفته است  بر این قرار  ارادۀ الهی  که  »... حال 
و بار ثقیل والیت امراهلل بر دوش این عبد ناتوان 
درگاهش  از  است،  شده  داده  قرار  ضعیف  و 
به  دل  می نمایم،  معاضدت  و  کمک  طلب 
کمک  ها  به  امید  و  بسته  محکمش  وعده  های 
و  مؤمنین  کلیۀ  بر  دارم.  بی منتهایش  فضل  و 

1 E.S. Yazdani

کاذب در حیفا،  مؤمنات، اعضای  بیت العدل 
اعضای محافل ملی و محلی در شرق و غرب 
کلیۀ انجمن  های وابسته، الزم و  عالم و اعضای 
ضروری است فورًا به طرف ولی امر حاضر افتان 
و خیزان شتابند تا اقدامات الزم جهت برقراری 
صعود  از  پس  که  ـ  الهی  نظم  بنای  زیر  دوباره 
تکوین،  عصر  ناقضین  توسط  شوقی افندی، 
خانم  روحیه  آن  ها  رأس  در  و  بی وفا  ایادیان 
سلف  چون  شوقی(،  همسر  کسول  ما )روحیه 
خود، یحیای بی حیا )منظور یحیی صبح ازل، 
کی تخریب  برادر بهاءاهلل است(، به وضع اسفنا
در  تنها  و  وقت  آن  در  شود.  انجام  ـ  است  شده 
که وحدت اصلیه در میان احبا  آن وقت است 
برقرار شود و روح فیاض در کانال  های نظم اداری 
)عنایت  گردد....«  برقرار  و  جاری  دوباره  امراهلل 
 - بهائی  دیانت  امر  ولی  پنجمین  یزدانی  اهلل 
پنجم شهر  القول ١٧٠ بدیع  مطابق ٦ آذر ١٣٩٢ 

شمسی(.

عنایت اهلل یزدانی
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ولی  "پنجمین  به عنوان  درحال حاضر  یزدانی 
امرآیین بهائی" به فعالیت مشغول است. 

سلسلۀ  که  معتقدند  امر  ولی  طرفداران  گروه 
والیت امراهلل تا هزار سال ادامه داشته و همواره 
باید یک ولی امر زنده وجود داشته باشد تا بتواند 
آن  ها  گردد.  عهده دار  را  هدایت  بیت العدل 
دلیل  به  را  حیفا  در  مستقر  فعلی   بیت العدل 
و  قانونی  غیر  آن،  راس  در  امر  ولی  حضور  عدم 
شورای  فاقد  گروه  این  می شمارند.  دروغین 
و  امر است  ایادیان  و مؤسسه  بهائی   بین المللی 
درمورد  می شود.  اداره  امر  ولی  توسط  مستقیمًا 
دقیقی  اطالعات  یزدانی  طرفداران  واقعی  آمار 
گروه  این  پیروان  در دست نیست، ولی حضور 
بیشتر در امریکا، فرانسه، استرالیا، ایران، هند و 

کستان است.  پا

گروه طرفداران ولی امر  که از صفحۀ  عکس زیر 
این  در  امر  والت  سلسله  است1،  شده  برداشته 

گروه را نشان می دهد. 

 
     

1.https:/ /www.facebook.com/Guardian 
shipOfTheBahaiFaith

 )Joel Bray Marangella( ژوئل بری مارانجال

که در 12  یمی بود  ژوئل مارانجال از پیروان اولیه ر
کرد  ی، اعالم  نوامبر 9 19 ضمن رد ادعای هارو
به عنوان  یمی  ر میسون  دستخط  موجب  به  که 

ولی امر سوم آیین بهائی منصوب شده است.

ماساچوست  در   1918 سپتامبر   22 در  ژوئل   
بهائیت  به  سالگی   21 در  او  شد.  متولد  امریکا 
شوقی افندی  فرمان  به   1954 در  پیوست، 
به   1958 سال  در  و  کرد  مهاجرت  فرانسه  به 
و  شد  انتخاب  فرانسه  ملی  محفل  عضویت 
گرفت. در سال 0 19  یاست محفل را  به عهده  ر
یمی  ر میسون  به  فرانسه  ملی  محفل  اعضای 
شورای  دومین   19 4 سال  در  یمی  ر پیوستند. 
 بین المللی بهائی را تشکیل داد و ژوئل مارانجال 

کرد. یاست این شورا منصوب  را به ر

یمی به عنوان  مارانجال در سال 1 19 از جانب ر
جانشین و سومین ولی امر آیین بهائی منصوب  
شد. او داستان انتصاب خود را چنین تعریف 

می کند:

ارسال  من  برای  نامه ای  یمی،  ر میسون  چارلز 
کتی مهروموم شده، شامل آموزش  ی پا نمود، حاو
و دستورالعمل، که به صورت دست نویس با این 

مضمون صادر شده بود:

در  را  مهروموم شده  کت  پا این  لطفًا  ژوئل، 
من  که  آن طور  کن،  نگهداری  خود  اوراق  بین 
مصیبت  هایی  از  پس  است  ممکن  می بینم، 
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می افتد،  اتفاق  آن  از  بعد  یا   19 3 سال  در  که 
برای تو الزم االجرا باشد. تو خود خواهی دانست 
میسون،  نمایی.  باز  را  آن  مهر  زمانی  چه  که 
 5 امریکا،  متحده  ایاالت  سی،  دی  واشنگتن 

دسامبر 1 19. 

موم  و  مهر  کت  پا یمی،  ر میسون  توصیه  طبق 
سوئیس  در  امن  و  خاص  محلی  در  را  شده 
میسون   19 4 سپتامبر   21 در  کردم.  نگهداری 
شورای  بین المللی  دومین  تشکیل  از  یمی  ر
منصوب  آن  یاست  ر به  مرا  و  داد  خبر  بهائیان 
میسون  انتصاب  مشابه  انتصاب  این  نمود، 
بهائی  شورای  بین المللی  یاست  ر به  یمی  ر

) بیت العدل جنینی( توسط شوقی ربانی بود. 

ژوئل می گوید: 

کردم زمان طالیی  پس از این انتصاب احساس 
کت مهروموم شده، فرارسیده  برای باز کردن آن پا
کرده و نامه  است. به این ترتیب به سوئیس سفر 

کردم. ی دستور های زیر بود باز  که حاو را 

گرامی ژوئل 

به  که  بگویم  تو  به  که  است  این  برای  نامه  این 
را  بهائیان جهان اعالم نمایی، این جانب شما 
طبق فرامین الواح وصایای عبدالبهاء، به عنوان 
سومین پیشوای آیین بهائی انتخاب می نمایم. 

میسون، ولی امر آیین بهائی. 

هیچ گونه  مختلف  دالئل  به  زمان  آن  در  من 
و  ندادم  انجام  دستورالعمل  این  برابر  در  عملی 

درآن خصوص  بهائی  آیین  مؤمنین  از  کسی  به 
کار را قبل  که این  حرفی نزدم، زیرا به نظرم رسید 
یمی انجام ندهم« )نامه 21  از درگذشت میسن ر
بیوگرافی  مقالۀ  از  نقل  به  مارانجال   نوامبر 9 19 

ژوئل بری مارانجال، وبگاه عهدومیثاق

https://ahdvamisagh.wordpress.com.)

نشریۀ  در  که  اعالمیه ای  در  می   19  در 
یمی خطاب به  "بشارات" منتشر شد، میسون ر
مارانجال چنین نگاشت: »من امور آیین بهائی را 
به عنوان رئیس دوم شورای  بین المللی بهائی، به 

تو محول می نمایم«. 

به  نامه ای  طی  مارانجال،   ،19 9 نوامبر   21 در 
اعالم  جهان  سراسر  در  خود  باوفای  دوستان 
یمی و بر طبق مفاد  کرد: »حسب االمر میسون ر
مقدس الواح وصایای عبدالبهاء، جلوس خود 
به عنوان  بهائی،  آیین  امری  والیت  مسند  بر  را 
یمی اعالم می نمایم«.  جانشین مشروع میسون ر

یا  والیت«  استمرار  طرفدار  بهائیان  »گروه  او 
کرد. پیروان این  »بهائیان ارتدکس« را پایه گذاری 
هند،  فرانسه،  استرالیا،  آمریکا،  در  بیشتر  گروه 
کشور های دنیا  کستان و برخی دیگر از  ایران، پا
بیت العدلی  بهائیان  ترس  از  ولی  دارند  حضور 
به صورت  نوعًا  و  نداشته  چندانی  بروز  و  ظهور 

مخفیانه زندگی می کنند.

ارتدکس  بهائیان  با  کثریت  ا بهائیان  گروه 
سالم  و  می شناسند  مرتد  را  آن  ها  و  مخالفند 
دستور  طبق  نمی دانند.  جایز  را  آن  ها  با  کالم  و 
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جهانی(،  )بیت العدل  کثریت  ا بهائیان  رهبری 
عهدومیثاق  ناقضین  یمی  ر میسون  طرفداران 
مراوده  اجازه  بهائیان  و  می گردند  معرفی  بهائی 
ارتباط  مشاهدۀ  درصورت  و  ندارند  را  آن  ها  با 
یمی،  ر به  معتقدان  از  هریک  با  بهائی  فردی 

یا  همسر  ولو  ارتباط گیرنده،  فرد 
مجازات  مورد  باشد،  او  فرزند 
و عالوه بر  گرفته  قرار  بیت العدل 
دچار  بهائی،  جامعۀ  از  اخراج 
تضییقات  اقسام  و  انواع 
به  عنایت  با  لذا،  می شود.1 
تعداد  از  آنان،  یستی  نهان ز
اطالع   جهان،  در  آن  ها  واقعی 

دقیقی در دست نیست.

 23 پیام  در  حیفا  بیت العدل 
مارس 1975می گوید:

خود  ایمان  شخصی  »وقتی 
مظهر  به عنوان  را  بهاءاهلل  به 
او  می کند،  اعالن  الهی  ظهور 

و پیمان حضرت رحمن  به عهد  از متمسکین 
ظهور  تمامیت  و  اصالت  و  جامعیت  گشته، 
این  گر  ا لیکن  می نماید.  قبول  را  مبارکش 
و مقام حضرت  داد  تغییر جهت  بعدًا  شخص 
بهاءاهلل و یا مرجع مرکزی امراهلل )بیت العدل( را 
کرده است  مورد حمله قرار دهد، او نقض عهد 

گ عهدومیثاق، مقاله  گاهى بیشتر رجوع شود به وبال 1 برای آ
کنى علیه  کرامت انسانى و عامل نفرت پرا " بیت العدل ناقض 

https://ahdvamisagh.wordpress.com ،"بهائیان ارتدکس

و به عنوان ناقض عهد الهی باید از جامعۀ بهائی 
یمی و کسانی  طرد شود.« ) بیت العدل، میسون ر

کردند، بازبینی سال 2008(. که او را دنبال 

ایادیان  و  ) بیت العدل(  بهائی  جامعۀ  رهبری 
باال  استدالل  با  اسرائیل،  در  مستقر  سابق  امر 
از  نفر   200 از  متجاوز  کنون  تا
یمی  ر میسون  طرفدار  بهائیان 
نموده  اخراج  بهائی  جامعۀ  از  را 
با  که  است  درصدد  و  است 
شناسائی و اخراج مابقی آن ها، 
در  را  انشعاب  هرگونه  وجود  کاًل 

آینده انکار نماید.

بهائی  یک  گر  ا اینکه،  جالب 
شوقی  و  عبدالبهاء  بهاءاهلل،  به 
باشد  داشته  اعتقاد  افندی 
عملکرد  یا  مشروعیت  به  ولی 
این  و  داشته  انتقاد  بیت العدل 
از جامعۀ  کند،  را بیان  اعتراض 
در  و  می شود  اخراج  بهائی 
صف مخالفان و ناقضان و دشمنان بهائی قرار 
رهبری  با  مخالفت  بهتر،  عبارت  به  می گیرد. 
با  همراه  گر  ا حتی  )بیت العدل(  بهائیت  فعلی 
دلیل و استدالل منطقی باشد، نتیجه اش طرد 
فرد منتقد  با  برخورد های غیرانسانی  و  و اخراج 

است.2 
را  آن  بهائى  رهبران  که  اسالم،  در  که  است  درحالى  این   .2
به  ایمان  اظهار  صرف  به  فرد  مى کنند،  معرفى  تاریخ گذشته 
خداوند و پیامبر اسالم، مسلمان معرفى شده و جان و مال و 
کسى در جامعۀ اسالمى  ناموسش محترم خواهد بود. چنین 

با  سال   6 مدت  از  پس  آن  ها 
سال  در  تشکیل  بیت العدل 
امور  ادارۀ  مسؤولیت   ،196۳
شوقی افندی  از  پس  بهائیان 
محول  به  بیت العدل  را 
نیز  کردند.  بیت العدل 
حضور  بدون  و  به تنهایی 
امور  همۀ  ادارۀ  امراهلل،  ولی 
به عهده  را  بهائی  جامعۀ 
که  را  اختیاراتی  گرفت و همۀ 
به  بهائی  نصوص  به موجب 
شخص ولی امراهلل اختصاص 
داشت، به نفع خود مصادره 

نمود. 
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نصرت اهلل بهره مند 
  )Nosrat’u’llah  Bahremand(

ژوئل مارانجال در سپتامبر 2013 در شهر سن دیه 
ی چند سال  کالیفرنیا از دنیا رفت. و گو ایالت 
سپتامبر   22 مورخ  اعالمیۀ  در  مرگش،  از  قبل 
شورای  بین المللی  سومین  ایجاد  که    200 

کرد، بیان داشت: بهائی را اطالع رسانی 

کرده و جانشین  »از فرصت پیش آمده استفاده 
خود را معرفی می نمایم. ایشان همان شخصی 
تعیین  شورا  رئیس  نایب  به عنوان  که  است 
حادثه ای  هر  یا  من،  فوت  درصورت  و  می گردد 
انجام  از  من  و  دهد  ی  رو آینده  در  من  برای  که 
گردم، او  وظائف خود به عنوان ولی امراهلل ناتوان 
به واسطه  و  یافته  ارتقاء  شورا  یاست  ر سمت  به 
خواهد  بهائی  دیانت  امر  ولی  شورا،  یاست  ر
شد. نصرت اهلل بهره مند، فرزند ارشد دکتر حسن 
که  بهره مند، یک بهائی مؤمن و ثابت قدم است 
یخ 25 اوت 1942در شیراز به دنیا آمد  و  در تار
در 4 سالگی به همراه  خانواده به طهران آمد و 
او رشتۀ علوم اداری  در آنجا رشد و نمو یافت. 
وزارت مسکن  و در  تهران خواند  را در دانشگاه 
کار مشغول شد. پس از انقالب  و شهرسازی به 
از  را  خود  شغل  بودن  بهائی  علت  به  ایران،  در 

آزاد است، مى تواند با سایر فرق اسالمى ازدواج نماید، مى تواند 
اجرایی  سمت  های  جامعه  در  مى تواند  ببرد،  ارث  سایرین  از 
گیرد، مى تواند عقاید خود را داشته باشد و در  مختلف به عهده 
کسى  مقابل قانون جایگاه  یکسان با سایر فرق اسالمى دارد و 

اجازۀ طرد او را در جامعۀ اسالمى نخواهد داشت.

دست داد و سرانجام در سال 1988 به استرالیا 
کرد.  مهاجرت 

می  یخ    تار به  مارانجال(،  )ژوئل  سوم  امر  ولی 
بدانید  نوشت:  ایران  بهائیان  به  2007، خطاب 
من،  امری  والیت  تصدی  دورۀ  پایان  در  که 
فرد  یک  دست  در  مجددًا  امر  والیت  منصب 
که من او را به عنوان جانشین  ایرانی قرار می گیرد 
وصایای  الواح  گرچه  ا کرده ام.  تعیین  خود 
گاردین ایرانی را الزامی نکرده  عبدالبهاء تعیین 
نقشی  او  انتصاب  در  گاردین،  ملیت  و  نژاد  و 
از  امر هایی  ولی  آینده  در  شک  بدون  و  ندارد 
کار خواهند  نژاد ها و ملیت  های مختلف، بر سر 
ایرانی  بهائیان  خرسندی  موجب  ولی  آمد 
کنونی، یک بهائی  که بدانند ولی امر  خواهد بود 
کرده  معرفی  خود  جانشین  به عنوان  را  ایرانی 
کن طهران، هیچ گاه  است. پدر ایشان فردی سا
نوامبر  در  شوقی افندی  مرگ  با  که  نداشت  باور 
و  گردیده  منقطع  امراهلل  والیان  سلسلۀ   ،1957
الواح   – یا "فرزند" جاودانه و مقدس عبدالبهاء 
لمی کن  کان  و  باطل   – عبدالبهاء  وصایای 
گردیده است. ثبات قدم و ایمان او آنگاه به ثمر 
اعالمیۀ رضوان 0 19  یافت  در با  او  که  نشست 
یمی، ادعای والیت امری او را تأیید و  میسون ر
بهره مند  نصرت اهلل  ایشان،  فرزند  کرد.  تصدیق 
ولی  کرد،  تصدیق  را  یمی  ر امری  والیت  نیز 
نداشت.  یمی  ر منصوب  جانشین  از  اطالعی 
که مقام والیت امر،  او ایمان داشت  بااین حال 

در تمام دوران حیات امر بهاءاهلل تداوم دارد.
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راسخ  اعتقاد  و  ایمان  براثر  که  نیست  شک 
کرد  هدایت  را  او  قبل  سال  چند  خداوند،  او، 
شهری  پرت،  شهر  در  و  شود  خارج  ایران  از  تا 
گرچه  ا نماید.  اقامت  استرالیا،  در  دوردست 
ولی  سکونت  و  حضور  از  اطالعی  قبل  از  او 
اعتقاد  براثر  ولی  نداشت،  شهر  آن  در  سوم  امر 
یافتن،  به  موفق  عهدومیثاق،  به  خدشه ناپذیر 
گرفتن سومین ولی امر بهائی  پذیرش و درآغوش 
و  او  ایثار  و  کاری  فدا مستلزم  امر  این  گردید. 
زندگی توأم با رنج و سختی او شد، زیرا خانواده 
امراهلل  بر تصدیق ولی  ی، مبنی  از تصمیم و او، 

تبعیت نکردند....« 
http//:www.orthodoxbahai.de.46/html.

http://ahdvamisagh.WORDPress.com

نصرت اهلل بهره مند

استمرار  طرفداران  از  که  بهره مند  نصرت اهلل 
تسلط  است،  یمی  ر میسون  و  والیت  سلسله 

به  دارد.  بهائی  تعالیم  و  نصوص  برآثار،  یادی  ز
آیین  سوم  امر  ولی  مارانجال،  ژوئل  دلیل  همین 
منصوب  خود  جانشینی  به  را  ایشان  بهائی، 
کرده است  و او در حال حاضر، رهبری بهائیان 

ارتدکس را به عهده دارد.

در قسمتی از بیانیه صادره ازسوی او خطاب به 
بهائیان چنین می خوانیم:

به  الواح وصایای حضرت عبدالبهاء،  ».... در 
است.  گشته  کید  تأ امراهلل  والیت  تسلسل  لزوم 
شوقی افندی اولین ولی امر بهائی، در توقیعات 
و پیام  های خود حتی تا آخرین لحظات زندگی 
خود، تداوم و استمرار آن را تا پایان دوران آیین 
است.  نموده  کید  تأ و  ساخته  گوشزد  بهائی 
بهائی  دیانت  اول  امر  ولی  نمی توان  بنابراین 
و  صریح  دستور  برخالف  که  ساخت  متهم  را 
باید  امراهلل  "ولی  که می فرماید:  کید عبدالبهاء  ا
تعیین  را  بعده  هو  من  خویش  حیات  زمان  در 
حاصل  اختالف  صعودش  از  بعد  تا  نماید 
تعیین  را  خود  جانشین  و  ننموده  عمل  نگردد" 
کید  نکرده باشد. حضرت عبدالبهاء با دستور ا
کلمه "باید" اولیاء امراهلل را  خود و با استفاده از 
که در زمان حیاتشان، جانشین  مقید می سازد 
و  ادامه  ترتیب  این  به  و  نمایند  تعیین  را  خود 
آیین  دوران  پایان  تا  را  امراهلل  والیت  تسلسل 
حضرت  معتقدیم  ما  نمایند.  تضمین  بهائی 
متمم  و  مؤید  که  وصایا،  الواح  در  عبدالبهاء 
عناصر  و  کلی  اصول  است،  اقدس  کتاب 
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اساسی جامعۀ بهائی را به نحوی بیان فرموده اند 
بهائیان  را  خود  ما  نیست.  ممکن  آن  انکار  که 
ایمان  قلب  صمیم  از  زیرا  می نامیم،  حقیقی 
ظهور  مظهر  بهاءاهلل،  آنچه  که  یم  دار اعتقاد  و 
کلی و عبدالبهاء، مرکز میثاق، فرموده اند، عین 
چار ه ا  ی  انسانی  عالم  نهایتًا  و  است  حقیقت 
جز اطاعت و اجرای تعالیم ایشان و نظم اداری 
است،  الهی  بدیع  نظم  مرکزی  هستۀ  که  امراهلل، 
سایت  بهره مند،  نصرت اهلل  )یادداشت   .» ندارد 
ایران،  ارتدکس  بهائیان  به  متعلق  عهدومیثاق، 

.(https://ahdvamisagh.wordpress.com

با  مقایسه  در  یمی  ر میسون  پیروان  هرچند 
اندکی  جمعیت  از  بیت العدلی  بهائیان  تعداد 
با  آن  ها  عقاید  می رسد  به نظر  لکن  برخوردارند، 
تعالیم و نصوص اصلی بهائی همخوانی بیشتر 
ارتدکس(  )بهائیان  آنان  استدالل  های  و  داشته 

از جایگاه قوی تری برخوردار است. 

باالترین  امراهلل  ولی  بهائی،  نصوص  براساس 
و  داراست  بهائی  تی  تشکیال نظم  در  را  مقام 
است  بیت العدل  غیرقابل عزل  و  دائمی  رئیس 
باشند.  او  مطیع  باید  بیت العدل  اعضای  و 
که درحال حاضر  بنابراین، جلسات بیت العدل 
تشکیل  او  نمایندۀ  یا  امراهلل  ولی  حضور  بدون 
مصوباتش  و  نداشته  قانونی  وجهۀ  می شود، 
عبدالبهاء  وصیت  طبق  نیست.  قابل اجرا 
این  مقدس  رئیس  امراهلل  »ولی  وصایا،  درالواح 
و  الینعزل  ممتاز  عضو  و  )بیت العدل(  مجلس 

نائب  نشود،  حاضر  بالذات  اجتماعات  در  گر  ا
اعضاء  از  عضوی  گر  ا و  فرماید  تعیین  وکیلی  و 
که در حق عموم ضرری  ارتکاب نماید  گناهی 
او  اخراج  صالحیت  امراهلل  ولی  شود،  حاصل 
انتخاب  دیگری  شخص  ملت  بعد  دارد،  را 

نماید...« )الواح وصایای مبارکه، ص  1(.

در بیان عبدالبهاء صریحًا به چند مسئلۀ مهم 
اشاره شده است:

بیت العدل  دائمی  رئیس  باید  امراهلل  ولی  ـ  الف 
باشد.

بیت العدل  جلسۀ  در  امراهلل  ولی  حضور  ـ  ب 
حضور  امکان  دلیلی   هر  به  گر  ا و  است  ضروری 
باید  نگردد،  میسر  بیت العدل  جلسۀ  در  ایشان 

وکیلی را برای حضور در جلسه معرفی نماید. 

نیستند  خطا  از  مصون  بیت العدل  اعضای  ـ  ج 
یا  امراهلل  ولی  حضور  لذا  دارند.  خطا  امکان  و 
نمایندۀ ایشان در جلسات بیت العدل  می تواند 
برای  و  شده  احتمالی  خطا های  و  انحراف  مانع 

اصالح  آن تذکر دهد.

و هرکار  نباید قدرت مطلقه باشد  ـ بیت العدل  د 
باید  بلکه  دهد،  انجام  به تنهایی  خواست  که 
ناظری امین بر عملکرد او، نظارت داشته باشد تا 
هم جلوی خطا را بگیرد و هم سیستم استبدادی 

را در رهبری بهائیت از بین ببرد.

که حق تفسیر  ـ  ـ تا زمانی که مبین و مفسر آیات  ه 
بیت العدل  در جلسۀ  ـ  امراهلل(  )ولی  دارد  تبیین  و 
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به  ُملَهم  بیت العدل  باشد،  نداشته  حضور 
الهامات الهی نیست و نمی تواند تصمیم درستی 

اتخاذ نماید.

از  که  استدالل  این  با  فعلی  بیت العدل 
شوقی افندی فرزندی باقی نمانده و هیچ فردی 
نیز صالحیت جانشینی او را ندارد)!(، مؤسسۀ 
دیگر،  ازسوی  است.  کرده  تعطیل  را  امر  والیت 
کلیۀ مدعیان مقام والیت امراهلل و طرفدارانشان 
و  بهائی طرد  از جامعۀ  و  کرده  را دروغ گو معرفی 
کرده است و به بهانۀ لزوم حفظ وحدت  اخراج 
خود،  مخالفان  و  منتقدان  با  بهائیان،  بین 
از  غافل  است؛  داشته  را  برخورد ها  سخت ترین 

اینکه:

جانشین  فقدان  قبول  درصورت  حتی  ـ  الف 
بیت العدل  و  امر  ایادیان  افندی،  شوقی  برای 
که منفردًا  کرد  فعلی این مجوز را پیدا نخواهند 

جامعۀ  رهبری  ادعای  و  نشسته  شوقی  به جای 
بهائی را داشته باشند.

ـ بیت العدل مجاز نیست با حذف صورت  ب 
مسئله و به بهانۀ حفظ وحدت، اهداف موردنظر 
و  عظمت  تمام  با  وحدت  نماید.  پیاده  را  خود 
مقابل  در  نمی تواند  هیچ گاه  دارد،  که   اهمیتی 
حقیقت بایستد و حقیقت را فدای خود نماید. 
حقیقت این است که بیت العدل برای به دست 
آوردن رهبری جامعۀ بهائی بعد از شوقی، نیاز به 
پشتوانه  های محکم تری دارد. آنان ممکن است 
بر  کردن حقائق  پنهان  با  بتوانند  کوتاه مدت  در 
کرسی رهبری بهائیت بنشینند و با اعمال فشار 
مخالفان و منتقدان خود را سرکوب نمایند، ولی 
یج  به تدر یخی،  تار واقعیت  های  شدن  روشن  با 
روبه رو  فراوانی  چالش  های  با  بلندمدت،  در  و 

خواهند شد. 
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)Leland Jensen( لیالند جنِسن

از  و  یمی   ر میسن  طرفداران  از  دیگر  یکی 
که  مدعیان رهبری بهائیت، لیالند جنِسن بود 
سال  در  او  می کرد.  زندگی  امریکا  مونتانای  در 
3 19عضو محفل نیومکزیکو بود. این محفل را 

کرد. یمی در سال 4 19 منحل  ر

است  مسیح"  "بازگشت  که  بود  مدعی  جنسن 
که  را  جنینی  او  بیت العدل  که  داشت  ادعا  و 
درحال احتضار بود، از مرگ قریب الوقوع نجات 
او  است.  آورده  دنیا  به  مجددًا  را  آن  و  داده 
همچنین خود را یوشع پیامبر و فرشته هفتم در 

مسیحیت نامید.

و  کرد  منتشر  را  متنی   19 0 سال  در  لیالند 
ناقض  را  یمی  ر میسون  جدید  برنامه  و  طرح 
نمود.  اعالم  وصایا  الواح  در  بهائی  میثاق  مفاد 
اختیارات  همچون  را  خود  اختیارات  جنسن 
شورای  اولین  او  می دانست.  شوقی افندی 
کرد   بین المللی بهائی را از حالت جنینی خارج 
و تحت عنوان "دومین شورای  بین المللی بهائی" 
و  داد  تشکیل  ریمی  میسون  پسر  یاست  ر به 
پال جنسن Opal Jensen(( را نیز  همسر خود، او
جنسن  کرد.  معرفی  شورا  با  خود  رابط  به عنوان 
اعتقاد داشت شوقی افندی  بیت العدل جنینی 
یمی ایجاد نمود و من این  یاست میسون ر را به ر

جنین را متولد ساختم.

 

"بهائیان  گروه  یمی  ر از فوت  بعد  لیالند جنسن 
شورای  دومین  و  داد  تشکیل  را  والیت"  تحت 

کرد.   بین المللی را در سال 1991 تأسیس 

 1980 سال  در  بود  کرده  پیشگویی  جنسن 
که  ـ  منهدم کننده  طوفان  های  وقوع  سبب  به 
ـ  بود  کرده  پیش بینی  را  آن  نیز  یمی  ر میسون 
وقوع  یخ  تار او  رسید.  خواهد  پایان  به  جهان 
اتفاق   1980 اپریل   29 در  بود  قرار  که  را  حادثه 
عدم  به خاطر  نهایتًا  و  داد  تغییر  بار  سه  بیفتد، 
و  خورد  شدیدی  ضربات  پیش بینی،  این  وقوع 

برخی از پیروان خود را از دست داد. 

که په په  کرد  جنسن در نامه ای سرگشاده اعالم 
و  ولیعهد  یمی(،  ر میسون  )فرزندخوانده  یمی  ر
جانشین او و ولی امر چهارم آیین بهائی خواهد 
که این مقام را، په په با  بود. او این طور نشان داد 

کرده است. کسب  اجازه جنسن 

لیالند جنسن
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 جوزپه په په ریمی

و  مکاتبات  په په،  عنوان  از  استفاده  با  جنسن   
ارسال  یمی  ر طرفداران  برای  متحدالمال  هایی 
کرد.  نمود و به این وسیله جایگاه خود را تحکیم 
نداشت،  رضایتی  جنسن  عملکرد  از  که  په په 
جنسن  با  را  خود  مخالفت  یادداشتی،  طی 
کرد تا از  اعالم نمود و از پیروان خود درخواست 
کنده شوند. البته پیروان جنسن  گرد جنسن پرا
خلق  امتحان  نوعی  را  په په  په  جوز عمل  این 
مخالفان  به  په په  که  به این ترتیب  کردند،  تلقی 
جنسن وعده همراهی داد تا آنان را موردامتحان 
مخالفت  جنسن  با  افراد  وقتی  لذا  دهد.  قرار 
روابط  په په  شد،  قطعی  مخالفتشان  و  کردند 
خود با مخالفان جنسن را قطع می نمود! لیالند 

جنسن در  199 از دنیا رفت.

)Neal chase( نیل چیس

دارای مدرک  آمریکا  از  متولد   19  نیل چیس 
سال  در  او  است.  روانشناسی  رشتۀ  در  دکتری 

 1987 سال  از  و  شد  آشنا  بهائیت  با   1985
چیس  نیل  کرد.  آغاز  را  خود  تبلیغی  فعالیت 
و  یهودا  تبار  از  را  خود  و  است  زاده  یهودی 
که  می کند  ادعا  ولی  می داند،  داوود  پادشاهی 
هیچ گونه طرز فکر پیش داورانه و پیش قضاوت 

دینی در او به وجود نیامده است.

شورای  دومین  اعضای  از  یکی  چیس  نیل 
که لیالند جنسن  تأسیس   بین المللی بهائی بود 
کرده بود. او 7 سال بعد از مرگ په په در روز 21 
په په،  طرف  از  که  کرد  ادعا   2001 سال  سپتامبر 
گردیده  تعیین  او  جانشین  و  امر  ولی  به عنوان 
اواخر  در  یمی  ر میسن  که  این  توضیح  است. 
مرد  با  ایتالیا  به  خود  سفر های  از  یکی  در  عمر، 
 )Giuseppe Pepe( په په  په  جوز نام  به  جوانی 

آشنا شد.

یمی  ر وقتی  تا  و  بود  یمی  ر میسون  دستیار  په په 
او  منشی  سمت  و  بود  او  کنار  در  بود،  زنده 
در  فعالیت  سابقۀ  په  جوز اینکه  با  داشت.  را 
دلیل  به  یمی  ر میسون  ولی  نداشت،  بهائیت 
که به او داشت، او را به پسرخواندگی  عالقه ای 
به عنوان  قانونًا  و  رسمًا  په  جوز و  پذیرفت  خود 
په  از طرفی خود جوز انتخاب شد.  یمی  ر فرزند 
ی نیل چیس  په په هم فاقد فرزند بود، ازاین رو، و
یمی در یکی  را به عنوان پسر خود پذیرفت. په په ر
از نامه  های خود به نیل چیس او را با عنوان  "پسر 
ادعا  چیس  نیل  است.  کرده  خطاب  عزیزم" 
از  گیومه  داخل  در  پسرعزیزم  گرفتن  قرار  دارد 
سوی په په، اشار ه ای است به پسرخواندگی نیل 
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)فرزندان  اغصان  از  را  خود  او  بنابراین  چیس. 
بهاءاهلل( می داند!

 نیل چیس

از  را  خود  درحال حاضر  په(  )بن جوز چیس  نیل 
بیت العدل  عضو  سومین  و  عبدالبهاء  نوادگان 
مروج  و  مؤسس  و  امر  ولی  و  بهاءاهلل  جهانی 
او  می داند.  کامل  اختیارات  با  بهائی،  امر 
خود  و  داده  تشکیل  امریکا  در  را   بیت العدلی 
گرفته است. به اعتقاد او  یاست آن را به عهده  ر
کز نقض میثاق اند و لذا امریکا  حیفا و عکا مرا
اقدس  ارض  و  عالم  قلب  و  بهائی  آیین  مرکز  را 
می داند.  جدید  اورشلیم  استقرار  محل  و  بهاء 
چهار  امریکا،  در  او  تشکیل شدۀ   بیت العدل 
مرحلۀ  نوزادی؛  و  جنینی  مرحلۀ  دارد.  مرحله 
و  بلوغ  و  جوانی  و  نوجوانی  مرحلۀ  کودکی؛ 
درنهایت مرحلۀ پختگی و شکوفائی. آن  ها فعاًل 
محکمۀ  می دانند.  نوزادی  مرحلۀ  در  را  خود 
نوجوانی  دوران  در  است  قرار  بهائی  کبرای 

تشکیل شود. 

از  چیس  نیل  توسط   بیت العدل  تأسیس شده 
24 عضو تشکیل شده است، شماری از اعضاء 
در  نیز  تعدادی  و  کرده  تعیین  جنسن  لیالند  را 
مرآت  اینان  می گردند.  تعیین  ایام  مستقبل 
ی زمین  تجلیات روحانی آن نفوس مقدسه بر رو
که با توجه به بیان عبدالبهاء، 12 تن از  هستند 
نفس   12 و  الهی  هدایت  و  فیض  ابواب  ایشان 
و  پشتیبان  )نایب،  تأیید  قوه  و  ئکه  مال دیگر 
در  بیت العدل  هستند.  ابواب  آن  برای  حامی( 

نیل چیس، خانم  ها نیز اجازه حضور دارند. 

بعد از 21 سپتامبر 2001 نیل چیس مورد حمالت 
مختلف بهائیان قرار گرفت. همسر او از او طالق 
گرفت و دو فرزندش را از دست داد. همسر نیل 
دادگاه  سیستم  طریق  از  را  او  فرزند  دو  توانست 
خانواده آمریکائی به دست آورد. به فرزندان نیل 
که  که او یک پیمان شکن است  گفته شده بود 
از آیین بهائی خارج شده است و به همین دلیل 

کرد. باید از او اجتناب 

از  است.  مختلف  تألیفات  دارای  چیس  نیل 
الزاروس  مونتانا،  در  ازگیل  معبد  کتاب  جمله: 
روانشناسی  در  معنویت  و  دین  بیمار،  جهان 
ی  شخصیت، جرقه جهانی زمان: 2012 و جادو

آسمانی. 

تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه  های  او  همچنین 
از  در می آورد،  اجرا  به  آمریکا  در  نیز  را  مختلفی 
گفتگوی زنده به نام »صدای بهائی« در  جمله: 
در   Art Bell رادیویی  برنامه   ،2001-1992 سال 
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25 مارس 1993، برنامه تلویزیونی مایکل مور با 
. Naton TV نام

وقوع  مورد  در  نیز  پیش گویی  هایی  چیس  نیل 
مثل:  است،  داده  انجام  مختلف  اتفاقات 
حمله به شهر نیویورک در 11 سپتامبر، جنگ با 
کشته شدن صدام،  القاعده، حمله به عراق و 
به  هسته ای  حملۀ  ایران،  با  اسرائیل  درگیری 

سازمان ملل و غیره.

در  کنون  ا هم  و  کرد  ازدواج  مجددًا  چیس  نیل 
و  جدید  همسر  همراه  به  آمریکا  متحده  ایاالت 

فرزندانش زندگی می کند.

روسیه،  فرانسه،  امریکا،  در  چیس  نیل  پیروان 
انگلیس،  کستان،  پا بنگالدش،  هند،  ایران، 
حضور   ... و  مالزی  جنوبی،  افریقای  آلمان، 
محفل  دارای  کشور ها  از  برخی  در  و  دارند 
هستند. برخی از اعضای این محافل به صورت 
تعیین  انتصابی  به صورت  برخی  و  انتخابی 

می گردند. 

کلرادو  ایالت  را  خود  استقرار  مرکز  چیس  نیل 
را  دفتری  حاضر  حال  در  و  داده  قرار  دنور  شهر 
کرده  برای امور روانشناسی  در آن شهر تأسیس 

است.

)Jamshid Maani( جمشید معانی

 جمشید معانی ملقب به سماءاهلل، ایرانی، اهل 
البرز  دبیرستان  فارغ التحصیل  و  یه  تربت حیدر
که برای تبلیغ بهائیت ازسوی محفل  تهران بود 

کن  بهائیان ایران، به اندونزی رفت و در آنجا سا
شد. او توانست اقدامات مؤثری درجهت تبلیغ 

گسترش بهائیت در اندونزی انجام دهد. و 

پیام صادره  از  بعد  و  از مرگ شوقی افندی  پس 
این  اعالم  و  کتبر0 19  بیت العدل  ا مورخ  1 
مسأله که "طریق تعیین ولی امر ثانی آیین بهائی 
است  مسدود  به کلی  ربانی  شوقی  جانشین  و 
یمی  ر میسون  رقیب  که  معانی  جمشید   "...
و  زد  باز  از پذیرش ساختار  بیت العدل سر  بود، 
با طرح ادعای تداوم فیض الهی، خود را پیامبر 
برای  را  متعددی  الواح  و  خواند  بهاءاهلل  موعود 

اقوام و دوستان خویش فرستاد.

شناخته شده  فردی  معانی  جمشید  که  ازآنجا
گسترده  سطحی  در  او،  ادعای  بود،  معروف  و 
اقوام  از  یادی  ز تعداد  موردپذیرش  و  شد  منتشر 
و دوستان او و پیروان سایر ادیان و احزاب  قرار 

جمشید معانی
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که در مدت 8 ماه پس از ادعا،  گرفت، به طوری 
یدند. تشکیالت بهائی از  گرو چند صد نفر به او 
این مسأله، به وحشت افتاده و جمعی متشکل 
محفل  و  و  بیت العدل  آسیا  ایادیان  هیأت  از 
درصدد  کارتا،  جا ملی  محفل  و  ایران  ملی 
که  طریق  هر  به  و  کنند  کره  مذا او  با  تا  برآمدند 
نمایند.  منصرف  خود  ادعای  از  را  او  شده، 
و  بود  نتیجه بخش  او  با  انجام شده  کرات  مذا
به  نامه ای  طی   19 4 ژانویه  در  معانی  جمشید 
شرق  جنوب  ملی  محفل  به  خطاب  زیر،  شرح 

آسیا، از ادعای قبلی خود به شرح زیر برگشت:

کره در محفل  محترمًا معروض می دارد، پیرو مذا
کارتا، مجدد مراتب اطاعت و انقیاد  ناحیه ای جا
خود را نسبت به جمیع مراتب تشکیالت امریه 
نوشته جاتی  درخصوص  و  نموده  ابراز  )بهائی( 
گذشته برای ابوی به ایران فرستادم،  که در سال 
شده  نوشته  غیرعادی  حالتی  در  تمامًا  چون 
را  نوشته جات مذکور  کلیه  که  دارم  تقاضا  بود، 
از  چه  و  ایران  ملی  مقدس  محفل  طرف  از  چه 
یافت نموده اند، نادیده  که آن را در طرف افرادی 
و  نداشته  ادعائی  ابدًا  عبد  این  چه  بگیرید، 
نداشته  الهی  امر  نصرت  و  عبودیت  جز  آرزوئی 
جمشید   – احترام  و  محبت  تقدیم  با  ندارم.  و 
فراز  و  نشیب  کتاب  هادیان،  )مهدی  معانی. 
چرائی  در  راسخ  ثابت  سرهنگ  )یاداشت  های 
 ،1391 گوی،  انتشارات  بهائیت(،  از  بازگشت 

ص 244(.

 بیت العدل در پیام مورخ 10 شهرالعالء 120 بدیع 
ضمن ارسال توبه نامۀ جمشید معانی به محفل 

ملی ایران، این چنین تعیین تکلیف نمود:

که  است  آن  اعظم  »...تصمیم  بیت العدل 
ایران معاودت  به  جمشید معانی علی العجاله 
قرار  مقدس  محفل  آن  اشراف  تحت  و  نماید 
گیرد ... خدمات آینده اش موکول به این است 
که مشارالیه به هدایت و امر آن محفل، سعی در 
...«)همان،  نماید  حاصله  سوءتفاهمات  رفع 

ص243(.

بعد از مدتی  هیأت ایادیان امراهلل در آسیا اعالم 
نمود که تذکرات داده شده به جمشید و خانوادۀ 
و  ادعا ها  به  هنوز  نامبردگان  و  نیفتاده  مؤثر  او 
لذا،  هیأت  می دهند.  ادامه  خود  تلقینات 
از  نیز  و محفل ملی  اقدس،  ارض  ایادیان مقیم 
آنان  تا طرد روحانی   بیت العدل، تقاضا نمودند 

گردد. صادر 

 30 یخ  تار در  اقدس  ارض  مقیم  ایادیان   هیأت 
می 4 19 تلگراف زیر را صادر نمود:

مستحضرند،  الهی  امنای  آن  چنانچه   ...
جزء  اندونزی  کشور  در  که  معانی  جمشید 
کمال  مهاجرین بوده ابتدا به تلویح و سپس به 
شده  الهیه  مظهریت  مقام  مدعی  تصریح، 
و  آمیخته  هم  به  عربی  و  فارسی  به  رسائلی  و 
ارسال  آن  و  این  نزد  معنوی  الهامات  به عنوان 
می داشته است. چون احتمال اختالل حواس 
مقیم  امراهلل  ایادی  ابتدا  هیأت  بود،  میان  در 
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ارض اقدس و بعد از تأسیس،  بیت العدل اعظم 
را  کمال جهد  و  رفتار نموده  به مدارا  او  با  الهی 
و  ناالیقه خاموش  اذکار  این  که  مبذول داشتند 
به  منجر  امر  و  شود  فراموش  ناموزون  نغمۀ   این 
این  متأسفانه  نگردد.  شدیده  تصمیمات  اخذ 
رأفت و مدارا سبب تجری و جسارت جمشید 

به دستور  آنکه  از  بعد  و  شده 
دیوان عدل اعظم الهی به ایران 
جلسات  در  نموده  معاودت 
 هیأت ایادی امراهلل و آن محفل 
مقدس و نزد جمعی از دوستان 
بالصراحه،  بستگان  و  اقارب  و 
خویش را مظهر الهی و صاحب 
 ... خوانده  بدیع  آثار  و  الواح 
کتاب  سلطان  را  خود  اخیرًا  و 
 . است...  خوانده  هم  اقدس 
ارض  مقیم  امراهلل  ایادی  هیأت 

آسیا  در  امراهلل  ایادی  موافقت  کسب  با  اقدس 
به  الهی  اعظم  تأیید  بیت العدل  و  تصویب  و 
طرد  که  کرد  ابالغ  تلگرافًا  مقدس  محفل  آن 
به  را  او  و عموی  پدر  و  روحانی جمشید معانی 
است  بدیهی   ... نمایند  ابالغ  ایران  عزیز  یاران 
حصین  حصن  معنوی  یاران  و  الهی  دوستان 
امراهلل را چون سپاهیان رشید از این گونه نفوس 
به   ... فرمود  خواهند  محافظه  غیرمخلصه، 
کالم با  یاران اطالع دهید از معاشرت و سالم و 
آن  ها خودداری نمایند – ایادیان امراهلل در ارض 

اقدس )همان، ص 241(.

جمشید معانی در پاسخ به اقدام ایادی امراهلل و 
 بیت العدل می نویسد:

صادره  )بخشنامه( های  متحدالمآل  در   ...
مجنون  و  مریض  جوان،  این  بهائی،  مراجع  از 
سقیم  و  علیل  فکر  دارای  و  یاست طلب  ر و 
با  دراین صورت،  است.  گردیده  معرفی 
تصدیق  به  که  مریض  شخص 
تبلیغ  راه  در  مراجع،  همان 
متحمل  نفس  14هزار  از  بیش 
فراوان  کاری  های  فدا و  زحمات 
رفتاری  چنین  است،  شده 
در  سعی  بلکه  نمی نمایند، 
می فرمایند  او  بهبود  و  معالجه 
با  نیافت؛  بهبود  درصورتی که  و 
ارائۀ گواهی پزشکان مجرب، که 
امروز در سراسر جهان موجودند، 
و  اثبات  را  او  جنون  و  کسالت 
اعالن می فرمایند و در این مورد تکلیف روشن 
 " حرج  مریض  علی  "لیس  گفته اند  زیرا  است؛ 

)رساله راهنمای طالبان حقیقت، ص 2(.

او در ادامه می نویسد:

و  بی مایه  آن قدر  جوان  این  گفتار  و  آثار  گر  ا  ...
مجعول و بی اهمیت است، چرا برای جلوگیری 
محفل  چندین  او،  کالم  نفوذ  و  بیانات  اثر  از 
و  امراهلل  محترم  ایادیان  از  تعدادی  و  روحانی 
معاونین ایادی را زحمت داده و هریک را برای 
قصبات  و  قراء  دورترین  به  حتی  نوبت  چند 

یداهلل  بازنشسته،  سرهنگ 
کتاب "نشیب  ثابت راسخ، در 
معانی  انگیزۀ  درمورد  وفراز" 
برای ادعای مظهریت به نکته 
معتقد  و  دارد  اشاره  جالبی 
گرفتار  معانی  جمشید  است 
یک توطئه از قبل برنامه ریزی  
بهائی  ایادیان  سوی  از  شده 
گردید، و با ظرافت از بهائیت 

گذاشته شد.  کنار 
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تهدید  را  این جوان  کار  فدا و مؤمنین  فرستادید 
انواراهلل  با  به توبیخ و طرد فرمودید؟ درحالی که، 
سبحانی1 که در زمان ولی امراهلل ادعای سلطنت 
چند  می گویند  چنانچه  و  نمود  اقدس  کتاب 
صد نفر، پیرو دارد و اخیرًا صعود نموده است، 
و  او  نه  و  نشد  اظهار  مخالفتی  و  رفتار  چنین 
محبوب  موالی  نگردیدند؟  طرد  یارانش  نه 
)شوقی افندی(  امراهلل  ولی  حضرت  بهاء،  اهل 
بدون  عزیمت  به خاطر  را  افرادی  باوجودی که 
انواراهلل  ولی  می فرمود؛  طرد  امریکا،  به  اجازه 
سبحانی را، که ادعایش را ناشی از جنون نامید، 
آن،  کنونی  رهبران  و  بهاء  اهل  به  و  نفرمود  طرد 

سرمشق و دستورالعمل داد. )همان، ص3(.

در  راسخ،  ثابت  یداهلل  بازنشسته،  سرهنگ 
برای  انگیزۀ معانی  وفراز" درمورد  "نشیب  کتاب 
و  دارد  اشاره  جالبی  نکته  به  مظهریت  ادعای 
گرفتار یک توطئه  معتقد است جمشید معانی 
بهائی  ایادیان  سوی  از  شده  برنامه ریزی   قبل  از 
گردید، و با ظرافت از بهائیت کنار گذاشته شد. 

او دراین باره می نویسد:

وجوه  با  که  بدبخت  فلک زدۀ  جوان  ...این 
ادامۀ  و  مهاجرت  برای  بهائی  خیریه  صندوق 
امراهلل،  ایادی  گول  بود،  رفته  خارج  به  تحصیل 
فروتن  کبر  علی ا و  فیضی  ابوالقاسم  به خصوص 
خورد.  بود؛  واسطه  که  را  فیضی  محمدعلی  و 
تحریض  را  بی تجربه  و  نادان  جوان  این  ابتدا 

1. Anvarullah Sobhani

والیت  دعوی  مقابل  در  که  نمودند  تشویق  و 
سماءاللهی  و  مظهریت  دعوی  یمی،  ر میسون 
کند  جلب  خود  به سوی  را  جامعه  نظر  و  نماید 
و مبلغی اخذ نماید و در موقع انتخابات  هیأت 
و  کند  توبه  خود  ادعای  از  انتخابی   بین المللی 
مشارالیه  گردد.  انتخاب  عضویت  به  درعوض 
کسر رأی مواجه  پذیرفت ولکن در انتخابات با 
یه و  گردید. لذا مبلغی اخذ نمود و مجددًا به رو
دعوی سخیفۀ خود ادامه داد و ایادی نیز مشوق 
انحالل  هیأت  بین المللی  موقع  تا  بودند  ی  و
انتخابی و تشکیل  بیت العدل اعظم بدون ولی 
امر رسید. او طبق قرار قبلی، با تقدیم توبه نامه، 
کسر  در انتخابات  بیت العدل شرکت نمود و با 
عضویت  به  اعظم،  فتح  هوشمند  از  رای  یک 
 بیت العدل انتخاب نگردید. لذا با اخذ مبلغی 
المللی  بین  )کانونشن  لندن  جشن  در  دیگر 
بهائی برای معرفی اعضای بیت العدل( شرکت 
نمود. چون بقیۀ وجه قراردادی را به او پرداخت 
یافت!  شدت  او  روحی  مرض  لذا  نکردند، 
نامبردگان دیدند مفتضح می گردند، مبادرت به 
طرد روحانی او و اقوامش کردند و غائله را خاتمه 
یاداشت  های  ـ  فراز  و  نشیب  )کتاب  دادند. 
از  بازگشت  چرائی  در  راسخ  ثابت  سرهنگ 

بهائیت، ص 24(.  

ایادیان مقیم ارض اقدس و اعضای  بیت العدل 
به  و  معانی  جمشید  روانی  مشکالت  بهانۀ  به 
از  بعد  و  کرده  ادعا  بار  یک  او  که  استناد  این 
مجددًا  و  شده  منصرف  خود  ادعای  از  مدتی 
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روانی  بیمار  را  او  است،  نموده  جدید  ادعای 
که  ندادند  اجازه  وسیله  این  به  کردند.  معرفی 
بهائیان  سایر  گوش  به  او  وانتقاد های  حرف  ها 
نه تنها  او،  صدای  کردن  خاموش  برای  و  برسد 
کردند،  بهائی طرد  از جامعۀ  را  معانی  جمشید 
که  را،  پیروانش  از  نفر  از50  بیش  یج  به تدر بلکه 

بیشتر ایرانی بودند، از بهائیت اخراج نمودند.

کردن  ی  منزو درجهت  هرچند  بیت العدل 
دنیا  در  او  شخصیت  ترور  و  معانی  جمشید 
در  کان  کما او  فعالیت  های  ولی  کرد،  تالش 
زبان  های  به  را  الواحی  او  یافت.  ادامه  اندونزی 
فارسی، عربی و اندونزیایی صادر کرد و در مدتی 
کوتاه، پیروانی را در ایران، هند، اندونزی، امریکا 
نمود.  جلب  خود  به  دیگر،  کشور های  برخی  و 
 )John Carre( کاره در امریکا فردی به نام جان 
از نویسندگان فعال و از طرفداران اولیۀ میسون 
به  و  پذیرفت  را  معانی  جمشید  ادعای  یمی،  ر

تبلیغ عقاید او در امریکا پرداخت.

جمشد معانی ادعا های خود را مستند به آیات 
و الواح باب، بهاءاهلل، عبدالبهاء و شوقی افندی 
استناد  چنین  برهان  و  حجت  به عنوان  و  نمود 

می کرد.

که  دارد  کید  تأ اقدس  کتاب  در  بهاءاهلل 
پیامبری  ادعای  1000 سال  اتمام  از  قبل  هرکس 
با  معانی  جمشید  ولی  دروغ گوست،  نماید، 
جنبۀ  گفته شده،  سال   1000 که  استدالل  این 
به  گردد،  تأویل  و  تفسیر  باید  و  سمبولیک دارد 

"الف"  کلمۀ  او  پرداخت.  "الف"  کلمۀ  تفسیر 
ل   – )اء  حرف  سه  از  که  را  1000سال(  )یعنی 
ابجد  حروف  برطبق  می گردد،  تشکیل   ) ف   –
و  نمود  استخراج  آن  از  را   111 عدد  و  محاسبه  
گر عدد 111 به سال شروع آیین باب  ادعا کرد که ا
یعنی سال 0 12 قمری اضافه شود، زمان آمدن 

پیامبر جدید )منظور خودش( خواهد بود!1 

یادشده  ادعای  مقابل  در  بهائی  تشکیالت 
کالم  از  برداشت  این  و  داد  نشان  عکس العمل 
کرد ولی پیروان معانی  بهاءاهلل را نادرست تلقی 
و  بهائی  رهبران  ادعا های  سوابق  به  توجه  با 
تخصص آن  ها در استفاده و جابه جایی حروف 

بهائیت  "نسخ  مقاله:  به  کنید  رجوع  بیشتر  اطالع  برای   1
به دست جمشید معانى!"، پایگاه جامع فرق و ادیان،

 http://www.adyannet.com/fa/news/27312

کاره  جان 
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و اعداد، این نحوۀ استدالل را مسبوق به سابقه 
پنجاه  که  "خدایی  داشتند:  اظهار  و  دانستند 
را به شش سال دورۀ قیام  هزار سال در قیامت 
که   دارد  نیز  را  آن  قدرت  پیچید،  درهم  باب 
 111 در  را  جدید  پیامبر  آمدن  هزارسال  مدت 
امت  وقتی  همچنین  بپیچاند."  هم  به  سال 
و  حین"  بعد  "سنه  و  مستغاث"  "سنه  به  بیان، 
"سنه تسع" امتحان و آزمایش شدند، در بهائیت  
امتحان  و  آزمایش  الف"  "سنه  به  می توانند  نیز 
گردند )طالعی، رساله " طالبان حقیقت "، طبع 

1343 شمسی(.

)Five Elders( پیران خمسه

ولی  جهانی  پیروان"بیت  یا  خمسه  پیران 
)باب(،  شیرازی  میرزاعلی محمد  به  امر" 
میرزاحسین علی نوری )بهاءاهلل(، عباس افندی 
)عبدالبهاء( و شوقی افندی اعتقاد دارند. آن  ها 
کتاب  در  عبدالبهاء  اعالم  براساس  معتقدند 
هریک  که  گذشته،  ادیان  برعکس  مفاوضات، 
ولی،  و  پیر  وصی،  نفر   24 داشتند،  وصی   12
از  عبارتند  نفر   24 این  است.   شده  پیش بینی 
نفر   19 جمعًا  که  او  حی  حروف  هجده  و  باب 
شناخته  آینده  در  که  دیگر  نفر   5 و  می شوند 
خواهند شد. تمام این 24 نفر معصوم  و دارای 
سلطنت ابدیه هستند )کتاب مفاوضات، ص 
که در نصوص بهائی، به آمدن ولی  24(. ازآنجا
کید شده است و شوقی افندی  امر ها در آینده تأ
نیز بعد از خود، جانشینی را معین نکرده است، 

از  بعد  که  می شود  حاصل  نتیجه  این  پس 
آیات  تبیین  و  تفسیر  و  نظارت  و  اداره  شوقی، 
گرفت.  الهی به عهدۀ پیران خمسه، قرار خواهد 
ولی  نیستند  امر  ولی  خمسه،  پیران  هرچند 
کار مهم تفسیر و تبیین  وظیفۀ تشکیل دارالوالیه  و 
آیات و همچنین مشاوره با  بیت العدل را به عهده 
بهاءاهلل  آیین  پیروان  پس  داشت.  خواهند 
به  که  باشند،  پیر   5 آمدن  منتظر  باید  همگی 
بشارت  شوقی افندی  معروفند.  خمسه"  "پیران 
و در لوحی دربارۀ 24  "پیر" داده  نفر  به آمدن 5 

نفر پیر می نویسد:

»آنان حضرت باب و 18 نفر حروف حی هستند 
که در آینده شناخته خواهند شد و  و 5 نفر دیگر 
کسانی  که این پنج نفر چه  کنون ما نمی دانیم  تا

هستند«1 

را  خود  زیر  مشخصات  با  تیموری  علی  عباس 
یکی از پیران خمسه معرفی می نماید. او معتقد 
که پیران خمسه از جایگاه واالئی در آیین  است 
که  بهائی برخوردار هستند؛ همان هائی هستند 
حضرت بهاءاهلل در ادعیه محبوب به حق آن  ها 

که می فرماید: قسم یاد می کند، آنجا 
1.“Regarding the four and twenty elders: The 
Master, in a Tablet stated that they are the   Bab, 
the 18 letters of the living, and five others who 
would be known in the future. So far we do not 
know who these five others are.” (From a letter 
written on behalf of the Guardian to an individu 
al believer, July 22;1943: Bahai News; No.171; 
November 1944;p.2. See also: Light of Guidance 
p509)
دارالوالیه  بر  نظری  و  بهائى  به دین  "نگاهى  از جزوه  نقل  به 

بین المللى”، تالیف عباس على تیموری، ص 59.
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» ....اسالک یا الهی بک و بهم و بهوالء الخمس بان 
ترسل علینا......« خدایا من از تو به حق این پنج 
نفر مسئلت دارم به اینکه ارسال فرمایی بر ما روائح 

غفران که... )بهاءاهلل، ادعیه محبوب، ص42(.

