
 عبدهللا جودت، "دشمن ابدی اسالم" و دیانت بهائی

 ترجمه و تلخیص فواد صدیق

ˮ“"The enternal enenmy of Islam": Abdullah Cevdent and the Baha'i religion  عنوان یک مقاله

کرده  ( آنرا برشته تحریر در آورده و در بولتین دانشگاه لندن چاپNecati Alkanان")کاست که "نجاتی ال یتحقیق

اجتماعی پر محتوی است و دارای اهمیت خاص در این زمان می  موضوع این مقاله از لحاظ سیاسی وچون است. 

الزم بنظر رسید  ،و محدود بودن صفحاتی که به یک مقاله میتوان اختصاص داد  طول این مقالهباشد، متاسفانه بواسطه 

 دد.دو مقاله عینا ترجمه و درج گرترجمه و تلخیص شده و فقط ضمیمه های یک و   که مقاله

 مقدمه

 ( یکی از افراد شناخته شده  و معروف ترکیه در هنگام تغییر رژیم از سلطنتAbdullah Cevdetعبدهللا جودت )

یکی از بنیان گذاران حرکت سیاسی "جوانان ترک" است که باعث جدا شدن  او عثمانی به جمهوریت می باشد و خالفت

و قبل از آن  1920شکیل حکومت ترکیه نوین و مدرن شد. چون مقاالتش، که در سال های دهۀ حکومت از سیاست و ت

زندگانی او  ،وردآ، سروصدای عجیبی بوجود و از دیانت بهائی هم نام می برد که در روزنامه های اسالمبول چاپ میشد

ار گرفته است و بعضی از محققین اخیر قر گذشته و همچنین و عقائدش مورد بررسی تاریخ نویسان و جامعه شناسان

اتی الکان خالف این تهمت ها را ثابت میکند. نکتۀ جنسبت بی دینی و ماده گرائی باو داده اند. مقاله مستند و تحقیقی ن

دیگری که از زندگانی او برای جامعه بهائی اهمیت دارد اینست که او در جامعه اسالمی ترکیه در نهایت شهامت و 

در باره دیانت بهائی، تعالیم دیانت بهائی، و حضرت بهاءهللا و حضرت عبدالبهاء بعنوان پیامبر صلح  بدون پرده پوشی

به کرات مطالبی می نوشت و چنین بنظر میرسد که مقاالتش اشارت به عقائد درونیش داشته است و دیانت بهائی را 

در باره عقائد اجتماعی وسیاسی او و فعالیت های  دوای درد ها و اسقام ملت ترکیه دانسته است. در این مقاله مختصرا  

 .     از نظر خوانندگان گرامی خواهد گذشتو ارتباط او با دیانت بهائی  به او سیاسی و حمله های مخالفینش

که منجر به لغو  1922الی  1919خر امپراطوری عثمانی در دوران تسلیحات و جنگ داخلی سالهای آهای ماه در 

مانی و تشکیل جمهوری و جدا شدن دین از سیاست شد، عبدهللا جودت یکی از اعضای اولیه جوانان حکومت خالفت عث

( بسیار فعال بوده Ottoman Committee of Union and Progress-CUPترک و در "هیئت اتحاد و پیشرفت" )

در این زمان هم قدری تند و بی ن زمان و حتی آو بغیر از عقائدش در باره دیانت و خصوصا  دیانت اسالم که در فضای 

شکار در بارۀ آیک سری مقاالت نوشت و بطور  1922و ژانویه و فوریه  1921پروا بنظر میرسد، در ماه های نوامبر 

 144خصوصا مقاله اش در باره دیانت بهائی که در شماره  -چاپ کرد  اجتهاددیانت بهائی، تاریخ و تعالیمش در مجلۀ 

سید و منتشر شد. در جواب این مقاالت مخالفین و متعصبین دینی و تشکیالت دینی  و حکومتی او به چاپ ر اجتهادمجله 

د کردند و ستایشش را از دیانت بهائی به شدت نکوهش نمودند و این مقدمۀ  را متهم حمله به دیانت اسالم و حضرت محم  

