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 مصحح پيش نوشتار
نفوس عالي محل،  برو اصالن غايت سعي وادب، مانند نور مهر عالم افروز از پيش طارق رواق روز هويدا است كه مالمت

از بارگاه پادشاه ازل، خلعت استحقاق عقد و حل يافته اند وخود اين ديباي دولت شأن را كه نصيب برده اند، بردوش 

همت ممتاز داشته اندو او كه خلعت بخشش را چون پالس كارخانه ادبار، پاي انداز از تن پرستي و دنيا دوستي نمود، 

ا، به سم كشنده ممزوج ساخت، عدوي يقيني را محب حقيقي انگاشت، ميان كمال شربت عيش بقا را در كاس هوس وهو

فضل وعقل ،واختالل حال نقص و جهل كه تفاوتِ روشن است فرق ننهاد، خلوتِ با بدان را برانس نيكان مي گزيند، نتيجه 

ق دل ورواق خاطرشان طالع اش به يقين آه وافسوس است. واگر بَدرِ حصول دانش وايمان المع شود، آفتاب سعادت برطا

گردد، در تيز بازار هرج ومرج، ابواب امتياز اراذل دون، از اكابر ذوفنون مسدود گردد، امت سعادت كه گرفتار شقاوت و 

دسائس شده اند، دُرر غرر مواعظ و نصايح اهل فضل كه افاضل زمانند وصاحبان عقل را كه عقالء دورانند، قرطۀ گوشِ 

ماير را از رقوم هواجس نفساني و نقوش وساوس شيطاني گمراهان بپردازند، به اين زيانِ ضررخيز هوش سازند، الواح ض

پي برند، بستان احوال و گلستن اقبال فريب خوردگان صوفي و شيخي، وهابي وبابي، ازلي و بهائي از نكباي نكبت شيادان 

برساحت حال و فضاي  -جان عالمان فداي مقدمش كه روح و -فريبكار در امان ماند، خورشيد التفات صاحب عصر و زمان

برساحت حال و فضاي منال المع گردد، پاي همت درحرم  -منال المع گردد، پاي همت درحرم جان عالمان فداي مقدمش

( كه منتهاي مرام اهل نهي نهاده، آثار آثام وذلت به آب ميزاب رحمت 79سوره آل عمران: « ) مَن دَخَلَه كانَ آمِنا» حرمت

محو گردد و توفيق طاعت و استطاعت عبادات، به بازوي انكسار و نيروي استغفار فراهم آورد، التجاء به امام كائنات، 

برد، گوهر فيض، بل فيوضات رحمت و نعمت خيزِ توجه آن زمين كرده به تنم مطهر  -ارواحنا فداء -حضرت صاحب زمان

ساخته، در بوتۀ سينه آتش سوز دل و دم آه گداخته به سكه  و فلك كرده به جان منور از سمات جبل عرفات مستخرج

 شهنشاه كون ومكان، رب ارض و امام اهل سماء آراسته، در تيز بازار ميناب مني، سلطه بقا وامتعه عقبي سازد.

 زيادت برين گلِ چهره حوصله شما را به شوك نوك قلم ريش نساخته، كه هشدار داده اند:

 حل اين نكته   بدين  فكر خطا  نتوان  كرد   دانش ماستمشكل عشق  نه در حوصلۀ 

  خاك پاي شيعيان

 علي امير مستوفيان

 6837ارديبهشت  61
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 به تبعيت از نيكو
كه در بخش هاي متعدد، موضوعات الزم و ضروري مورد بحث قرار گرفته است و راقم نيز در « فلسفه نيكو» با مطالعه

چاپ آن را نصيب برده ام، به مناسبت هائي مطالبي را به تناسب آنها به صورت پيش سرآغاز رسائلي كه سعادت تجديد 

 »وادارم كرد به تبعيت از مرحوم نيكو كه بخشي از كتاب حاضر را به  -كه انشاء اهلل مفيد افتاده باشد -نوشتار داشته ام

 اختصاص داده، فشرده اي پيرامون اين بحث داشته باشم.« راهزنان دين

ديني، همواره از دو مهمّ استبداد وانحرف در رنج و عذاب بوده وآثار تلخ آن در جان تاريخ ملت ها رسوخ كرده جوامع 

وباقي مانده است. وامروز كه درآغاز هزاره سوم ميالدي وتقريبا اواسط هزاره دوم هجري قمري قرار داريم خشونت ، ترور 

ر سلطه جو حق حيات و حرمت و كرامت ذاتي بشر را ناديده مي واعمال زور، مسئله مشترك عصر ما شده است. استكبا

انگارد ،ترديدي نيست اگر ره چنان نرويم كه رهروان رفته اند، گرفتار راهزنان دين مي شويم كه به نظام و شيوه هاي 

 ظالمانه سلطه گرانه ، به نام دين بر سر راه انسان معنويت گرا كمين كرده اند.

ين شده ي خود، آمادگي دارد دين و يا برداشت واقعي از دين را كنار بگذارد، چون گرفتار بشر كه براساس طبع عج

وقتي  باشد. -كه جوهره اديان آسماني است -راهزنان معركه گير مسلكي گرديد، ترديدي نيست اگر در پي معنويت الهي

متوجه مي گردد حقوق وكرامت واقعي او با مسأله دردناكي مانند زير پا گذاشتن قداست و تعالي دين مواجه مي شويم، 

مورد سوء استفاده ابليسان آدم رو قرار گرفته است. اگر گرفتار اباحه گري و الئيتيسته والئيسم نشود، دين را كنار مي 

گذارد. در واقع استعداد او در مسيري كه به تركستان منتهي مي شود، صرف مي گردد. در نتيجه دامنه انتخاب صحيح 

ن كه محدود مي شود، بل به طور كلي از بين مي رود و به انزوا كشيده مي شود كه دايره دينداري براي او كوچك او نه اي

شده، به ظواهر سرگرم مي شود. ميل به تجسس، وجودش را پُر مي كند. از ياد وخاطر مي برد كه جوهر دين امري متعالي 

 و مقدس است وبا عملكرد فرقه داران تفاوت فاحش دارد.

كار آدمي زاده كه به اين جا رسيد، از دلسوزان دين واز كساني كه دغدغه توسعه دين مداري رادارند، براي او كاري 

ساخته نيست. در حقيقت راه تحول مثبت در انديشه ديني براي او مسدود مي شود. كه چنين سرنوشتي نتيجه اش اين 

نخواهد داشت، تحت تأثير هياهو و جنجال هاي مسلكي كه فرقه است، خرد در انتخاب راه و راهبر، به دل و قلب توجه 

ها جهت رشد خود به راه مي اندازند، قرار گرفته، در پي اويي كه تحت تأثير تبليغات قرار گرفته، نظرش را جلب كرده، 

نج خواهد انداخت به عضويت آنها درمي آيد. ولي چون جوهر ثابت دين، لطمه نمي خورد، يقينا زندگي فرقه اي، او را به ر

 و وسيله بازگشتش به آغوش دين را فراهم مي سازد.

 رهزنان دین
عالوه براين كه نوع تلقي انسان از دين و دينداري، مايه آسيب زدگي و آفت پذيري دين ودينداري است، جمع نشدن 

وك ديني است، در حكمت هاي مراحل دينداري كه دربرگيرنده انديشه، معرفت،باور وايمان ديني و نيز اقرار، رفتارو سل

ناختن يعني: ايمان، ش« ) اإليمانُ مَعرفَه بالقَلب وإقرار بِالِلسَانِ وَعَمَل بِاألركَان» آمده است: –عليه السالم  -امير بيان، علي

( به طور حتم و يقين اگر ايمان به 229به دل است واقرار به زبان وعمل به آنچه دستور داده شده) نهج البالغه، حكمت 

 دل نباشد دينداري در اقرار به زبان خالصه شده است.

رديدي نيست اين نتيجه درست فهميده نشدن جايگاه دين در ارتباط با انسان است، همه مباني ديني را به زبان قبول ت

داشتن و فرائض دين را انجام دادن، لكن به دل مؤمن نبودن مي باشد، يعني دل، نامسلماني بيش نيست. نتيجه، فهمي 

ان شكل مي گيرد. ترديدي نيست چنين فهم و دريافتي راهبر آسيب ديده و دريافتي آفت زده از دين است كه در انس
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يرِ المُتَعبّدُ عَلي غَ» به مقاصد دين نيست. بلكه گرد خود گشتن وراه به جايي نبردن است ؛ كه اميرمؤمنان فرموده اند: 

( متعبّد 242ي اكبر غفاري: االختصاص ، شيخ مفيد، تصحيح و چاپ مرحوم عل«) فِقه كَحِمارِ الطاحُونَهِ يَدُورُ وال يَبرَحُ 

بدون فهم] عميق[ مانند خر آسياست كه به دور خود مي گردد و راه به جايي نمي برد، يعني انسان مانند ويتريني مي 

شود كه دين را به نمايش گذاشته و خود نصيبي از آن ندارد. وبايد دانست چنين ديني كه بي بهره از روح و حقيقت دين 

 . مهمّ اين كه انسان را در دسترس رهزنان دين قرار مي دهد.باشد، به كار نيفتد

شخص را نخست به دام رهزنان دين مي افكند، سپس خود از جمله رهزنان دين مي شود. چنانكه يحيي صبح ازل 

وحسينعلي نوري نخست صيد رهزني مانند گينياز دالگوركي شدند وآنگاه خود به راهزني دين پرداختند. در صورتي كه 

يعني: دين را پناه خود كرده باشد.) غرر « ) وَ اجعَلِ الدِين كَهفَكَ» ر ايمان از زبان آنها به قلبشان رسيده بود، مقاماگ

( را نصيب مي بردند؛ نه صيد رهزنان دين مي شدند ونه به فساد راهزني دين گرفتارمي آمدند كه علي 2/226الحكم : 

)يعني: دين را پناه خود كرده باشد)غرر الحكم: « صِيانَهُ المَرءِ عَلي قَدرِ دِيَانَتِهِ» فرمودند: –عليه السالم  -اميرالمؤمنين

يعني با شكسته شدن حريم هاي دين و دينداري، همه « ( نگهداشت انسان] از گناهان[ به اندازۀ دينداري اوست.4/266

در اطاعت و فرمانبري او، بنده اي را ماند  چيز آدمي در معرض آسيب و آفت قرار گرفته فرد را طعمه رهزنان دين نموده

ه منافات دارد كه فرمود -سالم اهلل عليهما -كه بدون قيد و شرطي مطيع شود واين با فرمايش حضرت علي بن ابيطالب

 ت آفريده است.( بندۀ ديگري مباش كه خداوند آزاد86نهج البالغه: نامه « ) وال تَكُن عَبدَ غَيركَ وَ قَد جَعَلَ اهللُ حُرّا » اند:

اين بندگي، مقدمه اي است كه با اغفال ديگران، عده اي را به بندگي خود درآورد و گوش به فرمان خود سازد. اين بدترين 

است كه چون با « ( اي دشمن خويش 27يا عُدَيً نَفسِه) نهج البالغه: كالم » نوع دشمني در حق خويش و تعريفي از كالم

ابع دنياي راهزني قرار داد، گرفتار او خواهد شد، چنانكه علي محمد شيرازي اجازه داد خود دشمني كرد، دينش را ت

كينياز دالگوركي دينش را دستكاري كند،؛ به بدترين بدنامي گرفتارشد. زيرا تبعيت ويرانگر، هويتي براي انسان باقي 

شيرازي كه تحت تأثير جاسوس روس  نمي گذارد، آدمي را تهي و بي محتوا مي سازد، چنين انساني مانند علي محمد

 قرار گرفته بود، از سر تقليد كوركورانه وپيروي جاهالنه به هر كاري تن مي دهد وهر ناروايي را مرتكب مي شود.

حتي پيروي از اهل دانش، بايد با بينش و فهم عميق باشد، زيرا در غير اين صورت، انسان ها در قالب پيرواني بي بنيه و 

ي فكري درخواهند آمد كه در رويارويي با نخستين شبهه ها ،گرفتار عوارضي مخربّ براي دين ودينداري فاقد بنيادها

خود مي شوند. وچنين چيزي خالف بيّن دين و دينداري است. منطق دين اجازه نمي دهد مردمان ،كسي را چشم وگوش 

ن جهان وآن جهان است، به لحاظ چنين بسته دنبال كنند ،چون چنين تبعيتي در منطق دين موجب تباهي زندگي اي

خطري جبران ناپذير شناخت هاي قلبي و مالك هاي عقلي وعمل نمونه هاي عيني دين اجازه پيروي كوركورانه، 

 فرمانبرداري جاهالنه و سرسپردگي مرسوم در صوفيه و شيخيه، بابيه وبهائيه را به اهل ديانت نمي دهد.

يني فرد را متزلزل مي نمايند، سپس قالده پيروي از شيطنت هاي خود را برگردن او ولذا راهزنان نخست پايه اعتقادي د

 مي افكند وبه همان سو مي كشاند كه براي آن منظور به اغوا و فريب مردم پرداخته است. 

آري، در منطق دين، سرسپردگي وچشم وگوش بسته دنبال كسي رفتن، پيروي كوركورانه نمودن، به هيچ وجه اجازه 

 »ده نشده؛ زيرا بسياري از آسيب ها به دين و دينداري از اين باب است. استاد شهيد مرتضي مطهري نيز اشاره دارند دا

تقليد ممدوح و مشروع، سرسپردن و چشم بستن نيست، چشم باز كردن ومراقب بودن است، وگرنه مسئوليت وشركت 

 فرموده اند.(ديده شود مطالب جالبي  79،اگر  78درجرم است.) ده گفتار: 
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در صورتي كه راهزنان دين، مردمي كوردل مي باشند، گوش هايشان در شنيدن حق ناشنوا است وديده هايشان در ديدن 

آن نابينا. كساني كه حق را از باطل مي جويندوبا اطاعت مخلوق، راه معصيت خالق را طي مي كنند، استمداد از غير خدا 

هم از كساني كه حقايق دين را مشتبه ساخته، آن را با باطل درآميخته اند. با چنين درراه رسيدن به خدا نموده اند، آن 

عملكردي دين ودينداري را از مسير واقعي خارج نموده باعث ظهور گمراهي و گمگشتگي مي شوند. پيامبر اكرم فرموده 

ده كه تو را از راه دوستي باز مي دارد، اند: خدا به داود وحي كرد كه ميان من وخودت، عالم فريفته دنيا را واسطه قرار م

( محمدبن عبدالوهاب مؤسس وهابيت كه اسالم را به خواست 6/14كافي: « ) زيرا آنان راهزنانِ بندگانِ جوياي من اند.

انگليس دستكاري كرد، كاظم رشتي ، جاسوس دو امپراطوري روس تزار و عثماني كه هم در ادامه شيخ احمد احسايي 

ه صورت فرقه اي رواج داد و هم علي محمدشيرازي را براي ادعاي مهدويت تحريك كرد. بابيه نتيجه آن تفكر او را ب

انحراف و بهائيه كجراهه اي درآن بيراهه گرديد وديگراني مانند اينها كه دين و دينداري را در جهت منافع خود تحريف 

دشمنان اسالم را به دين هموار نمودند. اين گروه را نه مي  نمودند، به نام دين ودينداري خود را تأمين كردند و راه ورود

توان جاهالن و ظاهر گرايان و نه كج فهمان وخشك مغزان فرض كرد كه به سبب جهالت وظاهر گرايي وكج فهمي وخشك 

 مغزي خويش مفاهيم دين را دگرگون ساختند. اينان دين فروشاني هستند كه حيثيت ديني و ملي خود را جهت آبادي

يًرُوا ...فَغَ:»  -عليه السالم -دنياي خود در اختيار اجنبياني چون روس تزار و انگليس نهادند. به فرموده حضرت امام صادق

( دين خدا را تغيير دادند 641اختيار معرفه الرجال) رجال كشي( :ش /«) وَ بَدًلُوا و حَرًفُوا وَ زَادُ في دينِ اهللِ و نَقَصُوا مِنهُ

 ري ديگر مبدل كردند و تحريفش ساختند و بدان چيزهايي افزودند واز آن مطالبي كاستند.وآن را به ام

به تعبير علي اميرالمؤمنين ، نخست پوستين اسالم را وارونه كردند و پوشيدند؛) لُبِسَ اإلسالمُ لُبِسَ الكفرِ و مَقلدا ) نهج 

تخدير گرا وگمراه كننده است، هر كجا مانند شيخيه  ( كه اين خاصيت تحريف است وچون دينِ وارونه613البالغه خطبه 

ركن بي اعتبار شيخيه، كه علي محمد باب به آن دين سازي « ركن رابع»دين تحريف شود، دين سازي مي گردد. مانند 

ه بود، دكه علي محمد به زبان آور« من يظهره اللهي» كرد وپله پله تا مرتبه الوهيت باال رفت. در فتنه باب با استفاده از 

 حسينعلي بها ادعاي خدائي كرد ، به راهزني پرداخت.

 »ولي نبايد فراموش كرد مسلك سازان خدمتگزار استعمار، در زمرۀ همان بدكاراني هستند كه علي اميرالمؤمنين فرمود:

) نهج البالغه: « دين در دست بدكاران گرفتار بود؛ درآن، كار از روي هوس مي راندند وبه وسيله آن دنيا را مي جستند.

( امام از كساني سخن مي گويند كه جز به منافع دنيايي خويش نمي انديشيدند، دين و دينداري نيز بهانه اي 28نامه 

 است در دست آنان تا بهتر دنياخواري كنند وتحت تظاهر به آن، دنيا طلبي خويش را تحقق بخشند.

 اندر آرند  پيشبجويند  ودين    زبان  كساني  از  پي   سود  خويش  

 (841)شاهنامه حكيم فردوسي، چاپ قطره: 

( اي 818مجموعه ورام: « ) ايُّها الناسُ دينَكُم دِينَكُم» ودر قبال اين گروه، بايد از دين خود پاسداي كرد كه فرموده اند:

 له كننده با راهزنان دين مي باشدمردم مراقب دين خود باشيد. زيرا دين سخت ترين مقاب

 ضرکتاب حا

بامطالعه اين اثر كه هيچگاه نبايد به وسيله خدعه ها وتزويرهاي بهائيت به تاريك خانه فراموشي سپرده شود، متوجه 

خواهيد شد مؤلف بزرگوار آن در مسير و جهت ماهيت استعماري فتنه باب و بهاء موشكافانه، ديده هاي خود را شرح و 

كارانه بدترين دغلبازان شياد، آگاهانه ايستاده ،از كناردام و دانه آنها به بسط داده تا ناآگاهان در مقابل ترفندهاي فريب
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كه دست ساخته استعمار است آشناشده، به آن، خود وديگران رااز « شبه دين»و « دين»سالمت بگذرند. وبا تفاوت هاي 

 نند.وشا هستند، حفظ كشر معركه گيران حقوق بگير انگليس فريبكار كه در خدمتگزاري به آمريكايي دغلباز نيز ك

آري، مرحوم نيكو مانند رفيقان خود آيتي و اقتصاد، فضل اهلل مهتدي و ديگران كه شجاعانه پشت به بهائيت قائل كردند، 

با تأليف و سخنراني به اين مهمّ توجه داده اند، مسلك هاي استعماري يا فرقه هائي كه با تاريخ همراه آمده اند، نمي 

درجامعه انساني مطرح شوند. درواقع دانشمند شجاع مرحوم حاج ميرزا حسن نيكو خواسته « دين»وانتوانند به نام وعن

است در كنار شكافتن فتنه استعماري باب وبهاء به خطر راهزني ديني و راهزنان دين اشاره كرده باشد كه الحق از عهدۀ 

نوشته افشاگرانه مرحوم آيتي كم ندارد، بايد « لكشف الحي» آن به خوبي برآمده است. واگر نگوئيم از كتاب گرانسنگ 

 بپذيريم تكميل كننده اي ضروري آن اثر هدايت گر مي باشد.

« پدر پيام»و « خاطرات» تأليف ميرزا صالحب اقتصاد مُبلغ زبر دست بهائيت و« ايقاظ» و« كشف الحل» اين كتاب مانند

اينجانب توسط انتشارات علم در تهران منتشر شد.( كاتب  با تصحيح« صبحي) كه در جديد چاپ به نام انحطاط و سقوط

مخصوص عبدالبهاء به حقايقي كه درون شبكه جاسوسي بهائيت، آن هم در مركز آن مي گذشته، اشاره كرده اند. جزئيات 

 وقايعي كه تكان دهنده ترين جنايات و وقيحانه ترين بي عفتي هاي تاريخ است.

ت بهائي بودن وتظاهر كردن به اين فرقه گمراهِ گمراه كننده را ندارند، اين است: اگر مسأله خطاب ما به بهائياني كه مأموري

ادعاي امامت، پيامبري و خدائي كه بسيار خنده آور است، براي شما اهميت ندارد، اين اراجيف را مي پذيريد. اگر از نعمت 

از تجاوز پدر به دختر، تجاوز برادر به خواهر، تجاوز شعور سالم، شرف انساني برخوردار هستيد، با مطالعه گزارش هائي 

فرزند به مادر، تجاوز مُبلغ مسلك بهائي به پيرو آن، تجاوز مبشر بهائيت به اتباع مسلك، مهم تمام كساني كه در عالي 

تعفن الشه م ترين جايگاه بهائيت قرار داشته اند، به انحراف جنسي شوقي افندي اشاره كرده اند، باز حاضريد بر سرهمان

 روزگار بگذرانيد.

وما به اعتبار اينكه فريب خورده اي بي تفاوت از كنار اين گزارش هاي ضد شرف انساني مي گذرد، بگوئيم از مقامِ انسانيت 

 به اسفل السافلين بي غيرتي افتاه است. خطا نكرده ودشمني هم نشده، بلكه به واقعيتي اشاره نموده ايم.

 

 شرح حال مؤلف

 م جناب دکتر احسان اهلل نيكوبه قل

در بروجرد چشم به دنيا  6227والد بسيار گرامي )فقيد سعيد حسن نيكو( از صلب جعفر و بطن حوريه در دهم حوت 

 گشود. پدر ومادرش از خانواده بزرگان وخيلي باايمان بودند، وجدش حاج آقا عباس، مردي عالم و نيكخواه بود.

وفراگرفتن علوم قديم وجديد، ادبيات فارسي وعربي را نزد علماي شهر خود آنچنان تكميل بعد از طي دوران كودكي، 

 كرد كه مورد توجه واقع شد و بعضي از محافل ادبي واجتماعي در حوزه خود تشكيل داد.

 ايطي دو سال، مسافرت هائي كه براي حج بيت الحرام ،به مدينه، نجف، كاظمين و ساير بالد نمود، فرصت خوبي بر

 تكميل معارف اسالمي پيدا كرد.

در جريان مشروطيت به كمك مجتهدين حوزه هاي علميه، رجال با تقواي پايتخت و آزاديخواهان برخاست و با نطق هاي 

گرم وآتشين، وخطابه هاي خوب و دلنشين، آنچنان رفقاي همشهري خود را به اصول مشروطيت آگاه ساخت، كه اكثر 

 از هواداران و پرچمداران جدي و واقعي نهضت مشروطيت شدند. « بروجرد»علماي آن خطه 
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با ادعاي علي محمد باب و ميرزا حسينعلي بهاء اهلل، و ضعف حكومت قاجار، به حدي ولوله )ظهور( در مردم شيوع پيدا 

 واقع گرديد. ازكرد كه موضوع بابي و بهائي از مهمترين مسائل روز به شمار آمد؛ تا اينكه مورد توجه همه محافل ديني 

اين جهت والد به تهران احضار شد و خدمتي را تقبل كرد كه چندين سال براي تحقيق و مطالعه در موضوعات مورد نظر 

 به خارجه) شرق وغرب( مسافرت هايي نمايد. ودر طول مسافرت هاي مزبور زبان انگليسي را كامل كرده وارد و فرا گرفت.

ن به خدمت معارف وارد شد وبيش از سي سال در اكثر دبيرستان ها ) فرهنگي وارتشي( پس از مراجعت به ايران، در تهرا

به تدريس علوم دين، ادبيات فارسي و عربي اشتغال ورزيد. وبراي اينكه فرصت كافي جهت تنظيم وچاپ ونشر تحقيقات 

دات خود را] نسبت به چندين ساله خويش داشته باشد، از خدمت در دانشگاه صرفنظر كرد وحاصل مطالعات ومشهو

 رح زير:به ش« در فلسفه فريب زدن و فريب خوردن» شبكه جاسوسي بهائيت[ متناوبا طي چهار  جلد كتاب فلسفه نيكو 

 سال قبل[ 38چاپخانه خاور]  6811صفحه درآذرماه  672جلد اول -6

 سال قبل[ 32چاپخانه خاور]  6819صفحه در تيرماه  224جلد دوم -2

 سال قبل[ 97چاپخانه فرهومند]  6861صفحه در مهر ماه  222جلد سوم -8

 سال قبل[ 14چاپخانه تابان]  6822صفحه در فروردين ماه  279جلد چهارم -4

تقريبا در هزار صفحه به طبع رساند ومنتشر ساخت، كه ازآن چاپ هاي عديده به عمل آمد وجلد اول آن به انگليسي 

 ترجمه شد.

ونيل به درجه بازنشستگي ، چون بيشتر فراغت داشت، اكثر در كتابخانه شخصي خود بعد از سي سال خدمت فرهنگي 

مشغول مطالعه شد و عالوه بر تصحيح نوشته هاي ديگران، مقاالت متنوع ادبي، ديني و اجتماعي در اكثر روزنامه ها 

 ح ريز كرد.طر« پيام نيكو» ومجالت پايتخت نوشت. و جلد پنجم فلسفه نيكو و جلد ششم آن را به نام

در طول حيات، داراي هشت فرزند شد ودرتعليم وتربيت آنان همت گماشت و ارشاد و نصيحت ايشان را برهرچيزي مقدم 

 داشت. تا به مرور هر يك رابه ثمر رسانيد.

دست . ق بر اثر عارضۀ سكته، اكثر سالمت خود را از ه 6883نامبرده، پيوسته از نعمت سالمتي برخودار بود و در سال 

 6832. ش برابر با هيجدهم ماه مبارك رمضان ه 6846داد و ضعيف شد. تا بامداد روز چهارشنبه بيست وچهارم بهمن ماه 

 .ق به دار باقي رحلت نمود.ه

 مزارش در امامزاده عبداهلل، آرامگاه خانوادگي نيكو است.

 چاپ حاضر
ساير آثار مبلغان برجسته بهائيت كه از اين مسلك  اين ميراث بي مثل و نظير مرحوم حاج ميرزا حسن نيكو مانند

استعماري توبه كرده اند، روزگارِ پرحادثه اي را پشت سر گذاشته، تا اين كه آخري بار توسط انتشارات فراهاني به چاپ 

 رسيد ومورد استقبال و استفاده قرار گرفت.