روحانی  انسان  نفر  پنج  تیموری،  ادعای  به 
همان  که  بیایند  باید  آیین  این  در  پیر  به عنوان 
آن  ها  از  شوقی افندی  که  هستند  امر هایی  ولی 
خبر داده است. آن  ها حق تفسیر آیات را دارند، 
دیگری  بهائی  هیچ  و  به  بیت العدل  که  حقی 

داده نشده است.

محفل روحانی محلی جنوب شرقی آسیا، انتخاب شده در آوریل 2 19. از چپ به راست، نشسته: 
لوک،  لی  پیمان،  ک.ه.  ایستاده:  صمیمی.  کامران  مورگان،  دمپسی  فزدار،  شیرین  معانی،  جمشید 

جمشید فزدار، جان فزدار، لئونگ تات چی.
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 )Abbas Ali Teimori ( عباس علی تیموری

تیموری، شاعر، نویسنده، سخنران، مبلغ، آشنا 
و  باب  آثار  الخصوص  علی  بهائی  نصوص  به 
بهاءاهلل و مسلط به زبان انگلیسی و فارسی، در 
در  مذهبی  کاماًل  خانوادۀ  یک  1337در  سال 
دامغان متولد شد. در دوران جوانی تحت تبلیغ 

علی رغم  و  گرفت  قرار  بهائیت 
بهائی  خانواده اش،  مخالفت 
با  همسرش،  به اتفاق  او  شد. 
بهائی،  تشکیالت  مالی  کمک 
به  تبلیغی  مهاجرت  برای 
هندوستان رفت. مدتی در آنجا 
به مطالعۀ متون بهائی و شرکت 
تیموری  پرداخت.  جلسات  در 
هندوستان  از  مدتی  از  پس 
کرد و در ماه می 1984  عزیمت 
کانادا  در  شد.  وارد  کانادا  به 
جمله  از  مختلف  دالئل  به 
محفل  فرامین  از  اطاعت  عدم 
کانادا  ملی  محفل  با  محلی، 

و  شد  درگیر  محفل،  رئیس  مارتین1  گالس  دا و 
گردید.   جدا  بهائی  تشکیالت  از  اعتراض،  با 
که دیده است،  فراوانی  به خواب  های  تیموری 
خود  حقانیت  ک  مال را  آن  ها  و  داشته  اشاره 
یا،  می داند. او مدعی است در عالم خواب و رؤ

کانادا،  از  تاریخ  لیسانس در رشته  Douglas Martin .1، فوق 
عضو سابق هیات مشاورین قار ه ای و عضو  بیت العدل در سال 

1996

و  عبدالبهاء  بهاءاهلل،  باب،  میرزاعلی محمد  با 
گانه مالقات و با آن  ها  شوقی افندی، به طور جدا
در  را  دستور هایی  آن  ها  و  است  کرده  گفت وگو 
محتوای  از  تیموری  داده اند.  او  به  مرحله  هر 
که  خواب  ها و تعبیر آن  ها به این نتیجه می رسد 
برای  و  داشته  بهائی  رهبران  نزد  واالیی  جایگاه 
انتخاب  بزرگی  رسالت  انجام 
یایی به او  شده است. مثاًل در رؤ
اعالم می گردد که باید برای معبد 
بنا  را  ساختمانی  شیراز  در  باب 
این طور  خواب  این  از  او  نماید. 
به عنوان  که  می کند  برداشت 
انتخاب  خمسه"  از"پیران  یکی 
در  باب  کلمۀ  زیرا  است،  شده 
ابجد، معادل عدد 5 و ساختن 
خانه ای برای باب یعنی تشکیل 
در  وعده داده شده  خمسۀ  پیران 
تیموری  است.  بهائی  نصوص 
یای دیگری در سال 1994  در رؤ
که  می شنود  عبدالبهاء  از 
به عنوان "پیر" و یکی از 24 وصی عبدالبهاء )که 
است(،  شده  یاد  آن  ها  از  مفاوضات  کتاب  در 

گردیده است. منصوب 

به  نامه ای  طی  جون  199   25 در  تیموری 
تأسیس  لزوم  بر  کید  تأ ضمن   بیت العدل، 
به عنوان  که  می کند  اعالم  دارالوالیه،  مؤسسه 
بهائی  نصوص  در  ذکرشده  پیر   5 از  یکی 

به  توجه  با  معانی  پیروان 
رهبران  ادعا های  سوابق 
در  آن  ها  تخصص  و  بهائی 
حروف  جابه جایی  و  استفاده 
و اعداد، این نحوۀ استدالل 
دانستند  سابقه  به  مسبوق  را 
که  و اظهار داشتند: "خدایی 
پنجاه هزار سال در قیامت را 
به شش سال دورۀ قیام باب 
را  آن  قدرت  پیچید،  درهم 
هزارسال  مدت  که   دارد  نیز 
 111 را در  پیامبر جدید  آمدن 

سال به هم بپیچاند." 
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پاسخ  در  است.  بیت العدل  شده  انتخاب 
فردی  و  بهروزی  عنایت اهلل  توسط  که  شفاهی 
می رسد،  تیموری  اطالع  به  قدیریان،  نام  به 
موردانتظار  پیران خمسه  اواًل  که  پاسخ می دهد 
جامعۀ بهائی 4 نفر هستند، نه 5 نفر! و لذا شما 
ید. دوم اینکه ما  برداشت درستی از پیران  ندار
یم.  ندار قبول  بودن"  "پیر  مورد  در  را  دعوی شما 
که  متعددی  پیغام  های  و  اصرار  با  تیموری 
که  می دهد  نشان  می فرستد،  برای  بیت العدل 
کاملی با نصوص نداشته و   بیت العدل آشنائی 

درمورد تعداد پیران، به اشتباه رفته است.

رسمًا   2002 سال  در  تیموری  عباس علی 
مؤسسه ای را به نام "مؤسسه  بین المللی والیت" 
گهی  کانادا تأسیس می کند و با درج آ در تورنتو 
در روزنامٔه ایران استار، موجودیت آن را به اطالع 
سپس  می رساند.  کانادا  مقیم  ایرانی  بهائیان 
به  از دوستان خود، شروع  نفر  با همکاری چند 

فعالیت و معرفی پیران خمسه می نماید. 

او طی نامه ای از  بیت العدل می خواهد که  برای 
حفظ  و اعتالی آیین بهائی، دعوی او را پذیرفته 
سال  در  نماید.  بیت العدل  همکاری  او  با  و 
اداری  طرد  کانادا،  ملی  محفل  طریق  از   ،199 
کرد و از او خواست  تیموری را به بهائیان اعالم 
کانادا  برای مداوا به یک روان پزشک رسمی در 
که او را در ادعای خود  مراجعه نماید. ولی بعد 
ثابت قدم دید، نسبت به طرد روحانی و اخراج 

او از جامعۀ بهائی، اقدام نمود. 

کن  سا بهائیان  از  درحال حاضر  تیموری 
پیر   5 از  یکی  است  مدعی  که  است  کانادا 
که توسط جمال  بشارت داده شدۀ شوقی است 
است.  شده  انتخاب  )بهاءاهلل(  ابهی  اقدس 
پیر   5 از  نفر  سه  کنون  تا که  می دارد  اظهار  او 
آمده اند و از دو نفر بعدی خبری ندارد. او درمورد 
خصوصیات و وظائف پیران خمسه می نویسد: 

عمومی  دارالوالیۀ  اعضای  خمسه  »پیران 
هستند.  االنتخاب  ممنوع  بلکه  نیستند، 

عباسعلی تیموری
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به  که  است  امر  ایادیان  به  شبیه  آنان  عملکرد 
کردند.  مبادرت  ایجاد  بیت العدل  و  تشکیل 
ایجاد  و  تفسیر  بر  قادر  قانونًا  خمسه  پیران 
والیت  مؤسسه  از  جزئی  و  عمومی  دارالوالیۀ 
هستند.  غیرقابل انتخاب  خود  ولی  هستند، 

پیران خمسه باید:

قبل - 1 هیچ کس  که  نمایند  حل  را  تی  مشکال
نصوص(  با  )مطابق  آنان  حل  عهدۀ  از  آن  ها  از 

برنیامده باشد.
فیض 2-  خمسه  پیران  دانش  از   بیت العدل 

می گیرد و عماًل هیچ کس بر دانش آنان در حیطۀ 
مسئولیت خود، برتری ندارد.

عقاید - 3 در  آن  ها  نفر   5 از  نفر  سه  حداقل 
متحدند.

تیموری سپس به انتقاد از  بیت العدل پرداخته 
و می گوید :

در  ـ  مبارکه  توقیعات  در  امراهلل  ولی  »حضرت 
جوار  در  رفیع  بنائی  ساخت  به  ـ  نوروز  توقیع 
مقام اعلی )مقبره باب( به نام دارالوالیه و مرکز 
که  منصوصه  احکام  تفسیر  و  تأویل  و  تبیین 
) بیت العدل(  تشریعیه  متمم  هیأت  و  مؤید 
کلمات  کید نموده اند. در آنجا تفسیر  است، تأ
گیرد؛ درحالی که برخالف  خداوند باید صورت 
و  برده  بین  از  را  دارالوالیه  ربانی،  شوقی  دستور 
آن را به دارالتحقیق تنزل داده و وظیفۀ الهی آن 
پیران جان باخته  و  فراموشی سپرده است  به  را 
از جامعه  او،  امر مقدس  ولی  از  به جرم دفاع  را 

این  دربارۀ  اباطیل  انتشار  به  و  است  کرده  طرد 
مظلومان پرداخته است...«

به جزوۀ  پیران خمسه،  ادعا های  از  برای اطالع 
دارالوالیه  بر  نظری  و  بهائی  آیین  بر  "نگاهی 
 بین المللی: بررسی و مطالعۀ وصایای حضرت 
و  تیموری  عباس علی  نوشته  امراهلل"  ولی 
و  فارسی  زبان  به  ایشان  فراوان  سخنرانی  های 

انگلیسی در یوتیوپ1 و سایت 

http://www.fiveelders.com

مراجعه فرمایید.

کتاب  های متعددی به چاپ  از تیموری آثار و 
مثنوی های  و  اشعار  جمله  از  است،  رسیده 
ـ  طوالنی در مورد بهائیت شامل  مثنوی توحید 
مثنوی عشق ـ مثنوی طاهره قره العین - مثنوی 
 - قیامت  روز  کتاب های   - عشق  شهر  چهار 
حضرت  رسائل   - باب  حضرت  صحائف 
کتاب قیوم االسماء - شرحی  باب - شرحی بر 
سپید  کالم  برف   - بیان  و  اقدس  کتاب  بر 
اتحاد - ترانه غرقه در روح بهاء  ـ مثنوی تکوین 
کلمة اهلل ـ مثنوی نفس و عقل ـ مثنوی  ـ مثنوی 
سلیمان خان ـ مثنوی مسائل و مثنوی حروفات 
کتاب  ها به تأیید  بیت العدل و  که این  خمسه، 
همچنین از او  لجنۀ نشر آثار نیز رسیده است.2 

سخنرانی های مختلفی موجود است:

1 https://www.youtube.com/user/five Elders
پیران  سایت  به  تیموری  مثنوی  های  به  دسترسى  برای   2

خمسه مراجعه فرمایید.
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ht tps : / /www.youtube.com/user 
FiveElders

"بیت  و طرفداران  پیروان  تعداد  و  نفوذ  میزان  از 
امر" )پیران خمسه( اطالع چندانی  جهانی ولی 
تیموری  عباس علی  ولی  نیست،  دست  در 

و  استرالیا  ایران،  هندوستان،  در  طرفدارانی 
کانادا دارد. مرکز فعالیت پیران خمسه در حال 

کانادا است.  کشور  حاضر در 

THE IRAN STAR AVGUST 12, 2005 PAGE 36.

گروه پیران خمسه یکی از اطالعیه های 
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)Reginald King( کینگ رجینالد رکس 

مارانجال،  جوئل  استقرار  از  پس  ماه  چند 
میسون  زمان  در  که  امریکایی  کینگ  رجینالد 
که  کرد  یمی منشی محفل نیومکزیکو بود، ادعا  ر
یمی هیچ کدام ولی امر  نه مارانجال و نه میسون ر
نبوده اند زیرا از سالله بهاءاهلل نیستند. او سعی 
یمی را در ایاالت متحده  کرد تا رهبری پیروان ر
یمی  ر میسون  کینگ،  آورد.  به دست  امریکا 
خودش  و  نمود  قبول  اول  مقام  قائم  به عنوان  را 
کرد.  معرفی  شوقی افندی  دوم  مقام  قائم  را 
کرد و تمام  کینگ در سال 1977 فوت  رجینالد 
حقوق خود را به  هیأتی از اعضای خانواده خود 

کرد. گذار  وا

کینگ  رجینالد 

و  امر  والیت  مؤسسه  استمرار  طرفداران  امروزه 
خود  به  را  وسیعی  طیف  بیت العدل  مخالفان 
به  فقط  آن  ها  از  برخی  داده اند.  اختصاص 
بسنده  بیت العدل  حول  انتقادی  مطالب  درج 
امراهلل،  والیت  ادعای  با  دیگر  برخی  و  کرده اند 
 بیت العدل مستقر در حیفا را غیرقانونی دانسته 
کرده  و برای خود سازمان  های مستقلی را ایجاد 

و در فضای مجازی حضور دارند. 

 Unitarian( وحدت گرا  بهائیان  گروه 
 )Universalist

معتقدند  وحدت گرا  بهائیان  گروه  طرفداران 
پسر  عبدالبها،  از  بعد  بهاءاهلل،  وصیت  برطبق 
رهبری  باید  میرزامحمدعلی  یعنی  بهاء  دوم 
عبدالبهاء  ولی  می گرفت،1  به عهده  را  بهائیت 
داشت،  محمدعلی  با  که  خصومتی  دلیل  به 
به  را  شوقی افندی  و  نکرد  عمل  پدر  به دستور 
جانشینی خود تعیین نمود. همین مسأله باعث 
شد که وحدت جامعۀ بهائی دچار خدشه شده 

گردد. گسترده  و باب انشعاب 

به  وحدت گرا  بهائیان  اولیۀ  یشه  ر بنابراین 
بر  عبدالبهاء(  ناتنی  )برادر  افندی  محمدعلی 

می گردد..

غصن  از  پس  را  کبر  ا غصن  جایگاه  خداوند  که  به درستى   .1
بهترین  و  حکیم  او  که  به درستى  است.  فرموده  مقرر  اعظم 
کم است. ما به درستى و براساس حکم و فرمان خداوند قادر  حا

کبر را پس از اعظم انتخاب و اختیار نمودیم. حکیم، غصن ا
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محمد علی افندی

بعد از شوقی افندی افراد مختلف، این جریان را 
یک  کردند و درحال حاضر این ایده را ار پیگیری 
محقق،  نویسنده،   )Eric Stetson( استتسون 

سخنران و متفکر بهائی پیگیری می کند. 

بیت  و  ایادیان  اعالمیۀ  به  استتسون  یک  ار
به دلیل  امر  والیت  باب  انسداد  بر  مبنی  العدل 
جدی  انتقاد  بهاءاهلل،  سالله  از  فرزندانی  نبود 
العدل  بیت  و  ایادیان  که  و معتقد است،  دارد 
بهائیان جهان دروغ  به  در سال 1957 و 3 19 
افندی،  شوقی  برای  کردند  اعالم  آن  ها  گفتند. 
بستگان  و  نیست  تصور  قابل  فرزندی  وجود 
درجه اول شوقی به دلیل نقض عهد، صالحیت 

سالله  از  حالی که  در  ندارند،  را  او  جانشینی 
آن  در  می توانستند  که  بودند  فرزندانی  بهاءاهلل 
زمان و حتی در سال  های بعد، به عنوان ولی امر 
یخ پنهان"1  کتاب "تار گردند. ایشان در  انتخاب 
بهاءاهلل،  نوادگان  از  مختلف  مدارک  ارائۀ  با 
معرفی  از  بهائی  تشکیالت  که  می نماید  اثبات 
کرده  فرزندان بهاءاهلل به جامعه بهائی خودداری 
و عماًل آن ها را از دید عموم پنهان نموده است. 

اریک استتسون

دیدگاه  های  دلیل  به  که  استتسون  یک  ار
است،  شده  اخراج  بهائیت  از  روشنگرانه، 
هرکدام  که  را  بهائیت  در  موجود  گروه های 
و  درست  می نمایند،  عنوان  خاص  اعتقاداتی 
کامل نمی داند و معتقد است که یك گروه جدید 
بهائی با دیدگاه وحدت گرایانه باید تشکیل شود 
او درمورد  قرار دهد.  را مدنظر  و اصول جدیدی 

1. Shua Ullah Behai, Eric Stetson, A LOST 
HISTORY OF THE BAHAI FAITH, Vox 
Humri Media Newark, Delaware, USA, 2014.
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گروه بهائیان وحدت گرا در مقاله  ضرورت ایجاد 
مورخ ٢٠٠٩/١٢/٣٠ خود می نویسد:

کوچك و متفرق  گروه های  گوشه وکنار،  »االن در 
و  سازماندهی  مقابل  در  که  دارد  وجود  بهائی 
ما  ندارند.  نمودی  حیفائی  بهائیت  تبلیغات 
با  مطابق  را  خود  بهائی  عقاید  کنیم  سعی  باید 
 ٢١ قرن  اجتماعی  مقتضیات  و  نیاز  شرایط، 
در  باوری  چنین  کنیم.  آماده  و  انعطاف پذیر 
رهبران  که  است  معنی  بدان  بهائی  آئین  درون 
افراد  بر  والیتی  و  سلطه  دیگر  گذشته  بهائی 
امروز ندارند. بهائیت باید به فراخور زمان، مورد 
اصالح و تجدیدنظر قرار گیرد. در غیراین صورت 
جهان  تحوالت  با  ناسازگار  و  متعّصب،  کهنه، 

پرشتاب خواهد شد.«1 

بهائیان  برخالف  وحدت گرا  بهائیان  »گروه 
ضروری  را  امراهلل  والیت  استمرار  که  ارتدکس 
می دانند، از اینکه سلسلۀ والیت امراهلل به پایان 
معتقدند  زیرا  هستند  شادمان  است،  رسیده 
استبداد  و موقعیتی می تواند  ادامۀ چنین مقام 
از  آن  ها  باشد.  به همراه داشته  را  اقتدارگرایی  و 
دوران  یافتن  پایان  بهائی  کثریت  ا گروه  اینکه 
آزادی  برای  فرصتی  به عنوان  را  امری  والیت 
تصمیمات  و  قدیمی  و  منسوخ  مباحث  از 
احکام  و  نکردند  تلقی  خود  گذشته  رهبران 
متأسف  انگاشتند،  ابدی  را  آن  ها  فرامین  و 

1 “What are the reasons for the establishment 
of a new Bahai group?”, www.unitarian bahai.
org; accessed on 30/12/2009

گفتار و  که  هستند. امروزه بهائیان عقیده دارند 
کلمات عبدالبهاء و شوقی افندی باید به عنوان 
راهنمای قطعی برای بقیه دوران حیات بهائیت 
حفظ شود. لذا  بیت العدل جهانی قصد ندارد 
تغییر  را  گذشته  فرامین  و  تعالیم  از  هیچ یک 
دهد، زیرا به موجب سبک رهبری استبدادی و 
که نظریۀ  اقتدارگرای آن ها، تقریبًا هر فرد بهائی 
مصونیت از خطای رهبران بهائی را مورد تردید 
قرار دهد و تفسیر آزادمنشانه تری از بهائیت ارائه 
بهائی،  رهبری  دوره  های  از  هریک  در  نماید، 
آیین  ترتیب،  این  به  ی شده است.  و منزو طرد 
در  تصورات،  و  ایده  ها  فکری،  نظر  از  بهائی 
فضای نیمه اول قرن بیستم، رهبری عبدالبهاء 
نتیجه  است.  شده  منجمد  شوقی افندی،  و 
بهائیت  کمتری  افراد  روز به روز،  که  است  آن 
عالم  پیشرفت  جهت  در  عاملی  به عنوان  را 

انسانی تلقی می کنند.2 

نتیجه گیری

عدم  و   1957 سال  در  شوقی افندی  فوت  با 
جدی  چالشی  ایشان،  توسط  جانشین  تعیین 
در رهبری بهائیت به وجود آمد. ایادیان امراهلل که 
سمت دستیاران شوقی افندی را داشتند، عماًل 
خود را جانشین شوقی معرفی کرده و برای مدت 
  سال رهبری و هدایت جامعۀ بهائی را به عهده 
باب  که  مسأله  این  طرح  با  سپس  گرفتند. 

به  وحدت گرا  بهائیان  دیدگاه  های  از  بیشتر  گاهى  آ برای   .2
از  بهائیت  مقالۀ   ،9 شماره  چهارم  سال  بهائى شناسى  نشریۀ 

دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائى مراجعه فرمایید.
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آینده  در  جدید  امر  والت  آمدن  و  امراهلل  والیت 
انتخاب  به  نسبت  است،  شده  مسدود  به کلی 
جامعۀ  رهبری  و  اقدام  اعضای  بیت العدل 
بهائی بدون ولی امر را استمرار بخشیدند. برخی 
استمرار  به  معتقد  که  بهائی  شخصیت  های  از 

به  بودند،  امراهلل  والیت  مؤسسۀ 
اعتراض  ایادیان  حرکت  این 
از  مخالفت  هایی  و  نمودند 
این  در  شد.  بلند  کنار  و  گوشه 
از  یکی  یمی،  ر میسون  میان 
که  کرد  ادعا  شوقی،  نزدیکان 
ولی امر دوم بهائی، بعد از شوقی 
و  آن  استمرار  و  ادعا  این  است. 
مدعیان  برآوردن  سر  همچنین 
برای  جدی  چالشی  دیگر، 
به وجود  و  بیت العدل  بهائیان 

آورد. 

حیفا  در  بهائیان  رهبری 
به  سال  ها  که  ) بیت العدل( 
که  است  کرده  اصرار  بهائیان 
انشعابی  هیچ گونه  بهائیت  در 

کثرت  وجود ندارد و نخواهد داشت، در مقابل 
مخاصمه  و  کنش  وا به  گزیز  نا رهبری  مدعیان 
با  کرد  سعی  و  گردید  حذفی  و  تند  برخورد  و 
امر،  والیت  مقام  مدعیان  دادن  جلوه  کوچک 
بین  در  موجود  اختالفات  و  آن  ها  اندک  تعداد 
خود  کار  در  آن  ها  که  نماید  نتیجه گیری  آنان، 

موفق نبوده و با شکست روبه رو شده اند.  

اقدس،  ارض  مقیم  امر  ایادیان  و  بیت العدل 
اعتبار  بی  ضمن  شوقی افندی،  فوت  از  پس 
کلیه  با بی رحمی تمام،  کردن خانوادۀ بهاءاهلل، 
مدعیان رهبری و پیروان آن  ها را از بهائیت طرد 
تماس،  هرگونه  از  را  بهائیان  و  نمودند  اخراج  و 
آن  ها  با  کالم  و  سالم  و  مراوده 
منع  دیدگاه هایشان  مطالعۀ  و 
ادعا ها  تأثیر  تحت  تا  کردند، 
و  مخالفان  استدالل  های  و 
ولی  فاقد  منتقدان  بیت العدل 

امراهلل قرار نگیرند.

فعال  و  اینترنت  گسترش  با 
کانال  های  و  گروه ها  شدن 
مجازی،  فضای  در  مختلف 
موفق  انشعابی  گروه های 
و  آزادانه  صورت  به  تا  شدند 
انتقادات  مختلف،  طرق  از 
سایر  به  را  خود  دیدگاه های  و 
بهائیان  نمایند.   ارائه  بهائیان 
دیدگاه  با  آشنائی  دلیل  به 
سؤال  از  انبوهی  منتقدان،با 
در  گردیده اند.  بیت العدل،  روبه رو  شبهه  و 
چاپ  با  کرد  سعی  معترضان،  فشار  مقابل 
روحی  کتاب  های  یس  تدر و  مختلف  مقاالت 
پخش  و  کالس  ها  در  عهدومیثاق(  )بحث   8
نخجوانی  علی  از  مختلف  سخنرانی  های 
کتاب  چاپ  سابق  بیت العدل(،  )عضو 

حیفا  در  بهائیان  رهبری 
به  سال  ها  که  ) بیت العدل( 
است  کرده  اصرار  بهائیان 
هیچ گونه  بهائیت  در  که 
و  ندارد  وجود  انشعابی 
مقابل  در  داشت،  نخواهد 
گزیز  نا رهبری  مدعیان  کثرت 
و  مخاصمه  و  کنش  وا به 
گردید  حذفی  و  تند  برخورد 
جلوه  کوچک  با  کرد  سعی  و 
والیت  مقام  مدعیان  دادن 
و  آن  ها  اندک  تعداد  امر، 
بین  در  موجود  اختالفات 
که  نماید  نتیجه گیری  آنان، 
کار خود موفق نبوده  آن  ها در 
و با شکست روبه رو شده اند. 
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)عضو  لمپل  پل  از   " وصایا  الواح  بر  "تفسیری 
هوفمن  دیوید  از  مطالبی  پخش   بیت العدل(، 
با عنوان "احیای پروند ه ای  )عضو  بیت العدل( 
فضای  در  مختلف  کانال  های  ایجاد  کهنه"، 
مثل  خود،  سرسپردۀ  بهائیان  توسط  مجازی 
شبهات  حدودی  تا  صادق زاده،  یان  کاو
مخالف  به اصطالح  بهائیان  توسط  مطرح شده 

از  عماًل  ولی  دهد؛  پاسخ  را  "عهدومیثاق" 
مخالفان،  استدالل  های  همۀ  به  پاسخ گویی 
که طیف باسواد و آشنای با نصوص را تشکیل 
تشکیالت  درحال حاضر،  برنیامد.  می دهند، 
رهبران  یجی  تدر مرگ  با  است  امیدوار  بهائی 
گروه های مخالف که نوعًا در سنین باال هستند، 

گردد. این غائله  ها برای همیشه ختم 
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برنامه ریزی بهائیان برای تبلیغ کودکان و 
نوجوانان

عبداله ادریسی
دکترای روابط بین الملل و پژوهشگر ادیان و مذاهب



بهاءاهلل،  بهائیت،  بهائی،  آیین  کلیدواژه :  
بهائی،  بیت العدل  تبلیغی  برنامه  های 
تبلیغ  جهانی، پیام  های  بیت العدل دربارۀ 
فرقه ای،  تبلیغات  )کالت(،  فرقه  کودکان، 
کتاب  های  روحی،  برنامۀ  بهائی،  تعالیم 
و  کودک  تبلیغ  برای  بهائیان  کالس  روحی، 
نوجوان  و  کودک  تبلیغ  نوجوان، ممنوعیت 
ازبکستان،  دین  آن ها،  و  کیش  تغییر  برای 

اندونزی، ایران، سریالنکا، هند، یمن.

چکیده

تبلیغ  بهائیان در موضوع  و عملکرد  برنامه  ها 
یادی دارد. با  کودکان به آیین بهائی اهمیت ز
رهنمود های  بیت العدل  و  به دستور ها  توجه 
کالس  های اطفال، بهائیان باید  برای تشکیل 
دهند  تشکیل  را  کالس  هایی  کودکان  برای 
بیشتری  غیربهائی  کودکان  امکان  حد  تا  و 
برنامه،  طبق  دهند.  شرکت  کالس  ها  در  را 
مطالب  کودکان،  کردن  بهائی   به منظور 
گفته اند،  بهائی  رهبران  که  جالبی  اخالقی 
کودکان  و  داده   می شود  آموزش  کودکان  به 
و  دعوت   می شوند  بهائیت  آیین  به  کم کم 
نیز نسبت  آنان  کودکان، خانواده  های  از  پس 
مقاله  این  در  متمایل   می شوند.  بهائیت  به 
و  شکل دهی  برای  توصیه  های  بیت العدل 
کودکان، بازگو شده است.  کالس  های  برنامۀ 
تبلیغی  فعالیت  های  از  شواهدی  همچنین 
از  بعضی  در  کودکان  به  نسبت  بهائیان 
یاد مقامات کشور های  کشور ها و حساسیت ز
شده  ذکر  مسأله،  این  به  نسبت  مختلف 
بهائیان  که  روش  هایی  ادامه،  در  است. 
به کار  می گیرند،  کودکان  کالس  های  برای 
نیز  انتها  در  است.  شده  بیان   به اختصار 
در  نوجوانان  و  کودکان  تبلیغ  مهم  موضوع 
مورد  کار  این  به  فرمان  بیت العدل  و  ایران 

گرفته است.  توجه قرار 
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فرزندان  اعزام  با  حرف  آن ها،  اعتبار سنجی  و 
کالس  ها موافقت می نمایند.  خود به این 

بهائیان  از  یکی  منزل  در  معمواًل  کالس  ها 
فعال، تحت حمایت و نظارت مستقیم محفل 
ی بهائیان آن شهر، تشکیل 

ّ
محل

 می شود. معلم کالس اطفال هم 
کار خود را با سرود ها و دعا های 
برنامه  های  و  دسته جمعی 
می کند؛  شروع  سرگرمی  و  بازی 
برنامه،  در طول  و  یج  ولی  به تدر
را  بهائی  تعالیم  و  پیام  ها 
غیرمستقیم،  و  اشاره   به صورت 
نامحسوس  برنامه  یک  طبق 
اطفال  ذهن  در  اعالم نشده، 
ازهمه جابی خبر،  و  معصوم 
مراحل  آنکه  از  پس  می نشاند! 
والدین  شد،  انجام  کار  اولیۀ 
برنامه  به  مادران(  )عمدتًا 
در  دعوت  می شوند.  اطفال  کالس  در  جشن 
و  سرود ها  و  آهنگ  ها  از  بعضی  بچه  ها  آنجا 
مناجات  ها را می خوانند، تا مادران با پیشرفت 
هم  موارد  این  در  شوند.  آشنا  فرزندانشان  کار 
کنایاتی از تعالیم بهائی بیان  می شود؛  عبارات و 
ممکن  شرایط،  بودن  مناسب  حتی  در صورت 
و  جلسات  در  شرکت  برای  نیز  بزرگ تر ها  است 
دعوت  و  تشویق  بهائی  کالس  های   بزرگ ساالن 
معروف  روحی  کالس  به  جلسات  این  شوند. 
گرفتار  معمواًل  بچه ها،  اولیای  چون  است. 

مقدمه
گروه  که  به عنوان یک  جامعۀ  بین المللی بهائی 
طی  شناخته  می شود،  فرقه گرایانه  تمایالت  با 
برنامۀ پنج سالۀ  به ویژه در 4  گذشته،  دهه  های 

اخیر، منتهی به سال 2021، 
با اجرای برنامه  های فشرده و 
مناطق  در  تبلیغی  پیچیدۀ 
شهرها،  حاشیۀ  و  روستایی 
سوم،  جهان  کشور های  در 
است  داشته  قصد  همواره 
کودکان و نوجوانان  با جذب 
آمار  بر  بهائی،  گروه های  به 
خود  هواداران  و  طرفداران 

بیفزاید.

کشور های  در  بهائیان 
جهان،  مختلف 
عناوین  با  را  کالس  هایی 
کالس  های  مانند  مختلف 

نقاشی، موسیقی، سوادآموزی، زبان، مهدکودک 
می کنند.  برگزار  کودکان  و  اطفال  برای  غیره،  و 
برنامه  های  برای  را  خود  تی  تشکیال افراد  آنان 
گسیل  می کنند و  آن  ها  تبلیغ خانگی به اطراف 
غیربهائی،  اطفال  اسامی  جمع آوری  به  اقدام 
به  بهائیان  ساله  می نمایند.   12 تا   5 سنین  در 
می کنند  وانمود  این گونه  کودکان  این  والدین 
و  آزاد  کاماًل  اطفال،  به صورت  کالس  های  که 
هم  والدین  برگزار  می شود.  مناسب  شرایط  در 
گفتار  آن  ها و بدون بررسی  معمواًل، با اعتماد به 

یکی  منزل  در  معمواًل  کالس  ها 
حمایت  تحت  فعال،  بهائیان  از 
محّلی  محفل  مستقیم  نظارت  و 
تشکیل  می شود.  شهر،  آن  بهائیان 
کار  هم  اطفال  کالس  معلم 
دعا های  و  سرود ها  با  را  خود 
بازی  برنامه  های  و  دسته جمعی 
ولی  می کند؛  شروع  سرگرمی  و 
 به تدریج و در طول برنامه، پیام  ها 
اشاره  را  به صورت  بهائی  تعالیم  و 
برنامه  یک  طبق  غیرمستقیم،  و 
نامحسوس اعالم نشده، در ذهن 
ازهمه جابی خبر،  و  معصوم  اطفال 

می نشاند! 
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ندارند،  کافی  وقت  و  هستند  روزانه  برنامه  های 
کالس  آن  ها معمواًل یک بار در هفته و در روز های 

آخر هفته تشکیل  می شود.

آموختۀ  و  دانش  نوجوانان  و  کودکان  که   ازآنجا
چندانی برای دفاع از هویت خود ندارند و تصور 
فرهنگی  تهاجم  برنامه  های  از  هم  شناختی  و 
دفاع  ندارند،  نمی توانند  بهائیان  تبلیغی  و 
معلمان  و  مبلغان  برابر  در  مؤثری  مقاومت  و 
)انیماتورهای( آموزش دیده از خود نشان دهند. 
از احساسات  آنان  و تبعیت  ویژگی سنی  آن  ها 
و تمایل ایشان به برنامه  های بازی و سرگرمی و 
فعالیت  برای  مناسبی  زمینۀ  داستان،  و  قصه 

مبلغان بهائی فراهم ساخته است.

هر  از  کوتاهی،  مدت  در  بهائیان  به این ترتیب، 
می کنند.  پیدا  خود  برای  حامی   2-3 خانواده 
از  بهائیان،  ی 

ّ
محل محفل  که  نمی گذرد  زمانی 

مرتبطان  و  مبلغان  سایر  و  کالس  معلم  طریق 
را  خاصی  فعالیت  های  و  برنامه  ها  خود، 
عرضه می کند و خانواده  ها را به انجام  آن  ها فرا 
حدس  است  ممکن  که  همان طور  می خواند.1 
کنفرانس  1. ترجمۀ  پیام  بیت العدل اعظم بهائى خطاب به 

هیئت  های مشاورین قار ه ای ) 29 دسامبر 2015(:
برای  الزم  قابلّیت  آموزشى  مؤّسسۀ  فرایند  که  است  بدیهى 
همان  از  مى کند؛  ایجاد  را  مجهودات  از  وسیعى  طیف 
که برای  دوره  های ابتدایی شرکت کنندگان تشویق  مى شوند 
مالقات به منازل دوستانشان رفته، مناجاتى را با هم مطالعه 
گذارند.  نمایند و یا مطلبى از تعالیم بهائى را با آنان درمیان 
کثرًا  ترتیبات موجود برای حمایت از احّبا در این مجهوداِت ا
لجنۀ  یک  وجود  لزوم  و  نمى کند  کفایت  نهایتًا  غیررسمى 
که تمرکز اصلى اش بسیج افراد  تبلیغ ناحیه ای را خبر مى دهد 
گسترش مستمّر  گروه هایی  به منظور  از طریق تشکیل  اغلب 

یج مطالب  بزنید، در این مرحله، بهائیان  به تدر
معصوم  اطفال  به  بهائیت،  دربارۀ  بیشتری 
بروز  بی خبر،  همه جا  از  و  بی اطالع  والدین  و 

می دهند! 

یکسال،  طی  از  پس  که  شده  مشاهده  مواردی 
را  اطفال  کالس  اجرای  که  بهائی  م 

ّ
معل همان 

کشیدن   به عهده داشته، به والدین، برای دست 
مطالب  شدن،  بهائی  و  خود  دین  و  عقیده  از 
کرده است. این یکی از روش  هایی  تبلیغی ارائه 
با  را  خود  تبلیغی  برنامه  های  بهائیت  که  است 
احتیاط به اجرا می گذارد. این پروسۀ تغییر کیش 
انجام  به آهستگی  و  نرمی  با  به قدری  دین،  و 
  می شود که باورش برای عموم مردم دشوار است.

برنامه  های  و  اخالق  کالس  های   این گونه 
مناجات و روحی برای   بزرگ ساالن، در کشور های 
اعضای  مى باشد.  جغرافیایی  محدودۀ  در  فّعالّیت  الگوی 
همگانى  مشروع  این  در  بالقّوه  همکار  را  فرد  هر  لجنه  این 
مى شمرند و نقش خود را در پرورش دادن روح هدفى مشترک 
تالش  های جاری  لجنه  این  تأسیس  با  در جامعه مى  دانند. 
نشر  و  خانوادگى  مالقات  های  دعا،  جلسات  تشکیل  برای 
– م(  مى تواند به  نفحات اهَّلل )تبلیغ و ترویج مطالب بهائى 
محافل  شما  که  است  الزم  یابد.  گسترش  قابل توّجهى  نحو 
مّلى و شورا های منطقه ای بهائى و به همان اندازه مؤّسسات 
فرارسیدن  مترّصد  کان  کما تا  نمایید  تشویق  نیز  را  آموزشى 
ایجاب  که شرایط در یک محدودۀ جغرافیایی  باشند  زمانى 
خود  به  مشّخص  شکلى  سازمان دهى،  ترتیبات  که  مى کند 
با  نه  رسمى  ساختار های  ایجاد  برای  که  به نحوی  گیرد، 

کنند. شتاب و نه با تعویق غیرالزم عمل 
نهاد های موجود در محدودۀ جغرافیایی نیز، درست به مانند 
کار نیازمند مساعدت هستند. در این راستا،  افراد، در شروع 
کمک   این  اّما  کمک اعضای هیئت معاونت ضروری است، 
شورا  که  هرجا  در  و  منطقه ای  شورای  مهّم  وظایف  ازجمله 
توّجه  همچنین  و  است  مّلى  محفل  وظایف  از  ندارد،  وجود 

فوری مؤّسسات آموزشى را مى طلبد.
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مصر،  کستان،  پا هند،  همچون  مختلف 
ایران،  آذربایجان،  متحده،  ایاالت  بنگالدش، 
جلساتی  چنین  معمواًل  اجراست.  درحال   ...
گاهی در شهر های با  بیشتر در شهر های بزرگ و 
جمعیت متوسط، برپا  می شود. معمواًل پدران و 
خود  روزمرۀ  گرفتاری  و  شغل  درگیر  که  مادرانی 
دردسر  که  برنامه  هایی  چنین  وجود  از  هستند، 
کم  می کند، استقبال  می نمایند و هرگز   را   آن  ها 
بهائی  همسایۀ  فرقه ای  مقاصد  و  پرده  پشت  از 
خدمات  این  ارائۀ  برای  بهائی،  مبلغ  یا  خود 
اطالعی ندارند. به این ترتیب و به طور ناخواسته، 
کشوری   می تواند  این نوع فعالیت بهائیان در هر 

گسترش یابد.  

دینی  تبلیغ  برای  تالش  که  کرد  توجه  باید 
کم سن وسال  به منظور تغییر  کودکان و نوجوانان 
و  جوامع  عموم  در  امروزه  آیین  آن ها،  و  دین 
در  تلقی  می گردد.  مذموم  و  قبیح  امری  ملل، 
قوانین  یا  دستورالعمل  ها  مختلف،  کشور های 
بازدارند ه ای در این حوزه وجود دارد. معاهدات 
کودک  حقوق  کنوانسیون  های  بین المللی  و 
کثر  ا موردتوافق  که  سیاسی،  و  مدنی  حقوق  و 
این  بر  است،  جهان  کشور های  قریب به اتفاق 

گذاشته اند. دیدگاه صحه 

در  فرقه ای  تبلیغی  فعالیت  های  همچنین 
میان پیروان سایر ادیان، در جوامع چنددینی و 
که  می تواند موجب  چندفرهنگی، از آن جهت 
میان  در  درگیری  و  اختالف  و  سوءتفاهم  بروز 
نظم مدنی  در  باعث اختالل  و  خانواده  ها شود 

و  است  اهمیت  دارای  نیز،  گردد  اجتماعی  و 
دولت  ها درجهت ممنوعیت آن اقدام  می کنند.

استاندارد های دوگانه در تبلیغ و تربیت بهائی و 
نفی وحدت عالم انسانی

کودکان  تبلیغ  بر  کید  علی رغم  تأ بهائی،  سران 
خود،  تعالیم  براساس  بهائیت،  به  غیربهائی 
مدارس  در  بهائی  اطفال  اجازه  نمی دهند 
کنند! عبدالبهاء  می نویسد:  غیربهائی تحصیل 
اطفال احباء ابدًا جائز نیست که به مکتب  های 
و  است  امراهلل  ذلت  که  چه  بروند،  دیگران 
مانند.  محروم  مبارک  جمال  الطاف  از  به کلی 
زیرا تربیِت دیگر شوند و سبب رسوائی بهائیان 

گردند )مکاتیب، جلد5، ص170(.

در  بهائی،  مشهور  مبلغ  آیتی،  عبدالحسین 
به  اطفال  فرستادن  که  خود  می نویسد  کتاب 
مسلمین،  مدارس  مانند  غیربهائی،  مدارس 
پروتستان، یهود و زرتشتیان، گناهی بزرگ است 
است  شده  ممنوع  بهائی  رئیسان  طرف  از  و 

)کشف الحیل، جلد1، چاپ سوم ص115(..

فاضل مازندرانی، نویسنده و مبلغ شهیر بهائی، 
از قول عبدالبهاء  می نویسد: درخصوص بنات 
ملل  مدرسۀ  به  که  بودی  نموده  مرقوم  احباب 
هرچند  اطفال  این  فی الحقیقه  می روند.  سایره 
لکن  می گیرند،  تعلیمی  اندک  مدارس  آن  در 
اطفال  در  را  معلم ها(  )خانم  معلمات  اخالق 
بنات  قلوب  شبهات،  القای  از  و  تأثیری، 
)دختران بهائی( را تغییر و تبدیلی. باید احبای 
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تدارک  و  تهیه  بنات  برای  از  مدرسه ای  الهی 
الهیه  تربیت  به  را  بنات  معلمات،  که  نمایند 
بیاموزند  )بهائی(  ربانی  اخالق  نمایند،  تربیت 

)امر و خلق، جلد3، صفحه 339(.

که  نشان  می دهد  را  ناجوانمردی  کمال  این 
بهائیان افراد مسلمان و غیربهائی را به مدارس 
آشنا  بهائیت  تعالیم  با  و  کرده  دعوت  خود 
به  فرزندانشان  اجازه  نمی دهند  ولی   می کنند، 
دیگران  اعتقادات  با  و  بروند  غیربهائی  مدارس 

آشنا شوند.

یک بام ودوهوای تعالیم و فعالیت تبلیغی بهائی
کودک، مصوب 20  طبق اعالمیۀ جهانی حقوق 
نوامبر 1959مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
نوامبر   23 مصوبۀ  کودک  حقوق  کنوانسیون  و 
که  ـ  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع   1989
کرد ه اند و تقریبًا  کشور آن را امضاء  بیش از   1 
و  اطفال  ـ  است  شده  اجرایی  کشور ها  همۀ  در 
مقابل  در  باید  سال   18 زیر  نوجوانان  و  کودکان 
یج  تعصبات مذهبی و نژادی و تالش برای  ترو
شوند.  حمایت  و  بوده  مصون  آنان  دین  تغییر 
که  بهائی  سران  مسأله،  این  به  توجه  با  حال 
برای  را  جدید  آموزشی  نظام  و  دیگران  تربیت  
اطفال  چگونه  نمی دانند؛  صالح  خود  اطفال 
کشور های  در  نیستند،  بهائی  که  را  مردمی 
در  و  سوم  جهان  کشور های  به ویژه  مختلف، 
حال توسعه، به جلسات و حلقه  های مطالعه و 
نوجوانان دعوت  و  کودکان  آموزشی  کالس  های 

قرار  مستقیم  و  غیرمستقیم  تبلیغ  تحت  و  کرده 
می دهند؟!

تبلیغ  برای  برنامه ریزی  بیت العدل  و  تالش 
کودکان و نوجوانان

تبلیغ  حیفا،  در  بهائیت  رهبری   بیت العدل، 
از  بعضی  در  علنًا  را  کودکان  بهائی سازی  برای 
پیام  ها اظهار  می کند و بهائیان را موظف  می کند 
که  کسانی  گروه بیشتری )از  که با تبلیغ بیشتر، 
را  بهائی   می شوند(  تبلیغی  برنامه  های  وارد 
را  هدف  این  نوعًا  نمایند.  بهائی  وارد  جامعۀ 
رشد  و  آموزش  مثل  عمومی،  الفاظ  قالب  در 
متمدن سازی  همکاری  بین المللی،  و  جهانی 
سایه  در  )البته  جهانی  بدیع  نظم  به  رسیدن  و 
رهبری  بیت العدل و  آیین بهائی( بیان  می کند. 
این موضوع در قسمت  هایی از پیام  بیت العدل 
 28( قار ه ای  مشاورین  هیات  های  به  خطاب 

دسامبر 2010( چنین آمده است: 

را  تبلیغ  فرایند  ابعاد  امسال،  رضوان  پیام  "در 
سرعت  مستمّرًا  متوالی  نقشۀ  چهار  طّی  در  که 
برای  احّبا  توانمندی  افزایش  موجب  و  گرفته 
فّعالّیت در سطح مردمی شده است، توصیف 
شگفت انگیز  به راستی  چشم انداز  این  نمودیم. 
است. بیش از 350000نفر در سراسر عالم اّولین 
توانایی  و  گذرانده اند  را  مؤّسسه)روحی(  دورۀ 
برای ایجاد یک الگوی زندگی ممتاز به خصلت 
است.  یافته  افزایش  محسوسی  نحو  به  نیایش 
 ... قاّرات  همۀ  در  و  گون  گونا درمحیط  های 



ء

شماره 13        بهار 99

142

مقام  در  بالقّوه  می توانند  که  کسانی  کّل  تعداد 
در  کنند  خدمت  کودکان  کالس  های  معّلمین 
حدود  به  و  شده  برابر  دو  تقریبًا  سال  پنج   طّی 
به  افزایش  این  است.  گشته  بالغ  نفر   130000
که به نیاز های   جامعۀ بهائی امکان داده است 
گوید. در طّی همان مّدت، شش  روحانی پاسخ 

برای  توانمندی  شدن  برابر 
نوجوانان  به منظور  به  کمک 
بحرانی  مرحلۀ  چنین  از  گذر 
میزان  از  نشان های  حیاتشان 
این  به  نسبت  جامعه  تعّهد 

گروه سّنی است.
از  حاصله  فرصت  های 
شخصی  هدفمند  اقدامات 
فّعالّیت  های  احیانًا  یا  احّبا، 
درجهت  داخلی،  مهاجر  یک 
و  هدفمند  مکالمات  شروع 

کنان محل، نحوۀ آغاز فرایند رشد  پرمحتوا با سا
می کند.  تعیین  را  جغرافیایی  محدودۀ  یک  در 
یا  دوست  چند  از  مرّکب  مطالعه،  حلقۀ  یک 
همکار، کالسی برای چند کودک محّله، گروهی 
یک  مدرسه،  از  بعد  ساعات  در  نوجوانان  برای 
هریک  بستگان.  و  دوستان  برای  دعا  جلسۀ 
باشد...  رشد  محّرک  اقدامات  می تواند  این  از 
در  اساسی  فعالیت  های  بین  حاصله  انسجام 
میزانی  به  باید  جغرافیایی،  محدودۀ  هر  داخل 
برای  نوپا  برنامۀ  بتوان یک  که در مجموع  برسد 
نمود.  مشاهده  را  امراهلل  پایدار  تحکیم  و  یج  ترو

کالس  های  دعا،  جلسات  که  معنا  بدین 
گروه های نوجوانان، با هر ترکیب و هر  کودکان و 
که دوره  های  تعداد، توّسط کسانی اداره  می شود 
به  و  کرده اند  طّی  را  آموزشی  مؤّسسۀ  متسلسل 
که  جمعی  و  فردی  تغییر  و  تقلیب  بینش  آن 
این  پایبندند.  می دهند،  یج  ترو دوره  ها  این 
نخستین حرکت منابع انسانی 
در میدان عمل سیستماتیک 
از  پیشرفت  نماِد  اّولین  و 
فرایند  یک  متعّدِد  نماد های 

رشد پایدار است..."
به  بیت العدل  دستور  الف( 
فعالیت  شروع  برای  بهائیان 

کالس  های اطفال
باالترین  جهانی،   بیت العدل 
در  که  بهائیان،  رهبری  نهاد 
عقیده  است،  مستقر  حیفا 
کالس  های اطفال  گسترش  را ه اندازی و  با  دارد 
این  به  غیربهائی  کودکان  و  اطفال  دعوت  و 
جوامع  درون  به  بهائیت  می تواند  کالس ها، 
یشه  های بهائیت  کند و این گونه، ر محلی نفوذ 
خواهد  تقویت  بیرونی  و  غیربهائی  جوامع  در 

شد. مواردی از این دست را در زیر می بینید.

»کالس  های آموزش روحانی کودکان و نوجوانان، 
میان  در  بهائی  امر  یشه  های  ر تقویت  موجب 
بیت العدل  )پیام  شد!«  خواهد  محلی  مردم 

یخ 27 دسامبر 2005(. جهانی، به تار

نهاد  باالترین  جهانی،  بیت العدل 
که در حیفا مستقر  رهبری بهائیان، 
را ه اندازی  با  دارد  عقیده  است، 
و  اطفال  کالس  های  گسترش  و 
کودکان غیربهائی  و  دعوت اطفال 
کالس ها، بهائیت  می تواند  به این 
کند  نفوذ  محلی  جوامع  درون  به 
در  بهائیت  ریشه  های  این گونه،  و 
تقویت  بیرونی  و  غیربهائی  جوامع 

خواهد شد. 
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سراسر  در  کودکان  و  اطفال  خواستۀ   درک  »با 
روحانی،  آموزش  کسب  به  آن  ها  نیاز  و  جهان 
مبلغان و تیوتر های بهائی تالش خود را بیش از 
پیش گسترش دهند تا کالس  های درس اخالق 
یشه  های  ر و  یابد  جذابیت  برای  آن  ها  بهائی 
تقویت  بیرونی  غیربهائی  جامعه  در  بهائیت، 

شود« )از پیام بیت العدل جهانی، می 2008(.
دنیا،  سراسر  در  آنان  دهید  اجازه  نباید  »هرگز 
ساختن  شکوفا  و  بهائی  دروس  به  فرزندان  نیاز 
ظرفیت و توانایی روحانی  آن  ها و ایجاد پایه  های 
شخصیت اصیل و صحیح )بهائی( در  آن  ها را 
کنند!« )از پیام بیت العدل جهانی، 20  فراموش 

کتبر 2008(. ا

تبلیغی  فعالیت  های  مداوم  و  مستمر  افزایش 
اطفال  تبلیغ  )کالس  های  محوری  و  اصلی  
جلسات  و  روحی  کالس  های  نوجوانان،  و 
توسط  که  برای   بزرگ ساالن(  بهائی  مناجات 
دنبال  کشور،  هر  در  بهائی  آموزشی  مؤسسه 
 می شود، الگوی پایداری برای گسترش و تحکیم 
که  می آورد،  فراهم  بهائیان  تبلیغی  فعالیت 
به سرعت نهادینه شده و طبیعی به نظر خواهد 
این فعالیت  ها  به  که مبتدیان  یج  رسید!  به تدر
کنند، اقدامات  بپیوندند و امر بهائی را تصدیق 
و  فردی  بهائی،  به صورت  تبلیغی  فعالیت  و 
و  اقدامات  با  رسید.  خواهد  اوج  به  جمعی، 
حتی  داد،  خواهند  انجام  بهائیان  که  تالشی 
در  بهائیت،  به  تازه باوران  این  از  درصدی  گر  ا
ثبت  بهائی  آموزش  مؤسسه  آموزشی  دوره  های 

انسانی،  ی  نیرو از  بزرگی  مجموعۀ  کنند،  نام 
بهائیت،  برای  تبلیغ  زمینۀ  در  فعالیت  برای 
فعالیت  ها  این  هنگامی که  شد.  خواهد  فراهم 
)خوشه ها/  کالستر ها  در  پشتکار  و  جدیت  با 
مناطق  تقسیم بندی  در  جغرافیایی  واحد های 
دنبال  بهائیان(  تبلیغی  فعالیت  برای  کشوری، 
شود؛ مجموعۀ این فعالیت  ها شرایط مطلوبی را 
که زمینه ساز شروع برنامه  های  کرد  فراهم خواهد 
)از  شد  خواهد  بهائی  بعدی  تبلیغی  گسترده 
قاره ای،  مشاورین  به  جهانی  بیت العدل  پیام 

27 دسامبر 2005(.

این  در  که  ارزشمندی  تجربیات  »براساس 
و  آموزشی  شده،  مؤسسات  جمع آوری  حوزه 
تبلیغی بهائی باید فعالیت مستمری در جوامع 
پروسه  شروع  برای  خود،  اطراف  غیربهائی 
»دخول افواج مقبلین به بهائیت« آغاز نمایند. 
برگزاری  با  که  بهائی،  مطالعاتی  حلقه  های 
)پویش(  های  کمپین  و  تکمیلی  دوره  های 
را  خود  توانایی  شد،  خواهد  تقویت  خاص 
برای ایجاد ساختار مناسب برای انجام پروسۀ 
آموزش روحانی )مطالب بهائی( در متن جامعه 
)از پیام  و در میان غیربهائیان، نشان داده اند« 

بیت العدل جهانی، 9 ژانویه 2001(.

کالس  برگزاری  درصدد  بهائی  تشکیالت  ب( 
تبلیغی، حتی برای اطفال 5 ساله است

دارالتبلیغ  بین المللی بهائی )ITC(، دیگر نهاد 
عرصۀ  بین المللی  در  بهائی  مهم  و  تی  تشکیال
منصوب  اعضای  بیت العدل  نظر  با  که  ـ 
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و  برنامه ریزی  به  آن  نظر مستقیم  زیر  و  می شوند 
ادارۀ فعالیت تبلیغی جامعۀ  بین المللی بهائی 
گسترش  مترصد  ـ  پردازد  می  جهان  سراسر  در 
کشور های  در  متنوع،  تبلیغی  کالس  های 
انداختن حتی اطفال  به دام  و  مختلف جهان 

5 ساله است. 

ید  بیت العدل جهانی،  که اطالع دار "همان گونه 
دارالتبلیغ  بین المللی  از   ،2010 رضوان  پیام  در 
کالس  برگزاری  به  ویژ ه ای  توجه  است  خواسته 
تحلیلی  "ارائۀ  به  و  دارد  مبذول  اطفال  تبلیغ 
کالستر  چند  در  آمده  به دست  تجربیات  از 
از  نمونه ای  که  ـ  جاری  سال  در  تعیین شده 
الگو  و  بوده  موجود  متنوع  اجتماعی  واقعیات 
برای  برای مباحث عملیاتی  راهنمایی  و چراغ 
کالس  های منظم تبلیغی،  را ه اندازی و تأسیس 
شهری  حومه  مناطق  در  مختلف،  سنین  برای 
یم  امیدوار بپردازد."   ـ  شد  خواهد  روستایی  و 
سازماندهی  درمورد  جاری،  سال  طول  در 
گفت وگو هایی  کودکان، جلسات و  کالس  های 
داشته  قار ه ای  مشاورین  هیئت  های  تمام  با 
ابتدا  یم  دار قصد  گام،  اولین  و  به عنوان  باشیم 
گزینش شده در هر  کالستر  به بررسی اولیه چند 
یم، تا زمینۀ عملی برای فهم واقعیات  قاره بپرداز

کسب نماییم. و مباحث جاری را 
کالس ها،  این  در  شرکت کننده  اطفال  سن 

گروه بندی زیر است: براساس 
سطح 1-    -5 ساله،

سطح 2-   7-  ساله،
سطح 3-   8-7 ساله.

