
حقوق مدنى بهائيان

جمشيد فنائيان

در حال حاضر اوضاع  حقوق مدنى بهائيان بحث روز مى باشد و شمار روز افزونى از آزادى طلبان و  

 بانوان طالب آنند که حقوق حقه بهائيان و امنيت مالى و جانى آنان، نظران و رادمردان و خجسته صاحب

مين گردد و عالوه بر مردمان أو آزادى عقيده و وجدان ت حق استخدام در دواير دولتى امکانات تحصيلى،

هاى  گوناگون  ضمير بسيارى از احزاب سياسى، مجامع حقوقى و سازمان هاى مختلف با وجود گرايش روشن

اند و اين مدافعان حقوق و کرامت انسانى  به اتفاق به دفاع از حقوق مدنى و آزادى مذهبى بهائيان بر خاسته

اند و نيز در سطح بين المللى از جمله اتحاديه اروپا،  ر کوبى جامعه بهائى را محکوم نمودهنحوى علنى س هب

سازمان ملل متحد، سازمان عفو بين الملل، وزارت امور خارجه آمريکا، نخست وزير کانادا، فدراسيون 

دى بهائيان و جلب مدرسين کاليفرنيا، کاخ سفيد آمريکا و انجمن پژوهشگران ايرانى و بسيارى ديگر سلب آزا

  .خواستار شدند  ًاهيئت مديران را محکوم نموده و آزادى آنانرا اکيد

پس از شانزده دهه متوالى سرکوبى ظالمانه جنبش بابى و آئين بهائى و پيروان آئين نوين گاه بيشتر و 

فان و القاء نفرت در هاى نارواى برخى بى انصا ها و تهمت گناهان و ترويج دروغ گاه کمتر و کشتار بيرحمانه بى

اذهان عام توسط تعدادى از غرض ورزان اين نخستين بار است که بنحوى گسترده يک چنين حرکت 

منشى  اى از بزرگ اى ستمديده  آغاز گشته است و اين جلوه ه جامعهدوستانه براى دفاع از حقوق حقّ  انسان

وارداتى مکتوم و مخدوش گشته بود و اين بات روحيه ايرانى است که طى قرون متمادى زير خروارى از تعّص 

يدى بر واقعيت تاريخى است که ايرانيان نخستين قومى بودند که اعالميه حقوق بشر را بر نوشتند و تحسين أيت

  .   شمارى از تاريخ نويسان را بر انگيختند

آزادى  اشاره شد در اين خيرانديشى و احقاق حقوق انسانى و جالب اينجاست همانگونه که قبالً  

صدائى آنان مقدمه   اميد است که اين هم. اند ندا گشته صدا و هم انديشه و عقيده احزاب چپ و راست هم

ها نبايد مانع همدردى و همکارى  همآهنگى و همگامى آنان براى پيشرفت ايران باشد چه تفاوت در ديدگاه

و آن پيشرفت و ترقى ايران  نازنين در  توانند هدفى مشترک داشته باشند هاى مختلف مى افراد و گروه. گردد

  .عرصه کره زمين است 

حال که دفاع از حقوق حقه جامعه ستمديده بهائيان  فعاالن اجتماعى را در يک صف قرار داده است 

شايد بتوان از يکى از اصول آئين بهائى که وحدت در کثرت است بهره گرفت بدين معنى که مردمان و 

ها  گاهدچه تفاوت در دي. توانند متحد باشند  ها، افکار و آراء  مى ها، سليقه ت مشربها با وجود تفاو سازمان



تواند بر غناى فرهنگى، رشد سياسى و تعالى فکرى  نبايد موجب بر خوردها شود بلکه آراء و افکار مختلف مى

  .  آشکار کند  اى پر بار داشته باشد و حقيقت را تواند نتيجه تفاوت و حتى تصادم افکار مى. بيفزايد

آراء مختلف و افکار " بارقه حقيقت شعاع ساطع از تصادم افکار است:"نويسد چنانچه عبدالبهاء مى

  .متفاوت زينت عالم انسانى و همآهنگى آنها موجب جمال و کمال عالم بشرى است

ره گيرند بدون توانند از برخى از تعاليم بهائى به المللى مى مردمان و سازمانها چه در سطح ملى يا بين

بعنوان شاخص  ى رائکه الزامى در قبول حقانيت رسالت بهاءا مطرح باشد و هم اکنون برخى از تعاليم بها آن

وقتى بهاءا به پادشاهان و امپراطوران و سران دنيا پيام جديد را ابالغ و آنان را . اند کار بستهه پيشرفت تمدن ب

و قدم جلو گذارند آنان در افکار کهنه و عقايد عتيقه غرق بودند و از دعوت نمودند که براى ساختن دنياى ن

ير نظامات دنيا را درک کنند يباده غرور و حکمرانى سرمست بودند نتوانستند اهميت حياتى و لزوميت فورى تغ

چار و خير مردم و خير خود را تشخيص ندادند و در نتيجه يکى پس از ديگرى از اريکه قدرت فرو افتادند و د