بخانه آيه اهلل العظمي مرعشي نجفي مهمّ تر نسخه در چاپ حاضر كه با چند نسخه كتابخانه مدرسه مباركه فيضيه و كتا

منحصر به فرد كتابخانه شخصي مرحوم آيت اهلل العظمي حاج سيد ابراهيم ميالني نيز تطبيق شده است، اقدامات زير 

 صورت گرفته است:

 عالمت گذاري نگارشي بدون هيچ دخل وتصرف در متن كتاب.-6

 در متن.معني لغات در پاورقي يا ميان دو قالب -2

 رجال شناسي.-8
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 تذكرت ضروري كه الزم به نظر مي رسيد.-4

 مدارك روايات.-2

 اعراب گذاري آيات و روايات وجمالت عربي-1

 ترجمه آيات و روايات وجمالت عربي-9

 توضيحات تكميل كننده نظريات مؤلف-3

 شناسائي سرايندگان اشعاري كه مورد استفاده مؤلف قرار گرفته است.-7

است ذخيره اي براي راقم، وسيله هدايتي براي فريب خوردگان و مغفرتي براي مؤلف بزرگوار آن و افتخاري كه اميد 

 جهت خاندان محترم نيكو باشد. 
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 جلد اول

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
كنم :ادعوتي استجب لكم: دعا كنيد تا اجابت 11مؤمن/« ) اُدعُوني» منت خدائي راست كه كليد مكرمت و مفتاح رحمت

را به رويشان بگشايد، ونفوس مطمئنه را، با « اَستَجِب لَكُم» شما را(  را، به دست عبادش سپرد، تا دروازه نعمت و كرامت

به  81فجر/« ) وَ ادخُلي جَنًتي » ( مأمور فرمود، تا در حديقه غناء و روضه نعماء27فجر/« ) فَا دخُلي في عِبادي»فرمان 

 .بهشتم وارد شو(  وارد گردند

ودرود و صلوات، بر روان پاك انبياء مرسلين و اولياء طاهرين او باد، كه هر يك خورشيد آسمان هدايت و چراغ شبستان 

كرامت بودند، وعباد را به راه صواب وطريق رشاد) راه راست( آموزگار شدند،وبه پروردگارشان نزديك نمودند، خصوصا 

كه در مناجات ها وادعيه خود، طريق  -صلوات اهلل عليه -زين العابدينسيد الساجدين وامام المتقين علي ابن الحسين 

تضرع و ابتهال ) با ناله و زاري دعانمودن( به درگاه حضرت ذوالجالل را اَنسان اداء فرموده كه نشايد ]وصف آن[ گفت: 

تجسم روح و تمثل جان آن كلمات وعبارات تنها سحر حالل و به لطف و رواني آب زالل است، بلكه بايد گفت: اگر به 

قائل گرديم، عبارات آن ادعيه و مناجات، طلعات جمال رب العباد و قطعات روح و فؤاد ) قلب( است، كه مستقيما در 

ارواح و افئده) جمع فواد( اهل ايمان تأثير مي كند وآنان را به حضرت سبحان و ملك منان) پادشاه وسلطان نعمت دهنده( 

 رابطه مي دهد.

ينجانب به اشاره دوستي عزيز، در همين شب اول ماه مبارك رمضان يك هزارو سيصد و شصت و شش هجري، اين است ا

شروع به ترجمه] صحيفه سجاديه[ نموده و تا آخر ماه به اتمام رسانيد. تا آنان كه به لغت عرب آشنائي ندارند و نمي 

ناول كنند، و چاشني آن را، از همان عبارات عاليات توانند آن مائده  سماوي) طعام آسماني( را در ظروف همان حروف ت

 دريابند، به حكم:

 هم به قدر تشنگي  بايد  چشيد   آب دريا   را اگر   نتوان  كشيد  

با آنكه آن معاني،دراين اواني نگنجد، وآن لئالي در اين پنده بالي نزيبد، براي محروم نشدن برادران فارسي، آن شراب 

، ومعاني منظور، را در اين پيمانه سفالين، و ظرف ننگين كه هرگز لياقت و قابليت آن مظروف را ندارد، طهور، و لئالي منثور

 تقديم جامعه مي نمايم.« به نام ترجمه »ايراد نموده و 

حس كنجكاوي وحقيقت جوئي در بشر از ودايع طبيعيه است كه پيوسته مي خواهد حقيقت را احراز كند ومراحل دانش 

ا بپيمايد تا باالخره به سر منزل مطلوب برسد وشاهد مقصود را درآغوش بگيرد. اين است كه در وادي طلب و ادراك ر

 حيران وسرگردان و در بيابان تريك و اوهام افتادن وخيزان با قافله اي كه رهسپار ديار مقصود است مي رود.

توري نداشته، بلكه پيش آهنگ قافله خداجويان چون مدتي طي طريق مي كند وبه عقيده خود با آنكه در سلوك قصور و ف

بوده] ولي[ هنوز بارقه حقيقي نديده است، بالطبيعه كسل مي شود وافسرده مي گردد و آرزومند است راهي نزديك تر 

 يپيدا كند يا هادي و دليلي چابك تر بجويد تا او را به سر منزل مراد برساند. از اين جهت تضرع و زاري و ناله و بي قرار

 چنين سالكي بيشتر، و آتش طلبش شديدتر مي گردد.

در اينجا است كه بعضي از راهزنان و غوالن بيابان مترصد ) منتظر( وقت و منتهز) غنيمت شمارنده فرصت( فرصت اند 

 كه چنين كسي را اغوا كنندواز جمعيت جدا نمايند وبه دام بياندازند. به اينمعني كه به او بگويند:
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اي خسته، چه وامانده اي كه من هادي سبيلم. اي تشنه ، چه تشنه اي كه آب زالل گوارا  را دارم. اي گرسنه، چه ايستاده 

اي كه خوان مهيا و قُوت مهنا) گوارا و خوش( آماده براي تو است. چرا در اين ظلمات توقف كرده وبه چشمه حيات ره 

 اطاعتم كن تا هدايتت فرمايم.  نبرده اي. هان اجابتم كن تا داللتت نمايم و

البته ساده لوحاني كه تشنه حقيقت است توقف نكند، وبيچاره اي كه اسير خرافات است درنگ وتأمل ننمايد و به 

قيادت]رهبري[ غول بيابان تن مي دهد وبه هدايت او به طلب آب موهوم، روبه سراب معلوم مي رود، اي روانش شاد ! چه 

 خوش سرود:

 تا غول  بيابان  نفريبد   به   سرابت  سراب در  اين باديه  هشداردور است   

اينجاست كه آن غول فريبنده پيروي و متابعت آن سالك سبيل سراب را كه هنوز لبش به قطره آبي ترنشده، غنيمت 

دومي و سومي  اطاعت( و متابعت او را برهان عظيم براي خود قرار داده، بدين واسطه -دانسته و مطاوعت) فرمانبرداري

 را مي فريبد و به عقب خود مي برد.

در اين اثنا يكي از آن پيروان را اجل در رسيده و لب تشنه از نعمت حيات محروم مي شود و اوالدش،جز به غول بيابان 

رف، سوره زخ« ) م مُهتَدونانا وَجَدنَا آبَائَنا عَلَي اُمًه واِنا عَلَي آثارِهِ» ،به چيز ديگر انس نگرفته، واز عوالم ديگر بي خبرند:

، ترجمه: ما پدرانمان را به عقايدي يافتيم در پي آنها مي رويم و برهدايت هستيم.( را مي سرايند،وكامال بندگي 22آيه 

غول را نسال بعد نسل و بكرا بعد بكر) بكرا بعد بكر يعني تازه به تازه( معترف مي شوند. ويكي ديگر در نهايت خستگي 

قافله كه به سراب مي رود، هست و چندان اطاعتي از غول نمي كند واو را مفترض الطاعه) اطاعتش واجب و افسردگي با

است( نمي داند، غول نيز از او متوقع اطاعت و انقياد نيست؛ بلكه منتظر است او را درگذرد و از اوالدش مانند اولي نتيجه 

 بگيرد.

غ هوا را اگر كسي شكار كند و نگاهداري نمايد، اصلِ غرض آن صياد قانون طبيعت بدين جاري است . حيوان صحرا يا مر

كسي كه  -از نتيجه آن حاصل مي شود كه كامال رام و مالي ]درآمد خيز[ مي شوند؛ و سومي) يعني غير از صيد وصياد

لكه ، بناظر بود حال تابع شد( پي مي برد آن نيست، بلكه سراب است. حيات نيست و ممات است. هادي سبيل نيست

 مكار( است. البته بر مي گردد و نادم مي شود. -غولي محيل ) حيله گر

در اينجا حضرت غول هم مجبور مي شود پيروان خود را از صحبت آن شخصِ برگشته، پرهيز دهد تا مبادا صحبتش) 

 صحبت آن برگشته( درآن ها تأثير كند وديگران را نيز از مطاوعت او ]غول[ باز دارد.

، بيان حقيقت است و به همين جهت است كه متاع مريدي و مرادي، مرشدي و مسترشدي) سالك و جوينده اين فلسفه

راه( تابعي و متبوعي ،بندگي و خدائي ، در بازار شرق، رواج گرفته است. به اين معني كه همان جهل و ناداني بشر، سبب 

لت ظهور مدعيان الوهيت) خدائي(  وربوبيت) ظهور و بروز مرشد ومراد مي شود. وهمان سرگرداني وحيراني او ع

پيشرفته( وممالك متمدنه اين بازي ها جلوه و رواجي ندارد. به عالوه  -پروردگاري( مي گردد. در ميان ملل راقيه) مترقّي

 اين مدعيان كذبه كه دكان پيغمبري و آئين گري باز كرده اند وآنان كه دام شوم مرادي و مرشدي گسترده اند، اينقدر

عميق نبوده اند كه در بدايت امر چنين نقشه اي را بكشند و فكري چنين را ابداع نمايند كه مقتداي جمعي شوند يا 

معبود گروهي گردند وبدين واسطه روزگار آتيه خود را ازآنها تأمين نمايند؛ بلكه خود، در ابتداء يكي از آن گمشتگان 

ي، مدتي چند دستخوش هوا وهوس غول ديگر بوده و كوركورانه او خسته وحيرت زدگان پاي شكسته بوده كه درآن واد

را متابعت مي كرده، وعاميانه ناشر افكار او مي بوده است. و وقتي براو معلوم شده گول خورده و غفلت كرده است تا 

 باركشي نموده، مركوب غول بيابان گشته كه ديگر رمقي به زانويش باقي نمانده است.
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را با قدمي لنگ و دلي تنگ مي بيند وبه اوضاع گذشته خود دريغ وافسوس مي خورد. وحسرت و اينجا است كه خود 

ندامت مي برد تا باالخره جبرئيل نفس او را به الهامات شيطاني و تسويالت نفساني) نفس وسوسه گر( ارشاد نموده وي 

كرده اند، او با ديگران بكند. وهمان خساراتي را را مامور مي كند تا همان معامله اي را كه در بساط مريدي و مرادي با او 

كه در بازار مرشدي و مسترشدي متحمل شده، از ديگران ده مقابل) ده برابر( بگيرد. وهمين است علت اصلي كه مي 

گويند: هر مقتدائي نسبت به مراد و مرشد خود بسي خدمت ها نموده، و هر مدعي مقامي نسبت به مبادي و قوانين ماقبل 

 در كمال خضوع و خشوع عامل بوده است. خود

پس واضح ومعين گرديد آنان كه به كذب دعوي راهنموني مي كنند وبه نفوس ضعيفه القا مي كنند كه جبروت وملكوت 

در آستين ماست، همان اشخاصي هستند كه خود اين فريب را از ديگري خورده ودر فن فريب زدن مجرب) باتجربه( 

زاياي غوايت) گمراهي( را شناخته، كمر به اغواي ديگران مي بندد وخسارات گذشته خود را از وماهر گرديده، طرق و م

 اين راه جبران مي كند.

واين قضيه چون قضيه طبيعي است، اختصاصي به دين سازان و شريعت بازان ندارد، بلكه مصداق او درهر فرقه مشهود 

ت، يعني حريفان به تقلب در قمار سرمايه او را ربودند، باالخره به اين مي شود. مثال قمار باز كه سرمايه اوليه خود را باخ

شخص معلوم مي شود كه به چه تقلباتي براو غالب آمده اند، همان تقلب را سالح خود قرار داده، به نبرد ديگران مي رود 

ا در راه طالسازي وكيميا بازي وداده ي خودرا ازديگران پي مي گيرد. ياآن ساده لوحي كه به واسطه طمع، اندوخته خود ر

داد، همان تقلبات را از مشّاق ) مشق كننده( اولي كه صياد او بوده آموخته،وهمان را اسلحه خود قرار داده، به شكار 

ديگران مي رود. پس معلوم شد در اين ميدان مبارزه كه كل اكل) خورنده( و ماكولند، خورده شده( يكي عنكبوت آسا، 

 نبيده ،وديگري مگس وار در او مي افتد.تاري از اوهام ت

 انما   االختالف   في الشبكات  كل  من في  الوجود  يطلب  صيدا

 )همه موجودان مطلوب صياد هستند، اختالف در شكارهاست.(

به طور ساده علت آغاز اينگونه دعاوي مشئومه) شوم ونحس( ذكر گرديد. اما اگراينگونه دعاوي باطله، با علل سياسي 

ام شود كه خداوندان سياست نغمه آن بوم شوم را براي سيادت) آقائي( خود واضمحالل) نابودي( ديگران مغتنم) تو

غنيمت داشتن( بدانند و وي را تأييد كنند، بديهي است چه تأثيراتي مي بخشد و چه آثاري از آن ظاهر مي گردد، علي 

 الخصوص كه پيرايه اي ) زيور وزينت( براو بستند.

سخن در بيان علل اصلي فريب خوردن و فريب زدن بشر بود كه چه وادار مي كند جمعي را براي گول خوردن و باري، 

اغوا شدن، وچه باعث مي شود بعضي را براي گول زدن و اضالل) گمراه( نمودن. هر چندنويسنده نظريات خصوصي ندارم 

تم كه به طايفه اي تعرض) اعتراض( كنم چرا حيوانِ وعداوت و بغض با احدي نداشته و ندارم، وابدا در اين مقام نيس

سواري ديگري شده ايد؟ ويا به ديگري اعتراض كنم چرا سوارآنها شده اي؟ چه، كه آن به سواري دادن مستعد ومايل 

است، واين به سواري كردن حاضر، وفاعل) عمل كننده( راكب) سوار شده( از مركوب) سواري دهنده( راضي ومركوب از 

خرسند. اين از او شاد واو از اين بهره مند. پس تعرضي ندارم . فقط براي اثبات مدعاي خود كه علت اصلي فريب راكب 

خوردن و فريب زدن باشد، يكي از مصاديق آن را كه طايفه بابيه وبهائيه باشد ودر اين عصر جلوه نموده، با فلسفه خود 

 گردد.تطبيق كرده، تا براي خوانندگان كامال روشن وثابت 

 اعتذار اول از تبعۀ بهاء اهلل

 )نسخه مرحوم آيه اهلل العظمي حاج سيد ابراهيم ميالني(
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البته همگي واقف و مطلعند، نگارنده در مدت كه با اغلب از شما استيناس ) خو گرفتن، الفت( والفتي داشته، جز]به[ 

متفاوت( با سيرت آدميت باشد سرنزده. واز  راستي و حقيقت نبوده و اخالقي از من كه مخالف روح انسانيت ومباين)

ايران تا سواحل چين ومصر و سوريه و فلسطين و بين النهرين كه با زن ومرد وكوچك و بزرگ بهائي مالقات وحشر 

نموده، از من ترك اوالئي) ترك اوالء مجازا يعني: خطا يا اشتباهي ناچيز( هم ناشي نشده، ونسبت به همگي شما از هر 

ال تنزيه) پاكي( وتقديس و طهارت بوده ام وهيچ كس نمي تواند بر خالف حقيقت سخن گويد و بر من خرده حيث در كم

 بگيرد. 

تا وقتي كه ديدم اسم مرا،محفل روحاني طهران در يكي از متحد المال ) متحد المال در اصطالح بهائيت يعني فرامين 

سم مرا درزمره خودتان ننويسيد. سپس به طهران وارد شدم وبه والواح( ها نوشته بود، فورا از شرق كاغذي نوشتم كه ا

محفل روحاني رفته و عرض كردم من بهائي نبوده ونيستم و معتقد به عقايد شما نخواهم بود. وچون مالحظه كردم، شايد 

ود و عقيده خ محفل روحاني به مالحظاتي كه دارند تبرئه و انكارم را منتشر نمايند، به هر يك كه رسيدم حتي المقدور

را اظهار نمودم؛ تا كار به جائي رسيد كه يك روز يكي از معارف) مشهورترين و معروفين( آنها رسيد وسالم داد، در 

جوابش عرض شد آشنايي من وتو در يكي از محافل بهائي بوده و سابقه اي غير سابقه محفلي نداشته ايم، اينك اگر سالم 

نونم وشايد بعدها من سبقت در سالم كنم،واگر براي آن است كه مرا عقيدتا از را به صرف عاطفه انسانيت كردي مم

خودتان) بهائيان( تصور كرده اي معذرت مي خواهم،من بهائي نيستم. واگر به عقيده شما بهائي نبودن كفر است ، زهي) 

ضي از دور ونزديك به واسطه آفرين( كفر! من راست مي گويم و كفر نه دروغ و ايمان. با اين وصف چون گمان بع -خوشا

اشاعه وانتشار حضرات درباره من تمايل به طريقه شما باشد، از اين جهت مجبور شدم كه مرام وعقيده خود را بدين 

كتاب انتشار دهم، نه آن كه خصومت و عداوتي با شما كرده باشم؛ چه كه من از بعض شما محبت وخيرخواهي ديده ام 

واده آن شخص اولي فريب خورده هستيد، مانندشوقي افندي ) رئيس سوم بهائيان بعد از واغلب شما را كه فرزند و ن

عبدالبهاء( كه نوه آن فريب زننده اولي است، تقريبا بي تقصير و بيچاره مي دانم. و مخصوصا از شخص شوقي افندي غير 

شود. ومحبت و پذيرايي نيز نمي تواند  از پذيرايي و محبت، چيز ديگر نسبت به نگارنده سر نزده كه مايه كدورت و مالل

مرام وعقيده كسي را محبوس كند، از اين جهت، نشر عقيده ومرام]مرا[ مجبور به تحرير اين كتاب مي كند واصل اين 

كتاب نيز بيان فلسفه فريب زدن و فريب خوردن است. وچون مجبورم براي اثبات فلسفه خود، طريقه بهائيت را تطبيق 

تحرير ناگريز مي شوم اسم بهاء اهلل ) اولين رهبر بهائيان( برده شود، ودر نظر شما چنانكه دستور داريد  نمايم، ودر طري

تصريح به اسم او حرام است، نگارنده نيز رعايت اخالقي نموده، تصريح به اسم نمي كنم، وليكن خداي بهائيان يا خداي 

و عباس « ميرزا» شركي است محقق، از اين جهت او را  مطلق نيز نمي توانم گفت؛چه كه اين كفري است مسلًم وآن

 خواهم نوشت. « ميرزا محمد علي»و غصن اكبر را « ميرزا عباس» افندي غصن اعظم را

 اعتذار دوم از برادران اسالمی
 به الاز نفوس زكيّه ) پاك( كه از نويسنده خواهش كرده اند در رد اين طايفه بهائي چيزي بنويسم ومشاهدات خود را كام

هوشيار نمودن( وتذكّر سايرين گردد، به دو جهت از اجابت چنين  -رشته تحرير درآورم تا سبب تنّبه ) آگاه ساختن

خواهشي معذرت مي طلبم: يكي آن كه هر چند مشاهدات و اطالعاتي دارم كه در حقيقت براهين قاطعه براي ابطال 

نمي كنم، چه كه اين وظيفه ديگران است. وبه عالوه قلم عاجزم  آنهاست، وليكن در اصول ديانت، ردا با اثباتا نگارش

 اليق نيست.
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وَ مَثلُ كَلِمَه خَبيثَه كَشَجرَه خَبيثَه » دوم آنكه چون اين طريقه به خودي خود رو به زوال و اضمحالل است، وكامال آيه

كلمه خبيث و پليد مانن درخت پليدي است كه ريشه : ومَثَل 21سوره ابراهيم / « ) اجتُثًت مِن فَوق األرضِ مالَها مِن قَرار

اش به زمين نرود بلكه بر روي زمين است و ثبات و بقائي نخواهد داشت و زود خشك شود.( در خصوص حضرات مصداق 

پيدا كرده وهر كس وارد آنها شود فريب موقتي آنان را بخورد، يك سال يا دو سال طول نمي كشد كه به سستي دالئل و 

زشتي ها، جمع شنيع( اعمال آنها واقف گرديده، عقب مي نشيند وبرمي گردد. چنان كه اين مطلب در جاي خود  شنايع)

گفته خواهد شد كه در مدت چهارده سال اين طائفه نمي توانند بيست نفر آدم را كه بهائي شده باشد معرفي كنند؛ بلكه 

و نوه ها( واوالد آن شخص اولي ) يعني بهاء( كه عقب غول  فقط جمعيت قليل آنها عبارت است از همان احفاد) فرزندان

بيابان به سراب رفت وخود لب خشكيده از اين جهان درگذشت و احفاد و اوالدش به دست غول گرفتار شدند. اين است 

جان  ركه رد نوشتن را عينا شبيه به سم دادن به مريض محتضري ) در حال مرگ( مي بينم كه اين دقيقه يا دقيقه ي ديگ

 بدهد.

 تطابق بهائيت با فلسفه عمومی
چون گفتيم حس كنجكاوي وحقيقت جوئي در بشر وديعه طبيعي است كه پيوسته مي خواهد تعالي و ترقي را احراز كند، 

تا بدين وسيله سرافراز و از نوع خود ممتاز گردد، اين است كه سيد باب هم از آن اشخاصي بود كه مي خواست مقامي 

براي خود احراز كند وچون در فرقه شيخيه) شيخيه فرقه اي است كه موسس آن شيخ احمد احسايي است،  در روحانيت

به كتاب فتنه گران سياست سياه تاليف سيد ملك محمد مرعشي مراجعه نمائيد.( به ركن رابع) ركن رابع از اختراعات 

به نام توحيد، نبوت و امامت ، ركن رابع را قرار  وبدعت هاي شيخ احمد احسائي است كه در كنار سه اصل از اصول اسالم،

داد وگفت: رابط بين امام ومردم است واين بدعت بعدها توسط شاگردش كاظم رشتي پرورانده شد وبه علي محمد شيرازي 

 تسپرده شد كه بابيت ازآن متولد گرديد و به بهائيت منجر شد.( قائل بود وتصور مي كردند ركن رابع مقام ارجمندي اس

كه مظهر فيوضات روحانيه است، سيد باب نيز چندي وارد در فرقه شيخيه بود وبه اذكار واوراد مشغول و كامال متوجه 

 ركن رابع بود.

]علي محمد[ باب در اين باب زحمت ها كشيد ورنج ها برد تا باالخره به زودي فهميد كه غفلت شده و بي جهت دستخوش 

را گرم كرده است. و پس از فوت مراد) همان كاظم رشتي شاگرد احسايي( با بودن رياست ديگري گشته وبازار ديگري 

حاجي محمكد كريم خان) ادامه دهنده شيخيه شاخه كرمان( كه نسبتا داراي مقام علمي و فضلي بود ]احتمال مي داد[ 

بران كرد وزحمات تابعيت شايد به ركن رابعي هم نائل نشود، اين بود كه خسارت اوقات مريدي خود را به مراد شدن ج

عوام را به دعوي نائبيت امام تبديل نمود. وكامالمطمئن بود چنان كه خودش] محمد كريم خان كرماني[ با آن نباهت) 

اشتهار، نام آوري( دستخوش اوهام شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي گرديده، ديگران] علي محمد باب[ با آن جهالت 

طاعت يعني فرمانبرداري( طاعت و طريقه ضاللت او] باب[ وارد مي شوند؛ اين بود كه ميرزا  به خوبي در ربقه) حلقه، ربقۀ

]حسينعلي نوري[ وبرادرش ميرزا يحيي] صبح[ ازل بودند. وچون دو سه سالي گذشت كه اين داعيه و دواعيِ ) دواعي 

ه بيرون افتاد و به گوش علماء اسالم جمع داعيه يعني ادعا[ متذبذبِ) متذبذب يعني منافقانه( متناقض، ديگر از پرد

ودولت وملت رسيد وكار به قيل وقال و هو و جنجال و قتل و قتال كشيد و باالخره سيد باب هم پس از آن كه از ادعاي 

خود برگشت ؛چنان كه به جاي خود گفته شود، معهذا حكم اسالم براعدامش جاري و او را كشتند وتابعين او همگي 

گرديدند و فهميدند كه گول خورده اند وبدون جهت، آلت قيادت) پيشرو شدن، پيشوايي كردن(  پراكنده و مأيوس
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ورياست سيد مجهولي ) منظور علي محمد باب است( گرديدند. وملت اسالم را با خود دشمن كردند. كه به هيچ وجه 

 امكان تبرئه و استخالص ميسر نيست.

زا دارند كه داللت دارد برآن كه ]بها[ اخيرا به سيد باب عقيده نداشته و نادم حاال درآنجا مريدان ميرزا حكايت ها از مير

بودم وهم چنين پيروان ميرزا يحيي مطالبي دارند كه ميرزا يحيي در اواخر، ندامت كامل حاصل كرده بود، بماند؛ اما در 

فه ي قارئين كافي است كه هر دو طايصدد گفتن واظهار اين گونه مسائل جزئيه نيستيم، زيرا بيان يك فلسفه عمومي برا

در اين مورد راست مي گويند وبه هر دوي آنها ميرزا حسينعلي بهاء و ميرزا يحيي معين شده بود كه حقيقتي در كار 

 نبوده ونيست.

پس در اينجا هر متفطنِ ) زيرك و باتدبير( صاحب نظري مي داند يك نفر محبوس مايوس] يعني بهاء[ كه به كلي از ملت 

خود مردود شده و به هيچ وجه من الوجوه حتي به تبري) بيزاري جستن( وتبرئه) برائت و عاري شدن از گناه وتهمت( 

اندك التيامي برايش متصور نيست ومجبور است بقيه عمر خود را درآن محبس با آن معدودِ قليل بگذرانند، چاره ندارد 

ياست و مهتري نمايد. اين بود كه در خالل اين مدت دوازده سال جز آن كه همان عده قليل را نگهداري كند وبرآنها ر

بغداد، آن عده بابيان را به خواندن اشعار ونوشتن بعضي رسائل و الواح دلخوش مي داشت. ودر اين اثناء هم بعضي از 

را مالقات  خفي[ ميرزابابيان ايران كه پريشان و سرگردان بودندوراه به جايي نداشتند به بغداد مي رفتند وبه طور خفيه] م

مي كردند. وچون ميرزا نسبت به سايرين مقامي داشت، يعني اگر سايرين پاالن دوز و كفش دوز بودند، ايشان يك نفر 

ميرزا يا مستوفي بود، البته بالطبيعه مقام قيادت و رياست را حائز مي شود. يعني سايرين كه خيلي فرومايه هستند به او 

ود كه ميرزا از وضع آمد و رفت بابيانِ متفرق شده، فهميد كه عده آنها زياد است. يعني تقريبا تسليم مي شوند، اين ب

چهار مقابل بهائي ها ي امروزند. و از وضع تحف وهدايائي كه ديگران براي او سرا مي بردند، دانست كه مي توان عَلَمي 

ده تصاحب نمايد؛ وليكن چون برحسب وصيت باب ،ميرزا بلند كند واين گله را كه در بيابان ايران بدون شبان پراكنده ش

يحيي برادرش وصي وجانشين بود، نمي شد وصايت او را لغو كند وبابيان نيز قبول نمي كردند. ومي دانست كه همان 

نظريه و آرزويي كه در ايشان هست قطعا در برادرش ميرزا يحيي موجود است، اين بود كه آمد ودعوي جديدي آغاز كرد 

ه همان اصل اولي كه ذكر شد، هر گول خورده مهارت كاملي در گول زدن دارد، مذاق قوم را دانسته بود و نبض بابيان وب

كامال به دستش بود كه چه نغمه اي آغاز كند وچه دالئلي براي خود اقامه كند؛ اين بود كه گفت من همان كسي هستم 

عد بايد ظهور كند، در جواب حضرات همان تاويالت بارده اي) سبك، كه باب خبر داده، گفتند: موعود باب دو هزار سال ب

خنك، پست( را كه خودش بدانها فريب خورده وبه قائميت باب معتقد شده بود، اقامه كرد. وبعضي از پيروان باب را بدان 

به اطراف، جهت  تاويالت كه اذهانشان به آنها آشنا بود قانع كرده، مطيع خود گردانيد. سپس شروع به كاغذ نويسي

بابيان پراكنده نمود. و نگارنده اغلب مكاتيب او را كه به اسم الواح نزد بهائيان منتشر است خوانده ام. وجز يك سلسله 

 الفاظ مكرره بي معني چيز ديگر نيست. وبراي نمونه قدري از آنهارا ذكر مي كنم:

قل لم يكن في نفسي اال الحق و ال يري في ذاتي االاهلل « يكله» ان يا مالء اليوم يوم قد صاح فيه الصهيون الي اخر سوره»

اياكم ان يذكر واال يتين في نفسي تنطق الذرات انه ال اهلل اال هو الواحد الفرد العزيز الودود لم ازل كنت ناطفا في جبروت 

وب قل نني انا اهلل ال اهلل اال انا العزيز المحبالبقاء انني انا اهلل ال هلل اال انا المهيمن القيوم وال ازال انطق في ملكوت االسماء ا

ان الربوبيه اسمي قد خلقت لها مظاهر في الملك انا كنا منزها عنها ان كنتم تشهدون و االلوهيه اسمي قد جعلنا لها 

 «.مطالع يحيطن بالعباد و يجعلنهم عباداهلل ان كنتم توقنون

 الشياء   و   حملالفضل   علي ا   )هيكل(  قل اليوم   هَبت  لوا  
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كلشئي بما هو عليه ولكن اكثر الناس عنه معرضون قد حملت االشجار باالثمار البديعه والبحور باللئالي المنيره و االنسان 

(* قل 619بالمعاني و العرفان و االكوان بتجيات الرحمن و االرض بماال اطلع عليه احد اال الحق عالم الغيوب) كتاب مبين 

دعوا النواقيس قم اخرجوا من الكنائس ينبقي لكم اليوم ان تصيحوا بين االمم بهذا االسم االعظم  يا مالالقسيسين

( * هذا يوم 682اتختارون الصمت بعداذ يصيح كل حجر و شجر با علي النداء قداني الرب ذوالمجد الكبير )كتاب مبين 

(* يا علي قبل تقي اسمع النداء من 692ب مبين: لوادر كه محمد رسول اهلل لقال قد عرفناك يا مقصود المرسلين) كتا

 شاطي البقاء في البقعه الحمراء من سدره المنتهي انه ال اله اال انا العزيز المختار*

 قل ليس اليوم الوقوف طوبي لمن سمع النداء من االفق االعلي وقال لبيك يا ربي الرحمن *

ان البطحا تنادي لك الحمد يا مالك االسماء والمسجد االقضي يقول قل يا قوم قداتي اليوم هذا ما وعدتم به في االلواح 

 الملك لك يا مالك الغيب والشهود*

 ( 693كتاب مبين«) اليوم ليس االذن الحد ان يتوجه الي الوجه النا في شده ومقام ممنوع»

 ( 632كتاب مبين « ) هل يرون النفسهم من مناص قل ليس لكم اليوم من اله من واق

 (282 كتاب مبين«) وم يوم السكون ال و رب العالمين هل اليوم يوم الصمت ال ونفسي الحق لو كنتم من العارفينهل الي»

 (221كتاب مبين «. ) هذا يوم فيه اتي الرحمن علي ظل العرفان بسلطان مشهود»

 «ه الي هذا الظل الممدود.قل يا هذا يوم فيه انفطرت السماء و انشقت االرض و اقشعرت الجلود اال من اجاب ربه و توج»

االعظم االعظم اسمع ما يوحي من شطر البالء علي بقعه المسحنه واالسبتلدء من سدره القضاء انه ال اله اال انا المسجون »

 (827كتاب مبين « ) الفريد.