کودکان سنین مختلف  گرچه سطح 1  می تواند 
سطح  دو  در  شود،  تالش  باید  ولی  بپذیرد؛  را 

گروه سنی اطفال، دقیقًا رعایت شود.«  بعدی، 
موجب کودکان،  بهائی  تبلیغ  کالس  های   ج- 

جذب و جلب خانواده  ها به بهائیت  می شود

کودکان  کنار تبلیغ  که در  یکی از مسائل مهمی 
به آیین بهائی و به دلیل آن وجود دارد، این است 
جذب  بهائیت  به  کودکان  آن  خانواده  های  که 
کودکان  تبلیغ  برنامه  های  درواقع    می شوند. 
یجی والدین  آن  ها و برپایی  زمینه ساز جلب تدر
این  از  اولیای  آن  ها  می شود.  تبلیغی  جلسات 
کرد ه اند.  کشور های مختلف استفاده  روش در 
اما  است،  پیش بینی  قابل  موضوع  این  گرچه  ا
که این مسأله به طور  اهمیت آن به قدری است 
موردتوجه  پیام  های  بیت العدل  در  مشخص 
یکسان سازی  کار  روش  تا  است  گرفته  قرار 
کتبر 2007  شود. در زیر بخشی از پیام مورخ 19 ا
چنین  بهائی،  فرد  یک  به  خطاب  بیت العدل 

آمده است:

دوست بهائی عزیز، 
کالس  های اطفال ... توسط  نامۀ شما... دربارۀ 
یافت شد... اینک از ما خواسته شده  ایمیل در

تا پاسخی به شرح زیر برایتان ارسال نماییم.
»توجهات عمیق شما نسبت به آموزش و تعلیم 
کودکان بهائی و نیز خواست و تمایل شما برای 
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که مطابق  کشوری،  یک برنامه آموزشی ـ تبلیغی 
قابل  باشد؛  طراحی شده  و  مدون  برنامه  یک  با 

تقدیر است... .
و  ماهیت  دربارۀ  پیشنهاد هایی  چنانچه 
ید،  برنامه ای در سطح مّلی دار محتوای چنین 
پیشنهاد می کنیم نظرات خود را با محفل ملی 
کالس   درخصوص  ید.  بگذار درمیان  کشورتان 
اطفال در محّله ها، این قطعًا یکی از جنبه  های 
بدون  که،  است  بهائی  امر  توسعۀ  و  پیشرفت 
به سوی  را  یادی  ز خانواده  های  توجه  شک، 
جلب  فرزندانشان  اخالقی  تعلیم  و  بهائیت 
کرد؛ و بهائیان نباید تأثیر و نقش فرزندان  خواهد 
کنند.  تلقی  کم اهمیت  موضوع  این  در  را  خود 
کودکان  یادی دربارۀ اهمیت نقش  گزارش  های ز
بهائی در این کالس ها،  به عنوان تشکیل دهندۀ 
بر  که  می توانند  کرده ایم،  یافت  بهائی در هویت 

کودکان غیربهائی تأثیرگذار باشند.
اعضای  گویی  دعا به  نسبت  را  شما  مایلیم 
بیشتر  توفیق  برای  اقدس،  ارض  در  بیت العدل 
و  )بهائیت(  امراهلل  پیشبرد  در  شما  تالش  های 
کالس  های درس اخالق اطفال، موجب  اینکه 
دلگرم  شود،  ابهی  جمال  جلب  تأییدات 

نماییم.«
اطفال  بیشتر  هرچه  افزایش  بهائیان:  هدف  د- 

کالس  ها  غیربهائی ) جامعۀ بیرونی( در این 
بهائیان  خاص  موردتوجه  که  مواردی  از  یکی 
در  غیربهائی  کودکان  تعداد  افزایش  است، 

که برای آنان برگزار  می کنند.  کالس  هایی است 
کالس  های  کودکان در  از  هرچه تعداد بیشتری 
بهتر  نظر  بیت العدل  از  کنند،  شرکت  اطفال 
است و به همین دلیل با توجه به شهر و محله ای 
کالس در آن برگزار  می شود، باید روشی پیدا  که 
کودکان اتفاق بیفتد.  کثری  که حضور حدا کرد 
این مسأله به وضوح در پیام مورخ 22 نوامبر 2009 
بیت العدل، خطاب به یک فرد بهائی، ذکر شده 

است:

»دوست بهائی عزیز 
که  را،  شما   .... مورخ  نامه  جهانی   بیت العدل 
کالس  های  دربارۀ  توضیحات  خواستار  آن  در 
خواست  و  توجه  نمود.  یافت  در شدید،  اطفال 
کودکان  برای  تعلیم وتربیت مؤثر  به  شما نسبت 
بهائی موجب تقدیر و تشکر است.  بیت العدل 
که مباحث مطروحه از جانب  احساس می کند 
شما، باید در چارچوب توسعۀ جاری در دنیای 
ما  از  رابطه  این  در  و  شود  گرفته  درنظر  بهائی 
شما  اطالع  به  زیر  توضیحات  تا  شده  خواسته 

رسانده شود.
از  یکی  که  اطفال،  کالس  های  برپایی 
است،  پنج ساله  برنامه  محوری  فعالیت  های 
کودکان تا 11   به منظور تأمین نیاز آموزش روحانی 
سال صورت می گیرد. نگاه رو به بیرون بهائیان 
خدمات  از  بخش  این  به  جهان،  سراسر  در 
تبلیغی بهائی، موجب شده تا تعداد بیشتری از 
باید  که  برنامه  ها شرکت جویند  کودکان در این 
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همچنان این حرکت دنبال شود. به ویژه، جوامع 
که  بهائی، بیش از پیش به این ایده می اندیشند 
به  توجه  بدون  را،  بهائی  اطفال  کالس  مطالب 
هستند  بهائی  پیشینه  دارای  اطفال  آیا  اینکه 
واضح  کنند.  عرضه  اطفال  همۀ  به  خیر،  یا 
که این امر، پیامد هایی برای سازماندهی  است 
تأثیر  همچنین  دارد.  کالس  ها  هماهنگی  و 

دیدگاه  جامعۀ  بر  عمیقی 
و  تعامل  درخصوص  بهائی 
و  بیرونی  با  جامعۀ  آن  رابطۀ 

پیرامونی آن دارد. 
معنای  به  مطلب  این  البته 
لزوم برنامه ریزی متمرکز بیشتر 
اطفال  کالس  های  برای 
و  شهر  هر  در  بلکه  نیست، 
کرد  مالحظه  باید  محله ای، 
تعداد  چگونه  می توان  که 

فعالیت  پوشش  تحت  را  کودکان  از  بیشتری 
تشکیل  موضوع  براین اساس،  داد.  قرار  تبلیغی 
کالس  های  و  قبلی  برنامه ریزی  با  اطفال  کالس  
برپا  که در خانه  های بهائی در محله  ها  اطفالی 
یکرد های دوگانه تلقی   می شود، نباید  به عنوان رو
گردند؛ بلکه باید آن  را یک مشکل اجرایی درنظر 
منابع  قطعی  محدودیت  به  توجه  با  که  گرفت، 
در  موجود  اولویت  های  و  بهائی  انسانی  جامعۀ 

آنجا، به آن پرداخته شود. 
کتبر 2007، از سوی  یخ 19 ا که در تار در نامه ای 
ارسال  شما  به  خطاب  جهانی   بیت العدل 

کالس  های اطفال محله ای  که  گردید، بیان شد 
داشته  شما  حوزۀ  در  اساسی  نقش   می تواند 
دیگری  بسیار  موارد  در  که  همان طور  باشد؛ 
اطفال  با  همراه  بهائی،  اطفال  هنگامی که  نیز، 
شرکت  کالس  ها  این  در  غیربهائی،  کودکان  و 
در  بهائی  هویت  تحکیم  به  منجر  می کنند، 
اطفال گردیده است. شواهد بررسی شده در سال 
این  پتانسیل  مؤید  گذشته، 
است.  اثرگذاری  در  کالس  ها 
با تجربه اندوزی  انتظار می رود 
بهائی  با  مؤسسات  مشورت  و 
اطفال  کالس  های  ذیربط، 
با  محله ها،  در  تشکیل شده 
همسایگان،  اطفال  حضور 
به  تا  یابند  بهبود  مداوم  به طور 
کالس  های  سطح و استاندارد 
متمرکز اطفال بهائی برسند، یا 

حتی از  آن  ها پیشی بگیرند! 
امید است نظرات و دیدگاه  های فوق الذکر برای 
شما مفید واقع شود. چنانچه  سؤاالت بیشتری 
در  جامعۀ  اطفال  بهائی  تبلیغ  آموزش  مورد  د 
کشور  ملی  محفل  با  ابتدا  را  ید،  آن  ها  دار خود 

ید.«  خود درمیان بگذار
اطفال  تشویق  برای  بهائیان  از  درخواست  ه- 

غیربهائی به تسجیل و بهائی شدن! 
قرار  موردتبلیغ  را  کودکان  بهائیان  اینکه  از  پس 
آنان  تسجیل  و  کردن  بهائی  برای  تالش  دادند، 

چنین  دراین مورد   بیت العدل 
اجاز ه ای را به محافل داده است:

اعالم  بهائی  می تواند  محفل  هر 
تصدیق و بهائی شدن طفل بهائی، 
که دارای والدین غیربهائی باشد را 
کودک  را  به عنوان  او  نام  بپذیرد و 
بهائی ثبت و ضبط نماید، به شرط 
به  راضی  کودک،  آن  والدین  آنکه 

این اقدام باشند 



ء

شماره 13        بهار 99

147

می پذیرد.  صورت  نیز  بهائی  تشکیالت  در 
به  را  اجاز ه ای  چنین  دراین مورد   بیت العدل 

محافل داده است:

هر محفل بهائی  می تواند اعالم تصدیق و بهائی 
والدین غیربهائی  دارای  که  بهائی،  شدن طفل 
کودک بهائی  باشد را بپذیرد و نام او را  به عنوان 
آن  والدین  آنکه  به شرط  نماید،  ضبط  و  ثبت 
از  )قسمتی  باشند  اقدام  این  به  راضی  کودک، 
پیام  بیت العدل جهانی به محفل مّلی بهائیان 

بریتانیا، 19 ژانویه 1982(.
تی بهائیان عملکرد تبلیغی و تشکیال

گرچه این گونه توصیه  های  بیت العدل برخالف  ا
است،  کودک  حقوق  کنوانسیون  و  اعالمیه 
ولی مبلغان و مهاجران بهائِی مطیع دستورات 
دادن  دست  از  قیمت  به  حاضرند  تی،  تشکیال
خانه و کاشانه، اخراج از کشور میزبان، پرداخت 
مقررات  و  قوانین   ،... و  معنوی  و  مادی  جرائم 
مطمئن  و  کنند  نقض  را  و  بین المللی  کشوری 
که از مساعدت  که  جامعۀ جهانی امر ـ  هستند 
برخوردار است  برخی دولت  ها  و معنوی  مادی 
ایجاد  دولتمردان،  بر  فشار  اعالمیه،  صدور  با  ـ 
و  مجازی  فضای  در  حمایتی  کمپین  های 
به  حمایت  می کند!  از  آن  ها  تظاهرات  برگزاری 
توجه  مختلف،  کشور های  در  زیر،  نمونه  های 

فرمایید:

فعالیت  های تبلیغی بهائیان در هند
بهائیان،  از  تن  چند  قبل،  سال  چند   -1
همراه  به  دولتی  حساس  اطالعات  درحالی که 

سپس  شدند.  بازداشت  هند  در  داشتند، 
جعلی  اسناد  از  آن  ها  بعضی  که  شد  مشخص 
تابعیت )پاسپورت( دارند. بریده روزنامۀ مربوط 

به اعالن این خبر نیز منتشر شده است. 

http://panchgani bahais.blogspot.com

از مدت  ها  بهائی در هند،  آموزشی  2-  مؤسسه 
است  هند  کشور  نظارت  مسؤوالن  تحت  قبل، 
مردم  عمومی  افکار  اصرار  و  خواست  بر  بنا  و 
زیرا  گردید.  تعطیل  مدتی  برای  کشور،  آن 
عنوان  تحت  که  آن  ها  مرموزی  فعالیت  های 
عواقب  دارند،  می تواند  اجتماعی«  »فعالیت 
چند  اینجا  در  باشد.  داشته  هشداردهند ه ای 
سؤال و ابهام، برای شهروندان متعهد و مسؤول 

کشور، پیش می آید: هر 

ـ  اخالقی  کالس  های  در  که  مطالبی  آیا   .1
اجتماعی در مدارس و دانشگاه  ها آموزش داده 
دینی  فعالیت  به  که  نیست  کافی   می شود، 

گروه هایی نیاز باشد؟ چنین 

2. چرا باید گروه های اقلیت، به فعالیت و تبلیغ 
در میان افراد پیرو سایر ادیان بپردازند؟ آیا  آن  ها 
گروه خود محدود  نباید فعالیتشان را به اعضای 

سازند؟ 

و  بهائی  تیوتر های  و  مبلغان  فعالیت  آیا   .3
حکومتی  مراجع  مورد  تأیید  جزوات  آن ها، 
با  نباید  کالس  هایی  چنین  برگزاری  آیا  است؟ 

اطالع و  تأیید مراجع رسمی و حکومتی باشد؟

کودکان در سنین  4. در برنامۀ تبلیغی بهائیان، 
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افراد  مدیریت  و  تبلیغ  تحت  سال،   12 تا   5
این  در  هرچه  معمواًل  می گیرند.  قرار  ناشناس 
شود،  آن  ها  گفته  نوجوانان  و  کودکان  به  سن، 
می پذیرند. آیا شهروندان ما نباید دربارۀ  این گونه 
محرمانه،  که  به صورت  اقداماتی  و  فعالیت  ها 
کشور  بی سروصدا در شهر ها و مناطق مختلف 

ی می دهد؛ حساس باشند؟ رو

5. آیا دین رسمی و اکثریت مردم کشور و فرهنگ 
کم بر کشور، فاقد ارزش  های اخالقی و فرهنگی  حا
که  است  جامعه  کودکان  برای  مناسب  و  الزم 
و  پیروان  به دست  را،  خود  فرزندان  شویم  مجبور 
مبلغان گروه های آیینی کوچک )بهائیت(، که از 

خارج هدایت  می شوند، بسپاریم؟

فعالیت تبلیغی بهائیان برای اطفال در سریالنکا
خبرگزاری  از  نقل  به  و  بهائی  سایت  گزارش  به 
سریالنکا، فعالیت تبلیغی بهائیان در سریالنکا 
از  آن  ها  و  مسؤوالن  گرفته  قرار  ذره بین  زیر 
خواسته اند به فعالیت  های اغفال کننده نسبت 
دهند؛  خاتمه  سریالنکایی  جوانان  و  اطفال  به 
کار های  عواقب  منتظر  باید  غیراین صورت  در 

خود باشند. 
http//:panchgani bahais.blogspot.com
و  داروساز  دکتر  یک  منزل  در  بهائیان  فعالیت 
تحت عنوان برنامه  های معنوی دنبال  می شود. 
ماموران پلیس پس از شناسایی محل، به دنبال 
برنامه  ها  در  شرکت کننده  اطفال  اسامی  یافتن 
و منبع مالی این برنامه، به جست وجوی منزل 

چند بهائی دیگر پرداختند.

کودکان و  مسؤول   مسؤوالن دولتی بخش حقوق 
دولتی امور وحدت ملی، به همراه راهبان بودایی 
و پدر روحانی کلیسای بوال واالنل و پلیس ناحیه 
کارا  گامبو و حدود 50 تن از روستائیان منطقه آ نا
زیر  موارد  دربارۀ  تا  خواسته اند  بهائیان  از  پانا ها 

توضیح دهند:

1- بهائیان با متون تبلیغی آیین خود، اقدام به 
کودکان و نوجوانان  کرده اند. آزار )اغفال( دینی 

پوشش  در  را  سریالنکایی  جوانان  بهائیان   -2
برنامه  های معنوی و عرفانی اغفال  می کنند.

رفتار های  بروز  موجب  بهائی  برنامه  های   -3
در  ازدواج  از  قبل  جنسی  روابط  و  نامناسب 

جوانان ما شده است.

4- بهائیان مبادرت به تماس تبلیغی با فرزندان 
کمتر از 15 سال، بدون اجازه اولیای  آن  ها  کرده اند.

5- از نوجوانان خواسته شده بهائیت را بپذیرند 
و این مطلب را از والدین خود مخفی نگهدارند.

تامین  کجا  از  بهائی  برنامه  های  مالی  منبع   - 
 می شود؟

دربارۀ  بیشتری  تجمع کنندگان  سؤاالت 
محتوای مطالب و جلسات اطفال داشتند ولی 
جامعه  نمایندگان  مبهم  پاسخ  های  به  توجه  با 
تحول  کالس  ها  هدف  براینکه  مبنی  بهائی، 
است؛  مسؤوالن  نوجوانان  و  اطفال  روحانی 
بهائیان  سؤال  از  مسیحی  و  بودائی  روحانی 
فرزندان  کجا متوجه شده اند  از  که  آن  ها  کردند 
و  روحانی  تحول  به  نیاز  مسیحی  و  بودایی 
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برنامه  های  دارند؟ چرا  و دین خود  کیش  تغییر 
کودکان و نوجوانان بهائی ترتیب  مشابهی برای 
بودایی  و  مسیحی  روحانیان  از  و  نمی دهند 
کنند و  دعوت نمی کنند تا برای  آن  ها سخنرانی 
مباحث اخالقی و روحانی را طرح نمایند؟ آنان 
هشدار  بهائی  مبلغان  و  تشکیالت  به  مسؤوالن 
کنند  که از تکرار این برنامه  ها خودداری  دادند 
کار های خود  و در غیراین صورت منتظر عواقب 

باشند.

بهائیان  از  محلی  دینی  و  دولتی  مسؤوالن 
را  تبلیغی  فعالیت  های  این گونه  تا  خواستند 
نزنند.  برهم  را  محل  آرامش  و  سازند  متوقف 
آزاد است"  "اظهار عقیده  اینکه  ابراز  با  بهائیان 
نماینده  ولی  دانستند  مجاز  را  خود  اقدامات 
و  بیان  آزادی  آیا  گفت  به  آن  ها  محلی  پلیس 
اجازۀ  معنای  به  موردنظر  آن  ها  عقیدۀ  اظهار 
کودکان و نوجوانان برای تبلیغ و تغییر  تماس با 
به اندازۀ  درحالی که  آن  ها  است؟  دین  آن  ها 
خود  صالح  و  خیر  تشخیص  به  قادر  کافی 
گر فورًا  کرد ا نیستند. افسر پلیس به  آن  ها اخطار 
به  توسل  با  او  نکنند،  متوقف  را  خود  فعالیت 
متوقف  را  فعالیت  آن  ها  دادگاه  حکم  و  قانون 

کرد. خواهد 

به  اقدام  چرا  که  شد  بهائیان  سؤال  از  وقتی 
تشکیل جلسۀ تبلیغی برای فرزندان و نوجوانان 
سایر ادیان  می کنید؟ پاسخ دادند که دراین مورد 
حیفای  در  بهائی  جهانی  مرکز  از  دستور هایی 
انگلستان  و  هند  در  بهائی  کز  مرا نیز  و  اسرائیل 

اجرا  را  آن  ها  باید  و  آن  ها  می رسد  برای  آن  ها 
کنند.

کرد  پلیس سریالنکا همچنین به بهائیان اعالم 
کشور، ظاهرًا  که طبق اطالعات ادارۀ مهاجرت 
برخی از اتباع مالزیایی و هندی در معبد بهائی 
خارجی  افراد  معموال  هستند.  کن  سا سریالنکا 
مراجعه  بهائی  معبد  از  بازدید  برای  فقط  باید 
خانۀ  و  بهائی  مرکز  پلیس،  سوءظن  با  کنند. 
موردبازرسی  اشارا(  )آقای  بهائی  داروساز  دکتر 
گرفت و مدارک و اطالعاتی دربارۀ فعالیت  قرار 

بهائی  آن  ها از آنجا جمع آوری شد.

پلیس بالفاصله تعدادی بهائی را به اتهام برهم 
اقدامات  انجام  و  محلی  نظم  و  آرامش  زدن 
مدارک  کرد.  بازداشت  ضدملی  تحریکات  و 
اسرائیل  از  دستور  اخذ  و  ارتباط  به  مربوط 
) بیت العدل( و هند و انگلستان هم ضبط شد.

این  در  بیشتری  تحقیقات  دارد  قصد  پلیس 
زمینه به عمل آورد.

کمه  فعالیت تبلیغی بهائیان و بازداشت و محا
3 فعال و مبلغ بهائی دراندونزی

اندونزیایی،  انگلیسی زبان  نشریۀ  یك  نوشته  به 
پلیس اندونزی 3 بهائی را به اتهام تبلیغ و اقدام 
المپانگ  در  مسلمان  اطفال  دین  تغییر  برای 
کرده است؛ زیرا این  )تیمور( و سوماترا بازداشت 
اندونزی  جاری  مقررات  و  ضوابط  برخالف  کار 
اطفال"،  از  حمایت  "قانون  موجب  به  است. 
دین  تغییر  درجهت  اقدامی  و  تالش  هرکس 
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تحمل  به  دهد،  انجام  دیگری  دین  به  اطفال 
 10000 حدود  نقدی  جریمه  یا  زندان،  سال   5
خواهد  محکوم  مجازات،  دو  هر  تحمل  یا  دالر 
و  کمه  محا قانون  این  به موجب  بهائیان  شد. 
کالس  هایی  افراد مبلغ  محکوم شده اند. ظاهرًا 
را  غیربهائی  اطفال  و  کرده  برگزار  اطفال  برای 
در  می دادند.  قرار  تبلیغ  تحت  کالس  ها  آن  در 

سال 2000، تقریبًا پس از 30 سال، 
در  بهائیان  فعالیت  ممنوعیت 
مشروط  شد،  برداشته  اندونزی 
تبلیغی  فعالیت  به  اقدام  آنکه  بر 
اندونزی  مردم  دین  تغییر  برای 
نکنند. جامعه بهائی این موضوع 
را به کمیسیون حقوق بشر اندونزی 
نیز  مزبور  کمیسیون  و  داد  ارجاع 
امور  وزارت  به  را  درخواست  آن  ها 

ادیان برگرداند.

و  فرد  یك  ابتدا   ،2010 کتبر  ا  در 
برای  تبلیغ  اتهام  به  دیگر،  بهائی  فرد   2 سپس 
آقای  شدند.  بازداشت  اطفال  دین  تغییر 
تبلیغ  و  اطفال  با  سوءرفتار  اتهام  به  قهرونی 
شهر  )در  شد  کمه  محا بهائی  دیانت  به   آن  ها 
سوکادانا در ایالت المپانگ واقع در شبه جزیرۀ 
به  اقدام  یادی  ز مردم  آن،  دنبال  به  سوماترا(. 
کرده و خواستار انحالل  راه پیمایی و تظاهرات 
فعالیت  جامعۀ  و ممنوعیت  بهائی  تشکیالت 

بهائی شدند.

کتبر 2010 در  در پرونده دیگر، 2 فرد بهائی، در 21 ا
گرفتند. نام  آن  ها  همان دادگاه تحت پیگرد قرار 
کاك رونی )50 ساله( و ایوان پوروانتو )45 ساله( 
کالس  های  نیز  دو  این  ظاهرًا  است.  شده  ذکر 
برگزار  روستایی  مناطق  در  اطفال  برای  تبلیغی 

میکردند.

یه 2011 مجمع علمای مسلمان اندونزی،  در فور
فرقه های  و  "گروه ها  از  فهرستی 
غیرقابل قبول" منتشر کردند که نام 
بهائیت هم در آن ذکر شده است.

که  دارد  انتظار  اندونزی  دولت 
ضوابط  برطبق  رسمی  ادیان 
از  صادره  آیین نامه های  و 
سایر  و  ادیان  امور  وزارت  سوی 
فعالیت  کمیتی  حا دستگاه  های 
ضوابط  این  از  برخی  نمایند. 

عبارتند از:

و  عبادتگاه  دینی،  کن  اما ساخت  ضوابط   -
محل  های پرستش )فرمان دولتی 9/1 19(.

وزارتی  )حکم  دین  یج  ترو و  تبلیغ  ضوابط   -
.)1978/70

- کمك  های خارجی به  مؤسسات و نهاد های 
دینی در اندونزی )حکم وزارتی 1978/20(.

- ضوابط و شرایط تغییر دین )1978/77(.

کودکان  و  اطفال  از  حمایت  قانون  همچنین 
درجهت  "هرکس  میدارد  بیان  که   )2002/23(
 5 به  کند،  اقدام  کودکان  و  اطفال  دین  تغییر 

نشریۀ  یك  نوشته  به 
اندونزیایی،  انگلیسی زبان 
پلیس اندونزی ۳ بهائی را 
به اتهام تبلیغ و اقدام برای 
تغییر دین اطفال مسلمان 
و  )تیمور(  المپانگ  در 
کرده  بازداشت  سوماترا 
کار برخالف  است؛ زیرا این 
جاری  مقررات  و  ضوابط 

اندونزی است. 



ء

شماره 13        بهار 99

151

دو  هر  یا  دالر،   10000 پرداخت  یا  حبس  سال 
محکوم خواهد شد".

گروه های دینی و سازمان  های  دولت انتظاردارد 
و  دینی  مجالس  برپایی  برای  اجتماعی 
کنند.  اخذ  مجوز  عمومی  مناسبت  های 
تبعیض  بدون  و  یکسان  به صورت  اجازه ها 
تحریك  احتمال  آنکه  مگر  می شود،  صادر 
گروه های دینی یا برهم خوردن نظم  پیروان سایر 

عمومی در آن منطقه داده شود.

مبلغان بهائی براساس "قانون حمایت از اطفال 
زیرا  شدند،  کمه  محا  )2002/23( کودکان"  و 
سالۀ   9-10 کودکان  دین  تغییر  به  اقدام   آن  ها 

سایر ادیان نموده بودند.

گردید: جرایم زیر درمورد 3 مبلغ بهائی اثبات 

مسلمان  کودکان  دین  تغییر  برای  تالش   -1
اخالق  درس  "کالس  پوشش  در  بهائیت،  به 

کودکان".

2- تالش برای تغییر دین نوجوانان با پوشش 
دروغین"برنامه های روحانی برای نوجوانان".

اندونزی:  دولت  به  غلط  اطالعات  ارائه   -3
بهائی  که  پذیرفتند  دستگیرشده  بهائیان 
هستند، ولی به دروغ خود را مسلمان معرفی 

کرده اند.

عمومی  نظم  و  آرامش  و  صلح  زدن  برهم   -4
کیش  تغییر  برای  تالش  طریق  از  جامعه، 
گرچه قانون اجازۀ ایراد  افراد سایر ادیان؛ زیرا 
ولی  می دهد،  را  هم کیشان  برای  سخنرانی 

 آن  ها نباید برای تغییر کیش پیروان سایر ادیان 
کنند. تالش 

مبلغان  فعالیت  دستورالعمل  قرائت  از  پس 
)Manual(، دادگاه اظهار داشت، "کاماًل آشکار 
کیش   با هدف تغییر 

ً
که این مطالب صرفا است 

افراد استفاده می شود."

م 
ّ
معل که  دادند  شهادت  دادگاه  در  کودکان 

پیامبران  چهرۀ  تخریب  به  اقدام  بهائی،  کالس 
کرده  محمد؟مهع؟  و  عیسی  موسی،  ابراهیم، 
م بهائی نسبت به سلمان 

ّ
است. همچنین معل

کرده بود. رشدی نظر مثبتی ارائه 

رضایت  که  دادند  شهادت  هم  اطفال  والدین 
کالس  ها اخذ   آن  ها برای حضور فرزندانشان در 
که قباًل رضایت  نشده بود. چند تن از  آن  ها هم 
به صورت  که رضایت  آن  ها  گفتند  بودند،  داده 

"فریبکارانه" اخذ شده است.

ممنوعیت   2000 سال  در  که  است  ذکر  قابل 
آنکه  بر  مشروط  اندونزی،  در  بهائیان  فعالیت 
 آن  ها هیچ گونه فعالیت تبلیغی برای تغییر کیش 
دیگران انجام ندهند، پس از حدود 3 دهه لغو 
برگزاری  اجازه  بهائی  به  جامعۀ  دولت  شد. 
جلسات  که  شرط  این  با  داد،  را  بهائی  جلسه 
 آن  ها فقط برای افراد  جامعۀ بهائی تشکیل شود. 
روش  ازجمله  بهائیت،  یج  ترو و  تبلیغ  هرنوع 
مراجعه به درب منازل، تبلیغ از طریق تشکیل 

یع بروشور، ممنوع است. جلسه و توز
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از  را  بهائیان  بار ها  و  بار ها  دینی  امور  وزارت 
تبلیغ پیروان سایر ادیان برحذر داشته و  آن  ها را 
از عواقب نقض قوانین دولتی)زندان و حبس( 
مطلع ساخته بود. باتوجه به مفاد این پرونده ها، 
اعتماد  به  بهائی  که  جامعۀ  بسیار روشن است 

کرده است. حکومت اندونزی خیانت 

تشکیالت بهائی به منظور تخریب وجهۀ دولت 
اندونزی اقدام به "بین المللی" کردن موضوع کرد 
کمیسیون  و این قضیه را به صورت شکوائیه به 
با  متقاباًل  هم  کرد.  آن  ها  منعکس  بشر  حقوق 
کردند. روشن است که  وزارت امور دینی مکاتبه 
مرکزیت بین المللی بهائی در حیفای اسرائیل، 
کمیسیون حقوق بشر انجام داده  البی الزم را با 

بود.

مبلغان  جهانی  بیت العدل  امروز،  همین  حتی 
نقاط  در  سکونت  برای  را  مهاجران  و  سّیار 
این  می فرستد.  کشور  این  به  اندونزی  مختلف 
بهائی  دیانت  وقت  تمام  کارکنان  مهاجران 
کیش دیگران می پردازند و در  هستند و به تغییر 
کشور  استراتژیك  اطالعات  خود  فعالیت  مسیر 

را نیز به اسرائیل ارسال می کنند.

بهائیان شعار "عدم مداخله در سیاست" را سر 
اطاعت  دولت  ها  از  که  می گویند  و  می دهند 
درمی یابد  بی طرفی  ناظر  هر  ولی  می کنند 
رفتار  خود  شعار  برخالف  درعمل،  که  آن  ها 
تا  هستند  فرصتی  هر  مترصد  می کنند.  آن  ها 
را  و  آن  ها  بگیرند  تماس  حکومتی  با  مسؤوالن 

تحت تأثیر قرار دهند.

h t t p s / / :t h e b a h a i i n s i d e r .
com /2011 /08 /14 /baha i s  a r re s t  
ed in indonesia on criminal charges      
of violating the law of child protec 
tion/  . Accessed: Nov 04,2017

در  بهائیان  توسط  کودکان  تبلیغ  ممنوعیت 
کشور یمن

ایرانی االصل،  بهائی  چهار   2008 سال  در 
بهروز  قادری،  پوراحمری،کیوان  ضیاءاهلل 
تشکیل  اتهام  به  سیفی،  ابراهیم  و  روحانی 
جلسه تبلیغی هدفمند و اقدام به تبلیغ اطفال 
که  دین  آن ها،  تغییر  برای  یمنی،  نوجوانان  و 
و  بازداشت  است،  کشور  آن  قوانین  برخالف 
کشور  آن  از  اخراج  به  محکوم  کمه،  محا از  پس 

شدند.

روحانیان  که  است  آن  از  کی  حا گزارش  ها 
به  یمنی  مسیحی  کشیش  های  و  مسلمان 
ی نباید  بهائیان اخطار دادند که  آن  ها به هیچ رو
ببرند،  کالس  های روحی  به  را  اطفال غیربهائی 
کالس  ها را   می توانند فقط برای اطفال  بلکه این 

کنند. بهائی برگزار 

وضعیت  چنین  به  توجه  با  می رسد  به نظر 
که  بهائی،  تجربه ای،  جامعۀ  بین المللی  و 
با  خود  نمی بیند،  برای  را  موفقیتی  زمینۀ 
دامن  به  دست  سرگشاده"  "نامه  های  نوشتن 
پا و  حکومت  های امریکا، انگلستان،  جامعۀ ارو
نهاد های  بین المللی غربگرا شده است تا شاید 

کند. حمایتی برای اقدامات خود فراهم 
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فرقه گرایانۀ  و  واقعی  چهره  کنون  ا جهان 
دیگر  و  دیده  را  بهائی  مبلغان  و  تشکیالت 
کنون چنین اقدامات  یخ تا فریب  نمی خورد. تار
فریب کارانه ای را مشاهده نکرده است. بهائیان 
اعضای  جامعۀ  برای  را  خود  آزاد  وقت  باید 
ابر  پشت  همیشه  واقعیت  کنند.  صرف  بهائی 

 نمی ماند.

h t tp  : / /g roups .goog le .
com/group/talk.religion.
baha i / b rowse_ th r ead /
thread/9a6883eba05e6a2f#

تبلیغ  مجری  مهاجر  بهائیان 
از  فریبکارانه،  و  مخفیانه 

ازبکستان اخراج شدند!
دولت ازبکستان نیز در سال 2008 
از  که  را،  بهائیان مبلغ  از  تعدادی 
تبلیغ  برای  همسایه  کشور های 
بهائیت به آن کشور مهاجرت کرده 
و اقدام به تبلیغ مخفیانه بهائیت 

کشور اخراج نمود. این برنامه، پس   می کردند، از 
از مراقبت و کنترل اقدامات فریبکارانه بهائیان، 
کودکان و نوجوانان، در مرکز   به منظور تغییر دین 

بهائی تاشکند، به اجراء درآمد. 

ازبکستان،  دولت  امنیت  و  اطالعات  اداره 
به  را،  بهائی   15 خود  جاری  تجّسس های  در 
سال  زیر  1  نوجوانان  و  کودکان  تبلیغ  ت 

ّ
عل

که  کودکان  این  کرد.  دستگیر  بهائی،  آئین  به 

موافقت  بدون  هستند،  مختلف  شهر های  از 
کالس درس اخالق،  والدین خود، تحت عنوان 

کز بهائی برده شده بودند.  به مرا

کودکان را ابتدا پلیس به یك مرکز بازپروری  این 
پلیس  داد.  والدینشان  تحویل  سپس  و  برد 
کرده  تمام این جریانات را ضبط و فیلم برداری 
آسیای  کشور های  اخیرًا  است. 
مراقبت  و  کنترل   )CIS( میانه 
تشدید  را  بهائی  گروه های  ی  رو
فرقه  این  معتقدند  زیرا  کرده اند، 
روابطی با اسرائیل داشته و موجب 
جامعه  اخالقی  زیربنای  تخریب 
مسیحی  کشیش  های  می شود. 
فریبکارانۀ  تبلیغات  به  نیز 
نسبت  و  کرده  اعتراض  بهائیان 
درس  عنوان  تحت  تبلیغات،  به 
مسیحی  کودکان  به  اخالق، 

هشدار داده اند. 

دسامبر  در  نیز  مشابهی  اقدامات 
مقامات  مسؤول  توسط   2008
بهائیان  بود.  شده  گزارش  سمرقند،  در  دولتی 
دیگران،  کردن  بهائی  برای  تبلیغ  مسیر  در 
بهره  غیراخالقی  و  فریبکارانه  شیوه  های  از 
فرد  که  ازاین جهت  فریبکارانه   می گیرند. 
نمی شود  متوجه  بهائی،  برنامه  به  دعوت شده 
او  به  بهائی  تعالیم  و  گرفته  قرار  تبلیغ  که تحت 
دلیل  این  به  غیراخالقی،  و  است  شده  عرضه 
کمتر  و  ازهمه جابی خبر  نوجوانان  و  کودکان  که 

امروز،  همین  حتی 
بیت العدل جهانی مبلغان 
برای  را  مهاجران  و  سّیار 
مختلف  نقاط  در  سکونت 
کشور  این  به  اندونزی 
مهاجران  این  می فرستد. 
کارکنان تمام وقت دیانت 
تغییر  به  و  هستند  بهائی 
کیش دیگران می-پردازند 
خود  فعالیت  مسیر  در  و 
کشور  استراتژیك  اطالعات 
ارسال  اسرائیل  به  نیز  را 

می کنند.
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فعالیت  های  اصلی  این گونه  هدف  سال،  از15 
تبلیغی هستند. مکانیسم و روش مورداستفاده 
عبارت است از کالس  های اخالق برای کودکان 

و برنامۀ توانمندسازی برای نوجوانان!

و  غیراخالقی  پیچیده  شیوه  های  بهائیان 
مطالب نادرست و دروغین را برای شست وشوی 

آنان  ترغیب  و  مبتدیان  فکری 
می برند.  به کار  بهائیت،  به 
دارای  بهائیان  می رسد  به نظر 
سیاسی  برنامه  های  و  افکار 
باشند.  کی  خطرنا و  پنهان 
و  بی اطالع  و  معصوم  افراد 
و  آسان  اهداف  مطالعه،  بدون 
و  فکری  شست وشوی  قربانیان 
اقدام برای تغییر فریبکارانۀ دین 

هستند.

ایرانی االصل  طاهری،  سپهر 
به  مهاجر  بهائیان  از  یکی  انگلستان،  تبعۀ  و 
آموزش  به  اشتغال  پوشش  با  که  بود  ازبکستان 
داشت  اقامت  ازبکستان  در  انگلیسی،  زبان 
ولی پس از آشکار شدن فعالیت تبلیغی بهائی 
بهائی   14 همراه  به  ازبک،  کودکان  به  نسبت 
آن  مقامات  ازسوی  دیگر،  تی  تشکیال و  فعال 
در  سرانجام  و  گرفته  قرار  پیگرد  تحت  کشور 

کشور اخراج شدند. یخ 17 نوامبر 2009 از آن  تار

محل  به  ازبکستان  پلیس  مراجعه  هنگام  به 
در  درست  آنان  بهائیان،  تبلیغی  فعالیت 

برای  بهائی  تبلیغی  برنامۀ  اجرای  بحبوحۀ 
کودکان 10ساله بودند.

این  آیا   " پرسید  بهائیان  از  پلیس  که  هنگامی 
کودکان با اطالع و رضایت والدین خود در این 
دادند  پاسخ  شرکت  کرده اند؟"  آن  ها  برنامه  ها 
و  یم  باهم  می خور چای  فنجان  یک  یم  دار "ما 
کار رضایت اولیای  برای این 
مقامات  اطالع  یا  بچه  ها 

محلی ضرورتی ندارد!"

"آیا  پرسید  تعجب  با  پلیس 
و  نظر شما هم پیاله شدن  به 
چای خوردن افراد  بزرگ سال 
عادی  ساله،   10 اطفال  و 

است؟"

و  پرونده  تکمیل  از  پس 
کمه،  محا تشریفات  انجام 
کشور  از  مهاجر  بهائیان 
بهائیان  به  دیگران  تبلیغ  ممنوعیت  و  اخراج 

گردید.  محلی اعالم 

http://uzbecbahai.blogspot.com 
h t t p : / / b a h a i s m . b l o g s p o t .
com/2009/08/bahais arrested in uz 
bekistan for.html
کردن  بهائی  استفاده شده  به منظور  عناوین 

کودکان و نوجوانان
کشور های مختلف نشانگر آن  یافتی از  اخبار در
کردن  که بهائیان برای تغییر دین و بهائی  است 

دولت ازبکستان نیز در سال 2008 
که  را،  مبلغ  بهائیان  از  تعدادی 
تبلیغ  برای  همسایه  کشور های  از 
کرده  کشور مهاجرت  بهائیت به آن 
بهائیت  تبلیغ مخفیانه  به  و اقدام 
نمود.  اخراج  کشور  از   می کردند، 
و  مراقبت  از  پس  برنامه،  این 
کنترل اقدامات فریبکارانه بهائیان، 
و  کودکان  دین  تغییر   به منظور 
تاشکند،  بهائی  نوجوانان، در مرکز 

به اجرا درآمد. 



ء

شماره 13        بهار 99

155

عنوان  چهار  از  استفاده  با  نوجوانان،  و  کودکان 
فریبکارانه، فعالیت می کنند:

جلسات دعا،     - 1
حلقه های آموزشی، - 2
کودکان،- 3 کالس  های 
فعالیت توانمندسازی نوجوانان.- 4

ارائه  هرکدام  دربارۀ  توضیحاتی  ادامه،  در 
می شود.

1- جلسات دعا
بهائیان موظفند دوستان، همسایگان، بستگان 
دعا  جلسۀ  به  را  خود  مورداعتماد  همکاران  و 
نام  به  گرچه  ا این جلسات دعا،  کنند.  دعوت 
کردن افراد  خدا برپا   می شود، اما هدف آن پیدا 
به  که در مرحلٔه بعدی  مستعّد بی اطالع است 

حلقه های آموزشی منتقل می شوند. 

2- حلقه های آموزشی
جلب  برای  تبلیغی  دورۀ  یك  آموزشی  حلقۀ 
آموزش  پوشش  تحت  بهائیت،  به  دیگران 
کتاب  ها  این  در  است.  روحی"  "کتاب  های 
مختلف  ادیان  از  اقتباس شده  اخالقی  تعالیم 
مکتوبات  نام  به  عبدالبهاء،  و  بهاءاهلل  توسط 
کتاب ها،  این  مطالعة  با  می شود.  ارائه  بهائی 
می شود.  بهائی  فردی  به  تبدیل  یج  فرد  به تدر
مطالعاتی  حلقه های  قطعًا  کالس  ها  این 
طریق  از  کردن  بهائی  فرایند  بلکه  نیستند، 
به  که  یافتهاند  در بهائیان  است.  فریبکاری 
دسته  تبلیغ  برای  بهائیان  درآوردن  حرکت 

به  غیربهائیان،  توجه  یاد،  ز تعداد  با  و  جمعی 
را به  ویژه نهاد ها و  مؤسسات  مسؤول حکومتی 
کالس  های روحی  خود جلب می کند؛ درنتیجه 
آموزش  تکمیل  از  پس  هستند.  بهتری  روش 
فارغ التحصیل   می شود  فرد  روحی،  کتاب  های 
برعهده  دیگران  به  را  کتاب  ها  این  تبلیغ  و 
که آیین بهائی را قبول  کثریت افرادی  می گیرد! ا
کرده اند، نه به علت اعتقاد به بهاءاهلل، بلکه به 
علت عملکرد تبلیغی پیچیدۀ بهائیان است. 
درجهت  عمدتًا  روحی  کتاب  های  محتوای 
تبلیغ بهائیت است و با بحث  های اجتماعی، 
را  افراد،  آن  ها  با  طرفه  دو  گفت وگوی   به صورت 

به سوی بهائیت متمایل  می سازد.

بااین حال، در نهایت شگفتی، دستور به تبلیغ 
اسرائیلی  و  یهودی  افراد  حال  شامل  بهائیت، 
نمی شود! لذا تبلیغ بهائیت در اسرائیل ممنوع 
1994  بیت العدل  کتبر  ا  20 مورخ  )پیام  است! 
 1995 جوالی   23 پیام   و  بهائیان  به  جهانی 
 بیت العدل جهانی به سئوال یک فرد بهائی، از 

طریق داراالنشاء مرکز جهانی(.

افزایش  برای  روشی   ( کودکان  کالس  های   -3
بی دردسر جمعیت بهائی(

کالس  های  تشکیل  بر  یادی  ز کید  تأ بهائیان 
دارند.  غیربهائی  کودکان  برای  مختلف 
برنامۀ  درك  به  قادر  کودکان  که  است  بدیهی 
این  برگزاری  پردۀ  پس  در  بهائیان  مخفی 
بهائی  مقاومتی  هیچ  بدون  و  نیستند  دوره ها 
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نیز  کودکان  این  والدین  عالوه براین،  میشوند. 
به  دست رفته  می یابند،  از  را  خود  بچه  های  که 
کتاب  که  می شوند.  ازآنجا نزدیك  شدن  بهائی 
روحی 3، آموزش دروس امری به اطفال است، 
کتاب  آن  در  موجود  مطالب  به  مختصری  لذا 

اشاره   می شود:

)بهائی(  معنوی  روحیٔه  باید  آموزان  دانش   -1
به دست آورند، به عبارت دیگر بهاءاهلل را قبول 

کنند. 

کودکان .  2- آموزش "روش زندگی بهائی" به 

از  بخشی  که  عادت  هایی  ایجاد  در  سعی   -3
یست و حیات بهائی است.  روش ز

که در  هر جلسه با مناجات بهائی آغاز می شود 
رأس آن، چیزی جز تبلیغ بهائی، مناجات  های 
این  نیست.  بهائی  نوشته  های  و  بهائی 
و  همکاران  بستگان،  دوستان،  برای  مطالب 

که آمادگی دارند.  همسایگانی است 

کودکان  به  چرا  که  اینجاست  سؤال  کنون  ا
و  بهاءاهلل  کلمات  آموزش  باید  غیربهائی 
آموزش  امری  مناجات  های  حفظ  و  عبدالبهاء 
است  این  علت  به نظر  می رسد  شود؟  داده 
یا  است  بهائی  یا  فرد،  هر  بهائیان  می گویند  که 
بهائی  بعدًا  )یعنی  است!  نشده  بهائی  هنوز 

  می شود!(.

کالس  های نوجوانان   -4
کالس  های  کودکان 11 تا 15 ساله،  بهائیان برای 
کالس  ها نیز  آن  ها تبلیغ  نوجوانان دارند. در این 

مطرح  اخالقی  تعالیم  تحت عنوان  را  بهائیت 
نموده و در یک فرایند هدفمند و برنامه ریزی شده 
و تمرین شده در  مؤسسات آموزش مبلغ بهائی، 
کم اطالع و بی دفاع را ترغیب به بهائی  نوجوانان 

شدن می کنند.
در  کودکان  برتبلیغ  جهانی  کید  بیت العدل   تأ

ایران، علی رغم ممنوعیت
کشور  قانون گذاران  و  مقامات  کید  وجود  تأ با 
دین  یک  را  به عنوان  بهائیت  اینکه  بر  ایران 
تفکر  یک  را  آن  و  رسمیت  نمی شناسند،1  به 
یابی  ارز بیگانگان  به  وابسته  و  انحرافی 
و  همواره  مسؤوالن  درعین حال،   می کنند،2 
ایران:  اسالمى  جمهوری  اساسى  قانون  سیزدهم  اصل    .1
دینى   اقلیت های   تنها  مسیحى   و  کلیمى   زرتشتى ،       ایرانیان  
که  در حدود قانون  در انجام  مراسم  دینى   شناخته  مى شوند 
خود آزادند و دراحوال  شخصیه  و تعلیمات  دینى  بر طبق  آیین  

خود عمل  مى کنند.
پاسخ  در  ایشان  بهائیت:  دربارۀ  خمینى  امام  دیدگاه   .2
بهائى  کتب  مطالعۀ  جواز  عدم  یا  جواز  دربارۀ  سؤالى  به 
کنند.  ترک  باید  باشد  بین  در  انحراف  خوف  گر  ا فرموده اند: 
همچنین ایشان ازدواج با اعضای فرقۀ ضالۀ بهائى را باطل 
ج2،  ره،  امام  استفتائات  خمینى،  )امام  کرده اند.  اعالم 

ص04(. 
درباره  رهبری  معظم  مقام  ای،  خامنه  اهَّلل  آیت  دیدگاه 
بهائیت: ایشان نیز دربارۀ بهائیت و همچنین در جواز یا عدم 
جواز معاشرت و دادوستد با بهائى  ها و نیز حاضر شدن بر سر 
افراد  جمیع  مى فرمایند:  غذای  آن  ها  خوردن  و  سفره  آن  ها 
کفر و نجاست هستند و از غذا  فرقۀ ضالۀ بهائى محکوم به 
که با رطوبت مسری در تماس با  آن  ها بوده  و سایر چیز هایی 
چیزی،  با  تماس  آن  ها  و  در صورت  کرد  اجتناب  باید  است، 
مراعات مسائل طهارت دررابطه با  آن ها، نسبت به اموری که 
و  رفتار مدیران  ولى  به طهارت است، واجب است؛  مشروط 
معلمان و مربیان با دانش آموزان بهائى باید براساس مقررات 
قانونى و اخالق اسالمى باشد و همه مؤمنین باید با حیله  ها 
و  انحراف  از  و  نموده  مقابله  بهائیت  گمراه  فرقۀ  مفاسد  و 
کنند.  آن  ها نجس و دشمن  پیوستن دیگران به آن جلوگیری 
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که بهائیان  کرده اند  کارگزاران دولت ایران اعالم 
رأفت  و  شهروندی  حقوق  از  ایران  می توانند 
بهائیان  به  باشند.1 همچنین  برخوردار  اسالمی 
و مدیران و نمایندگان  جامعۀ بهائی ایران بار ها 
به  وابسته  تشکیالت  داشتن  که  شده  ابالغ 
شبکۀ جهانی و تابع  بیت العدل مستقر در حیفا 
تالش  تهاجمی  به منظور  تبلیغات  انجام  نیز  و 
ایران  اتباع  و سایر  کردن مسلمانان  بهائی  برای 

ممنوع است.2

از  آن  ها  ایمان شما هستند، پس فرزندان عزیزم جدًا  دین و 
کالم مراجع(. بپرهیزید )ویکى فقه، بهائیت در 

1. اصل 14 قانون اساسى جمهوری اسالمى ایران: به  حکم  
کم  اهَّلل  عن  الذین  لم  یقاتلوکم  فى  الدین  و  آیه  شریفه  "الینها
لم یخرجوکم  من  دیارکم  ان  تبروهم  و تقسطوا الیهم  ان  اهَّلل  
یحب  المقسطین " دولت  جمهوری  اسالمى  ایران  و مسلمانان  
موظفند نسبت  به  افرادغیرمسلمان  با اخالق  حسنه  و قسط 
و عدل  اسالمى  عمل  نمایند و حقوق  انسانى  آنان  را رعایت  
اسالم   برضد  که   دارد  اعتبار  کسانى   حق   در  اصل   این   کنند. 

وجمهوری  اسالمى  ایران  توطئه  و اقدام  نکنند.
کشور در ممنوعیت و غیرقانونى بودن  کل  2. حکم دادستان 

فعالیت بهائیان
h t t p s : / / w w w . f a r s n e w s . i r /
news/8711271271%20%20%20%20/
- و - نى نو قا - غیر - ئیت بها - له ضا - قه فر - ی لیت ها فعا

ع-است. ممنو
 گزارش خبرگزاری فارس، آیت اهَّلل قربانعلى دری نجف آبادی
وزیر اژ ه ای  محسنى  غالمحسین  به  خطاب  نامه ای   طى 
بر مبنى  اساسى  قانون  بیستم  اصل  به  اشاره  با   اطالعات، 
سوم و  بیست  اصل  نیز  و  ملت  افراد  همۀ  شهروندی   حقوق 
 قانون اساسى مبنى بر آزادی افراد برای داشتن هر عقیده ای
 اظهار داشت: "داشتن یك عقیده و مرام آزاد، ولى اعالن و ابراز
 و تبلیغ آن  به منظور تحریف افکار دیگران، جریان سازی و یا
گری و تشویش اذهان دیگران و  تبلیغ و تظاهر به قصد اغوا

 عناوین مشابه مجاز نمى  باشد."
اشخاص  "اساسًا  کرد:  کید  تأ ادامه  در  کشور  کل  دادستان 
و  اساسى  قانون  در  رسمیت داده شده  حقوقى  و  حقیقى 
دارند،  آزادی عمل  فعالیت  های موصوف  در  قوانین عادی، 
اما مبادرت به هرگونه فعالیتى، چه در قالب فردی، جمعى 

گرچه در مقایسه با بهائیان سایر  بهائیان ایرانی 
کشور ها متعصب تر و در انجام تبلیغ پیگیرترند؛ 
تبلیغی  فعالیت  که  کردند  ادعا  ابتدا  در  حتی 
شخصی  آن  ها  عبادی  اعمال  از  جزئی   آن  ها 
محسوب می شود؛ ولی هنگامی که حکم عام و 
میرزاحسین علی،  )بهاءاهلل  رهبران  آن  ها  قطعی 
بر اطاعت  گراف 93(، مبنی  پارا کتاب اقدس، 
حکومت  دستور های  و  احکام  از  بی چون وچرا 
رعایت  اولویت  همچنین  متبوع؛  دولت  و 

در  را  کشور  ارضى  تمامیت  و  ملى  امنیت  گر  ا تشکیالتى،  یا 
که  ع مى باشد و بدیهى است  معرض مخاطره قرار دهد، ممنو
کشور از اقتدار خود درجهت تامین مصالح عمومى  کمیت  حا
با  را  مقتضى  برخورد  و  نمود  خواهد  استفاده  ملى  منافع  و 

خاطیان خواهد داشت." 
و تشکیالت  و پیشینه شبکه  کارنامه  به  اشاره  با  وی سپس 
وجود  همچنین  و  بهائیت  ضالۀ  فرقۀ  اطالعاتى  ـ  سیاسى 
گفته  است:  فلسطین  اشغالى  سرزمین  های  در  آن  مرکزیت 
است  آن  از  کى  حا به دست آمده  قرائن  و  امارات  "مستندات، 
که تشکیالت مزبور با دشمنان خارجى ملت ایران در ارتباط 
با  مستحکمى  و  دیرینه  پیوند های  دارای  بوده،  مستقیم 
رژیم صهیونستى است و در ایران نیز به جمع آوری اطالعات 
اعتقادی مردم  پایگاه  های  و تخریب  نفوذی  فعالیت  های  و 

مبادرت مى نمایند."
وقت  دادستان  پیشین  دستورات  بر  کید  تأ با  پایان  در  وی 
دال   ،2631 سال  در  قضائیه  قوۀ  وقت  ریاست  و  کشور  کل 
فعالیت تشکیالتى جریان مذکور اعالن  بر ممنوعیت هرگونه 
داشته است: "تشکیالت فرقۀ ضالۀ بهائیت در تمامى رده  ها 
و  اسرائیل  به  وابستگى  آن  ها  و  بوده  غیررسمى  و  غیرقانونى 
خطر  آن  ها  و  محرز  اسالمى  نظام  و  اسالم  با  ضدیت  آن  ها 
ع  برای امنیت ملى مدلل و مستند است و الزم است با هر نو
که در حکم بدل از اصل عمل نمایند،  تشکیالت جایگزین نیز 

طبق مقررات برخورد شود."
وزارت  توسط  بهائیت  فرقه  غیرقانونى  تشکیالت  سران 
در  رسیدگى  حال  در  آنان  پرونده  و  شده  دستگیر  اطالعات 
کشور  کل  دستگاه قضائى است و با دستور دادستان محترم 
ادامه  آن  کامل  انهدام  تا  تشکیالت،  عناصر  با  قاطع  برخورد 

خواهد داشت.
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نیز  و  بهائی  احکام  بر  کشوری  و  مدنی  قوانین 
در  بهائیان  تبلیغ  مطلق  ممنوعیت  رعایت 
در  بهائی  تشکیالت  هرگونه  فقدان  و  اسرائیل 
فلسطین اشغالی، به مدیران  جامعۀ بهائی ایران 
خاطرنشان شد؛ ایشان به ظاهر اعالم اطاعت و 
تصمیم  این  بر  هم  کردند.  بیت العدل  انقیاد 
از  اساس،  آن  ها  براین  گذاشت.  صحه   آن  ها 
گزینش محافل محلی و ملی در ایران خودداری 
انتصابی، تحت  به تعیین هیئت  های  و  کردند 
عنوان هیئت خادمان و هیئت یاران، در سطح 
و  محدودتر  وظایف  شرح  با  کشوری،  و  شهری 

کمتر رضایت دادند. تعداد 

سایر  و  ایران  در  بهائی  که  جامعۀ  البته،  ازآنجا
دارد؛  در صورت  فرقه گرایانه ای  رفتار  کشورها، 
فعالیت  به  آشکار،  فعالیت  از  خطر  احساس 
چنانچه  و  متوسل  می شود  پنهانی  و  زیرزمینی 
با  منطبق  را  خود  برنامه  های  و  اهداف  نتواند 
هرچند  ـ  را  آن  ها  دهد،   نشان  کشوری  قوانین 
ـ  باشد  کشور  جاری  مقررات  و  قوانین  با  مغایر 
می کند  دنبال  نامحسوس  و  پنهانی   به صورت 
و  یک بام ودوهوا  سیاست  این  به  نیز  ایران  در   .

دوگانه متوسل شده است.

عملکرد  بیت العدل  یابی  ارز و  تفصیلی  بیان 
سایر  و  حیفا  در  آن  تابعۀ  و  مؤسسات  جهانی 
در  مؤسسات  بین المللی،  همچنین  کشورها، 
کنون به آن  مجال و فرصت فراخی  می طلبد و ا
می کنیم  اشاره  نکته  این  به  فقط  یم،   نمی پرداز
تشکیالت  تعطیلی  سو  یک  از  بیت العدل  که 

ممنوعیت  و  ایران  بهائیان  رسمی  جامعۀ 
ایران  در  را  تهاجمی  آن  ها  تبلیغ  فعالیت 
خالف  اقدامات  دیگر،  سوی  از  ولی   می پذیرد؛ 

زیر را انجام داده و می دهد: 

ـ ایجاد حدود 20 "دفتر امور خارجه" در کشور های 
امریکا،  که  تریبون  هایی  از  استفاده  و  خاص 
به  لفظی  حملۀ  برای  غربگرا  کشور های  و  پا  ارو

گذاشته اند.  ایران در اختیارشان 

با  مستمر  و  دائم  البی  و  ارتباط  و  تماس  ـ 
از  دعوت  و  مزبور  کشور های  سیاستمداران 
و  مخالف  گرایش  های  شاخص  نمایندگان 
جلسات  در  شرکت  برای  سیاسی،  یسیون  اپوز
و نشست  های ساالنه انجمن  ها و سازمان  های 
دوستداران  انجمن  همچون  آن،  به  وابسته 
امریکای  بهائی  انجمن مطالعات  ایران،  فرهنگ 

شمالی و... . 

ناراضی،  ایرانی  هنرمندان  به  پول  پرداخت  ـ 
و  مخملباف  محسن  و  بهاری  یار  ماز همچون 

سفارش فیلم  های تبلیغاتی به نفع بهائیان. 

آموزشی  قانون  مؤسسه  اقدامات خالف  توجیه  ـ 
بیهه  ـ  مؤسسه  بهائی(  )دانشگاه  ایران  در  بهائی 
عماًل  عالی،  آموزش  فعالیت  پوشش  با  که 
ـ با توسل به  اقدام به تربیت مبلغ بهائی  می کرد 

صحنه  ها و شعار های احساسی و دراماتیک. 

تبلیغ  درحوزۀ  خود،  کنونی  بحث  به  کنون  ا
ایرانی  کودکان  سازمان یافتۀ  و  تهاجمی  فعال، 
توسط تشکیالت بهائی ـ علی رغم ممنوعیت و 
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کشوری  نکوهش آن ازسوی مقامات و  مسؤوالن 
و  وجود  تأیید  با  باز  می گردیم.  بیت العدل  ـ 
و  "تعلیم  با  آشکار  مخالفت  عدم  و  همراهی 
یه بهائی، مبنی بر عدم مداخله در سیاست و  رو
اطاعت بهائیان از حکومت کشور متبوع خود" و 
ضمن اعالم قبول سیاست ظاهری "منع تبلیغ 
خودبسندگی  جامعۀ  و  دیگران  سازمان یافتۀ 

اقدامات  به  ایران"،  بهائیان 
پنهان کارانۀ زیر پرداخته است: 
راهکار های  از  استفاده  با  اواًل، 
شبکه  های  و  مجازی  فضای 
و  بهائی  رسمی  اجتماعی 
و  بهائی  جهانی  مرکز  به  وابسته 
مالی  کمک  و  پول  "پرداخت 
غیربهائیان"  خدمت  خرید  و 
مصی  همچون  )افرادی 
عالمه زاده،  رضا  علی نژاد، 
شبکه   ،)... و  بهاری  یار  ماز
تبلیغات  حجم  و   بین المللی 

ترغیب  و  تشویق  و  تبلیغ  برای  را  گسترد ه ای 
و  دولت  تخریب  و  فارسی زبانان  و  ایرانیان 
است.  کرده  سازماندهی  ایران  در  روحانیت 
"عصبۀ  از  محرمانه،  و  پنهانی  به طور  ثانیًا، 
به  همچنان  تا  است  خواسته  خود"  انتصابی 
ایرانی  اطفال  برنامه ریزی شدۀ  و  گسترده  تبلیغ 
تالش  و  اطفال  کالس  های  به  آنان  دعوت  و 
ادامه  در  دهند.  ادامه  آنان  دین  تغییر  برای 
کوتاهی از پیام  بیت العدل را، خطاب به  بخش 

درمورد  آسیا،  قار ه ای  اعضای هیئت مشاورین 
ایران مرور  می کنیم.1

فوریه  تاریخ 24  به  از  بیت العدل جهانی  پیام 
2013

به جناب آقای ........  مشاور قاره ای، هندوستان

 مطالب ذیل را – بدون ارسال تمام یا بخشی 
ً
لطفا

از متن آن به ایران – به آقای فرزاد همایونی ابالغ 
فرمایید:

و  امور  تمشیت  درخصوص 
فعالیت  بین  هماهنگی  ایجاد 
دیگر  و  )تبلیغ(  رشد  زمینۀ  در 
 ... بهائی  اقدامات  جامعۀ 
و  صحیح  بین  تشخیص 
حکمت  بین  و  غیرصحیح 
رعایت  ]نهان کاری  به منظور 
و  بهائی[  مصالح  جامعۀ 
افراد  دیدگاه  به  بی حکمتی، 
دارد  بستگی  آنان  قضاوت  و 
کالس  های درس  ارتباط با ضرورت ادامۀ  ... در 
که مستحضرید ... تجربیات  اخالق، همان طور 

کن هند،  بهائى سا افشین، دوست  برهان  آقای  از جناب   .1
و  آسیا  حوزۀ  قار ه ای  مشاور  و  بهائى  فعال  مبلغان  از  قباًل  که 
شخصى  دالیل  به  اخیر  سال  های  در  و  بوده  هند  شبه قارۀ 
ایشان،  با  بهائى  تشکیالت  تبعیض آمیز  رفتار  مشاهدۀ  و 
است،  کرده  کناره گیری  )بهائى(  امری  فعالیت  های  از 
ارزشمند  تحلیل  های  و  اطالعات  گذاشتن  به خاطردراختیار 
و  آمار  و  مدارک  برخى  و  ایران  و  هند  بهائى  جوامع  دربارۀ 
قدردانى  و  تشکر  صمیمانه  بهائى،  پیام  های  و  مکاتبات 
امیدوارم  ایشان،  برای  بازیابی سالمت  آرزوی  نموده، ضمن 

در مسیر مطالعات و تحری حقیقت خود موفق باشد.