  .مذلت شدند

بهاء ا در لوحى خطاب به ويکتوريا ملکه بريتانيا پيشنهاد کردند حال که سران جهان از قبول اين پيام 

اند حداقل يک مجمع جهانى از پادشاهان و سران جهان تشکيل شود و در موضوع برقرارى صلح  دهز سر باز

ه نماند هر چند ملکه بريتانيا لوح بهاءا را با احترام ناگفت. هم مشاوره نمايند جهانى و آرامش عالم انسانى با

  . دريافت کرد ولى اقدامى در اين زمينه انجام نداد و اين افتخار را از دست داد

شوند حداقل بين خود  بهائيان  معتقدند چون حضرت بهاءا به سران دنيا فرمود که اگر بهائى نمى

يش از قبول همگانى آئين بهائى در سطح جهانى صلح سياسى در دنيا پ رو صلح سياسى را بر قرارکنند از اين

در تشکيل جامعه ملل و سازمان ملل متحد تعاليم بهاءا .  تبر قرار خواهد شد چون اراده الهى بر اين قرار گرف

تشکيل  سزا داشته است زيرا ويدرو ويلسون  رئيس جمهور فقيد آمريکا، که چهارده ماده معروف براىه ثيرى بأت

جامعه ملل را ارائه داد با پيام و تعاليم بهاءا تا حدودى آشنائى داشت و يکى از دخترانش بهائى بود و نيز 

ر وينستون وزير انگليس ِس  بنيانگذاران سازمان ملل متحد، رئيس جمهور آمريکا فرانکلين روزولت و نيز نخست

تر جياگرى که از بهائيان بر جسته ايتاليا بود و همسرش از دک. دو با تعاليم بهاءا آشنائى داشتند چرچيل هر

البته نا گفته  نماند که جامعه ملل و سازمان . شاهزادگان سوئد بود با خانواده روزولت روابط خانوادگى داشتند

المللى سران دنياست که حضرت بهاءا تشکيل آن را الزم و  ملل متحد قدمى در راه تشکيل مجمع بين

ردند و البته اين سازمان داراى نواقصى است که هنوز بدان درجه که مورد نظر بهاءا است نرسيده حتمى شم

  . است 

العدل عمومى که رهبرى جامعه جهانى بهائى را بر عهده دارد و هيئتى منتخب از بهائيان سراسر  بيت   

بهائيان ايران که  پس از ديده  خطاب به جامعه ستم ۲۰۰۸ماه مى  ۱۹جهان است در پيام اخير مورخ 



د که براى ترقى ايران با همگامى با ديگر نک دستگيرى هيئت ياران صادر شده است آنان را تشويق مى

همگام با ديگر هموطنان "، نويسند از جمله مى. دوستان و فعاالن اجتماعى کوشش فراوان نمايند ايران

هستيد تا آن سرزمين  ترين ممالک عالم کوشا ام محترمضميرتان در احياى ايران عزيز و ارتقاى آن به مق روشن

  " . مقدس مايه مباهات جهانيان و مورد ستايش و غبطه عالميان گردد

ترين  مقام محترم"به " ايران عزيز"العدل عمومى بهائيان که  پيام بيت ممکن است برخى از اين   

به شگفتى آيند و آن را غير ممکن دانند  زيرا " مورد ستايش و غبطه عالميان گردد"و " ممالک عالم ارتقا يابد

بينند که ايران در پنجه عقايد عتيقه و خرافات فلج کننده، و واپسگرائى ظالمانه گرفتار است چگونه  مى

غبطه مردم اهل  گردد و مورد" محترم ترين ممالک عالم"تواند چنين پر و بال بگشايد و راه ترقى بپيمايد و  مى

  . يابند  که ايران ويران سرور عالم امکان شود  توان را در اهل ايران نمى چه آن زمين شود 

خوذ و ملهم از  آثار بهائى است که ترقى أالعدل عمومى م بايد توجه داشت که اين بيان بيت اوالً 

مستقبل "، نويسد حضرت عبدالبهاء مى. بينى کرده و تحقق آن را حتمى شمرده است  آور ايران را پيش شگفتى

است جميع اقاليم عالم ) بهاءا( ايران در نهايت شکوه و عظمت و بزرگوارى است زيرا موطن جمال مبارک

و ) بزرگان( توجه و نظر احترام به ايران خواهند نمود  و به يقين بدانيد چنان ترقى نمايد که انظار جميع اعاظم

آورد   ر اهل ايران را از ياس و نوميدى بيرون مىپرو و در جاى ديگر بدين بشارت جان" دانايان عالم حيران گردد

سرور و نشاط و  دوستان را غرق در دهد و قلوب ايران شکوهمندى و ترقى و آبادانى ايران را  نويد مى و جالل و 

در جميع بسيط زمين ) ايران) (بهاءا( دولت وطنى جمال مبارک" ،نويسد عبدالبهاء مى. نمايد  حرکت مى

  ."ايران معمور ترين بقاع عالم خواهد شد. . .ومت خواهد گشت ترين حک محترم

توانيم بدين اميد دل بنديم که روزى ايران غبطه اين جهان و  برخى ممکن است بگويند چگونه مى