حضرت سلطان اصفهان) مؤلف( حسب االمر  -كتاب طرازات از قرار مذكور اين ايام اين به اقراض صاد) صاد 41در صفحه 

طهران) مؤلف( وارد ودر يكي از مجالس گفته، بايد سوره توحيد را ترجمه نمائيد و به هر يك از اهل -در مدينه طاء) طاء

است وبابي ها به الوهيت و ربوبيت قائل، سبحان اهلل . آيا چه شد كه « لم يلد ولم يولد» مملكت بسپاريد تا كل بدانند حق

 از سدره مباركه ذكري ننمود ودفتر توحيد را ترجمه نفرمود؟« انني انا اهلل» عد از اصغاياين عمران در طور عرفان ب

هذا يوم فيه سرع كوم اهلل شوقا للقائه وصاح الصهيون قداتي الوعد و ظهر ما هو المكتوب في الواح :» در اقدس ]آمده[ 

 اهلل المتعالي العزيز المحبوب*

ال نامي است( ايها الفالن قبله الفالن ويا محمد قبل علي ويا علي قبل رضا و امثالها بسيار ايها الباال قبله اقا) مقصود اقا با

 است.

در اين مقام برهر هوشمندي واضح است  آن غافل بي نوا بي خبري كه در فتنه سيدباب به گمان قائميت او وارد هو و 

وي كناره گيري مي كردند وبه چشم مغايرت به او  جنجال ]شد[، و در فرقه اهل ضالل معرفي شده بود، البته مسلمين از

مي نگريستند واو را ملحد يا مرتد مي دانستند و شايد او را هم در حمام و مساجد راه نمي دادند. واين مسئله خود 

غفلتي بزرگ بود؛ زيرا كه خيلي اشخاص نظر به همان حس كنجكاوي و حقيقت جويي به گمان قائميت باب براي فحص 

رفته بودند. وبرخي ديگر به گمان صدق دعوي او ونيابت خاصه امام در مقام جستجو برآمده بودند، و بعضي  و تحقيق

ديگر به تصور اينكه باب سيد است و از زراري فاطمه است، شايد كشف وكرامتي كه در السنه عوام منتشر شده ، راست 

 د رفته بودند.باشد،براي تيمن و تبرك و دواي دردمندي خود، نصيبي حاصل كنن

چه، كه در آن زمان مردم به طبقه علماء و سادات بيشتر خلوص و ارادت داشتند. ودرآن اوقات هم مثل حاليه كه بهائيان، 

محافلي تأسيس كردند و مبلغيني اجير كرده اند و مراكزي براي اضالل و تبليغ قرار داده اند و كُتبي طبع نموده اند، نبود 
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مطلب را بفهمند؛ بلكه مجبور بودند به طور خفيه از اين و آن پرسش كنند واز اين شهر و آن كه آن اشخاص به زودي 

شهر جستجوئي نمايند. واز هر دهني مطلبي گفته مي شد واز هر حلقومي آوازي بلند بود كه فهم مطالب و وضوح قضيه 

ه براين جماعت معلوم شد كه دروغ براي شخص طالب و مجاهد ، محتاج به دو سه سال وقت مي بود. ومع هذا وقتي ك

بوده واصلي نداشت خود سيد] باب[ را هم كشتند و فتنه خوابيد، نادم بودند وبه زحمت بي حاصل خود دريغ و افسوس 

 مي خوردند. وليكن مردم آنها را بابي دانسته واز آنها كناره گيري مي كردند. وآن بيچارگان حيران و سرگردان بودند.

كه فرستاده ميرزا] حسينعلي بهاء[ در واليات براي تبليغ رفته بود، اسامي همان اشخاص متهم بوزده) از اين طرف هم 

آلوده شدن به چيرهاي بدبو، كنايه از وابستگي فرقه اي به بابيه ميباشد.( را كه راهي به جائي نداشتند، براي ميرزا 

د كه مضمون آنها تقريبا دلجوئي و دلخوشي وامر به صبر فرستاده و ميرزا] حسينعلي بهاء[ نيز براي هر يك لوحي فرستا

واينكه امتحان الهي است وچون شما مشمول عنايت او شده ايد، خداوند مي خواهد شما راامتحان كند وشما صابر باشيد 

وعنقريب مشاهده مي كنيد كه دشمنان شما) يعني مسلمين( به چه ذلت و محنتي گرفتار مي شوند وچگونه به شما 

 تجي خواهند شد.مل

 اينها كه مي گويم قصه و فسانه نيست، سندهاي خود ميرزا را دردست دارم.

بديهي است چنين خبر بشارت انگيزي كه به جهت اين قبيل واماندگان وآوارگان و بيچارگان برسد چطور مسرور مي 

 دارند.شوند!واو را به فال نيك گرفته، گوينده چنين بشارتي را چقدر محبوب و محترم مي 

اين قضيه، قضيه فطري وطبيعي است؛ انسان قهرا گوينده فال نيك و بشرت دهنده اي را كه بشارتش به نفع مادي او 

تمام ميشود دوست مي دارد. ومخصوصا مايل است كه سخن او راست شود و بشارتش درست درآيد. واين مسئله چنان 

رمال ودعانويس معتقد نيستند، اگر براي تجربه وتفريح هم شده، تاثيري دارد كه حتي اشخاص منورالفكر هم كه ابدا به 

به آن رمال بگويند رملي بكشد وآن كلمات و بشارات مسرت آميز را در آتيه انسان بگويد، همان شخص درآن حين از 

به آن رمال مسرور وخرسند است وميل داردسخنان او در حقش صادق شود،وجنبه اقبال و اعتقادش به حرف رمال كه 

خير او گفته شده ومي چربد. باري، مطلب در اين بود كه باب مراسالت  مكاتبات مابين ميرزا و جماعت متهم بوزده] آلوده 

شده به بابيه[ بازشد واين جماعت نيز هر كدام مراتب دلتنگي وصدمات خودشان را براي ميرزا مي نوشتند. وعمر هر يك 

مي شد، جناب ميرزا مي نوشتند، وعمر هر يك ازآن اشخاص غم ديده در اين  از آن اشخاص غم ديده در اين اثناء سپري

اثناء سپري مي شد، جناب ميرزا وقت را غنيمت دانسته، فوري يك مناجات و زيارت نامه براي اونوشته و جهت عيال و 

مت كرده و مومن فرزندان صغارش] كوچك[ مي فرستاد؛ كه مفاد آنها اين است كه : اين شخص خيلي درسبيل الهي خد

 صادق بوده )در صورتيكه نبوده( واكنون درملكوت ابهي نزد انبيا ومرسلين ماوي گرفته است.

)چنان كه در لوح عبدالوهاب است كه ارواح انبياء ومرسلين استقبال مي كنند روح احباء اهلل واماء الرحمن را( واوالد او 

آيات تقي ]تقوي[ گردند. مطالعه كتاب حاضر، كشف الحيل، خاطرات عنقريب در اين امر نجوم ] ستاره هاي[هدي شوند و 

و پيام پدر صبحي غير ازاين را ثابت كرده است زيرا اوالد حسينعلي بهاء كثيف ترين ، رذل ترين، جاني ترين ، بيرحم 

 ترين ، عياش ترين، دزدترين شدند.[

رزا محمد علي در سر اندوخته هاي پدر كه من جمله اين تا ايام عمر ميرزا ]بهاء[ سپري شد، و پسرانش ميرزاعباس و مي

يك مشت مردمِ ساده فريب خورده بودند، نزاع و دعوي نمودند، برخي به طرف ميرزا عباس آمده و بعضي به طرف ميرزا 

 محمد علي رفتند.
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محمد علي] متوجه  وچون دركلمات ميرزا صريح بود كه تابعين متوجه ميرزا عباس شوندوبعد از ميرزا عباس به ميرزا

باشند[ اين بود كه عده تبعه وپيروان ميرزا عباس زيادتر شد و اين دو برادر ]عبدالبهاء وغصن اكبر[ چقدر به يكديگر بد 

گفتند ويكديگر را فحش دادند.وهر كدام پيروان خود را تعليم و تربيت كردند كه آن برادر، ديگري را ذيل ترين خلق 

 ابدا معاشرت ننمايد، خارج از وظيفه وتقديس قلم نگارنده است.بداند وبا او و پيروانش 

باري پس از فوت پدر،باب مراسالت ما بين ميرزا عباس و بهائيان كامال باز بود وهمه روزه مكاتيبي مينوشت و به اطراف 

 الم مقاومت كردمي فرستاد. ودر اغلب آن مكاتيب معجزات و عظمت پدرش ميرزا را ذكر مي كرد كه چگونه با سالطين ع

وچسان همه را معدوم و مغلوب نمود. در صورتي كه چنين نبوده وابدا سالطين عالم و بزرگان دهر مطلع نشدند كه چنين 

آدمي آمد ومحبوس شد واز دنيا رفت. وديگر چه بشارت ها مي نوشت و چه نويدها به مريدان خود مي داد كه هيچ كدام 

ظاهرنشده؛ سهل است، بلكه در بعض موارد معكوس واقع شده است. مثال در مفاوضات) ازآنها خوشبختانه ولو تصادفا هم 

مفاوضات نام كتابي از عبدالبهاء( كه تفسير كالم دانيال) يكي از چهارپيامبر بني اسرائيل مي باشد كه او را به اتفاق 

بخت  -«بنوكد نصر» ذكاوي خودنزدجمعي از بني اسرائيل به عنوان اسير به بابل كردند. مي نويسند به سبب هوش و 

تقرب يافت، روحانيون از توجه شاه نسبت به او خشمگين شدند، او را به گودالي كه « بل مردخ» وجانشين او  -نصر

مي دانند.( را مي كند، تاريخ يك هزارو « رمل»شيران درآن بودند افكندند؛ ولي روز بعد او را سالم يافتند ، او را مخترع

پنج سال را از مبداء دعوت حضرت رسول اكرم مي گيرد تا مقصدش درباره پدرش ميرزا حاصل شود؛ سيصد و سي و 

خوشا به حال » ولي در قسمت اخير آن جمله كه آسايش عالم وخوشي وخرمي احوال بشر را خبر مي دهد، به اين جمله: 

تاويل ايشان مصادف مي شود با يك  وبرحسب« آنان كه انتظار كشيده روزهاي هزاروسيصد و سي و پنج را دريابند!

هزارو سيصد و بيست وچهار هجري] قمري[ )چون كه دعوت حضرت رسول يازده سال قبل از هجرت بود ودرآن سال 

آثار اين پيش گويي ظاهر و واقع نشده بود ومفاوضات هم يكي دو سال بعد از آن تاريخ تأليف شده؛ آقاي پيش گو يا 

لف عبدالبها مي باشد[ يازده سال اين قسمت اخير را به ناحق به عقب مي اندازد. يعني به مؤل]حرام زاده كه منظور مؤ

يك بام و دو هوا قائل مي شود ومي گويد: در قسمت اول اين جمله مبداء تاريخ دعوت است ودر قسمت آخر مبداء تاريخ 

 سالم اهلل–اول لوح فاطمه) لوح فاطمه  هجرت! بلي اين گونه مطالب از آقايان غرابتي] تعجبي [ ندارد؛ چنان كه نصف

است كه درآن اسامي دوازده تن ازاهل بيت به عنوان  -عليه السالم -همان حديث معروف منقول از حضرت باقر -عليها

(  را اسقاط 2ذكر شده است. غيبت نعماني باب چهارم حديث  –صلي اهلل عليه و آله  -امامان و جانشينان بعد از رسول اهلل

ديگرش استدالل مي كنند!!بديهي است مريدان تعرضي نمي كنند وبه انتظار هزار و سيصدوسي وپنج، چه عربده  و نصف

ها مي كشيدند و چه تسلي ها به خود مي دادند كه درآن سال همه سالطين بهائي مي شوند وآسايش عامه وصلح عمومي 

 وچه وچه واقع خواهد شد.

 مزاح
باد معده( به طور بي اختياري از يكي از حضار ظاهر شد، ولي تارك ادب معلوم نبود و در مجلسي، تَرك ادبي) اخراج 

گمان حضار به بي گناه ديگر بود. آن شخص بي گناه گفت : من هر چند در نظر حضار مظنون و رو سياه واقع شدم، ولي 

خوانندگان از اين قضايا بي خبرند، دلخوشم به اين كه نزد خود صاحب قضيه] آن كه باد رها كرد[ رو سفيدم، حاال اگر 

 دلخوشم به اينكه بهائي ها مي دانند و فراموش نكرده اند عربده هائي را كه در اين موضوع كشيده اند.

باري، پس از انتظار مديد، سال جديد كه به هزار و سيصد و سي و پنج رسيد، طغيان جنگ بين المللي شديدتر وطوفان 

في الطنبور نغمه اخري،) نغمه آخر هم به صورت طنبور اضافه شد. ( امريكايي هم كه به  خون ريزي زياد تر شد و زاد
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فرموده ميرزا عباس] افندي عبدالبها[ به طور پيش گوئي بايد وارد جنگ نشود، وارد در جنگ شد؛ از ميرزا عباس 

ف پيش گوئي كه كرده ايد جنگ پرسيدند: بشارات] پيش گوئي[ شما چه شد؟ و اشارات شما كجا رفت؟ ]يعني چرا برخال

بين المللي شديدتر شد [ اين جا ديگر نتوانست ، چون در قضيه محمد علي ميرزا كه در چندين لوح صريحا مي گويد 

فاتح و غالب است به مسئله بداء) بداء: پديد آمدن رايي جديد در تقديرالهي از سوي خداوند.( متشبث) دست 

[شمسي هم كه وعده هاي او ظاهر نشود، اگر  6882ل شمسي است!!البته در سال ]آويزنمودن( شود، گفت : مقصود سا

بپرسند، عذر ديگر خواهدآورد. باري، مقصد نگارنده بيان كذب قول ايشان وخلف وعده او نبوده، چرا كه بشر است والبته 

حيله آميز او] عبدالبهاء[  نمي داند چه مي شود و چه قضايائي واقع خواهد شد: واگر كسي بخواهد از كذب وعده هاي

مطلع شود، كشف الحيل ) كتاب كشف الحيل تأليف عبدالحسين آيتي معروف به آواره در كشف حيله هاي بابيان و 

بهائيان كه توسط نشر راه نيكان با تصحيح و مقدمه اينجانب منتشر شده است( هفتاد جلد مي شود. پس مقصود اين 

مات، چون مريدان بيچاره بي علم سرگردان راه به جائي نداشتند و با اين گونه الواح است كه با خلف بشارات و ابهام كل

ض نمي كردند بلكه حق تعرض هم نداشتند، چرا كه  خرافت انگيز و وعده هاي حيله آميز انس گرفته بودند، تعر

د ي. يعني اگر بخواهد بينا باشخود ميرزا] عبدالبهاء[ گفته بود: كور شو تا جمالم بيني و كر شو تا صوت مليحم را شنو

 چيزي نمي بينند و اگر صاحب گوش باشد، چيزي نمي شنود.) حق وانصاف هم اين است(. 

بلي جمالي كه زيبائيش به كور شدن ناظر پديدار شود وآئيني كه حقايقش به كري و گنگي انسان، مسلم و محقق گردد، 

) سوره  «اَفَال تُبصِرونَ»منيعش] رفيع و بلندش[ به ستون محكم نمي تواند معارضه كند با طلعت آئين احمدي كه كاخ 

يعني آيا نمي بينيد؟( قائم واستوار  69سوره غاشيه: « ) اَفال يَنتَظرُونَ»يعني آيا چشم بصيرت باز نمي كنيد؟ و 92قصص:

نيست ناسخ شريعتي شده. واصول ومبادي كه جهل بشر را ايجاب كند وعلم ونظر را مانع تصديق خود بداند، سزاوار 

المعجم المفهوس كالفاظ » در بسياري از آيات قرآن ديده مي شود به« ) اَفَال تَعقِلُون» شود كه آسمان رفيعش براصول

( ]لكن شما 44سوره اسراء:« ) ال تَفقَهُون»يعني آيا تعقل نمي كنيد؟ به مفهوم آن كه بايد تعقل نمائيد.( و « القرآن كريم

را چون صوفيه به عرفان حق « يد[ سايه افكنده است، در اينجا نمي توانند: كور شو تا جمالم را بينيآنها را فهم نميكن

ه دانسته و توجه داده است دعاوي صوفي« كور شو تا جمالم را بيني» تعبير كنند،) مرحوم نيكو بافته هاي صوفيه را مانند

تعبير كرد( چون كه در الواح خودشان به طور « حق عرفان» به معرفت حق ختم نمي شود زيرا نمي شود تصوف را به

تكرار مصرح] روشن وآشكار [ است كه او فاعل ما يشاء ) فاعل ما يشاء يعني هر چيز را بخواهد انجام مي دهد( وحاكم 

ا از ر ما يريد) حكم ما يريد يعني برهر چيز اراده نمايد حاكم مي گردد( است. و بهائيان نيز ولي امراهلل] شوقي افندي[

رداء ما يشاء و يحكم ما يريدي ، عاري و بري نمي دانند؛ كه نتيجه همان كور شو تا جمالم بيني مي شود. باالخره مريدان 

را چنان تربيت كرده اند كه بايد گوسفند محض شوندوهيچ چيز نفهمند . البته اغنامي كه جاهل شده اند تا از علم او 

 ت چه نصيبي حاصل مي كنند؟!نصيب ببرند، غير از اينگونه خرافا

 حكایت بمبئی و خداي تازه
اوقاتي كه در بمبئي ) يكي از شهرهاي هندوستان( بودم، چند دفعه بهائي ها به من گفتند شخصي به تازگي پيدا شده 

فر وادعاي خدائي مي كند ومي گويد من ذات ذوالجالل را نشان مي دهم و سي چهل نفر مريد او شده اند. من جمله دو ن

از بهائي ها هم به او گرويده اند. وزرنگي اين شخص هم اين است كه آدم هوشمند كاملي كه نزد او رفت، مي گويد: اگر 

فضيلت فروش هستي، من خريدار نيستم. يعني از بصيرت و دانايي وچون وچرا و رد وايرادم دم مزن . واگر خريدار 

الل را مشاهده كني، هر چه گفتم بشنو و مطيع اراده ام باش. مرا بي هستي، يعني در مقام طلب برآمده اي كه ذات ذوالج
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واهد وهر كسي بخ« كور شو تا جمالم بيني» اختيار خنده گرفت و گفتم اين حرف عينا حرف ميرزا ]حسينعلي بهاء[ است

 ن خود را به عدمدكان پيغمبري يا كارخانه مريد سازي باز كند، بايدنخست همين دستورالعمل را بدهد وتبعه و مريدا

تدبّر و تعمق و بصيرت واجتهاد عادت دهد تا هر ادعا را درباره مراد و موالي خود بدون دليل تصديق كنند. و هر معجزه 

 وخارق عادتي  را نسبت به مقتدا و مرشد خويش بدون درنگ و تأمل قبول نمايند.

ته شد، اكنون به حس خود پسندي و تبليغ كردن يك چون نمونه اي از مراسالت و تأويالت ميرزا عباس] عبدالبهاء[ گف

 نفر بهائي كه با يك نفر جوان فاضل مناظره مي نمود، مي پردازم.

 درکشتی
.ق از بمبئي به مصر مي رفتم، يك پدر رو پسر زردشتي بهائي نيز در كشتي آمدند ودو ه 6846اوقاتي كه نگارنده در سنه 

هاي ابريشم يزد كه بهائيان بدبختِ يزد داده بودند كه اين پدر و پسر به حيفا  عدل) واحد بسته بندي پارچه( از پارچه

ببرند و تقديم نمايند، همراه داشتند . وچون به پرت سعيد) بندري در سواحل مصر( رسيدند، از آنجا روانه خاك فلسطين 

شوند و امانات خود را به اصطالح خودشان شدند كه به زيارت استخوان پوسيده ميرزا] بها[ و ميرزا عباس ] عبدالبها[ نايل 

 به بيت مبارك وآل اهلل] در عكس مشاهده كنيد[ تقديم بدارند.

وشش نفر از تجار و كسبه بمبئي كه از تبعه سلطان محمد شاه) نبيره آقاخان( بودند در آن كشتي، مسافرت به يكي از 

كتاب حاضر رجوع  12غالم احمد قادياني ) به صفحه  مستملكات ايتاليا مي نمودند ودو نفر ديگر از مسلمين و تبعه

كنيد.( بودند ويك نفر ديگر مسلمان فارسي زبان جهان ديده خوش اخالق خوش صحبت فاضلي هم درآن كشتي بود كه 

به اروپا مي رفت؛ از آنجايي كه حس خودپسندي و خود بيني در بهائيان خيلي شديد است ، به واسطه آنكه در محافل 

جمع مي شوند وتمام صحبت  و ذكرشان تعريف و تمجيد  -كه بعدها اشاره ميكنيم -هاي خصوصي خودشانمالقات 

بهائي است كه خرق حجاب ) دريدن حجاب( نموده و به عرفان خالق مبداء و معاد فائز گشته ،نور مبين شده، ودر دايره 

كوت ابهي فائز شده ودر ظل سدره منتهي) سدره اهل يقين وارد گشته، كوكبِ سعادت شده و نورِ هدايت گرديده، به مل

منتهي از درجات انتهايي بهشت( ماوي گزيده، وهم چنين طعن واستهزاء به ساير ملل مي زنند كه اسير خرافات 

وموهوماتند. يا سنگ سياهي]را[ طواف مي كنند) منظور اعمال مناسك حج مسلمين است( واز صاحب بيت)يعني ميرزا( 

يا مرده يك هزار وسيصد ساله ) منظور ملعونين بهائي رسول اهلل و ائمه هدي صلوات اهلل عليهم اجمعين  غفلت مي كنند. و

است كه به صورت جسارت آميز گفت. در صورتي كه امروز بهائيان و بابيان بعد از سال ها به سرزمين اشغالي مي روند تا 

زيارت كنند( را زيارت نمايندواز هيكل حق] يعني بهاء[ جسد علي محمد باب را كه سگ هاخورده بودند را به اصطالح 

كه در فلسطين قائم و قيوم است، بي خبرند] وامروز بهائيان مبتال به همين اعتراض مي باشند[ بديهي است اين گونه 

نها آتمرينات و تعليمات كه به آنها داده شده، خصوص در حالت صغر ]كوچكي[ سن، به اسم درس اخالق، همين عقايد به 

تزريق شودتاثيرآتش همانا ايجاد حس خود پسندي و خودبيني است كه خود رابهتر از همه ملل مي دانند  ومقدم برهمه 

نفوس مي شمارند. اين است كه درهر جا پيش بيايد، نظر به همان ماموريت تبليغي هم كه دارند وبا اين حس خودپسندي 

ستمع مي پرسند: شما چه ديني داريد؟ وبه چه دليلي متدين به آن دين توام شده، زبان به تبليغ دراز مي كنند واز م

شده ايد؟ وبدين ترتيب شروع به تبليغ مي كنند؛ الي آخر. اين شخص بهائي زردشتي شروع كرد به تبليغ اين يك نفر 

ب ايشان فاضل جهان ديده ي خوش اخالق ،وآن شخص متبسمانه گوش مي داد و لبخند مي زد؛ سپس يك كالمي در جوا

گفت كه نگارنده خيلي به وجد و سرور آمدم  و هنوز لطافت آن كالم و مالحت آن بيان در ذائقه من باقي است و هر زمان 
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يادم مي آيد خوش وقت ومسرور مي شوم وبراي آنكه قارئين را هم به لذت آن كالم شركت دهم، ناچارم دو مقدمه را كه 

 مرتبط به آن است قبال ذكر كنم:

 آقاخان و جمعيت آنها طریقه
آقاخان كه در قرن پيش در بمبئي در فرقه اسماعيليه لواء) پرچم( قيادت) پيشوايي ورهبري( وامامت را بلند كرد وبه 

طايفه اسمعيليه، مهتري وامامت نمود وچه جمعيتي در هندوستان هستند كه به او گرويده وجزء مريدان او شده اند، 

را بي نياز مي كند از آنكه شرح آن را بنگارم، به عالوه اصول  اين كتاب، مخالف با شرح  چون همه قارئين مي دانند، م

تاريخ نگاري است. فقط به اين مقدار كافي مي دانم كه بگويم فعال سلطان محمد شاه كه پسر آقا علي شاه ونوه آقاخان 

است وخيلي صاحب تمول] مال و ثروت[  است ونزد تبعه خود فعال به آقاخان معروف است، يكي از رجال بزرگ معروف

. ق كه پس از مراجعت از مكه  ه 6827وعزت است ودر پارلمان انگلستان يك كرسي مخصوص دارد ونگارنده در سنه 

انگلستان به اتفاق سلطان محمد شاه وارد شده بود ودر دهلي براي تاجگذاري رفت وپس « جورج» معظمه به بمبئي آمدم

 به اتفاق سلطان محمد شاه به لندن رفتند.از مراجعت از دهلي 

غرض سلطان محمد شاه، يكي از رجال مقرب  سلطان انگلستان ودر خود لندن خيلي معروف ومحترم است، يك روز كه 

صحبت سلطان محمد شاه ودرجه نفوذ و قدرت و تمول او درميان آمد، شوقي افندي با يك حالت حيرت انگيزي به من 

محترم است. چنان اين جمله را ادا كرد كه واضح بود آرزوي چنين مقامي را مي برد وحق هم دارد؛ گفت: خيلي در لندن 

 زيرا شوقي در قبال آقا خان چون پشه اي است در ساحت عنقا .