و  وجود  تأیید  با  بیت العدل 
آشکار  همراهی و عدم مخالفت 
مبنی  بهائی،  رویه  و  "تعلیم  با 
سیاست  در  مداخله  عدم  بر 
حکومت  از  بهائیان  اطاعت  و 
کشور متبوع خود" و ضمن اعالم 
"منع  ظاهری  سیاست  قبول 
و  دیگران  سازمان یافتۀ  تبلیغ 
بهائیان  خودبسندگی  جامعۀ 
پنهان کارانۀ  اقدامات  به  ایران"، 

پرداخته است.
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نشان  نیز  بعد  به   1996 سال  از  بهائی  عالم 
که یکی از مؤثرترین فعالیت  ها در فرایند  می دهد 
آماری[  و  مقداری  توسعۀ  و  ]تبلیغ  جامعه سازی 
کودکان در سطح  کالس  های منظم برای  تشکیل 
کالس  تشکیل  عبارت،  این  از  ]منظور  محلی 

غیربهائی  کودکان  برای  تبلیغ 
در محله و همسایگی است[، 
تعلیم دیده  دوستان  اهتمام  به 
آموزشی  دوره  های  مؤسسه  در 

است... .

) بیت العدل(  اعلی  معهد 
 2010 رضوان  پیام  در 
به   ...  )1389 )اردیبهشت 
اشاره  هم زمان"  "واقعیت  دو 
 ... واقعیت  یک  است:  کرده 
کودکان  برای  کالس  تشکیل 
 ... بود  بهائی  خانواده  های 
که در  واقعیت دیگر این است 
مناطقی، اعم از شهر و روستا، 
بهائی  امر  تصدیق  آن  در  که 
باوجودی که  شده،  آشکار 

شرکت  مشتاق  غیربهائی  خانواده  های  کودکان 
کالس  ها بودند و با آغوش باز هم پذیرفته  در این 
آن  می گردید  از  مانع  مختلفی  عوامل  می شدند؛ 
که آن کالس  ها با نظم و ترتیب الزم، سال به سال، 
که  است  خشنودی  موجب  چقدر   ... شود  ارائه 
کالس  های سیستماتیک برای همگان  با تشکیل 
اهتمام  به  است[،  غیربهائی  کودکان  ]منظور 

دوستانی که توسط  مؤسسات آموزشی، در سراسر 
زوال  به  رو  دوگانگی  این  دیده اند؛  تعلیم  عالم 

است."

کتاب  های جدید برای تربیت معلمان کالس  های 
دو  این  بین  روحی،  توسط  مؤسسۀ  کودکان، 
مستمر  پیشرفت  و  واقعیت 
خواهد  سرعت  را  فرایند  این 
مواد  از  استفاده  بخشید. 
روحی  موجود  مؤسسه  درسی 
کالس  های درس اخالق  برای 
توان دهی  برنامه  همچنین  و 
بلکه  مفید،  نوجوانان  روحانی 

ضروری است ... .

علیا،  اعتاب  در  اعلی  معهد 
را  عزیز  دوست  آن  توفیق 
مسئلت  االهی  آستان  از 

 می نمایند.
با تقدیم تحیات

داراالنشاء  بیت العدل اعظم

نتیجه گیری
بررسی  به  مقاله  این  در 
تبلیغ  موضوع  در  بهائیان  عملکرد  و  برنامه  ها 
همین  به  شد.  پرداخته  بهائی  آیین  به  کودکان 
دلیل قدری دستور ها و رهنمود های  بیت العدل 
ی شد و  کاو کالس  های اطفال، وا برای تشکیل 
مشاهده شد که طبق آن دستورالعمل  ها بهائیان 
کالس  هایی را تشکیل دهند  کودکان  باید برای 

پیام  در  ) بیت العدل(  اعلی  معهد 
 )1۳89 )اردیبهشت   2010 رضوان 
... به دو "واقعیت هم زمان" اشاره 
کرده است: یک واقعیت ... تشکیل 
خانواده  های  کودکان  برای  کالس 
این  دیگر  واقعیت   ... بود  بهائی 
شهر  از  اعم  مناطقی،  در  که  است 
امر  تصدیق  آن  در  که  روستا،  و 
باوجودی که  شده،  آشکار  بهائی 
غیربهائی  خانواده  های  کودکان 
کالس  ها  این  در  شرکت  مشتاق 
پذیرفته  هم  باز  آغوش  با  و  بودند 
مانع  مختلفی  عوامل  می شدند؛ 
با  کالس  ها  آن  که  آن  می گردید  از 
سال به سال،  الزم،  ترتیب  و  نظم 

ارائه شود .
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کالس  های متنوع سرگرمی و بازی،  و با تشکیل 
جذب  کالس  ها  به  را  بیشتری  غیربهائی  افراد 
کردن  بهائی  ادامه  به منظور  در  سپس،  نمایند؛ 
کودکان مطالب اخالقی جالبی را از زبان رهبران 
بهائی  آیین  به  یج  و  به تدر کرده  بیان  بهائی 

دعوت نمایند. 

که  است  این  کار  این  پیامد های  از  یکی 
خانواده  های آنان نیز نسبت به بهائیت متمایل 
فعالیت  های  از  شواهدی  سپس    می شوند. 
کشور های  کودکان در  تبلیغی بهائیان نسبت به 
هند، سریالنکا، اندونزی، یمن و ازبکستان ذکر 
کشور های دیگر نسبت  که  و مشاهده شد  شد 
یادی  ز حساسیت  کودکان  تبلیغ  مسأله  به 
برای  بهائیان  که  روش  هایی  ادامه،  در  دارند. 

به کار  می گیرند  به صورت  کودکان  کالس  های 
مختصر ذکر شد. در انتها نیز موضوع مهم تبلیغ 
کودکان و نوجوانان در ایران و فرمان  بیت العدل 
این  در  ذکرشده  شواهد  شد.  بیان  کار  این  به 
مقاله انسان را به این موضوع رهنمون  می کنند 
که باید بیش از پیش مراقب برنامه  ها و اقدامات 
به  نسبت  همچنین  و  باشیم  بهائیان  تبلیغی 

کنیم.  کودکان توجه بیشتری 

کشور های  از  برخی  در  گرچه  اینکه،  مهم  نکتۀ 
دنیا تبلیغ کودکان و نوجوانان بی پناه جرم انگاری 
این  به  اسالمی  جمهوری  در  ولی  است،  شده 
و کودکان شیعی موجود در  پرداخته نشده  مهم 
ایران در حال حاضر بیشتر از هر وقت دیگری در 

معرض خطر تبلیغات بهائیان هستند.

منابع

1. h t t p s : / /www.payamha  i r an . o rg /
node/244

کنفرانس دارالتبلیغ  بین المللی در . 2 پیام  بیت العدل به 
حیفا ژانویه 2001.

3. https://www.payamha iran.org/node/39
کنفرانس . 4 به  خطاب  پیام  بیت العدل  از  ترجمه ای 

جهانی  مرکز  در  قار ه ای  مشاورین  هیئت  های 
بهائی، 28 دسامبر 2010

5. h t t p s : / /www.payamha  i r an . o rg /
node/259?language=fa

دفتر . 6 از  نوشتاری   – اجتماعی  اقدام  از  ترجمه ای 
جهانی  مرکز  در  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعۀ 

بهائی به تاریخ 26 نوامبر2012.
قار ه ای . 7 پیام  بیت العدل جهانی به هیئت مشاورین 

در هند  به تاریخ 24 فوریه 2013.
8. h t t p s : / /www.payamha  i r an . o rg /

node/124
کنفرانس . 9 به  خطاب  پیام  بیت العدل  از  ترجمه ای 

بین المللی  )هیئت  قار ه ای  مشاورین  هیئت  های 
ترجمۀ فارسی( 29 دسامبر 2015.

10. h t tps : / /www.payamha i ran .org /
node/125

بهائیان . 11 به  خطاب  پیام  بیت العدل  از  ترجمه ای 
  2 فارسی(  ترجمه  بین المللی  )هیئت  جهان 

ژانویه  2016.
�����
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تبلیغ تهاجمی بهائیان )تبهیه(

دکتر عبدالحسین فخاری
پژوهشگر حوزه دین



چکیده

اصطالحی  ی،  بهائی ساز معنای  به  تبهیه 
که با توجه به رفتار بهائیان در تبلیغ و  است 
کردن افراد مختلف بیان  کوشش برای بهائی 
عنصرى  بهائی،  آیین  تبلیغ  است.  شده 
کار  اصلی در اعتقادات بهائیت است. این 
از طرق مختلف مثل پیام هاى بیت العدل، 
نقشه  های  قاره اى،  مشاوران  اقدامات 
کالس هاى  بین المللی،  دارالتبلغ  زمان دار، 
روحی و اخیرًا با برنامۀ گفت وگوهاى هدفمند 
اقتصادى  اجتماعی  توسعۀ  برنامه هاى  و 
افراد  سپس  و  محلی  و  ملی  محافل  به  و... 
موظف  بهائی  هر  و  می شود  ابالغ  بهائی، 
تهاجمی  تبلیغ  برنامه  است.  آن  انجام  به 
به  هجوم  ی(،  )مسیحی ساز تنصیر  مثل 
ى  برانداز یك  و   جوامع  بر  کم  حا ارزش هاى 
با  اعتقادات خود  از  افراد  کردن  و خارج  نرم 
شگردهاى مختلف از جمله سوءاستفاده از 
نقاط ضعف و آسیب پذیر آن هاست. در این 
گون بهائیان برای  گونا مقاله به عملکرد های 
مؤسسات،  از  ی  بهره بردار همچون  تبلیغ، 
به منظور  بین المللی،  سازمان  های  و  نهاد ها 
تبلیغ و زیر پوشش قرار دادن نقاط مختلف 
شده  پرداخته  ی  انتحار تبلیغ  روش  نیز  و 

است. 

روحی،  کالس های  تبشیر،  کلیدواژه : 
اقتصادی،  اجتماعی  توسعه  برنامه های 
تبلیغ  المللی،  بین  مؤسسات  در  حضور 

انتحاری
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مقدمه

ى(،  بهائی ساز معنای  )به  »تبهیه«  اصطالح 
الهام گرفته از واژۀ اصطالحی مشهور و جاافتادۀ 
ی(  نصرانی ساز معنای  )به  »تنصیر«  یخی  تار
تبشیری  حرکت  های  و  تنصیر  دربارۀ  است. 
اختصار  به  و  شده  انجام  یادی  ز تحقیقات 
و  تبشیری  حرکت  همان  تنصیر  گفت  می توان 
کلیسا در طول  که ارباب  تبلیغ تهاجمی است 
مسلمانان  ی  نصرانی ساز برای  متمادی  ن  قرو
انجام  در بخش  های مختلف  و غیرمسلمانان 
به  نگاهی  غنامی،  )سعد  می دهند  و  داده 
کوثر معارف،  به مسیحیت،  شیوه  های دعوت 
١٤٢؛  تا  ص١١١   ،١٠ شماره   ،١٣٨٨ تابستان 
چگونگی  گلیان،  همتی  عبداهلل  همچنین: 
)=نصرانی  تنصیر  با  یسکو ها  مور یارویی  رو
 ،١٣٨٢ تابستان  شناخت،  ی،  اجبار کردن( 

شماره ٣٨، ص ١٨5 - ٢٠٦(.

تبلیغ مسیحیت  ابتدا روش  های  این مقاله  در 
سپس  می شود؛  بیان  به اختصار،  تنصیر،  و 
و  خود  آیین  تبلیغ  برای  بهائیان  روش  های 
سیستم  در  که  گونی  گونا نهاد های  همچنین 
نهاده اند،  بنیان  کار  این  برای  خود  تی  تشکیال

معرفی می شوند.

تبلیغ در مسیحیت

»تنصیر«  و  مختلف  افراد  کردن  مسیحی  برای 
و می رود.  رفته  به کار  آنان، شیوه  هاى مختلفی 

کرد:  از آن میان می توان به موارد زیر اشاره 

اعزام مبلغان رسمی و میسیونر ها برای همۀ - ١
طبقات، 

اعزام مبلغ در پوشش خدمات پزشکی،- ٢

پوشش - ٣ در  تبلیغ  و  آموزشی  کز  مرا ایجاد 
کودکان و نوجوانان و جوانان،  ی  کار رو تعلیم و 

و - ٤ گسترده  نشریات  انتشار  و  یع  توز و  چاپ 
تبلیغی، گون  گونا

و - 5 تلویزیونی  و  رادیویی  شبکه   های  ایجاد 
اینترنتی و تبلیغ از طریق آن ها،

و - ٦ اجتماعی  خدمات  سازمان   های  در  نفوذ 
مردم نهاد و تبلیغ غیرمستقیم، 

برای - ٧ نظامی  و  سیاسی  مهم  ارکان  در  نفوذ 
اجرا و تثبیت اهداف فرهنگی و توسعه ای،

و - ٨ جذب روشنفکران و اساتید و هنرمندان 
سازمان دادن برنامه  های ویژه برای آنان،

ظرفیت  های - ٩ از  ماهرانه  استفاده 
سازمان  های بین المللی به نفع اهداف تبلیغی 

خود،

از - ١٠ ملل  اعتقادی  فرهنگ  به  تهاجم 
و  فرهنگ  ها  آن  دادن  نشان  کارآمد  نا طریق 

ی برای تغییر دین در آن ها.  زمینه ساز

حرکت  و  کلیسا  ارباب  را  موارد  این  همۀ 
ارائۀ  و  می دهند  انجام  که  قرن هاست  تنصیر، 
ی  دشوار کار  فوق،  موارد  از  هریک  در  نمونه 
حرکت  توانسته اند  راه  ها  این  از  آن  ها  نیست. 
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توسعه ای خود را شتاب بخشند و زمینۀ تغییر 
محرومیت  های  از  که  مردمی  برای  را  دین 
فراوان رنج می برند و با استفاده از نقاط ضعف 
حداقل  یا  نصرانی  را  آن  ها  و  آورده  فراهم  آن  ها 
یك  نمایند.  نصرانیت  طرفدار  و  خوش بین 
فرقۀ  در  می توان  امروزه  را  حرکت  این  از  نمونه 

»شاهدان  مسیحی  تبشیرى 
تبلیغ  آن  ها  کرد.  »معرفی  یهوه 
کار  دستور  در  را  خانه به خانه 
توحیدی،  )محمدضیاء  دارند 
 ،Jehovah یهوه  شاهدان 

موجود در 

http://pajoohe.ir/ 

شاهدان ـ یهوه ـ 

J e h o v a h _ _ a - 4 0 0 8 6 . a s p x 
تبلیغی شیوۀ  این  به خاطر   و 

ی از روشنفکران و نظامات  مورداعتراض بسیار
گرفته اند و تبلیغ آن  ها در بعضی از  کشور ها قرار 
به دلیل عکس العمل و مناطق جهان   کشور ها 
دیگر ادیان  صاحبان  مخالفت  و  اعتراض   و 

 ممنوع شده است.

 برای مثال:

https://fa.euronews.com/2017/04/20/
russian court bans jehovah s wit 
nesses as extremist.

 

از  آن  ها با حدود چهارمیلیون نفر پیرو در بیش 
و  تهاجمی  تبلیغ  شیوۀ  با  دنیا  کشور  یست  دو
و  کتاب  و  نشریه  از  استفاده  نیز  و  خانه به خانه 
آن  ها  نشریۀ  دو  می کنند.  جذب  را  افراد  رسانه 
در  )١٩٤٦.م(  ی  بیدار و  )١٨٧٩.م(  تاور  واچ 
از  بیش  در  جهان،  سراسر  در  و  گسترده  سطح 
میلیون  ها  تیراژ  در  و  زبان  صد 
می شود.  منتشر  نسخه 
عنوان  تحت  دیگری  فرقۀ 
شیوۀ  همین  به  نیز  مورمونیسم 
و  آمریکا  در  یهوه  شاهدان 
نقاط  سایر  و  التین  آمریکای 
هستند  تنصیر  مشغول  جهان 
دوبرابر  تقریبًا  هم  آن  پیروان  و 

شاهدان یهوه شده است.

)GUTJAHR, Paul C. The 
Book of Mormon: A Bi 
ography. Princeton University Press, 
2012, pp 113 115.)

تبلیغ در بهائیت

ى  بهائی ساز براى  بهائی  تشکیالت  و  بهائیان 
به اضافۀ  شیوه ها،  همین  )تبهیه(،  مردم 
می گیرند.  به کار  را  دیگر  جدید  شیوه  های 
است،  بهائیان  برای  دینی  دستور  یك  تبلیغ 
ازنظر  نکند  تبلیغ  که  بهائی  یک  که  ى  به طور
در  هم  است.  مرده  بهائی  بهائی،  تشکیالت 
تشکیالت  هم  و  بهائی  اصلی  رهبران  سخن 

توانسته اند  راه  ها  این  از  آن  ها 
را  خود  توسعه ای  حرکت 
تغییر  زمینۀ  و  بخشند  شتاب 
از  که  مردمی  برای  را  دین 
رنج  فراوان  محرومیت های 
نقاط  از  استفاده  با  و  می برند 
آورده  فراهم  آن  ها  ضعف 
حداقل  یا  نصرانی  را  آن  ها  و 
نصرانیت  طرفدار  و  خوش بین 

نمایند. 
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اداره کنندۀ بهائیت یعنی بیت العدل، چنان بر 
دیگرى  مورد  هیچ  بر  که  می شود  کید  تأ تبلیغ 
می توان  را  آن  نمونۀ  نمی شود.  کید  تأ این گونه 
مبلغان  از  نخجوانی  علی  آقای  سخنان  در 
بیت العدل  تشکیالت  باسابقۀ  اعضای  و  مهم 
مؤسسۀ  در  سخنرانی  یك  در  که  کرد  مشاهده 
سال  در  النگهاین  در  بهائی  مطالعات  آلمانی 

کرده  تأسف  اظهار   ٢٠١٢
روش هاى  کنار  در  »چرا  که 
کالس هاى  مثل  تبلیغ  جدید 
سنتی  شیوه هاى  به  روحی، 
گمان  و  نمی شود  توجه  تبلیغ 
آن  با  بیت العدل  که  می رود 
درحالی که  است؛  مخالف 
روش  ها  آن  با  بیت العدل 
از  من  و  نیست  مخالف 
و  امریکا  کشور  سه  در  اینکه 
بهائیان  از  که  ژاپن  و  کانادا 
تبلیغ  به  دیدم  کردم،  بازدید 
سنتی توجه نمی شود، مریض 
از  که  است  روز  چند  و  شدم 

ارشادات  مطابق  می گوید  بعد  افتاده ام!«  غذا 
جناب عبدالبهاء باید هر بهائی حداقل در هر 
نباید  می گوید:  او  کند!  بهائی  را  نفر  یك  سال 
کهنه« و  پنداشت ایدۀ بیوت تبلیغی، »متاعی 
گروه های  »روشی قدیمی« است  و روش جدید، 
در  است.  نادرست  این  است.  مطالعه 
وجود  چیزی  چنین  اعلی  معهد  دستخط   های 

که  ندارد. هرگز!...حضرت بهاءاهلل می فرمایند 
در  امراهلل  تبلیغ  نمایید.  امراهلل  تبلیغ  باید  شما 
عبدالبهاء  حضرت  است.  فردی  وظایف  زمرۀ 
فرمود شما موظفید به گونه ای امر الهی را تبلیغ 
امر  جرگۀ  به  را  جدید  فردی  سال،  هر  که  کنید 

ید...« درآور

انجام  بیت العدل  بر  اخیر،  سال  های  در 
پیام  های  در  تبلیغ  این گونه 
بیشتری  کید  تأ متعددش 
ایران  بهائیان  به ویژه  کرده، 
تهییج  و  تحریک  همواره  را 
نوع  این  طریق  از  که  نموده 
همسایگان،  ی  رو تبلیغ 
بستگان  و  آشنایان  دوستان، 
انجام دهند  تبلیغی  کار  خود 
به  و  بهائی نمایند  را  افرادی  و 
وقعی  هم  قانون  و  حکومت 
همچون  که  را  تبلیغ  و  ننهند 
و  فردی  جنبۀ  عبادات، 
ترک  دارد،  تعطیل نشدنی 
با  دینی  احکام  زیرا  ننمایند، 
کمان تغییرپذیر نیست. )برای مثال  فرامین حا

ر.ک.: پیام رضوان ٢٠١٠، ١٢ اسفند ١٣٩١(

تبلیغ از طریق مؤسسات

آحاد  به کارگیرى  عالوه بر  بهائی  تشکیالت 
بهائیان در امر تبلیغ، از طریق ایجاد مؤسساتی 
مقاصد  تبلیغی،  باطنًا  ولی  پژوهشی،  به ظاهر 

توسط  بهائیت   1925 سال  در 
بین المللی  دفتر  شوقی افندی 
بهائی را در ژنو ـ شهر جامعه ملل ـ 
کرد. سپس با پایان جنگ  تأسیس 
سازمان  تشکیل  و  دوم  جهانی 
 1945 سال  در  متحد  ملل 
سازمان  این  به  ورود  به  اقدام 
بین المللی نمود و در سال 1947 
یک  به عنوان  امریکا  ملی  محفل 
سازمان  در  مردم نهاد  سازمان 
شد  نماینده  دارای  و  ثبت  ملل 
به  را  خود  جای  بعد  سال  که 

جامعۀ بین المللی بهائی داد. 
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خود را عملی می سازد. یکی از این مؤسسات، 
  )ABS(امریکا شمال  بهائی  مطالعات  مؤسسه 
کنفرانس  های ساالنه  ی  برگزار کارش  که  است 
ی  همکار با  تورنتو  کنفرانس  در  آنچه  )نظیر 
ساالنۀ  انتشار  داد(،  انجام  تورنتو  دانشگاه 
ی  ABS، برگزار نشریۀ مطالعات بهائی و بولتن 
کتاب و  سمینار های بین فصلی و چاپ و نشر 
حمایت از پایان نامه  ها به منظور گسترش دروس 
مرتبط  کرسی  های  ایجاد  است.  دانشگاهی 
مؤسسه  این  اهداف  ازجمله  نیز  بهائیت  با 
این  برنامۀ  در  همچنین  دانشگاه هاست.  در 
مطالعاتی،  گروه های  تشکیل  است:  موسسه 
ایجاد  مستعد،  دانشجویان  به  بورس  اعطای 
موضوعات  در  دانشگاهی  آموزشی  دوره  های 
و زمستانه(،  تابستانه  بهائی )مدارس  مختلف 
استفاده از مجلۀ مطالعات بهائی و سالنامه  ها 
جذب  درجهت  دیدگاه  ها  انعکاس  برای 
مؤسسه  این  فرهیختگان.  و  دانشگاهیان 
برمودا،  آرژانتین،  استرالیا،  در  شعبه  هایی 
پای  ارو انگلستان،  شیلی،  ن،  کامرو برزیل، 
پای آلمانی زبان، ایتالیا، ژاپن،  فرانسه زبان، ارو
گو،  توبا و  ترینیدا  جنوبی،  آفریقای  روسیه، 
این  از  دیگر  یکی  دارد.  ونزوئال  و  سنگاپور 
جهانی«  صلح  برای  »کرسی  مرکز  کز،  مرا قبیل 
در  امریکا  ملی  محفل  نظارت  تحت  که  است 
مریلند  دانشگاه  در  کالج پارک  در   ١٩٩٣ سال 
تأسیس  تعارض  و  توسعه  بین المللی  مرکز  در 
ارائه مدل بهائیت برای  برنامه  شد. هدف این 

که تبلیغ را در پوشش یک  صلح جهانی است 
از طریق دوره  های  دانشگاه  با  برنامۀ مشارکتی 
کنفرانس  های بین المللی  آموزشی و میزگرد ها و 

انجام می دهد.

حضور در سازمان  های بین المللی

سازمان  های  در  حضور  دیگر  تبلیغی  شیوۀ 
بهائیت   ١٩٢5 سال  در  است.  بین المللی 
بهائی  بین المللی  دفتر  شوقی افندی  توسط 
کرد.  تأسیس  ــ  ملل  جامعه  شهر  ــ  ژنو  در  را 
تشکیل  و  دوم  جهانی  جنگ  پایان  با  سپس 
به  اقدام   ١٩٤5 سال  در  متحد  ملل  سازمان 
در  و  نمود  بین المللی  سازمان  این  به  ورود 
یک  به عنوان  امریکا  ملی  محفل   ١٩٤٧ سال 
و  ثبت  ملل  سازمان  در  مردم نهاد  سازمان 
را  خود  جای  بعد  سال  که  شد  نماینده  دارای 
به جامعۀ بین المللی بهائی داد. از سال ١٩٧٠ 
مشورت  طرف  غیردولتی،  سازمانی  به عنوان 
ملل  سازمان  اجتماعی  ـ  اقتصادی  کمیسیون 
کو سوک( شد و از آن به بعد نمایندۀ بهائیان  )ا
یداد های مختلف سازمان ملل  در مجامع و رو
در همه جا حضور یافته و مشارکت دارد و خود 
را نمایندۀ پنج ملیون بهائی در ١٩٠ محفل ملی 
و  محلی  محفل   ١٧٠٠٠ و  مستقل  محفل   ٤٦ و 

... معرفی می کند.

(Warburg, Margit, Citizens of the 
World: a history and sociology of the 
Bahais in a globalisation perspective, 
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Leiden, Boston: Brill, 2006, P500.) 

از  استفاده  برای  را  آن  ها  دست  موقعیت،  این 
کشور های  برای حضور در  عنوان سازمان ملل 
آژانس  های  و  ادارات  به عنوان  و  مختلف 
یونسکو،  قبیل  از  ملل  سازمان  تخصصی 
یونیسف و شورای حقوق بشر باز کرده و درظاهر 
و  بین المللی  سازمان  یك  نمایندۀ  به عنوان 
امکان  همه گونه  بهائیت...  تبلیغ  برای  درواقع 

عمومی را برای اهداف خود به  کار می گیرند. 

مقر های  در  دفاتری  شیوه،  این  با  بهائیت 
نمایندگانی  و  ژنو  و  نیویورک  در  ملل  سازمان 
در  ملل  سازمان  کمیسیون  های  و  دفاتر  در 
گو و  آدیس آبابا، بانکوک، نایروبی، روم، سانتیا
نیویورک آن  ها هر هفته چند  یتنام دارد. دفتر  و
کمیتۀ  نوبت با ٣ نفر از اعضای بیت العدل  که 
تشکیل  را  خارجه  امور  دفاتر  ی  سیاست گذار
نفر   ٢٠ دفتر  این  می گیرند.  تماس  می دهند، 
 ٩ سال  هر  آن  برجستۀ  کارکنان  و  دارد  کارمند 
جهانی  مرکز  نشست  های  و  جلسات  در  روز 
بهائی حضور دارند. همچنین دفتری با حدود 
ژنو  در  ملل  سازمان  پایی  ارو مقر  در  کارمند   ١٠
می نماید.  دنبال  را  اقدامات  همین  که  دارد 
بیت العدل،  هدایت  و  زیرنظر  جامعه  این 
نیز  و  سایت  در  که  می کند  صادر  بیانیه  هایی 
فصلنامه اش به نام »کشور واحد« به زبان  های 
و  روسی  آلمانی،  چینی،  فرانسه،  انگلیسی، 
پی  بیت العدل  در  می شود.  منتشر  اسپانیائی 
گذار بهائیت از دوره  هایی  که پس از  آن است 

مظلومیت،  مجهولیت،  مراحل  را  آن  که 
که  مراحلی  به  می نامد،  رسمیت  و  انفصال 
ملی  حکومت  استقالل،  مراحل  را  آن  ها 
بهائی  بین المللی  حکومت  سپس  و  بهائی 
می خواند، برساند و برای رسیدن به آن از سال 
و  دیده  تدارک  را  متعددی  ١٩٦٣برنامه  های 
اجرا نموده و بعضی را درحال اجراست: برنامه 
5ساله )١٩٧٤- برنامه  ٩ساله )١٩٦٤-١٩٧٣(؛ 
)١٩٨٠-١٩٨٦(؛  ساله   ٧ برنامه  ١٩٧٩(؛ 
٣ساله  برنامه  )١٩٨٧-١٩٩٢(؛  ساله   ٦ برنامه 
)١٩٩٦-٢٠٠٠(؛  ٤ساله  برنامه  )١٩٩٣-١٩٩٦(؛ 
5ساله  برنامه  )٢٠٠٠-٢٠٠١(؛  یک ساله  برنامه 
-٢٠٠٦( دوم  ساله   5 برنامه  )٢٠٠١-٢٠٠٦(؛  اول 

٢٠١١(؛ برنامه 5 ساله سوم )٢٠١١-٢٠١٦(؛ برنامه 
نموده  تنظیم  را   )٢٠١٦-٢٠٢١( چهارم  ساله   5
نقشه  های  دوم،  بخش  عطف،  )نقطۀ  است 
کتبر  ا  ٢٩ مورخ  سند  اساسی،  مفاهیم  جهانی: 
كارگاه  مخصوص  ٢٠٠5، تهیه شده توسط لجنۀ 
بهائی،  جهانی  مركز  در  ارائه شده  نمایشي، 

ترجمۀ مهندس خسرو دهقانی(.

یرپوشش قرار دادن نقاط مختلف  ز

به  توجه  با  )بیت العدل(  بهائی  تشکیالت 
و  فرهنگی  تنوع  جهان،  جغرافیایی  گستردگی 
میزان توانایی  های بهائیان در هر نقطه، از سال 
تا  گذاشت  به اجرا  را  مختلفی  اقدامات   ١٩٩٠

بتواند همۀ نقاط را در جهان پوشش دهد.
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 _ آموزشی  برنامۀ  اجرای  اقدامات،  آن  از  یکی 
را  برنامه  تبلیغی روحی است. بیت العدل  این 
برای همۀ نقاط تدارک دیده است که به صورت 
مورد  بهائیت  شعار های  و  اهداف  آرام،  و  نرم 
شود.  واقع  سلیقه ای  نوع  هر  قبول  و  توجه 
مجموعه  از  آموزشی  کتاب   ٨ تابه حال 
و  عمومی  مفاهیم  از  که  روحی  کتاب  های 

منتشر  می شوند،  آغاز  مشترک 
در  است  قرار  و  است  شده 
منتشر  دیگر  کتاب   ١٠ آینده 
 ١٨ به  آن  ها  تعداد  و  شود 
یس این  کتاب برسد. برای تدر
آموزش  را  معلمانی  کتاب  ها 
تویتر  آن  ها  به  که  می دهند 
می کنند  سعی  و  می گویند 
کتاب  های  معلمان  حتی 
یج از غیربهائیان  اولیه را به تدر
روحانی،  حیات  دهند.  قرار 
کالس  های  خدمت،  به  قیام 

کتاب  پنج  و جوانان،  کودکان، دو مظهر ظهور 
کتاب  های  اولیۀ روحی هستند. پس از آموزش 
و  عهد  موضوع  به  هشتم  کتاب  در  اولیه، 
کید  ی از ناقضان و معاندان امر تأ میثاق و دور
اول،  واحد  روحی،  هشتم  )کتاب  می کنند 

پنجم و بخش سی وششم(.  بخش بیست و

آموزش  نوین  روش  براساس  مجموعه  این 
مثل  جهان  از  نقاطی  در  )که  غیرمستقیم 

شده(،  اجرا  کفلر  را بنیاد  توسط  کلمبیا 
ن  بدو افراد  جذب  به  تا  شده  ی  کپی بردار
کنش  های  وا ایجاد  و  آن  ها  اعتقادات  تحریک 
برنامۀ   ٤ همچنین  بپردازد.  آن  ها  در  تدافعی 
ی نوجوانان،  کودکان، توانمندساز درس اخالق 
کالس  های جوانان و نیز مناجات و حلقه  های 
تبلیغی   _ آموزشی  فعالیت  های  مطالعاتی، 

بهائیان را تشکیل می دهد.

برنامۀ  این  اجرای  برای 
غیرمستقیم  تبلیغی   _ آموزشی 
بیت العدل  مستقیم،  و 
روستا/  جغرافیایِی   ساختار 
در  را  کشور  ایالت/  شهر/ 
داده  تغییر  خود  تقسیم بندی 
)خوشه(  کالستر١  اصطالح  و 
شهر  یک  معادل  که  را 
به کار  می شود،  گرفته  کوچک 
لحاظ  به  کالستر ها  می برد. 
بهائی  تبلیغی  فعالیت  های 
می شوند.  بندی  دسته   A,B,C,D گروه   ٤ در 
A  کالستر کالستر و  کم فعالیت ترین   D کالستِر

کالستر هستند. موفق ترین 

کاماًل   )IPG( گستردۀ رشد برنامۀ   A کالستر در 
به عنوان  آن  تبلیغی  فعال  افراد  و  نهادینه شده 
ــ  ملی  سطح  در  به ویژه  ــ  ذخیره  مهاجران 
شوند.  منتقل  دیگر  کالستر های  به  می توانند 

1. Cluster

بیت العدل  قرار  بیانیۀ  طبق 
دارای  کالستر های  تعداد  بود 
پایان  تا   )IPG( رشد  برنامۀ 
سوم  پنج سالۀ  تبلیغی  برنامه 
برسد.   5000 به   )2016 )سال 
که  می دهد  برنامه  نشان  این 
چگونه بیت العدل  با این نقشۀ 
تقسیم بندی  و  جغرافیایی 
سازی  بهائی  دنیا،  خوشه ای 
نهاد های  توسط  را  جهانی 
قرار  هدف  خود  زیرمجموعۀ 
گذاشته است.  داده و به اجرا 
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تحکیم  و  توسعه  پروسۀ  در  همچنین  آن  ها 
کرد.  خواهند  خدمت   D و   C کالستر های 
موظفند  فعال تر  و  قوی تر  کالستر های  درواقع 
طبق  کنند.  فعال  را  ضعیف تر  کالستر های 
کالستر های  تعداد  بود  بیت العدل  قرار  بیانیۀ 
دارای برنامۀ رشد )IPG( تا پایان برنامه تبلیغی 
برسد.   5٠٠٠ به   )٢٠١٦ )سال  سوم  پنج سالۀ 

می دهد  برنامه  نشان  این 
بیت العدل  با  چگونه  که 
و  جغرافیایی  نقشۀ  این 
دنیا،  خوشهای  تقسیم بندی 
ی جهانی را توسط  بهائی ساز
خود  زیرمجموعۀ  نهاد های 
به اجرا  و  داده  قرار  هدف 

گذاشته است. 

سالیان  طول  بیت العدل  در 
از  بهره گیری  با  نموده  تالش 
بین المللی،  سیاسی  شرایط 

کشور های  در  خود  تبلیغی  توان  و  قدرت  از 
سیاسی  آرای  و  درحال توسعه  و  توسعه یافته 
و  ملی  اجالس  و  مجمع  صد ها  در  آن  ها 
یک  به عنوان  نموده،  استفاده  بین المللی 
اقلیت دینی صلح دوست و عالقه مند خدمت 
حکومت هاى  آزارواذیت  مورد  که  اجتماع  به 
خود  نفع  به  را  بیانیه  هایی  شده،  واقع  اسالمی 
گسترده و سازمان یافتۀ افراد و  بگیرد. تبلیغات 
نهاد های بهائی و حمایت  های متنوع نخبگان 
کشور های  در  غیررسمی  و  رسمی  نهاد های  و 

نفر  ده هاهزار  شده  موجب  آن ها،  از  مختلف 
از  اطالعی  آنکه  ن  بدو مختلف  کشور های  در 
نسبت  باشند،  داشته  آن  ها  اصلی  منویات 
شیوۀ  این  کنند.  همدردی  احساس  آنان  به 
کشور ها  از  ى  بسیار در  کنون  ا تهاجمی،  تبلیغ 
 9 بیت العدل  مورخ  )پیام  اجراست  حال  در 
نگاهی  ر.ک:  بیشتر  مطالعه  برای   .2018 نوامبر 
سازمان  تأسیس  به  تحلیلی 
بهائی،  جهانی  توسعۀ  جدید 
بهائی شناسی،  فصلنامه 
شماره ٧ و ٨، پاییز و زمستان 

١٣٩٧، ص ٣٦ - ٤٩(.

نهاد های مرتبط با تبلیغ

این  در  که  نهادهایی 
ایجاد  تبلیغ  براى  تشکیالت 

شده اند، عبارتند از:

بین المللی.  دارالتبلیغ   .١
تی  تشکیال نمودار  در 
مهم،  بسیار  نهاد های  از  یکی  بیت العدل، 
هیأت  های  سپس  و  بین المللی  دارالتبلیغ 
است.  معاونان  هیأت  های  و  قار ه ای  مشاوران 
یجی »ایادیان  با توجه به فوت و درگذشت تدر
که  بهائیت(  اول مبلغان جهانی  امراهلل« )نسل 
فعالیت  های  تهییج  و  تبلیغ  در  مهمی  نقش 
داشتند،  بهائیان  مهاجرتی  و  تبلیغی 
تأسیس  به  اقدام   ١٩٨٠ دهه  بیت العدل  در 
هم  تا  کرد  مؤثری  و  مناسب  حقوقی  نهاد های 

مشاوران  هیات های  اعضای 
نفرند   81 جمع  در  که  قار ه ای 
قاره  هر  برای  آن  ها  تعداد  و 
متفاوت است، ازسوى بیت العدل 
انتخاب  ساله   5 دوره  های   برای 
می شوند. آنان امور مربوط به تبلیغ 
و تحکیم و صیانت در جوامع بهائی 
را برعهده دارند و به تبلیغ و تبیین 
تحکیم  بیت العدل  و  دیدگاه های 
دیگران  و  بهائیان  نزد  آن  جایگاه 

می پردازند. 
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هم  و  کنند  پر  به خوبی  را  ایادیان  حضور  خأل 
بیت العدل  فعالیت  زیرنظر  صددرصد  به طور 
که  نفرند   ٩ دارالتبلیغ  اعضای  نمایند. 
بیت العدل  برای مدت 5 سال آن  ها را انتخاب 
مرکز  در  دارالتبلیغ  استقرار  محل  می کند. 
اسرائیل  حیفاى  بیت العدل  در  بهائی  جهانی 
بین المللی  دارالتبلیغ  اهمیت  در  است.  واقع 
از  که  سالی  چندین  طول  در  که  بس  همین 
که  جدیدی  افراد  می گذرد،  نهاد  این  تأسیس 
از  همگی  بیت العدل  درآمده اند،  عضویت  به 

اعضای دارالتبلیغ بین المللی بوده اند! 

اعضای  قاره ای.  مشاوران  هیأت  های   .٢
جمع  در  که  قار ه ای  مشاوران  هیات  های 
متفاوت  قاره  هر  برای  آن  ها  تعداد  و  نفرند   ٨١
 5 دوره  های  بیت العدل  برای  ازسوى  است، 
به  مربوط  امور  آنان  می شوند.  انتخاب  ساله 
را  بهائی  جوامع  در  صیانت  و  تحکیم  و  تبلیغ 
دیدگاه  های  تبیین  و  تبلیغ  به  و  دارند  برعهده 
بهائیان  نزد  آن  جایگاه  تحکیم  بیت العدل  و 
نقش  همچنین  آنان  می پردازند.  دیگران  و 
تبلیغی  برنامه  های  اجرای  در  قابل توجهی 
در  آموزشی  مؤسسات  فعالیت  و  بهائی 
کالستر ها را دارند و به همراه معاونان  چارچوب 
 _ تبلیغی  انسانی  ی  نیرو فقرات  ستون  خود، 
 ٤٠ تا   ٣5 حدود  هستند.  بهائی  امر  تی  تشکیال
را  ای  قاره  مشاوران  هیأت  های  افراد  درصد 

افراد ایرانی االصل تشکیل داده اند.

هیأت  های  اعضاى  معاونان.  هیأت هاى   .٣
دو  در  و  مشاوران  هیأت  های  زیرنظر  معاونان 
می کنند.  فعالیت  صیانت،  و  تبلیغ  بخش 
کندگی  پرا و  گستردگی  به  باتوجه  آن  ها  تعداد 
نیز  را  آن  ها  است.  متفاوت  بهائی  جوامع 
دوره  های  برای  قاره  هر  مشاوران  هیأت هاى 
و  محلی  و  ملی  محافل  به  و  منصوب  ساله   5

منطقه اى معرفی می کنند.

بین المللی،  دارالتبلیغ  شد،  ذکر  چنانکه 
هیأت هاى  و  قاره اى  مشاوران  هیأت  های 
نقاط  براى همۀ  به طور سازمان یافته،  معاونان، 
عالوه بر  تا  نموده اند  تعیین  مبلغانی  زمین، 
نقطه،  هر  در  بهائی  فعلی  اعضاى  صیانت 
و  کنند  سازماندهی  نیز  را  غیربهائیان  تبلیغ 
جدید  افراد  منطقه،  هر  بهائیان  سایر  و  خود 
اصلی  بار  کنند.  اضافه  بهائیت  سازمان  به  را 
اینان  به عهدۀ  ى(،  )بهائی ساز تبهیه  مدیریت 
است. اعزام مبلغ و سرکشی به نقاط مختلف 
تبلیغی،  نتایج  پایش مستمر  و  بررسی  و  جهان 
نتایج  و  انجام  بین المللی  دارالتبلیغ  زیرنظر 
می شود.  گذاشته  بیت العدل  اختیار  در 
چنانکه مالحظه می شود، فردى همچون علی 
از سوی  سه ماهه  یت  مأمور یك  در  نخجوانی 
کانادا و ژاپن  کشور امریکا و  همین نهاد، به سه 
اعزام شد. او با فراست نقاط ضعف تبلیغی را 
کنفرانس  در  و  نمود  شناسایی  مناطق  این  در 
تبیین  را  چالشی  نقاط  این  آلمان،  در  خویش 
کرد. او خواسته است  و براى آن  ها راه حل ارائه 
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که طبق نصوص، به شکل سنتی و به خواست 
جناب عبدالبهاء، دست کم هر بهائی در طول 
تبلیغ  شکل  این  کند.  بهائی  را  نفر  یك  سال 
و  داشت  مثبتی  نتایج  بهائیت  براى  تهاجمی 
به جرگه  را  کسانی  توانستند  نقاط مختلف  در 
بهائی  تشکیالت  اینکه  کنند.  وارد  بهائیت 
گستردگی در نقاط مختلف  ادعا می کند از نظر 
کیش است، )به فرض صحت(  جهان، اولین 
توسط  که  است  تهاجمی  تبلیغ  این  نتیجۀ 
از  بیت العدل  زیرنظر  بین المللی  دارالتبلیغ 

حیفا رهبرى می شود.

پوشش  در  تبلیغ  تهاجمی،  تبلیغ  از  دیگر  نوع   
آموزش و خدمات است. ادارۀ توسعۀ اقتصادی 
به  وابسته  مؤسسۀ  یک  بهائی،  اجتماعی  ـ 

که پروژه  هایی را برای  بیت العدل  در حیفاست 
تبلیغ بهائیت در پوشش برنامه  های بهداشتی، 
و  سازماندهی  یستی،  ز محیط  و  آموزشی 
کالس  تشکیل  از  برنامه  ها  این  می کند.  اجرا 
آموزشی  برنامۀ  تا  گرفته  دبستانی  مدارس  و 
و  ی  کشاورز آموزش  برنامه  های  کالج، 
پایدار  توسعۀ  و  جنگل  ها  ی  بازساز بهداشتی، 
پوشش  بهترین  که  می گیرد  دربر  را  روستایی 
)آن  است  بهائیت  تبلیغی  برنامه  های  برای 
تابع  هم اغلب زیرنظر سازمان  های بین المللی 
بیت العدل  آمار،  آخرین  طبق  ملل(.  سازمان 
اجرا  را  سطح  این  در  پروژه   ١5٠٠ سال٢٠١٦،   تا 
 ٧ و  آموزشی  برنامۀ   ٦٠٠ از  بیش  است.  کرده 
ایستگاه رادیویی به تبلیغ برنامه  های آموزشی، 
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که درضمن  ی پرداخته اند  کشاورز بهداشتی و 
تعالیم  و  برنامه  ها  دربارۀ  را  گزارش  هایی  آن 
ادارۀ  تأسیس  گرچه  ا می کنند.  منتشر  بهائی 
که  العدل،  بیت  اجتماعی  ـ  اقتصادی  توسعه 
دارد،  به عهده  را  فوق  برنامه  های  هماهنگی 
فعالیت  ها  این  ولی  شد  اعالم   ١٩٨٣ سال  در 

شده  آغاز  قبل  سال  ها  از 
مؤسسۀ  به  آن  نام  اخیرًا  بود. 
اجتماعی  ـ  اقتصادى  توسعۀ 

تغییر یافته است.

فعالیت  های  از  بخشی 
از  اجتماعی  ــ  اقتصادی 
و  بنیاد ها  مؤسسات،  طریق 
آموزشی،  نهاد های غیردولتی 
و  اجتماعی  فرهنگی، 
بهائی  ــ  یست محیطی  ز
اسامی  که  می گیرد  صورت 

نور  دانشگاه  است:   زیر  قرار  به  آن  ها  از  برخی 
کروز  سانتا شهر  در   ١٩٨5 سال  در  )تأسیس 
علمی  مؤسسه  دانشجو(؛   ٤٠٠ ساالنه  با  بولیوی 
کلمبیا(؛  فوندایک ) تأسیس در سال ١٩٧٤ در 
مؤسسه توسعه عصر جدید ) تأسیس در ١٩٨٧ 
با ساالنه  ماهاراشترا(  )ایالت  پنج گنی هند  در 
ـ  ٨٠٠ دانشجو(؛ بنیاد بدیع )مؤسسه غیردولتی 
چین  کائو  ما در   ١٩٩٠ سال  در  که  غیرانتفاعی 
را  چین  در  آموزشی  برنامه  های  و  شد  تأسیس 
یلیام موتله ماستال )در  طراحی می کند(؛ بنیاد و

سال ١٩٨٣ فعالیت خود را در کشور زامبیا آغاز 
کرد و درحال حاضر ١٢٠ دختر را آموزش می دهد 
تولید  ی،  مزرعه دار تعلیمات حرفه ای شامل  و 
نظافت  و  بهداشت  صنایع،  موادغذایی، 
طاهره  عدالت  بنیاد  می کند(؛  ارائه  را  و... 
کمک  هدف  با  امریکا  در   ١٩٩٧ )تأسیس 
و  مهاجر  دختران  و  زنان  به 
آسیب دیدۀ  و  بی سرپرست 
مونا  بنیاد  اجتماعی(؛ 
با هدف  اسپانیا  در  )تأسیس 
و  یست  ز محیط  به  کمک 
معرض  در  حیوانات  حفظ 
بنیاد  رّبانی؛  بنیاد  نابودی(؛ 
دانشگاه  )مؤسس  کرده 
UNED(؛  توسعه  و  آموزش 
تسلیمی  بنیاد  عهدیه؛  بنیاد 
دانشگاه  ها  با  )مشارکت 
برای تأسیس دوره  های آموزشی درباره بهائیت 
در  الندگ  دانشگاه  ورقا؛  بنیاد  اخالق(؛  و 

سوئیس.

تحقق  بیت العدل  برای  که  می شود  اضافه 
امکاناتی  عالوه بر  خود  تبلیغی  اهداف 
چاپ  مؤسسه   ٣٣ از  فوق،  امکانات  مانند 
چندین  تلویزیونی،  رادیو  ایستگاه   ٧ بهائی، 
١٢٣ مشرق االذکار ملی  و  مشرق االذکار موجود 
خود  امکانات  همچنین  ساخت،   دردست 
آبابا،  کمیسیون  های سازمان ملل در آدیس  در 

و  خارجه  امور  دفاتر  آژانس  ایجاد 
قابل توجه  اقدامات  از  دیپلماتیک 
بیت العدل  در  تأمل برانگیز  و 
دفاتر  این  است.  اخیر  سال هاى 
قوانین  با  تطابق  لحاظ  به  گرچه 
شائبه،  ایجاد  عدم  و  کشوری 
به عنوان اداره  های زیرنظر محافل 
عماًل  ولی  شده،  تعریف  ملی 
ادارۀ آن  ها  برنامه ریزی و  فعالیت، 

زیرنظر مستقیم بیت العدل  است. 
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یتنام، بهره  گو و و بانکوک، نایروبی، رم، سانتیا
می برد.

ایجاد آژانس دفاتر امور خارجه و دیپلماتیک از 
بیت العدل  تأمل برانگیز  و  قابل توجه  اقدامات 
به  گرچه  دفاتر  این  است.  اخیر  سال هاى   در 
ایجاد  عدم  و  ی  کشور قوانین  با  تطابق  لحاظ 

اداره  های  به عنوان  شائبه، 
تعریف  ملی  محافل  زیرنظر 
فعالیت،  عماًل  ولی  شده، 
آن  ها  ادارۀ  و  برنامه ریزی 
بیت العدل  مستقیم  زیرنظر 
امور  دفتر  عملکرد   است. 
عملکرد  شبیه  خارجه، 
یک  در  خارجه  امور  وزارت 
کنون ٢٠ دفتر  دولت است. تا
کشور های  در  خارجه  امور 
امریکا،  اتریش،  استرالیا، 
کلمبیا،  کانادا،  برزیل، 
هلند،  آلمان،  فرانسه، 
افریقای  کنیا،  ایرلند،  هند، 

انگلستان  اوگاندا،  ترکیه،  اسپانیا،  جنوبی، 
ازنظر  است.  شده  فعال  و  ایجاد  کستان،  پا و 
از  عبارت  خارجه  امور  دفتر  بیت العدل، 
و  مدیر  یک  شامل  نفره  پنج  یا  سه  گروه  یک 
که هریک به طور تخصصی  اعضای تیم است 
وزارت خانه  ها  سفارت خانه ها،  امور،  اولیای  با 
بین المللی،  و  ملی  غیردولتی  سازمان  های  و 

ی  مجاز فضا های  جرائد،  اصحاب  و  رسانه  ها 
کشور تماس  برگزارکنندگان سمینار ها در هر  و 
انتقاد  بهائیت،  اهداف  توجیه  ضمن  گرفته، 
دارند.  کار  دستور  در  را  ایران  حکومت  از 
حضور  با  کنفرانسی  گذشته  سال  چند  در 
ن  فریدو و  ارباب  بیت العدل  )فرزام  نمایندگان 
نمایندگان  و  جواهری( 
مؤسسۀ  و  داراالنشاء 
دفتر  جهانی،  رفاه  مطالعات 
دفتر  عمومی،  اطالعات 
اجتماعی  ـ  اقتصادی  توسعه 
در  بهائیت  نمایندگان  و 
جامعه  و  ملل  سازمان 
و  شمالی  امریکای  و  پا  ارو
خارجه  امور  دفاتر  نمایندگان 
در  فوق الذکر،  کشور های  در 
اهداف  که  شد  برگزار  ایتالیا 
بهائیت  توسع های  و  تبلیغی 
قرار  گفت وگو  و  بحث  مورد  را 
را  برنامه  های آتی خود  و  داده 
)تبهیه(  ى  بهائی ساز تهاجمی  تبلیغ  این  در 

کردند. مرور 

یف سیاسی  گرچه برطبق تعار تشکیالت بهائی ا
گروه دینی محافظه کار و با  موجود، خود را یک 
شعار عدم دخالت در سیاست معرفی می کند 
ی،  خاور اشراق  به:  کنید  نگاه  مثال  )برای 
در  پنجاه ودّوم  باب  احکام،  و  حدود  گنجینۀ 

بهائیان  که  بدانید  است  جالب 
نوعی  به  حتی  اخیر  سالیان  در 
آن  برای  می توان  که  تبلیغ  از 
انتخاب  را  انتحاری«  »تبلیغ  عنوان 
تبلیغ  یعنی  آورده اند؛  روی  کرد 
و  دستگیری  به منظور  تهاجمی 
که  تبلیغ  نوع  این  با  زیرا  زندان! 
به  و  مذهبی  محیط  های  در 
در  عکس العمل  ایجاد  قصد 
انجام  حکومتی  نیرو های  و  مردم 
می شود، آن  ها را وادار به برخورد 
دستگیری  و  بازداشت  درنتیجه  و 

و زندان می کنند. 
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اما   ،)333 ص  سیاست،  در  دخالت  از  نهی 
برچیده  خواستار  خود،  تعالیم  و  ادبیات  طبق 
حکومت  استقرار  و  جهانی  موجود  نظم  شدن 
فعالیت  درحال  همواره  و  است  بهائی  جهانی 
کیش خود  را به  افراد بیشتری  تا  تبلیغی است 
خوی  این  به خاطر  بهائیت  گرچه  ا درآورد. 
و اهداف پنهان سیاسی، مورد  تبلیغ تهاجمی 
قرار  هم  غربی  بهائی  روشنفکران  برخی  انتقاد 
را  خود  بیرونی،  تبلیغات  در  اما  است،  گرفته 
اجتماعی  ـ  سیاسی  نظامات  پایبند  و  طرفدار 
تشکیالت  این  می شمرد.  غربی  حقوقی  و 
و ژالتینی  اتخاذ یک استراتژی سیال  با  حزبی 
بیرونی  و  درونی  موقعیت  و  شرایط  به  توجه  با 
ـ  دینی  غیردولتی  سازمان  یک  به عنوان  خود، 
کشور های  و  بین المللی  مجامع  در  اجتماعی 
امکان  هر  از  و  نموده  فعالیت  مختلف 
آموزشی، بهداشتی، هنری، اجتماعی، حقوق 
اهدافش  پیشبرد  برای  ورزشی  حتی  و  بشری 

ی می کند. بهره بردار

ماجراجویی  های  دربارۀ  بیت العدل  همچنین 
دیوید  ماجرای  در  آنچه  )نظیر  خود  جهانی 
کلی و تد پترسون رخ داد(،  مهر سکوت بر لب 
افکار  برابر  در  سکوت  این  البته  که  است  زده 
تد  بود.  نخواهد  طوالنی  جهانیان  عمومی 
کلی هر دو بهائی بودند. خانم  پترسون و دیوید 
دیوید  راهنمای  و  گون  پنتا کارمند  پترسون 
کلی یکی  کلی انگلیسی به بهائیت بود. دیوید 

یکی در عراق در  از دو بازرس سالح  های بیولوژ
منجر  ی  و گزارش  و  بود  صدام  حکومت  آخر 
البته  مسأله  این  شد.  عراق  جنگ  آغاز  به 
ارشدی  افسر  به  پترسون  خانم  درجۀ  ارتقای 
به دنبال  را  بهائی  کلی  دیوید  مشکوک  مرگ  و 
اسرائیلی  سازندگان  را  موضوع  این  داشت. 
من«  خلوت  حیات  در  »بهائیان  مستند  فیلم 

کرده اند. اثبات 

که  که بیت العدل ابایی ندارد  قابل توجه است 
ی  گاهی اهداف تبلیغ تهاجمی برای بهائی ساز
بعضی  در  علنًا  را  کودکان،  حتی  غیربهائیان، 
که  برانگیزد  را  بهائیان  تا  کند  اظهار  پیام  ها  از 
مقبلین  از  بیشتری  گروه های  بیشتر،  تبلیغ  با 
بهائیت  وارد  را  می شوند(  بهائی  که  )کسانی 
پوشش  در  را  هدف  این  بیشتر  گرچه  ا نمایند، 
و  جهانی  رشد  و  آموزش  مثل  عمومی  الفاظ 
بدیع  نظم  به  رسیدن  و  بین المللی  ی  همکار
بیت العدل  و  رهبری  سایه  در  )البته  جهانی 

آیین بهائی( بیان می کند!

فعالیت  طریق  از  تهاجمی،  تبلیغ  راهبرد 
به منظور  خارجی  و  داخلی  مهاجران  و  مبلغان 
مخصوص  تبلیغ  غیربهائیان،  جذب 
مناطق  افزایش  نوجوانان،  و  کودکان  برای 
مقبلین  افزایش  برابر،  چند  به  جغرافیایی 
تحکیم،  و  یج  ترو تسریع  )بهائی شوندگان(، 
از  و...  نقشه  ها  اهداف  به  وصول  بر  اصرار 

ویژگی هاى تبهیه است.



ء

شماره 13        بهار 99

176

انتحاری تبلیغ 

سالیان  در  بهائیان  که  بدانید  است  جالب 
برای  می توان  که  تبلیغ  از  نوعی  به  حتی  اخیر 
کرد  انتخاب  را  ی«  انتحار »تبلیغ  عنوان  آن 
به منظور  تهاجمی  تبلیغ  یعنی  آورده اند؛  ی  رو
که  تبلیغ  نوع  این  با  زیرا  زندان!  و  دستگیری 
ایجاد  قصد  به  و  مذهبی  محیط  های  در 

و  مردم  در  عکس العمل 
انجام  حکومتی  نیرو های 
به  وادار  را  آن  ها  می شود، 
برخورد و درنتیجه بازداشت و 
دستگیری و زندان می کنند. 