نخست آنکه . باعث تعجب بزرگان و دانايان گردد و بهشت برين شود و آبادترين قطعه روى زمين گردد

آينده ايران پيش گويى نکرده است چه برخى از رويدادهارا پيش بينى نمودند  اگر عبدالبهاء  تنها در مورد 

کسى بتواند يک مورد از پيش بينى ايشان را بيابد که به حقيقت نپيوسته باشد حق دارد در مورد اين بيان 

نى اول پايان براى نمونه  عبدالبهاء جنگ جهانى اول را پيش بينى کرد و چون جنگ جها. جانفزا ترديد نمايد 

يافت و همه تصور مى کردند که ديگر جنگ ننگ است و ممکن نيست که ديگر دولت ها به جنايت و کشتار 

دوباره دست زنند  فرداى برگزارى جشن پايان جنگ جهانى اول عبدالبهاء  پيش بينى کرد که جنگ جهانى 

اساس بينش شگفتى آور درونى بود نه بر البته اين پيش بينى بر . ديگر بسيار شديد تر بوقوع خواهد پيوست 

زيرا به صراحت گفت منشورى که پس از پايان جنگ جهانى اول بعنوان . پايه حدس و گمان و خواب بينى 

و . منشور عدالت امضاء کرده اند در آن مکر و حيله اى پنهان است که دوباره اروپارا به اسارت  خواهد کشيد 

هان و مشروطه طلبان  عبدالبهاء پيروزى مشروطه طلبان را حتمى دانست و نيزدرجريان درگيرى استبداد خوا



اين پيش بينى ها برپايه خواب و اصطرالب نبود . نيزحکومت علما را در ايران پيش بينى کرد و غيره و غيره

ستعداد دوم آنکه  ايرانيان از نظر ا. بلکه نبض جهان در دست آن داناى عالميان بود و ازضربان آن آگاه بود 

در همان زمان اواخرقرن . جبلى سر آمد ديگران و ايران از نظر منابع طبيعى يکى اززرخيز ترين نقطه جهان است 

بيستم که  اروپائيان به نظر تحقير به ايرانيان نگاه مى کردند وآنان را پست مى شمردند عبدالبهاء گفت ايرانيان 

د منتهى اين استعداد در زير پوششى از بد آموزيهاى ديرينه و از نظر قواى ذاتى سبقت بر کل طوائف عالم دارن

خرافات مزمنه و تعصبات فرسوده پنهان شده و چون اين جدار فرو ريزد گوهر اصيل استعداد ايرانى درخشش 

خودرا نشان دهد و چون ايرانيان از زنجير اسارت ديرينه رهايى يابند راه خودرا بيابند و سير ترقى شگفت آسارا 

  .  يمايندبپ

هر چند . مطلب سوم آنکه ايران زادگاه آئين بهائى است و تعاليم آن پرچمدار ساختن دنياى فرداست  

آئين بهائى جنبه جهانى دارد و کاربرد معنوى و پيشرفت اجنماعى آن در سراسر دنياست ولى بيشترين تاءثير را 

هره مندى از استعداد جبلى و منايع طبيعى و پس بى دليل نيست که ايران با ب. در زادگاه خود خواهد داشت

  . آرمان هاى سازنده عالم انسانى و اتحاد معنوى و همکارى و هميارى همه ايرانيان ترقى عظيم خواهد نمود

ممکن است اين سئوال پيش آيد بهائيان که تا اين حد در فکر و آرزومند ترقى و تعالى ايرانيان و 

ه مورد ضرب و شتم و  زجر و حبس و کشتار بى انصافان و ظالمان قرار گرفتند پيشرفت ايران هستند چرا اين هم

؟  لب مطلب همين جاست علتش آنست که بهائيان مى خواسته و مى خواهند قدم به جلو بردارند و مخالفان 

هم  مى خواسته و مى خواهند به عقب بر گردند  ترقى خواهى و نو آورى با واپسگرائى و عقب نشينى در مقابل

  .قرار گرفتند و رو يا رو شدند

براى آنکه چند موردى از روياروئى را بدست دهيم نخست از جمله به ذکر حجاب اسالمى مى   

  . پردازيم

در بيش از صد وپنجاه سال پيش در آن شرايط استبداد حکومتى و سلطه علماى مذهبى، طاهره در 

ره بر داشت و با صورتى آرايش کرده در جمع بابيان هنگام برگزارى کنفرانس بابيان در بدشت حجاب از چه

طاهره  با چهره اى زيبا در جمع مردان مجتمع درآن . آمد و غوغائى بر انگيخته شد که صور قيامت نام گرفت

کنفرانس بايستاد و با صوتى رسا اعالن کرد که دور قديم پيچيده شد و عصر نوين دميده گشت ، زنان با مردان 

يکديگر خواهر و برادرند و سر انجام براى آزادى بانوان از اسارت ديرينه جان خودرا فدا کرد و در  برابرند، و با

شما مى توانيد هر وقت بخواهيد مرا به قتل برسانيد ولى نمى توانيداز " حين شهادت خطاب به قاتالن گفت 