باري ،قريب پنج مليون تبعه او] سلطان محمد[ در هندوستان مي باشند كه فقط مريد اراده و تابع فرمان او هستند. 

زو و آمال تبعه او اين است كه آقا كي از لندن مراجعت كند تا آنها بيايند در سر راه او واز دور تعظيمي نمايند وتمام آر

 ومتبرك شوند.

در همان سال نيز كه آقاخان با جورج بود وبه انگلستان رفتند، جمعي از مريدان او را، قريب شصد نفر، در كراچي مالقات 

ار روپيه) واحد پول هندوستان ( به اصطالح خود شش لك روپيه آورده وتقديم كردم، معلوم شد حضرات ششصد هز

آستان حضرت آقا ] سلطان محمد[ كرده اند وخودشان به زيارت در بمبئي آمده بودند. چون خبر مي رسد كه آقا به پونه 

 آيند، وتوقع حضرات مريدانتشريف برده به پونه مي روند، معلوم مي شود كه آقا به كراچي تشريف برده، به كراچي مي 

او اين نيست كه به خدمت خود آقا برسند. وآنقدر هم آقا ارزان قيمت نيست كه آنها بتوانند تشرف حاصل كنند؛ بلكه 

يعني ايستگاه قطار( باشند كه وقتي كه آقا مي خواهد سوار ترن  Stationفقط قانع اند به آن كه در استاسون ) منظور 

دور مشاهده نموده و تعظيم نمايند و متبرك شوند. يا موقعي كه آقا مي خواهد از كشتي پياده شود،  بشود، قامت او را از

آنها در لب دريا از دور سجده كنند و سعادتمند گردند. بديهي است اگر صد يك تبعه و صد يك عزت و جالل اين آقا را 

ه گوسفندان را در بساط عزت وتمول خود راه نمي هم ميرزا] بهاء يا فرزندش[ يا ميرزا عباس مي داشتند به هيچ وج

دادند. شاهد او اين است كه وقتي ميرزا محبوس و دلتنگ وغريب و تنها در عكا بود، يك بهائي بيچاره كه براي زيارت 

او مي رفت، با صعوبت ) سختي( مسافرت آن وقت كه به چه زحمات و صدماتي به عكا رسيده، پس از مدت توقف يك 

كا، شايد ميرزا دو سه مرتبه بيشتر او رابه خود راه نمي داد. وآن دو سه مرتبه هم هر دفعه به چه ادايي) تشريفات ماه در ع

غير واقعي( او را مي بردند ) كتاب چرا از بهائيت برگشتم نوشته مسيح اهلل رحماني كه نشر راه نيكان منتشر ساخته يكي 

در بارگاه الوهيت ميرزا زيادتر شود . وبه او چه تعليماتي مي دادند كه از شواهد است.( كه مراتب خصول و كوچكي او 

چطور وارد بشود وچگونه تعظيم نمايد وچسان اقدام ) جمع قدم، يعني پاها( مبارك را ببوسد و مؤدب وار بايستد و جمال 
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فلسفه او هم همين است كه او مبارك را پُر نگاه نكند. ومعهذا ميرزا پس از چندين دقيقه، فوري او را مرخص مي كرد. و

را مرعوب خود كند و مقام خود را بدين حقه ها در دل چنان بيدل غافلي زياد كند؛ كه وقتي مراجعت به ايران كند وبه 

ساير بهائي ها مي رسد، فقط از عظمت ميرزا و معجزه او ذكر كند كه نمي شود چشمان مباركش را ديد!! واين رويه همين 

 ا عباس معمول بود و اكنون نيز معمول است.طور در عهد ميرز

در اينجا باز مجبور شدم در خالل سخن، قصه مختصري عرض كنم: يك جوان تحصيل كرده ي آزادي خواهي است كه 

اقوام وبعضي از فاميل او بهائي هستند وچند سال بود مي خواستند او را تبليغ كنند، هر چه كردند وهر مبلغي براي او 

حرف زدند، ايشان تصديق نكرده وبهائي نشدند. باالخره به او گفتند كه: اگر چشمان فتّان ) زيبا ودل فريب(  بردند وبا او

حضرت ولي امراهلل شوقي افندي را ببيني تمام مشكالت تو، حل مي شود ومؤمن صادق مي شوي. اين شخص اين حرف 

ر، او را به ماموريت اداره سال گذشته به بيروت برد؛ را يكي ديگر ديگر از حرف هاي مزخرفشان تصور مي نمود تا روزگا

وچندي در بيروت توقف داشت، وابدا اهميت آن كه ولو بر سبيل تفريح هم باشد، اين سه ساعت راه، از بيروت به حيفا 

كتب كه  ضيرا برود و مشاهده چشمان فتّان او را بكند، نداده بود. تا يكي ازپروفسورهاي تياثفي به بيروت مي آيد وبا بع

نشر مرام و تعاليم تياثفي ها است، مي خواهد به حيفا برود تا شوقي افندي را نيز بدان تعاليم مستحضر كند و وارد در 

طريقه خودشان نمايد؛ چون اين جوان ايراني با او رفيق بود، براي راه نموني) راه نمون همان راهنمون است( به اصرار 

مي برد ودو ساعتي شوقي افندي را مالقات مي كنند و به بيروت مراجعت مي نمايد. اين  زيادي ايشان را با خود به حيفا

جوان فوري براي اقوام بهائي خود در طهران نوشت كه من رفتم وچشمان اورا ديدم، عالوه از آنكه فتّان نبود و شخص 

طهران هم نبود. و عجب دارم از مهمي نبود، خيلي به نظرم كوچك آمد. ومانند يكي از جوانان متوسط تحصيل كرده 

اينكه شمانديده عاشق شده ايد! وحاليه همان شخص در طهران است و چندين دفعه اين حكايت را براي بنده وديگران 

 نقل كرده است.

باري، سخن در اينجا بود كه مقام روحاني و مادي آقاخان نزد مريدان و تبعه او و عموم هندوستان وانگلستان زياد است. 

ارن مسافرت اولي نگارنده به بمبئي، يكي از شعراء قصيده اي در مدح او ساخته بود ويك هزار روپيه صله گفت، كه مق

 مطلعش اين است:

 ماه مي گفتم رخ سلطان محمدشاه را    گر  كه  كسب نور از خاور نبودي ماه را

بعه و مريدان چه جشن ها مي گيرند وچه چراغان ونگارنده اوقاتي كه در هندوستان بودم، در تمام هند، شب والدت او را ت

ها مي كنند! وچسان اسباب شادي و سرور فراهم مي دارند كه از حيّز تحرير وتقرير بيرون است.) يعني از نوشتن وبيان 

د نخارج است( وتا دو هزار سال ديگر بهائيان نمي توانند عده خودشان را به قدر نصف عده آقاخاني ها برسانند تا بتوان

 در شب مولود او جشن و سرور عمومي فراهم نمايند.

 قادیانی ها
ق در قاديان پنجاب هند كه  ه 6249برقارئين محترم پوشيده نماند كه غالم احمد قادياني) غالم احمد قادياني در سال 

از علماي شعه فرا بيش از هزار نفر سكنه نداشت، متولد شد. غالم احمد با وجود سني بودنش، علم قرآن را نزد بعضي 

گرفت وبه اين جهت براقوال و عقايد سني وشعيه اطالع يافت. در جواني به عبادت وبحث در امور ديني پرداخت . در 

. ق مدعي مقامات روحاني و معنوي شد وسي سال مردم را به تعليمات خويش دعوت  ه 6239سن چهل سالگي سال 

 نمود. 
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دليلش اين بود كه مي گفت در قرآن مجيد آياتي وجود دارد كه به ظهور مسيح او مدعي بود كه عيسي بن مريم است و

 -در اسالم بعد از پيامبر اشاره دارد وچون فاصله ميان موسي و عيسي و چهارده قرن است، فاصله ميان پيغمبر اسالم

تقريبا پنجاه سال قبل دعوي واو هم چهارده قرن است، پس او همان عيساي موعود در اسالم است( –صلي اهلل عليه و آله 

مهدويت كرد و مدعي الهام الهي شده وصدها جلد كتاب از عربي وفارسي و اردو نظما و نثرا از رشحت قلم او تراوش 

كرده است،جمعي از مسلمين اهل سنت وجماعت نيز به همان فلسفه كه ذكر شد، دعوتش را پذيرفته اند. ودعوت او هم 

عوت متزلزل متذبذبي نبود.يا مانند دعوت ميرزا، دعوت مخفي و زير لحافي نبود كه در مانند دعوت علي محمد باب د

عكا خودش را  مسلمان سني معرفي كند ودر نماز جماعت حاضر شود وماه رمضان را روزه بگيرد. ) مسيح اهلل رحماني 

ه اين اشاره دارد كتاب خواندني منتشر شده ب« چرا از بهائيت برگشتم» در سفري كه به عكا داشته وخاطراتش به نام 

است.( ولكن در سرّ سرّ ) ارض سرّ همان ادرنه تركيه است كه بابيان از جمله بهاء و يحيي صبح ازل و طرفدارانش در سال 

قمري توسط دولت عثماني به آنجا تبعيد شدند. علت اين كه بابيان آنجا را ارض سرّ مي ناميدند، اين است كه  6231

ادر) بهاء و يحيي( درآنجا هويدا شد ودرگيري شروع شد. بهاء برخاست ومردم را به سوي خود خواند. بدين اختالف دو بر

ترتيب ميان آن دو و پيروانشان زدوخورد ها و جنگ ها وكشتارها به راه افتاد( براي مردم!كاغذ نويسي به اطراف كند كه 

م آمده ام ونماز نه ركعتي وروزه نوزده روزه جهت شما آورده من خدا شده ام وهمه انبياء را من فرستاده ام واينك خود

 ام!!

آري غالم احمد قادياني دعوت خود را آشكارا گفت. حتي در ابتداء دعوت هم به ناصرالدين شاه) ناصرالدين شاه در سال 

كرد كه من مهدي . ق بود.( تلگراف  ه 6239.ق بعد از مرگ پدرش به سلطنت رسيد و دعوي قادياني از سال  ه 6214

 6231. ق دعوي باطل كرد وبهاء در سال  ه 6211موعودم. وبا آنكه اين شخص بعد از باب و ميرزا) علي محمد باب در سال 

. ق دعوت باطل خود را به استناد همان باطل علني نمود فلذا قادياني بعد از اين دو بود.( مدعي اين مقام گرديده  ه

انش چندين مقابل] برابر[ اهل بها است و مبلغين او در اروپا وامريكا وساير قطعات كره، حتي وآياتي دارد، تبعه و پيرو

طهران هست. و وقتي كه نگارنده در مملكت برما) برما، همان برمه يا ميانمار مي باشد كه پايتخت آن رنگون است. در 

ميالدي جمهوري سوسياليستي برآن  6794ل ميالدي از استيالي انگليس آزاد شد و استقالل يافت و در سا 6743سال 

حاكم شد. اكثريت مردمش پيرو آئين بودا هستند( بودم، يكي از مبلغين ايشان درآنجا بود وبه مهدويت احمد قادياني 

تبليغ مي كرد. واينك پسر غالم احمد قادياني خليفه المهدي است كه ميراث پدررا به دست دارد. ويك مسافرتي هم به 

ه بود، همان موقعي كه ما در كشتي سوار بوديم، وآن قادياني ها هم بودند. خليفه المهدي در لندن بود وشوقي اروپا كرد

 افندي نيز به سويس رفته بود وآقاخان هم كه اساسا در لندن مقيم هستند.

 ادامه داستان کشتی
درخشان( و برهان المع) درخشان(  -آري، پس از شنيدن تبليغات آن زردشتي كه با شمشير نفوذ كه دليل ساطع) تابان

بهائيان است، در ميدان محاوره وتبليغ جوالن مي نمود، آن شخص دانشمند تبسم كنان گفت: جان من، شما چرا اينقدر 

كاسه گرم تر از آش شده ايد وبه خودتان تصديع ) ايجاد زحمت و دردسر( وزحمت مي دهيد؟! كه من يا مثل مرا تبليغ 

كنيد. در صورتي كه خود آن صاحبان مبادي در بستر راحت غنوده ايد] خوابيده اند[ و سربه بالين ودعوت به ديگران 

 تعيش ]خوش گذران[ وآسايش گذارده اند. شما چه اصراري در نشر و اشاعه افكار آنها داريد.

ن دو نفر پيرو خليفه اكنون در اين كشتي اين جماعت تبعه آقاخان هستند. )اشاره به آن چند نفر آقاخاني نمود.( وآ

. ق بعد از مرگ عبدالبهاء  ه 6841. ش مطابق  ه 6811المهدي وشما نيز بهائي و مطيع شوقي افندي) شوقي افندي در سال 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

به عنوان رئيس سوم بهائيان انتخاب شد( كه الحال در اروپا و لندن است. وخليفه المهدي نيز شخصا براي تبليغ به لندن 

من » نيز در لندن است وهر سه اينها مدعي مقام الهامند و هر سه اينها مدعي مقام رسالت و ماموريت  رفته اند. وآقاخان

اند؛ حق وسزاوار اين است اول خودشان با يكديگر بروند صحبت كنند، البد يكي راست مي گويد و دوتاي ديگر « عنداهلل 

دا فرستاده ودر ادعاي خود صادق است، بديهي است دروغ؛ همين كه كار را يك طرفي نموده ومسلم شد كدام يك را خ

من وديگران به واسطه چنين هنري كه اقال رقيب خودش را مغلوب و معدوم نموده، مطيع مي شويم. وآن هنر را بزرگ 

كه اين هاما را گوسفند مي دانند، ما هم كشك و پشمي داريم، از ]موي[ ترين معجزه او تصور مي كنيم. چون 

 ببرند ونوش جان كنند.هر كدام شد، 
راستي راستي خيلي جاي تعجب است كه مدعيان يك مقام مانند احمد قادياني وميرزا] بهاء[ هر دو معاصر وخليفه 

وجانشين آنها نيز مانند خليفه المهدي و ميرزا عباس و شوقي افندي با يكديگر معاصر]ند![ اين مي گويد من مهدي 

دي موعودم، وخودشان از يكديگر راضي] مهمّ تر[ وكاري به يكديگر ندارند. وشايد آخرالزمانم، وآن هم مي گويد من مه

هم در لندن در هتل ها و رستوران ها يكديگر را مالقات كنند وبه مراتب حماقت تبعه و گوسفندان خود بخندند! و ليكن 

والي خود اقامه برهان ودليل مي دو نفر يكي بهائي و ديگري قادياني، از سرشب تا طلوع صبح مي نشينند ،اين براي م

 كند وآن براي سرور وموالي خويش حجت و دليل ميآورد؛ وشايد آخر شب هم به خصومت و نزاع مبدل شود!!

در اينجا بي مناسبت نمي بينم ذكري از مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادي همداني كنم؛ همان شخص بزرگ ونابغه عصر 

بود وافكار و عقايد وي را نادرست ميدانست. چنان كه در جواب مدير روزنامه المؤيد كه ميرزا عباس او را نپسنديده 

مصر، اظهار عقيده خود را نسبت به سيد مرحوم گفته و مدير روزنامه بيانش را در جريده درج و در معرض افكار عمومي 

 گذارده بود.

اسالمي و تشييد) محكم كردن، استوار كردن( مباني اين شخص از ادباء درجه اول و نوابغ عصر بود وخيلي درتوحيد عالم 

عدل و انصاف زحمت كشيد وآثار مهمي از خود به يادگار گذاشت. و عالم انساني را مرهون) بسته و مرام دار احسان 

يعني طبيعت گرايان مولف محترم به ماديون  Naturismكسي شدن( خدمات خود نمود. در رسله نيچريه اش) همان 

پس مي گوئيم ماديين يعني نيچريها در اجيال) جيل: يك » ند.( پس از بيان مرام و عقايد ماديون، مي گويد:تعبير نمود

طايفه. ج: اجيال( وامم به اشكال متعدده وبه صور متنوعه وبه هيئت گوناگون وبه  -قوم -صنف از مردم، اهل يك زمان

حكيم ظاهر ساخته اند، زماني به پيرايه رافع ظلم و دافع جور  اسامي مختلفه ظهور و بروز نموده اند. گاهي خود را به اسم

جلوه كرده اند. و وقتي به لباس عالم االسرار و كاشف الرموز و الحقايق وصاحب علم باطن قدم در ميدان نهاده اند. 

ورت محب فقراء وهنگامي ادعا كرده اند كه مقصود ما دفع خرافات و تنوير ) روشن كردن( عقول امم است، و ايامي به ص

وحامي ضعفا وخيرخواه بيچارگان برآمده اند. وساعتي از براي اجراء مقاصد فاسده خود، دعوي نبوت نموده اند؛ نه چون 

ساير انبياء كذبه . وگاه گاهي هم خود را مودب و مهذب و خيرخواه امت ناميده اند. وليكن در هر هرجيل كه يافت شدند 

هر امت كه ظاهر شدند وبه هر لباس و به هر اسم كه برآمدند، به سبب مبادي فاسده و ودرهر قوم كه پيدا شدند ودر 

اصول باطله وتعليمات مضره وآراء مهلكه واقوال مميته) مرده( خود موجب زوال آن جيل و باعث اضمحالل آن قوم وعلت 

 « فرق كردند.فناء آن امت گرديدند. وهيئت اجتماعيه آن امم را اعدام نموده، آحاد آنها را مت

وپس از آنكه با بيانات متينه ثابت مي كند كه نيچري ها يعني ماديون به هر اسم و رسم وبه هر لباس و رنگي كه آمدند، 

موجب تشتت وتفريق امت شدند، وباعث انحطاط و اضمحالل ملت گرديدند، وپس از ذكر مزدك) مزدك در دوره قباد و 

ظهوراسالم بود وآئين مانوي داشت. پادشاه آن دوره به دين خود فراخواند. حتي  ميالدي( قبل از 463شاهنشاه ساساني) 
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 است جلسات –صلي اهلل عليه و آله  –ميالدي( كه مصادف با ميالد حضرت ختمي مرتبت  291در دوره خسرو انوشيروان ) 

باطنيه را مي كند ومي  مذهبي بين موبدان زردشتي و اسقف هاي عيسويان داشت( وغيره و ظهور و غلبه اسالم ذكر

 گويد:

وهمين گونه غلبه وعز، اين امت شريفه را بود تا آنكه در قرن چهارم نيچري ها يعني طبيعيين به اسم باطنيه و صاحب »

السرّ در مصر آشكار شدند. وزيانيه) حرف ها( خود را در جميع اطراف و اكناف بالد مسلمانان خصوصا در ايران منتشر 

نيچري ها اصحاب باطن) همان طبيعيون اكنون به عنوان اصحاب باطن خودنمايي كردند( ديدند كه نور  كردند. وچون اين

جميع مسلمانان را منور گردانيده، وعلماي ديانت مصطفويه با كمال علم  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -شريعت محمديه

ين مبين و صيانت عقايد و اخالق مسلمين مي و سعه فضل و نهايت تيقظ) بيدار شدن، هوشيار شدن( درحراست اين د

كوشيدند، لهذا از براي نشر آراء فاسده خود طريق تدليس) حيله ومكر( وتدريج را پيش گرفتند واساس تعليم خويشتن 

را براين قرار دادند كه اوال: تشكيك كنند مسلمانان را در عقايد خود؛] ثانيا[ پس از تثبيت شك در قلوب، عهد و پيمان 

ايشان بگيرند وسپس عهد و پيمان ايشان را به نظر مرشد كامل خود برسانند. ثانيا برمعلم اين تعليمات الزم است كه  از

علي الدوام با رؤساي دين اسالم به نهج تدليس) روش، طريقه پنهانكاري و فريب( رفتار نمايد. و واجب است او را كه قادر 

 برتاسيس مطالب خود بوده باشد.

را به دام مرشد كل مي انداختند، اول چيزي كه او را تعليم مي كرد اين بود كه اعمال ظاهريه از براي آن وچون كسي 

اشخاصي است كه به حق نرسيده اند. وحق ، عبارت از آنِ مرشد وراهبر كامل است . وچون به حق رسيدي، اكنون تو را 

د از زماني او را مي گفت كه: جميع تكاليف ظاهريه و باطنيه و بايد كه خود را از اين اعمال ظاهريه بدنيه خلع نمايي .وبع

همه اعتقادات و قيود از براي ناقضين است كه به منزله بيمارانند؛وچون تو كامل گشتي، الزم است كه همه قيودات ظاهره 

دن آن چيزهايي كه و باطنه را از خود سلخ ) درآوردن لباس( كرده، قدم در دائره واسعه اباحت) اباحت يعني جايز شمر

در اسالم نهي شده است( نهي. چه حالل وچه حرام. وچه امانت و چه خيانت، وچه صدق و چه كذب، وچه فضايل و چه 

 رذائل.

وپس از تثبيت اباحت در نفوس تابعين خود به جهت انكار الوهيت و اثبات مذهب، نيچري دسيسه ديگر به كار برده. مي 

موجودات شبيه خواهد شد. واگر معدوم ) فنا و نابودي وعدم( باشد، ممائل]مانند[ معدومات  گفت: اگر خدا موجود باشد، به

خواهد گرديد . وخدا منزه است از هر گونه شبيهي؛ پس خدا نه موجود است و نه معدوم. يعني به اسم اقرار كن و مسمي) 

 صاحب اسم( ر ا انكار نما.

ه، به واسطه اين تعليمات در فساد اخالق مسلمانان مي كوشيدند. تا آنكه ومدت زماني اين گروه اهل باطن، به طريق خفي

علماي دين و ساير رؤساي مسلمين براين امر مطلع شده، در صدد معارضه ) مخالفت( برآمدند. وچون آنها كثرت معارضين 

را اغتياال) اغتيال: بناگاه كشتن(  را ديدند، از براي نشر آراء باطله خود، خون هزارها از علماء و صلحاء وامراء امت محمديه

ريختند. وبعضي از آنها آن عقايد فاسده مضره را فرصت يافته بر روي منبر ، الموت ) همان ماجراي حسن صباح و قلعه 

الموت( جهارا] آشكارا[ به عالم ظاهر ساخته، گفت كه در وقت قيام قيامت) قيام خود را به قيامت تعبير مي كند. چنانكه 

نيز همين تعبير را در حق باب مي كنند كه تطلع الشمس من مغربها. چون مشرق شمس نبوت از خانواده هاشمي  بابيان

و سيادت بود ودر همان خانواده غروب كرد،باز از همان خانواده طلوع كرد. يعني باب سيد است ]و من چون مي دانستم 

علي ذكره السالم به مناسبت آنكه به قيام او قيامت ظاهر از مغرب طلوع كردم[ )مؤلف(  هيچگونه  تكليفي نه ظاهري) و

 شده ودر قيامت تكليفي براي عباد نيست وخدا] كه من باشم[ همه تكاليف را از مردم برداشتم چنان كه شعرا ساختند.(
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              از گردن انام  علي ذكره السالم   برداشت  غُلّ شرع  ، به فرمان ايزدي

در نزديكي شهر بسطام [ كه احباب باب] پيروان باب [ جمع بودند و قره العين حجاب وبه همين طور در بَدَشت ]ناحيه اي 

خود را برداشت؛ و اين معن به نظر بعضي اصحاب گران آمد، فوري ميرزا براي تسكين حضرات، قرآن را گشود وبدين 

رد كه امروز قيامت برپا شده و به ناگاه آن ساعت فرا رسد[ استدالل ك 619سوره يوسف آيه « ] تاتي الساعه بغتته» آيه

احكام مرتفع گرديده است. ) مؤلف(و نه باطني برخلق نمي باشد. وقيامت عبارت است از قيام قائم حق؛ ومنم قائم حق. 

پس از آن كه هر چه خواهد بكند، تكليف برخاسته) مرتفع شده( شده است. يعني درهاي انسانيت بسته شده؛ ابواب 

 حيوانيت باز گرديد.

يعني طبيعت گرايان(  Naturalistالجمله اين نيچري هاي اهل باطن و خداوندان تاويل، يعني ناتوراليست هاي) همانوب

قرون سابقه، مسلمانان را به حيله كمال و خلق را به جميع نقائص و رذائلي كه به اندازه امم وملل است دعوت نمودند. 

در اين دارِ دنيا از  -الوهيت را كه اساس همه سعادات از آن استوبه دسيسه تنزيه] پاك كردن[ جعلي خويش، اعتقاد 

الواح عقول ستردند. ] محو نمودند[ وبه مرور زمان اخالق امت محمديه را شرقا و غربا فاسد كردند. ودر اركن عقايد و 

شجاعت و سجاياي ] خلق و خوي[ پسنديده آن امت شريفه، ترعزع] تحرك[ انداختند. تا آنكه شجاعت و بسالت) 

دليري( آنها به خوف وجبانت] ترس[ ، وامانت وصداقت آن ها به خيانت و دروغگوئي، ومحبت اسالم آنها به محبت 

 شخصيه بهيميه ] حيواني[ مبدّل گرديد.

واز آن بود كه جماعتي از صعاليك) محلي در سامراي عراق( فرنگ در قرن خامس، به اراضي شاميه هجوم كرده، صدها 

يه را خراب نمودند وخون هزاران را رايگان ريختند. وتا قريب دو صد سال مسلمانان از دفع آن صعاليك شهرها و قر

عاجز ماندند. و حال آنكه پيش از آن ، مسلمانان از دست فساد اخالق و تباهي عقايد قوم فرنگ، در ممالك خود راحت 

 و آرام نبودند.

ا چنگيزخان آمده، غالب شهرهاي محمديان را ويران ساخته خون وهمچنين گروهي از اوباش تاتار و ترك و مغول ب

ميليون ها را برخاك ريختند، ومسلمانان را اينقدر قوه نشد كه اين بليه را از خود دور سازند؛ با وجود اينكه در اول اسالم 

ا بود. وآن همه ذل وحقارت با قلت عدد تا سورِ) ديوار قلعه و سورِ چين يعني ديوار چين ( چين، جوالنگاه اسب مسلمان ه

و خرابي و ويراني از براي مسلمانان حاصل نشد؛ مگر از خيانت و دروغ گوئي و جبانت و گران جاني) پستي و لئامت( و 

 ضعف و سستي؛ كه آثار آن تعليمات فاسده بود.

لهذا به هزار كوشش، بعد  وچون آداب و اخالق ديانت محمديه از غالب نفوس مسلمانان بالمره] يكباره[ زائل نشده بود،

از سال هاي دراز اراضي شاميه را از دست فرنگ گرفته، چنگيزيان را به شرف اسالم مشرف كردند. وليكن نتوانستند كه 

آن ضعف را بالكليه زائل سازند و آن سلطه و قوت خود را اعاده نمايند. زيرا آن سلطه، نتيجه آن عقايد حقه و آن خصال 

د درتطرق] راه پيدا كردن[ فساد، اعاده آنها متعسر ] دشوار[ گرديد. واز اين است كه ارباب تاريخ پسنديده بود . وبع

ابتداء انحطاط سلطه مسلمانان را محاربه صليب ) جنگ هاي صليبي( مي گيرند. وچنان الئق بود كه آغاز ضعف مسلمانان 

 بگيرند.و تفرق كلمه آنها را از شروع آن تعليمات فاسده و  آراء باطله 

مخفي نماند، بابياني كه در اين زمان اخير در ايران يافت شدند، وهزارها خون عباداهلل را به ناحق ريختند، كوچك ابدال 

زنبيل( بردارهاي همان طبيعيين گردكوه)  -هاي ) جمع بدل( نيچري هاي الموت و چيله ها ، يعني كچكول ) كشكول

آنها نمونه تعليمات باطنيه است. پس بايد منتظر شد كه فيما بعد،) بعدا( چه  ناحيه اي در گرگان( مي باشند. وتعليمات
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       تاثيرهاي ديگر از اقوال آنها در امت ايرانيه يافت خواهد شد. 