الزم  ک  خورا برنامه  این 
بهائی  تشکیالت  برای  را 
و  فریاد  و  جنجال  به منظور 
غوغا های  و  مظلوم نمایی 
بشری  حقوق  به اصطالح 
برای  آزادی  نبود  درمورد 
بهائی ستیزی  و  اقلیت  ها 

رسانه  های  با  که  می آورند  فراهم  آن،  امثال  و 
مرام  و  نموده  کر  را  فلک  گوش  همسو،  جهانی 

خود را تبلیغ می کنند. 

دوره  های  این  آموزش  برای  که  بهائیان  از  یکی 
شده  دعوت  دبی  و  امارات  کشور  به  تبلیغی 
را برای تبلیغ تحت  بود، می گفت: آن چنان ما 
ی  گر شما طور که می گفتند ا فشار می گذاشتند 
بازداشت  ماه  شش  طول  در  که  نمودید  تبلیغ 

خوبی  به  را  کارتان  می شود  معلوم  نشدید، 
نداده اید! انجام 

نتیجه گیری

جدانشدنی  عنصرى  بهائی،  آیین  تبلیغ 
همچون  و  است  بهائیت  اعتقادات  در 
کنارگذاشتنی نیست.  عبادات، تعطیل بردار و 
کمان  گر حا که ا بیت العدل در پاسخ این سؤال 
را  بهائیت  تبلیغ  کشور  یك 
در  کرد؟  باید  چه  کنند،  ممنوع 
گفته: این یك  یکی از پیام  هایش 
هیچ  و  است  عبادى  تکلیف 
دستور  با  حتی  نمی تواند  بهائی 
نماید!  تعطیل  را  آن  امور  اولیای 
در  حتی  کرده  اضافه  همچنین 
شرایط سخت باید با حکمت آن 
را انجام داد. این تبلیغ تهاجمی 
پیام هاى  مثل  مختلف  طرق  از 
مشاوران  اقدامات  بیت العدل، 
زمان دار،  نقشه  های  قاره اى، 
روحی  کالس هاى  بین المللی،  دارالتبلغ 
و  هدفمند  گفت وگوهاى  برنامۀ  با  اخیرًا  و 
به  و...  اقتصادى  اجتماعی  توسعۀ  برنامه هاى 
محافل ملی و محلی و سپس افراد بهائی، ابالغ 
می شود و هر بهائی موظف به انجام آن است. 
ارزش هاى  به  هجوم  تنصیر،  مثل  برنامه  این 
خارج  و  نرم  ى  برانداز یك  و   جوامع  بر  کم  حا
شگردهاى  با  خود  اعتقادات  از  افراد  کردن 

برای  که  بهائیان  از  یکی 
دوره  های  این  آموزش 
امارات  کشور  به  تبلیغی 
بود،  شده  دعوت  دبی  و 
برای  را  ما  آن چنان  می گفت: 
تبلیغ تحت فشار می گذاشتند 
طوری  شما  گر  ا می گفتند  که 
طول  در  که  نمودید  تبلیغ 
نشدید،  بازداشت  ماه  شش 
به  را  کارتان  می شود  معلوم 

خوبی انجام نداده اید!



ء

شماره 13        بهار 99

177

نقاط ضعف  از  ازجمله سوءاستفاده  مختلف 
تهاجمی  تبلیغ  این  آن هاست.  آسیب پذیر  و 
انجام  مختلف  فرقه هاى  و  کالت  ها  که 
کشور ها ممنوع است  ى از  می دهند، در بسیار

منابع

احکام، - ١ و  حدود  گنجینه  ی،  خاور اشراق 
١٣٤٠شمسی.

دعوت - ٢ شیوه  های  به  نگاهی  غنامی،  سعد 
 ،١٣٨٨ تابستان  معارف،  کوثر  مسیحیت،  به 

شماره ١٠، ص١١١ تا ١٤٢.

یارویی - ٣ رو چگونگی  گلیان،  همتی  عبداهلل 
کردن(  )=نصرانی  تنصیر  با  یسکو ها  مور
شماره   ،١٣٨٢ تابستان  شناخت،  ی،  اجبار
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mon: A Biography. Princeton Univer 
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به  از نقاط  با آن برخورد می شود و در بعضی  و 
معتقدان  و  بومی  فرهنگ هاى  تحریك  دلیل 
محسوب  ملی  امنیت  علیه  اقدام  جوامع،  آن 

می شود.
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مؤسسۀ - ٨ در  سخنرانی  نخجوانی،  علی 
سال  النگهاین،  در  بهائی  مطالعات  آلمانی 
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بیت العدل، پیام رضوان ٢٠١٠.- ٩

بیت العدل، پیام ١٢ اسفند ١٣٩١.- ١٠
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مؤسسه - ١٢ اول،  واحد  روحی،  هشتم  کتاب 
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کتبر  ا  ٢٩ مورخ  اساسی، سند  مفاهیم  جهانی: 
٢٠٠5، تهیه شده توسط لجنۀ مخصوص كارگاه 
بهائی،  جهانی  مركز  در  ارائه شده  نمایشي، 

ترجمۀ مهندس خسرو دهقانی.
نگاهی تحلیلی به تأسیس سازمان جدید - ١٤

توسعه جهانی بهائی، فصلنامه بهائی شناسی، 
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نادیدنی را دیدنی کردن
)بررسی چند کتاب در معرفی آیین بهائی(

دنیس مک اوئن 

)استاد پیشین دانشگاه نیوکاسل، انگلستان(

حمید فرناق )مترجم(
 Making the invisible visible: introductory books 

 on the Bahai religion) Bahai Faith(,
Religion( 2012,pp1 18)
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کرده است. کادمیک، تألیف  غیرآ
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ابعاد معنوی و اخالقی بهائیت را به تصویر 
الگوی  با  را  خواننده  کتاب،  این  می کشد. 
کتاب  های تبلیغی تهیه شده برای بهائیان و 

تازه بهائیان آشنا می سازد.

بهائیت،  بهائی،  براون،  ادوارد  کلیدواژه :  
بابیت،  امراهلل،  ایادیان  بهائی،  آیین 
دین  بهائی،  جهانی  آیین  دینی،  اقلیت 
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کتاب  های زیر بررسی شده اند: در این مقاله 

  Momen, Moojan. 2008. The Bahá’í 
Faith. Oxford: One world. 

First published as A Short Introduc 
tion to the Bahá’í Faith 
(1997)

  Smith, Peter. 1996. The 
Bahá’í Faith: A Short 
History. Oxford: One 
world    176 pp. + index.

  Smith, Peter. 2008a 
[2000]. A Concise En 
cyclopedia of the Bahá’í 
Faith. Oxford: One world. 
396 pp. + index

  Smith, Peter. 2008b,An 
Introduction to the Baha’i Faith. 
Cambridge: Cambridge University 
Press. 229 pp. + index.

  Warburg, Margit. 2001. Baha’i 
Studies in Contemporary Religion. 

Turin: Signature Books. 91 pp. + in 
dex.1

عناوین  با  ترتیب  به  کتاب  ها  این  مقاله،  این  ترجمۀ  در   .1
بهائى«،  »دانشنامه  مختصر«،  »تاریخ  بهائى«،  »آیین 
آیین  در  بهائى  »مطالعات  و  بهائى«  آیین  بر  »مقدمه ای 

جدید« بیان شده اند.

بهائیت: آیین ناپیدا  

افراد  ی  کنجکاو با  بهائی(  )آیین  بهائیت 
کادمیک و پژوهشگر مواجه شده است. در قرن  آ
نوزدهم، محققان غربی، همچون ادوارد براون، 
ایران شناسی، به  پژوهشگر متبّحر و پرکار حوزۀ 
جدی  توجه  بابّیت  و  بهائیت 
که  هنگامی  ولی  نمودند 
بهائِی  گروه  به  بابی،  جنبش 
تبدیل  غیرفعال  سیاسی  ازنظر 
تکاپو  اولین  نیز  بهائیت  و  شد 
خارج  در  را  خود  فعالیت  و 
عالقه  آن  کرد،  آغاز  ایران  از 
رفت.  بین  از  کاماًل  توجه  و 
تا  داشت  ادامه  فراموشی  این 
جامعه شناس،  برگر،  پیتر  آنکه 
با  را  خود  دکترای  پایان نامۀ 
کلیسا:  تا  فرقه  »از  موضوع 
بهائی«  جامعۀ  از  جامعه شناختی  تفسیر  یک 
هیچ گاه  برگر  پیتر  البته  نوشت.   )1954(
او  هرچند  نکرد.  منتشر  را  پایان نامه اش  کتاب 
مطلب  این  ولی  شد،  مشهوری  جامعه شناس 
بررسی  به  هم  محققان  دیگر  تا  نشد  موجب 

بهائیت توجه نشان دهند. 

آیینی  جامعۀ  یک  بهائیت  همه،  این  با 
که  همان طور  است.  نامتعارف  و  غیرمعمول 
»بهائیان  است:  کرده  اشاره  واربرگ  مارگیت 
حضور  و  نمی آیند  چشم  به  غربی  جوامع  در 

محققان  نوزدهم،  قرن  در 
براون،  ادوارد  همچون  غربی، 
حوزۀ  پرکار  و  متبّحر  پژوهشگر 
و  بهائیت  به  ایران شناسی، 
نمودند  جدی  توجه  بابّیت 
بابی،  جنبش  که  هنگامی  ولی 
سیاسی  ازنظر  بهائِی  گروه  به 
بهائیت  و  شد  تبدیل  غیرفعال 
خود  فعالیت  و  تکاپو  اولین  نیز 
کرد،  آغاز  ایران  از  خارج  در  را 
بین  از  کاماًل  توجه  و  عالقه  آن 

رفت.
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راف،  و  ص43   ،2001( ندارند.«  محسوسی 
علی رغم  هم،  برگر  پیتر  زمان  در  حتی   .)1974
تالش شدید و گسترد ه ای که بهائیان برای تبلیغ 
تعداد  داشتند،  جهان  سراسر  در  خود  کیش 
اندک  رّقت انگیزی  به طرز  جا  همه  در  بهائیان 
گروه های  حوزۀ  پژوهشگران   ،1970 دهۀ  تا  بود. 
دینی، به ویژه جامعه شناسان، بیشتر عالقه مند 
همچون  گروه هایی  بررسی  و  مطالعه  به 
کلیسای وحدتگرا، انجمن بین المللی بصیرت 
بودند،  شینتولوژی  کلیسای  یا  کریشنایی 
گروه های  یا  پایدار  نسبتًا  آیینی  گروه های  تا 
احمدیه  و  بهائیت  همچون  غیرمتعارف  دینی 
شناخت  و  درک  که  کستان(  پا )قادیانی  های 
آن  ها بدون آشنایی و شناخت زبان  های فارسی 
دشوار  اسالم،  از  اطالع  و  شناخت  و  عربی  و 
به  پژوهشگران  این  دیگر،  عبارت  به   . است 
بدنام  یا  خوشنام   - سرشناس  گروه های  دنبال 
که به شست وشوی مغزی می پرداختند  - بودند 
گمنامی همچون  گروه های مبهم و  تا  )کالت(، 
کار های عادی و تکراری روزانه،  که به  بهائیت، 
تی  تشکیال و  اداری  فعالیت  و  نیایش  و  دعا  یا 
و  جنجال  یا  داغ  خبر  هیچ  بودند.  مشغول 
گر  افتضاحی در عالم بهائی وجود نداشت، یا ا
بهائیت،  می کردند.  پنهان  آن  را  به خوبی  بود، 
که  دالیلی  به  و  می داد  نشان  ظاهرًا  که  آنجا  تا 
برای خود داشت، از هرگونه بحث و مباحثه با 

دیگران اجتناب می کرد. 

 

دنیس مک اوئن

معرفی اولیه از بهائیت

تبلیغاتی  آیین  هر  طرفداران  همچون  بهائیان، 
تبلیغی  و  گفتاری  مهارت  دیگر،  تبشیری  و 
که آن ها، معمواًل،  باالیی دارند. پرواضح است 
کاملی از خود ارائه می نمایند و  تصویر و معرفی 
از روز هایی که خود را به غرب رساندند، جزوات 
معروف ترین  کرده اند.  منتشر  یادی  ز تبلیغاتی 
و  منتشر  هم  هنوز  که  بهائیت  معرفی  در  کتاب 
یع می شود - هرچند بخش  های قابل توجهی  توز
اضافه  و  حذف  جدید،  نسخه  های  در  آن،  از 
جدید«  عصر  و  »بهاءاهلل  کتاب   - است  شده 
کتاب  این   .)1923( است  اسلمنت  جان 
انتشارات بهائی است. بسیاری  هنوز در صدر 
برگزیده ایم  بررسی  برای  ما  که  را  کتاب  هایی  از 
کمی  بهائیان نوشته اند، ولی آن  ها شباهت  نیز 
شرایط  امروزه  زیرا  دارند؛  اسلمنت  نوشته  به 
بهائیان  و  است  متفاوت  اسلمنت  روزگار  با 
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یخی خود را  سعی می کنند نوشته  ها و متون تار
که  کنند. البته آن چیزی  با اسلوب جدید ارائه 
و  کنترل  میزان  نیافته،  تغییر  امروز  تا  گذشته  از 
مقامات  ازسوی  ِاعمال شده  سانسور  و  نظارت 
بهائی بر انتشارات و نوشته های بهائیان است؛ 
خواهیم  آن  به  مجددًا  که  است  نکته ای  این 
که  است  این  قابل توجه  نکتۀ  پرداخت. 
در  ناچیزی  و  اندک  نقش  هم  هنوز  غیربهائیان 
طی  دارند.  بهائیت  دربارۀ  معرفی نامه  نگارش 
گذشته، تعدادی از مسیحیان، ازجمله  سالیان 
اعزام  شیراز  به  که  مسیحی  مبلغ  یچاردز،  ژ.ر.ر
سنت  کلیسای  اسقف  به عنوان  سپس  و  شد 
بهائیان«  »آیین  کتاب  گردید،  منصوب  دیوید 
کشیش  یلیام میلر،  و را نوشت. سپس   )1939(
کتاب  ایران،  به  اعزامی  پروتستان،  تبشیری 
یخ و تعالیم آن )1974( را منتشر  آیین بهائی: تار
بهائیان  عملکرد  و  تعالیم  نقد  به  که  ساخت 
دور  چندان  نه  سال  های  در  است.  پرداخته 
نه  ردیه ای،  کتاب  های  ایرانی،  روحانیون  هم، 
ولی  نوشتند،  بهائیت  دربارۀ  اشتباه،  از  خالی 
کرده ایم،  بررسی  اینجا  در  ما  که  کتاب  هایی 
برای خواننده سودمند است؛ هرچند جای بهتر 

گفته خواهد شد. که در آینده  شدن دارد، 

و  کادمیک  آ عرصه  در  بهائیان  فعالیت  شروع 
رویارویی با بنیادگرایی در بهائیت 

بهائیان  از  گروهی  هم زمان،   ،1970 دهۀ  در 
انجام  برای  را  الزم  کادمیک  ا مهارت  جوان، 

ارزشمند  آثار  ادامۀ  در  پژوهش،  و  تحقیقات 
به دست  جدید،  حوزه  های  در  یا  براون،  ادوارد 
در  مقاالتی  یج،  به   تدر  ،1980 دهۀ  تا  آوردند. 
کتاب  ژورنال  های تخصصی و نیز تعداد اندکی 
پژوهشگر  و  محقق  فرد  هیچ  گرچه  شد.  منتشر 
نکرد  برگر  پیتر  از  ی  پیرو به  اقدام  غیربهائی، 
ولی در درون جامعۀ بهائی، جامعۀ پژوهشگر و 
کادمیک با مانع سخت و برخورد منفی مواجه  آ
سوی  از  جدیدی  یکرد  رو و  کید  تأ زیرا  شد! 
که انتشار  گردید  تی بهائی ارائه  مقامات تشکیال
تأیید  بدون  را،  بهائیان  سوی  از  مطلبی  هر 
ساخت  ممنوع  آثار،  تصویب  )کمیته(  لجنۀ 
بهائی  تشکیالت  مقامات   .)1990 اوئن،  )مک 
استاندارد های  که  ساختند  روشن  را  نکته  این 
کادمیک باید فدای عقاید و باور های  علمی و آ

تعصب آمیز بهائی شود.1 

علمى  شیوه  های  از  بسیاری  که  مى پذیرد  العدل  "بیت   .1
برخى  درعین حال،  است.  معتبر  و  منطقى  کنونى  رایج 
کادمیک فعلى  مفروضات دربارۀ بعضى از شیوه  های علمى و آ
موجد  پیش فرض  ها  این  که  دارد  گمان  زیرا  نمى پذیرد،  را 
تربیت  و  آموزش  گویا  واقعیتند.  از  تحریف شده  تصویر  یک 
غ التحصیل دانشگاهى در رشته  های تاریخ  چند محقق و فار
و دین، دیدگاه آنان را محدود و چشمان آن  ها را جز به آنچه 
کور  که از قبل، براساس مبادی و شیوه  های خود آموخته اند، 
کادمیک، موجب مى شود  کرده است. زیرا آن مبانى علمى و آ
گذاشتن مالحظات و عواملى  کنار  گزیر از حذف و  که آن  ها نا
که از نقطه نظر باور بهائى، از اهمیت بنیادین و بسیار  شوند 
گر باور اولیه به آسمانى  زیادی برخوردار است. در این موارد، ا
گرفته  نادیده  )بهائى(  افراد  برخى  اظهارات  و  مطالب  بودن 
گردد، نمى توان  شود و فقط به روش و متد های علمى بسنده 

به حقیقت رسید!"
از نامۀ بیت العدل جهانى به دکتر سوزان مانک، به تاریخ 8 

فوریه 1998 )اصل نامه در آدرس زیر(:
http://bahai library.com/uhj_academic_meth 
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بهائی  پژوهشگران  و  محققان  همۀ  باید 
کمیته  یک  را  آثارشان  و  نوشته  ها  که  بپذیرند 
اثر  و  نوشته  موضوع  به  )نسبت  غیرمتخصص 
را  اثر  آن  لزوم،  صورت  در  و  بررسی  پژوهشی( 
کنند. حتی  جرح و تعدیل و حذف و سانسور 

بهائی،  دانشنامۀ  پروژۀ  یک 
هم  دالر  میلیون  یک  تقریبًا  که 
پس  بود؛  شده  هزینه  آن  برای 
جهانی  بیت العدل  آنکه  از 
بر  کم  حا بین المللی  )هیئت 
م(  ــ  بهائی  بین المللی  جامعه 
آن  سرفصل  های  که  کرد  اعالم 

odologies
دانشگاهى  و  علمى  آموزش  روش 
حرفه ای،  و  پژوهشى  تجربیات  و 
و  روش  ها  از  استفاده  زمینۀ  در  را  شما 
دین  مطالعۀ  حوزه  در  خاص  متد های 

برخى  بر  مبتنى  که  کرده،  حساسیت  و  محدودیت  دچار 
پیش فرض  ها دربارۀ ماهیت و طبیعت انسان و پروسه  های 
بر  که  است  واقعیات  از  ماتریالیستى  تفسیر  از  ناشى  تمدنى 
حداقل  کادمیک،  آ و  علمى  فعالیت  های  مختلف  حوزه  های 

در جهان غرب، سایه افکنده است.
در یک قرن اخیر، پارادایم مرتبطى، به تدریج، برای مطالعۀ 
کادمیک جا خوش کرده است.  دین، در محیط  های علمى و آ
که همۀ پدیده  های روحانى و اخالقى  کید دارد  این پارادایم تأ
درک  و  مطالعه  علمى  ابزار های  و  شیوه  ها  از  استفاده  با  باید 
شود و به این ترتیب، مباحثى همچون رابطۀ مستمر خداوند 
تاریخ  و  سرنوشت  در  تعالى  باری  دخالت  و  مخلوقاتش  با 
این  بهائى،  دیدگاه  براساس  ولى  مى گیرد؛  نادیده  را  بشری 
ادیانى است  ع اصلى تعالیم مؤسسان  تأثیر، موضو دخالت و 

گرفته اند." که ظاهرًا مورد مطالعه قرار 
از نامۀ بیت العدل جهانى به دکترسوزان مانک، به تاریخ 20 

جوالی 1997)اصل نامه در آدرس(:
http://bahai library.com/uhj_scholars_adminis 
trative_order

انداخته  کناری  به  »لیبرالی« است،  و  »علمی« 
شدند!  اخراج  هم  آن  تحریریه  هیأت  و  شد 
زمینۀ  در  آن  مشابه  اقدام  هایی  و  اقدام  این 
کارشناسان  اخراج  و  حذف  سانسور،  کنترل، 
فزایندۀ  رشد  دنبال  به  بهائی،  پژوهشگران  و 
در  بنیادگرایی  و  افراط گری 
و  مؤسسات  و  مقامات  بین 
گرفته  تشکیالت بهائی صورت 
اقدامات،  این  درنتیجۀ  است. 
و  پژوهشگران  از  تعدادی 
شده  دلسرد  بهائی  روشنفکران 
مخاصمه  و  انتقاد  به  زبان  و 
به  که درنهایت منجر  گشودند، 
آن  ها  گستردۀ  اخراج  و  تکفیر 
شد. استفاده از عبارت »مرتد« 
روشنفکران  از  تعدادی  دربارۀ 
مطبوعاتی  کارزار هایی  به  بهائی،  پیشین 
در  مومن  موژان  مقالۀ  با  آن  شروع  که  انجامید 
ژورنال دین بود )2007(. پس از آن توضیحات و 
جوابیه  هایی را دنیس مک اوئن، سن مک گلن، 
کردند  ارائه  گلیشر،  یک  فردر و  استتسون  یک  ار
آن  ها  جواب  در  مطلبی  مومن  موژان  مجددًا  و 

نوشت! 

هم  هنوز  بهائی،  سیستم  و  چارچوب  از  خارج 
تعداد اندکی غیربهائی و بهائی پیشین هستند 
که  تاآنجا بنویسند.  مطلب  حوزه  این  در  که 
در  نفر  پنج  فقط  دارد  اطالع  قلم  این  صاحب 

دانشنامۀ  پروژۀ  یک  حتی 
میلیون  یک  تقریبًا  که  بهائی، 
شده  هزینه  آن  برای  هم  دالر 
بیت العدل  آنکه  از  پس  بود؛ 
کم  جهانی )هیئت بین المللی حا
بر جامعه بین المللی بهائی ــ م( 
سرفصل  های  که  کرد  اعالم 
است،  »لیبرالی«  و  »علمی«  آن 
و هیأت  انداخته شد  کناری  به 

تحریریه آن هم اخراج شدند! 
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این حوزه قابل ذکرند: فرهیختۀ دانمارکی، خانم 
اولیور  ک؛  کپنها دانشگاه  در  واربرگ،  مارگیت 
در  هوتر،  مانفرد  کورک؛  دانشگاه  در  شاربروت1، 
کرسی  صاحب  شارون،  موشه  ُبن2؛  دانشگاه 
بیت المقدس  عبری  دانشگاه  در  بهائی پژوهی 
کسان دیگری هم باشند، ولی در  بنده. شاید  و 
گذشت  مجموع، عدد و آمار جالبی نیست. با 
گر مقامات و مسؤوالن تشکیالت بهائی  زمان، ا
همچنان اصرار بر سخت گیری در خواسته خود، 
گفتاری  و  نوشته  هر  سانسور  و  کنترل  بر  مبنی 
دربارۀ امر بهائی، یا حذف و تقطیع هر نوشته ای 
از موضع »علمی  آن  ها  به زعم  که  باشند  داشته 
که  یافته؛ شک نیست  و ماتریالیستی« نگارش 
در  پژوهشگر  دانشگاهیان  و  کارشناسان  تعداد 
بین،  این  در  یافت.  خواهد  کاهش  حوزه،  این 
مناطق،  کثر  ا در  گرچه  ا بهائیان،  تعداد  رشد 
ولی  است؛  ناچیز  و  پایین  آزاردهند ه ای  به طور 
توضیح دهیم  باشد  نیاز  که  به مقداری هست 
متون  چیست،  یخش  تار چیست،  بهائیت 
چه  به  پیروانش  و  می گوید  چه  نصوصش  و 

مناسک و آدابی مشغول هستند. 

نگاه  شاربروت  اولیور  دیدگاه  های  با  بیشتر  آشنایی  برای   .1
تاریخ  بازنگری قرائت رسمى  کنید به: مشکالت منتقدان در 
اولیور شاربروت، فصلنامه بهائى شناسى،  با  گفت وگو  بهائى؛ 

شماره 6، تابستان 1397، ص86-74.
کنید به مطالعۀ اخیرًا منتشرشدۀ او، 2. نگاه 

 Handbuch Baha’i: Geschichte   Theologie   
Gesellschaftsbezug, Stuttgart, 2009. 
مرور آرمین اشراقى را در مجله دین ببینید:  2010/40: 356–

.358

کتاب و ارائه موضوع در آن ها پنج 

کتاب  پنج  تطبیقی  بررسی  به  مقاله،  این  در 
یک  یم.  می پرداز نوشته اند  نویسنده  سه  که 
مارگیت  )خانم  غیربهائی  جامعه شناس 
)پیتر  بهائی  جامعه شناس  یک  واربرگ(، 
)موژان  مبلغ  بهائی  پزشک  یک  و  اسمیت( 
دربارۀ  یادی  ز مطالب  اخیر  فرد  که  مومن(، 
کتاب  ها را انتخاب  بهائیت نوشته است. ناشر 
به نوعی  منجر  ظاهرًا  که  کرد  ارسال  من  برای  و 
عدم توازن در ماهیت و منشأ آن  ها شده است. 
یاد است؛ ولی  کتاب در معرفی بهائیت ز البته 
بهائیت  از  جانب داری  در  آن  ها  از  بسیاری 
کتاب  نوشته شده است. برخی دیگر )همچون 
آینده؟(  دین  بهائیت:  فیچیکیا،  فرانچسکو 
هستند.  بهائیت  ماهیت  نقد  در  به نوعی 
متفاوتند،  کمی  ما،  بحث  مورد  کتاب  های 
کار  نظر محتوا.  از  و چه  از حیث مخاطب  چه 
پژوهشی مختصر مارگیت واربرگ، متأثر از تفکر 
ی از موضوع و عالقه او به  کادمیک و برداشت و آ
یشه  که ر بررسی موضوع پیچیدۀ بهائیت است 
مناطق  در  و  دارد  نوزدهم  قرن  ایران  و  عراق  در 
می گردد.  تلقی  جدیدی  امر  جهان  مختلف 
کتاب، فرد تحصیل کرده  این  خوانندۀ مطلوب 
که به دنبال مطلبی مختصر  ی است  و کنجکاو
یخ، تعالیم، اهداف  و مفید و پرمحتوا، شامل تار

و سازمان و تشکیالت بهائی باشد. 
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به  متفاوتی  نگاه  مومن  موژان  مقابل،  نقطۀ  در 
پاسخ  شنیدن  طالب  که  کسی  دارد.  خواننده 
به سؤاالتی از این قبیل است: چگونه می توانیم 
یا  ص1(،   ،2008 )مومن،  شویم؟  خوشبخت 
و  جسم  سالمت  دربارۀ  خواندن  به  عالقه مند 
روان، یا ماهیت واجب الوجود )خداوند( باشد. 

دربارۀ  نیز  یادی  ز مطالب  البته 
و  زن  ی  تساو یا  جهانی  صلح 
مرد دارد و فصل سودمندی هم 
تشکیالت  و  اداری  نظم  دربارۀ 
بهائی نوشته است، ولی نوشته 
پرسشگر  ذهن  همچنان  او 
اساسی تر  مطالب  تشنۀ  را 
فرد  که  مطالبی  می دارد.  نگه 
را در نوشته  های  پرسشگر آن  ها 
خواهد  اسمیت  و  واربرگ 
معنا  بدان  این  البته  یافت. 

کتاب »آیین بهائی« موژان مومن  که در  نیست 
برای  حاشا!  نیست.  مفیدی  مطلب  هیچ 
و  »احساسی«  مطالب  دنبال  به  که  هرکس 
دانستن  برای  است،  بهائیت  دربارۀ  »تبلیغی« 
کتاب او  اینکه قلب فرد بهائی چگونه می تپد، 

متن مناسب و خوش ساختی است! 

دانشنامه اسمیت توازن بسیار خوبی دارد. برای 
برای  ولی  بود؛  خواهد  گیج کننده  مبتدی  فرد 
بهائیت  معرفی  در  کتاب  دو  یکی  که  کسی 
تبلیغی  یا چند جلسه ای در جلسات  خوانده، 
باشد.  سودمند  می تواند  کرده،  شرکت  بهائیان 

عمومی  اطالعات  دارای  فردی  همچنین 
مناسب دربارۀ موضوع، یا دارای سابقۀ طوالنی 
آن  مطالب  از  می تواند  بهائیت،  در  عضویت 
سعی  هوشمندانه  نویسنده  کند.  استفاده 
آن  در  را  مناسبی  موضوعات  و  مطالب  تا  کرده 
بگنجاند. برخی از مقاالت اطالع رسانی خوبی 
ساده  سرفصل  یک  و  دارند 
»توسعه  عنوان  مثل  نیستند؛ 
 137 ص  از  که  گسترش«،  و 
شده،  پرداخته  آن  به   154 تا 
که  بهاءاهلل«  »نوشته  های  یا 
کرده  پر  را  تا  8   79 صفحات 
به طرز  مدخل ها،  سایر  است. 
هستند؛  مختصر  تعجب آوری 
»گناه«،  همچون  مدخل  هایی 
»بهشت و جهنم«، »دین و علم« 
گر بخواهیم  یا »اراده و اختیار«. ا
باید  کنیم،  قضاوت  منصفانه  اسمیت  دربارۀ 
که برخی از این مدخل  ها برای بهائیان  بگوییم 
هیچ  بهائیت  در  دارند:  را  حاشیه ای  حکم 
جهنم  و  بهشت  اینکه  دربارۀ  روشنی  تصویر 
وجود  دارند،  ساختاری  چه  و  است  چگونه 
نمی کند  صحبت  آن  ها  دربارۀ  کسی  و  ندارد 
یاد و پیچید ه ای دربارۀ  )درعین حال، مطالب ز
کمال  که بر طبق آن،  تفکرات بابی وجود دارد، 
همۀ  مثل  البته  و  است!  آن  بهشت  در  چیز  هر 
مطالب و مفاهیم بابی، این مطالب هم عمومًا 

گرفته می شود(. نادیده 

که  نیست  معنا  بدان  این  البته 
موژان  بهائی«  »آیین  کتاب  در 
مفیدی  مطلب  هیچ  مومن 
که  هرکس  برای  حاشا!  نیست. 
و  »احساسی«  به دنبال مطالب 
است،  بهائیت  دربارۀ  »تبلیغی« 
فرد  قلب  اینکه  دانستن  برای 
او  کتاب  می تپد،  چگونه  بهائی 
خوش ساختی  و  مناسب  متن 

است! 
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نویسندگان 

کار  و شیوۀ  پیشینه  به لحاظ  نویسنده  این سه 
را  خود  مطلب  واربرگ  هستند.  متفاوت  بسیار 
و  ارائه می کند، مثل یک نوشته  ساده و شفاف 
متن دانشنامه ای و البته با عمق و غنای بیشتر. 
افراد  میان  در  مطلب،  از  او  برداشت  و  درک 

کم نظیر  غیربهائی،  کادمیک  آ
او،  دکترای  پایان نامۀ  است. 
در  جهانی  شهروندان  عنوان  با 
کتابی  سال2007 انتشار یافت. 
جامعه شناسی  و  یخ  تار ی  حاو
که  جهانی،  منظر  از  بهائیان 
مطالعۀ  برای  را  جدیدی  زمینۀ 
بهائیت در چارچوب مطالعات 
گشود.  جدید  آیینی  گروه های 
ایشان قباًل با همکاری نویسندۀ 

دربارۀ  بارکر، مجموعه مقاالتی  ایلین  انگلیسی، 
»آیین  های  عنوان  با  جدید،  آیینی  گروه های 
کردند  منتشر  جدید«  باورمندی  و  جدید 
که به مطالعه  )1998(. او مدت 30 سال است 
پس  است.  مشغول  بهائیت  دربارۀ  پژوهش  و 
و   )1954( برگر  پیتر  منتشرنشده  پایان نامۀ  از 
با  که   ،1982 سال  در  اسمیت  پیتر  پایان نامۀ 
یافت؛  انتشار  بهائی«  و  بابی  »آیین  های  عنوان 
جدی  مطالعۀ  اولین  واربرگ  مارگیت  پایان نامۀ 

جامعه شناختی دربارۀ بهائیت است. 

انگلیسی  جامعه شناس  یک  اسمیت  پیتر 
را  کادمیک خود  آ فعالیت  دورۀ  تمام  که  است 
Ma- بانکوک  حومۀ  در  َمهیدول،  دانشگاه  )در 

کرده است. او هفت نوشته  hidol Uni( سپری 
که همگی دربارۀ بهائیت است  گردآوری دارد  یا 
و پنج مورد از آن  ها در معرفی آیین بهائی است. 
برخالف واربرگ، او دربارۀ گروه های دینی جدید 
ظاهرًا  و  نکرده  مطالعه  و  کار 
دسته بندی  این  در  را  بهائیت 

جا نمی دهد!

داروساز،  دکتر  مومن،  موژان 
ایرانی تبار  انگلیسی  بهائی  یک 
جامعۀ  داخل  در  که  است 
کادمیک  بهائی به عنوان چهرۀ آ
مقاالت  او  می شود!  شناخته 
و  بابیه  یخ  تار دربارۀ  متعددی 
بهائیت  با  مرتبط  موضوعات  سایر  و  بهائیت 
به  محدود  او  کار های  حوزۀ  است.  نوشته 
مقامات  که  است  محدود ه ای  و  چارچوب 
و  کار ها  اینکه  آن  و  کرده اند  تعیین  بهائی 
با  منطبق  و  تابع  باید  پژوهشی  نوشته  های 
نیاز های مقامات بهائی باشد! موضع و جایگاه 
او، دقیقًا همچون فرد بهائی معتقد و باورمندی 
که مایل است مطالبی در قالب و ظاهر  است 
باور  قوانین،  و  احکام  یخ،  تار زمینۀ  در  علمی، 
منتشر  بهائی  سازمان  و  تشکیالت  و  عقیده  و 
محتوا  و  نگرش  و  شکل  نظر  از  کتاب  ها  سازد. 
متفاوت  و  متنوع  بسیار  مطالب،  ارائه  نحوۀ  و 

استراتژی  های  به  سپس  او 
در  و  می پردازد  بهائی  تبلیغی 
بهائیان  »مهاجرتی«  برنامۀ  آنجا 
و  تبشیری  برنامۀ  همچون  را، 
کرده  ارزیابی  مسیحی  تبلیغی 
از  تاریخ گذشته  آمار  مقداری  و 
ارائه  را  بهائی  مبلغان  فعالیت 

می کند.
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باتوجه به ویژگی  هایش  باید  را  هستند و هریک 
کرد.  یابی  بررسی و ارز

تصویر واربرگ از بهائیان

فشرده گویی  و  اختصار  بر  واربرگ  بنای  گرچه 
عکس،  صفحه   19 ی  حاو کتابش  ولی  است 
کوچک  تصویر  دو  و  جدول  چندین  نقشه،  دو 
به  را  بهائیت  حال وهوای  همۀ  تا  است  بهائی 
سیاق  لحاظ  به  که  او،  متن  برساند.  خواننده 
به مدخل یک دانشنامه است،  عبارت، شبیه 
کوچک،  کتاب  کان احساس خواندن یک  کما
با محتوای وزین و صحیح را به شما می دهد، 
)با  را  جهان  سراسر  بهائیان  کتابش،   4 فصل 
کندگی  پرا و  جداول  و  اعداد  با  زیبا!(  ایهامی 
می نمایاند  مختلف  کشور های  در  بهائیان 
که  می کند  کید  تأ آنجا  در  و  )صص  43-4( 
آمار  یک درصد  از  کمتر  پا،  ارو کن  سا بهائیان 

کشور های  در  بهائیان  هستند،  دنیا  بهائیان 
غربی، مجموعًا سه درصد آمار ادعایی بهائیان 
درصد  بیشترین  آسیایی  بهائیان  و  هستند 
بهائی  معابد  می دهند.  تشکیل  را  بهائیان  از 
و  است  بهائی  آیین  سمبل  )صص49- 4( 
 )49-53 )صص  حیفا  در  بهائی  جهانی  مرکز 
گرفته  بنا شده و بنای یادبود باب در مرکز آن قرار 

است. 

کرمل به جهان  کوه  مرکز جهانی بهائی از باالی 
چشم دوخته و می خواهد این عالمت را به دنیا 
که بهائیت یک آیین جهانی است و همۀ  بدهد 
کسب دستور،  ی و ملی، برای 

ّ
جوامع بهائی محل

به  سپس  او   !)53 )ص  دارند  حیفا  به  چشم 
)صص  می پردازد  بهائی  تبلیغی  استراتژی  های 
بهائیان  »مهاجرتی«  برنامۀ  آنجا  در  و   )53-57
مسیحی  تبلیغی  و  تبشیری  برنامۀ  همچون  را، 
از  یخ گذشته  تار آمار  مقداری  و  کرده  یابی  ارز
گرچه  می کند.  ارائه  را  بهائی  مبلغان  فعالیت 
با مطالعه و بررسی عملکرد تبلیغی بهائیان در 
از  هشتاددرصد  که  می دهد  نشان  دانمارک، 
که در برنامه فایرساید )جلسات تبلیغی  کسانی 
کردن  بهائی  و  جذب  برای  بهائیان،  خانگی 
جذب  کرده اند،  شرکت  ادیان(  سایر  پیروان 
پروژه  های  بهائیت دوری جسته اند.  از  و  نشده 
)صص  بهائی  اقتصادی  ــ  اجتماعی  توسعۀ 
8-57( بر این فرض مبتنی است که برنامه  های 
تبلیغی  برنامۀ  یک  در  دین،  تغییر  و  آموزشی 
)ص58(.  آمد  خواهند  هم  دنبال  به  موفق، 
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در  بهائیان  فعالیت  توضیح  و  شرح  به  سپس 
بین المللی  سازمان  های  سازوکار  چارچوب 

می پردازد )صص1 -58(. 

به صورت فشرده،  و سرفصل ها،  فعالیت  ها  این 
بخش  آمار  به  مستند  نمودار،  و  جدول  ارائه  با 
حوزۀ  و  تی  تشکیال عملکرد  و  مالی  محاسبات 
که  اینجاست  جالب  است.  شده  ارائه  تبلیغ، 
موضوعی  به  را  کتابش  از  بخشی  واربرگ  خانم 
یافت  دیگری  جای  در  که  می دهد  اختصاص 
و  درونی  انشعاب  و  شکاف  آن  و  نمی شود 
بهائی  جامعۀ  داخل  در  خصومت  و  مخالفت 
است. مطلب خیلی مختصر است، ولی دریچه 
کاماًل  که  و حوزۀ جدیدی را به روی ما می گشاید 
آیین واحدی  بهائیت  که  این دیدگاه و تصور  با 
است و تقسیم بردار نیست و این خیال و افسانه، 
که نه در گذشته و نه در آینده، گروه و فرقه ای از آن 

منشعب نخواهد شد، متفاوت است. 

گروه های  نام و مشخصات  ابراز  از  بهائی  متون 
انشعابی، تحت عنوان و پرچم بهائی خودداری 
وقت  موضوع  این  برای  واربرگ  ولی  می کنند 
می گذارد و به همۀ آن  ها می پردازد؛ ضمن آنکه 
توجه  هم  ایران  در  بهائیت  کنونی  وضعیت  به 
و  بودن  نجس  و  نجاست  مفهوم  به  او  می کند. 
و  است  واقف  به خوبی  کّفار  موضوع  با  آن  ربط 
این موضوع را برای ارائه یک بحث هوشمندانه 
دربارۀ نگرش فقهی در ایران نسبت به بهائیان، 

به کار می برد.

بهره گیری از عکس و تصویر

کتاب  در  واربرگ،  همچون  نیز،  اسمیت  پیتر 
بهائی«  »دانشنامۀ  در  سپس  و  مختصر«  »تاریخ 
استفاده  و تصویر  از عکس  مؤثری  نحو  به  خود، 
چهره  های  برای  نه تنها  او  مثال،  برای  می کند، 
نامی  که  موارد  از  بسیاری  در  بلکه  سرشناس، 
می دهد.  قرار  هم  را  او  عکس  می آورد،  فردی  از 
هستند،  عادی  و  ساده  عکس  ها  غالب  گرچه 
چند  جذابند:  و  جالب  آن  ها  از  برخی  ولی 
طهران  حظیرۀ  تخریب  حال  در  ایرانی،  نظامی 
تبلیغ  جرم  به  که  بهائی  زن  ده   ،)2007 )ص 
تی ممنوعه در  غیربهائیان و فعالیت  های تشکیال
شیراز مجازات شدند )ص235( و یک صفحه 
که بهاءاهلل  دست نویس منشی بهاءاهلل، هنگامی 
کلماتش را به او امالء می کرد. البته آن دستخط 
خوانا نیست )ص249(  و عکسی از منزل باب 

در شیراز )ص 314( به تاریخ 1979.
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آن  ها  از  اسمیت  و  واربرگ  که  عکس  هایی 
بهاءاهلل  معروف  عکس  دو  نکرده اند،  استفاده 
است. یکی از این دو عکس، در آرشیو بهائی در 
حیفا نصب شده، که طی برنامۀ  خاصی، زائران 
کنفرانس  های  در  شرکت کنندگان  یا  بهائی 
می کنند  تماشا  آن  را  جهانی،  مرکز  در  بهائی 

آن  عمومی  انتشار  و  چاپ  و 
این  البته  کرده اند.  نهی   را 
عکس  های  دربارۀ  ممنوعیت 
عبدالبهاء و شوقی افندی وجود 
گسترده  به طور  را  آن  ها  و  ندارد 
پیدا  هرچند  می سازند.  منتشر 
در  بهاءاهلل  عکس  های  کردن 
نیست،  سختی  کار  اینترنت 
که مخالفان بهائیان  همان طور 
آن  ها را یافته و بعضًا به صورت 
استفاده  آن  ها  از  استهزاءآمیزی 

می کنند! 

از  کتابش  در  مومن  موژان 
ولی  نمی کند،  استفاده  عکس 
قطعات  مطالبش،  میان  در 

بهائی،  الواح  و  نصوص  از  طوالنی  عبارات  و 
است.  کرده  استفاده  را  صفحه،  سه  تا  بعضًا 
عالوه براین، در صفحه صفحۀ متن نیز عباراتی 
روش  این  می شود.  مشاهده  بهائی  متون  شبیه 
و  تقدیر  هیچ  شایستۀ  و  نداشته  جذابیتی 
چند  هر  خواننده،  نیست.  ستایشی  و  توصیه 
کتاب  مطلب  اصلی  خط  از  درمیان،  پارگراف  

»راهنمای  او  کتاب  که  آنجا  از  و  می شود  دور 
که بسیاری  مبتدیان« است، می توان حدس زد 
کناری  به  را  کتاب  و  شده  گیج  مبتدیان،  از 

می گذارند! 

گروه آیینی جدید؟ آیین جهانی یا 

غیربهائیان،  از  بسیاری  برای 
سردرگمی  و  شدن  گیج 
یف  تعار و  مقدمات  از 
را  بهائیت  می شود.  شروع 
یکی  در  به راحتی  نمی توان 
متعارف  دسته بندی  های  از 
پژوهشگران  یا  جامعه شناسان 
دین  قبیل  از  دین،  حوزۀ 
فرقه  و  گروه  کلیسا،  جهانی، 
جدید  آیینی  گروه  یا  )کالت(، 
ادیان  دسته بندی  گنجاند. 
همچون  طوالنی،  عمر  با  بزرگ 
یا  مسیحیت،  یهودیت، 
دربارۀ  مباحثی  با  هندوئیسم، 
یاد آداب و سنن،  کم و ز حجم 
داخلی،  انشعابات  و  گروه ها 
این  است.  مرتبط  آن  ها  و...  عرفانگرا  گروه های 
پیچیدگی  های  به  توجه  بدون  می توان  را  ادیان 
»ادیان  به عنوان  به سادگی  آن ها،  داخلی 
کرد. درمورد بهائیت، نه تنها در  جهانی« تعریف 
ی، بلکه درمورد دسته بندی فرعی آن 

ّ
کل تعریف 

هم شک و مشکل وجود دارد. خود من اصطالح 

زبان  در  صفت  یک  تبدیل 
در  خاص  نام  یک  به  فارسی، 
نامیدن  برای  انگلیسی،  زبان 
یک آیین و نه یک پیرو آن آیین، 
گیج کننده باشد  می تواند بسیار 
گیج کنندۀ  نکته  مهم ترین  ولی 
بحث، قرار دادن بهائیت، ذیل 

یکی از سرفصل  ها است:
یا  نوظهور  دینی  گروه  فرقه، 
هیچ یک  واربرگ  جهانی؟  آیین 
برای  را  دسته بندی  ها  این  از 
نمی داند،  مناسب  بهائیت 
از  یکی  بهائیت  می گوید:  بلکه 
آیینی  »گروه های  قدیمی ترین 

جدید در غرب« است. 
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بهائیت را، برای مدت طوالنی، براساس سنت 
مسیحیت،  همچون  دیگر،  ادیان  نام  قرائت 
و  بودیسم  هندوئیسم،  زرتشت،  آیین  یهودیت، 
عبارت  بهائیان  کرده ام.  استفاده  این  ها  امثال 
ولی  می کنند  تلقی  خود  به  توهین  را  »بهائیت« 
همین روش نام گذاری را برای سایر ادیان به کار 
آن  ها  ترجیح می دهند عقیدۀ  بهائیان  می برند! 

خطاب  بهائی«  »آیین  را 
صرفًا  آن  را  هم  برخی  کنیم. 
)مثل  می نامند  »بهائی« 
صفت  یک  تبدیل  واربرگ(. 
نام  یک  به  فارسی،  زبان  در 
انگلیسی،  زبان  در  خاص 
نه  و  آیین  یک  نامیدن  برای 
می تواند  آیین،  آن  پیرو  یک 
ولی  باشد  گیج کننده  بسیار 

دادن  قرار  بحث،  گیج کنندۀ  نکته  مهم ترین 
بهائیت، ذیل یکی از سرفصل  ها است:

گروه دینی نوظهور یا آیین جهانی؟ واربرگ  فرقه، 
بهائیت  برای  را  دسته بندی  ها  این  از  هیچ یک 
مناسب نمی داند، بلکه می گوید: بهائیت یکی 
از قدیمی ترین »گروه های آیینی جدید در غرب« 

است. )واربرگ، 2001، ص3(.

که آیین آن ها،  باورند  بر این  البته خود بهائیان 
جدیدی،  جهانی  نظام  آینده،  در  سرانجام 
که  می کند  ایجاد  هماهنگی  و  صلح  بر  مبتنی 
متحد  نیز  را  ادیان  و  نژاد ها  و  جهان  ملل  همۀ 

البته  ص4(.   ،2007 )واربرگ،  ساخت  خواهد 
جهانی  آیین  یک  به  هم  بهائیت  درآن صورت 
چیزی  این  و  شد  خواهد  تبدیل  کم  مترا بسیار 
خود  ذهن  در  بهائیت  طرفداران  که  است 
می پرورانند. واربرگ سپس ادامه می دهد: »ابعاد 
گروه های  و اندازه و سن این آیین، در مقایسه با 
که  می دهد  نشان  جوان تر،  و  کوچک تر  دینی 
اعضای  انتظارات  و  اهداف 
عملی  بهائی،  جامعۀ 

نیست.« )همان، ص4(. 

کتاب »آیین  پیتر اسمیت در 
تالش  مختصر«  یخ  تار بهائی: 
معرفی  برای  راهی  که  می کند 
محلی  اندازۀ  از  نه  که  آیینی 
نه  و  است  بزرگ تر  چندان 
آیین  یک  ابعاد  به  آن چنان 
در  او  کند.  پیدا  است،  نزدیک  جهانی  دین  و 
از  تصاویری  ارائه  بر  کتابش،  از  هشت  فصل 
 1921 تا  سال  های   18  بین  بهائی،  جامعۀ   5
هوشمندانه  جامعه   5 این  انتخاب  می پردازد. 
باشد:  تعجب آور  شما  برای  می تواند  و  است 
برمه،  و  هند  مصر،  و  عثمانی  امپراتوری  ایران، 
غرب!  سرانجام  و  قفقاز  و  ترکستان  و  روسیه 
تا   1922 زمانی  دورۀ  بررسی  به  کتاب   11 فصل 
مرگ  سال   ،1921 سال  می پردازد.  حاضر  زمان 
خدمت  شروع  سال   1922 سال  و  عبدالبهاء 
شوقی افندی به عنوان رهبر جامعۀ بهائی است. 

است  این  بر  فرض  بهائیان،  برای 
و  عقاید  تازه بهائیان  است  بهتر  که 
دست  از  را  خود  فعلی  باور های 
گویای حقایق  این مطلب  بدهند. 
مهمی از نوع تفکر و اندیشه بهائیان 
و  اوانجلیک  مسیحیان  نیز  )و 
تندرو های داعشی ( به مقولۀ تبلیغ 

و بهائی سازی دیگران است. 
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بررسی  کمتر  بهائی  جوامع  جدید،  دورۀ  در 
سرزمین  از  خارج  به  بهائیان  ولی  شده اند، 
و  سرزمینی  تقسیم بندی  رفته اند.  خود  اصلی 
جغرافیایی چنین است: سرزمین اسالمی، مبدأ 
غرب و بهائیت در جهان سوم. در این فصل به 
وضعیت بهائیان در ایران اشاره می کند. روشن 
به صورت  را  بهائیت  اسمیت،  پیتر  که  است 
گرفته و به بررسی توسعه  یک آیین جهانی درنظر 
احتمالی آن در آینده مبادرت می کند. البته او 
بر آیین بهائی«  کتاب »مقدمه ای  از  در فصل   
تقسیم بندی  در  بهائیت  دقیق تر  بررسی  به  نیز 

جغرافیایی می پردازد. 

او در »دانشنامۀ بهائی« خود، ذیل مدخل »آیین 
کرده  بهائی  امر  به  متعصبانه تری  نگاه  بهائی«، 
در  زیرا  می پردازد:  شوقی افندی  از  تقدیر  به  و 
او بدون شک، بهائیت یک آیین  دورۀ زعامت 
جهانی بود: با توجه به ماهیت ادعای بهاءاهلل، 
برخورداری  و  قاره  ها  همۀ  در  بهائیت  رشد 
بهائیت از احکام و سازمان و تشکیالت مستقل 

و متمایز!! )اسمیت، 2000، ص7 (.

بررسی  به  اینجا  که  کتابی  در  مومن،  موژان 
بهائیت  150سالۀ  یخچه  تار به  پرداختیم،  آن 
آیینی  گروه  یک  از  چگونه  که  کرده،  توجه 
یک  به  خاورمیانه ای،  ناشناختۀ  و  کوچک 
تبدیل شده  گروه درحال رشد در سطح جهانی 
اینکه  او ادامه می دهد: »بهائیت ضمن  است. 
که  دارد  تالش  یافته،  استقرار  کشوری  هر  در 

و  شود  خارج  ناشناختگی  حالت  از  سریعًا 
ادیان قدیمی تر و  کنار  برای خود، در  جایگاهی 
کند.« )مومن، 2008، مقدمه  تثبیت شده، پیدا 
کتاب صرفًا دیدگاه  که مطالب این  ازآنجا  )пv
و اطالعات رسمی بهائی است لذا آقای مومن 
به ندرت، به مباحثی می پردازد که یک پرسشگر 

بیرونی دربارۀ آن  ها سؤال می کند. 

که یکی از امور  برای مثال، یک جا اعالم می کند 
در  آن  موفقیت آمیز  روش  بهائیت  دربارۀ  جالب 
 ،2008 )مومن،  است  متعدد  افراد  جلب توجه 
برای  تالشی،  چنین  درحالی که   .)xمقدمه
خیلی  برای  است  ممکن  دیگران،  دین  تغییر 
مومن  نباشد.  اب 

ّ
جذ و  جالب  اصاًل  افراد  از 

برای توضیح بیشتر در این قضیه، به وضعیت 
شهرنشین،  مسیحیان  ایران،  در  بهائیت 
روستائیان  امریکایی،  کاتولیک  کشاورزان 
در  او  ولی،  می کند!!  اشاره  بودائیان  و  هندو 
که   - را  پرسش  این  ازکتابش،  صفحه ای  هیچ 
بیرونی  ناظران  از  بسیاری  پرسش  است  ممکن 
که چه بر سر فرهنگ  باشد - از خود نمی پرسد 
که احیانًا جذب  دینی و بومی این تازه بهائیان، 
نیمه غربی  نیمه ایرانی-  بهائی  آیین  و  فرهنگ 
تفاوت  های  به  توجه  )با  می آید؟  می شوند، 
دراماتیک  و  موسیقایی  هنری،  ادبی،  شدید 
که بهتر  آن ها(. برای بهائیان، فرض بر این است 
خود  فعلی  باور های  و  عقاید  تازه بهائیان  است 
گویای حقایق  این مطلب  بدهند.  از دست  را 
نیز  )و  بهائیان  اندیشه  و  تفکر  نوع  از  مهمی 
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به  داعشی (  تندرو های  و  اوانجلیک  مسیحیان 
مقولۀ تبلیغ و بهائی سازی دیگران است. 

عنوان  با  دیگری،  مقالۀ  در  مومن  موژان  البته 
این  به  است؟«  جهانی  آیین  یک  بهائیت  »آیا 
سعی  او  آنجا،  در  است.  پرداخته  موضوع 
فعالیت  از  ناشی  مشکالت  رفع ورجوع  به  دارد 
جوامع  در  غربی  بهائیان  تبشیری  و  تبلیغی 
او  نظر  بپردازد.  سایرین  و  هندویی  و  بودایی 
چنین است: درخصوص پرسش و موضوع این 
آیا بهائیت یک آیین جهانی است؟  که  مقاله، 
بهائیت  که »بله  گونه باشد  این  پاسخ می تواند 
به  ظرفیت  این  هرچند  دارد،  ظرفیتی  چنین 
مقدار بسیار ناچیزی ظهور و بروز یافته است.« 
)مومن، 1989، ص4 (. خیلی حیف است که 
او در متن حاضر این صداقت و صراحت لهجه 

را نداشته است.

دانشنامه یک جلدی پیتر اسمیت 

فشردۀ  »دانشنامه  دارم،  اطالع  من  که  آنجا  تا 
از  مناسبی  تصویر  ارائه  در  اسمیت،  بهائیت« 
کتاب  ها بوده است.  امر بهائی، موفق تر از سایر 
البته نوشتۀ او جوابگوی اعتراض  ها به ادعا های 
بهائیان مبنی بر آیین جهانی بودن نیست؛ ولی 
تا نشان دهد، چگونه  برده  کار  به  یادی  ز تالش 

ممکن است این امر روزی اتفاق بیفتد. 

هرچند   - دانشنامه  نوشتن  می رسد  به نظر 
فرهنگی  ازنظر  که  آیینی  دربارۀ   - مختصر 
نوباوه  یخی  تار ازنظر  کم عمق،  و  بسیار سطحی 
با  دانشوری  و  پژوهش  ازجنبۀ  و  ساله(   170(
زودهنگام  اقدامی  است،  مواجه  محدودیت 
که  است  سال  چندین  اینک  ناپخته  باشد.  و 
کامل  دانشنامۀ  یک  تولید  برای  برنامه  هایی 
تی  مشکال ظاهرًا  ولی  می شود،  یخته  ر بهائی 
موضوع  مشکالت،  از  یکی  است.  راه  سر  بر 
چارچوب  و  ضوابط  طبق  باید  که  محتواست 
استاندار های  و  ضوابط  نه  و  شود  تهیه  بهائی 
کادمیک، لذا با کمبود مطلب و منابع  علمی و آ
گسترده  موضوعی  بهائیت  می شوند.  مواجه 
نیست؛  مختلف  اجزاء  و  شاخه  ها  دارای  و 
و  مختصر  کتابی  هوشمندانه  هم  اسمیت  لذا 
و  به همۀ موضوعات  که  کرده  تهیه  یک جلدی 
در  مناسبی  اطالعات  و  پرداخته  بهائیت  ابعاد 
اختیار خواننده می گذارد. او نه تنها برای اسامی 
برای  بلکه  بهاءاهلل(،  و  باب  )همچون  مشهور 
مفصل  دانشنامه  های  در  حتی  که  موضوعاتی 
هم ممکن است مدخلی برای آن  ها تهیه نشود، 
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شناخت  کمونیسم،  طهارت،  تمدن،  همچون 
و  ثروت  حقوق،  زبان،  انتشارات،  عمومی، 
خانوادگی،  زندگی  جداسازی،  و  تفکیک  رفاه، 
خبیثه،  ارواح  اخالقیات،  ترس،  سرنوشت، 
یا ها و ایده ها، درام  خوبی و فضیلت، لباس، رؤ
در  که  )ترومپت نوازی  گلیپسی  دیزی  رقص،  و 
سال 8 19 به بهائیت پیوست(، زبان، تکامل 
و  اقتصادی  اجتماعی-  توسعه  اجتماعی، 
امثال این موارد، به ارائه مطلب و نوشتن مدخل 
و  کوتاه  هرچند  مدخل ها،  این  است.  پرداخته 
کمک می کند تا تصویر غنی تری از امر  مختصر، 
علمی  جنبۀ  از  آنکه  از  پیش  کند،  ارائه  بهائی 
گرچه  بغلتد.  فریب  و  نیرنگ  به  کادمیک،  آ و 
واربرگ،  مارگیت  خانم  همچون  اسمیت،  پیتر 
به زبان  های فارسی و عربی آشنایی ندارد، ولی 
یادی، شامل بیوگرافی بهائیان ایرانی،  مطالب ز
نوشته  های فارسی و عربی و برخی سرفصل  ها و 
مدخل  های عمومی اسالمی، همچون مباهله، 
و  اشکال  تنها  می کند.  ارائه  را  بداء  و  علماء 
این  کنم  مطرح  اینجا  در  می توانم  که  گله ای 
که او از سیستم آوانگاری رسمی بهائی،  است 
می کند  استفاده  فارسی  و  عربی  کلمات  برای 
خواننده(،  )استفاده  منظور  و  مقصود  برای  که 

کافی و نارساست.  کهنه، نا

بیان  روشن  و  صریح  را  مطلب  این  باید  البته 
از  بسیاری  )و  فوق  مطالب  بیشتر  که  کنیم 
آمده(  کتاب  این  در  که  دیگری  مدخل  های 
اجمالی  معرفی  استاندارد  کتاب  یک  مناسب 

کتابی  نیست. بنابراین، اسمیت موفق به تهیۀ 
شده که بسیاری از بهائیان تابه حال از این محتوا 
موجب  می تواند  که  کتابی  بوده اند؛  بی اطالع 
برای  شود.  خوانندگانش  تعّجب  و  روشنگری 
بهاءاهلل«،  »نوشته  های  مدخل  ذیل  در  مثال، 
شرح  صفحه،  چندین  اختصاص  با  اسمیت، 
معروف  نوشته  های  و  کتب  از  نه تنها  مفصلی 
معروف  کمتر  نوشته  های  از  بسیاری  بلکه  او، 
به  من  البته  می دهد.  به دست  او  ناشناس  یا 
مطالعه  را  کتاب  ها  آن  همۀ  مناسبت هایی، 
غالب  که  می گویم  اطمینان  با  ولی  کرده ام؛ 
نشنیده اند.  را  کتاب  ها  آن  نام  حتی  بهائیان، 
تهیه چنین فهرستی مستلزم کار و تالش سختی 

بوده است. 