يرانى پيشرو آزادى زنان در سراسر پس از صد و پنجاه سال که يک بانوى بزرگوار ا" آزادى زنان جلو گيرى کنيد

در قرن بيست و يکم حجته اال سالم احمد علم الهدى، در نماز جمعه در مشهد . جهان شناخته شده است

  . . . . . اخيراء چنين بياناتى ايراد کرد



تمام زنانى که موهايشان بيرون است و . . . . منشاء تمام نا هنجارى ها در جامعه بى حجابى زن است "

مام زنان ال ابالى که با پاى برهنه تا ساق پا پاچه  شلوارشان را ور ماليده اند، بى حجاب محسوب مى شوند و ت

  . . . ."بايد تعقيب قانونى شوند

براى آنکه به گوشه اى از برخى از تفاوت هاى تعاليم بهائى با احکام اسالمى آشنا شويد چند فقره    

آمده نقل  ) چشم اندازجوانان ( م کوثرى از نجف اشرف که در اينتر نت از سخنان حجته اال سالم عبدالکري

مى کنيم و چون در اين مقاله مجال آن نيست که همه آنها را بطور کامل نقل کنيم عالقمندان به سخنان ايشان 

  را به اينترنت  

آن را فرقه ضاله  ارجاع مى نمائيم  هر چند حجته اال سالم کوثرى به آئين جهانى بهائى توهين کرده و

خوانده ولى چون صادقانه تفاوت تعاليم  بهائى را با احکام اسالمى نشان داده و تهمت و افترا نساخته بدان 

  . ارج مى نهيم و گفتار اورا عيناء نقل مى کنيم وداورى در مورد آن را به خوانندگان محترم واگذار مى نمائيم 

. . . .  صدور فتواى قتل و تکفير  حرام گشته است } ن بهائىدر آئي" [ حجته اال سالم کوثرى مى گويد

اين حکم باعث سستى سلطه روحانيون  در حفظ و حمايت امت مسلمين  در تميز بين حق و باطل خواهد 

  ." گشت

عالوه بر منع فتواى قتل  و تکفير بهائيان برگشت از دينشان را :"حجت اال سالم  کوثرى مى گويد  

مرتد را به قتل نمى رسانند  حتى در بعضى از موارد  که شخص مرتد  به مخالفت و دشمنى  مجاز مى دانند و

بنابر . . .  ناميده" ناقض عهد"شديد پرداخته و با سستى و بى غيرتانه نسبت به او عمل نموده و حد اکثر اورا 

من بدل دينه فاقتلوۀ " به داللت ) ره(و صحابه رسول اکرم ) ع(اين طبق ده ها روايت متواتر از معصومان

  ." جزاى مرتد قتل است "

با قطع کردن دست دزد  و صليب زدن وبريدن دست . . . . بهائيان :"حجته اال سالم کوثرى مى گويد  

حال آنکه اين مخالفت  احکام شريعت دين مبين اسالم . . . . . و پا و سنگسار کردن و گردن زدن موافق نيستند

سوره مبارکه  ۳۳شارع اقدس بريدن دست هر دزد واجب است و همچنين طبق آيه مى باشد که طبق دستور 

  . . . "  مائده صليب کشيدن و بريدن دست و پاى محاربين  با خدا و پيامبر ضرورى است 

غير قانونى مى " شکنجه"بهائيان احکامى مانند شالق و تعذير را :" حجته اال سالم  کوثرى مى گويد   

مانع جلوگيرى از فتنه و فساد مى : که لفظى بى محتوى و خالف اسالم است " حقوق بشر"ه به نامند و با اشار

  . ."  شود

بهائيان با اعالم صلح و دوستى و معاشرت با همه ملل و مذاهب :" حجنه اال سالم کوثرى مى گويد   

تعبيرمعنوى از جهاد ارائه مى دهند صر فنظر از دين و ايمان و اعتقاد افراد حکم  قتال و جهاد را لغو مى دانند و 

  "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" از سوره بقره   ۱۹۱و حال آنکه ده ها آيه در قرآن کريم نازل شده مانند آيه 



دال بر آن که " و قتلوهم حق التکون فتنه و يکون الدين کلمه  " از سوره االنفال  ۳۹و آيه "        

بر ساير مذاهب غالب گردند " ريختن خون کافران" مشير  و سفک دم مشرکاندين مبين  اسالم بايد با قدرت ش

البته بسى واضح و مبرهن است که  هدف بهائيان  از تعبير معنوى از جهاد و منع از خشونت نسبت به منافقان . 