 انتهي      

 حسن صباح
ت سب اسچون قدري از اشارات سيد جمال مرحوم ] مربوط[ به تعاليم فاسده ومبادي مميته ساكنين قلعه الموت بود، منا

شرذمه اي ) قدري( از احوال حسن صباح را مجمال ذكر كنيم و با ساكنين قلعه عكا و حيفا) منظور بهائيان ساكن به عكا 

درحيفا( مقايسه نمايم. حسن صباح نيز از اشخاصي بود كه در بدايت] اوايل[ امر در دوره ملوك اسماعيليه) اسماعيليه 

به جاي اعتقاد به امام موسي بن جعفر  -عليهم السالم -رت صادق آل محمدقومي هستند كه پس از عروج ملكوتي حض

به برادر او اسماعيل معتقد شدند و اسماعيل را امام هفتم گفتند و چون به هفت امام قائل  –عليه السالم  –حضرت كاظم 

 بودند آنها را سبعيه ) هفت امامي( مي خواندند.

داراي ظاهر و باطني است واگر كسي به باطن شريعت پي برد و ظواهر را مهمل  اسماعيليه چنين عقيده داشتند كه اسالم

گذاشت هرجي به او نيست . وبه همين دليل غالب احكام شريعت را به وجهي تأويل مي كردند وبراي هر يك از عبادات 

 و غيره باطني مي ساختند. به همين علت به باطنيه مشهور شدند.

. ق( ميان دو پسرش نزار و مستعلي برسر خالفت نزاع  ه 439 -429خليفه فاطمي مصر)  بعد از مرگ المستنصر باهلل

شد؛ چه، مستنصر نزار را جانشين خود كرده بود. ليكن بعد از اين انتصاب پشيمان شد و وليعهدي را به حسنعلي داد، 

رسيد ند. البته نزار هيچگاه به خالفت ننتيجه اين اختالف آن شد كه اسماعيليه به دو گروه نزاريه و مستعلويه تقسيم شد

ومغلوب واسير برادر شد و در همين حال يارانش در اطراف منتشر شدند ومردم را به خود خواندند. اين دعوت نزاريه را 

 ه 498دعوت جديديه خواندند. در ايام خالفت مستنصر يكي از كساني كه به مرام اسماعيلي درآمد، حسن صباح بود.) 

ر متن به آن پرداخته شده است.( موقعي كه از دربار سلطان ملك شاه،) جالل الدين ابوالفتح حسن ملك شاه ) .ق( كه د

. ق( از پادشاهان سلجوقي كه پس از فوت پدرش در عهد وزارت  خواجه نظام الملك به سلطنت رسيد.( ه 432 – 412

به ديار ري شتافت. درآنجا به دام عبدالملك بن  414خائب]نااميد و مايوس[ وخاسر] زيان ديده[ برگرديد، ودر سنه 

. ق( احمد بن عبدالملك بن عطاش از سران باطنيه) اسماعيليه( در اصفهان دوازده ه 211عطاش) ابن عَطاش )متوفي 

. ق( كه چهارمين سلطان سلجوقي و پسر بزرگ ملك ه 473 – 496سال حكومت كرد ؛ولي در جنگ با سلطان بركيارق) 

 افتاد. وچنان فريفته و مجذوب–جوقي بود شكست خورد وكشته شد.( كه داعي] دعوت كننده به[ اسماعيليه بود شاه سل

گرديد كه از روش اثني عشريه]شيعه دوازده امامي[ دست كشيد و به طريقه اسماعيليه درآمد. وچنان درآن اوقات 

.واز خوف سلطان ملك شاه وخواجه نظام الملك منجذب و مشتعل گرديد كه به اصفهان براي دعوت به اسماعيليه رفت

در خانه رئيس ابوالفضل پنهان گرديد و پيوسته منتظر فرصت ومترصد وقت مي بود كه به وسيله اي مقاصد خود را اجرا 

 كند.

. ق از حدودعراق و آذربايجان به مصر رفت و پسر مستنصر ه 496وبنابرتوهمي] ترسي[ كه ازملكشاه داشت، در سنه 

سه سال پس از  127. ق( نخستين خليفه از آل عباس در مصر در سال ه 111ي) مستنصر عباسي مصري) متوفي علو

انقراض خالفت عباسيان دربغدد توسط مغوالن به مصر گريخت و سرانجام خودش هم به دست مغوالن از بين رفت. 

نظور نظر الطاف واعطاف ) مهرباني ها، محبت )فرهنگ اعالم تهامي( كه درآن زمان بر مسند خالفت متمكن بود، وي را م

 ها( گردانيد. 
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وحسن يك سال ونيم در پناه دولت پسر مستنصر به سر برد واز مبرزين) ممتاز از ديگران( اصحاب او شد. وبعد از ميان 

زار ود ناو واميرالجيوش ) فرمانده سپاه( بساط خصومت ممهد) گسترده، پهن شده( شد؛ به واسطه آنكه مستنصر پسر خ

را از والدت خلع كرد وآن منصب را به پسر ديگر خود احمد كه المستطي باهلل لقب داشت تفويض فرمود واميرالجيوش 

 به اين معني همداستاني بود.

حسن گفت: نص اول معتبر است، ومردم را به خالفت نزار دعوت كرد. و اميرالجيوش او را از آن گفت وشنود منع مي 

ش التفاتي نمي كرد. الجرم اميرالجيوش بروي خشم گرفته، به اتفاق بعض امرا به عرض مستنصر نمود. حسن به سخن

رسانيد كه حسن را در قلعه دمياط) شهري در مصر كه لباس و پارچه اش معروف است( محبوس بايد گردانيد. ومستنصر 

بيفتاد، مردم آن صورت را بركرامت حسن  درآن باب تعلل مي نمود. ناگاه برجي از بروج آن قلعه كه در كمال متانت بود

صباح حمل نمودند؛ اما آخر اميرالجيوش برحسن غالب آمده، او را با طايفه اي از اروپائيان به كشتي نشانيده به طرف 

 اروپا فرستاد.

ي تچون كشتي در ميان دريا رسيد، تند بادي وزيدن گرفت وآب دريا متموج ]موج دارِ خشمناك[ گرديد و ساكنان كش

اضطر اب و وحشت كردند ، وحسن همچنان برحال خود مطمئن مي زيست. درآن احوال يكي از مسافران از حسن پرسيد: 

سبب چيست كه شما مضطرب نيستيد؟ جواب داد: موالنا خبر داده كه آسيبي به كشتي نخواهد رسيد . و به حسب اتفاق 

ر دل جاي دادند. بار ديگر بادي صعب] سخت[ در اهتزاز همان لحظه شورش دريا تسكين يافته ومردم محبت حسن را د

آمده، كشتي حسن رابه شهري از شهرهاي مسيحيان بردوحسن درآنجا باز در كشتي نشسته در حدود شام ) آسياي 

صغير( از كشتي بيرون آمده به حلب شتافت وازآنجا به ايران واصفهان آمد. وبدين منوال در نقاط ايران به طور پوشيده 

پنهان سير مي نمود و مردم را به روش اسماعيليه و امامت نزار دعوت مي نمود. وداعيان خود را به قلعه الموت و قالع) و 

جمع قلعه( نمايند. وبرخالف بهائيه به اندك زماني مردم بسيار دعوتش را پذيرفتند وجمعي بي شمار در ربقه طاعتش 

حسن تميشت ) سامان دادن به كارها( پذيرد، در قصبه ) آبادي( اي وارد گرديدند. وچون نزديك به آن رسيد كه مهم 

كه در نواحي الموت بود ساكن گشته، خود را در كمال زهد وتقوي به اهالي آن حدود معرفي نموده كه همگي مريد و 

 معتقد به او گرديدند وبا او بيعت كردند.

ازده ساله بغداد، خود دو نفر بغدادي را منجذب كند در صورتي كه ميرزا] حسينعلي بهاء[ نتوانست در مدت توقف دو

-. قه 6232سال در عكا بود) 64وفريفته نمايد كه تابع ومريد او گردند! يا در مدت عمر خود كه در عكا زيست،) بهاء 

 . ق( نتوانست پنج نفر ازاهالي عكا را مريد و معتقد به خود نمايد.ه 6817

ساكنين قلعه الموت حسن را به قلعه بردند وچون به قلعه رفت، علوي مهدي) علوي  .قه 478]به هر روي[ در ماه رجب 

.ق( حاكم زيدي مذهب الموت بود.( را كه از قِبَل سلطان ملك  ه 814مهدي از اعقاب حسن بن علي االطروش )متوفي 

متون تاريخ خوانده اند. غرض  شاه حاكم آن حدود بود، به چه طريق فريفت وملك قلعه را از او خريد، قارئين محترم در

اين است كه كار حسن باال گرفت و به اندك زماني تمامي بالد رودبار وقهستان) ناحيه جنوب خراسان شامل قائن، گناباد... 

( در تحت تصرف او درآمد. ومدت سي و پنج سال به دولت واقبال گذرانيد. و پس از وي هفت كس از اتباع وخلفاي او به 

 و و هفتاد و يك سال امامت ورياست نمودند.امتداد يكصد

به اين ترتيب كه پس از حسن ، كيا بزرگ اميد واليت وامامت را عهده دار بود. ومانند خود حسن بعضي از فدائيان را به 

كردند. ترور و قتل جمعي از اشراف و علماو صلحا وادار كرد كه گروه بسياري را درايران و مصر وشام و ساير اقطار ترور 

 ق درگذشت و پسر خود محمد را جانشين خويش قرار داد. ه 282وپس از استقرار اهميت و رياست خود در سنه 
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 ه 282-214وقتي كه محمد به اريكه الحاد و رياست جالس گرديد، مقارن همه احوال ،الراشد باهلل عباسي) الراشد باهلل) 

به خالفت رسيد . يك سال بعد به حكم سلطان  227رشد باهلل در سال . ق( سي امين خليفه عباسي فرزند وليعهد المست

مسعود سلجوقي وبه فتواي علماي بغداد از خالفت خلع و به بغداد گريخت. سپس به مراغه و ري و اصفهان رفت ودرآنجا 

 به دست فدائيان باطنيه كشته شد.) فرهنگ اعالم تهامي(

وسط ابوالحسن نامي از مصر به الموت آورده مي شود. وقتي به سن جواني مي او فرزند فردي از فرزندان نزاري است كه ت

ق(  جمنع مي شود وحسن به دنيا مي  ه 223رسد با همسر محمد بن كيابزرگ اميد سومين رهبر الموتيان متوفي به )

 د(ر باهلل علوي مي رسانآيد. لذا مشهور است كه او فرزند محمد بن كيان بزرگ اميد است ولي او نسب خود را به المستنص

 به دست جمعي از فدائيان كشته شد و چون اين خبر به الموت رسيد، مدت هفت شبانه روز نقاره بشارت زدند. 

ومحمد نيز به روش پدر خود وحسن صباح متظاهربه شرع بود وكار ترورو قتل اعيان و زهاد و علما را چون پدر و حسن 

رگذشت . حسن اين محمد پسر خويش را كه به علي ذكره السالم ) حسن علي ذكره ق د ه 241تعقيب مي كرد. ودر سنه 

ق در الموت اعالم قيامت كرد.  ه 227ق( چهارمين فرمانرواي نزاري الموت كه در  ه 119 – 216السالم) سالم برياد او( ) 

 ( مشهور است، خليفه خود قرار داد.به صورت لقب براي او درآمد. )فرهنگ اعالم تهامي« علي ذكره السالم» واين جمله 

وعلي ذكره السالم برخالف پدر كه عامي بود، در ايام پدر به كسب علوم عقلي ونقلي مشغول گرديد. وپس از آنكه في 

الجمله فضيلتي اكتساب نمود به فريب مردم پرداخته، معلومات خود را به رشته تحرير درآورد. وچون پدرش محمد به 

لموتيان علي ذكره السالم را متبحر ) داراي آگاهي وسيع وعميق در علوم( عالمي تصور كردند و وي را غايت عامي بود، ا

 امام مفترض الطاعه) واجب است اطاعت از او( دانستند. واو، به غمز ولمز) اشاره ورمز(مي گفت كه: من امامم. 

نهي كرد. و دويست و پنجاه نفر از اشخاصي را كه پدر چون واقف شد، گفت: ماداعي امام هستيم. نه خود امام؛ و پسر را 

به امامت پسرش علي ذكر السالم قائل شده بودند، كشت. وعلي ذكرالسالم نيز مداهنه] چرب زباني[   ومجامله] خوش 

زباني[ نمود تا پدر درگذرد. وهمين كه پدر درگذشت ،علنا اظهار امامت كرد ونسب خود را به المستنصر باهلل العلوي 

 انيد.رس

به اين معني كه در زمان حسن صباح، ابوالحسن صعيدي) صعيد ناحيه اي بزرگ در مصر است.( بعد از فوت مستنصر 

علوي از مصر به الموت آمد وكودكي از اوالد نزاررا كه شاسته مستند امامت بود همراه آورد، و وقتي آن كودك بزرگ مي 

 مايد، چه خوب گفته:شود، به اعيال محمد بن بزرگ اميد مباشرت مي ن

 فكل  رواء  يرتديه   جميل   اذ  لمره  لم   يدنس  من اللوم   عرضه  

 فليس الي حسن الثناء سبيل   وان  هو لم يحمل علي  النفس  ضيمها  

)براي آنكه به عقيده آنها فعلي كه از امم صدور يابد، ولو برخالف شرع باشد، جايز، بلكه مستحسن است( علي ذكره 

 م به وجود مي آيد.السال

ق مجمعي آراست و منبري گذاشت ودر حضور جمعي از اشراف واعيان بر  ه 227باري، اين علي ذكره السالم در سنه 

منبر صعود كرد وخطبه خواند و دعوي امامت و شرع جديد نمود. وهمان دعوت در قلوب جمعي از مالحده] منكران خدا[ 

 نمودند. ومدت ها نيز اين رسوخ ونفوذ استمرار داشت. نافذ و راسخ شد و تبعيت او را قبول

در اينجا خوب است بهائيان متذكر شوند كه اطاعت وتبعيت جمعي اگر دليل حقانيت و صدق آن مدعي شود، مي بايستي 

 حقانيت و صدق علي ذكره السالم چندين درجه شديدتر وعظيم تر از ميرزا باشد؛ چرا كه عده مطاوعين] فرمانبرداران[

. ق علي ذكره  ه 216ومتابعين) تابعين و مطيعان( او چندين مقابل بابيان وبهائيان بوده است. باري، پس از آنكه در سنه 
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السالم به دست حسن بن نام آور ) حسن بن نام آور برادر زن علي ذكره السالم بود كه با ضربات چاقو علي ذكره السالم 

سال داشت و وقتي به قدرت رسيد حسن بن نام آور وتمام  67لدين محمد بود كه را به قتل رساند جانشين او پسرش نورا

خويشاوندان او از زن ومرد وكودك را به قتل رسانيد.( كشته شد، پسرش محمدبن علي ذكره السالم در قلعه الموت 

و فدائيان، خون جمعي  برسرير امامت نشست و در اظهار كيش ضاللت از پدر عالي تر و مجد تر بود ودر زمان او مالحده

 كثير از علماء و صلحاء و زهاد را ريختند.

ق تاج خالفت بر سر نهاد وبرخالف پدر  ه 219وپس ازوي جالل الدين حسن بن محمد بن علي ذكره السالم در سنه 

رزم شاه طريق ديانت و اسالم را پيش گرفت. وسائط ) وسائط: واسطه ها( و سفرائي به ناصر خفيه و سلطان محمد خوا

وساير ملوك اسالم فرستاد؛ از حُسن اعتقاد خود وترك نمودن رويه باطله مشئومه] شوم[ آباء [ خويش آنان را واقف 

 نمود.

وخلفاء و سالطين او را در اين امر تصديق وترحيب ) مرحبا گفتن، آفرين( نمودند. وابواب مكاتبات و مراسالت را مفتوح 

المرسلين در باب صحت اسالمش فتاوي نوشتند واو را جالل الدين حسن نومسلمان  ساختند. وائمه  دين وعلماء سيد

 خواندند.

وجالل الدين حسن نيز روزي در حضور فقهاء ومفتيان قزون كه در باب اسالم او سخن داشتند، آباء واجداد خود را لعن 

وخت. ودر تشئيد] محكم و استوار كرد . ومصنفات حسن صباح را كه مشتمل بود براصول وفروع مذهب اسماعيليه بس

نمودن[ قواعد شريعت غراء ) شريعت غراء يعني شريعت روشن و آشكار و استوار كه تنها و تنها شريعت محمد رسول 

اهلل صلي اهلل عليه و آله است( به نهايت سعي و اهتمام قيام نمود. وسعادت دنيا وآخرت را براي خود و زراري]فرزندان[ 

ا فرمود. اگر چه بعد از وي پسرش عالء الدين روش نيكوي پدر را تعقيب ننمود وبه روش سوء اجداد خود خود آماده و مهي

در كفر والحاد بازگشت نمود، و رسيد، به او و فرزندانش آنچه كه شايسته وسزاوار بود. چنانكه در متون تاريخ مرقوم 

 است.

ث الوهيت ميرزاعباس ]عبدالبهاء[ شده اند، يكي شوقي افندي) در اينجا من خيلي اميدوارم به اين دو شخص كه فعال وار

رهبر سوم بهائيان( كه رئيس و مقتداي جمعي است، ويكي ديگر جناب ميرزا محمد علي كه او نيز مقتداي بعضي است 

از  عند ووخوشبختانه اين دو با يكديگر مخالف و ضدند و هر دو از اوضاع دنيا واحساسات اوالده قرن بيستم واقف و مطل

داخله خود نيز كامال بصير وخبردار كه عده اي ندارند وآن مختصري هم كه هست هر روزه روز به هشياري و بيداري مي 

 روند ودر آتيه براي آنها چيزي باقي نخواهد ماند.

بهاء امروز چقدر خوب است ميرزا محمد علي) ميرزا محمد علي ميرزا غصن اكبر پسر كوچك بهاء بود كه طبق وصيت 

ابتدا عبدالبهاء وسپس محمد علي ميرزا بايد جانشين وي مي شدند ولي عبدالبهاء نه تنها به آن وصيت عمل ننمود، بلكه 

آن وصيت را از بين برد ووصيت نامه جعلي بر جانشين شوقي افندي درست كرد.( با شوقي افندي معا] با هم[ ويا يكي 

د را مبداء] شروع[ تاريخ مهمي قرار دهد. وبه اهل دنيا حقيقت را اعالن كندو از آنها منفردا، قد مردانگي بلند كند وخو

جالل الدين وار خود را محبو القلوب اهل عالم كند.وبراي سعادت دارين ] دو جهانِ[ خوداين شرافت را احراز نمايد كه 

 ت و احترام زندگي نمايد. ودر عوض اينكه فعالابداآلباد ) ابداالباد يعني تاابد( ذكرش باقي ماند و اوالده آنها در آتيه به عز

محبت خود را در قلوب پاك بي آاليش نبغاء] نوابغ[ وفالسفه وعلماء وجميع اهل عالم جاي دهند؛ كه الي االبد او را 

 تقديس نمايند.

 سرادق )پرده سرا( غيب الزم است
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عكسي گرفت كه خود تنها بافينه و دور سري  سالگي در زمان حيات پدر در بغداد 24ميرزا عباس] عبدالبهاء[ در سن 

سفيدي روي صندلي نشسته است. و پس از مُردن پدر كه ميراث الوهيت به او رسيد، هر چه بهائيان اصرار كردند كه 

عكس از او بگيرند ، قبول نكرد. وچون نبض بهائيان به دستش بود كه آنها ايمان به غيب دارند، ونبايد عكس بشريت او 

 12ند، مبادا رعب و سطوت] حشمت و ابهت[ غصن) شاخه درخت( الهي از او سلب شود، از اين جهت تا به سن را ببين

. ق به امريكا و اروپا رفت ودرآنجا عكس فوري بغتتي ) به ه 6881سالگي عكس از او برداشته نشد. تا باالخره در سنه 

قصود او از اختفاء، صورت عنصري حاصل نگرديد، گفت طور ناگهاني( از او گرفتند وچون ديد عكس برداشته شده و م

 اكنون كه عكس برداشته شد، بايد عكس خوبي انتخاب كرد.

از اين جهت مكرر در مكرر عكس برداشت تا باالخره يكي از آن عكس ها كه خيلي پسنديده او واقع گرديد، انتخاب 

 هاي او در صفحه ظهر ) پشت ( است. كرد.ودر اغلب خانه هاي بهائيان آن عكس هست. اينك يكي از عكس

كه من ديده ام چه طور با حالت تصنع و غير طبيعي  -اما به عكس خود، عكس پدرش ميرزا] حسينعلي جاسوس روس[ را

مخفي در خانه گذارده و نمي گذارد منتشر شود؛ مبادا به واسطه ديدن آن، اركان خدائي او در  -نشسته آن عكس را

 قلوب متزلزل گردد. 

قط بهائياني كه به عكا مي روند يك روز اجازه مي دهد كه بروند آن عكس را زيارت كنند. بدين طريق كه ميرزا هادي ف

يا يكي ديگر از دامادان مبارك ميرزا عباس با يك حالت تصنع آميزي] ساختگي[ دست ها را از بال عبا بيرون آورده و 

د و مسافرين را به طور ايماء واشاره به خلع نعلين ) خلع نعلين يعني گالب پاش به دست گرفته و در دهليز اطاق مي ايست

درآوردن كفش( امر مي كند؛ سپس گالب به دست آن ها مي ريزد و اجازه ورود در اطاق مي دهد. مثل اينكه خداي 

اينگونه  البته[سميع بصير غالب قادري در عرش عظمت وكبريايي نشسته و اينها مي خواهند بين يدي اهلل حاضر شوند! ] 

تصنعات وظاهر سازي ها در قرن بيستم هر فرومايه اي را بيدار مي كند كه اين چه بسار حيله بازي است واين چه دكه 

خداسازي است! در صورتي كه ميرزا هادي در همين اطاق چه عيش و نوش ها كرده وچه شوقي افندي )در مورد اينكه 

كشف الحيل مراجعه شود كه ماجراهاي عبرت آميزي دارد.( ها پس انداخته!  شوقي افندي پسر كيست؟ به كتاب ارزشمند

 اما نزد آن شخص زائر و مسافر براي اين كه او را به كلي گوسفند كند، اين طور كه عرض شد ، رفتار مي كند.

موده اند، منتقل وعجب در اين است بعضي از بهائيان كه به آنجا رفته اند وهمين حركات وبدتر از اينها را مشاهده ن

 نگرديده اند.

 حيرتم  از  چشم  بندي   خدا   چشم  باز و گوش  باز و اين  عمي) كوري(

 زیارت نامه
شهوت رياست خدائي وسروري چنان به ميرزا] بهاء[ مستولي بود كه در زمان حيات خود پيوسته دستور العمل احترام 

قبر خود وطريقه زيارت كردن جسد خود را مي داد؛ كه مي بايد چسان وارد شوند وبه چه ادب و خضوع و خشوعي 

دانست مهارت ادبي پسرش، ميرزا عباس] افندي عبدالبهاء[ باستند و به چه تواضع و ترتيبي زيارت نمايند.و با اينكه مي 

زياد است وپس از فوت او زيارت نامه برايش خواهد ساخت، معهذا از كثرت شهوت كبريائي فرصت نداد كه پس از 

ز ا درگذشتن او زيارت نامه اي را بگويند. از اين جهت خود براي زيارت قبرش اين زيارت نامه را نوشت كه اكنون بهائيان

 دور ونزديك مي خوانند: 

الثناء الذي ظهر من نفسك االعلي و البهاء الذي طلع من جمالك االبهي عليك يا مظهر الكبرياء وسلطان البقاء ومليك »

 «.من في االرض والسماء الي اخر
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« االقدس المقام المقدساذ اردتم الصلوه ولوا وجوهكم الي شطري » وبه اين نيز اكتفاء نفرموده وجسد خود را قبله قرار داد

ميالدي( رهبر ماركسيست روس، بنيانگذار حزب كمونيست  6724-6391والديمپر ايليچ) -در صورتي كه لنين) لنين

)بلشويك( روسيه و حكومت شوروي( يك شخص مادي بود و همه چيز برايش آماده و موجود بود، معهذا از حطام] مال 

خود ابدا امتيازي قائل نشد،نه تسبيح مرواريدي ذخيره كرد كه برادران از و ثروت[ دنيوي چيزي را نخواست و براي 

يكديگر بربايند، ونه قالي هاي قيمتي  نگهداري نمود تا در تقسيم او جدل نمايند؛ نه براي اغصان وافنانش امتيازي مقرر 

رزا اقضين مي نامند و تبعه را ميداشت تا ناقضين و مشركيني توليد شود.) تبعۀ ميرزا عباس تبعه ميرزا محمد علي را ن

محمد علي تبعه ميرزا عباس رامشركين مي گويند.) مولف( و نه براي جسدش محلي معين نمود تاروضه مباركه) روضه 

 مباركه نام مرقد ميرزا است ودر بهجي عكا واقع است.) مولف( تشكيل يابد وبهانه اخذ تحف و هدايا گردد.

 ت رفتبيت اهلل یا خانه بغداد از دس
اغلب اوقات از ميرزا عباس اشتباهات وكارهاي غلط ناشي مي شد كه از يك آدم مجرب] باتجربه[ عادي آن اندازه خبط، 

 ]اشتباه وخطا[ ناشي نمي شد و اغلب از خواص او بدين نكته واقفند.

دنيا( وتجمالت حيفا حتي يكي از خواص او كه پيرمردي است ودر حقيقت نگاهداري قلعه عكا و تاسيسات زخارف) مال 

به واسطه جانفشاني و پول رساندنش به مركز حيفا بود،واگر او وحس تكدي) گدائي( و پول جمع نمودن وبه مركز 

رسانيدنش نمي بود، لواي) پرچم( اين امر خوابيده بود وچندان رونق وجلوه اي نداشت. مكرر به خودم وديگران مي گفت: 

[ نمي بودم واو را مطاع نمي ديدم، تمام كارهايش را غلط مي دانستم ؛كه از روي دانش اگر من مطيع سركار آقا]عبدالبهاء

و فكر نيست. ودر موارد عديده اين قدر فكر اين پيرمرد برفكر ميرزا عباس مزيت وغلبه پيدا نمود كه خودشان نيز در 

كرد كه مثال پولي به محلي برساند و او]  بسياري از موارد تسليم فكر واراده او شدند. به حدي كه اگر] ميرزا[ امري مي

 آن پيرمرد [ صالح نمي ديد و نمي رسانيد، ميرزا عباس آزرده نميشد و مي فهميد حق با آن پيرمرد بود.