بر خالف آنچه دیگران عنوان کرده اند، شخص ماده برای تعقیب قانونی او در دادگاه ها  و محکومیتش به زندان بود. او 

نها را بی آنها را زیر پا نهد و عقیده به آلطبیعه را بدون اصل بداند و بخواهد ءاپرست نبود که دیانت و اصول ماورا

 اصل و بدون ارزش بداند، و حمایتش از عقائد دیانت بهائی ناشی از عقائدش برای خدمت به نوع بشر و ترقی اجتماعی

محاکمه عبدهللا جودت  اسناد عرضه شده در وردن شواهد از مقاالت وآمملکتش بود. نویسنده این مقاله )نجاتی الکان( با 

بین اسالم بدون تحرک و اصل گرائی  و یک مرحله او دیانت بهائی را یک مرحله از پیشرفت که سعی کرده ثابت کند

(posivitism نمیدانست بلکه شخصا )بهائی اعتقاد داشت و تصور نمیکرد که دیانت بهائی امری گذرا  اصول دیانت به

 از بین خواهد رفت.   کوتاهزمانی  مدت است و ماال مانند هر حرکت اجتماعی دیگر پس از

 جودت عبدهللا شرح زندگانی

رات شدید وفات کرد و زندگانیش مقارن با زمان تغیی 1932متولد و در سال  در ترکیه 1869عبدهللا جودت درتاریخ 

اصل و نسبش کردی است و شغلش  ،درامپراطوی عثمانی بوده است و خصوصا لغو خالفت عثمانی. از لحاظ قومی

( بود. او یک شاعر، نویسنده، مترجم و ایده اولوجیست بود و در حرکت سیاسی "جوانان Medical-Doctorپزشکی )

عثمانی بود. او معتقد به داروینسم ملت فضای سربسته  ترک" بسیار فعال بود و متمایل به نفوذ تمدن غربی به داخل

وارد دانشکده  1889( بود. عبدهللا جودت بعد از تحصیالت ابتدائی در سال posivitismاجتماعی و اصل گرائی )



مده بود ولی کم آاسالمبول  بهافسری در رشته پزشکی در استامبول شد و در ابتدای جوانی بعنوان یک شخص مذهبی 

زادی طلبی غربی و آزادی وجدان تمدن غربی آشنا شد و فضای خفقان آور و بسته عثمانی که اجازه آنهضت های کم با 

زادی افکار از آن و ایجاد آهر گونه حرکت عقیدتی را از افراد سلب کرده بوده سخت او را آزار میداد و برای رهائی از 

در ابتدا در کار جوانان ترک هیچ نقشۀ سیاسی در کار نبود ولی افراد اولیۀ بود که حرکت "جوانان ترک" را آغاز کرد. 

زادی افکار آمد. او در ابتدا هدفش رهبری مسلمین بسوی آبتدریخ حرکت "جوانان ترک" بصورت حرکت سیاسی در 

مین علت به. او بود که از قیود خرافات مذهبی آزاد شده و عقل را بیشتر مالک اعمال خود قرار دهند تا خرافات دینی را

 چندین مرتبه دستگیر شد و محسوب میشد،و بواسطه تندگرائی که در عقائدش داشت و از خصوصیات اخالقی او 

در باره   س و قاهره بسر برد. در زمان تبعیدمجبور به ترک وطن گردید و سالها در تبعید در ژنووپاری باالخره 

ش مقاالت می نوشت و مسائل اجتماعی و اقتصادی و ( و رژیم سرکوب کننده ا 1909الی  1976عبدالحمید دوم )

ثری برای ؤرا وسیلۀ م اجتهادسیاسی  و ادبی را مطرح میکرد  و آزادی سیاسی بیشتر برای مردم خواستار بود . مجله 

برای پیشرفت ملت عثمانی میدانست. ولی  یمهم  جودت خصوصیات تمدن غرب را عاملارائه عقائدش میدید. عبدهللا

 باخار است و باید هر دو را باهم پذیرفت و او  با است که همراه مانند گل سرخی یدانست که تمدن غرببخوبی م

خودش در کشمکش بود که راه حلی برای "خار" در تمدن غربی پیدا کند. عبدهللا جودت در زمانی زندگی  تخیاال