  " .  و قتل عام کفار ، کاستن از قدرت امت اسالم و گرفتن غيرت مسلمين است الغير

حسين على بهاء  مى گويد که چيزى نجس نيست و بايد با پيروان : م  کوثرى مى گويدحجته اال سال  

از اين گذشته آن مرد سعى نمودکه با تاءکيد بيش از حد بر نظافت و . همه اديان و مذاهب معاشرت نمود 

واز "کون نجس انما المشر"  تميزى  و با دستور دست و پا شستن و حمام کردن توجه موءمنين را از اصل قرآنى  

صد ها روايت صحيح و استوار معصومان و رساله هاى بى شمار علماى اعالم و بزرگان اسالف درباره نجاست 

  ." ذاتى کفار سنى،يهودى،عيسوى و زردشتى منحرف سازد

به همين نحو بچه هاى بهائى نيز در انتخاب دين و مذهب خود  "حجته اال سالم کوثرى مى گويد  

در صورتى که طبق روايات متواتر اسالم دين فطرت است و اگر طفلى از پدر و مادر مسلمان زاده شود . آزادند

  ."وظيفه همه مسلمين است که اورا به سزاى آن عمل شنيع بر سانند. . .  اکيداء مسلمان محسوب مى شود

بهائيان گاهى مدعى مى شوند که زن و مرد داراى حقوق مساوى "سالم کوثرى مى گويد حجته اال 

مسلماء زن ها داراى قدرت بدنى . هستند  و اين با موارد متعدد شريعت انور دين شريف اسالم در تضاد است 

شديد تر مى  در عين حال احساساتى هستند و غريزه جنسيشان به مراتب. و تيز هوشى و عقل کمترى مى باشند 

مردان بر {" الرجال قوامون على النسا" بنابر اين طبق آيه شريفه . باشد و تمايل بيش از حد به گناه و فساد دارند 

به همين . نياز به قيم و کفيل دارند و با آزادى بى قيد و حدود به فحشا کشيده مى شوند }زنان بر ترى دارند  

ولى  بهائيان . . . ازل فرموده  تا جلو گيرى از فساد اخالقى شود دليل شارع اقدس حکم حجاب و چادر را ن

حکم حجاب را منسوخ مى دانند و به خانم ها اجازه شرکت در جلسات عمومى مى دهند و حتى با ايشان 

  " مشورت هم مى کنند و براى شرايط محرم و نامحرم هيچ اهميتى قائل نيستند

يان گويا معتقدند که دختر ها را بايد به مدرسه و دانشگاه بهائ:"حجته اال سالم کوثرى مى گويد   

. فرستاد و حتى انتخاب همسر نيز با خودشان باشد  حتى به زنها حق راى و انتخاب در محافلشان هم مى دهند

البته براى هر شخص عاقل و عارفى بسى واضح و مبرهن است که با همين مشارکت زنان در روابط عمومى و 

مسلماء چنين اعتقادى سبب خلل در نظام . ب، تخم فساد و کساد آن کاشته شده است ادارى يک مذه

اجتماعى خواهد شد و زنان را به بى شرمى و بى حيايى تحريک نموده و آنهارا از اطاعت شوهران و پدران و 

  ." برادران خود باز مى دارد

بلوغ  دوشيز گان را پانزده سالگى   در همين منوال است که بها سن:"حجته اال سالم کوثرى مى گويد   

"  تازه آن هم فقط با اراده خود دختر " تعيين  کرده و مدعى است که قبل از آن نبايد آنهارا به نکاح در آورد 



سن بلوغ دختر  نه سالگى مى باشد و هدف  بهائيان از اين امر بى خردانه و غير انسانى  اين است که دختر 

. . د اگر زير سلطه شوهر خود قرار نگيرد به عصيان و لجام گسيختگى کشيده مى شودوقتى به سن معينى مى رس

 " .  

در بهائيت جزاى زنا و فحشا پرداخت مبلغى طال تعيين  شده :"حجته اال سالم  کوثرى مى گويد   

است و از اين گذشته عذاب شخص زانى را به خداوند در آخرت محول گشته  در صورتيکه در کتاب خدا 

ضربه شالق در مالءعام تعيين گرديده و در روايات متواتر  صحيح طبق راى متفق  ۸۰رآن مجيد  حد زنا به ق

  . . ." همه مذاهب و مکاتب براى زنان محصنه حکم سنگسار وضع شده است 

بهاء ا  برده دارى را ممنوع کرده و حال آنکه در فقه مبارک دين :"حجته االسالم کوثرى مى گويد   

ين اسالم و در کالم ا مجيد بارها و بارها به لزوم و شرايط برده دارى براى حفظ نظام و سلطه اسالم تاءکيد مب

تعيين گرديده پس وظيفه اين احکام چه . . . .گرديده و صد ها حکم شرعى در ارتباط با ديه و نکاح و معامله و 

م و خدمتگزاران امت مسلمان و پايه گذاران فرهنگ مى شود ؟ آيا بايد گفته اين علماى اعالم و خادمين اسال

  حرف بيهوده  زده اند ؟ سبحان ا واقعى ايران نعوذ با". . .. . . . . . . . . .  