پیتر اسمیت
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از  جدا  اسمیت،  عملکرد  نهایی  نتیجۀ 
است  آن  بودن،  جهانی  آیین  ادعای  زمینۀ 
واقعی  عمق  دربارۀ  مطالبی  خواننده  به  که 
ادبیات،  و  نصوص  تنوع  بهائیت،  اندک  و 
بابی  کشته  های  و  میسیونر ها  و  مبلغان  میراث 
همچون  دانشنامه،  این  متأسفانه،  می دهد. 
البته   - کرده ایم  بررسی  که  کتاب  هایی  سایر 
در  که  چیزی  تنها   - واربرگ  خانم  کتاب  به جز 
اختیار بررسی کننده قرار می دهد، همان چیزی 
گذشته هم  که در مطالعۀ سایر آثار ادیان  است 
سرفصل  مناسک!  و  مراسم  می شود:  مالحظه 
مناسک،  و  مراسم  دربارۀ  اسمیت  مدخل  و 
داشتن  بهائیان  است.  کوتاه  و  مختصر  بسیار 
ولی  می کنند  انکار  را  مناسک  و  مراسم  هرگونه 
و  آداب  از  یادی  ز حجم  که  است  آن  واقعیت 
به  کنید  )نگاه  دارند.  آیینی  مناسک  و  مراسم 
مک اوئن، 1995( هرچند بسیاری از آن  ها دیگر 
را  آن  ها  از  برخی  و فقط  گشته  و مهجور  متروک 
فلسفه  عمومًا  لکن  می دهند،  انجام  بهائیان 
انجام و اجرای آن را نمی دانند. مواجهه واربرگ 
بیرونی  ناظر  یک  موضع  از  بهائیت،  موضوع  با 
است و احتمااًل با محدودیت  هایی مواجه بوده 

است. 

البته پیتر اسمیت فاقد آن توانایی علمی است 
از 1-2  را بیش  بتواند توضیحات هر مدخل  که 
یک  حد  در  موارد،  کثر  ا در  و  بنویسد،  صفحه 
که او در ذهن خود از  گراف است. تصویری  پارا
بهائیت دارد در ابعاد این شناخت اندک است. 

ارتقاء  و  توسعه  مدعی  که  آیینی  از  شناخت 
ادبیات  اقتصاد،  روزه،  خانوادگی،  زندگی  در 
بهائی  جوامع  نژادی،  تبعیض  رفع  فرهنگ،  و 
که  کشور هایی  مخفی و پنهان )جوامع بهائی در 
دیگر  موارد  و  کرده اند(  ممنوع  را  آن  ها  فعالیت 
یخی  است! گرچه بهائیِت فاقد عمق و غنای تار
یهودیت  همچون  ادیانی  برخالف  فرهنگی،  و 
موضوعات  همۀ  در  می کند  تالش  ولی  است، 
نماید.  اظهارنظر  و  ورود  ادیان،  آن  موردعالقه 
که اسمیت از بهائیت ارائه  البته تصویر مثبتی 
فهرست  در  بهائیت  نام  تا  می کند  کمک  کرده 
نشریات  و  روزنامه  ها  در  ک،  خطرنا فرقه  های 
عمومی ذکر نشود! در بهائیت مطالب عجیب و 
غریب پیدا می شود، ولی نه آن قدری که موجب 
آنکه  مگر  شود،  مدرن  غربی  های  جلب توجه 
بعضی از تفکرات و آداب و سنن بابیه را هم به 

آن بیفزاییم!

مدخل  های بیوگرافی اسمیت - جمعًا 224 مورد 
او  کوچک  دانشنامۀ  اصلی  قسمت  ازجهتی   -
است. طی چندین سال، بهائیان نشریه نسبتًا 
که مجموعًا  قطور بهائی ورلد را منتشر می کردند 
یداد های بین المللی و ملی جوامع  اتفاقات و رو
سال  200(.  پایان  )تا  می شد  ذکر  آن  در  بهائی 
در هر شماره، اخبار فوت افراد سرشناس بهائی، 
تمجید  در  مطالبی  آن،  همراه  و  می شد  درج 
اندکی  اطالعات  که  می آمد  درگذشته  فرد 
در  مثال  بهترین  می کرد.  ارائه  او  شناخت  در 
شرح  که  است  یکتا  گوهر  کتاب  زمینه،  این 
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است.  شوقی افندی  سادۀ  زندگی  ستایش آمیز 
کردن«  خیر  »ذکر  سّنِت  شکستن  در  اسمیت 
ساده  زبانی  با  و  کرد  عمل  موفق  مردگان  دربارۀ 
بزرگ،  و  کوچک  موارد  ذکر  به  گریم،  بدون  و 
»عملکرد  دربارۀ  افسانه پردازی،  و  ق 

ّ
تمل بدون 

شرح   ( روحانی«  تجربیات  و 
زندگی( افراد موردنظر می پردازد. 

کار  در  لغزش  هایی  البته 
اسمیت  مشاهده می شود. مثاًل 
بابی  »مطالعات  از  او  روایت 
 ،a2008 )اسمیت،  بهائی«  و 
پژوهشگران  بر  عمدتًا  ص1 ( 
بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن 
متمرکز است ولی هیچ اشار ه ای 
متأخر  کادمیک  آ کار های  به 
دربارۀ  او  آنکه  ضمن  ندارد. 
و  دیدگاه  اختالف  و  تعارض 
بهائی  مقامات  مطالب  تفاوت 
درون  در  نویسندگان  سایر  با 

جمله  یک  از  بیشتر  بهائی،  جامعۀ  از  بیرون  و 
صحبت نمی کند! این مطلب آن قدر اهمیت 
یک  حتی  یا  کامل،  ستون  یک  که  داشت 

سرفصل به آن اختصاص یابد. 

بخش افتتاحیۀ مدخل »بهائیت و ادیان دیگر« 
است.  ضعیف  ص8 (   ،a2008 )اسمیت، 
اسمیت از شوقی افندی نقل می کند که بهائیت 
ولی  نبوده است؛  ادیان  تعالیم  تحریف  درصدد 

تحریف  موارد  بررسی  در  قدمی  درعین حال، 
تعالیم  به  بهائیت نسبت  که  و آشکاری  روشن 
انجام  ادیان  سایر  و  اسالم  مسیحی،  یهودی، 
اساس  اینکه  تشخیص  برنمی دارد.  داده، 
تعالیم و عقاید سایر ادیان در تعارض با تعالیم 
راهی  هیچ  و  است  بهائی 
باهم  آن  ها  دادن  سازش  برای 
بحث  نیست.  دشوار  نیست، 
این  از  برخی  دربارۀ  بررسی  و 
یابی  ارز به  می تواند  مباحث 
اّدعای  این  بطالن  احیانًا  و 
»حقایق  به  بهائیان  که  بهائی، 
بنیادین و اساسی« سایر ادیان 
شود.  منجر  دارند؛  عقیده 
از  مسیحیت  دیدگاه  مقایسۀ 
مسلمانان  دیدگاه  یا  یهودیت، 
مسیحیت  و  یهودیت  دربارۀ 

هم می تواند جالب باشد. 

مقدمۀ اسمیت

کتاب  تهیه  در  مشابهی  روش  نویسنده  این 
مطلب  غنای  با  البته  بهائیت،  بر  مقدمه ای 
گرفته است. ابتدا  کمتر، ولی قابل قبول، به کار 
خود  نگاه  )از  بهائیت  از  یخی  تار بررسی  یک 
دربارۀ  نوشتاری  سپس  است،  کرده  بهائیان( 
تعالیم  و  سرفصل  ها  بهائی،  نصوص  و  متون 
اجتماعی  تعالیم  ادیان،  سایر  و  بهائیت  آن ها، 
و نگاه بهائیان دربارۀ نظم نوین جهانی، طریق 

مدخل  ذیل  در  مثال،  برای 
»نوشته  های بهاءاهلل«، اسمیت، 
صفحه،  چندین  اختصاص  با 
کتب  از  نه تنها  مفصلی  شرح 
او،  معروف  نوشته  های  و 
نوشته  های  از  بسیاری  بلکه 
او  ناشناس  یا  معروف  کمتر 
من  البته  می دهد.  به دست 
آن  همۀ  مناسبت هایی،  به 
کرده ام؛ ولی  کتاب  ها را مطالعه 
غالب  که  می گویم  اطمینان  با 
کتاب  ها را  بهائیان، حتی نام آن 

نشنیده اند. 
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احکام  و  بهائی  جامعۀ  در  عضویت  معنویت، 
و  ابعاد  بهائی،  تی  تشکیال نظام  بهائی،  دینی 
بهائی  فعالیت  های  بهائی،  جامعۀ  ویژگی  های 
کتابی جامع،  و جامعه بیرونی ارائه داده است. 
که  می نمایاند  ما  به  را  آیین  یک  از  پرتر ه ای  که 
گستره و عمق فرهنگی  هرچند فاقد ظرفیت و 
برای  منابع  حیث  از  ولی  است؛  سیاسی  و 

یک غنی است!  جامعه سازی ایدئولوژ

حال اجازه دهید به مرور و بررسی کتاب دیگری 
کتاب  او  گذشته  در  یم.  بپرداز اسمیت  پیتر  از 
سودمندی تألیف کرده بود به نام آیین  های بابی 
و بهائی: از تشّیع منجی گرا تا یک آیین جهانی! 
که در سال 1987، در مؤسسه انتشاراتی )بهائی( 
که  کتابی یک جلدی  به چاپ رسید.  کمبریج 
موضوعات  بررسی  به  کادمیک  آ یکردی  رو با 
مرتبط با بهائیت پرداخته و به عنوان نوشتۀ یک 
موردتوجه  بی طرفی،  رعایت  با  بهائی،  نویسنده 

گرفته است. نویسندگان قرار 

مختصر  یخچه  تار یک  بهائی:  آیین  کتاب 
)چاپ  199(، از جهاتی کمتر و از جهتی بیشتر 
و  مختصرتر  حجم،  ازنظر  است.  کتاب  آن  از 
برای خوانندگان جذاب تر است. پنجاه صفحه 
اول آن به ظهور و سقوط بابیان می پردازد. فصل 
تعالیم  و  »نوشته  ها  به  یخ،  تار موضوع  از   ، 
بررسی  به  کتاب،   8 فصل  می پردازد؛  بهاءاهلل« 
تا  سال  های   18  بین  بهائی،  جامعۀ  چند 
زندگی،   9 فصل  است.  یافته  اختصاص   1921
گسترش  نوشته  ها و ترجمه  های شوقی افندی و 
را  او  دورۀ  در  بهائی  اداری  تشکیالت  نظام 
جهانی،  بیت العدل  به   10 فصل  می کند.  بیان 
حضور  و  اجتماعی  مباحث  آنان،  نوشته  های 
بهائیان در سازمان ملل اختصاص یافته است 
سال  های  بین  بهائی  جوامع  بررسی   11 فصل  و 
1922 تا زمان حاضر ) 199( را در برگرفته است. 
سودمند،  سرفصل  چند  ی  حاو آن  جمع بندی 
بهائی،  عهدومیثاق  و  سازمان  کاریزما،  شامل 
ویژگی  های دینی مهم و »آینده« است. هیچ یک 
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توجه  مورد  مطالعه  این  در  یخی،  تار مقوالت  از 
قرار نگرفته است.

شرح  کردیم،  بیان  که  همان طور  اسمیت،  پیتر 
یادی درخصوص داستان  مفصل و اطالعات ز
دربارۀ  عمدتًا  او  اطالعات  ولی  می آورد،  بابیان 
که  و سبک،  این روش  و شیخیه است.  تشّیع 

گروه  یک  در  را  شیخیه  و  بابیه 
کنار و  و مقوله می بیند، او را در 
همسان با واربرگ قرار می دهد. 
یادی  ز صفحات  اسمیت  گویا 
لذا  و  دارد  توضیح  ارائه  برای 
و  بابیان  دربارۀ  مبسوطی  شرح 
آن  ها  شیعی  زمینۀ  و  پیشینه 
میزان  یابی  ارز البته  می دهد. 
ازاین  عادی  خواننده  رضایت 
ضمن  است.  دشوار  مطالب، 

فرقه ای  سیستم  و  نظام  دارای  شیخیه  آنکه، 
و  گسترده  نوشته  های  و  آثار  با  پیچیده،  بسیار 
عمیق و دشوار - عمدتًا به زبان عربی - است 
و آراء و عقاید آن  ها را نمی توان به راحتی در یک 
فصل توضیح داد؛ چه رسد به یک دو پارگراف! 
نویسندگان  کار  مشکالت  از  یکی  البته  این 
کوچک  معرفی  کتاب  های  و  راهنما  کتب 
عقاید  باید  که  است،  آیین  ها  و  ادیان  دربارۀ 
چند  در  را  آیین  یک  به  مربوط  نوشته  های  و 

کنند. صفحه خالصه 

میزان  به  و  باب...  »نوشته  های  می نویسد:  او 
ی  حاو و  متأثر  بهاءاهلل،  نوشته  های  کمتری، 

مفاهیم و اندیشه  های اسالمی است و بسیاری 
از آراء و دیدگاه  های بابی و بهائی، به ظاهر مشابه 
)اسمیت،  199،  است  اسالمی  دیدگاه  های 
گمراه کنند ه ای  مطلب  این  که  البته  ص13(. 
است! آداب و احکام بابی و بهائی، همچنین 
نوشته  ها و عقاید و نظرات آن ها، شبیه به احکام 
و عقاید اسالمی نیست. شاید 
آن ها،  احکام  و  آداب  از  برخی 
پوسته  و  کلیات  در  بعضًا 
از اسالم به نظر  بیرونی، اقتباس 
حج  سفر   2 بهائیت  برسند. 
زیارتی،  سفر  همچنین  دارد؛ 
خاص،  نمازی  19روزه،  روزه 
حرمت  نوعی آداب و شریعت، 
همجنس گرایی  ممنوعیت  و 
نوع  این  و  وحدت  بر  کید  تأ و 
موارد، که به طور لفظی و ظاهری شبیه به احکام 

اسالمی است. 

اطالعات  قسمت  این  در  اسمیت،  هرچند 
ولی  می کند،  عرضه  بهائیت  از  درستی  عمدتًا 
مطالب به گونه ای نیست که مورد اعتراض کمیته 
تعارضی  و  اختالف  موارد  شود.  واقع  سانسور، 
به  بیرونی  ها  و  دیگران  معمواًل  که  دارد  وجود 
آن  ها  به  اسمیت  آقای  ولی  می کنند،  توجه  آن 
موارد،  این  از  یکی  است.  نشده  هم  نزدیک 
است  بیت العدل  در  زنان  خدمت  و  عضویت 
نویسندگان  برای  محدودیت  إعمال  دیگری  و 
و  شاعران  علمی،  پژوهشگران  )شامل  بهائی 

مطلب  این  که  البته 
و  آداب  است!  گمراه کنند ه ای 
همچنین  بهائی،  و  بابی  احکام 
نظرات  و  عقاید  و  نوشته  ها 
عقاید  و  احکام  به  شبیه  آن ها، 
از  برخی  شاید  نیست.  اسالمی 
در  بعضًا  آن ها،  احکام  و  آداب 
کلیات و پوسته بیرونی، اقتباس 

از اسالم به نظر برسند. 
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اسمیت  آقای  که  فرض  این  با  ترانه سرایان(. 
بسیار  من  برای  بدانیم،  جامعه شناس  یک  را 
را  بهائیت  دلیل،  بدون  او  که  است  تعجب آور 
)اسمیت  199:  می داند  جهانی«  »آیین  یک 
صص 2-151( قطعًا هیأت داوری هم پذیرفته 

نیست!!

حیث  از  نمی تواند  بهائیت 
کل،  یخ، فرهنگ، جمعیت  تار
یک  حداقل  در  پیروان  کثرت 
کن  اما ادبیات،  ملت/دولت، 
با  موارد،  این  امثال  و  مقدسه 
متعارفًا  که  ادیانی  از  هیچ یک 
ادیان جهانی توصیف شده اند، 
رقابت کند. من شخصًا ترجیح 
گروه  یک  را  بهائیت  می دهم 
بهائیت  و  بنامم  جدید  آیینی 
کلیسای وحدتگرا،  را در ردیف 
)ساینتولوژی(  شینتولوژی  یا 
است  واضح  کنم.  طبقه بندی 

چه  آینده  در  اینکه  از  صرف نظر  بهائیت،  که 
و  تعریف  نوع  هر  برطبق  کند،  پیدا  تغییراتی 
محسوب  جهانی  دین  یک  واقعی،  یابی  ارز
یا  دین  یک  بهائیت  اینکه  ضمن  نمی شود. 
هم  دین  یک  از  منشعب  گروهی  یا  مذهب، 
دینی  مطالعات  بر  بنا  همچنین،  نیست. 
کالت هم  جدیدتر، واجد همه ویژگی  های یک 
بهائیت  طبقه بندی  و  تعریف  برای  ما  نیست. 
توجه  با  ولی  هستیم  مواجه  محدودیت  با 

محدود  تعداد  آن،  پیدایش  یخ  تار و  سّن  به 
اعضایش، اینکه محتوای آن آمیز ه ای از مطالب 
باألخره،  و  است  غربی  و  شرقی  موضوعات  و 
یک  در  بهائیت  جدی  حضور  عدم  به  توجه  با 
کشور یا فرهنگ خاص، بهترین تعریف برای آن 
گروه آیینی جدید« است.  »یک 
به عنوان  اسمیت  گر  ا حتی 
که  ترجیح  دهد  بهائی،  یک 
آیین  یک  زمرۀ  در  را  بهائیت 
جهانی قرار دهد؛ به عنوان یک 
است  موظف  جامعه شناس 
چنین  چگونه  دهد  توضیح 
امکان پذیر  واقعیت  در  چیزی 
ضعف  یک  این  است؟ 

کار او است.  حقیقی 

سرگذشت  و  یخ  تار روایت 
بابیت دقیق و به خوبی مستند 
و  ئم  عال اولین  ولی  است 
به  نسبت  تعّصب  نشانه  های 
کتاب اتفاق  یخ بهائیت، در فصل 2  روایت تار
کافی از اتفاقات  که اطالعات نا می افتد، جایی 
ارائه   18 3 تا   1853 سال  های  بین  بغداد، 
دسترسی  اسمیت  پیتر  درحالی که  می شود. 
که می توانست  روایت  های مختلفی،  به  آسانی 
او  ولی  داشت؛  کند،  روشن  را  ایام  این  وقایع 
از آن  ها استفاده نکند.  که  آشکارا ترجیح داده 
بابیان مختلف در  یاست طلبی  من به ادعای ر
بهاءاهلل  آن  ها  از  یکی  تنها  می کنم.  فکر  بغداد 

تساوی  بحث  در  مثال،  برای 
بیان  او  گرچه  مرد،  و  زن 
در  عضویت  از  زنان  که  می کند 
ولی  شده اند،  منع  بیت العدل 
در  انتقادی  بیان  ابراز  به جای 
گفتن  به  صرفًا  موضوع،  این 
»خدا  که،  دفاعیه  عبارت  این 
دلیل این امر را بهتر می داند!« 
کتفا می کند! »بهائیان باید این  ا
تعارض و وضعیت نامتعارف را، 
و  باور  به عنوان  درحال حاضر، 
بهتر  »خدا  بپذیرند.«  عقیده، 
برای  مناسبی  پاسخ  می داند« 

این بحث نیست.
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نمود!  را  حسینی  رجعت  ادعای  ابتدا  که  بود 
کنار این  گذر از  گذاشتن و  اسمیت با مسکوت 
یدادها، ما را با این صحنه اشتباه و نادرست  رو
رقیب  یک  فقط  بهاءاهلل  که  می گذارد  تنها 
داشت و آن برادرش میرزایحیی صبح ازل بود و 
اینکه صبح ازل فردی ضعیف و بی کفایت بود!

با  فاصله دار  محدودۀ  یک  در  عمدتًا  اسمیت، 
روند   ...« مثاًل  می کند،  حرکت  کادمیک  آ حوزۀ 
قدرت  معجزۀ  به عنوان  را،  باب  آیات  نگارش 
الهی باب تلقی می کند« ]اسمیت،  199، ص9[ 
بهائیت  تبلیغ  بیشتر جنبۀ  که  آوردن عباراتی  و 
تکمیلی  متن  های  و  اقدس  )...کتاب  دارد  را 
جایگاه  بر  که  است،  باالیی  اهمیت  دارای  آن 
شریعت،  پایه گذار  به عنوان  بهاءاهلل،  آسمانی 
کید  همچون حضرت محمد؟لص؟ و موسی، تأ

داشت. ]اسمیت،  199، ص32[(.

که باید دربر  کتاب هم، همان چیز هایی را  بقیۀ 
یاد  ز توضیحات  با  البته  دارد،  خود  در  بگیرد، 
درستی  آدم  اسمیت  جّدی.  نقد  هیچ  بدون  و 
و  همواره  نیست  مایل  آنکه  ضمن  است، 
همه جا استاندارد های تبلیغی بهائی را رعایت 
کند. برای مثال، او دربارۀ چهره سرشناس بابی، 
که او برخالف افسانه سرایی  قره العین، می گوید 
زنان  حقوق  طرفدار  و  فمینیست  زنی  بهائیان، 
بیشتر  بلکه  نبود؛  اجتماعی  آزادی  های  سایر  یا 
ولی  مبارزه  کرد؛  بابی  انگیزه  های  تأثیر   تحت 
متأسفانه، در صفحۀ بعد، هنگام بحث دربارۀ 

نساء،  و  رجال  ی  تساو بر  مبنی  بهائی  تعلیم 
در  عضویت  اجازۀ  زنان  که  نکته  این  ذکر  از 
بیت العدل جهانی را ندارند، خودداری می کند 
و آن  را پنهان می دارد. راستش، نباید از یک فرد 
را  موارد  همۀ  که  داشت  انتظار  باورمند  بهائی 
دربارۀ بهائیت بنویسد. البته او، به زعم خودش، 
کتاب متوازنی را دربارۀ بهائیت به تصویر کشیده 
لذا  و  است  جامعه شناس  یک  او  ولی  است؛ 
از  دقیق تر  به طور  که  است  چنین  او  از  انتظار 
کند. این یک انتقاد  ی  کادمیک پیرو رهیافت آ
تلقی  ناچیز  را  او  البته ما زحمت  جدی است. 
گر قرار باشد من کتابی، غیراز کتاب  نمی کنیم. ا
موضوع  در  را  واربرگ  مارگیت  خانم  ارزشمند 
کتاب  این  کنم،  توصیه  کسی  به  بهائیت 

کتاب خواهد بود!  اسمیت، اّولین 

بهائیت از نظر موژان مومن

موژان مومن 

آنچه  از  متفاوت  تصویری  مومن  موژان  کتاب 
می دهد،  ارائه  بهائیت  از  اسمیت  پیتر  کتاب 
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تبلیغ  هدف  با  کتاب  این  می کند.  عرضه 
بهائیت نگارش یافته است. 

می شود.  آغاز   8 فصل  از  بهائیت  یخ  تار بخش 
خانواده،  فرد،  موضوعات  به  اول،  فصل  هفت 
بهائی،  جامعۀ  جهانی،  مالحظات  جامعه، 

بهائی  الهیات  و  بهائی  احکام 
روش  گرچه  این،  می پردازد. 
بحث  به  ورود  برای  نامناسبی 
حدودی  تا  ولی  نیست، 
دو  از  غیر  به  است.  کننده  اغوا
خواننده  به  مقدمه،  در  صفحه 
در  آنچه  دربارۀ  روشنی  توضیح 
داده  می آید  بعدی  صفحات 
کتاب هم  نشده است. مقدمه 
است.  کافی  نا و  ناقص  واقعًا 
درصدد  مومن  درهرصورت، 
و  علمی  کتاب  یک  نوشتن 
به  بلکه  نیست،  کادمیک  آ

قرار  تحت تأثیر  را  خواننده  که  است  آن  دنبال 
داده و او را به سوی جنبه  های مثبت آیین خود 
به خوبی  او  که  است  کاری  این  و  کند  جلب 

انجام می دهد. 

برای این منظور، او عبارات مختلفی را از آثار و 
نوشته  های بهائی نقل قول می کند و فرد مبتدی 
گزینش شده و منتخبی از  را به مطالعۀ عبارات 
بهائیت، در این یا آن موضوع، رهنمون می شود؛ 
خواننده  و  گرفته  قرار  گیومه  در  که  عباراتی 

که  می تواند به خواندن اصل آن  ها بپردازد. ازآنجا
عماًل همۀ نقل قول  ها و گزینش ها، از ترجمه  های 
انگلیسی شوقی افندی، ولّی امر بهائی، از متون 
و  مناسب  ادبی  ازنظر  شده،  انتخاب  بهائی 
ازنظر محتوا، متأثر از فرهنگ و ادبیات مسیحی 
انجیلی است. سبک  و سبک 
آنکه  به  توجه  با  آن ها،  تصّنعی 
بعد  به   1930 دهه  از  همگی 
انجام شده، ممکن است برای 

همگان دلپذیر نباشد. 

حوزۀ  جامعه شناسان  از  برخی 
تغییر  که  دارند  عقیده  دین 
آیین  جدید،  پذیرش  و  کیش 
فرد  که  می افتد  اتفاق  هنگامی 
معاشرت  و  حشرونشر  تازه وارد، 
جدید  گروه  اعضای  با  نزدیکی 
که  )پروسه ای  باشد  داشته 
تعمیق«  »برنامه  را  آن  بهائیان 
پروسۀ  از  پس  تنها  و  کرده اند(  نام گذاری 
اتفاق  جدید  جامعۀ  در  فرد  ادغام  و  همگرایی 
می افتد. از این دیدگاه، می توان گفت که کتاب 
مومن برای افراد تازه آشنا با بهائیت نوشته نشده، 
بلکه برای کسانی تنظیم شده که قباًل بهائیت را 
بیشتری  مطلب  می خواهند  حال  و  پذیرفته اند 
این  بگیرند.  یاد  پذیرفته اند،  قباًل  آنچه  دربارۀ 
مناسب  بسیار  منظوری  چنین  برای  کتاب، 
است. مومن ما را با تفکر و ذهنیت بهائی آشنا 
از  بیش  چیزی  خواننده اش،  برای  و  می کند 

داشت  کید  تأ شوقی افندی 
و  آداب  باید  تازه بهائیان  که 
خود،  پیشین  باور  و  مناسک 
پیشین  حضور  و  ارتباط  ازجمله 
مسجد  همچنین  )و  کلیسا  در 
نباید  و  کنند  قطع  را  کنیسه(  و 
سایر  و  کریسمس  جشن  در 
دیگر  دینی  مراسم  و  جشن  ها 
آداب  علیه  او  کنند.  شرکت 
طبقات  و  ادیان  مراسم  و 
موضع گیری  ادیان  روحانیون 
داشته  بیان  سخنانی  و  کرده 

است. 
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شبیه  چیزی  است!  کتاب  یک  سادۀ  قرائت 
»سوءاستفاده  بهائیت:  با  مشارکت  حس  به 
ص45(؛   ،2008 )مومن،  طبیعت«  از  بشریت 
امروزۀ  اقتصادی  فعالیت  های  از  »بسیاری 
براساس  زیرا  است،  نادرست  بشری  جامعۀ 
نادرستی صورت می گیرد.« )مومن،  مفروضات 
تغییر  قدرت  دینی  باور  »فقط  ص54(؛  همان، 
بیماری  های  می تواند  و  دارد  را  بشر  اصالح  و 
کند.« )مومن، همان،  روحی )اجتماع( را درمان 

ص59(. 

مبتدیان  اقناع  برای  می تواند  کتاب  این  گرچه 
باشد؛  سودمند  تازه بهائیان  یا  پیشرفته 
می توانند  هم  کادمیک  آ افراد  درعین حال، 
و روحیات  بهتر عواطف  و شناخت  برای درک 
که  همان طور  نمایند.  استفاده  آن  از  بهائیان 
قباًل توضیح دادیم، مومن در یک خانواده بهائی 

کودکی در فضای بهائی تنفس  متولد شده و از 
کرده، لذا ارتباط  مناسبی با حلقه  های مختلف 
و  عملکرد  دارد.  بهائی  پیچیدۀ  اداری  نظم 
سطح علمی و پژوهشی او هم مناسب است. به 
کتب متعددی در این زمینه  گرچه  که  این معنا 
نزدیک تر  نگاه  او  که  ازآنجا ولی  شده،  تألیف 
کتابش  دارد،  بهائیت  از  بیشتری  شناخت  و 
می تواند سودمندتر تلقی شود. هرچند، کتاب او 
نیز فاقد نگرش نقادانه نسبت به بهائیت است. 
گرچه او  ی زن و مرد،  برای مثال، در بحث تساو
که زنان از عضویت در بیت العدل  بیان می کند 
منع شده اند، ولی به جای ابراز بیان انتقادی در 
گفتن این عبارت دفاعیه  این موضوع، صرفًا به 
کتفا  ا می داند!«  بهتر  را  امر  این  دلیل  »خدا  که، 
وضعیت  و  تعارض  این  باید  »بهائیان  می کند! 
و  باور  به عنوان  درحال حاضر،  را،  نامتعارف 
ص44(.   ،2008 )مومن،  بپذیرند.«  عقیده، 
این  برای  مناسبی  پاسخ  می داند«  بهتر  »خدا 
بحث نیست. اسمیت هم از این نقیصه مبری 
نیست. او نیز در دانشنامۀ مختصر بهائی خود، 

پاسخ روشنی به این تعارض نمی دهد. 

تعالیم  و  مباحث  و  موارد  سایر  درخصوص 
اندک  هم  تعدادشان  که  بهائی،  مشکل دار 
گذر  تبیین،  و  توضیح  بدون  مومن  نیست، 
می کند. مثاًل در بخش مربوط به »دین واقعی«، 
به  گرایش  بحث  به  اشاره  با  را  مطلب  مومن 
به  شدن...  »بهائی  می دهد!  پاسخ  بهائیت 
دین  گذاشتن  کنار  و  شستن  دست  معنای 
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تعالیم  منظر  از  نیست.  فرد  پیشین  عقیدۀ  و 
و  بنیان گزاران  همه  اول،  وهله  در  بهائی، 
مجدد  ظهور  و  بازگشت  بهائی،  چهره  های 
لذا  هستند؛  پیشین  آیین  های  پیامبران 
و  نفی  به  نیازی  او  فرد،  شدن  بهائی  درصورت 
خود  قبلی  دین  مؤسس  و  مظهر  از  ی گردانی  رو
عدم  نوعی  این  ص119(.   ،2008 )مومن،  ندارد 
بداند!  آن  را  باید  و موژان مومن  صداقت است 
عمدتًا  و  پرداخته  و  ساخته  آیینی  بهائیت 
و  احکام  و  چارچوب  اساس  بر  تدوین شده 
هرچند  است،  خاورمیانه ای  و  اسالمی  پوسته 
بهائیان  چشم  از  را  ویژگی  این  بخواهند  امروزه 
چارچوب  دارند.  نگه  مخفی  غیربهائیان  و 
باور و پوستۀ اسالمی بسیار متفاوت  و  دکترین 
حتی  هندویی،  و  بودائی  باور های  و  عقاید  از 

یهودی و مسیحی است. 

عیسی  و  ابراهیم  بهائیت،  در  اسالم،  همچون 
آنکه  ضمن  می شوند.  قلمداد  پیامبر  مسیح 
و  عیسی  از  پیش  پیامبری،  نیز  را  بودا  بهائیان، 
پیامبر اسالم می دانند. عقیده و دکترین بهائیان 
را  ادیان  پایه گذاران  همۀ  که  مظهریت،  دربارۀ 
نظام  از  برگرفته  می کند،  تلقی  الهی«  »مظاهر 
و طرفداران وحدت وجود  فکری عرفا و صوفیه 
به  جمله  از  جهانی،  ادیان  اجزای  سایر  است. 
صلیب کشیدن عیسی مسیح )که بهائیان آن را 
می پذیرند، ولی مسلمانان آن را انکار می کنند( 
کردن )که بهائیان آن را ترک  تا تثلیث و تا ختنه 

)آیین  مسیحی  مقدس  اجتماع  تا  کرده اند.(، 
کنگرۀ بزرگ مسلمانان،  عشای ربانی(، تا حج و 
همه و همه را باید فراموش کرد و کنار گذاشت!! 

که تازه  بهائیان باید  کید داشت  شوقی افندی تأ
ازجمله  خود،  پیشین  باور  و  مناسک  و  آداب 
کلیسا )و همچنین  ارتباط و حضور پیشین در 
کنند و نباید در جشن  کنیسه( را قطع  مسجد و 
دیگر  دینی  مراسم  و  سایر جشن  ها  و  کریسمس 
و  ادیان  مراسم  و  آداب  علیه  او  کنند.  شرکت 
و  کرده  موضع گیری  ادیان  روحانیون  طبقات 

سخنانی بیان داشته است. 

)او  می داند  را  موارد  این  همۀ  مومن  موژان 
ادیان جهانی و حتی دربارۀ  کتاب  هایی دربارۀ 
دلیلی  چه  بنابراین،  است(.1  نگاشته  بودیسم 
تازه بهائیان  می کند  تظاهر  اینجا  در  که  دارد 
پیشین  دینی  باور های  و  عقاید  ترک  به  مجبور 
به  ساده  پاسخ  من،  عقیدۀ  به  نیستند؟  خود 
که دکترین بهائی »وحدت  این سؤال این است 
که منجر به »وحدت مظهریت«  اساس ادیان«، 
منتهی  نادرست  نتیجه گیری  این  به  می شود 
خوانندۀ  برای  مطلب  این  است.  گردیده 
کم اطالع گمراه کننده است، ولی راهنمای عالی 
کتیک  تا و  تفکر  شناخت  برای  خوبی  بسیار  و 

بهائیان در این نوع قضایا است.

در این کتاب، موارد عجیب و غریب دیگری هم 
وجود دارد. برای مثال، موژان مومن فصلی را به 

1.Buddhism and the Baha’i Faith, Oxford, 1994.
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ینی  عناو که  می دهد  اختصاص  بهائی  احکام 
و  بهائی  کتب  خواندن  مناجات،  همچون 
و  مرگ  طالق،  و  ازدواج  روزه،  تفّکر،  و  خلسه 
تدفین و آزار حیوانات را دربر می گیرد. تنها پس 
 11 مومن،  که  است  موارد  این  بیان  و  بحث  از 
سطر به موضوع موارد منع و محّرمات اختصاص 

آخر  مبحث  این  می دهد. 
به  ص104(   ،2008 )مومن، 
بیان چند امر ممنوعه، همچون 
و  یاضت  ر جهاد،  و  جنگ 
گناهان  به  اعتراف  رهبانیت، 
مسیحیان  خاص  )مراسم 
کاتولیک(، سخنرانی و وعظ بر 
روان گردان ها،  از  استفاده  منبر، 
هم جنس گرایی  و  قمار  الکل، 

می پردازد. 

جالبی  مطالب  همگی  این ها، 
بحث  آنکه  ضمن  هستند، 
نمی توان  هم  را  هم جنس گرایی 

از مردم،  برای بسیاری  گرفت!  به راحتی نادیده 
در  تعصبات،  ترک  بر  مبنی  بهائیت  ادعای 
درنظر  با  می بازد.  رنگ  ممنوعیت ها،  همین 
پزشک  خودش  مومن،  آقای  اینکه  گرفتن 
درخصوص  کافی  اطالعات  احتمااًل  و  است 
جنسیتی  مشکالت  زمینۀ  در  جدید  مطالعات 
و  رایج  موضوع  این  در  که  بود  شایسته  دارد، 
کوتاهی  ی می کرد و حداقل بحث 

ّ
همگانی، تأمل

او  دربارۀ  منصفانه  بخواهیم  گر  ا می نمود.  ارائه 

مرتبط  مباحث  بگوییم  باید  کنیم،  قضاوت 
کلیسا های  در  که  آن گونه  جنسیتی،  امور  با 
حتی  یا  یهودیان،  کنیسه  یا  مسیحیان، 
اسالم آنالین،  همچون  اسالمی،  سایت  های 
حلقه  ها  در  می گیرد،  قرار  مشاوره  و  بحث  مورد 
که  و جلسات بهائی بحث نمی شود؛ ولی ازآنجا
دوآتشۀ  طرفدار  را  خود  بهائیان 
ترک تعصبات و تحری حقیقت 
انتظار  انسان  می کنند،  قلمداد 
در  که  مباحثی  این  در  دارد 
به عنوان  آن ها،  پیرامون  دنیای 
آن  ها  می شود،  تلقی  تبعیض 
داشته  تأملی  و  مکث  هم 

باشند! 

در  اسمیت،  درحالی که 
موضوعاتی  به  مجموع، 
می کند  تصور  که  می پردازد 
باشد؛  خوانندگانش  موردتوجه 
مطالبی  صرفًا  مومن  موژان 
و  مقامات  نظر  و  موردتوجه  که  می نویسد  را 
به  که  مقاماتی  )همان  است  بهائی  تشکیالت 
و  می پردازند(  او  نوشته  های  سانسور  و  کنترل 
فکر می کند افراد مبتدی باید بدانند! به عبارت 
و  جهت دار  مومن،  موژان  کتاب  های  دیگر، 
آن  ها  از  بسیاری  و  می شوند  نوشته  جانبدارانه 
کتاب شناسی  های  کهنه اند.  و  گذشته  یخ  تار

گزینشی است. اسمیت هم 

عجیبی  اتفاق   1957 سال  در 
سن  در  شوقی افندی،  افتاد. 
به  سفر  هنگام  به  سالگی،   60
درحالی که  ُمرد  او  ُمرد.  لندن 
مقّرر  نداشت.  ُپشتی  و  فرزند 
نفر در سلسلۀ  اولین  او  که  بود 
)که  باشد  بهائی  امراهلل  والیت 
طبق بیان عبدالبهاء باید تعداد 
آن  ها به 24 نفر می رسید( و بنا 
شوقی افندی،  خود  نوشتۀ  به 
ولی  حضور  بدون  بهائی  آیین 
محروم  هدایات  از  امراهلل، 

خواهد بود.
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به  اتصال  و  بهائی  بابی-  نوشته  های  و  آثار 
اسالم

مجموعه  یک  دارای  کوچک،  ادیان  حتی 
تشکیالت  و  نظام  یک  و  اعتقادی  مشخص 
خود  کندۀ  پرا پیروان  سازماندهی  برای  اداری 
کامل در این دو  هستند. بهائیت مثال روشن و 

مارگیت  خانم  است.  زمینه 
واربرگ احتمااًل به خاطر زمینۀ 
به عنوان  تجربه اش  و  آموزشی 
تقریبًا  جامعه شناس،  یک 
آثار  و  نصوص  دربارۀ  چیزی 
هم  مومن  نمی گوید.  بهائی 
به  را  خاصی  فصل  و  بخش 
این موضوع اختصاص نداده، 
نوشته هایش،  طول  در  ولی 
متون  از  زیادی  نقل قول  های 
بهائی می آورد. پیتر اسمیت در 
بهائیت«  بر  »مقدمه ای  کتاب 
فضای زیادی را به نقل عبارات 

»تاریخ  در  و  است  داده  اختصاص  بهاءاهلل 
را برای  مختصر بابی- بهائی« هم بخش زیادی 
نقل مضمون نوشته  های باب درنظر گرفته است. 
مقدار  به  مختصر«  »دانشنامه  در  همچنین  او 
و  عبدالبهاء  بهاءاهلل،  باب،  نوشته  های  از  کافی 

شوقی افندی استفاده کرده است. 

از نکات جالب توجه در ادبیات اخیر بهائیان، 
است  این  آنان،  تبلیغی  نوشته  های  به ویژه 
مهمی  نقش  بابی  شهدای  و  باب  گرچه  که 

دارند،  جدید  بهائیان  احساسات  تحریک  در 
آن  ها  به  اندکی  سهم  بهائی  نوشته  های  در  ولی 
گیج کنندۀ  نکتۀ  است.  یافته  اختصاص 
هم  کتاب  ها  این  که  تازه بهائیان،  برای  دیگر 
آثار  ارتباط بین  کت هستند، قطع  دربارۀ آن سا
ادبیات  و  بیان  همچون  باب،  نوشته  های  و 
بهائی  )التقاطی(  آمیختۀ 
نوشته  ها  اینجا  در  )منظورم 
و  شوقی افندی  پیام  های  و 
است.  است(  بیت العدل 
باب  نوشته  های  و  آثار  گرچه 
می شوند،  تلقی  قدسی  هنوز 
ولی الیۀ بسیار ظریف و نازکی 
بهائیان  مورداستفادۀ  آن  از 
بهائیان  )حتی  است  امروزین 
به  دسترسی شان  هم  ایرانی 
شده  ناممکن  تقریبًا  باب  آثار 

است(.

عمومًا  باب  نوشته  های 
درهم برهم  و  مغشوش  و  مبهم  غیرقابل فهم، 
بسیار  آن،  در  موجود  تعالیم  و  آموزه  ها  و  است 
ندارد  تعجبی  لذا  هستند.  عجیب  و  خاص 
فراموشی  به  و  گردیده  متروک  آن  ها  اغلب  که 
عمدتًا  بابی  آیین  احکام  است.  شده  سپرده 
چند  به جز  بهاءاهلل،  درنتیجه  و  است  افراطی 
کل  گرچه  کرد!  مورد محدود، همۀ آن  ها را نسخ 
احکام و قوانین هر دو آیین بابی و بهائی، عمومًا 
مقتضیات  و  شرایط  براساس  و  چارچوب  در 

سال،  دو  حدود  مدتی  بهاءاهلل، 
و  کرد  زندگی  صوفی  به عنوان 
برخی ایده  ها و عقاید را از رهبران 
نقشبندی  صوفیان  مرشد های  و 
احتمااًل  و  بغداد  کردستان،  در 
خود  او  گرفت.  فرا  دیگر  مناطق 
قباًل در ایران عضو فرقه دراویش 
از  بسیاری  بود.  نعمت اللهی 
نوشته  های او برگرفته و آمیخته با 
است؛  صوفیانه  تفکرات  و  تعالیم 
که افکار و تعالیم باب  همان گونه 
مفاهیم  و  استعاره  ها  از  سرشار 

علوم غریبه و جادوگری است. 
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خوانندۀ  پایان،  در است.  نوزدهم  قرن  ایران 
پرسشگر واقعًا مایل نیست دربارۀ این مطالب، 
ولی  یابد،  گاهی  آ کادمیک  آ و  علمی  منظر  از 
اسمیت مایل است وقت خود را برای پرداختن 

به این موضوعات اختصاص دهد. 

فقدان ولی امراهلل، موضوعی فراموش شده

افتاد.  عجیبی  اتفاق   1957 سال  در 
هنگام  به  سالگی،    0 سن  در  شوقی افندی، 
و  فرزند  درحالی که  ُمرد  او  ُمرد.  لندن  به  سفر 
در  نفر  اولین  او  که  بود  مقّرر  نداشت.  ُپشتی 
سلسلۀ والیت امراهلل بهائی باشد )که طبق بیان 
عبدالبهاء باید تعداد آن  ها به 24 نفر می رسید( 
بهائی  آیین  شوقی افندی،  خود  نوشتۀ  به  بنا  و 
محروم  هدایات  از  امراهلل،  ولی  حضور  بدون 
خواهد بود.1 او تا هنگام مرگ )به جز همسرش( 
همۀ خویشاوندان و بستگان خود را طرد و تکفیر 
و  رهبری  موضوع  که  بود  معنا  آن  به  این  و  کرد 
والیت امراهلل نمی توانست دیگر طبق آنچه قباًل 
از او یک  برنامه ریزی شده بود، ادامه یابد. پس 
گروه  آن،  طی  که  شد،  سپری  شش ساله  دورۀ 
ع شود  1. هرگاه والیت امر از نظم بدیع حضرت بهآءاهَّلل منتز
توارثى  اصل  از  محروم  البد  ِالى  و  متزلزل  نظم  این  اساس 
شرایع  جمیع  در  عبدالبهآء  حضرت  فرموده  به  که  مى گردد 
ولد  الهّیه  شرایع  جمیع  "در   ...  . است  بوده  قرار  بر  نیز  الهى 
به  تعّلق  نبّوت  العاده داشته حّتى میراث  امتیازات فوق  بکر 
او داشت."، "بدون این مؤّسسه وحدت امراهَّلل در خطر افتد و 
گردد و از منزلتش بکاهد و از واسطه فیضى  بنیانش متزلزل 
که بر عواقب امور در طّى دهور احاطه دارد، بالمّره بی نصیب 
تقنینّیۀ  وظائف  و  حدود  تعیین  جهت  که  هدایتى  و  ماند 
دور  افندی،  )شوقى  شود.  سلب  است  ضروری  منتخبین 

بهائى، ص79و80(.

ارض  کن  سا امراهلل  ایادیان  به  موسوم  نفری ،  نه 
بین المللی  جامعۀ  متولیان  به عنوان  اقدس، 
انتخابات  و  پرداختند  امور  تمشیت  به  بهائی، 
سال  در  را  جهانی  بیت العدل  از  دوره  اولین 

کردند. 3 19 برگزار 

بهائیان  هیچ گاه  که  است  موضوعی  این 
در  حداقل  نمی نویسند،  مطلبی  آن  دربارۀ 
که من انجام داده ام. این یک  شکل و ادبیاتی 
بود،  بهائیت  برای  بحرانی  و  حساس  مقطع 
نداشت!  امکان دیگری وجود  درحالی که هیچ 
)در  که  امراهلل،  والیت  یا  گاردین  ها  سلسلۀ 
والیت  به صورت  عبدالبهاء(  وصایای  الواح 
از  نسل اندر نسل،  ذکور  ارشد  فرزند  یاست  ر و 
بود؛  شده  پیش بینی  افندی،  شوقی  فرزندان 
از  که پس  آمد  به وجود  ئی  و خال گردید  متوقف 
ی، بهائیان توانستند در  آن هرگز پر نشد. به هررو
کمه  چرخشی عجیب، بیت العدل یا هیأت حا
کنند،  گاردین  جایگزین  را،  نه نفره  بین المللی 
تدوین  بیت العدل  اولیه  وظیفه  درحالی که 
با  مشابهی،  اقدام  در  بود.  شده  اعالم  قوانین 
ایادیان  انتصاب  امکان  که  امراهلل  ایادیان  مرگ 
تداوم  برای  بهائی،  تشکیالت  نبود،  جدید 
صیانت،  و  تبلیغ  حوزۀ  در  آنان،  فعالیت  های 
قاره ای،  مشاورین  تحت عنوان  را  جدیدی  افراد 

کرد.  با همان شرح وظایف، منصوب 

گرچه بهائیان مباحث پس از ولی امراهلل را به طرز 
مسکوت  ولی  کرده اند،  فصل  و  حل  مناسبی 
مرگ  از  پس  بحران  طرح  عدم  و  گذاشتن 
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است.  بی دقتی  و  غفلت  نوعی  شوقی افندی، 
کم تعداد،  و  کوچک  هرچند  انشعاب،  چند 
هم  جدید  انشعابات  بروز  امکان  و  شد  پدیدار 
از نقطه نظر مطالعه علمی و  غیرممکن نیست. 
که به این موارد  کادمیک، جای تأسف است  آ
وظایف  از  یکی  زیرا  است.  نشده  کافی  توجه 
یابی  ارز و  موارد  این  مطالعه  جامعه شناسان، 
برای  بهائیان  ازسوی  اتخاذشده  سازوکار  های 

جلوگیری از آن اقدامات است. 

بی توجهی  و  سهل انگاری  که  نگرانم  من 
این  بررسی  و  نقل  در  یادشده،  کتاب  های 
مقامات  عملکرد  یابی  ارز و  درک  یدادها،  رو
و  بحران  ها  از  گذر  در  را  بهائی  تشکیالت  و 
در  آنچه  سازد.  ناممکن  قدرت،  خأل  دوران 
بر  ناخواسته ای  تأثیر  افتاد،  اتفاق   1957 سال 
یداد های پس از آن داشته است. حتی  تمام رو
که در بیان انشعاب  ها و اختالفات پس  واربرگ 
نتوانسته  است،  پیشگام  شوقی افندی  مرگ  از 
از  پس  پیش آمده  واقعی  شرایط  و  احساس 
کند؛  ترسیم  را  فرزند  بدون  شوقی افندی  فوت 
که تا به امروز هم وجود دارد.  احساس و شرایطی 
قدرت  انتقال  از  جامعه شناسانه  تحلیل  یک 
اسمیت  پیتر  باشد.  ارزشمند  می توانست 
بسنده  او  مرگ  بیان  به  صرفًا  مومن  موژان  و 
می کنند و سپس روایت خود را ادامه می دهند، 
نیفتاده است. همۀ  بیرون  اتفاقی در  گویا هیچ 
جّدی  و  آشکار  خیانت  شد،  بیان  که  مواردی 
که  است  روایتی  نفع  به  یخی،  تار حقیقت  به 

کنونی بهائی است،  توجیه گر عملکرد مقامات 
این  باشند.  داشته  جّدی  دلیل  آنکه  بدون 
کتاب  ها  کمبود در همۀ این  بزرگ ترین نقص و 

است. 

عقاید دیگر، نفوذ های دیگر

به لحاظ فقدان  زمان(  این  تا  بهائیت )حداقل 
میان  در  عقیده  و  نگرش  در  جدی  تفاوت  
گروه های انشعابی، نسبت به سایر ادیان، حالت 
غیرعادی دارد. لذا نویسندگان، چه بهائی و چه 
غیربهائی، صرفًا به ارائه آنچه عقیده و دکترین 
رسمی است، تمایل نشان می دهند. بزرگ ترین 
تعالیم  کردیم،  که قباًل بیان  استثناء، همان طور 
نظرات  و  عقاید  و  تعالیم  آن،  با  همراه  و  بابی 
گروه شیخیه است. البته این  ها بخشی از عقاید 
بهائی تلقی نمی شوند؛ بلکه زمینه و پشتوانه ای 
برای آن هستند. عقاید و تعالیم دیگری، که تنها 
بهائیت،  مختصر  دانشنامۀ  در  اسمیت،  پیتر 
عرفانی  و  صوفیانه  تفکرات  پرداخته،  آن  ها  به 
است. بهاءاهلل، مدتی حدود دو سال، به عنوان 
عقاید  و  ایده  ها  برخی  و  کرد  زندگی  صوفی 
نقشبندی  صوفیان  مرشد های  و  رهبران  از  را 
دیگر  مناطق  احتمااًل  و  بغداد  کردستان،  در 
 .)1984 کول،  خوان  به  کنید  )نگاه  گرفت  فرا 
یش  دراو فرقه  عضو  ایران  در  قباًل  خود  او 
او  نوشته  های  از  بسیاری  بود.  نعمت اللهی 
صوفیانه  تفکرات  و  تعالیم  با  آمیخته  و  برگرفته 
که افکار و تعالیم باب سرشار  است؛ همان گونه 
از استعاره  ها و مفاهیم علوم غریبه و جادوگری 
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شاید  خوانندگان،  از  بسیاری  برای  است. 
مهم  بهائیت  شناخت  و  درک  در  مطلب  این 
افسانه  این  به  به روشنی  می تواند  ولی  نباشد، 
آثار  مجموعۀ  که  دهد  پایان  نادرست  ادعای  و 
از  تاثیرپذیری  بدون  و  اصیل  بهائی،  نصوص  و 
لذا  است.  بوده  خارجی  اندیشه  و  افکار  نفوذ 
دنبال  به  بهائی  نوشته  های  در  باید  غیربهائیان 
آن  ها  باشند.  اولیه  تأثیرپذیری  های  این گونه 
بهاءاهلل  مستقیم  تاثیرپذیری  همچنین  باید 
درنظر  غربی  اندیشه   و  تفکر  از  را  عبدالبهاء  و 
با سکوت  که  این هم موضوعی است  بگیرند. 
گذشته اند. تفکرات رسمی  کنار آن  و غفلت از 
کنونی بهائی، به خوبی حضور آراء و اندیشه  های 
کثر آن  ها در  که ا غربی را در آن  ها نشان می دهد 
مجموعۀ آراء و عقاید بهائی تازه و بدیع هستند 

کول، 1998(. کنید به خوان  )نگاه 

کادمیک اثر سانسور بهائیان بر آثار و نوشته  های آ
را  کتاب  پنج  این  نسبی  ارزش  است  قرار  گر  ا
هم  دیگری  موضوع  به  است  الزم  بسنجیم، 
در  نظارت«  و  »بررسی  موضوع  به  قباًل  یم.  بپرداز
یادی  ز محدودیت  که  بهائی،  نشریات  و  آثار 
و  دانشگاهی   - بهائی  افراد  آزادی  و  اختیار  در 
غیر دانشگاهی - در زمینه تألیف آثار، به وجود 
اثرگذاری  میزان  تعیین  کردیم.  اشاره  می آورد، 
نیست  دشواری  کار  افراد  عملکرد  بر  روش  این 
که یک مؤسسۀ  یم  ولی ما درعین حال اطالع دار
ایاالت  در  )کلمات پرس(  بهائی  انتشاراتی 
ازسوی  که  است  سالی  چند  امریکا،  متحده 

فروش  از  بهائی،  رسمی  تشکیالت  و  مقامات 
شده  منع  بهائیان  به  آثارش  و  محصوالت 
تکنیکی  لحاظ  به  بهائیان  درحالی که  است! 
مؤسسه  این  محصوالت  از  برخی  خرید  امکان 
درحالی که  و  داشتند  دیگر  فروشگاه  های  از  را 
از  بسیاری  شامل  مؤسسه  این  محصوالت 
تحریم  با  ولی  بود،  بهائی  ادعیه  و  عادی  کتب 
تشکیالت  و  مقامات  ازسوی  صورت گرفته 
کاهش  انتشاراتی  مؤسسه  آن  فروش  بهائی، 
خوش بینانه  قضاوت  بخواهیم  گر  ا یافت. 
تالش  انتشاراتی  ها  سایر  که  بگوییم  باید  کنیم 

شدیدی برای افزایش فروش داشته اند! 

نبوده  منتقد  بهائی  یک  هیچ گاه  اسمیت  آقای 
به  من  ذهن  در  را  خطر  زنگ  موضوع،  این  و 
و  مسائل  وارد  هیچ گاه،  او  می آورد.  در  صدا 
امثال  که  حاشیه ای،  و  حساس  موضوعات 
تشکیالت  به  غیروابسته  افراد  یا  واربرگ  خانم 
بهائی می توانند وارد آن بشوند، نشده و به آن  ها 
دست آموز  طوطی  او  البته  است.  نپرداخته 
هرچند  نبوده؛  هم  بهائی  تشکیالت  و  مقامات 
هم  کادمیک  آ مقتضیات  به  یادی  ز حد  تا 
وفادار نبوده است. خوب است ببینیم موضوع 
یکرد  رو این  در  آثار چه سهمی  کنترل  و  بررسی 
و  نگاه  او  که  را  موضوع  این  است.  داشته 
از  خارج  موضوعات  به  نسبت  یکسانی  نگرش 
یک  با  خیر،  یا  دارد  بهائی  ضوابط  و  چارچوب 
بهائی  نویسندگان  است.  یابی  قابل ارز مطلب 
نوشته  های  از  استفاده  و  ذکر  از  گاهانه  آ به طور 
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 . می کنند  خودداری  کیدًا  ا خود  آثار  در  من، 
متنوع  و  وسیع  کتاب شناسی  در  اسمیت  ولی 
نام  و در چندین مورد  کاری نکرده  خود چنین 
کرده است. شاید  کتاب  های مرا درج  مقاالت و 
و  دارد  اهمیت  ولی  باشد،  ضعیفی  آزمون  این 
مؤلفان  سایر  با  اسمیت  مقایسه  محل  می تواند 
که او  بهائی باشد. البته این به آن معنا نیست 
مقامات  موردقبول  جادۀ  در  را،  همواری  مسیر 
است  این  منظور  بلکه  نکرده؛  انتخاب  بهائی 

کار را عامدانه انجام داده است.  که او این 

او  با  تقابل  در  حدی  تا  مومن  موژان  نوشته  های 
تعریف شده  محدودۀ  و  چارچوب  در  کاماًل  و 
و  تعهد  است.  شده  تولید  بهائیان،  برای 
در  چارچوب ها،  از  ی  و شخصی  پذیرش 
چیز  این  است.  مشهود  نوشته  هایش  سراسر 
حفظ  خواهان  که  کسی  برای  و  نیست  بدی 
جایگاه خود در جامعۀ بهائی است، یک امتیاز 
گفته نماند که با ادعای  محسوب می شود ولی نا
مومن، که خود را یک روشنفکر بهائی می خواند، 
و  ضوابط  از  میزان  کمترین  به  پایبند  را  خود  یا 
می داند،  کادمیک  آ تألیفات  استاندارد های 

بسیار فاصله دارد.