در قضيه خانه بغداد گفتم: نزد بهائيان بيت اهلل است واكنون مطاف ) طواف( مالء اعلي، ودر آتيه زيارتگاه عموم اهل بها 

ين خانه مدعي پيدا كرد كه حقا و عدال وارثا از اوست. وكار به عوي وعدليه و وكيل كشيد. چندين سال در خواهد شد. ا

كشمكش و مخارج اين كار بودند. وگاهي از طهران از همين شخص پيرمد براي مصارف محلي و محكمه پول مي طلبيدند 

باس گوشزدمي كرد كه: اين كار غلط است ونبايد امروز وحواله مي دادند، ايشان رد مي نمود. و در مكاتيب خود، ميرزا ع

غيرواقعي( كرد. اگر امر بهائي توسعه پيدا كرد،وعده  بهائي زياد شد، درآتيه  -نقد معلوم را مخارج نفع موهوم ) واهي

نچه آ خودشان بالطلبيعه درست مي كنند . وبناهاي عاليه چون مسجد الحرام برپا مي نمايند.واگر خروس نخواند ونشد

كه در مطمح ) آنچه مورد توجه ونظر است( آمال و آرزو است، چرا انسان خسارت كند واين پولي را كه من به چه خون 

 ودل، ده شاهي و پنج شاهي از زن هاي بيوه و اطفال يتيم مي گيرم، يك دفعه به يك خرج بيهوده مصرف شود؟

اري داشت كه او را از دست ندهد،حتي يك نفر از مبلغين آن معهذا ميرزا عباس چون خيلي در خانه  بغداد كوشش واصر

وقت را) كه از قرار مذكور آن هم برگشته است و فعال در بادكوبه است( به بغداد براي ترافع ) رفع وحل( دعواي خانه 

 ائر حكومتفرستاد وخودشان نيز چون در آن اوقات لقب سري از دولت بريتانيا گرفته بودند،وبه اندازه آن لقب در دو

مستعمراتي انگليس مسموع الكلمه) مسموع الكلمه يعني حرفش را گوش مي كردند.( وبانفوذ بودند، به توسط حسين 

افندي) افندي در اصل عنواني احترام آميز براي مردان است وبه معني صاحب قدرت هم مي باشد.( وبا نفوذ بودند، به 

ام آميز براي مردان است وبه معني  صاحب قدرت هم مي باشد( كه از توسط حسين افندي) افندي در اصل عنواني احتر

افنان) در اصل شاخه هاي درخت را گويند ولي در اينجا فرزندان يازادگان معني مي دهد( وسكرتر) منشي( مندوب) 
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ن اشتند كه آمحبوب( سامي) بلند مرتبه، عالي( در بغداد، تلگرافات به بغداد مي كردند وبه مقامات رسمي اظهار مي د

خانه از ايشان است . وچندي هم محكمه بغداد آن خانه راتوقيف وخلع يد از متداعيين ) دو طرف دعوا، خواهان و خوانده( 

 نمود. وباالخره پس از مخارج بسيارو زحمات بي شمار، حق با آن پيرمرد شد وخانه از دست رفت!

به من گفت سركار آقا )ميرزا عباس( يك مقدار عباي نائين از باري مقصدم در كالم ديگر اين پيرمرد است كه يك روز 

من خواسته بود كه بفرستم واودر حيفا به آن عرب ها و مالهاي گردن كلفت حيفا تعارف و هديه بدهد؛ با آنكه اساسا 

نشد تا همه را  غلط بود، معهذا اطاعت كرده و آن عباها را تهيه نمودم وهمان طور ماندند و وسائل نقل] وانتقال[ فراهم

بيد زد واز حيز انتفاع افتادند) اين قسمت اخير يادم نيست كه در بين راه خراب شدند وبه مقصد مي رسيدند، يا در 

 همين جا از بس ماندند، معيوب شدند.(

 ييك روز ديگر همين شخص پيرمرد گفت: سادات افنان شيراز از حاال به طمع توليت خانه شيراز نشسته، وهر روز برا

مخارج بيت آنجا نقشه جديدي مي كشند و طرح بديعي مي ريزند؛ كه بدين واسطه خرج تراشي كنند. وبدين بهانه، 

عريضه نگاري به حيفا ميشود تا سركار آقا را مجبور مي كنند كه به من حواله كند تا به آن گردن كلفت هاي شيراز پول 

 بدهم و نخواهم داد!

اعضاء محفل روحاني هر روز براي مدرسه تربيت مخارج و مصارفي در نظر مي گيرند روز ديگر همين شخص به من گفت 

واز من پول مي خواهند؛ البته نميدهم. خدمت سركار آقا مي نويسند او نهصد تومان حواله كرد. باالخره با هزار اشكال 

اند، ديگر نخواهم داد؛ زيرا سركار ومسامحه) سهل انگاري و كوتاهي كردن در انجام كاري( آن را دادم. ودوباره نوشته 

 آقا ) ميرزا عباس( مطلع نيست چه خبر است واين اعضاء محفل روحاني چه كساني هستند وچه مقاصد سوئي دارند.

ومكرر در مكرر شكوه جاه طلبي و خودپسندي اعضاء محفل روحاني را) كه در جلد دوم اسامي آنها وهويت ومقاصدشان 

مي نگارم( نزد من كرده، وبه آن لهجه، فحش هائي را كه به آنها داد وآن لهجه مخصوص خود  وخسارات اجتماعي شان را

 اوست، ذكر نمي كنم، چرا كه خارج از تقديس قلم نگارنده است.

 ميرزا به تصدیق خودش درستكار و خوش اخالق نيست
در محفلي كه قريب پانزده نفر بهائيان  اوقاتي كه در خاك مصر بودم، بهائيان پُرت سعيد) از بنادر مصر( دعوتم كردند

آنجا بو دند؛ هر يك از گرفتاري و زحمات خود شرحي مي دادند كه در فالن سال چه شد و در فالن تاريخ چه صدمه به 

ما وارد آمد و خوشبختانه مسلمين اين ديار نمي دانند طريقه و عقيده ما چيست. واال به كلي ما رانابود ومضمحل مي 

 نمايند.

ه مناسبت آن وقت و آن محفل، من خطابه خواندم و نطقي ايراد كردم كه مفادش اين بود: تا جمعيت شما قليل است، ب

البته دچار اينگونه بليات و مصيبات خواهيد شد، علي هذا يا شما مي بايد ترك اين مرام وعقيده كنيد ومسلمان شويد 

ديد، ويا اگر در عقيده خود مصريد،) اصرار داشتن( ناگزيريد و اين دوئيت) دوگانگي( وجدائي را براي خودتان نپسن

متابعت مراد و پيشواي خودتان را بنمائيد. يعني به هر وسيله وحقه شده است وبه هر دروغ وتدبيري كه ميسور است، 

نفر  يستمتشبث شويد؛ شايد عده شما افزوده گردد. همين كه به اين وسائل توانستيد عده خودتان را به صدنفر يا دو

برسانيد، شايد از اينگونه تعرضات وتضييقات ايمن شويد، همگي پسنديدند كه اينطور است. وحاج محمديزدي برادر 

بزرگ آقا احمد يزدي) داماد ميرزا عباس( شخص پيرمرد و از قدماء بهائيان است، تصديق كرد وگفت: بهترين عالج آن 

معرفي كنيم تا به مقصود برسيم. يعني عده خودمان را زياد كنيم.  است كه ما به درستكاري واخالق حسنه خودمان را

كه ) در صريح لوح ميرزا مذكور است. ) مولف( واهلل اگر كسي  –وجمال مبارك) ميرزا ( در يكي از الواح قسم مي خورد 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

حُسن خلق آن از بهائيان در يك شهري داراي درستكاري واخالق حسنه باشد، جميع اهل آن شهر به واسطه درستي و 

شخص بهئي مي شوند. و ]حاج محمد يزدي بهائي[ از من استدعا كرد اين نطق او را كه عين عبارت ميرزا ست، براي 

حضار به عربي ترجمه كنم. در جواب گفتم: حاضرم و تعريب) به عربي برگرداندن( مي كنم؛ وليكن از اين مطلب اين چند 

 گفت چرا؟نفر بهائي نيز مي لغزند و برمي گردند. 

گفتم: خواهند گفت كه معلوم مي شود الي كنون يك نفر بهائي درستكاري درهيچ شهري پيدا نشده است كه اهالي آن 

شهر بهائي شوند. پس در اين هشتاد سال هر چه مي شنويم دروغ بوده، وليكن در عكا خود ميرزا سال ها زيست كرده 

يك نفر هم براي نمونه بهائي نشد. يا اين كالم وقسم او دروغ است.  بودواهل عكا كه تمامابهائي نشده اند، سهل است،

ويا آن كه خودش نيز درستكار و خوش اخالق نبوده است. وهم چنين ميرزا عباس كه عالوه از توقف عكا قريب بيست 

مي  چنينسال در حيفا زندگي نمود، وغير از بيست نفر هم از عائله خودش كسي ديگر بهائي نشده است. پس نتيجه 

شود كه عالوه از اينكه يك نفر بهائي درست كار خوش اخالقي در عالم يافت نشده، خودشان نيز كه صاحب اين مبادي 

 واصول هستند، از پيرايه درستكاري وحُسن خلق محروم مانده اند.

: ودر ضمير خود گفتم گفت چه مي گويي؟ خود جمال مبارك )ميرزا( مايل نبوده است كه آنها بهائي شوند! خنده ام گرفت

سبحان اهلل! اين طايفه چقدر بدبخت شده اند و چسان از طريق عقل و نهي محروم افتاده اند. بعد متذكر شدم كه اينها 

كور) ميرزا در كلمات مكنونه به مريدان خود مي گويد: كور شو تا جمالم بيني و كر شو تاصوت مليحم را شنوي و جاهل 

) مولف( شده اند تا جمالِ مبين] را[ ببينند وكر شده اند تا صوت مليحم بشنوند و جاهل شده شو تا از علمم نصيب بري.

اند تا از علم مرزا ]عبدالبهاء[ نصيب ببرند. اينك در گراور صفحه قبل، عكس نگارنده وهمان حاجي محمد هست، آن 

 شخص ريش سفيدي كه به طرف دست راست من ايستاده ، اواست.

س مزبور بنابرخواهش شوقي افندي برداشته شد. زيرا موقعي كه من از حيفا به پرت سعيد مي آمدم از مخفي نماناد، عك

من درخواست نمودند كه عكس بهائيان پرت سعيد را برداشته] برايش[ بفرستم . من نيز چون به آنجا رسيدم ، نخست 

ان را از اسماعيليه وقاهره طلبيدند، و چون همگي همين درخواست را به بهائيان آنجا ابالغ داشته و ايشان نيز عده خودش

مجتمع شدند، اين عكس را گرفتند. وبرحسب تقاضا به حيفا و طهران و امريكا فرستادند تا اسباب دلگرمي و اشتغال) 

مجله نجم باختر امريكا براي  6724شعله ور شدن( احباب شود. چنان كه همان عكس را هم در نمره يك سال آوريل 

سايرين گراور كرده اند. وبايد دانست در هر عكس كه از هر جا برداشته مي شود، همگي آنهابهائي نيستند. بلكه تشويق 

رفيق بهائي و مهمان بهائي و مبتدي كه هنوز تصديق كامل نكرده، براي سياهي لشگر در آنها داخل است. مثل آنكه در 

ل به غلط هاي لوح ميرزا عبس شد .ودر جاي خود گفته اينجا من هستم و شيخ محمد محمد بن عبدالظاهر كه منتق

خواهد شد، هست ويك نفر ديگر كه او نيز بهائي نبود ويك آيه اقدس را كه به دست بهائيان مي بيند، استنساخ مي 

كندو بدين واسطه محفل روحاني پرت سعيد به آن بهائي چه اعتراضاتي كرد كه چون گذاردي فالن كس استنساخ كند 

كتاب اقدس را او ببيند؟ ) كه شايد در جاي خود گفته شود( در اينجا نشسته و طفلي را نيز در آغوش خود گرفته  ؟ وچرا

است. و يكي دو نفر ديگر هم از بهائيان قاهره و غيره هستند. غرض آن است اين عكس كه بهائيان پرت  سعيد را ارائه 

انسته شد، اكنون بايد وضع تبليغات بهائيان و ترتيب محفل مي دهد، همگي بهائي نيستند. باري، چون اين مسئله د

 سازي وحيله بازي آنان را تشريح كنم.

 وضع تبليغ بهائيان
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برارباب بصيرت واضح و روشن است مبادي عاليه و شرايع متقنه) يقيني( واصول مقدسه كه از حلقوم يك نفر پيغمبر يا 

چون از مبداء حق ظاهر مي شود واز منبع صدق بروز مي كند، فليسوف براي سعادت بشر ظاهر و منتشر مي گردد، 

احتياجي به خدعه و تزوير و دسيسه وحقه بازي ندارد. برهان او صدق اواست. وجهت پذيرفته شدن او علو ) بلندي و 

 رفعت مقام( اوست.

ن بهخ طيب خاطر آن را وبه هر طور هست، باالخره عالم انساني به قبول آن مبادي و تعاليم محتاج مي شوندو خودشا

مي پذيرند. وچون طوق زرين به گردن عبودت خويش مي نهند، ديگر گوينده اصراري در پذيرفتن او ندارد. وابرامي در 

ثبوت قيادت ورياست خويش به خرج نمي دهد. بلكه بالضروره علو، كالم متكلم را بلند مي كند. ومقام او را در قلوب و 

 افئده ارجمند مي نمايد.

ما اگر اينطور نباشد، بلكه جاه طلب و خودپسند ] باشد و[ آرزوي مقام بلندي كند، يا شغالي دعوي طاووسي نمايد، ا

ومبادي مشئومه ]شوم[ رايا از خود جعل و يا از ديگران سرقت نمايد و بخواهد جمعي را به قبول آن دعوت كند، بايد 

 قاصد شوم خود، آن هم موقتا موفق شود.خيلي زحمت بكشد و بسي نيرنگ ها به كار برد تابه م

حسن صباح چه زحمت ها كشيد و چه طرح ها ريخت و چه رنج هاي بي شماري برد تا موقتا به اغواي جمعي نائل شد 

 وگروهي را تابع و مريد آمال خود نمود.

نكشيده اند؟چرا، ما معترفيم در اينجا نمي توان به ما ايراد كنند كه مگر انبياء ومربيان و معلمين اخالق حسنه زحمات 

كه ايشان زحمت بسيار كشيده اند ورنج هاي بي شمار برده اند؛ و ليكن آالم وزحمات آنان اغلب آالم وزحمات روحاني 

بوده است كه مي ديده اند شخص نابينا، رو به آتش سوزنده حرص وهوي مي رود و شخص غافلِ بي بصيرت، به دره 

 وَ مَا عَلَي الرًسُولِ» شود. وناگزير بودند خون جگر بخورند و زحمت  و سوزش قلبي ببيندهولناك ظلم و جفا پرتاب مي 

ترجمه: وبررسول جز ابالغ رسالت آشكار تكليفي نيست( بسرايند. اين است كه براي  24سوره نور/ «) اِال البَالغُ المُبين

ك مظلوم وجهولي كه خير خود را از شر خود تميز انبياء ومعلمينِ بشر، كه رحمت محضند، ديدن چنين ظلم وجفائي از ي

 ندهد، نسبت به خود سرزند، عذاب اليم به شمار مي رفت.

آري، ميرزا عباس نيز براي تسجيل ) قطعي و حتمي كردن( كبريائي والوهيت پدرش ميرزا] حسينعلي نوري بها[ نقشه 

اد ) نوه ها( آن شخص اول) منظور حسينعلي بهاء هاي غريبي كشيد وطرح هاي جديدي ريخت تا بدين وسيله بتواند احف

بيابان( ظلمت و صحراي غفلت نگاهداري كند. اين است كه طز محافلي در هر  –است( فريب خورده را در بيداء ) صحرا 

شهري ريخت و وظيفه اي براي آن ها مقرر ومعين نمود. كه نگارنده براي استحضار قارئين، شرح انعقاد محافل و وظائف 

 ها را مجمال مي نگارم. آن

 محفل روحانی
ضروري و حتمي است كه بايد در هر شهري محفل روحاني منعقد شود. وآن محفل مركب از نه نفر اعضاء عامله مهمه 

بهائي است كه هر سالي يك مرتبه بايد سي و دو روز بعد از نوروز از جانب بهائيان آن شهر منتخب شوند. ودر هر شهر 

ين محفل منعقد گردد. مخصوصا امر اكيد شوقي افندي صادر، كه در هر شهر و دهي كه عده بهائيان به و دهي مي بايد ا

نه نفر رسيد، همان نه نفر بايد محفل روحاني شوند ووظائف محفل روحاني را كه بعدا شرح مي دهيم اجرا نمايند. هر چند 

حمال ذغال كش بودند، ومعهذا محفل روحاني داشتند. نگارنده وقتي در كلكته بودم، عده بهائيان آن جا فقط شش نفر 

بلكه عالوه از آن كه وظيفه محفل روحاني را كه مكاتبه كردن با شرق و غرب باشد، انجام مي دادند. يك مجله هم به اسم 

يادت به ق انتشار دادند. به اين معني كه يك نفر سيد قاسم علي نامي كه فقط در ميان آنها باسواد بود ورياست و«البها»
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آن پنج نفر حمال داشت،وخيلي معسر) فقير( و پريشان بود، اين مجله را نوشت. شايد بدين واسطه ارتزاق كند و از 

بهائيان بمبئي ومركز حيفا اعانه بگيرد؛ نسخه اول را كه به زحمات چند تمام كرد به بمبئي و ساير جهات فرستاد و وجهي 

كه از افق معارف بهائيان كلكته طلوع كرده، تا « البها»م را بنويسد؛اما ذكر مجله استفاده كرد وديگر نتوانست نسخه دو

دو سال برجسته ترين اخبار بشارت انگيز محافل روحاني بود كه به يكديگر مي نوشتند ومعجزات امر را به يكديگر 

ز مجله اي تاسيس كرده اند. گوشزد مي كردند. وچنين جلوه مي دادند كه به واسطه ازدياد نفوس بهائي در كلكته ني

نويسنده او مانند كلكته يك نفر است و آن را در ايران چنان جلوه داده اند كه بهائيان « نجم باختر» وهمين طور مجله 

امريكا از كثرت نفوس مجله امري تاسيس كرده اند. در صورتي كه عده نفوس بهائيان امريكا كه در جاي خود با دليل 

 لغ به يك صد نفر نيستند. گفته خواهد شد، با

 

 وظائف محفل روحانی

اول، مكاتبه و مراسله با مركز حيفا و تمام محافل روحاني بالد است. ومراسالت آنها بايد مشتمل براخبار مسرت آميزي 

باشد كه مبشر قلوب و مهيج نفوس شود. به اين معني مي بايد از مراتب خدمتگزاري خودشان وسايرين مطالبي درج 

شجاع كردن( ساير احباب شود كه آن مراسله را قرائت مي نمايند. وبه  -كه سبب تشويق و تشجيع) روحيه دادن كنند

همين طور از اخبار مسرت انگيزي كه از ساير محافل به آنها مي رسد و متلذذ ) لذت بردن( مي شوند، اقتباس نمايند و 

ا با پيرايه هاي زيادتر و عباراتي شور انگيز براي ساير محافل در نشريات ومراسالت خود به محافل سايره، همان اخبار ر

 بنويسند.

وچون اصل غرض محفل روحاني در مراسله با محافل شرق و غرب فقط ايجاد روح اشتغال و انجذاب) جذب شدن( در 

 كه سبب كدورت نفوس است،لذا در جامعه بهائي مقرر و حتم است كه حتي المقدور از انتشار اخبار محزونه) اندوهگين(

قلوب و خمودت) بي حالي و پژمردگي( نفوس بهائي مي شود،ولو راست باشد،خودداري كنند و ننويسند. وبالعكس اخباري 

كه سبب تهييج و تشويق جامعه بهايي مي گردد، ولو دروغ باشد به هر طور مي توانند بنويسند ودرآن زمينه قلم فرسائي 

روغگويي به رويشان بازگشته، و الي الحال به هو و جنجال خود را نگهداري كرده و كنند. اين است كه بالطبيعه باب د

خويشتن را بدين دروغ هائي كه سال ها شنيده ايد، دلخوش مي دارند. ودروغ پردازي حضرات بهائي شگفت نيست؛ چرا 

 «بار همان دارند و برگ آن شاخسار.»كه اينها 

 برنشاني به  باغ بهشت گرش    درختي كه تلخ  است  وي را سرشت

 به بيخ انگبين ريزي و شهد ناب   ور از جوي  خلدش  به هنگام     آب

 همان  ميوه ي تلخ بار    آورد   سرانجام   گوهر   به   بار        آورد

ر بديهي است شجره خبيثه كذب و افترا، هر جا غرس شود، جز ميوه كذب و افتراء ثمره اي نخواهد داد. ومحض استحضا

 قارئين، صورت يكي از مكاتيب محفل روحاني را كه به محافل روحاني ساير بالد نوشته است، درج مي كنيم.

 نمونه اي از مراسالت محفل روحانی

ارواحنا لكم الفداء، بعد از حمد و ثنا وشكر و بها به درگاه خالق ارض و سماء ،مُنزل كتب و مرسل رسل، حضرت جمال 

واظهار عبوديت و فنا به  -لتراب اقدام ارقائه الفداء -است( ونورِ اقوم واسم اعظم ،روح العالمين قدم) جمال قدم لقب بها

آستان مقدس غصن اعظم) غصن اعظم لقب عبدالبهاء( وروح اقوم ونورِ اقدم، صدر ممرد اسماء وقبله اهل بهاء من طرف 

وابراز خضوع و خشوع و نيستي بحت بات ]خالص  -اءروح الوجود لمظلوميته الفد -حوله االسماء، اعني حضرت عبدالبهاء
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واقعي[ به ساخت قدس قبله اهل راز وغصن ممتاز حضرت ولي امر اهلل ) ولي امر اهلل لقب شوقي افندي است.( ارواح 

 معروض مي دارد: در اين ايام، روح جديدي در عالم تابيده وحرارت غريبي در قلوب پيدا شده، -العالمين الحبائه الفداء

گروه به گروه ودسته به دسته براي فحص) جست وجو وكاوش( وتحقيق مي آيند. ودر ظل شريعت جمال قدم، جل ذكره 

 ماء» االعظم) يادعظمتش جليل است( وارد ميگردند. از كثرت واردين به اين دين مبين، واز شدت عطش طالبين اين 

 غريبي پيداشده و زمزمه عجيبي نمايان گشته]!![. سوره سجده( هنگامه ي 3آب بي مقدار اشاره به آيه « ) معين

 فتنه  در آفاق  نيست جز خم  ابروي يار  ولوله  در شهر  نيست جز شكن  زلف دوست

)سترون الكل في ظل  –جل ذكره االعظم  –الحمد هلل وعود) وعده ها( كتاب اقدس رسيده،  وفرموده حضرت بهاء اهلل 

آشكار( گشته، روز به روز اشراق شمس محبت اهلل تابنده تر وسحاب اهل ضالل وحجاب  امراهلل( )( ظاهر و باهر ) روشن و

 را پراكنده تر مي نمايد. 

براي مبلغين مجالي باقي نيست از همه آفاق نعره اين المبلغين؟ ] كجايند مبلغين[ بلند شده، وگروه به گروه همه روزه 

ظالل سدره منتهي وشجره طوبي ماري) جا( مي گيرند. در اين در كهف امان شريعت جمال مبارك وارد مي شوند ودر 

سوره نصر: فوج فوج به اين خدا داخل مي شوند.( مصداق پيدانموده،  2آيه « ) يَدخُلُونَ في دينِ اهللِ اَفواجا» اوقات كامال آيه

م[ منور گشته وجزء اغنام الهي من جمله ازاشخاصي كه در اين ايام پرده اوهام را دريده و به نور مليك انام] پادشاه خود

گرديده، يكي از علماء معروف درجه اول است كه براثر دوسه جلسه صحبت، به نور يزداني فائز گرديده، وازعبده اصنام 

]بندگي بت ها[ كناره گيري نموده ومحراب و منبر را ترك گفته، واينك ديوانه وار به نشر تعاليم مبارك مشغول است. 

از اشراف و اعيان نيز براثر مالقات مبلغ امر اهلل وناشر نغمات اهلل.... جام سعادت را نوشيده و سرمست وديگر آنكه يكي 

 باده محبت اهلل شده است.

وديگر آنكه در اين اوقات، بشارات روح انگيز از همه آفاق چون غيث ها) باران( طل) باران ريز( مي ريزد واخبار مسرت 

فالسفه و بزرگان عالم تصديق كرده اند كه حيات بشر فقط منحصر به قبول كردن تعاليم  آميز از شرق و غرب مي رسد كه

جمال قدم است. از اين جهت اهالي هر اقليمي نهضت  غريبي نموده اند كه بايد عَلَم صلح عمومي بلند شود ورايت يا 

كتاب كشف الحيل است كه اكنون آيتي در آفاق مرتفع گردد. وديگر آنكه حضرت آواره  )آواره نويسنده « بهاء االبهي»

است.) مولف( اين كتاب به وسيله نشر راه نيكان تجديد چاپ گرديد.( عليه بهاء اهلل االبهي به شعله محبت اهلل اروپا را 

مشتعل نموده و شب وروز در كنفرانس هاي بزرگ اروپا به نشر تعاليم مبارك مشغول است. ودسته به دسته براي فحص 

روند وبه نور الهي فائز مي گردند. ويك نسخه از متحد المال ) الواح و فرامين( هاي محفل  روحاني حيفا وتحقيق مي 

براي قرائت و زيارت آن سواذج ) جمع ساذج يعني ساده لوح، زودباور ،بهائيان خودشان به خودشان توهين مي كردند 

) پيوست( فرستاديم كه درآن متحد المال عين مكتوب وكلماتي به كار مي بردند كه منطبق برخودشان بود( وجود، لفّا

حضرت آواره كه از لندن فرستاده مندرج است. ديگر از بشارات آنكه در اين ايام ملكه هلند براثر مالقات ميسيس 

 ...ايمان آورده و مستقرِ سلطنت و عظمت خو د را وداع گفته، براي تبليغ به امريكا رفته اند.

اني رتق و فتق امور بهائيان است. يعني بهائيان در هر مورد مكلفند به محفل روحاني رجوع وظيفه محفل روح -دويم

كنند وهر حكمي را، در هر قضيه، محفل روحاني داد، واجب االطاعه خواهد بود. از اين جهت است كه در هر شهري چند 

حفل روحاني را به عقد دائمي خود نفري هستند عضويت محفل روحاني را به هر قيمتي از دست نمي دهند. وهميشه م

 نگاه داشته اند.
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ومحفل روحاني كميسيون هاي ديگر را براي اداره كردن بعضي مقاصد به اسامي مخصوصه وضع كرده وهر كدام متصدي 

خدمتي مي شوند كه در تحت نظارت ودستور محفل روحاني آن مقصد خدمت را انجام دهند.و در سابق اسامي آنها، 

اكنون شوقي افندي آنها را لجنه مي گويد. محفل نوراني محفل تقديس، محفل تهذيب، محفل نشر نفحات، محفل بود و 

محفل نطق، محفل درس تبليغ، محفل درس اخالق، محفل كميته، مدرسه تربيت، محفل خادمين اطفال، محفل مالقاتي، 

 محفل تبليغي، محفل گلستان جاويد.

 اين محافل واين اسامي دليل به كثرت نفوس بهائي است.برقارئين محترم شبهه نشود كه كثرت 

نه چنين است ، چرا كه اينگونه محافل فقط در طهران وهمدان است كه داراي دويست سيصد نفر بهائي است . ودر ساير 

ان يبالد، چنانچه اشاره شد به قدري كه يكي دو محفل رسمي تشكيل دهند، جمعيت ندارند. ودر طهران نيز بعضي از بهائ

عضويت پنج محفل وشش محفل و هفت محفل را دارد. مثال امشب در محفل نوراني مي رود كه عضو است، و فردا شب 

در محفل تقديس مي رود كه عضو است؛ به اين طور تمام شب هاي او، در عضويت محافل به خدمت امري صرف مي شود. 

وشي خود قرار داده اند كه عده بهائيان به همين بازي هاي وبه عالوه اين اجتماعات و محفل بازي را براي سرگرمي ودلخ

 عضويت محفل و رياست محفل و منشي گري محفل، خوشدل و ريشخند شوند وپراكنده نگردند.

ومن خودم تأثير اين مسئله را در اغلب جوانان بهائي ديده ام؛ يعني همان جواني كه قدري آگاه گرديد، به اينكه تمام 

ست و سايرين پي بردند كه او به اصطالح خودشان مخمود شده، او را در چندين محفل به عضويت نامزد اينها حقه بازي ا

كردند. در يك محفل رئيس شد، ودر محفل ديگر منشي، ودر محافل ديگر جزو اعضاء رئيسه گرديد؛ كه همين گرفتاري 

او گرديده، به رياست همين محافل قانع هاي محفلي پايبند او شده وشهوت رياست كه در نهاد بشري است دامن گير 

 شده واظهار عقيده خويش را نمي نمايد.