بهائيان اعتقاد بوجود امام دوازدهم  محمد بن حسن " حجنه اال سالم کوثرى مى گويد     

يبرد و با شمشير بران ظاهر خواهد شد تا سيلى از خون که بيش از هزار سال است در غيبت بسر م" عج"عسگرى

خرافات  - نعوذ با   –را بر ساير ملل و مذاهب کافره باغيه ضاله  پيروز سازد " ناجيه " کافران راه بيندازد و فرقه

  . . . .". پسر نداشته ) ص(مى نامند و مانند سنى ها مى گويند که اصالء امام يازدهم 

از همه مهمتر  بهاء ا با اعالم اين که به زعم خود قدرت از : " کوثرى مى گويد حجته اال سالم   

پادشاهان و از روحانيون گرفته و به دست ملت داده  شد کامالء منکر مشروعيت واليت علماى  اعالم بر انام 

يد عوام جهال مى باشد کاال غنام شده و ضربه اى بر ارکان نظم الهى که مبنى بر اجتهاد روحانيون و فقها و تقل

بنا براين مخالفت هر مسلمان مطيع غيور و مخصوصاء هر روحانى عالم  صالح با اين فرقه ضاله . وارد ساخته

  ." مضله اکيداء واجب مى باشد 

همانطوريکه مالحظه مى فرمائيد  حجته اال سالم  عبدالکريم کوثرى اين مطالب را در رد بهائيت    

دقانه سخن گفته و تفاوتى که تعاليم بهائى با افکار اسالمى دارد بنحوى مستند نشان نوشته است  منتهى صا

داده و يک بحث کالمى را باز کرده و اصل مطلب را گفته که علت اصلى مخالفت با بهائيت آنست که آئين 

غگويان را  بکار روش اين درو. بهائى تعاليم جديد آورده و احکام نو نازل کرده و اسالم را منسوخ ساخته است 

نبرده که لب مطلب را کتمان دارند و آئين جهانى بهائى که پرچمدار عصر نوين است هر روز به يک سياست 

خارجى وابسته دارند و آن را ساخته استعمار شمارند و افکار نا آگاهان و بنياد گزايان را منحرف سازند  و آنان 

البته ناگفته نماند آنچه که حجته اال سالم کوثرى . مشغول دارند را با مقدارى ياوه گويى ها  و دروغ بافى ها 



نوشته اشاره به گوشه اى از اين تفاوت هاست  زيرا آئين بهائى تعاليم و آموزه ها و اصولى را آورده که در اديان 

ته جمعى گذشته ذکرى از آنها بميان نيامده است و دليلش آنست که در آ ن ايام  بشر از نظر فردى و حيات دس

  . بدان درجه از تعالى فکرى  و رشد  اجتماعى نرسيده بود که مستعد چنين تعاليم جهان شمول گردد

براى نمونه اصل اساسى که محور بسيارى از تعاليم بهائى است تحقق وحدت عالم انسانى است و    

ه با آموزه هايى براى ساختار البته اين هدف يک اميد عارفانه و صرفاء ابراز سخنان حکيمانه نيست بلکه همرا

نظام جديد دنيا مى باشد که اتحاد معنوى و همگامى سياسى ممالک دنيا را  هموار مى سازد و پايدار مى 

از اين رو آ ئين بهائى پرچمدار نظم جديد جهانى است تا اختالفات سياسى ، ملى ، نژادى، مذهبى .  نمايد 

ممکن است  برخى آن را يک نوع مدينه فاضله . يکديگر مهر پرور گردند و قومى پايان يابد و افراد بشر نسبت به

بشمارند  و تحقق آن را مشکل بل غير ممکن دانند ولى بهائيان مى گويند که اين سير تکامل حيات دسته 

ى جمعى است  که از مرحله اتحاد خانواده و اتحاد قبيله گذشته و به اتحاد شهرى رسيده و سرانجام به اتحاد مل

دست يافته است و اينک در آستانه اتحاد جهانى قرار دارد و ظهور حضرت بهاءا  قوه محرکه اين تحول 

از اينرو بهائيان  با دالئل عقلى وبا توجه به سير تکامل .  شگرف جهانى براى تحقق وحدت دنيا ست 

راه اتحاد دنيا تالش مى کنند  و اجتماعى  و با برخوردارى از ايمان قلبى تحقق آن را حتمى مى شمارند و در 

  . وقت و مال و حتى جان خودرا نثار مى نمايند 

نکته ديگر آنکه بنياد گرايان مذهبى مخالف آئين بهائى بر اين عقيده  هستند که دين اسالم ابدى   

آنان . شد است  و مردم مکلف  به اجراى آن هستند ولو آنکه با پيشرفت جامعه و نياز زمان همآهنگى نداشته با

مى گويند خدا کامل است و مى تواند دينى کامل براى ابداالٓباد نازل کند از اينرو به ختم ظهورات اعتقاد 

بهائيان مى گويند درست است که خداوند کامل است ولى جوامع بشرى تکامل مى يابد و تغيير و تطور . دارند 

اى تازه دارد و اين تغيير تعاليم و احکام  به اراده يزدان مى جويد از اينرو دنيا نياز به تعاليم جديد و رهنمود ه

از اينرو  دين . است  که بشر در چهارچوب شريعتى که با شرايط زمان همخوانى ندارد محدود و محصور نگردد

نيز بمانند  هر نهاد ديگر حالت پويا دارد و ظهورات الهى استمرار داردو تکامل مى يابد  و ظهور پيامبران 

ى نيست بلکه مطابق نقشه ملکوتى  و نظام عالم هستى و مطابق با نياز زمان است  چون در اين مقاله تصادف