آن را  بتوان  به تنهایی  که  نیست  کتابی  هیچ 
کالس  یک  در  جامع،  آموزشی  متن  به عنوان 
جامعه شناسی  کالس  یا  جهانی،  ادیان 
دربارۀ  انحصارًا  یا  جدید،  آیینی  گروه های 
قرار  گر  ا کرد.  استفاده  بهائیت  خاص  موضوع 

یک ساعته ای  کالس  یا  کوتاه،  بحث  است 
کوچک خانم واربرگ می تواند نیاز  کتاب  باشد، 
قرار  گر  ا و  کند  تأمین  را  دانشجویان  و  معلمان 
مقدمه  پذیرد،  صورت  جامع تری  مطالعه  است 
با  همراه  شاید  البته  اسمیت،  مختصر  تاریخ  یا 
دانشنامۀ فشردۀ او، مناسب خواهد بود. چنانچه 
کالس را در یک فضای آیینی تشکیل  بخواهیم 
کتاب  کتاب واربرگ، همراه با  دهیم استفاده از 
و  جدی تر  مطالعه  برای  است.  مناسب تر  مومن 
را  کتاب مقدمه اسمیت  در سطح دانشگاهی، 
کتابنامۀ غنی و ارزشمندی  توصیه می کنم، زیرا 
دارد و برای دانشجویان منطقۀ خاورمیانه و رشتۀ 

مطالعات اسالمی سودمند است. 

که بدون اجازۀ  نباشند  آزاد  بهائیان  تا زمانی که 
و  ملی  و  محلی  مقامات  و  مسؤوالن  قبلی 
کتاب  بین المللی بهائی، اقدام به چاپ و نشر 
و  کتاب  باشیم  داشته  انتظار  نباید  نمایند، 
درخور  و  بهائیت  حوزۀ  در  متوازنی  و  کامل  اثر 
و  تحصیلکرده  پژوهشگران  و  خوانندگان 
فرهیخته منتشر شود؛ مگر آنکه مارگیت واربرگ 
کامل تر  کند و اثر  یا فرد غیربهائی دیگری همت 
کادمیک تری عرضه کند. با آرزو برای رسیدن  و آ
دلخوش  هم  موجود  مقدار  همین  به  روز،  آن  به 

هستیم!

یادداشت ها

 1979 سال  در  را  خود  دکترای  مک اوئن  دنیس 
کمبریج اخذ نمود. او درحال حاضر  از دانشگاه 
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نیوکاسل  کن  سا آزاد،  نویسندۀ  یک  به عنوان 
است. او قباًل به تدریس زبان عربی و مطالعات 
اثر  اسالمی در دانشگاه اشتغال داشت. آخرین 

تحقیقی او کتاب مسیح شیراز: مطالعاتی دربارۀ 
که به سال  سال  های اولیه و میانی بابیت است 

2009 در انتشارات بریل لیدن، انتشار یافت. 
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خودمحوری  های عبدالبهاء در اجرای وصیت 
بهاءاهلل 

گاه مریم آ
پژوهشگر حوزه دین



چکیده

ادیان مختلف،  توصیه  های جدی در  از  یکی 
برای  وصی  تعیین  و  وصیت نامه  نوشتن 
بهاءاهلل  بهائی،  آئین  در  است.  آن  اجرای 
دارد.  عهدی  لوح  به  موسوم  مکتوبی  وصیت 
را پسر  اولین وصی خود  او  در آن وصیت نامه، 
از عباس،  کرده و پس  ارشدش عباس معرفی 
سپرده  خود  دوم  پسر  محمدعلی،  به  را  کار 
دهد  نشان  آنکه  برای  عباس افندی  است. 
و  بندگی  و  عبودیت  بهاءاهلل  به  نسبت  چقدر 
برای  را  »عبدالبهاء«  لقب  دارد،  سرسپردگی 
خود برگزید. بااین حال، عبدالبهاء بسیاری از 
گرفت و عماًل آن را  مفاد وصیت پدر را نادیده 
گذاشت و حتی به دلیل بغض و دشمنی  کنار 
که نسبت به برادر ناتنی خود داشت، با او از سر 
به جای وصی دوم  را  فرد دیگری  و  برآمد  ستیز 
کید بهاءاهلل  کرد. علی رغم تأ بهاءاهلل منصوب 
خانوادۀ  به  محبت  بر  وصیت نامه اش  در 
حتی  عبدالبهاء  اختالف،  از  دوری  و  خویش 
نسبت به خانواده پدرش و معتمدان او رعایت 
یادی  ادب و احترام را نکرد و باعث اختالف ز
در میان خانواده و دیگر بهائیان شد. ازاین رو، 
گرچه او لقب »عبدالبهاء« دارد، اما در اعمال  ا
او ذر ه ای عبودیت احساس نمی شود. در این 

مقاله به موارد نقض وصیت نامه پرداخته ایم.

عهدی،  لوح  عبدالبهاء،  کلیدواژه :  
جانشینی،  در  اختالف  وصیت، 

محمدعلی افندی.
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مقدمه

انسان  ها  همۀ  برای  کید  ا دستور های  از  یکی 
هم  االهی  ادیان  در  است.  وصیت نامه  داشتن 
بر نوشتن وصیت نامه شده است  کید جدی  تأ
جانشین  و  کرده  وصیت  هم  االهی  پیامبران  و 

خود را به امت معرفی کرده اند. 
فردی  هم  وصی  معمواًل 
در  شناخته شده  و  شاخص 
است.  بوده  موردنظر  جامعۀ 
که  بهائیان  و  بهائی  رهبران 
خود  آیین  بودن  االهی  ادعای 
امتیاز های  از  یکی  دارند،  را 
وصیت  بودن  مکتوب  را  خود 
در  او  می دانند.  بهاءاهلل 
به  موسوم  خود  وصیت نامۀ 
کید  »کتاب عهدی«، ضمن تأ
دوری  و  اختالف  از  پرهیز  بر 
بی احترامی  و  زشت  گفتار  از 
به  نسبت  یکدیگر،  به  نسبت 
خود  از  پس  جانشینان  تعیین 
که  کرد  کید نمود، و مقرر  نیز تأ

جانشینی  سمت  بزرگ ترش  فرزند  عباس  ابتدا 
گردد و بعد از فوت عباس، فرزند  او را عهده دار 
به دست  را  امور  زمام  محمدعلی  کوچک ترش 
الواح  از  مجموعه ای  عهدی،  )کتاب  گیرند 
اقدس  کتاب  از  بعد  که  ابهی  اقدس  جمال 
نازل شده، ص١٣٦، همچنین: مجموعه الواح 

مبارکه چاپ مصر، ص٤٠٢(.

با اینکه وصیت مکتوب بهاءاهلل موجود است، 
عمل  پدر  وصایای  از  بسیاری  به  عبدالبهاء 
یادی میان  نکرد. بعد از مرگ بهاءاهلل اختالف ز
معتمدان  حتی  و  افتاد  آن  ها  خانوادۀ  و  برادران 
امان  در  عبدالبهاء  توهین  های  از  هم  بهاءاهلل 
چنددستگی  و  نماندند 
شد.  ایجاد  بهائی  آیین  در 
رسمًا  عبدالبهاء  به عالوه، 
و  زد  کنار  را  پدر  دوم  وصی 
به  که  خود  وصیت نامۀ  در 
است،  معروف  وصایا«  »الواح 
شوقی  دختری اش،  نوۀ 
جانشین  عنوان  به  را  افندی، 
کرد  اعالم  خود  رسمی 
وصایاى  الواح  )عبدالبهاء، 
عبدالبهاء،  حضرت  مبارکه 
کستان،  پا استرلینگ،  مطبعۀ 
با  و  ص١١(   ،١٩٦٠ نوامبر 
از  تمّرد  ضمن  کار،  این 
به  که  داد  نشان  پدر،  فرمان 
اعتقادی  نیز  بهاءاهلل  رسالت 
باتوجه  است.  نداشته 
رفتار  و  گفتار  در  مشاهده شده  مدارک  به 
در  را  او  خودمحوری  های  می توان  عبدالبهاء، 
و  احکام  اجرای  وصیت،  اجرای  مبحث  سه 
به  فقط  اینجا  در  که  کرد  بررسی  تعالیم  ایجاد 
اجرای وصیت  در  خودمحوری  های عبدالبهاء 

یم.  بهاءاهلل می پرداز

بهاءاهلل  مکتوب  وصیت  اینکه  با 
به  عبدالبهاء  است،  موجود 
عمل  پدر  وصایای  از  بسیاری 
نکرد. بعد از مرگ بهاءاهلل اختالف 
خانوادۀ  و  برادران  میان  زیادی 
معتمدان  حتی  و  افتاد  آن  ها 
توهین  های  از  هم  بهاءاهلل 
نماندند  امان  در  عبدالبهاء 
بهائی  آیین  در  چنددستگی  و 
عبدالبهاء  به عالوه،  شد.  ایجاد 
زد  کنار  را  پدر  دوم  وصی  رسمًا 
به  که  خود  وصیت نامۀ  در  و 
نوۀ  "الواح وصایا" معروف است، 
دختری اش، شوقی افندی، را به 
عنوان جانشین رسمی خود اعالم 

کرد .
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در این مقاله ابتدا اهمیت وصیت بهاءاهلل )لوح 
از  بخش  هایی  سپس  می شود،  بررسی  عهدی( 
به  نسبت  بهاءاهلل  وصیت  نشان دهندۀ  که  آن، 
رفتار  همچنین  و  جانشینان  فرزندان،  خانواده، 
قسمت  در  شد.  خواهد  ارائه  اوست،  مطلوب 
بهاءاهلل  تأیید های  از  بعضی  مقاله،  بعدی 
کوچک تر و جانشین دوم خود،  نسبت به فرزند 
از  برخی  ادامه  در  دید.  خواهیم  را  محمدعلی 
اقدامات عبدالبهاء که مخالف وصیت بهاءاهلل 
که  رفتار هایی  سپس  می شود.  بررسی  است، 
انجام  پدرش  معتمدان  از  بعضی  به  نسبت  او 

داده، ذکر خواهد شد.

اهمیت لوح عهدی

نوشتۀ  بیان،  بهترین  عهدی  لوح  اهمیت  در 
عبدالبهاء  قول  از  که  است  خاوری  اشراق 

می نویسد:

اهمیت  دربارۀ  ثنائه  جّل  عبدالبهاء  "حضرت 
بیگ  »محمدحسین  لوح  در  عهدی  کتاب 
حصین  حصن   ... می فرمایند:  یه«  بشرو
ذکر  سال  سی  مانند.  مصون  و  محفوظ  امر 
از  ایمان  و  پیمان  کلمۀ  و  فرمود  عهدومیثاق 
قلم مبارک و فم ]=دهان[ مطهر مرقوم و ملفوظ 
نمود تا آنکه لوح مقدس محفوظ مصون به اسم 
کتاب مسطور  کتاب عهدی چون رق منشور و 
که  نفوس  جمیع  شد.  مشهود  و  ظاهر  لوح،  و 
منتظر اعالء کلمۀ خالف و نشر نفحات شبهات 
گشتند و عهد الهی چون  بودند خائب و خاسر 

آفتاب نورانی شرق و غرب را روشن و منور نمود 
عهد  کتاب  ارض  ملوک  جمیع  که  قسمی  به 
گرفته در خزانۀ خویش محفوظ نمودند.  الهی را 
را  آفاق  جمیع  الهی  عظیم  میثاق  این  وصیت 
ی  راو تکذیب  که  نیست  روایت  نمود.  مسخر 
که محل شبهۀ قوی  کاتب نیست  شود، به خط 
به  بلکه  شود،  حاصل  اطمینان  عدم  و  گردد 
الهی  امر  بنیان  و  اندازند  اعلی اختالفی  قلم  اثر 
ع"  ع  ُیغنُون  ُهم  ما  َفباِطٌل  براندازند؛  به کلی  را 
)اشراق خاوری، رحیق مختوم، ج2، ص 917(. 

عبدالبهاء  از  صادرشده  توصیف  های  این 
که  عهدی  لوح  که  می دهد  نشان  به خوبی 
وصیت نامۀ بهاءاهلل است، چه جایگاهی درنظر 
عهد  را  آن  او  دارد.  بهائیان  دیدگاه  در  و  ایشان 
روشن  را  غرب  و  شرق  که  می کند  معرفی  الهی 
که لوح عهدی  می کند. عالوه بر اهمیت واالیی 
دارد، انتساب آن به بهاءاهلل نیز به روشنی در این 

بیان عبدالبهاء مشخص شده است.

 قسمت  هایی از لوح عهدی

که به لوح عهدی مشهور  در وصیت نامۀ بهاءاهلل 
است، آمده است: »لسان از برای ذکر خیر است 
گفتار زشت میاالیید... مذهب الهی از  او را به 
برای محبت و اتحاد است او را سبب عداوت 
باید  آنکه  وصیةاهلل  ننمایید...  اختالف  و 
اغصان و افنان١ و منتسبین، طرًا به غصن اعظم 

1. افنان لقب خویشاوندان باب و اغصان لقب خویشاوندان 
بهاءاهَّلل است.
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َمقاَم  اهلُل  َر 
َ

َقّد َقد  باشند...  ناظر  ]عبدالبهاء[ 
ُه ُهَو اآلِمُر الَحکیُم َقِد 

َ
کَبَر َبعَد َمقاِمِه إّن الُغصِن األ

مقام  خدا  ]یعنی:  األعَظم  َبعَد  کَبَر  األ اصَطَفیَنا 
غصن  مقام  از  بعد  را  )محمدعلی(  کبر  ا غصن 
است.[...  داده  قرار  )عباس افندی(  اعظم 
کل الزم... احترام و مالحظه  محبت اغصان بر 
از  مجموعه ای  )بهاءاهلل،  الزم«  کل  بر  اغصان 
الواح، ص١٣٦، اشراق خاوری، رحیق مختوم، 

ج٢، ص٩١٦ و ٩١٧(. 

از این بخش از وصیت نامه بهاءاهلل، مفاد زیر را 
کرد: می توان چنین بیان 

گفتار زشت آلوده نکنید. ١-زبان را به 

٢- همه از جمله اغصان و افنان باید ناظر به 
غصن اعظم باشند.

٣- بعد از غصن اعظم همه باید تابع غصن 
کبر باشند. ا

واجب  همه  بر  بهاءاهلل  اوالد  به  محبت   -٤
است.

5- از لعن و طعن اجتناب نمایید.

اتحاد  و  محبت  برای  االهی  مذهب   -٦
است؛ آن را سبب عداوت نکنید.

که بر اولین وصی بهاءاهلل واجب  طبیعی است 
کم وکاست  که به مفاد وصیت نامه بدون  است 
موردتوجه  موضوع  این  ادامه،  در  کند.  عمل 

بیشتری قرار می گیرد. 

برخی از تأییدات بهاءاهلل بر محمدعلی

 بهاءاهلل عالوه بر لوح عهدی، در جا های دیگر نیز 
کوچک تر عبدالبهاء را  محمدعلی افندی، برادر 
کرده است. او در یکی از نوشته  های خود  تأیید 

می نویسد: 

»االعظم االبهی

یا إلهی هذا غصن انشعب من دوحة فردانّیتك 
الیك  ناظرًا  إلهی  یا  تراه  وحدانّیتك*  سدرة  و 
جوار  فی  فاحفظه  الطافك  بحبل  متمّسکا  و 
 بما 

ّ
یده اال رحمتك* أنت تعلم یا إلهی اّنی ما أر

 بما اصطفیته فانصره بجنود 
ّ

أردته و ما اخترته اال
أرضك و سمائك* و انصر یا إلهی من نصره ثّم 
اخذل  ثّم  الیه  أقبل  من  أّید  و  اختاره  من  اختر 
الوحی  تری حین  رّب  ای   * لم یرده  و  أنکره  من 
بولهی  أسألك   * أرکانی  ترتعش  و  قلمی  یتحّرك 
له  تقّدر  بأن  أمرك  اظهار  و شوقی فی  فی حّبك 
وحیك  امناء  و  لسفرائك  قّدرته  ما  لمحّبیه  و 
*اّنك أنت اهلل المقتدر القدیر« )بهاءاهلل، ادعیه 
همچنین:  ١١٠؛  و  ص١٠٩  محبوب  حضرت 
ترجمه  بهائیان،  پنهان  یخ  تار استتسون،  یک  ار

گوی، ١٣٩٨ش، ص١١٦(. حمید فرناق، نشر 

از  غصن  این  که  به درستی  الهی!  ترجمه: 
روییده  تو  یگانگی  سدرۀ  و  تو  وحدت  درخت 
تو  به  چگونه  که  می بینی  را  او  تو  الهی،  است. 
یسمان خیر تو چنگ زده است؛  دل بسته و به ر
کنف رحمت خود محافظت فرما.  پس او را در 
به  او،  به  من  عالقه  دلیل  که  می دانی  تو  الهی، 
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دلیل  و  است  او  به  تو  محبت  و  عالقه  سبب 
که تو او  انتخاب او ازسوی من، تنها این است 
کرده ای. او را به وسیله نیروهایت در  را انتخاب 
یاری  را  او  هرکه  رسان!  یاری  آسمانت  و  زمین 
او را تکذیب می کند،  کن و هرکه  می کند یاری 

کن. الهی، شاهدی  تکذیبش 
که جوهر این قلم و قدرت این 
تو  از  است!  زوال  به  رو  عضله 
حیرتم  حق  به  دارم،  مسئلت 
ابراز  در  تالشم  و  تو  عشق  در 
برای  هرآنچه  تو،  امر  بیان  و 
پیامبران و مؤمنان به پیام  های 
داشته ای،  مقرر  آسمانی ات 
مقّدر  را  همان  نیز  او  برای 
قادر  تو  که  به درستی  بفرمایی! 

و توانا بر همۀ امور هستی. 

که  می بینیم  اینجا  در 
یاری کنندگان  برای  بهاءاهلل 

محمدعلی دعا می کند و بر تکذیب کنندگانش 
باالی  ارزش  موضوع  این  می کند.  نفرین 
می کند.  مشخص  بهاءاهلل  درنظر  را  محمدعلی 

بهاءاهلل در جای دیگر می گوید: 

»هوالعظیم 

و  ذکر  با  را  ]محمدعلی[  کبر  اال غصن  الهی! 
مناجات بر خویش یاری و مساعدت نما و مقرر 
شود.  جاری  او  قلم  از  اسرارت  و  علوم  تا  فرما 
دلبستۀ  و  تو  رضایت  کسب  مشتاق  او  الهی! 

مهر تو و مطیع امر توست. هرآنچه خیر در کتابت 
که  به درستی  او مقّدر فرما.  برای  کرده ای،  بیان 
است  آسوده  هستی.  توانا  و  قادر  امری  هر  بر  تو 
و  موالیش  الهی،  غصن  پناه  در  که  آن کس 
موالی جهان خود را قرار داده است. ای غصن 
رحمت  باران  ابر  همچون  من! 
به نام  پس  باش؛  من  بهاری 
من بر همه چیز ببار. ای غصن 
کردم  انتخاب  را  تو  من  من! 
که آن منتخب اصلی تو را  زیرا 
خدای  ای  بگو  است؛  برگزیده 
جهان ها، همۀ حمد و سپاس 

از آن توست. 

که  به درستی  کبر!  ا غصن  ای 
خود  امر  به  کمک  برای  را  تو 
برگزیدیم؛ پس قیام به خدمت 
را  االسماء  شهر  کن  فتح  نما! 
که  آنچه  بر  کم  اسم من؛ حا به 
و  خروشان  من،  به نام  یا!  در ای  بخواهد!  »او« 
که  بزرگ، به جنبش و خروش درآی! به درستی 
توست؛  به  و محبت  به عشق  هر عملی موکول 
و  کامیابی  خدا  ازسوی  آن  که  حال  به  خوشا 
گردد، خدای عالم. خوشا  موفقیت برایش مقدر 
حّب  برای  و  بشنود  را  تو  ندای  که  آن  به حال 
شود.«  روانه  تو  به سوی  عالمیان،  رّب  خداوند، 
یخ پنهان بهائیان، ترجمه  یک استتسون، تار )ار

حمید فرناق، صص١١٦و١١٧(.

مشاهده  نیز  نوشته  این  در 
کبر،  ا غصن  بهاءاهلل  که  می کنیم 
ازسوی  منتخب  را  محمدعلی، 
چون  می کند،  معرفی  خودش 
است  شده  انتخاب  خدا  ازسوی 
و  او دعا های خیر می کند  برای  و 
که برای خدمت  از او می خواهد 
به عالوه  کند.  کار  بهائی  آیین  به 
به  »خوشا  بهاءاهلل  دیدگاه  از 
که حرف های  کسانی است  حال« 
و  شنیده  را  محمدعلی افندی 
او  سمت  به  خداوند  به خاطر 

بروند. 
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بهاءاهلل  که  می کنیم  مشاهده  نیز  نوشته  این  در 
ازسوی  منتخب  را  محمدعلی،  کبر،  ا غصن 
خدا  ازسوی  چون  می کند،  معرفی  خودش 
خیر  دعا های  او  برای  و  است  شده  انتخاب 
به  خدمت  برای  که  می خواهد  او  از  و  می کند 
کند. به عالوه از دیدگاه بهاءاهلل  کار  آیین بهائی 
حرف های  که  است  کسانی  حال«  به  »خوشا 

و  شنیده  را  محمدعلی افندی 
او  سمت  به  خداوند  به خاطر 
تحقیق  و  سؤال  جای  بروند. 
که بهائیان و بزرگان آنان  است 
با چنین شخصی چگونه رفتار 

کردند.

به  نسبت  عبدالبهاء  عملکرد 
وصیت نامه

را  عبدالبهاء  عملکرد  کنون  ا
نسبت به وصیت نامه پدرش و 

اجرای آن بررسی می کنیم.

بی احترامی به وصی پدر

با وجود تأییدات بهاءاهلل نسبت به محمدعلی، 
اجرا  را  پدر  نه تنها وصیت  او  عبدالبهاء درمورد 
انجام  ناشایستی  رفتار  و  گفتار  بلکه  نمی کند؛ 

که به نمونه  هایی از آن اشاره می کنیم: می دهد 

قطب  و  نقض  مرکز  پیمان،  بر  ثابتان  »ای   -١
شقاق میرزامحّمدعلی چون منحرف از ظّل امر 
کتاب  شد و نقض میثاق نمود و تحریف آیات 

کرد و خلل عظیم در دین اهلل انداخت و تشتیت 
حزب اهلل نمود و به بغضاء عظیم قیام بر اذّیت 
این  بر  بی نهایت  عداوت  به  و  کرد  عبدالبهاء 
کرد...« )عبدالبهاء،  عبد آستان مقّدس هجوم 

الواح وصایا، ص ٤(.

نقض  مرکز  احّباءاهلل،  ای  »باری،   -٢
انحرافات  این  سبب  به  میرزامحّمدعلی 
الهی  قاطع  نّص  به  التحصی 
مبارکه  شجرۀ  از  و  گشت  ساقط 
منفصل شد.« )عبدالبهاء، الواح 

وصایا، ص٩و ١٠(.

٣- »باری از اساس، اعظم امراهلل 
ناقضین  از  ابتعاد  و  اجتناب 
محو  را  امراهلل  ی 

ّ
به کل زیرا  است، 

جمیع  و  سحق  را  شریعةاهلل  و 
 ... داد.  خواهند  هدر  را  زحمات 
الهی  نّص  به  شخص  این  باری، 
تا  است  ساقط  انحراف  ادنی  به 
پیمان  و  عهد  نقض  و  بنیان  هدم  به  رسد  چه 
بر  افترای  و  شبهات  القای  و  کتاب  تحریف  و 
عبدالبهاء و اّدعا های ما انزل اهلل بها من سلطان 
و القای فساد و سعی در سفك دم عبدالبهاء و 
کّل مّطلعید... زنهار از تقّرب  که  تفاصیل دیگر 
که از تقّرب به نار بدتر است...  به این شخص 
نمایید  احتراز  او  معاشرت  از  البّته  صد  البّته 
جست وجو  و  باشید  متوّجه  و  نمایید  دّقت  و 
با  جهرًا  سّرًا  را  نفسی  گر  ا که  نمایید  فحص  و 

این  با  که  است  درحالی  این 
لوح  "عبدالبهاء"  وصیت، 
و  گذاشت  پا  زیر  را  عهدی 
را  بهائی  آیین  در  جانشینی 
برخالف وصیت پدر به شوقی 
را  آن  شوقی  از  بعد  و  سپرد 
قابل ادامه  پسرانش  نسل  در 
که همه  کرد  کید  تأ و  دانست 
امراهلل  ولی  اوامر  باید  پیروان 

کنند.  را تمکین 
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میان  از  نیز  را  شخص  آن  مناسبتی،  ادنی  او 
کنید زیرا فساد و فتن می شود.«  خودتان خارج 

)عبدالبهاء، الواح وصایا، ص٢٢و ٢٣(.

آنان  از  ی 
ّ
به کل الهی  احّبای  باید  »لهذا   -٤

وساوس  و  دسایس  و  نمایند  احتراز  و  اجتناب 
کنند و شریعةاهلل و دین اهلل را  ایشان را مقاومت 
محافظه نمایند و جمیع یاران به نشر نفحات اهلل 
الواح  کوشند.« )عبدالبهاء،  تبلیغ  به  و  پردازند 

وصایا، ص٢٧(.

عبدالبهاء  توصیه  های  از  نمونه  هایی  این  ها 
خود  وصیت  در  که  است  برادر  با  برخورد  در 
کجاست تا به  نوشته است. »ببین تفاوت ره از 
محمدعلی  وصیت نامه اش  در  بهاءاهلل  کجا«؟ 
جا های  در  و  می کند  معرفی  خود  جانشین  را 
دیگر برای او لوح صادر می کند و هرکه را به سوی 
مقابل  در  می کند،  دعا  و  می کند  تأیید  رود  او 
عبدالبهاء در وصیت نامه اش او را »مرکز نقض« 
کسی  معرفی می کند و از پیروانش می خواهد با 
قطع رابطه  دارد،  او  با  رابطه ای  کوچک ترین  که 
به  نسبت  عبدالبهاء  عبودیت  این  آیا  کنند! 

پدرش را از درجه اعتبار ساقط نمی کند؟

 تعیین وصی و نقض رسمی وصیت پدر

نوه اش  خود،  وصیت نامه  در  عبدالبهاء، 
خود  از  بعد  جانشین  به عنوان  را  شوقی افندی 
کتفا نکرد و سلسلۀ  کرد و به این امر هم ا تعیین 
»ولی امراهلل« را تأسیس کرد.١ او چنین می نویسد:

تشریع، درحالى که  نه  و  دارد  تبیین  . عبدالبهاء فقط شأن   1

مظلوم  این  مفقودی  از  بعد  مهربان،  یاران  »ای 
باید اغصان و افنان سدرۀ مبارکه و ایادی امراهلل 
که  و احّبای جمال ابهی توّجه به فرع دو سدره 
از  و  شده  انبات  مبارکه  مقّدسه  شجرۀ  دو  از 
اقتران دو فرع دوحۀ رحمانّیه به وجود آمده یعنی 
غصن  و  آیت اهلل  زیرا  نمایند،  )شوقی افندی( 
و  اغصان  جمیع  مرجع  و  امراهلل  ولّی  و  ممتاز 
مبّین  و  است  احّباءاهلل  و  امراهلل  ایادی  و  افنان 
آیات اهلل و من بعده بکرًا بعد بکر یعنی در سالله 
اغصان  جمیع  و  عدل  بیت  اعضای  او... 
و  اطاعت  کمال  باید  امراهلل  ایادی  و  افنان  و 
را  خشوع  و  خضوع  و  توّجه  و  انقیاد  و  تمکین 
گر چنانچه نفسی  به ولّی امراهلل داشته باشند. ا
کرده و سبب  مخالفت نمود، مخالفت به حّق 
گردد  کلمةاهلل  ت تفریق 

ّ
تشتیت امراهلل شود و عل

و مظهری از مظاهر مرکز نقض شود )عبدالبهاء، 
و  بهاءاهلل  تا ١٣؛ اسلمنت،  الواح وصایا، ص١١ 
احمد،  یزدانی،  ٢٩٩؛  و  ص٢٩٨  جدید،  عصر 
نظر اجمالی در دیانت بهائی، ص٦٦ تا ٦٨ نشر 

سوم(.

بعد  امراهلل  ولّی  »اوست  می گوید:  ادامه  در  او 
احّبای  و  ایادی  و  افنان  جمیع  و  عبدالبهاء  از 
کنند.  الهی باید اطاعت او نمایند و توّجه به او 
من عصی امره فقد عصی اهلل و من أعرض عنه 
فقد أعرض عن اهلل و من أنکره فقد انکر الحّق. 
کسی تأویل نماید و مانند  کلمات را مبادا  این 
و  کند  بهانه ای  کثی  نا ناقض  از صعود، هر  بعد 

ایجاد سلسله ولى امراهَّلل تشریع جدیدی در این آیین است.
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باب  و  کند  خودرایی  و  برافرازد  مخالفت  علم 
اعتقاد  و  رایی  را حّق  نفسی  نماید.  باز  اجتهاد 
و  امر  مرکز  از  اقتباس  کّل  باید  نه،  مخصوصی 
وصایا،  الواح  )عبدالبهاء،  نمایند  عدل  بیت 

ص٢٧و٢٨(.

را  توصیه  هایی  همان  عبدالبهاء  است  جالب 
کرده بود، به  که بهاءاهلل درمورد جانشینان خود 
این  می دهد.  انجام  شوقی  دربارۀ  دیگر  زبانی 
با این وصیت، »عبدالبهاء«  که  درحالی است 
لوح عهدی را زیر پا گذاشت و جانشینی در آیین 
و  به شوقی سپرد  پدر  را برخالف وصیت  بهائی 
قابل ادامه  پسرانش  نسل  در  را  آن  شوقی  از  بعد 
اوامر  باید  پیروان  همه  که  کرد  کید  تأ و  دانست 
کنند. او در جهت اهمیت  ولی امراهلل را تمکین 
وصی  باید  امراهلل  ولی  که  می کند  کید  تأ وصی 
خود را در زمان حیات خویش تعیین کند تا بعد 

از مرگش اختالف میان احباء پیش نیاید. 

البته در اینجا نیز پیشگویی عبدالبهاء درست 
از آب در نیامد و شوقی عقیم بود و فرزند نداشت 
عبدالبهاء،  پدربزرگش،  وصیت  برخالف  و 
مرگ  به  و  نکرد  انتخاب  هم  دیگری  وصی 
همه  آن  نه تنها  عبدالبهاء  درگذشت.  گهانی  نا
را عملی  تفرقه  از  برای جلوگیری  بهاءاهلل  کید  تأ
نیز  را  بهاءاهلل  ادعایی  مقام  درواقع  بلکه  نکرد؛ 
و... می دانند،  و علم غیب  که دارای عصمت 

کرد. خدشه دار 

کردن بخشی از وصیت نامۀ پدر پنهان 

لوح  درمورد  عبدالبهاء،  نادرست  کار  اولین 
پس  آن  از  قسمت  هایی  کردن  مخفی  عهدی، 
اختالفی  اولین  این  بود.  بهاءاهلل،  درگذشت  از 
ظاهر  بهائی  جامعۀ  درون  در  زمان  آن  که  بود 
شد. بخشی از متن وصیت نامه بهاءاهلل، موسوم 
کرد،  پنهان  عباس افندی  را  عهدی  کتاب  به 
خود  به دستخط  را  آن  بهاءاهلل  که  نوشتاری 

نوشته و آن را به عبدالبهاء داده بود!

نهمین  در  که  است  قرار  این  از  امر  »جزئیات 
بهاءاهلل(،  )درگذشت  صعود  از  پس  روز 
عباس افندی نه نفر از میان نزدیکان و اصحاب 
که یکی از آن  ها جناب  بهاءاهلل را انتخاب نمود 
آن  ها  برای  را  وصیت نامه  این  است.  ینی١  قزو
گشود، ولی بخشی از آن را بدون علت و عذری، 
آن  ها  به  را  آن  و  پوشاند  آبی  کاغذ  برگ  یک  با 
داد تا مالحظه نمایند. یکی از آن ُنه نفر، به نام 
که  آقارضا شیرازی، با یک نظر، از ابتدا تا جایی 
بود،  شده  مخفی  و  پوشیده  آبی رنگ  کاغذ  با 
که در آن هنگام، عباس افندی به  کرد،  را مرور 
دلیل  به  مکتوب،  این  از  »بخشی  گفت  افراد 
زمان،  زیرا  است،  مخفی  و  پوشیده  خاصی 
اجازه انتشار کامل آن را نمی دهد.« در بعدازظهر 
به دستور  مجدالدین افندی،  روز،  همان 
به  جوانى  در  شد.  متولد  بابی  سرشناس  خانوادۀ  یک  در   .1
الُجد  اسم اهَّلل  لقب  و  سمندر  نام  بهاءاهَّلل  و  گروید  بهائیت 
برجستۀ  مبلغان  از  که  او  کرد.  اعطاء  وی  به  را  الُجد  اسم  یا 
نوزده حواری  از  یکى  به عنوان  بهائیان،  ازسوی  بود،  بهائى 

)نزدیکان خاص( بهاءاهَّلل شناخته شده است.



ء

شماره 13        بهار 99

219

را در مقام اهلل، محل  آن  عباس افندی، مجددًا 
)پسران  اغصان  گروه  جمع  در  بهاءاهلل،  قبر 
مهاجرین  باب(،  )بستگان  افنان  بهاءاهلل(، 
عکا(  کن  سا )بهائیان  مجاورین  )تبعیدی ها(، 
بهائی(،  کن  اما از  کنندگان  )دیدار  مسافرین  و 
قرائت  کردم،  اشاره  قباًل  که  جایی  همان  تا 

یخ  یک استتسون، تار کرد.« )ار
نیز  و  ص٢5٧  بهائیان،  پنهان 
 Edward:کتاب فصل٢٣  در 
 G. Browne, Materials for
the Study of the Babi Reli-
 gon, Cambridge University

.)Press, 1918

از  برادران  کردن  محروم 
دریافت مستمری 

از  پس  سال  چهارمین  »در 
فوت حضرت محبوب )حدود 

او،  به درخواست  ١٨٩٦( طرفداران عبدالبهاء، 
جلسه ای  او،  حضور  در  و  سکونت  محل  در 
پرداختند  مشورت  و  شور  به  و  دادند  تشکیل 
به  پرداختی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و 
مایحتاج  بابت  بهاءاهلل(  )عائلۀ  مقدس  بیت 
لذا  نیست؛  درست  به هیچ وجه  آن ها،  زندگی 
متوقف  و  کاماًل قطع  را  آن   پرداخت  عبدالبهاء 
برای  شدند  مجبور  آن  ها  به این ترتیب،  کرد. 
کنند،  قرض  دیگران  از  خود  زندگی  گذراندن 
گردیدند.  محروم  خود  مالی  امکانات  از  زیرا 

زیرا  بود،  نادرست  و  غلط  عبدالبهاء  اقدام 
کشور های مختلف به او  که از  مبالغ و وجوهی 
می رسید، دارایی شخصی و خصوصی او نبود، 
بلکه به همۀ عائله و بیت بهاءاهلل تعلق داشت.« 
یخ پنهان بهائیان، ترجمه  یک استتسون، تار )ار

حمید فرناق، ص٢٦5-٢٦٦(.

مخالف  رفتاری  نیز  اینجا  در 
را  بهاءاهلل  نامۀ  وصیت 
خانوادۀ  می کنیم.  مشاهده 
نسبت  این قدر  که  بهاءاهلل 
بود،  کرده  سفارش  آن  ها  به 
رفتار  چنین  آنان  با  عبدالبهاء 
محمدعلی  برادرش  و  کرد 
دوم  جانشین  به عنوان  که  را، 
در  چنان  بود،  شده  معرفی 
مضیقه قرار  داد که برای گذران 
آیا  شد.  قرض  محتاج  زندگی 
بود  خواسته  بهاءاهلل  که  بود  محبتی  همان  این 
شود؟  رعایت  خانواده اش  به  نسبت  او  از  پس 
به  سرسپردگی  و  عبدالبهاء  عبودیت  این  آیا 

سخنان پدرش بود؟ 

تالش برای ربودن بیوۀ ضیاءاهلل 

ضیاءاهلل یکی دیگر از فرزندان بهاءاهلل بود. رفتار 
عبدالبهاء با همسر بیوۀ او نیز تأثرانگیز است.

که  خانم(  )ثریا  داشت  همسری  »ضیاءاهلل 
والدین و برادرانش طرفدار عباس افندی شدند. 

این قدر  که  بهاءاهلل  خانوادۀ 
کرده  سفارش  آن  ها  به  نسبت 
بود، عبدالبهاء با آنان چنین رفتار 
که  کرد و برادرش محمدعلی را، 
معرفی  دوم  جانشین  به عنوان 
مضیقه  در  چنان  بود،  شده 
زندگی  گذران  برای  که  قرار  داد 
محتاج قرض شد. آیا این همان 
خواسته  بهاءاهلل  که  بود  محبتی 
خانواده  به  نسبت  او  از  پس  بود 

اش رعایت شود؟ 
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او آن  ها را به حضور خود فراخواند و اظهار تمایل 
کنند،  متمایل  او  به سمت  را  ثریاخانم  که  کرد 
که او، پس از فوت شوهرش، تصمیم  ولی از آنجا
روزگار  او  یاد  با  )و  بماند  وفادار  شوهر  به  گرفت 
]یعنی  مادرشوهرش  خدمت  در  و  بگذراند( 
با  همچنان  لذا  باشد،  بهاءاهلل[  بیوۀ  مهد علیا، 
عباس افندی  ماند.  بهجی  قصر  در  مشارالی ها 
فرستاد.  بهجی  قصر  به  را  او  برادران  و  والدین 

آن  ها زنی از طرفداران عبدالبهاء 
عبدالبهاء  نامادری  نزد  به  را 
گفت وگو  فرستادند و از او طلب 
ــ   افندی  ضیاءاهلل  بیوۀ  ــ  ثریا  با 
اجازه  این  که  کردند  قصر  در  را 
با  او داده شد. آن زن، همراه  به 
والدین و یکی از برادران ثریا، به 
قصر بهجی آمد. آن  ها با او شروع 

شرایط  دربارۀ  و  کردند  گفت وگو  و  صحبت  به 
ابراز همدردی  او  با  و  پرسیدند  او  از  زندگی اش 

نمودند. 

همین طور که به طرف دروازه قصر قدم می زدند؛ 
را  ثریا  به زور  برادر،  و  والدین  کمک  با  آنجا  در 
و  دست  ها  درحالی که  و  کردند  خارج  آنجا  از 
که  نقطه ای  به  را  او  بودند،  گرفته  را  او  پا های 
کردند  کالسکه را آماده نگه  داشته بودند، منتقل 
خانم،  منیره  کردند.  دور  محل  آن  از  سپس  و 
و  نظارت  برای  شخصًا  عباس افندی،  همسر 
درحالی که  بود؛  حاضر  فوق  عملیات  رهبری 
عمل  در  هم  اطرافیان  و  بستگان  از  برخی 

می کردند،  کمک  مادرش  و  پدر  به  ثریا،  ربایش 
در این حال، ثریا خانم، پا برهنه و سربرهنه، با 
کمک می طلبید و تکرار  اضطراب فریاد می زد و 
کن! آن  ها دارند مرا به  کمکم  می کرد: »یا بهاءاهلل 

زور می برند!«. 

محمدعلی   که  افتاد  اتفاق  زمانی  جریان  این 
نداشتند  حضور  بدیع اهلل افندی  و  افندی 
از  تن  چند  و  خادم اهلل  جز  هیچ کس،  و 
نبودند.  آنجا  وحدت گرایان 
برخی  و  یخ  تار این  نویسندۀ 
دیگر از اصحاب درحال رفتن به 
یارت بودیم و درست  قصر برای ز
کمک  فریاد های  ثریا  که  زمانی 
خواهی می زد، به آنجا رسیدیم. 
نقطه  آن  به  خادم  و  ما  سریعًا 
دست  از  را  مشارالیها  و  رفتیم 

آنان نجات دادیم. 

کرد اقدامش  هنگامی که عباس افندی مشاهده 
کام مانده و نقشه اش شکست خورده و توفیقی  نا
طرفدارانش  از  بعضی  به  نیاورده،  به دست 
کاماًل  دستور داد تا شرحی بنویسند و موضوع را 
پدر  امضای  به  آن  را  سپس  دهند.  جلوه  وارونه 
نابکار و بدکردار بیوۀ ضیاءاهلل رساند و به مصر، 
تا  فرستاد  خراسانی،  میرزاحسن  حاجی  برای 
یابد.«  انتشار  و در مناطق مختلف  چاپ شود 
یخ پنهان بهائیان، ترجمه  یک استتسون، تار )ار

حمید فرناق، ص ٢٦٧(.

ملقب  کاشی،  میرزاآقاجان 
به خادم اهلل، حدود 40 سال 
به  ولی  بود،  بهاءاهلل  کاتب 
عهدی،  لوح  از  دفاع  دلیل 
ناقض  عبدالبهاء  طرف  از 

معرفی شد. 
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عبدالبهاء و نگه نداشتن حرمت معتمدان پدر 

میرزاآقاجان خادم اهلل 

به خادم اهلل، حدود  کاشی، ملقب  میرزاآقاجان 
کاتب بهاءاهلل بود، ولی به دلیل دفاع از  ٤٠ سال 
معرفی  ناقض  از طرف عبدالبهاء  لوح عهدی، 
شد. قضاوت یکی از نویسندگان بهائی نسبت 

به او در زیر آمده است:

»او مدت تقریبًا چهل سال افتخار تقرب آستان 
در  و  داشت  را  الهی  ظهور  با  ارتباط  و  مبارک 
به عنوان  بهاءاهلل  حضرت  رسالت  دوران  تمام 
در  کامل  پشتکار  و  سعی  با  حضرت  آن  کاتب 
تمام مدت شبانه روز به خدمت، قائم بود. این 
عظیم،  افتخار  چنین  احراز  باوجود  شخص 
ید و بی وفایی  باألخره به موالی خود خیانت ورز
نمود؛ یعنی پس از صعود بهاءاهلل علیه حضرت 
کرد  قیام  حضرت  آن  میثاق  مرکز  بر  عبدالبهاء 
و با مرکز نقض همدست و همداستان شد. در 
در  خواه  بهاءاهلل،  حضرت  بر  وحی  نزول  احیان 
بیت محقر بغداد یا در سرمای شدید ادرنه، چه 
یا، چه هنگام سفر بر سطح غبرا،  حین عبور از در
بهجی،  وسیع  قصر  در  یا  عکا  تنگ  زندان  در 
و  دوات  یک  با  کاغذ  مقداری  با  میرزاآقاجان 
از  که  را  بیاناتی  تا  بود  آماده  نی  قلم  دسته ای  با 
کند...«  یادداشت  می شد  صادر  مبارک  لسان 
بهاءاهلل،  ظهور  نفخات  ادیب،  )طاهرزاده، 
بدیع، ١٩٩٨ میالدی،  فرقانی، ١55  باهر  ترجمه 

کانادا، ج١، ص33(.

رفتار  و  او  درمورد  بهاءاهلل  سفارش  های  اینک 
زبان  از  آقاجان  با  را  عبدالبهاء  ناشایست 

فضل اهلل صبحی١ بررسی می کنیم. 

بهاء جایگاه  کنار حسین علی  »میرزاآقاجان در 
ویژه ای پیدا کرده بود، طوری که او را محرم حرم 
کرده بود. میرزاآقاجان  کارگزار امور  کلیددار و  و 
الواح عدیده  و  بوده  بهاء  موردتوجه  فوق التصور 
کمال عنایت را دربارۀ  کرده و  در حق او صادر 
کل  او مبذول داشته چنان که در لوح »یا مبدع 
گفته بود: »و بعد االغصان قد  بدیع« در حق او 

قدر لعبد الحاضر لدی العرش مقامًا رفیع«.

او می فرماید »ای  و هم در لوح دیگر خطاب به 
محبوب  کن  حمد  العرش  لدی  حاضر  عبد 
که به لقاءاهلل در لیالی و ایام فائزی و  عالمین را 
به خدمتش مشغول، به حبل قناعت متمسک 
الواح  گر  ا که  می شوی  مالحظه  چنان  شو، 
تو  شود،  مزین  اختراع  مالک  قلم  طراز  به  ابداع 
سمتی  هر  به  ایام  این  ناطقی.  مزید  من  هل  به 
نموده  معین  خادم  لوحی  و  قلم  می شود  توجه 
آن  به  نزدیک  مزین شود.  قدم  قلم  به  که شدید 

سرشناس  بهائیان  از  صبحى  به  ملقب  مهتدی  فضل اهَّلل   .1
مدت  او  داشت.  بهاءاهَّلل  با  نیز  خانوادگى  نسبتى  که  بود 
که نزد او بود،  کاتب عبدالبهاء بود. اما در زمانى  قابل توجهى 
شک و تردید هایی برایش پدید آمد. پس از آن عبدالبهاء او را 
که عبدالبهاء فوت شد  کرد. زمانى  به بهانه تبلیغ از آنجا دور 
و خبر شنیدن جانشینى شوقى را شنید، با توجه به شناختى 
که از او داشت، بسیار متعجب شد و در نهایت از آیین بهائى 
کتاب  است:  نوشته  زمینه  این  در  کتاب  دو  او  بازگشت. 
صبحى و پیام پدر. برای آشنایی بیشتر با او و دالئل بازگشت 

کتاب مراجعه نمود. او از آیین بهائى مى توان به این دو 
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ایجاد عرض  به مالک  و مداد  که خامه  رسیده 
فیه  الهی  یا  زد  دارد:  معروض  احوال  و  حال 
و  ایده  و  خلقه  من  سبحان  حبک  و  عشقک 
جعله خادم جماله و معاشر نفسه بین العالمین 
کتاب عهد )وصیت نامۀ  بهاء( پاداش  و هم در 
محسوب  افنان  جزو  چهل ساله اش  خدمت 
افنان  و  گشته  عبدالبهاء  به  توصیه  اش  و  شده 
)پسران  اغصان  از  بعد  که  سیدبابند  منسوبین 
بها( مقدم بر همه می باشند )صبحی، خاطرات 

و انحطاط سقوط، ص١5١(.

خادم آن قدر به بهاءاهلل و خانوادۀ او نزدیک بود 
که محمدعلی در زندگی نامۀ خود می نویسد: 

عدم  اقیانوس  در  وجود  شمس  که  »هنگامی 
غصن  رفت[  دنیا  از  بهاءاهلل  ]یعنی  رفت  فرو 
او  دفن  و  کفن  به  میرزامجدالدین  و  من  اعظم، 

کمک می کرد.«  پرداختیم و خادم به ما 

وصیت نامه  کردن  مخفی  مقابل  در  خادم اهلل 
کرد،  بهاءاهلل توسط عبدالبهاء مدت  ها سکوت 
کرد. ماجرا را  اما سرانجام اعتراض خود را بیان 

ینی بشنویم: از زبان محمدجواد قزو

بهاءاهلل(،  فوت  از  )پس  سال  پنجمین  "در 
مه   28( هجری   1314 ذی الحجه  روز  2  در 
را به مقام اهلل،  1897( خادم اهلل، همۀ اصحاب 
از صرف  آنجا، پس  کرد. در  در بهجی، دعوت 
ناهار و نوشیدن چای تا هنگام عصر، خادم اهلل 

گفت: قیام نمود و خطاب به مردم چنین 

اختیار  سکوت  مدت  این  تمام  در  عبد،  »این 
که مبادا  کلمه ای نگفتم  کردم و لب نگشودم و 
می بینم  حال  شوم.  امراهلل  در  اختالف  سبب 
که وجود و سکوت من منبع و مصدر اختالف 
شده و می گویند شاهد اصلی بر تأیید و تصدیق 
بنابراین، من  اوضاع فعلی، سکوت من است. 
و  گفتار  و  رفتار  و  اعمال  که  می گویم  شما  به 
گروه او صادر  که ازسوی عباس افندی و  کلماتی 
شده است، همگی برخالف اراده و اوامر خداوند 
در  مذکور  اوامر  با  تعارض  در  و  بهاءاهلل[  ]منظور 
عهدومیثاق  است.  ایشان  مقدسۀ  نصوص 
ظهور  به  مربوط  صرفًا  مقدسه  آثار  در  مذکور 
عباس افندی  ولی  است،  این  از  بعد  و  قبلی 
هم  شما  و  نموده  تأویل  خود  به  نسبت  را  آن  ها 
آن  را پذیرفته اید، درحالی که دچار اشتباه بزرگی 

شده اید«. 

طرفداران  از  یکی  که  بود  مطالب  این  در  کالم 
و  برخاست  افنان(  )سید هادی  عباس افندی 
او اطالع داد،  به  را  گفتار خادم اهلل  و مفاد  رفت 
گشت و هنگامۀ  گاه او در صحنه حاضر  که به نا
خود  دست  با  عبدالبهاء  شد.  برپا  غریبی 
و  پابرهنه  و  گرفت  را  خادم اهلل  جناب  گریبان 
کشیدند و بردند؛ درحالی که طرفداران  سربرهنه 
با  او  می کوفتند.  او  ی  رو و  سر  بر  عباس افندی 
کرد: »بدون شک،  صدای بلند به آن  ها خطاب 
اینک شما در جوار مقام اهلل هستید و من آیات 
حق  آن  به وسیله  که  می خوانم،  شما  بر  فرقانی 
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می گردد.«  متمایز  مشرک  از  مؤمن  و  باطل  از 
او  حرف  های  به  گوشش  آن  ها  از  هیچ یک  ولی 
کشان کشان  بدهکار نبود. او را با سختی زدند و 
به مقام اهلل بردند و در آنجا خود عباس افندی، با 
کی بر صورت او کوبید.  دست خود، سیلی دردنا
مبارکه،  روضۀ  قرب  از  عباس افندی،  به دستور 

و  بردند  را  او  حالت  این  به 
کردند  زندانی  طویله ای  درون 
و  نوشته  ها  همۀ  آن  از  پس  و 
گرفتند،  او  از  را  نامه  هایش 
و  نکوهش  به  شروع  سپس 
کردند و او  سرزنش و تقبیح او 
را هرزه، ملحد، هوچی، منافق 
علی رغم  نامیدند،  شرور  و 
بهاءاهلل  حضرت  قلم  از  آنکه 

در  ازجمله  و  بود  شده  او  دربارۀ  توصیه  هایی 
سایر  در  همچنین  و  خود  وصیت نامۀ  کتاب 
مطالبی  خادم  جناب  افتخار  به  نوشته هایش، 
نوشته بود و حتی در یکی از الواحش، به نفسه، 
بهاءاهلل(  )پسران  اغصان  از  پس  "و  می نویسد: 
که در جایگاه  نمایید،  به خادم احترام  نسبت 
به طور  است."  ایستاده  عرش،  مقام  در  رفیعی، 
در  خادم اهلل  حوادث،  این  از  پس  خالصه، 
شد  معتکف  بهاءاهلل  ]قبر[  جوار  و  بهجی  قصر 
عائله  و  محمدعلی افندی  با  را  خود  اوقات  و 
کلمۀ  خدمت  در  و  االبهی،  علیه  مولی الوری، 
نگاشته شده  نصوص  در  که  آن گونه  مشترکه، 

به دستخط مشهور است، صرف نمود. 

گفت وگو  برای  صبح،  روز  یک  مدتی،  از  پس   
اختالفات  و  جاری  اوضاع  دربارۀ  مشورت  و 
را  در  آن  ها  رفت.  عبدالبهاء  منزل  به  موجود، 
ی او بستند و از ورود او به منزل جلوگیری  به رو
کردند. او حدود دو ساعت همانجا نشست و از 
عباس افندی و طرفدارانش تقاضا کرد تا هرآنچه 
و  اختیار  در  آثار،  و  الواح  از 
با  تا  بیاورند  دارند  مالکیت 
بر  و  نصوص  براساس  آن  ها 
آن  ها  عقیدۀ  و  فکر  طرز  طبق 
تا  کند  گفت وگو  و  بحث 
درست  راه  که  شود  مشخص 
اینکه  و  است  کدام  غلط  و 
کلمه و راه و عمل  معلوم شود 
باید  چه  مناسب  و  درست 
بدهکار  گوششان  آن  ها  از  هیچ یک  ولی  باشد. 
حرف او نبود. سرانجام عباس افندی دامادش، 
فرستاد  حکومتی  مرکز  به  را  افنان  محسن  میرزا 
مزاحمت  اسباب  خادم اهلل  که  کند  شکایت  تا 
ازسوی  فردی  براین اساس،  است.  کرده  فراهم 
حکومت آمد و خادم را به دفتر حکومت محلی 
سپس  و  داشتند  نگه  مدتی  برای  را  او  برد. 

کردند.  ر هایش 

و  خدا  یاد  و  حق  ذکر  و  عبادت  به  همچنان  او 
شد  مریض  آنکه  تا  بود  مشغول  وحدت  یج  ترو
روز   15 او  بیماری  افتاد.  بیماری  بستر  به  و 
 1319 محرم   29 یخ  تار در  آنکه  تا  کشید،  طول 

که  بنابراین، من به شما می گویم 
کلماتی  و  گفتار  و  رفتار  و  اعمال 
گروه  و  عباس افندی  ازسوی  که 
همگی  است،  شده  صادر  او 
خداوند  اوامر  و  اراده  برخالف 
با  تعارض  در  و  بهاءاهلل[  ]منظور 
اوامر مذکور در نصوص مقدسۀ 

ایشان است. 
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در  را،  موالیش  دعوت   )1901 مه   17( هجری 
در  بسیار  احترام  با  و  گفت  لبیک  بهجی  قصر 
ک سپرده شد. محمدعلی افندی  ابو َعَتبه به خا
و  غسل  به  مربوط  امور  همۀ  وحدت گرایان،  و 
یک استتسون،  کفن و دفن او را به جا آوردند." )ار
فرناق،  حمید  ترجمه  بهائیان،  پنهان  یخ  تار

ص٢٦٨-٢٧٠(.

اسناد  و  کتب  خادم اهلل 
که  داشت  بهاءاهلل  از  بسیاری 
خاصی  شکل  به  عبدالبهاء 
کرد. جریان را  آن  ها را تصاحب 
ینی چنین نقل  محمدجواد قزو

می کند:

ایام  طول  در  خادم،  »جناب 
حیات خویش، مکرر به احباء 
که تمامی نوشته  های  گفته بود 
او  به  باید  او  به  متعلق  مقدسۀ 
باید  مرگش  از  پس  و  گردد  باز 
نگهداری  مبارکه«  »روضۀ  در 
ی،  و مرگ  از  پس  لذا،  شود. 

و عد ه ای  افندی  بدیع اهلل  روز محمدعلی،  یک 
خانۀ  به  اینجانب،  ازجمله  وحدت گرایان،  از 
از  به جامانده  آثار  و  رفته  مبارکه  روضۀ  مجاور 
بررسی نمودیم. آن  ها شامل 12  را  جناب خادم 
و  منظم  مکاتبات،  از  انبوهی  و  مقدسه  تصویر 
تعدادی  و  شخصی  اموال  مقداری  غیرمنظم، 
متن نوشته شده توسط خادم اهلل، دربارۀ وحدت 

الهیه و عصمت عالیه بودند. آن  ها همه این  ها 
بزرگ  بستۀ  سه  در  و  کردند  صورت برداری  را 
در  امانت،  به  و  کردند  سربه ُمهر  و  دادند  قرار 
داماد حضرت  ]افنان[،  افندی  منزل سیدعلی 
تابعیت  دارای  ایشان  زیرا  سپردند،  بهاءاهلل، 
و  ایران  حکومت  های  ازسوی  لذا  )و  بود  روسی 
کسی نمی توانست متعرض ایشان شود( و  ترک 
به این ترتیب از خطر تعرض و 
دست درازی ظلمه محافظت 

می شد. 

که  گردید  آشکار  اخیرًا 
عباس افندی در ماه صفرسال 
 )1908 )مارس  هجری   132 
زوج  و  ورقه علیا  رضایت 
را  افنان  سیدعلی  و  مقدس 
دامادش،  متعاقبًا  و  کرد  اخذ 
آقارضا  و  افنان  میرزامحسن 
کالسکۀ  با  شبانه،  را  شیرازی 
بهجی  به  خود  مخصوص 
بزرگ  بستۀ  سه  آن  تا  فرستاد 
اطالع  بدون  و  مخفیانه  را،  امانت  و  سربه ُمهر 

کسی، برای او ببرند.

به صورت  عمل  این  انجام  که  نیست  شک 
که  است  روشنی  دلیل  شب،  در  و  سّری 
و  دینی  موازین  و  قانون  خالف  اقدامی  این 
زیرا  است.  بوده  راهزنی  و  دزدی  نوعی  و  مدنی 
جعبه  های  این  ی  و همراهان  و  محمدعلی 

این  انجام  که  نیست  شک 
در  و  سّری  به صورت  عمل 
که  است  روشنی  دلیل  شب، 
و  قانون  خالف  اقدامی  این 
نوعی  و  مدنی  و  دینی  موازین 
است.  بوده  راهزنی  و  دزدی 
وی  همراهان  و  محمدعلی  زیرا 
در  را  سربه ُمهر  جعبه  های  این 
بودند  گذاشته  امانت  به  آنجا 
خواست  و  وصیت نامه  آخرین  تا 
عمل  جامۀ  را  خادم اهلل  جناب 

بپوشانند. 
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تا  بودند  گذاشته  امانت  به  آنجا  در  را  سربه ُمهر 
آخرین وصیت نامه و خواست جناب خادم اهلل 
به  عباس افندی  حال  بپوشانند.  عمل  جامۀ  را 
این روش، قصد  با  با چه مجّوزی،  و  چه حّقی 
تصاحب آن  ها را داشت؟ آیا این  را نباید اقدامی 
)همان،  کرد؟«  تلقی  او  جانب  از  خیانت آمیز 

صص270و271(.

در اینجا نیز مشاهده می شود عبدالبهاء وصیت 
با  مناسبی  رفتار  و  نداد  انجام  به درستی  را  پدر 

نزدیکان بهاءاهلل نداشت. 