اجازه  این قاره زادی سیاسی و اینکه مردمآ میکرد که تقریبا یک قرن از انقالب فرانسه گذشته بود و اروپا از لحاظ

و برای انها  مورد بحث قرار دهند انهزادآداشتند در حد قانون مسائل اجتماعی واقتصادی و سیاسی و حکومتی را بطور 

 گرایش پیدا کند.   جهتعادی شده بود. عبدهللا جودت میخواست ملت عثمانی نیز باین  امری بدیهی و امری تقریبا این

 هللا جودت و دینعبد

( و عبدهللا جودت معتقد بودند که Kiliczade Hakkiاکی )حزاده  چ( کیلیCelal Nuriافرادی مانند جالل نوری )

ورد. آن بوجود آبنابراین الزمست تغییری در  -دیانت در حالت کنونیش نقشۀ مهمی را در جامعه نمی تواند بازی میکند 

باعث عقب ماندگی غرب بود تا اینکه اصالحات مذهبی )رفرمیست( انجام  درست مانند مسیحیت که در قرون وسطی

نها معتقد بودند که تشکیالت اسالمی قادر به جوابگوئی  به مسائل اجتماعی نیستند. باید دروازۀ اعتقادات باز آشد. 

یانت باید اصالت د ،در چارچوب فکری غربی -گذاشته شود و دیانت مانند هرچیزدیگر باید سیر تکاملی داشته باشد

( را تضمین کند. در این دنیا همه چیز منطقی است و باید بصورت منطقی و positivismتحقق و مثبت گرائی  )

و یک عقالنی به همه پدیده ها نگریست گرچه ممکن است عمکرد غیر عقالنی داشت. عبدهللا جودت اسالم را یک منبع 

نها را وارد کالبد دیگری نمود و با خون جدید باعث زنده آتخراج کرد و بعد ن ایده ها را اسآمیدانست که میتوان از  جسم

 نها را مغایر اسالم میدیدندآشد. چون مسلمین به ایده های غربی با نظر شک و تردید مینگریستند  و  شبودن و تحرک

ایده های جدید را در قالب  کهخود را مجبور میدیدند بنابراین  ممکن نبود که ایده های غربی مستقیما وارد جامعه شود،

اجتماعی و مصلح اجتماعی میدانست و میگفت بهشت که در جهان دیگر به  ب. جودت خودش را طبیکننداسالم عرضه 

( عبدهللا Sukru Hanioglu)اوغلو  هانی شکورونرا در این جهان بوجود بیاورم. آمسلمین وعده داده شده من میخواهم 

یده های علمی غربی و مادی را بریک لباس اسالمی وصله میزد و او عبدهللا جودت را جودت را فردی میدانست که ا

دشمن دین و اسالم می شمرد. ولی عبدهللا جودت هیچوقت دشمن دین و دشمن اسالم نبود بلکه دشمن خرافات و راحت 

 م و جامعه میشود.طلبی، جهل و چاپلوسی بود که این خصوصیات ارتباطی با اسالم ندارد بلکه مربوط به مرد

 عبدهللا جودت و دیانت بهائی

شنائی آهنگامی که در خارج از قلمرو دولت عثمانی بود با دیانت بهائی  1902بنظر میرسد که عبدهللا جودت در سال 

ه پیدا کرد و شاید هم قبل از این تاریخ در استامبول به نحوی که درست معلوم نیست از این  دیانت جدید اطالع پیدا کرد

به اشتباه نها آ ،که ایده های "بابی گرائی" در بین "جوانان ترک" مورد بحث بوده است  1890  ۀباشد. در سال های ده

علت است که رهبران اولیه "جوانان ترک" بادی افغانی یک "بابی" بوده است. بهمین آمعتقد بودند که جمال الدین اسد

در ایده های خود به دیانت بابی متمایل شدند و دولت عثمانی جمال الدین مانند ابراهیم تمو، احمد رضا، و اسحق سکوتی 

 "دیانت بهائی"مقالۀ  قین تاریخ است،اوغلو که یکی از محق هانی بادی را رهبر "جوانان ترک" میدانست.  شکوروآاسد