نمى خواهيم برخى مباحث مذهبى را مطرح سازيم اين مطلب را به مقاله ديگر واگذار مى کنيم  که حضرت 

ه اند  و ظهور پيامبران  و رسول اکرم خود بهتر از هرکس ديگر آينده نگر بودند  و اصل تکامل را تائيد کرد

چون طبق نظريه علمى . پيدايش آئين هاى نورا بشارت داده اند  و حتى دوره اسالم را مشخص کرده اند 

حيات بشر در اين سياره خاکى حدود دوهزار ميليون  سال ديگر ادامه دارد  از اينرو کسانى که به خدا اعتقاد 

بناء بشر الزم مى شمارند  نمى توان تصور کرد که در مدت دو هزار دارند و فيض عالم باالرا براى ارتقاء  ا

  . ميليون سال ديگر کالمى و پيامى از حق نرسد 



بهائيان استدالل مى کنند که بشر نمى تواند  از خداوند دادگر جلو تر افتد بدين معنى که احکام    

لذا همواره پيامبران  علمداران پيشرفت . د الهى نمى تواند  و نبايد از قوانين و پيشرفت زمانه عقب تر باش

جامعه و حرکت به سوى جلو هستند و به قول آرنولد تواين بى مورخ بر جسته عصر معاصر  پيامبران بنيانگذاران 

ممکن است عده اى اعتراض کنند  و بگويند احکام مذهبى بسيار عقب افتاده تر از انديشه . تمدن مى باشند 

ه و به خرافات آلوده است در اين صورت چگونه مى توان ادعا کرد که انبيا   علمدار هاى خردمندان پيشرفت

البته اين اعتراض درست است و آنان نظر به اديانى دارند که دوره آنها سپرى شده است و . پيشرفت دنيا باشند 

فيذ تعاليم جديد هر  وقت چنين وضعى پيش آيد معلوم مى شود که بشر در اجابت نداى الهى  و ترويج و تن

هرگاه عده اى از روشنفکران  مذهبى در فکر . سماوى  کوتاهى کرده و در نتيجه دچار مخمصه شده است 

چاره جويى افتند که ديانت سنتى را با پيشرفت زمانه تطبيق دهند تا عقب نمانند خود دليلى برعدم کفايت 

احساس روشنفکران  نمودارى از لزوم تحول و تکامل ديانت قبلى در مقابله با پيشرفت و نياز زمان است و اين 

است و باز تابى از خواست الهى براى تغيير و تکامل نظام معنوى است  هر چند نيت آنان نيکو است ولى اين 

ناگفته نماند که هر چند . تغيير و تحول را خود خداوند انجام مى دهد و نيازى به زحمت اصالح طلبان نيست 

جديد ايمان دارند و دوره اسالم را طبق پيش بينى حضرت رسول اکرم پايان يافته مى شمارند  بهائيان به آئين

بهائيان معتقدند که احکام اسالمى در شرايط اجتماعى و جو روانى . ولى به پيامبر اسالم احترام  مى گذارند

رايط زمان طبق اراده پرخشونت اعراب بدوى هزار و چهار صد سال پيش پديد آمده ولى با تغيير و تحول ش

اگر احکام اسالمى با شرايط زمان و تحوالت اجتماعى  همخوانى ندارد ايرادى بر آن  . يزدان تغيير يافته است 

  وارد نيست زيرا احکام اسالمى براى دنياى امروز نيست بهمين دليل  

اند ولى محبت و احترام به  و آ ئين جديد را پذيرفته. با آنکه بهائيان از دين اسالم قدم فراتر گذاشته  

بهائيان نه تنها به حقانيت اسالم اعتراف . پيامبر اسالم را در قلوب فرزندان، نوباوگان و جوانان خود مى کارند 

دارند  بلکه  همه اديان مهم جهان يهوديت، مسيحيت، اسالميت ، مذهب بودا و آئين زرتشت را حق مى 

در آثار حضرت باب که بيش از يک مليون آيات نازل کرده  و آثار اگر کسى . دانند و احترام مى گذارند 

حضرت بهاء ا که بيش از صد کتاب نازل نموده و نيز در نوشته هاى مولفين بهائى طبق نظر دکتر چوبينه در 

يکى از سخنرانى هايش يک کتابخانه عظيمى را تشکيل  دهد مطالعه نمايد نمى تواند يک جمله پيدا کند 

عالوه بر اين برخى اوقات در مدارس تابستانه و زمستانه و . ى از اديان جهان را باطل شمرده باشد که دين

مجامع ديگر و نيز در کالسهاى درس اخالق نو باوگان و جوانان شرح زندگى و خدمات و زحمات پيامبران 

پيامبران  آسمانى را   گذشته  و نقش آنها در تربيت و پيشبرد تمدن تدريس مى شود که فرزندان بهائى هم

در واقع به يک معنى آئين بهائى يک مکتب تربيتى است . بشناسند و به آنان احترام بگذارند و دوست بدارند

  .نه صر فاء  اعتقادى است



تنها گناهى که بهائيان دارند آنست که به نداى پيامبر جديد لبيک گفتند و به يک نهضت معنوى    