ابراهیم جرج خیراهلل

ابراهیم جرج خیراهلل )١١ نوامبر ١٨٤٩- ٦ مارس 
ایاالت  به  اعزامی  بهائی  غ 

ّ
مبل اولین   )١٩٢٦

متحده امریکا بود که به تبلیغ بهائیت در آمریکا 
کرد  بهائی  را  آمریکایی  ها  از  گروهی  و  پرداخت 
تشکیل  آمریکا  در  را  بهائی  محافل  اولین  و 
بهائیان،  پنهان  یخ  تار استتسون،  یک  )ار داد 
در  که  بود  کسانی  از  دیگر  یکی  او  ص٢٩٣(. 
زمان حیات بهاءاهلل موردتأیید او بود و حتی به 
گردید.  یافت لوحی از جانب بهاءاهلل مفتخر  در

شوقی این مطلب را این گونه بیان می کند:

امریک  خّطۀ  در  را  امراهلل  لوای  که  نفسی  اّما   "
به  موسوم  ّیه  سور اهل  از  بود  دکتری  نمود،  بلند 
که هنگام اقامتش در قاهرۀ مصر  ابراهیم خیراهلل 
به هّمت حاجی عبدالکریم طهرانی به امر الهی 
حیات  اخیر  اّیام  در  مشاٌرالیه  بود.  کرده  اقبال 

یارت توقیعی از یراعۀ  مبارك حضرت بهاءاهلل به ز
گردید و در ماه دسامبر  ک[ مفتخر  اطهر ]قلم پا
انور  محضر  از  اجازه  کسب  با  میالدی   ١٨٩٢
عزیمت  امریک  جانب  به  عبدالبهاء  حضرت 
پس  ماه  چند  و  گردید  وارد  نیویورک  شهر  به  و 
یه  یخ فور تار کر یعنی در 

ّ
کنگرۀ فوق الذ انعقاد  از 

 )٧( شیکاغو  به  را  خویش  اقامت  محّل   ١٨٩٤
و  تبلیغ  به  جّدّیت  نهایت  با  و  ساخت  منتقل 
گردید و پس از  نشر مبادی این امر اعظم مشغول 
انقضاء دو سنه شرح خدمات و  موّفقّیت  هایی 

ابراهیم جرج خیراهلل
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نفوس نصیب  ایقاظ   و  کلمةاهلل  ابالغ  در  که  را 
معروض  میثاق  مرکز  حضور  به  بود  گشته  او 
داشت و از لسان مبارک به القاب »پطرس بهاء« 
و  ملّقب  امریک«   »فاتح  و  ثانی«  »کلمبوس  و 
کتابی به نام »باب  مفتخر شد... ضمنًا خیراهلل 

سال  در  و  تألیف  بدیع  ظهور  دربارۀ  الّدین« 
١٨٩٧ به طبع و نشر آن مبادرت نمود.« )شوقی، 

قرن بدیع، ص5٠٨(.

کتاب خود متن لوح بهاءاهلل را  جرج خیراهلل در 
در تأیید خودش آورده است:

Ibrahim George Kheiralla, 
Baha’u’llah, pp544-545
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برخی  تا  خواستم  او  از  مصّرانه  بودم  عّکا  در 
نوشته  های تعلیم بهاءاهلل را به من بدهد، ولی او 
گفت:  کرد و  کتمان  وجود چنین نوشته  هایی را 
تا مسؤوالن  از عّکا خارج شده،  »تمام نوشته  ها 
کنند و بهانۀ  ترک و عثمانی نتوانند آن  ها را پیدا 
اذیت بهائیان قرار دهند«. سپس من چند فصل 
از کتابم، »بهاءاهلل« را به زبان عربی ترجمه کردم، 
عبدالبهاء  دارد،  وجود  ایرادی  و  اشکال  گر  ا تا 
کرد و در  کند. او آن  ها را تأیید  آن  ها را تصحیح 
حضور بهائیان غربی و شرقی و اطرافیان خود از 

کرد.  آن مطالب قدردانی و ستایش 

از  ِگتسینگر  و خانم  آقا  و  روز خانم خیراهلل  یک 
معنای  بپرسم  عبدالبهاء  از  تا  خواستند  من 
اجازه  که  کی  ناپا سمبلیک عبارت »دو حیوان 
کشتی نوح شوند« چیست؟ پاسخ  یافتند سوار 
که  بودند  مشرک  انسان  دو  آن  ها  که  بود  این  او 
فریبکارانه تظاهر به دین داری کردند و وارد جمع 
که در این  گفتم »ازآنجا مؤمنین شدند. من به او 
عبارت معنای سمبلیک کشتی، خود خداست 
که آن  ها نمی توانستند خداوند را فریب  و ازآنجا
کشتی را داشتند و  دهند، لذا نه امکان ورود به 
نه چنین اجاز ه ای به آن  ها داده می شد«. سپس 
موضوع  تفسیر  درآن صورت  پرسید:  عبدالبهاء 
ک  ناپا حیوان  دو  آن  گفتم  من  است؟  چگونه 
)دورۀ  این ظهور  در  که  والدینی هستند  سمبل 
خواهند  ایمان  که  فرزندانی  به خاطر  بهاءاهلل(، 
آورد، خداوند آن  ها را موردلطف خود قرار خواهد 

کرد که خدا او را تأیید  ترجمه: به ابراهیم 

یادی از مظلوم همیشگی به کسی که به یگانگی 
و  آخر  و  اول  او  که  این  به  و  خداوند  یکتایی  و 
کرده است. معبودی  ظاهر و باطن است، اقرار 
حکمت  با  علم  با  یکتای  یگانۀ  او،  جز  به 
نیست. همانا ما درخواست تو را شنیدیم و به تو 
که قلب  ها  کردیم با یادی  پاسخ دادیم و تو را یاد 
به وسیلۀ آن به تو جذب شوند. تو را و دوستانم 
به  و  کنیم  امر می  تقوا  به  و  نیکی  و  به خوبی  را 
که تو را به خداوند، پروردگارت و پروردگار  آنچه 
کند. بگو منّزهی تو ای خدا،  جهانیان، نزدیک 
و  پیامبرانت  به  می خواهم  تو  از  من،  معبود  ای 
آسمان  از  من  بر  که  دوستانت  و  برگزیدگانت 
جانبت  از  رحمتی  و  نزدت  از  عنایتی  کرمت، 
فرود آوری، و در های هدیه  ها و نعمت هایت را 
بسیار  تو  به سمت صورت من بگشایی، همانا 
هستی.  کریم  کننده،  اعطا  مهربان،  بخشنده، 

معبودی به جز تو بخشندۀ مهربان نیست. 

که  را  برخورد هایی  خیراهلل  زبان  از  کنون  ا
عبدالبهاء با او داشت می بینیم:

»... قبل از سفر به عّکا، چندین بار از عبدالبهاء 
گفتار های بهاءاهلل را برای  خواسته بودم برخی از 
من بفرستد، تا من آن  ها را با درس  ها و جزوات 
در  اشتباهی  گر  ا و  کنم  مقایسه  خود  تعلیمی 
از  هیچ یک  ولی  نمایم،  اصالح  هست،  آن  ها 
وقتی  لذا  نشد.  برآورده  من  درخواست  های 
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که  گفت  کرد و به من  داد. عبدالبهاء رو به آن  ها 
یک  دارد،  معنا  دو  موضوع  »هر  بگویم:  آن  ها  به 
معنای روحانی و یک معنای مادی. آنچه من به 
که خیراهلل  گفتم صحیح است؛ و آنچه هم  شما 

توضیح داد درست و صحیح است!«. 

تمام  به  پاسخ  از  عباس افندی  پس،  آن  از 
کسب  برای  که  من،  سؤاالت 
بیشتر  دانش  و  اطالعات 
کرد...  می پرسیدم، خودداری 
گفت وگو های  و  بحث  از  پس 
به  رو  عبدالبهاء  طوالنی، 
و  »منطق  گفت:  و  کرد  من 
است،  خوب  شما  استدالل 
کنی  ولی نباید خدا را محدود 
مجادله  ایرانی  پزشکان  با  یا 
گفتم:  من  کنی!«  برخورد  و 
می شناسیم  ما  که  را  »هرچه 
علم  دربارۀ  و  است  محدود 

که او نسبت به خود دارد،  ازلی خداوند، علمی 
او  است!«  محدود  خدا  علم  حالت،  این  در 
شما  و  است  اشتباه  مطلب  »این  داد:  پاسخ 
که خداوند  کنی. بلکه بگو  نباید خدا را محدود 
من  است«.  مخلوقاتش  از  منّزه  و  مستقل 
که خداوند مستقل  جواب دادم »آیا این جمله 
او  کردن  محدود  نوع  یک  است  مخلوقات  از 
و  شد  سفید  و  پرید  عبدالبهاء  رنگ  نیست؟« 
بلند  سپس  کرد.  عبوس  من  برای  را  چهره اش 
شد و با خنده گفت: »ما وقت دیگری دربارۀ این 

کرد«. در اینجا اولین  گفت وگو خواهیم  موضوع 
و آخرین بحث ما دربارۀ این موضوعات به پایان 
رسید... وقتی از خود عبدالبهاء سؤال می کردم، 
وقت  یک  برای  »باشد  که  بود  این  او  پاسخ 
کتاب  هایی  بار دربارۀ  مناسب تر!« من چندین 
در  بهاءاهلل،  دستور  با  و  حیات،  زمان  در  که 
چاپ  هندوستان،  بمبئی 
درخواست  و  سؤال  بود  شده 
عباس افندی  ولی  کردم، 
که حّتی یک نسخه  کرد  ادعا 
پیدا  عّکا  در  هم  آن  ها  از 
به  من  سرانجام،  نمی شود. 
در  امریکا،  به  برگشت  هنگام 
خریدم«  را  کتاب  ها  آن  مصر 

)همان،ص٣٠5 تا ٣٠٧(.

نظر خیراهلل نسبت به عبدالبهاء

عبدالبهاء  خیراهلل  ابراهیم 
قدرتمند  ی  »سیاستمدار را 
مّکارانه  دیپلماسی  از  معجونی  و  بدجنس  و 
با  ی  باز ترکی و رومی« توصیف می کند؛ استاِد 
پیروانش  تمایل  و  خواست  با  که  احساسات، 
و  گاه  آ مذهبی  رهبر  و  معلم  یک  داشتن  برای 
تسلیم  و  ی  وفادار آن  ها  از  و  کرد  ی  باز فهیم، 
یافت.  دست  آن  به  و  شد  خواستار  را  محض 
چگونه  که  می دهد  توضیح  خیراهلل  دکتر 
و  عناوین  دادن  با  را  او  عبدالبهاء  ابتدا 
به سوی  و  فریفت  فوق العاده،  ستایش  های 

عبدالبهاء  از  او  شناخت 
»عباس افندی  است:  چنین 
و  قدرتمند  سیاستمداری 
بدجنس و معجونی از دیپلماسی 
است.  رومی  و  ترکی  مکارانه 
مدیریت  چنان  با  سیاست  هایش 
و مهارتی به اجرا گذاشته می شود 
که حتی باهوش ترین پیروانش را 
افراد  می آورد،  در  زانو  به  هم 
دیگر  که  بهائی  سادۀ  و  معمولی 

قابل ذکر نیستند! 
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هنگامی  مدتی،  از  پس  ولی  کرد؛  جلب  خود 
و  عقاید  درباره  بحث  و  پرسش  به  شروع  او  که 
نزدیکان  حلقه  از  را  او  کرد،  عبدالبهاء  افکار 
را  عبدالبهاء  خیراهلل،  دکتر   ... راند.  خود 
می کند  متهم  ق گویی 

ّ
تمل و  چرب زبانی  به 

که  می شود  مدعی  مثال هایی،  ارائه  با  و 
برای  او  ی  پشت هم انداز و  ی  فریب کار شاهد 
بهائیان  حمایت  و  جلب نظر  و  ی  تأثیر گذار
پنهان  یخ  تار استتسون،  یک  )ار است  بوده 

بهائیان،ص٢٩5(.

می دهد  قرار  موردانتقاد  را  عبدالبهاء  خیراهلل 
را  او  گر  ا که  می کند  تهدید  را  بهائیان  مدام  که 
کنند به جهنم خواهند رفت. ابراهیم  نافرمانی 
جدی  بسیار  اتهام  دو  سند  این  در  خیراهلل 
اواًل  می کند:  وارد  عبدالبهاء  بر  را  خاص  و 
یادی  ز مبالغ  با  را  پیروانش  از  یکی  عبدالبهاء 
رشوه نزد دکتر خیراهلل فرستاد، تا چنانچه او در 
عبدالبهاء  به سوی  دسته بندی،  و  شکاف  آن 
بازگردد، پول به او پرداخت شود. ثانیًا تعدادی 
خیراهلل  آنکه  از  پس  عبدالبهاء،  پیروان  از 
پیشنهاد رشوه را نپذیرفت، او را تهدید به مرگ 

کردند )همان، ص٢٩٦(. 

در  و  شدم  بهائی   ١٨٩٠ سال  »در  می گوید:  او 
خطاب  لوحی  بهاءاهلل  ازسوی  سال،  همان 
کتابم،  انتهای  در  آن  را  که  شد  صادر  من  به 
ابتدای  و   ١٨٩٤ اواخر  در  آورده ام...  بهاءاهلل، 
روشن فکر  افراد  قابل توجهی  تعداد   ،١٨٩5

)همان،  کردم«  بهائی  را  تحصیل کرده  و 
صص٢٩٧و٢٩٨(.

در  شدن  پیاده  از  پس  »روز  می دهد:  ادامه  او 
که  )فردی  ایرانی  حسین  همراه  به  من  حیفا، 
برای شناسایی و پذیرش زائران در حیفا تعیین 
شده بود( به عّکا رفتم. عباس افندی، در اتاق 
استقبال  به  منزلش،  دوم  طبقۀ  در  پذیرایی، 
ای  محبوب،  ای  داد:  سخن  داد  چنین  و  آمد 
کلمب ثانی! خوش  کریستف  پتروس بهاء! ای 
کنار  ما  سپس  کشید.  آغوش  در  مرا  و  آمدی! 
گفت و  کاناپه ای نشستیم و او سخن  ی  هم، رو
کرد و  بسیار نسبت به من ابراز لطف و محبت 
که  از من خواست مهمان او در منزلش باشم، 

کردم.  من هم از این بابت از او تشکر 

روز بعد یک افسر ترک بهائی به دیدن من آمد و 
ی  رو فینۀ عربی  کاله  کاله غربی، یک  به جای 
سر من قرار داد و گفت: »عباس افندی این فینه 
و  ثانی  کلمب  کریستف  و  بهاء  پتروس  برای  را 
بهائیان  لذا  است!«  داده  سفارش  امریکا  فاتح 
حاضر، به خاطر این تعریف و تمجید ها به من 
برای  چندبار  را  القاب  این  و  گفتند  شادباش 

کردند.  من تکرار 

اتاق  وارد  بهجی،  عمارت  در  که  باری  اولین 
یعنی  ـ  بهاءاهلل  بقایای  که  بهاء« )جایی  »روضۀ 
کرده بودند( شدیم،  ـ را در آنجا دفن  ی  جسد و
بهائی  اولین  تو  که  گفت  من  به  عباس افندی 
این  وارد  مناجات  و  عبادت  برای  که  هستی 
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که  کردم  از آن مشاهده  اتاق شده ای؛ ولی پس 
دیگر بهائیان هم اجازه ورود و مناجات در آنجا 

را یافته اند! 

کرد  ستایش  من  کالس  های  و  درس  ها  از  ...او 
پیروانش  و  همراهان  به  را  آن  ها  بودن  درست  و 
مردم  »چوپان  مرا  نوشته  هایش  در  و  کرد  اعالم 
کرد. به همین ترتیب،  خدا در امریکا« خطاب 
اطرافیان او هم با من بسیار مهربان بودند؛ حتی 
ی، به نشانۀ تشکر و احترام  بهیه خانم، خواهر و
کرد  کتاب مخصوص خود را به من هدیه  من، 
و آن را هدیه ای از جانب خود به »پتروس بهاء و 
که  کرده  کاری  که برای امر بهائی  فاتح امریک، 
سایر مبلغان ناتوان از انجام آن بودند« دانست. 
کتاب را  کردم و آن  من  هم صادقانه از او تشکر 
کاال های ارزشمند قرار دادم« )همان،  کنار بقیۀ 

صص٣٠٣ و ٣٠٤(.

است:  چنین  عبدالبهاء  از  او  شناخت 
و  قدرتمند  سیاستمداری  »عباس افندی 
بدجنس و معجونی از دیپلماسی مکارانه ترکی 
و رومی است. سیاست  هایش با چنان مدیریت 
حتی  که  می شود  گذاشته  اجرا  به  مهارتی  و 
می آورد،  در  زانو  به  هم  را  پیروانش  باهوش ترین 
ذکر  قابل  دیگر  که  بهائی  سادۀ  و  معمولی  افراد 
دوستی  و  محبت  با  را  زائران  همۀ  او  نیستند! 
و طرفدارانش  اطرافیان  از  افرادی  و  می پذیرفت 
که  می گماشت  آن  ها  دوروبر  حیفا  و  عّکا  در  را 
و  بروند  آن  ها  همراه  بروند،  می خواستند  هرجا 

هیچ گاه  و  کنند  خدمت  آن  ها  به  خاضعانه 
و  خواب  اتاق  به  آن  ها  تا  نگذارند  تنها  را  آن  ها 
تمام  و  آن  ها می رفتند  بروند! سپس  رختخواب 
گزارش  او  به  را  روزانه  یداد های  رو و  حوادث 
تمام  در  جاسوسی  سیستم  این  می دادند. 
که بهائی وجود دارد، اجرا می شود.  کشور هایی 
او بهائیان را از خواندن نوشته  های بهاءاهلل منع 
بهائی  تعالیم  حقیقت  به  نسبت  تا  می کند 

بی اطالع بمانند... .

اتهام  از  پر  و  او احساسی  و نوشته  های  گفتار ها 
کبر  ا غصن  محمدعلی افندی،  برادرش،  علیه 
و  رنج  ها  که  داشته  اظهار  عبدالبهاء  است. 
)ترکیه(  عثمانی  دولت  ناحیۀ  از  او  که  آالمی 
برادرش  این  توطئه  اثر  بر  متحمل شده، همگی 
بوده است. به این ترتیب، او همدردی دیگران 
به  را نسبت  آن  ها  و  برای خود جلب می کند  را 
برادرش بدبین می سازد، تا به دیدار محمدعلی 

گاه نشوند.  نروند و از حقیقت آ

کارها، اقدامات  کرد تا در همۀ  او مقرراتی وضع 
کند.  دخالت  یکدیگر  با  پیروانش  مکاتبات  و 
شوند  گروه گروه  آن  ها  که  می کرد  تالش  همیشه 
تا همۀ آن  ها به  گیرند،  قرار  ی یکدیگر  و رو در رو
کمک  درخواست  و  کنند  مراجعه  او  به  نوعی 

نمایند. 

است  این  شده  مرتکب  او  که  کاری  بدترین 
هر که  و  داده  قرار  و خدا  بهائیان  بین  را  که خود 
بکند  را  او  فرامین  از  نافرمانی  جرئت  که  را 
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در  بدین وسیله  کرده،  و دوزخ  به جهنم  تهدید 
ایجاد  ترسی  آن  ها  سادۀ  و  کوچک  فکر  و  قلب 
بشریت  و  انسانیت  دشمن  بدترین  که  کرده، 
نوۀ دختری اش،  او قصد دارد  است. همچنین 
مرگش،  از  پس  تا  کند،  آماده  را  شوقی افندی 
اقدام،  همین  تردید،  بدون  شود.  ی  و جانشین 

که  می کند  اثبات  به تنهایی، 
از دست  را  او صالحیت خود 
کار نقض  داده است؛ زیرا این 
وصیت نامه  آخرین  صریح 
عهدی  کتاب  در  بهاءاهلل، 
امر  بر  بنا  آن  در  که  است، 
خداوند حکیم، محمدعلی را، 
عبدالبهاء،  جانشین  به عنوان 

کرده است.  تعیین 

بدری  عباس افندی،  روز  یک 
را  ترک  نظامی  افسر  بیک، 
زائران  و  او  با  که  کرد  دعوت 
قبل  بخورد.  شام  امریکایی 
غذاخوری،  اتاق  به  رفتن  از 

خواست  نبیهه،  من،  دختر  از  عباس افندی 
از  بیک  بدری  گر  ا بگوید  امریکایی  ها  به  که 
با  تا  بلدند  فرانسوی  زبان  آیا  کرد  سؤال  آن  ها 
بدهند.  منفی  پاسخ  آن  ها  کنند،  صحبت  او 
وقتی سر میز غذا نشستیم، بدری بیک پرسید 
فرانسوی  زبان  از خانم  ها می توانند  آیا هیچ یک 
به  نمی تواند  خودش  او  زیرا  کنند،  صحبت 

خواست  بر  بنا  کند.  صحبت  انگلیسی  زبان 
پاسخ  و  انکار  را  خود  توان  آن  ها  عباس افندی، 
از  آن ها،  از  نفر  چند  درحالی که  دادند،  منفی 
ی، مرحوم  کروپر، از لندن و مادر و جمله خانم 
می توانستند  آِبرسون،  خانم  و  بورگ  تورن  خانم 
از  خداوند  کنند.  صحبت  فرانسوی  به خوبی 
آن  علت  است،  بیزار  دروغ 
مجاز  درغگویی  باشد،  هرچه 

نیست. 

غذاخوری،  میز  سر  یک بار، 
دو  به  کرد  شروع  عباس افندی 
مطالب  بعضی  خانم ها،  از  تا 
آن  ها  زندگی  گذشتۀ  از  مهم 
یادم  به  گهان  نا من  بگوید.  را 
زائران  طریق  از  قباًل  او  که  آمد 
آن مطالب مطلع  از  امریکایی 
گردیده بود؛ زیرا آقای ِگتسینگر 
و  مطالب  آن  از  فهرستی  قباًل 
یداد ها را به انگلیسی به من  رو
او  تقاضای  به  من  و  بود،  داده 
بودم.  کرده  ترجمه  عربی  به  را  آن   )ِگتسینگر( 
کرد به محترم ترین خانم  سپس عباس افندی رو 
گفت، »پس از ده  جلسه و با ژست پیشگویانه 
پسر شما، همچون هدیه ای  روزنامۀ  هزار سال، 
پادشاه  برای  پادشاه،  یک  ازسوی  ارزشمند، 
میز  سر  از  وقتی  شد.«  خواهد  ارسال  دیگری 
از این  را  بلند شدیم من آشکارا نارضایتی خود 

مطمئن  تا  شد  باعث  نامه  این 
و  چاپلوس  فرد  او  که  شوم 
زیرا  نیست!  بیش  تملق گویی 
من  پرسش  به  پاسخی  او  نامۀ 
که چگونه و از چه  دراین باره بود 
پولداری،  و  متمول  فرد  طریق، 
ارسال  پول  او  برای  می تواند 
مطلع  زمان،  همان  در  کند؟ 
که  ِگتسینگر،  که آقا و خانم  شدم 
به  ما  از  پس  کوتاهی  فاصله  به 
را  مطلب  این  بازگشتند،  امریکا 
که  می کردند  منتشر  بهائیان  بین 
عباس افندی از من راضی نیست 

و تعالیم من غلط است، 
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ی شانه ام  اقدام نشان دادم، ولی او دستش را رو
کار را به جهتی  گفت: »این  گذاشت و با خنده 
درحال حاضر  آن  را  حکمت  که  دادم  انجام 

کنی!«. نمی توانی درک 

ِگتسینگر از عباس افندی  دوباره، سر میز، آقای 
را  او  عکس  تا  خواست  اجازه 
فقط  که  داد  پاسخ  او  بگیرد. 
ساله   ٢٧ که  زمانی  یک بار، 
بوده، در سال١٨٦٧، در ادرنه، 
است  شده  گرفته  او  عکس 
عکسش  دیگر  یک بار  فقط  و 
که تاج  انداخته می شود، وقتی 
و  می گذارد  سرش  ی  رو را  پدر 
)کشتن(  شهادت  برای  را  او 
به  گلوله  هزاران  و  می برند 
این  می شود.  شلیک  او  بدن 
همگی  تأثر  باعث  سخنان 

از  کردند.  گریه  به شدت  نیز  برخی  و  شد  ما 
و  گرفتند  عکس  او  از  مکررًا  بعد،  به  یخ  تار آن 
... دو ماه پس  او هرگز محقق نشد.  پیشگویی 
از بازگشت به امریکا )در سال ١٨٩٩( نامه ای از 
عباس افندی، با دستخط خودش و با امضای 
که در آن پس  کردم،  یافت  خاص او )ع.ع.( در
از تقدیر و تمجید از من نوشته بود: »تو مرکز دایرۀ 
هستی  محوری  و  خداوند  به  محبت  و  عشق 
پرستش  و  ستایش  برای  مؤمنین،  نفوس  که 
نامه  این  می شوند«.  جمع  تو  گرد  خداوند، 
چاپلوس  فرد  او  که  شوم  مطمئن  تا  شد  باعث 

و تملق گویی بیش نیست! زیرا نامۀ او پاسخی 
که چگونه و از چه  به پرسش من دراین باره بود 
او  برای  پولداری، می تواند  و  فرد متمول  طریق، 
پول ارسال کند؟ در همان زمان، مطلع شدم که 
کوتاهی پس  که به فاصله  ِگتسینگر،  آقا و خانم 
این  بازگشتند،  امریکا  به  ما  از 
منتشر  بهائیان  بین  را  مطلب 
عباس افندی  که  می کردند 
تعالیم  و  نیست  راضی  من  از 
اینکه  و  است،  غلط  من 
به عنوان  ِگتسینگر  آقای 
امریکا  بهائیان  گروه  رئیس 
ادعای  او  و  شده  منصوب 
با  اعتبارنامه ای  ارائه  با  را  خود 
اثبات  عباس افندی  امضای 
پس  ماه  هفت  می کند... 
در  و  امریکا  به  بازگشت  از 
گو  که در معبد ماسونی شیکا جریان جلسه ای 
و  عبدالبهاء  از  را  خود  جدایی  من  داشتیم، 
اعالم  محمدعلی افندی  برادرش  به  پیوستن 
بودند  هم نظر  من  با  که  هم  کسانی  از  کردم. 
نفر   ٣٠٠ حدود  پیوندند.  به  من  به  تا  خواستم 
من  با  مناطق،  سایر  و  کینوشا  گو،  شیکا در 
کثریت با عباس افندی باقی  متحد شدند ولی ا
در  همچنان  پولدار  امریکایی  های  زیرا  ماندند؛ 
عباس افندی  بعد،  ماه  چند  بودند...  او  حزب 
ابتدا حاجی عبدالکریم طهرانی را فرستاد تا مرا 
حتی  ـ  او  ولی  نگهدارد؛  ی  و طرفداران  گروه  در 

نیز محمدجواد قزوینی می گوید: 
آنکه  از  پس  »عباس افندی، 
به طور  یافت،  برتری  و  قدرت 
و  جایگاه  صریح،  و  آشکارا 
که  کرد  ادعا  خود  برای  مقامی 
خاص  گی  های  ویژ به  بی شباهت 
جدید  مظهریت  و  تجلی  یک 
نبود. حتی در امریکا به طور آشکار 
پسر  و  مسیح  شد  مدعی  علنی  و 
را  خود  نیز  هند  در  و  خداست 

بهرام موعود خواند«
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پس از آنکه قول داد تا مبلغ 5٠٠٠٠ دالر، به عنوان 
ثروتمند  امریکایی  یک  از  جبران،  و  غرامت 
کند.  کرد ـ نتوانست مرا متقاعد  یافت خواهم  در
و  عباس افندی  باجناق  میرزااسداهلل،  سپس 
در  مرا  یا  که  شدند  اعزام  خراسانی  حسن  میرزا 
پیام  چند  بردارند!  راه  سر  از  یا  نگهدارند  گروه 
تهدید آمیز از عّکا برای من ارسال شد و ازسوی 
و  مراقبت  برای  مأمور  سه  هم  امریکا  پلیس 
دکتر  پدر  اسداهلل،  گردید.  تعیین  من  حفاظت 
گر  امین فرید، به بهائیان امریکایی اعالم کرد که ا
من به نافرمانی از عبدالبهاء ادامه دهم به زودی 
کسپاری مرا هم اعالم  خواهم مرد و حّتی روز خا
از  یکی  شهر،  در  من  موعود،  روز  همان  در  کرد. 
هنوز  من  اینکه  از  او  و  کردم  مالقات  را  بهائیان 
آزارواذیت  های  شد...  زده  شگفت  بودم،  زنده 
ناروایی  اتهامات و تهمت  های  و  گوار، رنج  ها  نا
که پیروان عبدالبهاء و نمایندگان و فرستادگان 
کردند، و از همه مهم تر، اتفاقات  او، به من وارد 
ی  رو عّکا  از  من  بازگشت  از  پس  که  مهمی 
پیز،  ُا.  یک  فردر دکتر  توسط  همه،  و  همه  داد، 
گروه بهائی در امریکا، ثبت و ضبط  یخ نگار  تار

شده است« )همان، ص٣٠٧ تا ص٣١٢(.

ادعای مظهریت عبدالبهاء

سال  هزار  یک  از  قبل  تا  که  کرده  بیان  بهاءاهلل 
نخواهد  اتفاق  جدیدی  تجلی  و  ظهور  هیچ 
گر قبل از اتمام دورۀ هزارساله، هرکس،  افتاد و ا
یک  سازد،  مطرح  را  ادعایی  چنین  هرکجا،  در 

کرد.  را تکذیب  او  باید  و  مدعی دروغین است 
اّنه  کاملًه  سنًه  الف  ِاتماِم  قبل  امرًا  َیدعی  »َمن 
اب مفتٍر... من یَاّول هذه االیه او ُیَفّسر بغیر ما 

ّ
کذ

إّنه محروم ِمن روِح اهلل و رحمِته  الظاهر  نّزل فی 
التی سبقت العالمین .« )اقدس، 37( 

مدعی  »هر کس  است:  گفته  بهاءاهلل  همچنین 
از  ی و ظهور شود، بدون شک 

ّ
هرگونه مقام تجل

گمراهان است، هرچند حق به   جانب صحبت 
اختیار  در  را  رودخانه  آب  جریان  بتواند  و  کند 
تحت  را  باد  کند،  خرد  را  صخره  ها  بگیرد، 
دستور  ابر ها  به  و  درآورد  خود  تسخیر  و  اراده 
پنهان  یخ  تار استتسون،  یک  )ار دهد!«  بارش 

بهائیان،ص٢5٩(.

او  که  می گوید  عبدالبهاء  درباره  خیراهلل  دکتر 
و  کنایه  و  اشاره  با  کرد...  مظهریت  »ادعای 
ی گویی.« )همان، 

ّ
کل کلمات و عبارات مبهم و 

ص٣٢٠(.

ینی می گوید: »عباس افندی،  نیز محمدجواد قزو
پس از آنکه قدرت و برتری یافت، به طور آشکارا 
ادعا  خود  برای  مقامی  و  جایگاه  صریح،  و 
یک  خاص  ویژگی  های  به  بی شباهت  که  کرد 
امریکا  در  نبود. حتی  و مظهریت جدید  تجلی 
پسر  و  و علنی مدعی شد مسیح  آشکار  به طور 
موعود  بهرام  را  خود  نیز  هند  در  و  خداست 

خواند« )همان، ص٢5٨(.

با  هم  عبدالبهاء  هواداران  از  برخی  دراین مورد 
»در غرب  از جمله:  خیراهلل هم عقیده هستند، 
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گیشن  کانگر  کلیسای  در  انور  هیکل  امریکا 
کلیسا  کشیش  بودند.  خطابه  ادای  به  مدعو 
بیان  مشروح  نطقی  پیمان  طلعت  معرفی   در 
 ... که:  بود  این  عباراتش  جمله  از  و  داشت 
کلیسا نطق می فرماید و  امشب پیغمبر خدا در 

گوش خود می شنوید. شما به 

شب  آن  فردای  مبارک  هیکل 
 ... فرمودند:  نظر  اظهار  چنین 
شب  حکایت  وقتی...  صبح 
که:  می نمودند  بیان  را  گذشته 
در  خدا  پیغمبر  گفت  کشیش 
می نماید.  نطق  خدا  کلیسای 
کسی تا نبیند قبول نمی کند... 
بیان  این  که  نمی کند  باور 
)محمودی،  است«  حقیقت 

عبدالبهاء،  درباره  یادداشت  هایی  هوشنگ 
ص٤55 – بدایع االثار، ج ٢ص٤١(.

نقض  باشد،  درست  موضوع  این  درصورتی که 
دیگری از وصیت نامۀ بهاءاهلل را شاهد هستیم، 
خود  جانشین  به عنوان  را  عبدالبهاء  او  که  چرا
پیامبری  و  مظهر  به عنوان  نه  کرد،  معرفی 

مستقل.

عملکرد  به  نسبت  بهائی  نویسندگان  دیدگاه 
عبدالبهاء درمورد لوح عهدی 

 با اینکه عبدالبهاء با انتخاب نوۀ دختری اش، 
شوقی، وصیت بهاءاهلل را عمل نکرد و جانشینی 
گذار  وا محمدعلی  به  را  خود  از  پس  بهاءاهلل 

بهاد، همچنین  بنا  را  یادی  ز اختالفات  و  نکرد 
بزرگان  از  بعضی  به  نسبت  رفتار هایش  با 
کرد،  خدشه دار  را  بهائیان  میان  وحدت  بهائی 
نادیده  بهائیان  از  بسیاری  را  او  اقدامات  این 
که  بهائیان  از  مدارکی  بخش  این  در  گرفته اند. 
کید  این موارد را ندیده یا نادیده انگاشته اند و تأ
دستور های  از  ی  پیرو و  عبدالبهاء  عبودیت  بر 
پدرش می کنند، ارائه شده است.

هنگامی که  ترتیب  بدین   ...«
بعد  روز  ُنه  بهاءاهلل  نامة  وصیت 
تالوت  باال،  جهان  به  رحلتش  از 
اعضاء  از  هیچ یک  گردید، 
تعیین  از  پیروان  یا  خانواده 
جانشین  به عنوان  عبدالبهاء 
نشدند.  شگفت زده  حضرتش 
برقراری  به  با امانت و اخالص تمام  عبدالبهاء 
مؤمنان  گروه  میان  یگانگی  و  وحدت  پایه  های 
و  جزیره العرب  هند،  ترکیه،  ایران،  در  که 
بشرویی،  )بدیع  پرداخت«  بودند  منتشر  مصر 
صدمین  یادبود  به  عباس  عبدالبهاء  سهیل، 
 -١٩١٠-١٩١٣ مصر  از  حضرتش  دیدار  سالگرد 
یاران٢٠١٢،  نشر  روحانی،  اختری  ناهید  ترجمه 

ص٢٧و٢٨(. 

یکی دیگر از نویسندگان درمورد انتخاب وصی 
عبدالبهاء می نویسد:

پیام آور   ١٩٢١ سال  نوامبر   ٢٨ دوشنبه  »روز 
که دوائر محلی و خارجی  ک بود  فاجعه ای دردنا

در این مقاله موارد مختلفی 
با  عبدالبهاء  اختالفات  از  را 
کردیم.  مشاهده  دیگران 
بود  کافی  می رسد  به نظر 
عبدالبهاء در این گونه موارد، 
عمل  خود  پدر  حرف  به 

می کرد و آن را حل می کرد. 
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قریب  سّن  در  عبدالبهاء  درآورد؛  لرزه  به  را 
کسی  درگذشت...  هفتادوهفت سالگی  به 
فرمود:«به  که  را  بزرگوارش  پدر  ندای  عماًل  که 
یسمان عبودیت تمسک جوئید« به موقع اجرا  ر
برگزید  خود  برای  »عبدالبهاء«را  لقب  و  گذارد 
همگان  به  را  خویش  زندگانی  آرمان  و  شعار  و 
این گونه اعالن فرمود: عبدالبهاء ردای عبودیت 
موهبتی  این  و  نموده  تن  بر  را  بهاء  احّبای 
هوشنگ،  )محمودی،  بزرگ«  بس  است 
بدیع،   ١٣٠ عبدالبهاء،  درمورد  یادداشت هایی 

مؤسسه مطبوعات امری، ص ٤٤(. 

در همین راستا و در موضوع لقب »عبدالبهاء«، 
او  عبودیت  بر  یادی  ز کید  تأ بهائی،  کتب  در 
جمله:  از  می شود.  و  شده  بهاءاهلل  به  نسبت 
و  القاب  همۀ  با  محضه،  محّویت  و  »عبودیت 
حضرت  مبارک  قلم  از  که  شامخ های  مقامات 
بود، مانند  گردیده  نازل  الواح منیعه  بهاءاهلل در 
القویم(...  االقوم  )سراهلل  االعظم(،  )غصن اهلل 
در  نیستی  و  محویت  جز  حضرت  آن  مع ذلک 
آستان مقدس حضرت بهاءاهلل آرزویی نداشته 
رّقیت محضه مقامی  و  از مقام عبودیت  و غیر 
خود  برای  را  عبدالبهاء  مقام  فقط  و  نخواسته 
اختیار فرموده و مقامات و القاب دیگر را صرفًا 
عموم  به  و  دانستند  مبارک  عنایت  و  فضل  از 
که جز مقام  کید فرمودند  یاران الهی توصیه و تأ
تأویل  بدون  محضه  صرفه  بندگی  و  عبودیت 
مقامی به آن حضرت نسبت ندهند« )فیضی، 

عبدالبهاء  حضرت  حیات  محمدعلی، 
حوادث دوره عهدومیثاق، صص5٧ و 5٨(.

درمورد  بهائیان  نوشته  های  از  دیگر  نمونه ای 
کاماًل ناقض عبودیت  که  را  وصیت عبدالبهاء 

ایشان است، می بینیم:

چنان  افق  از  کوتاه.  زندگی نامه  »عبدالبهاء: 
به  کینه توزان  و  حسودان  که  بود  تابانی  اشراق 
سرکردگی میرزامحمدعلی برادر ناتنی عبدالبهاء 
فتنه  ابر های  با  را  آسمان  تا  درآمدند  حرکت  به 
ُپرتنش  ک  دهشتنا ساعات  آن  در  بپوشانند... 
که  را  خویش  وصیت نامه  عبدالبهاء  که  بود 
بهاءاهلل  حضرت  عهدومیثاق  امتداد  و  دنباله 
آن  در  که  جاودانی  سندی  بنگاشت؛  بود 
جانشین خویش را تعیین و خطوط اساسی نظم 
فرمود و نوید برقراری  اداری را توضیح و تشریح 
مبادی  بهاءاهلل  حضرت  که  داد  جهانی  نظمی 
و احکامش را تشریع نموده بود« )بدیع بشرویی، 
سهیل، عبدالبهاء عباس بیاد صدمین سالگرد 
دیدارش از مصر، ترجمه ناهید اختری روحانی، 

١٩١٠-١٩١٣، ص ٢٨(.

بر  مبنی  عبدالبهاء  خود  ادعای  به  باتوجه 
از  او  سرپیچی  شاهد  باز  بهاءاهلل  عبودیت 
وصیت پدر هستیم و علی رغم ادعای عبودیت 
خود، بی توجهی کامل نسبت به بندبند وصیت 

پدر انجام داد.
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راه حل رفع اختالف

گر اختالفی در بین بهائیان ایجاد شود، بهاءاهلل  ا
کتاب اقدس راهی  برای حل موارد اختالف، در 

کرده است: را پیشنهاد 

مادامت  اهلل  الی  فارجعوه  امر  فی  اختلفتم  »اذا 
الّشمس مشرقة من افق هذه الّسمآء و اذا غربت 
ارجعوا الی ما نّزل من عنده اّنه لیکفی العالمین: 
که  مادام  ید،  دار اختالف  هر مطلبی  درباره  گر  ا
خورشید اشراق او از افق این آسمان نورافشانی 
می کند )در زمان حیات بهاءاهلل( آن اختالف را 
کنید؛ ولی  برای روشن شدن، به خداوند عرضه 
پس از غروب این خورشید، اختالفات را بر کالم 
کافی و وافی  که برای جهانیان  کنید،  او عرضه 

کتاب اقدس ص5٠،آیه5٤(. است« )بهاءاهلل 

اختالفات  از  را  مختلفی  موارد  مقاله  این  در 
به نظر  کردیم.  مشاهده  دیگران  با  عبدالبهاء 
کافی بود عبدالبهاء در این گونه موارد،  می رسد 
حل  را  آن  و  می کرد  عمل  خود  پدر  حرف  به 
می کرد. بااین حال، دراین مورد هم به حرف پدر 
به  و  می کند  عمل  خودسرانه  و  نمی دهد  گوش 

آثار پدر خود مراجعه نمی کند.

نتیجه گیری

آن  اجرای  و  بهاءاهلل  وصیت  مقاله  این  در 
کید  تأ همۀ  با  شد.  بررسی  عبدالبهاء  به وسیله 
بهاءاهلل در ایجاد محبت و دوستی بین خانواده 
و خویشان خود و تعیین وصی اول و دوم خود، 

آن  ها  به  عبدالبهاء  اما  محمدعلی،  و  عباس 
بهاءاهلل  مکتوب  وصیت  علی رغم  نکرد.  عمل 
الواح  در  عبدالبهاء  محمدعلی،  جانشینی  بر 
خود  جانشین  را  شوقی  خود  دختری  نوۀ  وصایا 
کرد. عبدالبهاء به سفارش  های دیگر پدر  اعالم 
باعث  و  نکرد  توجهی  هم  معتمدانش  مورد  در 
با  شد.  خانواده  میان  در  دشمنی  و  اختالف 
سال  هزار  تا  بود  کرده  پیش بینی  بهاءاهلل  اینکه 
ادعای  او  نیست،  خبری  مظهریت  از  دیگر 
کرد؛ در نتیجه با همۀ  مظهریت بعد از بهاءاهلل را 
ادعای عبودیتش، در سیرۀ او شاهد عبودیت او 

نیستیم. 

عباس افندی )عبدالبهاء(
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انانیة عبدالبهاء في تنفیذ وصیة بهاءاهلل
گاه مریم آ

ُنبذة

احد الوصایا الجدیة التي تنص علیها مختلف االدیان هي کتابة الوصیة وتحدید الوصي الذي یقوم 
بهذه المهمة . وفي هذا االمر، نجد في البهائیة وصیة مکتوبة لدى بهاءاهلل تسمی ب لوح العهد. 
 . علي  محمد  بعده  من  یخلفه  و اوال  کبرعباس  األ لنجله  الوصایة  بتعیین  قام  الوصیة،  تلك  وفي 
یختار عباس افندي لنفسه لقب عبد البهاء إلبراز مدى عبودیته وطاعته وانقیاده الی أبیه بهاءاهلل  و
إنه قد تخلی عنها في حقیقة االمر، بل انه  لکن عبد البهاء لم یلتزم بالکثیر مما جاء في وصیة أبیه و
اختار شخصا آخر بدیال عن الوصي الثاني الذي حدده بهاءاهلل في تلك الوصیة . أضف الی ذلك 
کیدات التي  کل التأ انه لم یبد أي احترام أوأدب تجاه ُاسرة أبیه والمقربین لدى ابیه. و بالرغم من 
کان سببا  وصی بها بهاءاهلل نجله في التودد الی ُاسرته واالبتعاد عن إثارة الخالفات فإن تصرفه هذا، 
في اثارة الکثیر من الخالفات بین اعضاء ُاسرة بهاءاهلل وکذلك بین سائر البهائیین . ولهذا السبب 
ومع مشاهدة هذه االمور فإنه لم یالحظ أحد وجود ذرة من الطاعة لدى عباس أفندي تجاه وصیة 
والده، بالرغم من أنه إختار لنفسه  لقب عبد البهاء، لقد انصب إهتمام هذه المقالة علی الجوانب 

التي تم نقض وصیة بهاءاهلل  فیها.

کلمات مفتاحیة 

عبدالبهاء، لوح العهد، الوصیة، االختالفات في الخلفاء، محمدعلي افندي 
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الدعوة البهائیة الهجومیة
عبدالحسین فخاری

ُنبذة

اصطالح التبهیه تعني إعداد البهائیین الجدد، التي تشیر الی سلوك البهائیین في الدعوة والسعي 
اصلیا  عنصرا  تمثل  البهائیة  للدیانة  الدعوة  ان  واعتبار   . البهائیین  االشخاص  مختلف  إلعداد 
في معتقدات البهائیة. وهذا العمل یجري ابالغه للمحافل الوطنیة والمحلیة ومن ثم لألشخاص 
البهائیین وذلك عبر مختلف السبل من قبیل رسائل بیت العدل واجراءات المشاورین علی مستوى 
القار ات، والخطط المؤقتة ودارالتبلیغ الدولیة، والفصول الروحیة واخیرًا مع برنامج الحوار الهادف 
کل بهائي مکلف بالقیام بهذه الدعوة. ان  یکون  وبرامج التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة و... الخ و
برنامج الدعوة الهجومیة تشبه دعوة للتنصیر والهجوم علی القیم المرعیة في المجتمعات و هي 
تمثل في الواقع عملیة انقالب ناعمة وسلخ لالشخاص من معتقداتهم بشتی االسالیب  بما في ها 
االسالیب المتبعة في استغالل نقاط ضعف اآلخرین والتي یمکن من خاللها التأثیر علی هؤالء 
البهائیین في  تتناول مختلف سلوکیات  المقالة  . وهذه  تغییر معتقداتهم  یراد  الذین  االشخاص 
الدعوة، من قبیل استغالل المؤسسات والمنظمات الدولیة بهدف الدعوة والتغطیة علی مختلف 

یة نقاط الضعف وکذلك إتباع اسالیب الدعایة االنتحار

کلمات مفتاحیة  

المؤسسات  في  الحضور  واالقتصادیة،  االجتماعیة  التنمیة  برامج  الروحیة،  الفصول  التبشیر، 
یة الدولیة، الدعایة االنتحار
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تحدي الزعامة في الطائفة البهائیة، بعد موت شوقي افندي
الدکتور مسعود منفرد 

ُنبذة

کد في وصیته )المعروفة بالواح الوصایا( أن ولي امراهلل )شوقي  عبدالبهاء زعیم البهائیین الثاني، أ
افندي( یجب علیه ان یختار في أیام حیاته خلیفته من بعده حتی ال تحصل خالفات بعد مماته 
. لکن شوقي افندي لم یعین بصورة واضحة في ایام حیاته، خلیفته من بعده وهذا االمر ادى الی 
کثریة )بزعامة  بیت العدل  بروز خالفات وحدوث انشقاق في طائفة البهائیین. والبهائیون وهم اال
کان عمل  الفعلیة، والمستقرة في حیفا( یعتقدون ان عدم تعیین خلیفتهم من قبل شوقي  افندی، 
مدروسا من قبل . ویزعم هؤالء في تبریر هذا األمر ان وجود التوضیحات السابقة من قبل عبدالبهاء 
لجماعة  مشکلة  ایجاد  الی  یؤدي  لن  االمر،  ولي  تعیین  عدم  ان  یعتقدون  کافیة،و کانت  وشوقي 
و  عبدالبهاء  کیدات  تأ من  بالرغم  انه  تدعي  االخرى  البهائیة  الجماعات  ان  والحال  البهائیین! 
شوقي  افندي الشدیدة بتعیین الخلیفة في زمن حیاة ولي أمراهلل،فإنه لیس بوسع شوقي  افندي ان 
کان قد لوح بتعیین میسون  یکون غیر مکترث لتعیین خلیفته، وتعتقد هذه الجماعات ان شوقي 
کیفیة وقوع هذا األمر بصورة موجزة  یمي في زمن حیاته واعداد ها لهذا المنصب . وقد تم تناول  ر
شوقي  افندي  بعد  الزعامة  ادعیاء  وخصائص  صفات  الی  ایضا  فیها  اشار  والتي  المقالة  هذه  في 

ومزاعمهم.

کلمات مفتاحیة 

یمي، البهائیین االرثوذکس، جمشید معاني  شوقي، انشقاقات، ر
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برامج البهائیین في دعوة االطفال والمراهقین
عبداله ادریسی ــ الدکتور فی العالقات الدولیة

ُنبذة

کبیرة . و نظرا  برامج ونشاطات البهائیین في موضوع دعوة االطفال للدیانة البهائیة تحظی باهمیة 
لألوامر والتوجیهات التي یصدر ها  بیت  العدل لتشکیل الفصول الخاصة باالطفال، فإنه یجب علی 
کل ما أمکنهم من اجل جذب االطفال غیر  البهائیین ان ینشئوا فصوال خاصة لالطفال وان یعملوا 
البهائیین الی تلك الفصول. وطبقا للبرنامج، فقد نقلوا توصیات اخالقیة مدهشة لزعماء الوهابیة 
من اجل استقطاب االطفال للدیانة البهائیة، یجري تعلیم االطفال اوال، ومن ثم یجري دعوة هؤالء 
إعتناق  الی  االطفال  ُاسر هؤالء  تمیل  االطفال سوف  وبعد  یجي،  تدر البهائیة بشکل  الی  االطفال 
البهائیة، وقد جرى في هذه المقالة االشاره الی توصیات  بیت  العدل في تشکیل فصول األطفال 
کما تم ذکر امثلة عن النشاطات الدعویة للبهائیین بالنسبة لالطفال في بعض البلدان  وبرامجها. 
والحساسیة الکبیرة التي ابدا ها مسئولو مختلف تلك البلدان ازاء هذا الموضوع . ومواصلة لالمر، 
تم ایضاح االسالیب التي اتبعها البهائیون للفصول التي اقامو ها لألطفال ولکن بصورة موجزة. وفي 
النهایة جرى االهتمام ایضا بالموضوع المهم في اسالیب دعوة االطفال والمراهقین في ایران واألمر 

الذي اصدره  بیت  العدل بهذا الشأن.

کلمات مفتاحیة  

الدیانة البهائیة، البهائیة، بهاءاهلل، خطط الدعوة الخمسیة للبهائیة،  بیت  العدل العالمي، رسائل 
تعالیم  بالِفَرق،  الخاصة  الدعوة  )کالت(،  الفرقة  لالطفال،  الدعوة  اسالیب  حول   بیت  العدل 
البهائیة، البرامج الروحیة، الکتب  الروحیة، فصول البهائیین لدعوة االطفال والمراهقین، منع دعوة 
االطفال والمراهقین لتغییر دیانتهم ومعتقداتهم، اوزبکستان، اندونیسیا، ایران، سریالنکا، الهند، 

الیمن. 
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البهائیة حسب رؤیة الناقدین والمتنورین البهائیین
الجزء التاسع : استیف مارشال
حمید فرناق ـ ماجستیر في الحقوق  الدولیة

ُنبذة

استقطابه  جرى  المتنورین.  البهائیین  من  یعتبر  وهو  والناقد  والمفکر  الکاتب  مارشال  استیف 
لتعالیم البهائیة في عام 1972 ـ وذلك عندما لم یکن یتجاوز عمره خمسة عشر عاما  ـ وکان حتی 
و بعد أن  البهائیین. ومنذ عام 1994  عام 1994 أي علی مدى  22 عاما عضوا نشطا في جماعة 
إتصل بمتنوري البهائیة ونشر مواضیع له في موقع تالیسمان ، تعرض إلساءة الظن به من قبل زعامة 
البهائیین في حیفا )بیت  العدل( وبذلك تم ابعاده من الجماعة البهائیة بصورة غیر رسمیة . وفي 
عام 2000 میالدی اصدر  بیت  العدل أمرا، بطرد زوجته آلیسون مارشال ایضا من الجماعة بصورة 
رسمیة بسبب انتقادها ل بیت  العدل واقامتها عالقات مع متنوري البهائیة ودفاعها عنهم ، وکان 
هذا األمر بمنزلة دق ناقوس الخطر الی استیف مارشال بأنه في حال واصل مواقفه الناقدة سیکون 
لزعامة  الذع  نقد  بتوجیه  آلیسون،  وزوجته  استیف  ُعِرف  الجماعة.  من  واالبعاد  للطرد  معرضا 
البهائیة وقد تعرضا في مختلف مقاالتهما بالنقد لبیت  العدل و تعالیم وتوجیهات البهائیة. وقد 

تضمن هذا المقال بعضا من مواقف السید استیف مارشال الناقدة لزعامة البهائیة.

کلمات مفتاحیة 

بیت العدل، العصمة، البهائیة، المتنورین ، استیف مارشال
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Abdul-Baha’s selfishness in the implementation of the Baha’u’llah’s 
will

By: Maryam Agah

Abstract

One of the serious recommendations in the Bahai Faith is to write a will and determine 
a deputy for its implementation. In this regard, Baha'u'llah wrote his testament called the 
Covenant. In that will, he introduced his eldest son Abbas as his first successor, followed 
by his second son, Muhammad Ali.

Abbas Effendi chose the title "Abdu'l Baha" for himself, to show how much he was de 
voted to service and devotion to Baha'u'llah. However, Abdu'l Baha did not comply with 
many of the provisions of his father's will, and in practice he even ignored it, and appoint 
ed another person instead of    Baha’u’llah’s second successor. 

He even did not show courtesy nor respect for his father's family and his confidants, 
and despite Baha'u'llah's insistence on loving his family and avoiding discord, he caused 
great discord among the family and other Baha'is. Although he is called "Abdu'l Baha", 
there is not a sign of servitude in his actions. This article deals with cases of breach of 
Bahaullah’s will.

Keywords

 Abdul   Baha, Bahaullah, Covenant, Will, Disagreement in Replacement, Mohammad 
Ali Effendi.
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Baha’ism from the viewpoint of Baha'i critics and intellectuals

Part 9   Steve Marshall

By: Hamid Farnagh - Master of International Law

Abstract

Steve Marshall is a writer, thinker, critic, and Baha'i intellectual. He was attracted to 
Baha'i social teachings from 1972, when he was just over fifteen; and by1994, for 22 
years, he was an active member of the NewZealand Baha'i community. Since 1994, after 
contacting Baha’i intellectuals and posting them on the Talismanvirtual forum, he was 
suspected as a leader of the opposing Baha’is by the Baha’I leadership in Haifa (Bait 
al-Adl).Then he was unofficially expelled from the Baha'i community. In 2000, by order 
of the House of Justice, Steve Marshall's wife, Alison, was officially expelled from the 
Baha'i community “as a result of her criticizing the House of Justice, and communicating 
and defending intellectual Baha'is.” This was a wake up call for Steve Marshall, who 
could be fired out if his critical stance would continues.

Steve and his wife, Alison, have been critical of the Baha'i leadership and have criticized 
the Baha'i Faith and the teachings of the Baha'is in various writings. This article describes 
some of Mr. Steve Marshall's critical positions

Keywords

The Universal House of Justice, Infallibility, Baha’ism, Baha’i Intellectual, Steve Mar 
shall
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Baha'i offensive propaganda (proselytizing)

By: Abdol-Hosein Fakhari

Abstract

 The Baha'i offensive teaching and propaganda (proselytizing) is a term coined to re 
fer to the behavior of Baha'is in their serious efforts to convert the people to Baha’ism. 
Propagation is a key element in the Baha'i faith. This is done in various ways, such as 
the messages of the Universal House of Justice, the actions of the Continental Board of 
the Counselors, teaching plans, International Teaching Center, spiritual classes, and more 
recently with the project of targeted dialogue and socio economic development program 
notified to their national and local assemblies; and then the Baha'is are notified and ev 
ery Baha'i is obliged to do so. An offensive teaching program like the evangelization, 
is an attack on the governing values of the societies, a soft subversion, and removal of 
individuals from their beliefs through various tactics, including the exploitation of their 
weaknesses and vulnerabilities. This article discusses the various practices of Baha'is for 
propaganda and conversio

Key words

offensive propaganda, teaching plans, Baha’i administration , the methods of propaganda, 
targets of propagation. 

4



ء

Spring 2020No:13

3

Baha'is planning for preaching and proselytizing Children and Ju-
nior Youth

By:Dr. Abdollah Edisi -Expert of Int Relations and Researcher of Religions and Faiths

Abstract

 The Baha’i programs and practices are very important in promoting the Baha'i faith for 
children. Baha’i’s should set up classes for children and try to attend as many non Baha'i 
children as possible, in accordance with the guidelines of the Universal House of Justice 
on children classes. In order to convert the children to Baha’i Faith, they teach them the 
interesting ethical materials and then gradually invite them to the Baha'i Faith.

After children, their families are encouraged to convert to Baha'i Faith.  In this article, 
first we mention the Universal House of Justice recommendations for the formation and 
planning of children's classes, then the evidences of Baha'i publicity activities towards 
children in some countries are shown. It has been observed that there is a great deal of 
sensitivity toward teaching children in various countries. Then the methods used by the 
Baha'is for children's classes are briefly outlined. Lastly, the important topic of prosely 
tize of children and junior youth in Iran and the decree of the Universal House of Justice 
have been taken into consideration.

Keywords 

Baha’is Faith, Baha’i, Baha'u'llah, 5 Year Baha’is Promotional Programs, The Universal 
House of Justice, Universal House of Justice messages on Children's preaching, Cult, 
Cultural Propaganda, Baha'i Teaching, Spiritual Programs, Spiritual Books, Baha'is class 
es for children and junior youth proselytize, prohibition of child and junior youth preach 
ing to change their religion, Uzbekistan, Indonesia, Iran, Sri Lanka, India, Yemen.
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The Challenge of Leadership in the Baha'i Community after Shoghi 
Effendi's Death

Dr.Masoud Monfared 

Abstract

The second Baha'i leader, Abdul Baha, insisted in his last will (known as Alvah Wasaya) 
that (Shoghi Effendi as the Guardian of the Faith) should choose his successor in his 
lifetime so that there should be no dispute after him. However, Shoghi Effendi did not 
explicitly introduce his next successor during his lifetime and this caused divisions within 
the Baha'i community.

The majority Bahai’s (led by the current Universal House of Justice, based in Haifa) 
believe that Shoghi Effendi's failure to nominate a successor was a calculated action. In 
their justification, they do believe that the previous explanations given by Abdul-Baha 
and Shoghi were sufficient and not having the Guardian of the Faith would not cause any 
problem to the Baha'i community! While other Baha'i groups claim that due to Abdul Ba 
ha and Shoghi Effendi's strong emphases on appointing a successor by the Guardian of 
the Faith during his life, Shoghi Effendi should not have been indifferent to appointing 
his successor. These groups believe that Shoghi has implicitly assigned Mason Remey to 
this position in his lifetime. This article deals with this issue and briefly reviews the char 
acteristics of claimants of leadership after Shoghi Effendi and their claims.

Keywords

Shoghi Effendi, Baha’i sects, Mason Remey, Orthodox Baha’i, Jamshid Ma’ani
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