هللا جودت در مورد دیانت ( میداند. او در مقاله خود از نوشتار عبدposivitismعبدهللا جودت را در ردۀ اصالت تحقق )

در تمام مدت حیات خود به آن وفادار بمانند وجود  خود بهائی چنین نقل میکند: "هیچ مذهبی که افراد با اختیار شخصی

موزد توسط بهاءهللا و عبدالبهاء بوجود آمده .... فرق میان دین آ ما میه ندارد تنها دیانتی که عشق و محبت و دوستی را ب



ینست که علم یک نور بدون حرارت است و دین حرارت است بدون نور ..... اگر دیانت علم نباشد باید با و درک علمی ا

منطق منطبق باشد .... دیانت بهائی توسط بهاءهللا تاسیس شده و توسط عبدالبهاء منتشر گردیده است  و در آن هیچ قاعده 

خواست که دیانت بهائی را یک نوع سیستم اخالقی  و میو قانونی که غیر عقالنی و غیر منطقی باشد وجود ندارد. ا

مقالۀ که عبدهللا جودت در باره دیانت بهائی   میز نبود..."آنرا با سیستیم اسالمی تطبیق دهد که کارش موفق آجلوه دهد و 

رد و اکثر نرا حمله به اسالم تلقی کآنوشت توسط دفتر شیخ االسالم بشدت تقبیح شد. و دفتر "دادستان عمومی" نیز 

روزنامه های اسالمبول با تبعیت از این دو مرجع بشدت بر عبدهللا جودت تاختند و همچنین سلطان "وحیدالدین" بسیار 

 و دلتنگ شد و یک فرمان صادر کرد و عقائد او را مردود شمرد. دلسرد

 دادگاه و محاکمه عبدهللا جودت

بود که دیانت بهائی و عبدهللا جودت را مورد حمله قرار  ه کار ی محافظ"توحید افکار" یکی از پیش تازان روزنامه ها

داد و به اشتباه اعالن کرد که دیانت بهائی دارای سازمان منظم است و بسیار خطرناک بنظر میرسد که میتواند باین 

اسالم دانست و صورت به پروپاگاندا مشغول شود. حمله به عبدهللا جودت شدید تر بود و او را ضد اسالم و ضد پیامبر 

. از مخالفین و همچنین خواستار غیر قانونی کردن دیانت بهائی شد تعقیب قانونی و محکومیت برایش خواستار شد

و هر دو  ،شیخ االسالم ،( و مصطفی صبریAhmet Siraniسرسخت عبدهللا جودت شخصی بود بنام احمد شیرانی )

عمومی" بود  و بهداشت ن زمان عبدهللا جودت "رئیس طبآدر  بودند. بی حد   از علمای مشهور اسالمی و صاحب قدرت

میز است و دیانت آدارای منصب واالئی بود. این دو دشمن عبدهللا جودت می گفتند که افکار او کفر  در حکومت  و

از  نها میگفتند علت حمایت اوآخصوصا دیانت اسالم را بدون نور میداند و چرا دیانت بهائی را صاحب نور میداند. 

مدت زمان  ۀن برای مقاصد دنیائی و رسیدن به جاه و مقام استفاده کند.  البته در فاصلآدیانت بهائی چنین بوده که از 

به خوبی جواب این سئواالت دشمنانش را  ،عبدهللا جودت در هنگام محاکمه اش در دادگاه ،بعد از این حمالت کوتاهی

سال حبس محکوم شد  2ه ها از خود و عقائدش دفاع میکرد و در انتها به داد. عبدهللا جودت مدت چهار سال در دادگا

مد( هیچ آبوجود  1923ولی هیچوقت به زندان نرفت زیرا مطابق قانون جدید )حکومت جمهوری جدید ترکیه در اکتبر 

 نها قابل زندانی شدن نبود.آفردی فقط بخاطر داشتن عقائد خاصی و اظهار 

در محاکمه دکتر جودت میگذشت باعث کسب شهرت برای ها جرائد و انعکاس آنچه در دادگاه نتیجه این گفتمان ها در 

ردم که روزنامه میخواندند م ی عامۀمورد انظار و افکار روشن فکران و حت   شد که بیش از حد   در ترکیه دیانت بهائی