باري، محفل مبلغين كه ميرزا عباس] عبدالبهاء[ آن را موسوم به محفل نوراني كرده و شوقي افندي آن را به لجنه تبليغي 

باشند و بتوانند از عهده انجام  موسوم داشته، عبارت از يك عده از فضالي بهائي است كه قوه تحرير و تقرير داشته

وظيفه برآيند. و معلوماتشان نسبت به ساير بهائيان زيادتر است. از اين جهت آنها، مُبَبلّغ ناميده شده اند. و وظيفه 

 حضرات،اداره كردن محفل مالقاتي و تبليغي است. 

 محافل مالقاتی وتبليغی

تبليغي. محفل مالقاتي، اختصاص به خود بهائيان دارد وبه اصطالح بهائيان را دو محفل ديگر هست: يكي مالقاتي وديگري 

خودشان نبايد اغيار در آن وارد شود. بلكه خود احباب هفته اي يك مرتبه درآنجا مجتمع مي شوند واز آثار و الواحي كه 

 خواند وسايرين گوش مي درآنها ذكر الوهيت ميرزا و كبريائي او نوشته شده است، يك نفر با تغني) آواز خواني( آواز مي

دهند. وضمنا هر كدام يك معجزه و خارق عادتي از ميرزا] حسينعلي [ يا از پسرش ميرزا عباس ذكر مي كند. وبه ساير 

 ملل طعنه مي زنند كه چرا محتجب ) در حجاب بودن( مانده اند.

ي بتواند وارد شود، منظره غريبي وآنان نيز مانند بهائيان گوسفندنشده اند. اگر كسي درآن محفل اختصاصي مالقات

مشاهده مي نمايد وصحبت هاي شگفت آميزي مي شنود؛ وبه يقين مبين] روشن وآشكار[ مي فهمد كه گوساله پرستان 

عهد موسي) داستان گوسالۀ سامري عهد حضرت موسي عليه السالم منظور است كه شخصي بنام سامري با فلز وطال 

ساخت و به امت حضرت موسي عليه السالم گفت اين خداي شماست وعده اي را ونقره مجسمه اي به شكل گوساله 

منحرف وملحد نمود( افسانه تاريخي نبوده،؛ بلكه حقيقت بوده و واقعيت داشته . چه، كه درآن منظره مي بيند و مي 

 ر بوده اند.شنود عقايدي را كه سامري هاي سه هزار ساله قبل نگفته ونكرده اند. واز اين گونه عقايد بيزا
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امامحفل تبليغي مركب است از يك نفر صاحب خانه و يك نفر مبلغ و يكي دو نفر واسطه كه مبتدي را درآن محفل به 

 انواع دسيسه مي آورند.

براي آنكه مطلب بهتر واضح شود ودر آتيه، جوانان واقف گردند كه بعدها دعوت آن شخص واسطه را نپذيرند ودرآن دام 

د، عرض مي كنم كه آن واسطه، عينا شخص بهائي است كه به رفيق مسلمان بي اطالع خود مي گويد: شوم گرفتار نشون

سبحان اهلل! نمي دانم تكليف چيست؟ ديشب مرا به خانه بهائي ها بردند و تا سه ساعت مبلغشان صحبت مي كرد و 

گويد: مزخرف مي گويند، نبايد ابدا صحبت هاي خوبي بود كه آدم مبهوت مي ماند. اگر آن رفيق مستمع در جواب او ب

گوش به حرفشان داد، فوري تصديق مي كند و مي گويد: بلي، من هم فهميدم تمام مزخرف بود ورشته كالم را قطع مي 

 كند.

واگر آن رفيق خشونتي نكند واستفسارا) به صورت پرسش مطلبي بيان و روشن، طلب تفسير كردن( بگويد چه مي 

ود به حرف زدن وتبليغ كردن كه چنين و چنان مي گفتند وشروع به گفتن يك سلسله داستان گفتند؟ او مشغول مي ش

مفصلي از دالئل وبراهين و معجزات و غيب گوئي آقاي ميرزا وغيره مي نمايد وخود را نيز به يك حالت مبهوت و متحيري 

فصيح تر و زبان آور تريد، امشب بيائيد جلوه مي دهد كه در طلب مجاهده و تحقيق است. و سپس به او مي گويد شما كه 

 به اتفاق برويم و جوابشان بدهيم.

بدين واسطه اين شخص را فريب مي دهد ودعوت مي كند. وفردا شب متفقا به آن محفل شوم وارد مي شوند. وشايد 

ا امشب در آن براي بعضي از قارئين محترم در سوانح) پيش آمد( عمري چنين شبي اتفاق افتاده باشد. وآن مبتدي ر

محفل تبليغي كه فقط براي چنين كسي منعقد شده است وارد مي نمايد و نخست خودش شروع مي كند، اوالبه جنگ 

زرگري كردن، وبعضي سؤاالت را از مبلغ نمودن؛ همان سواالت وايراداتي كه مبلغ را در حل جواب آنها چابك تر مي داند. 

) سوال كننده( ومبلغ گوينده و آن مبتدي بي خبر هم مستمع مي شود وگاه  باالخره امشب هم به اين طور واسطه سائل

گاهي هم صاحبخانه معجزاتي يا از فينه سر ميرزا عباس و يا از پشم ريش خود ميرزا] حسينعلي بهاء[ به گوش حضرات 

 مي كند.

نمايند و او را چندين دفعه باالخره اين شخص مبتدي رادر تحت نظر مي گيرند واسم او را در محفل مبلغين ضبط مي 

ديگر در چندين محفل مي برند. واو نيز چند نفر ديگر از دوستان واقارب ) نزديكان( خود را به مرور با خود مي برد، بلكه 

چيزي بفهمد. ودر اين اثناء، محفل مبلغين كه بعدها شرح آن را خواهيم گفت كه چسان راپرت ) گزارش( ها به او مي 

اين شخص مبتدي مشورت ها مي كند وآرائي مي دهد. گاهي محفل را عوض مي كند. وگاهي مبلغ را رسد، در اطراف 

تبديل مي نمايد . وگاهي طراز سؤال وجواب با اورا در خود محفل طرح و تعيين مي كند كه اينطور سؤال كنندواينطور 

 لي غير ذلك.جواب بدهند، كي ناطق باشد وكي سائل گردد. كي لوح بخواند و كي مستمع، ا

وآن واسطه يا ابتدائا كسي را در نظر مي گيرد كه با او رفاقت و خصوصيت كند و به حسن معاشرت با او مراوده نمايد كه 

باالخره او را به آن محفل تبليغي به طوري كه ذكر شد وارد كند و يا آنكه رفيق  خود را در صورتي كه بداند به هيچ وجه 

ائي بشنود، واگر بفهمد آنجا محفل بهائي است قطعا وارد نمي شود، به بهانه ديد وبا زديد، او حاضر نيست ذكر بابي يا به

را راهنمون مي شود، كه باالخره وي را بدان محفل شوم ببرد . به هر صورت اينها مكلفند تبليغ كنند. واهم طاعات واعظم 

ه تبليغ چقدر مهم است، استخالص خودشان را از عبادات نزدشان تبليغ است. چه عالوه از نصوصيكه در دست دارند ك

ذلتِ هوان) بي عزت شدن، خواري، ذلت( نيز منوط و مربوط به تبليغ مي دانند؛ زيرا هرچه عده آنها زيادتر شود، قطعا 

اسارت و ذلتشان كمتر خواهد شد. اين است كه به جان ودل در اين راه مي كوشند. ونظر به همان فلسفه كه ذكر شد، 
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هر فريب خورده ، عاطفه فريبندگي ايجاد مي شود. وانصافا اگر بهائيان اوامر ونواهي مراد و مقتداي خود را در هيچ در 

موقع نشنيده و پيروي نكرده و نمي كنند، در مورد تبليغ و اضالل ديگران كه منافع موهوم خودشان متصور و منظور 

 لي ) سهل انگاري ، سستي( ندارند.است، به هيچ وجه تسامح ) سهل انگاري، سستي( وتساه

گاهي مسلمان مي شوند كه تبليغ كنند، گاهي يهودي مي گردند كه تبليغ كنند، گاهي به كيش زردشت خود را معرفي 

« ) تي...يتشكل باشكل مختلفه ح»مي كنند كه تبليغ كنند، گاهي در مجامع پروتستاني وارد مي شوند كه تبليغ كنند، 

 مي گيرد حتي...( بااشكال مختلف شكل 

چند سال قبل در مدرسه پروتستاني ها مي  -كه از ذكر اسم او خودداري مي كنم -پسر يكي از مبلغين درجه اولشان

رود و مسيحي مي شود وغسل تعميد هم ميگيرد؛ پس از مدتي به حضرات معلوم مي شود كه اين جوان دغل باز دروغگو، 

كه آنها را تبليغ كند، آمده و مسيحي شده؛ باالخره] او را[ زدند و بيرونش بهائي است وبراي اضالل شاگردان مسيحي 

 كردند.

حاال اين اقدام را خودش به طيب خاطر يا به امر پدر ويا به اشاره ميرزا عباس كرده، نمي دانم! وممكن است خودش به 

ت در اغلب بهائي زادگان موجود است. طيب خاطر براي خدمت به ديانت پدري اين اقدام را كرده باشد. چه، كه اين حرار

اما عجب در اين است كه با اين همه سعي و كوشش وتبديل لباس و پوشش، باز به طوري كه اشاره شد در مدت چهارده 

سال  اخير، بيست نفر را نمي توانند در همه بالد، نشان دهند كه متأثر از اين اقدامات و مذاكرت شده و برعده بهائيان 

د. بلي اين عدم تاثير از همان است كه اشاره شد؛ چون امري حق نباشد، به هزاران تكلفات و تصنعات از اين افزوده باش

 قبيل نمي تواند استنتاج ) به دست آوردن نتيجه( نتيجه كند.

 اداره کردن محافل

شده است، از فضالي  در سابق عده اعضاي محفل مبلغين نوزده نفر بود؛ ولي حاليه چون ساير محافل به نه نفر محدود

بهائي نه نفر كه مبلغند براي عضويت اين محفل انتخاب مي شوند. و وظيفه آنها اين است اگر خواستند در هر محلي 

محفل مالقاتي دائر كنند، محفل مبلغين يك نفر مبلغين را كه در خور اشخاص آن محل است انتخاب مي كند كه در روز 

طق كند. وهر كس داوطلب شود كه محفل تبليغي بگيرد، از اين محفل درخواست مي يا شب موعود برود و براي آنها ن

نمايد تا محفل، يك نفر مبلغي كه در خور مبتدي هاي آن محفل و رفقاي صاحب خانه باشد، معين كند. مثال اگر صاحب 

. واگر صاحب خانه و خانه فكلي) امروزي(وشخص اداري باشد، يكي از فكلي هاي مبلغين براي آنها انتخاب مي شود

 مبتدي هاي آن محل كاسب باشند، يكي از مبلغين كاسب براي آنجا انتخاب و معين مي گردد.

در اينجا متذكر مي شويم به دو خانه كه يكي در اوائل خيابان عالء الدوله وديگري چهار سال قبل در خيابان قوام السلطنه 

يز و صندلي بود، اعضاء محفل مبلغين چه رقابت هايي داشتند كه مبلغ محفل تبليغي منعقد بود، وچون در اين دو خانه م

آنجا شوند. و چندين سال قبل يك مبلغ معمم ريش بلندي كه او را حضرت.... مي نامند، واز فضل جز اسمي ندارد، بلكه 

نون معلم مجسمه بالدت ) كودني و حماقت( و بي شعوري است، اما شيخ الرئيس و بوعلي سيناي حضرات است واك

با حالتن شكوه و اندوهي به من گفت كه  -كه آن اوقات معلم مدرسه، تأييد شده بود –مدرسه تربيت است در همدان 

من مبلغ محفل خيابان قوام السلطنه بودم، به محض آنكه آواره وارد طهران شد، او را بدان محفل بردند ومرا جواب دادند 

كرد كه آواره به منزلش وارد شده بودواز هر حيث اول شخص اين طايفه بود، . واين شكوه را بيشتر از آن شخصي مي 

 وي چون فوت شده، از ذكر اسمش خودداري مي كنم. 
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باري، هر هفته مي بايد راپرت مبتديان وطرز سؤال وجواب بامبتديان و اخذ نتيجه به محفل مبلغين برسد واز آنجا دستور 

مان مبلغي است كه عضو محافل مبلغين است. وگاهي مي شود كه محفل مبلغين و سرمشق بگيرند. وخود راپرت دهنده،ه

وقتي راپرت سؤال وجواب با يك نفر مبتدي تازه را مي شنود، دو ساعت درآن موضوع صحبت مي كند واستهالك وقت 

 ه حل شود.مي نمايد كه باالخره به جائي منتهي نمي شود و باقي مذاكرات براي جلسه آينده مي ماند تا آن قضي

مثال چون راپرت مي دهند كه وقتي با آن مبتدي شروع به صحبت كرديم، در ضمن پرسيد: اگر بهاء اهلل چنين  مقامي را 

داشت، چرا سيد باب او را وصي خود نكرد وميرزا يحيي را وصي كرد؟ يكي از اعضاء محفل با لحن اسف انگيزي مي گويد: 

ون كه از ازلي ها خيلي خائف و انديشناكند( يكي ديگر] از اعضاي آن محفل[ اي داد بيداد! اين شخص ازلي است.) چ

سؤال مي كند صورت باريك و قد وسطي ندارد؟ ]جواب[ مي گويد: بلي. مي گويد: قطعا او ازلي است؛ چون كه پارسال 

 هم در فالن محفل كه من بودم آمدم و همين سوال را نمود.

ويد: اين شخص به همين علت كه گفتيد يك روزديدم از درب دكان فالن شخص يكي ديگر ]از اعضاي آن محفل[ مي گ

 ازلي عبور مي كرد،يقينا او ازلي است.

باالخره هر كدام يك چنين عالمت و نشانه براي  او ذكر كرده، وبه اتفاق آراء ،مقرر مي شود كه ديگر آن شخص را به 

 محفل نياورند!!!

ي متفكر شوند چه تناقضاتي درعقايد و اقوال آنها موجود است. اگر في الواقع كالم در اينجا خوب است خود بهائيان قدر

ميرزا را چنان كه معتقدند، غالب ومهيمن ) از نام خداوند است كه بهاء به خود نسبت داده است يعني آگاه به حاضر و 

همه ملل را مرده ي بي جان مي دانند غايب( برهمه كُتُب و صُحف آسماني مي دانند وكالمش را نافذ و موثر مي بينند و

وتمام فالسفه و امرا و سالطين وساكنين كره را خراطين ) كِرم هاي خاكي( ارض) زمين( مي پندارند و جميع نبغاء ) 

برگزيدگان قوم، نخبگان( ومتكلمين) عالما علم كالم، خطبا و سخنرانان( عالم را در قبال يك طفل بهائي اخرس اللسان 

مي شمارند، وهمگي براهين و دالئل را درمقابل يك كلمه ميرزا معدوم االثر) بي اثر( مي بينند، ودر اين  ]الل وگنگ[

ظهور به قول خودشان كلمه اثبات بر كلمه نفي تقدم پيدا كرده، يعني بهائي ها حرف هاي خودشان را كلمه اثبات مي 

بعه ميرزا يحيي يا يك نفر از تبعه ميرزا محمد علي متوحش دانند و سخنان ديگر را نفي( پس چرا از مصاحبت يك نفر از ت

و انديشناك مي شوند؟ وميرزا عباس صحبت آنها را سم مهلك دانسته، وپيروانش را از هم نفسي با آن ها نهي شديد 

اره كن نموده؟! واز قضا هم هر يك از بهائيان به صحبت آنها رسيدند، اقال از قيد بندگي و تبعيت ميرزا عباس و پدرش

گرفت وبه قول ميرزا عباس يموتي) يموتي ضديحيايي است. ميرزا تبعه برادرش ميرزا يحيي را يموتي ناميده، چنانچه 

مرحوم آقانجفي را ابن الذئب و مرحوم امام جمعه اصفهان را رقشاء نام نهاده!! )مولف(( شد. در صورتي كه تبعه ميرزا 

يان به نحوي ديگر اسير خرافات و گرفتار موهوماتند. وبراي آنكه قلمم از يحيي وتبعه ميرزامحمد علي نيز چون بهائ

 «شير خالدار برادر پلنگ است.» سطور ادب وعصمت خارج نشود، همين قدر مي گويم:

 محفل تقديس

محفل ديگري دارند موسوم به محفل تقديس، وظيفه اين محفل آن است كه هفته اي يكمرتبه، يك شام يا ناهاري به 

زه نه نفر تهيه مي كند. به اين طور كه از بهائيان درخواست كرده، هر يك در مدت سال تقبل يك اطعام نه نفري اندا

بكند. وهر كدام وسعت دارند ومي توانند بپذيرند، متقبل مي شوند.واسم آنها را محفل تقديس در دفتري نوشته وتعين 

 ري كه درآنجا دعوت مي شوند، سه قسمند:وقت به تراضي محفل وصاحب خانه مي شود. وآن عده نه نف
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يكي بهائي است كه باطنا فهميده و بي پرده است كه اين بساط حقه بازي بود و هر چه گفتند دروغ و تزوير بود وهر 

پيشگوئي كردند معكوس درآمد، وهر سعادتي را كه بشارت دادند، منحوس) بدشگون، ناميمون( گرديد. وليكن به 

را از جامعه بهائي جدا ننموده، يعني نخواسته آنها را هم برنجاند، اما قهرا و طبعا از كلمات و اشارات مالحظاتي هنوز خود 

وعدم حضور او در محافل به حضرات بهائي معلوم مي شود كه اين شخص مي خواهد از گله گوسفندان جدا شود وآدم 

ند لهذا وي را در محفل تقديس دعوت مي كنند گردد. آن را به اصطالح خودشان مخمود) افسرده و دل مرده( مي نام

 شايد به بركات و اثرات ناهار يا شامي) كه قطعا تاثير او از كلمات ميرزا زيادتر است( بتوانند او را درگله نگاهداري كنند.

ويكي ديگر، مسافري است كه از شهري ديگر واردشده، درآنجا دعوت مي شود ؛ تا وقتي مراجعت به شهر خود كرد، 

 تعريف اجتماعات بهائي طهران را به ارمغان ببرد.

ويكي ديگر همان مبتدي است كه چندين جلسه وچندين محفل آمده وچون شخص اخالقي بوده يا در ضمن غرضي 

داشته كه اعتراضي نكرده، آقايان باور نموده كه او تبليغ شده وتصديق كرده. از اين جهت به امر محفل، مبلغين او را در 

ديس دعوت مي كنند تا درآن محفل از بركات لقمه اي كه به او مي خورانند، واقعا تصديق كند و چون خودشان محفل تق

گوسفند گردد. در واقع به لقمه محفل تقديس ،غسل تعميد مي دهند. واين سه طايفه فقط بايد در محفل تقديس دعوت 

 شوند و متنعم ) برخودار از نعمت( گردند.

س از راپرت محفل تقديس كه مدعوين اين هفته چه كساني هستند ودر خانه كي مجتمع مي شوند، ومحفل مبلغين نيز پ

يك نفر مبلغ وناطق كه صالحيت آن اشخاص و آن محل را داردبرمي گزيند وبه آنجا مي فرستند. و آن ناطق ومبلغ هم 

منا اثرات صحبت خود را درآن بهائي مكلف است شرح نطق و تبليغ خود را در جلسه بعد براي محفل مبلغين بگويد. وض

هاي مخمود و مبتدي تازه بيان كنند كه محفل مطلع شود. وهر يك از آن اشخاص را به جاي خود بشناسد كه اگر به يك 

دعوت وطعام كارشان تمام نشد، به طعام ديگر دعوتشان كند. وخانه اي كه محفل تقديس دراو ضيافت مي كند، اگر 

مبل باشد ونسبتا طعام و پذيرائيش از سايرين بهتر باشد، در ميان مبلغين تقريبا چسان سرقفلي داراي ميز وصندلي و 

پيدا مي كند ودر حضور به چنان خانه به يكديگر تسابق) از يكديگر پيشي جستن، از هم ديگر جلو زدن( مي جويند ] 

 كه بيان آن[ خارج از وظيفه نگارش ما است.

ديگر دارند از قبيل: محفل نشر نفحات ، محفل اصالح ، محفل تهذيب، محفل نطق، محفل وغير از اين محافل، محافلي 

درس تبليغ، محفل خادمين  اطفال، محفل كميته مدرسه تربيت، محفل گلستان جاويد، وغيره؛، كه تمام آن ها مبدا و 

شرح وظائف آن ها نيستيم، بلكه از اين  مآال) ماال: الزما( براي توسعه امر تبليغ منعقد گرديده، وما در صدد ذكر آن ها و

 قسمت هم كه شرح دادم وموجب كسالت خوانندگان شدم معذرت مي طلبم.

اما چون مقصودم ابطال اعظم براهين) اعظم براهين: بزرگترين برهان ها( واقوم دالئل) اقوم دالئل: استوارترين دليل ها( 

 وزحمات آنها را مجمال داده باشم وضمنا بگويم: بود، ناگزير شدم شرح تبليغات –كه نفوذ است  -آنها

شمشير آخرين « ) السيف أُخُر الحيل» نفوذ كه برهان اعظم حضرات است، آن را چون شمشير برنده مي دانند وبه حكم 

حيلت است( به رخ هر كس مي كشند، وتكيه گاه اصلي و حقيقي آن ها است، ابدا در بين نيست وظهور و بروزي ندارد؛ 

كه با اين زحماتي كه در راه تبليغ كشيده و مي كشند، وچه مبلغ ها خسارت تبليغ را داده و مي دهند، در اين مدت  چرا،

چهارده سال كه نگارنده از جامعه آن ها مطلعم، هنوز ده نفر را نتوانسته اند تبليغ كنند؛ كه حقيقت مانند خودشان بهائي 

 شوند وتا آخر ثابت و برقرار بمانند.
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سال، به قدر ده نفر در ميان آنها وارد شدند. وچون از حيث علم وديانت ومعروفيت از خودشان  64در اين مدت بلي 

مهذب) پاك( تر بودند، مقام رياست وقيادت و برتري را هم حائز شدند.وليكن چون حقيقتا خدا طلب و حقيقت جو بودند 

بودند، هر كدام به نوبه خود يكي بعد از دو سال، ديگري پس  ،وبه اغوا ومغالطه ) به غلط انداختن( حضرات گرفتار شده

 از سه سال، وديگري پس از چهار سال فهميدند وبرگشتند.

نگارنده شرح احوال يكي از آن ها را براي مزيد اطالع قارئين به جاي خود خواهم گفت كه به چه دالئل مغالطه آميزي 

فته ودر ميان حضرات وارد شده بود؛ باالخره پس ازمحرميت با فريب خورده بود وبراي فحص و تحقيق نزديك تر ر

حضرات به شنايع) زشتي ها( اعمال و سستي دالئل آن ها واقف ) آگاه( شده. آن جامعه پراز فساد و بدبختي را وداع 

 گفته، مراجعت نمود.

د. واگر چند نفري هم بود برگشتند. باري، خود بهائيان هم معترفند كه در اين مدت چهارده سال، بهائي تازه واردي ندارن

 وبعيد نيست نفوذ ايشان هم مانند پيش گوئي ها كه يا پس گوئي بود ويا معكوس شد، نفوذشان هم معكوس باشد.

نگارنده از بركات واثرات همين نفوذ، جمعي از خود بهائيان و بهائي زادگان را مي شناسم كه برگشته اند وبد مي گويند. 

مادر يا اقوام بهائي دارند، اظهاري نمي كنند. وخود بهائي ها هم مي دانند وآنها را مخمود ناميده، كه وليكن چون پدر و

 گاه گاهي به محفل تقديس هم دعوتشان مي كنند تا از بركات وآثار لقمه اي آتش ايمانشان روشن و مشتعل گردد!!

 

 

 نفوذ
نمايد وموجب سعادت بشر گردد، بدون هيچ حيله ودسيسه كالم متيني كه از قلب تراوش كند و از افق راستي طلوع 

 وخدعه ونيرنگي در قلوب موثرنمي شود ونفوذ مي كند.

وتاثير ونفوذش هم الي االبد هست. وابدا آن موثر از آن متاثر انفكاك ) جدائي( نپذيرد. مانند حس ملكات حسنه و قبح) 

با حكم عقل و  قبول انسان توأم است. اول گوينده كه زبان زشتي( ملكات رذيله كه جزء احكام عقلي است. چون  -بدي

فطرت بود، قباحت ظلم و حُسنِ ردِ و وديعه ) ردِ وديعه يعني برگرداندن امانت به صاحبش( را سرو، موثر شد ودر شنونده 

وم انسانيت ظهور نموده تاثير كرد. وآن اثر دراين متأثر، الي االبد هست. چرا كه ازساذج ) زودباور( فطرت ادا شده واز حلق

است. واين تاثير ونفوذ را نمي توان كسي به خود نسبت دهد يا از معجزات خود بشمرد؛ چه كه به حكم فطرت عاطفه 

 انسانيت مغناطيس همان حكم است. ظلم قبيح است و ردِ وديعه مستحسن حكم عقلي است.

امر و حكمي است كه برخالف –رگز پيدا نمي شود وحال آنكه ه-نفوذي كه جزء معجزات شمرده شود ،اگر بيدار شود

 فطرت و نهاد بشري صادر شود وبدون هيچ اغراض ظاهري مؤثر واقع شود ونفوذ پيدا كند.

مثالمتكلمي فرضا برخالف ناموس فطرت وعقل، اگر بگويد: ظلم خوب است و ردِ ودائع بد، واين گفتن حقيقت تاثير كند، 

 او قائل است تقليب) منقلب، دگرگون( ]دگرگون[ كند، معجزه است. وماهيت اوليه بشر را كه به عكس

آيا چنين تاثير و نفوذي در بشر است كه بتوان قلب ماهيت كند؟ بديهي است نه. پس نفوذ به اين معني كه گفته شد، 

 محال و ممتنع ) نشدني( است.

دهد كه موافق ناموس طبيعت باشد و جنبه تاثير  اما نفوذ وتاثير به اين طور كه متكلم، سخني آغاز كند يا مبادي تعليم

 و قبول به خود بگيرد، خيلي زياد و موجود است.

 نهايت آنها در بعضي شديد است ودر بعضي خفيف؛ در بعضي زياد است ودر بعضي قليل.
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متهور و و باز مي گوئيم فطرتا بعضي اشخاص جواد وكريم خلق شده اند. وبعضي ديگر بخيل و لئيم؛) پست( بعضي شجاع

بعضي جبان] ترسو[ وخائف: بعضي تندخو وخشن و بعضي حليم وبردبار، آيا نفوذ وتاثير توانسته است آن شخص بخيل 

 را جواد وكريم كند؟ يا آن شخص جبان را شجاع و متهور نمايد؟

بيح منظر) زشت رو( را صبلي، اگر كسي توانسته شخص طويل القامه] بلند قد[ را قصير القامه] كوتاه قد[ كند، يا كريه ال

 المنظر] زيبا چهره[ نمايد، مي تواند در ملكات فطريه، دخالت و تاثيري نمايد.

باز مي گوئيم: نفوذ و اراده بشر خزف] خرمُهره[ را لؤلؤي الال) درخشنده، تابنده( نكند وسنگ سياه را گوهر جهانتاب 

 ننمايد. خواجه حافظ شيرازي مي گويد:

 با  طينت  اصلي چه  كند؟ بدگهر  افتاد   سيه لعل  نگردد گر جان  بدهي،  سنگ

بسا اشخاص كه صددر صد تهذيب اخالق خود برآمده وباالخره زحماتشان در مقاومت با خصائل ناپسند طبيعت، عقيم و 

عدوم و بالنتيجه ماند وعزم واراده آنها نتوانست اخالقي را كه دست قاهر طبيعت در وجودشان راسخ] استوار[ نموده م

ريشه كن نمايد. بلكه پيوسته مطيع، ودر حقيقت قوه مجريه آن ملكات وصفاتي واقع مي شوند كه در فطرت آنها متمكن 

 و نيرومند است.