نوين را بر افراشتند ولى مخالفان پر کين که طرفدار  افکار پيشين بودند در مقابله با  جهانى پيوستند و پرچم عصر

آئين نوين فضائل اخالقى و معيار هاى  انسانى را زير پا گذاشتند و به شيوه افترا سازى و دروغگويى متوسل 

را وارونه جلوه دادندتا بتوانند شدند و هر چه توانستند با تهمت و دروغ و افترا آئين نوين راآلودند و ماهيت آن 

حصارى از نفرت و انزجار براى مردم نا آگاه و اهل انکار بسازند و آئين جديد را منفور و مردود بسازند و از آن 

  .بد تر به حربه سرکوبى، اذيت و آزار و حبس و کشتار نو انديشان پرداختند 

ظلم و ستم را چشيدند و از محروميت ها رنج  پس از بيش از يکقرن و نيم که بابيان و بهائيان تلخى  

بردند براى نخستين بار است که در سطحى گسترده برخى از روشنفکران، انساندوستان ، بانوان فرهيخته، 

آزادى طلبان، فعاالن اجتماعى و وابستگان به گروههاى سياسى به دفاع از حقوق حقه بهائيان بر خاسته اند 

خى استبداد و واپس گرائى مذهبى را چشيدند يا شاهد آن بوده اند بطور خالصه چه بسيارى از  آنان خود تل

هرکه شورى در سرو نيروى پروازى در پر داشت دچار  اذيت و آزار و حبس و شتم و اعدام گرديدو اينان تحت 

ارى از مغز هاى عنوان مبارزه با امپرياليسم بخش مهمى از نيروى جوان و فعال  و کار ساز را از بين بردند و بسي

  . جامعه ساز و تخصص هاى مورد نياز را از ايران فرارى دادند

وقت آنست که همه ايرانيان با وجود تفاوت در عقيده و ايمان و گوناگونى  در انديشه و آرمان با    

بر  يکديگر همدست و هم پيمان گردند و جامعه اى  گوناگون ولى متحد بسازند تا بتوانند نيرو خودرا بجاى

خورد فرسايشى در جهت نو سازى ايران معطوف دارند و در اين راستا بهائيان به سهم خويش نقشى ارزنده 

خواهند داشت چه يکى از اهداف بهائيان آن است که ايران پيشرفته ترين کشور جهان و آباد ترين نقطه دنيا 

.  گردد 

  

---------------------------------

  لهمعرفى نويسنده مقا

ازاينرو چند کلمه زير را بد ين . از من، جمشيد فنائيان، خواسته شده شرحى در معرفى خود بنويسم

  :منظور مى نگارم

مسافرت هاى متعددى به برخى از . من در ايران متولد شده ام ولى در چهار قاره جهان زندگى کرده ام

کده در طهران و استراليا زبان و ادبيات کار اصلى من تدريس بوده و در چند دانش. نقاط دنيا داشته ام

  . من داراى فوق ليسانس در ادبيات انگليسى از ايران و استراليا هستم. انگليسى  تدريس کرده ام



آخرين کار . کار ضمنى من نوشتن و ترجمه کتاب است و به دو زبان فارسى و انگليسى کتاب مى نويسم

است که در استراليا چاپ شد و چند " سپيده دم"ت عنوان من يک اثر ادبى يک نول به زبان انگليسى تح

. را نام برد" ايران آينده"از نوشته هاى فارسى من از جمله مى توان . روزنامه انگليسى در باره آن مقاله نوشتند

در استراليا به چاپ رسيد و چون در اين کتاب ۱۹۸۸در اروپا نوشته شد و در سال ۱۹۸۴اين کتاب در سال 

ژيم مارکسيستى شوروى سابق با دليل و برهان پيش بينى شده بود و آن را قريب الوقوع دانسته بود از اينرو تغيير ر

در سفرى که به برخى کشورهاى اروپاى شرقى داشتم شمارى از رسانه هاى گروهى از روزنامه، راديو و تلويزيون 

عالوه بر . ا به روشنى پيش بينى کرده بودمبا من مصاحبه کردند و مى خواستند بدانند که چگونه اين تغيير ر

  .اروپاى شرقى در برخى ممالک ديگر نيز مصاحبه هايى با روزنامه، راديو و تلويزن داشتم

و " هدف نظم بديع جهانى"، "حال و آينده جهان"چند کتاب و رساله ترجمه کرده ام که از جمله 

در حال حاضر روى سه کتاب کار مى کنم يکى . م برداز آثار شوقى ربانى را ميتوان نا" جلوه مدنيت جهانى"

" جنون" يکى از آثار شاعر و عارف پر مايه عصر حاضر، متخلص به " مجمع االسرار"ترجمه به انگليسى مثنوى 

مجمع "ديگر شرحى به زبان انگليسى بر . است که در دايره المعارف ايرانيکا شرح حال ايشان وارد شده است

و نيز کتابى ديگربه زبان فارسى در دست نوشتن دارم که احتماالٓ . تابى جداگانه شده استاست که ک" االسرار

.  دفترى پر برگ خواهد  شد