تعالیم و تاریخ دیانت بهائی نبود.  چون نچه درروزنامه ها نوشته میشد کامال گویای حقائق آنکه آ، با وجود فترقرار گ

که شامل نقل قول از خود دکتر جودت  شده و ذیال نقل درج می گرددعینا ترجمه  نجاتی الکاندو ضمیمه از مقاله آقای 

، و ذکر زندگیش سیاسی و اجتماعی عقائد دکتر جودت و مواجهۀ او با دشمنانش و وقایع توضیحات بیشترمی باشد، 

در این مقاله مختصر ضروری  در قسمت فوق در باره او بیان شد باعث طوالنی شدن مقال میشود که هنچآاز  تربیش

که خالئی را که در است سعی کرده  مطلب دیگری را که باید خاطر نشان کرد اینست  که نجاتی الکانبنظر نمی رسید. 

دوائر علمی در مورد شخصیت دکتر جودت موجود است پر کند و به اثبات برساند که بر خالف عقائد بعضی از محققین 

یک ماتریالیست و ضد دین نبود بلکه برعکس دیانت را برای پیشرفت جامعه انسانی الزم میدانست.  عبدهللا جودت

اصل مدارک به زبان ترکی بوده که بانگلیسی ترجمه شده و بنابراین ترجمه  ترجمه های ذیل از انگلیسی انجام شده و

 ترجمه ای از ترجمه است.    یلهای ذ

 ضمیمه یک: بیانیه عبدهللا جودت در باره دیانت 

نوع بشر ورد. میتوان آمقصد عقالنی دیانت اینست که در میان مردم همزیستی و روابط حسنه و محبت و دوستی بوجود 

برای مریض   ، . اگر مداوا باعث وخیم شدن حال مریض شوددارو به را دیانتشخصی مریض الحال تمثیل زد و را به 

 دنیا زمام امور که .... اعتقاد به این حقیقت که یک حقیقت ماوراءالطبیعه صرفنظر کنداز دارو  بسیار منطقی است که 

اشتباه است بلکه باعث تضعیف خوش باوری نه تنها ی خودش حکومت میکند، ارا در دست گرفته و مطابق میل و هو

 .ض می گرایدقروح و روان بشر میشود و به تنا

است که دشمن طالب  و انحطاط فکری طلبه های علوم دینی نیستند بلکه تعصب و کوته نظریاصوال .... دشمنان ما  

دشمنان ما محسوب می  از و ،علیه ما هستند نهائی  که برآ  برای ما خالصانه . علوم دینی و اسالم و جامعه بشریت است

نها  آو فکر می کنیم که برای   آرزومندیم ،خوانندمی  "بدون دیانت"ما را   ، وو سعی میکنند به ما توهین کنند ،شوند



روی خودشان را بسوی نور بگردانند .... ما نمی خواهیم کار طلبه ها و علوم دینی را نسخ کنیم بلکه  بهتر است

علیرغمم میل نها را آنها بگویند که "ما نمی خواهیم کامل باشیم" و ما آنها را به اکمال برسانیم حتی اگر آیم کار میخواه

و بر این عقیده راسخ  -شرط و بدون چون و چرا عرضه می کنم  هیچ قید و و من اینرا بدون - کامل خواهیم کردآنها 

 قرار گرفته. )طلبه ها( و اصالح و اکمال این گروه از مردمهستم که نجاح این مملکت و اکمالش بر اساس نجاح 

.... بعقیدۀ من ، مدرسه های طالب علوم دینی، یعنی مدارسی که علمای دینی و روحانیون را تربیت میکند، وجودشان 

 مانند دانشگاه های نطامی و دانشکده طب الزم و ضروری است و بدون آنها جامعه نمی تواند استوار باشد.

ر من دشمن اسالم و مسلمین بودم، الزمه اش این بود که فقط من یک کار را انجام دهم : و آنهم یک تماشاگر بی عالقه اگ

و شخص بی تفاوتی برای پیشرفت اسالم و مسلمین باشم در حالیکه آنها به بسوی ورطه هولناکی نزدیک میشوند، بسمت 

پاشیدگی. هیچ دشمنی برای اسالم بزرگتر از این نمی بود که بدون  نابودی، از بین رفتن، ذلت و خواری، بردگی و ازهم

 تفاوت ماند و قدمی برای بهبود اوضاع برنداشت. 

و توسعه می یابد و  متعالی میشود . دیانت نخبگان و دانش مذهب برگزیدگان و نخبگان است ؛مردم است  تودۀدیانت علم 

است، ترقی  و توسعه پیدا کردن و متعالی شدنش الزمۀ خوشحالی و  ترقی حاصل میکند. اما دیانت که علم توده مردم

میتوانم  ، من بصورت یک ادراک انتزاعی قبول کنیم  اگر این مطلبی را که ذکر شد، امنیت خاطر جماعت مردم است.  

زش های علمی خواهد بود:  که دیانت را باید با ارنجاح اسالم باین صورت  آنرا باین صورت خالصه کنم که حل مساله

 علم را باید با قدرت دیانت مستحکم نمود.به اکمال رساند و 

از .  و دیانت وقتی که خصوصیت ارزانی نمودن گرما و نور را به نوع بشر نوع بشر بدون دیانت نمی تواند زندگی کند

یتواند دوام بیاورد. دیگر نمچنین موقعیتی در  -خاطر و هماهنگی بشر شود  باعث تسلی  نمی تواند و ، دست میدهد

رزوی ما اینست که ببینیم . آهرچه میخواهند بگویند ،نهائی که ما را درست دراک نمی کنند و درست نمی فهمندآبگذارید 

ن محبت است آنچه ما از زندگی می فهمیم آو صاحب حیات باشد.  که دیانت در حیات مردم حضور داشته باشد  و دیانت

و عقل سلیم و امنیت شخصی است و لطیف شدن روح انسانی  ، توافق استستگیبهم و هماهنگی است و نور است و

 .یک ضربان وحدت در قلب و روح مردم و بطور دائم است

و نوشتن ده هزار صفحه مقاالت و  من سال زندگی 35اگر دیانت یک سیستم عقائد و ایمان ها باشد بنابراین در مدت 

که اعتراف  ن نیستیدآد و مشعر بر ؛ حتی اگر شما اعتراف نمی کنین دارمآدر  ریپر باکتابها ثابت می کند که من دست 

. ولی اگر دیانت را عقیده داشتن به تعدادی داستان های مضحک و ساده لوحانه و بی اعتبار تصور کنید و یا نمی کنید

ه تسهیل جهالت مردم و بواسطکسب مال  ۀو دیانت را وسیل تید،که بر چنین نوعی از عقیدت هس چنین بنظر برسد

سزاوار این نوع زندگی به این نحو می نگرند آنها  دیانت بهنهائی که آ متعصب و کوته فکر بودن و خورد اندیش بودن، 

چندش من چنین افرادی با چنین افکاری  . من چنین نوع دیانتی را رد می کنم که برایکه حاصل از آن میباشد باشند می

 ور است.آ

ت و علم اینست که علم واسطه نور است بدون گرما و دیانت دارای حرارت است بدون نور. علم در فرق  بین دیان

بهترین موردش مثل خورشید زمستان است که اشعه اش کسی را گرم نمی کند و در عین تابش ممکن است افراد از 

 دیانت ندارد.  ،ندارد شعور و گاهیآدیانت ذکاوت و آگاهی است کسی که  .... شوند.شده و هالک شدت سرما خشک 

کسی است که دنبال  صاحب دیانت  شخصما به عقیده که هر فردی دارای دیانت باشد ولی  ببینیم   خواهیم بله ما می

 روزی که هر فرد عشق می ورزد.  آنحقیقت  به و حقیقت است و جویای حقیقت است ودر باره حقیقت فکر می کند

دیانت به نهایت تعالی خود و ژرف نگری فکری  ، آنروزفکر منطقی  و فلسفی باشدطرز  دارای چنین  صاحب دیانت، 

   که هم بشری است و هم الهی. ، تشکیالتی در نهایت جمال و زیبائیرسیده است 

 

 ضمیمه دو: دیانت بهاءهللا دیانت امم عالم

یا آ ؟نتی دیانت ظلم و دشمنی استبهائیزم یک  دیانت رحمت و محبت است ولی هر کس میتواند سئوال کند که چه دیا

عیسی مسیح نفرمود "یکدیگر را دوست بدارید"؟
(1)

؟ آیا محمد بعنوان  نمیکرد وعظ یا او برای محبت و صلح دنیاآو  



للعالمین رحمة  
(2)

یا نگفت که از یکدیگر نفرت نداشته باشید و باعث بدبختی و آنیامد )رحمت برای مردمان(؟ و  

د و بریکدیگر حسد نورزید و "ای بندگان خدا برادران یکدیگر باشید"؟بیچارگی دیگران نشوی
(3)

ایا پیغمبر بزرگوار  

سیب دیگران توسط دست و زبانش نشود ؟آاسالم نگفت که مسلمان کسی است که باعث صدمه و 
(4)

 افراد بعضی 

فرمود "قاتلوا فی سبیل هللا" به من میگویند که همان رسول اکرمدیگر
(5)

اه خدا قتال و حرب و جنگ کنید. یعنی در ر 

 یعنی "بجنگید" قرانی است که پایه ایمان ما است و "قاتلوا" آیۀاین یک حدیث نیست بلکه  بعنوان مطلب مورد بحث اوال

بیان خداوند است و خداوند کسی است که از اعمالش باز خواست نخواهد شد "ال یسئل عما یفعل"
(6)

ها ی ثانیا المان 

" و این نشان میدهد combattez-vous" و فرانسوی ها ترجمه کرده اند "Kaemfen sieجمه کرده اند "را تر "قاتلوا"

بطور دائم نشان میدهد که  ، . در حالیکه این چنینستنیست فرقی که بین "قاتلوا فی سبیل هللا" و "جاهدوا فی سبیل هللا"

تعالیم الهی نیست. غزوه ها و جنگ این بر اساس  همهاده در اسالم و مسیحیت اتفاق افت که ور وقایعیآو شرم  حادبنحو 

( و جنگ های  1572اگوست  24هوگوناتس در فرانسه در  در اسالم و کشتار سنت بارتلمو )کشتار دسته جمعی ها

 ،بنویسم رحمت و صلح نبوده و نیستند. اگر مختصرا   ، بر اساس روح مهربانی وصلیبی بین مسیحیان و مسلمین و غیره

نها در یک گودال .... جسد های آ ش زنان و بچه ها بعنوان کنیز بعد از گردن زدن مردان بنی قریضه و انداختنفرو

را در جامعه بشریت استوار و رحمت و دوستی تمام ادیان چنین تاسیس شدند که مطابق رحمت الهی دیده نمی شود. 

 نمی دیده هرگزفرادی که در یک دیانت متولد میشوند قانع کننده است که ا صریح و و این مطلب بسیار تحکیم کنند. 

ن مستثنی است که محبت و دوستی آوفادار بمانند. تنها دیانتی که از  تا آخر عمر خود به آن دیانت اراده خودبه  شوند که

 ان ای اکم قل توسط بهاءهللا بنیان گذاری شده و توسط پسرش عبدالبهاء منتشر شده است. او میگوید " تعلیم میدهد،را 

افیة القلوب فی الش کوک شوک و البری ة بین الخصومة ُزؤان   تزرعوا  به یتکد ر ما تعملوا ال هللا   احب اء یا قل المنیرة الص 

ْرفُ  به ینقطع و المحب ة سلسبیل صافی ة ع  غینة ال للوداد ُخلقتم قد لعمری المود   مبارک بیانات مضمون) العناد و للض 

 و صافی قلوب در را ظن   و شک خارهای و بیفشانید مردم بین را خصومت های دانه شما مبادا مقو ای بگو:  چنینست

 گل دوستی صاف بآ که شود باعث که زند سر شما از عملی مبادا خداوند دوستداران ای بگو. کنید نشاء مردم نورانی

 - دشمنی و ضغینه نه و اید شده خلق دوستی برای شما که عمرم به قسم. گردد منقطع مودت خوش بوی و شود الود

"( مترجم
(7)

و باید بیش از بیش ذکر شده و  ی غیر ممکن استسعادت بشربدون آن  اینها حقیقتا بیانات الهی هستند که 

 تکرار شوند که باعث شوند که در اعماق روح افراد این زمان نفوذ کند خصوصا در این عصر از تمدن بشریت. 

بود که محبت عمومی و رحمت و صلح را بعنوان اصل ادیان پایه گذارد. او هم نور و  بشریت یک معلم روحانی بهاءهللا

دنیا را به حرکت  که نداشت وجود عالم در و حرارت نور حضرت بهاءهللا  از قبل که هم حرارت را به دنیا عرضه کرد

می و دیانتی اگر بسادگی گفته شود تفاوت بین ادراک عل ." که حرارت را عرضه کرد .... ورد. من گفتم که "شخصیآ

اینست که فرق بین دیانت و علم است. علم نور است بدون حرارت و دیانت حرارت است بدون نور. اگر بگذارید 

خورشید یک خورشید زمستانی باشد ما تحت اشعۀ انوارش بواسطه عدم حرارت از سرما خشک خواهیم شد. 

ت به معنی حرکت است و محرک بودن خاصیت نور نیست ولی حرارت همانطوریکه در موارد دیگر ذکر شد ، حرار

باعث حرکت و جنبش است. در هر صورت اگر دیانت صرفا علم نیست باید دیانت با عقل تطابق داشته باشد و این از 

 دیانت است. و ابدی لوازم ضروریه

بدون فکر و عقل دیانت شارع متعالی ما )حضرت محمد( می فرماید "دیانت عقل و ذکاوت است، یک شخص 

ال دین لمن ال عقل له( -ندارد")الدین هو الحق 
 8)

 

منتشر شد. دیانت بهائی ایده اولوژی و قانونی  درخارج و شد وسط بهاءهللا تاسیس شد و توسط عبدالبهاء متشکلتبهائیزم 

رکت ظلمانی نیست. و این عقالنی نباشد بنابراین بهائیزم حرارت متشعشع است و یک حیا ندارد که مطابق منطق و 

نرا هدایت می کند که یک دیانت دنیائی گرا و دیانت عمومی ملل عالم باشد، دیانت صلح و محبت. او یک آخصوصیت 

وحشت و  ارعاب  بدون است تصرفاتش در قلوب مردم حیطه و میدهد تعلیم را پیامبر واقعی است که اخوت و رحمت

ح شدیم و میدان ت"ما زخمی شدیم ولی فا، گفته شده .....: مبر بودن نکرده استبدون تسلیحات است گرچه او ادعای پیا

برای رحمت مردم مقام افرادی که شایسته و نمودار هیچوقت و این بیان  "جنگ ما هیچوقت با خون کسی رنگین نشد.

 .، نمی شودکشند بلکه کشته شوندبفرستاده شدند که مردم را 



 ش در جریان استو اشک که نور دهد قطره قطره از ذاتش می بخشد را فدا می کند:  جانشگفت " شمع  ، کهعبدالبهاء

نکه آدر حقیقت مانند یک مشعل فروزان سوخت بعد از  مضمون بیانات" او - است برای شماتمثیل این یک نمونه و 

 زاران مشعل دیگر را در جهان روشن کرد که نورافشانی کنند.ه

الزمه   ید،آحاصل کند و به حرکت از این جرقه منتشر شود؟ برای اینکه دنیا حرارت  واندو اما چقدر حرارت و نور میت

تش و شعله روحانی والهی که دنیا را روشن کند آیک  شعله ور است،  بهاءهللادر روح   ی است کهتشآ اش دست یافتن به

 نرا حرارت بخشد.آو در عین حال 

عبدهللا جودت استخراج و  از میان ده ها مقالۀ را دو و  یک های ضمیمهنجاتی الکان،   ،به زبان انگلیسی مقاله ۀنگارند

تنظیم نموده و مراجع و مآخذ هر بندی را که در مقاله ذکر کرده براساس روش علمی و معمول درج نموده است. در این 

ارند مقال امکان درج جزئیات این منابع بواسطه تطویل کالم غیر مقدور است و خوانندگانی که توجه به جزئیات د

 میتوانند به اصل مقاله رجوع کنند. 
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