ميالدي( فيلسوف ايده  6311ميالدي( فيلسوف آلماني( وشوپنهاور ) آرتور شوپنهاور) م  6314كانت) امانوئل كانت) م 

مكتب اراده گرايي ( نيز مي گويند: به علم و اراده مربي يعني به نفوذ قول او] كه مربي است[ آليست آلماني و بنيانگذار 

غرائز طبيعيه كه تابع ساختمان دماغي وعصبي انسان است، تغييري نكند وجراثيم) جمع جرثومه( فطريه به سلطان نفوذ 

 و اراده، تبديل نشود.

، وچهره سياه به نيروي حكم ونفوذ، رخساره سفيد نگردد، غرض آن است درخت بيد به قوه علم و اراده، ميوه اميد ندهد

 كه علم واراده را در تغيير غرائز طَريّه ] ترو تازه ناب[ ناتوان و زبون ديده اند.

در اينجا كسي نمي تواند ايراد كند كه بعثت انبياء و سعي وكوشش معلمين اخالق و موراليست ها) اخالق گرايان ( چه 

رد؟ چه، كه ما قبال اشاره كرديم به اين كه انبياء عظام نيز براي تغيير و تبديل گوهر انساني مبعوث نشده اند؛ نتيجه دا

بلكه آنها براي تلطيف وتهذيب آمده اند. كه اگر بشر متابعت حقيقي از آن تعلميات بنمايد تا درجه اي مي تواند خود را 

درآيات و اخبار مصرح] تصريح شده[ است، اشاره به اختالف مراتب  سعادتمند كند. وشايد اختالف مدارج ايماني كه

 فطرت انسان باشد.

باري، مقصود از نفوذ و تاثير نفوذ وتاثير عادي، اصطالحي است كه باعث تلطيف و تهذيب مي شود. وآن در هر مراد و 

. نهايت آنكه در انبياء وفالسفه مرشدي بوده،ودر هر استاد وشاگرد ديده مي شود. و در هر بزرگ وكوچكي موجود است 

وموراليست ها بيشتر است. وبهائي ها نمي توانند نفوذ ميرزا را مانند نفوذ كلمه خاتم انبياء جلوه دهند؛ براي آنكه آن 

براي شهادت وگواه خود( كتابي  -حضرت درآغاز دعوت خود علي رؤوس يا رئوس االشهاد) درحضور همه و به طور آشكار

تعليم داد. وروز به روز خودِ آن كالم، چنان مؤثر شد كه بيست سال نكشيد كه تمامي اهالي مكه ومدينه آورد ومبادي 

 وطائف و يمن و اطراف، مؤمن شدند ؛وسي سال طول نكشيد كه دو ثلث جميع روي زمين ايمان آوردند.

دند وبعد از هفتاد سال تجارت و زحمت، وليكن ميرزا] حسينعلي بهاء[ مانند همان تاجري است كه روز اول سرمايه به او دا

عالوه از آن كه به سرمايه چيزي نيافزوده، سه ربع آن را بر باد فنا داده. يعني از دستش رفت ويك ربع از سرمايه به 

 دستش باقي مانده. 
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 مقام فحص وچنانچه قبال اشاره كرديم كه در موقع دعوت و انقالب باب، جمعي براي تفحص و تحقيق رفتند وهنوز در 

 -تحقيق بودند كه فتنه باال گرفت و كار به جنگ و جدال و قتل وقتال رسيد. وآن اشخاص مجاهد ومتفحص ) جويا

جوينده( بو زده شدند. وجامعه آن ها را قبول نكرد . واوالدشان به دست ميرزاي فريب زننده افتاد. به تصديق خود 

 عده ايشان كاسته شده ويك ربعي بيشتر باقي نمانده است. بهائيان كه اوالده همان بابي هاي روز اولند،

 

 ]حسينعلی نوري بهاء[ خسارت ميرزا

اينجا هر دانشمند زيركي مي فهمد كه خيلي به ميرزا خسارت وارد آمده است. يعني اگر كسي تنبلي كند وعيش وعشرت 

براثر تماون ]مخارج و هزينه ها[ وغفلت و تنبلي نمايد تا دولت از دستش برود، چندان غصه و اندوهي ندارد؛ مي گويد: 

خودم بود كه نمي خواستم تن به زحمت دهم تا ده را بيست؛ وصد را دويست نمايم؛ ولي خيلي، جهت ميرزا مشكل است 

كه خودش وميرزا عباس پسرش چقدر حقه ها به كار بردند وچه نيرنگ ها زدند وچه محفل ها آراستند و چه دروغ ها 

ادندوچسان اغنام خود را به امروز و فردا وعن قريب چنين و چنان مي شود وسال ديگر فالن وبهمدان مي گردد، انتشار د

نگاهداري كردند، باالخره به جمعي معلوم شد وبرگشتند. وبه آن جمع قليل نيز دوسال  ديگر يا ده سال ديگر، معلوم 

يرزا ]بهاء[ وميرزا عباس با آن مهارت و تجاربي كه داشتند خواهد شد. وچنان كه سه ربع ] قرن[ اين سرمايه از دست م

 رفت و معدوم شد، اين ربع ]قرن[ ديگر نيز از دست شوقي افندي خواهي نخواهي مي رود.

اگر چه نگارنده ،شوقي افندي را جوان بيچاره مي دانم و خيلي مقام علمي و اخالقي او بهتر از ميرزا] حسينعلي[ وميرزا 

ايد اگر خود او در بدايت ) اول( به جاي ميرزا يا ميرزاعباس مي بود، نه فريب از ديگري مي خوردند ونه عباس است، و ش

ديگران را فريب مي زد، ورضا نمي داد اين همه آدم بي گناه ،كشته ي راه هوا پرستي و خدا بازي و شريعت سازي او 

 به باد فنا بدهد. شود.وبراي شهوت خدا شدن، هزاران خانمان هاي نجيب بيچاره را

وليكن آن ها كردند وبه زير خاك رفتند وخدائي اندوخته مهيا شده، براي شوقي به ميراث باقي مانده است وجمعي 

گوسفند، دور او را گرفته اند؛ او هم چاره ندارد . و انصافا هم در عالم مادي نمي توان از چنين دولت هنگفتي صرف نظر 

 را رها كردواز كشك و پشم آن ها صرف نظر نمود.نمود. واين گوسفندان شيربده 

 روا  بود كه مالمت كني زليخا را   گردش  ببيني و دست از طرنج بشناسي  

 رجوع به حجيت ) دليل، برهان( نفوذ

 تأثير(  -اثر گذاري -)توانایی قبوالندن امري بر کسی یا در جائی

يح] آشكار[ و حجت قاطعه قرار مي دهند ،وبدان برهان مي خواهند نفوذي را كه بهائيان براي اثبات صدق ميرزا، برهان ال

ديگران را تبليغ نمايند و به قائميت سيد وخدائي ميرزا، ساكنين زمين را مانند سكان مالء اعلي) در الواح و كلمات 

معني  اگر نفوذ به اينمالء اعلي يعني آسمان باال( قانع و معتقد نمايند، به هيچ وجه دركار نيست.و–خودشان بسيار است. 

را كه پيروي واطاعت، تابع برهان صدق متبوع) آن كه از آن پيروي وتبعيت شود.( مي شود،) ميخواهد بگويد : پيرو 

داشتن هر كسي دليل درستي كار آن شخص است.( قائل شويم، الزم مي آيد كه جناب ميرزا از عرش عظمت كبريائي 

م احمد قادياني كنند، چرا كه نفوذ او بيشتر است. زيرا غالم احمد قادياني با آن كه پائين بيايد و پيروي و اطاعت از غال

بعد ازباب وميرزا دعوت كرده ودعوي مهدويت نموده،و مدعي مقام الهام شده، تبعه ومريدان او بيشتر از تبعه و مريدان 

ببينند، وكر شده اند تالحن مليح ميرزا را  باب وميرزا است. وبراي آن كه بهائي ها كور شده اند كه فقط جمال ميرزا را
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بشنوند، البته سخن مرا باور نمي كنند؛ بلكه محسوسات را هم انكار مي نمايند. ناگزيرم از لحن مليح خود ميرزا، دليلي 

 براي شدت نفوذ غالم احمد قادياني بياورم، تا بهائيان بشنوند.

 حه هفتم مي گويد:در كتاب اشراقات، منطبعه در بمبئي، در سطرآخر صف

نفسي از اهل سنت وجماعت) منظور غالم احمد قادياني است(در جهتي از جهات ادعاء قائميت نموده والي حين  )الي 

حين: تا به حال( قريب صد هزار نفس اطاعتش نمودند وبه خدمتش قيام كردند، قائم حقيقي به نور الهي در ايران) 

فرموده، شهيدش نمودند وبراطفاء نورش همت گماشتند و عمل نمودند آنچه  منظورش علي محمد باب است( قيام برامر

 را كه عين حقيقت گريان است.

باري چون حقيقتِ نفوذ دانسته شد، الزم است بدانيم اين عده مختصري كه بهائي شده ودور اين كاسه جمع شده اند، 

 چه طبقه اشخاصي هستند.

 بهائيان کنونی از چهار طبقه اند

ي كه از اوالد واحفاد آن شخص اولي) منظور حسين علي نوري است( است كه به دست غول مبتالگرديده بود، بهائيان

چهار طبقه اند كه وقتي به حقيقت تاريخ بنگريم واصل قضيه را روشن سازيم، به خوبي معلوم مي گردد كه تابعيت اين 

واشخاصي را به دنبال خود ببرد؛ نه آن كه اين غول قرن غول نيز با علل ديگر توام بوده كه توانسته مختصر شكاري كند 

نوزدهم اين قدر هنرمند و چاالك بوده كه مانند غوالن قرون اولي و وسطي، بتواند فقط به هنر وكفايت خويش، جمعي را 

ه به كمانند حسن صباح بفريبد. يا مثل غالم احمد قادياني، جمعي از اسالم و مسلمين را به تبعيت خويش ملزم كند 

مهدويت او اعتراف نمايد. اين است كه احوال روحيه اين چهار طبقه مردمي كه گروه بهائي را فعال تشكيل داده اند، ذكر 

 كرده ، قياس و حكم قضيه را به وجدان پاك و دانش تابناك قارئين واگذار مي نمايم.

 زردشتی

منظور از ظهور اسالم است. ( است از هر سعادتي يك طبقه از بهائيان زردشتي هستند؛ كه يك هزار و سيصد سال ) 

دور، واز هر دانش و معلوماتي بي نصيب ومهجور ) دور افتاده( مانده اند. حتي تاريخ مليت خود را هم نمي دانند. فقط 

ي خبر ب بعضي از سالطين كيان و ساسان و زردشت را انبياء خود مي دانند. و از آنان نيز آثاري كه حقيقتا بتواند اين ملت

را اداره كند به دست نيست. اگر كسي كامال با آنها همنشين شود واز عقايد و عادات آنان آگاه گردد، مي داند به چه 

اوهام و خرافاتي مبتال شده اند! وچسان به مظالم طاقت فرساي دستوران ) پيشوايان زردشتي( وراهزنان گرفتار گرديده 

وهوس خويش، چنان واژگونه نموده اند كه اگر به آْئين كرنش نشان دهند، او را باز  اند . ودستوران آئين وكيش را به هوا

 نشناسد.

مثال اگر يك مرده از آنها مي ميرد، دستور ، چندين قسم پول مي گيرد تا آن مرده را به دخمه فرستد. سپس مي گويد 

وبدين بهانه پول ديگر مي گيرد تا طلب  اين بيچاره مرتكب گناهي بزرگ شده است كه هنوز كالغ او را نخورده است.

مغفرت كنند. ونمازي برايش بخواند، شايد كالغ سر مرحمت آيد و جسدش را بخورد. روز ديگر مي گويد چشمش معصيت 

و خطائي كرده كه كالغ او را طعمه خود قرار نداده واكنون چشمش نگران است تا كي طعمه او شود. دوباره پولي مي گيرد 

خواند تا كالغ چشمش را هم بخورد. باري ملتي كه اينقدر سطحي باشد ودستخوش چهار نفر دستور حيله  و نمازي مي

باز گردد، ملتي كه اين قدر بي معارف باشند كه نتواند تاريخ خود را ضبط كند، وفقط كتاب شاهنامه فردوسي كه اين قدر 

هنامه فردوسي كه يكي از شعراي اسالم است تكيه گاه معارف باشند كه نتواند تاريخ خود را ضبط كند، وفقط كتاب شا

تاريخي آنها است، يعني از خودشان چيزي ندارند عالوه از اين ها در زير دست بعضي از مسلمين يزد و كرمان واقع شوند 
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امي كه نگكه آنها را گبر ناميده و تحقير كنند، چه بعيد است قدري به صحبت هاي ميرزا ومبلغين او ميل نمايند! ويژه ه

به ايشان گفته شود: الحمداهلل از ستم عرب رستيم و از جورشان مستخلص شديم و دستور يزداني و وخشور) پيغمبر ، 

 رسول( آسماني چون دوره ساسان از ايران برانگيخته شد وميرزا] حسينعلي نوري[ از اوالد سالطين ساسان است.

هاي دهات اطراف يزد و كرمان هستند كه گله اغنام ياگوسفندان  باالخره يكي از آن چهار طبقه، يك مشت از زردشتي

) ميرزا در بسياري از الواح خود تبعه و مريدان خويش را اغنام الهي يعني گوسفندان خداو خود نيز در بسياري از موارد 

تشكيل داده اند. دعوي الوهيت كرده است از اين جهت ممكن است بهائيان را گوسفندان ميرزا گفت. )مؤلف( ميرزا را 

 وعده آنها از همه جهت تقريبا دويست و پنجاه نفرند.

 کليمی

طبقه ي ديگر يهودي هستند؛ كه به بغض وعناد با اسالم معروفند. چه، كه در نتيجه سلطه و غلبه اسالم واسارت وصغارت) 

ن مقهور و مغلوبشان داشته خُردي( ايشان، چنان قلوبشان ازاسالم مملو از خشم و غضب گرديده وروزگار چنا-كوچكي

كه دلتنگي خود را به هيچ وجه نمي توانند اظهار كنند، ومراتب بغض و عناد خود را ابراز نمايند. وليكن پيوسته آرزومندند 

كه موجبات ضعف اسالم پديدار شود؛ شايد بدين واسطه تشفي ) شفا يافتن( صدري) سينه( حاصل نمايند. در چنين 

مي بلند كند كه باعث تفريق و تشتت جمعيت اسالم شود، وسبب تفريق مسلمين گردد، البته صورتي، اگر كسي عَلَ

 دشمن ضعيف دلشاد گرديده، وي را استقبال مي كند. خاصه موقعي كه بدان يهودي محنت كشيده گفته شود:

كنده شده اند جمع كنيم و بيت ما آمده ايم) مفهوم عبارات در الواح و كلمات ميرزا است.) مؤلف( اوالد اسرائيل را كه پرا

 العدل را ترميم كنيم و صهيون را تغيير نمائيم و سلطنت يهود را مستقر فرمائيم.

بديهي است يهودي ذلت كشيده محنت ديده، مانند همان شخص منورالفكر كه بشارات رمال را دروغ مي داند، وليكن 

 ار او راست گردد، اندك تمايلي پيدا مي كند.چون به نفع او گفته شده، مسرور مي شود ومايل است كه اخب

ودر دخول در مجامع ومحافل بهائيان سه فايده مسلم براي خود تصور داشته ، يكي آنكه الاقل سياهي لشكر دشمني 

مي شود كه بر ضد اسالم قيام كرده؛ ورايت ]پرچم [ تشتت وتفريق را بلند نموده است؛ دوم آنكه از مسئله اجتناب و 

ر مسلمين شيعه نسبت به يهود بود مستخلص مي شوند و با آنها معاشرت مي كنند، بلكه وصلت) مواصلت دور كه د

بهائيان مسلم را با يهودي هاي بهائي كه مبني بر چه فلسفه و نظر به چه نوعي بود كه از ميرزا عباس تاكيد شد وكي ها 

عت كردند، فعال مسكوت عنه گذارده، وشايد اگر موفق در طهران و نقاط ديگر با يهوديان وصلت كردند،وآن حكم را اطا

به نگارش جلد دومي براي اين كتاب شدم ودرآنجا مقتضي شد، ذكر شود.) مؤلف( مي نمايند؛ سوم آنكه اگر غلبه و قدرت 

سال با بهائيان گردد، عجالتا خودي درحزب آنان وارد كرده باشند و معهذا همان جماعت يهود كه به قول بهائيان، سي 

است بهائي شده اند، وبه قول خودشان بهائي نشده اند ،بلكه براي تقويت دشمن اسالم رفته اند، هنوز ذبيحه ) قرباني( 

اسالم را نمي خورند، يا وقتي كه به زيارت قدس مي روند ،چند شبي هم درحيفا مي روند و مهمان مي شوند، وقتي 

 رف شديم!!برگشتند به همين بهائي ها مي گويند: رفتيم مش

اين عادت خدعه و تذبذب ) نفاق( خصلت ديرينه ملت يهود است كه بعد از غلبه قسطنطنين و انقراض آنها ،پيوسته مي 

خواستند به حيله ودسيسه ملت مسيحي را كه دشمن خود مي دانستند، ضعيف و نابود نمايند. حتي در قرن اول اسالم، 

فت، عبورشان در صحراهي غفر) علف هاي ريز( بي آب وعلف مي بود، وقتي كه قشون اسالم به مستعمرات روم مي ر

واحتمال مي رفت در آن صحراهاي غفر به مشكالت بي آبي و بي آذوقگي برخورند و به مقصد نرسند، يهوديان آب و 
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ود وبه مقصآذوقه بار االغ ها مي نمودند وبه استقبال قشون اسالم مي رفتند ؛مبادا قبل از وصول به مقصد هالك شوند 

 خود كه سركوبي دشمن آنان باشد، نائل نگردند. 

حيله هاي خادعانه و سياست هاي ماهرانه يهود را بامزايائي كه در اخالق ملي آنها است، جرجي زيدان كه يكي از نويسنده 

 هاي معروف است به خوبي شرح مي دهد:

يهوديان تعقيب نموده ، هميشه در افسانه واخالق بين وپس از آنكه اسالم غلبه كرد، همان رويه مشئومه ) شوم( را 

مسلمين به هر وسيله كه دسترس مي داشتند كوتاهي ننمودند. و چون قسمت مهم دنيا را دو مليت بزرگ) مسيحي( 

و)اسالم( تشكيل داده واداره مي نمود، خود در مقابل اين دو به كلي مايوس بودند، بدين مناسبت پيوسته مترصد وقت و 

 تظر فرصت بودند تا به انواع حيل و تدابير موجبات تضعيف مليت اسالم را فراهم كنند.من

لهذا در هر قرن وعصري به رويه هاي مخصوصي خود را در اقليت هاي داخلي آنان وارد كرده، شايدبدين جهت مليت 

به سياست تصادم وبرخورد مي قوم اسالم يا مسيح را ضعيف و نابود نمايند. در اين مورد شواهد بسياري دارم. چون 

 كنند، از ذكرش خودداري نمودم.

خالصه يهود هيچ وقت فراموش نمي كنند كه يك روزي دردنيا سلطنت و مليت داشته، كه آن به واسطه ظهور مسيح 

وغلبه اسالم معدوم شده، و ممكن نيست صهيون را كه موطن اصلي آنها است به دست دشمن ببينند وآزرده نشوند. و 

فراموش نمي كنند كه اين دوملت بزرگ بالطبيعه نمي گذارند حيات سياسي خود را تجديد كنند. لهذا به انواع تدابير و 

حيل، در تضعيف و امحاء اين دوملت بزرگ، ساعي و جاهدند. ويكي از آن تدابير، بزرگ نمودن اقليت هاي داخلي آن ها 

 مانند حزب بهائي و پروتستان است.

. ق( مورخ ايراني تبار متولد و متوفي در صنعاء و قاضي آن شهر ه664-84وهب بن منبه) وهب بن مُنَبه)  مطالعه حاالت

كتاب آن در كنيسه ها موجود است  92كتاب نازل از آسمان را خوانده ام كه  72از سوي عمربن عبدالعزيز، او گفت: من 

ق( دانشمند يهودي كه  ه 42االحبار) كعب االحبار )متوفي كتاب ديگر جز معدودي ازعلماء آگاه نيستند.( وكعب  21واز 

اسالم آورده بزرگان صحابه وعلماي اسالم او را در زمره مخالفان علي –صلي اهلل عليه و آله  -پس از رحلت رسول خدا

ن .( وعبداهلل بمي دانند واو يكي از منابع عمده روايات اسرائيليات در جوامع روائي است –عليه السالم  –اميرالمؤمنين 

ق( ايراني واز نخستين كساني كه در اسالم به ترجمه كتب همت گماشت، مجوسي  ه 642 -611مقفع ) عبداهلل بن مقفع) 

بود كه به دست سفاح خليفه عباسي اسالم آورد. كتابت ديوان منصور عباسي را داشت. ( كه فكر مورخين را مشغول و 

ا اشغال كرده، بهترين نمونه براي تردستي وچاالكي يهود در اجراي اين نظريه مخدوش نموده و يك قسمت مهم تاريخ ر

است، تشكيالت فراماسيون) كه در ايران فراموش خانه ناميده مي شود( از مخترعات يهود وبه دست آن ها اداره مي 

 به خود گرفته است. شود. وبا اينكه تقريبا دو هزار سال عمر كرده، هنوز معلوم نمي توان كرد كه چه حالتي را 

اكنون ما عكس جماعت يهودي طهران را كه به همان نظريه، بهائي شده اند ودر يكي از اين كتاب هاي انگليسي، طبع 

وگراور شده، به دست آورده، در اين جا طبع كرديم وهويت آنها و اوالدشن را كه فعال چه مي كنند ودرچه اداراتي هستند، 

 در جلد دوم خواهيم نوشت.

مخفي نماند، اين عقايدي كه درباره يهوديان و زردشتي ها بيان كردم، مقصدم فقط همان عده اشخاص مختصري است 

كه به واسطه بي اعتنايي به ديانت خويش و بي تقوائي ، مظهر اينگونه خياالت و سيئات ) بدي ها( گرديدند. واال آنهائي 

كيش خويشند، ابدا اينگونه اوهام را نپذيرند ومقامي را براي شخص كه به عقايد خود كامال معتقدند وپاي بند ديانت و

ميرزا ]حسينعلي بها[ قائل نشوند. و فرضا اگر سلطنت ساسان را در يك آستين خود بگيرد و سلطنت اسرائيل را در 
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ردد. اغوا نگآستين ديگر خود قرار دهد، يك نفر زردشتي واقعي يا يك نفر يهودي متدين فريب نخورده وبه اين مطالب 

 باري عده يهودياني كه به هر نظريه وخيالي، دور اين كاسه جمع شده اند ،تقريبا پانصد نفر مي شوند.

 طایفه اهل حق

طبقه ديگر كه اين گروه] بهائي[ را تشكيل داده اند، طايفه معروف به اهل حق اند؛ كه در السنه عوام، علي اللهي ناميده 

ا نمي دانند؛ بلكه او و حضرت رسول را نشناخته اند وبه واليت اميرالمؤمنين ونبوت حضرت مي شوند. ولي آنها علي را خد

رسول قائل نيستند؛ چه جاي آنكه آنها را رسول يا ولي بدانند. بلكه حضرات اهل حق، مانند دروزي هاي سوريه) 

ين كه به دست ابوعبداهلل دروزيه:فرقه مذهبي بزرگ ومشهورساكن جبل دروز در جنوب سوريه، لبنان وشمال فلسط

درزي در اوايل قرن پنجم در سوريه تأسيس گرديد و در اصل از فرقه هاي اسالمي باطنيه هستند.( تابع ومريد يك 

پيشوائي شده اند كه موسوم به سلطان اسحاق است ودر هشتصد سال قبل بوده وقوانين و مبادي براي آنها وضع كرده 

ي نعمت اللهي عموم خصوص مطلق) عموم خصوص مطلق صدق كلي از يك طرف قضيه كه نسبت آن مبادي با آداب فقرا

مولف( وبا مبادي وآداب دروزي هاي سوريه، عموم خصوص من وجه) عموم خصوص من وجه «)حيوان انسان» است، مانند

ق را خدا )مولف( است. وحضرات اهل حق ،همان سلطان اسحا« حيوان و ابيض» صدق جزئي است از طرفين قضيه مانند

مي دانند و او را اميرالمؤمنين علي مي نامند. وبدين جهت است كه عوام آنها را علي اللهي مي گويند. غرض آن است كه 

علي در اصطالح آنها سلطان اسحاق است. و شب ها كه مي خوابند، رو به قبر او كه قبله حضرات است مي خوابند. وقبرش 

 وه و خانقاه است.نز در كنار سيروان بين اورمان و پا

وبعد از سلطان اسحاق ،دو نفر ديگر ابراهيم و بابا يادگار مقتداي اين طايفه شدند؛ كه اولي را امام حسن و دومي را امام 

 حسين مي نامند. ومرقد بابا يادگار در كوه داالهو واقع در شمال شرقي قصر شيرين است.

را به منزله ابوالفضل مي دانند. و بعد، داودِ كبور سوار مقتداي آن وپس از آنها مصطفي داودان پيشواي آنها شد كه وي 

قوم گرديد؛ كه فعال هرچه نذر و نياز دارند، براي داود كبود سوار است. وكتاب نوروز را كه در قرن نوزدهم مصادف با 

 ميرزا بوده، به منزله قرآن مي دانند.

در جلباب ) هر نوع پوششي( خلق ظهور مي كند. يعني خداوند منجمله از مبادي وكلمات سلطان اسحاق آن است كه حق 

به صورت بشري جلوه مي نمايد. واز اين رو در داخله آنها حتم و مقرر است در مجالس كه وارد مي شوند، مي بايد دست 

 حضار را يكان يكان ببوسند، شايد يكي از حضار خدا باشد؛ كه در ضمن دست حق بوسيده شود. وديگر آنكه ديگ

جوشي] آبگوش[ دارند كه مانند فقراء نعمت اللهي، با جزئي اختالفي، مي دهند. و ديگر آنكه روزه ي آنها سه روز است 

وحضرات اهل حق، خيلي ساده وبي اطالع وعوام  -و به جاي نماز، نياز دارند. كه نگارنده در صدد شرح و تفصيل او نيستم

 ؛ كه نگارنده در ميان آنها بوده و به مزاياي اخالقي آنان قدري آشنا شدم.و بي معارفند. واهل سنجابي غالبااهل هستند

باري، ميرزا] حسينعلي بها[ به همان حرف هاي سه پهلوي خود، يكي از آنها را مي فريبد. وراه فريب هم باز است؛ زيراآنها 

ست كه عده مختصري از آنها بهائي معتقدند كه حق در لباس بشر ظهور مي كند. واين هم كه دعوي خدائي مي كند؛ اين ا

ي بعدها حق ظاهر م» ]بهاء[ نظر به پيش گوئي مراد ومقتداي خودشان سلطان اسحاق كه گفته استشده و به الوهيت ميزا

 قائل شده اند.« شود

خيلي مضحك و خنده آور است، موقعي كه عزل مرحوم حكيم دانشمند حاجي مالهادي سبزواري ) مالهادي سبزواري) 

 ق( از مشاهير فالسفه وحكما و متالهين اسالمي كه زاهدانه مي زيست.( منتشر شد كه مقطعش اين است: ه 6262-6237

 موسئ  نيست  كه دعوي  اناالحق  شنود

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 رنه  اين زمزمه  در هر شجري نيست كه نيستو       

رانيز مانند دو سه نفر عوام  فوري ديگ حرص خدائي ميرزا به جوش مي آيد وتصور مي كند كه مي شود آن فيلسوف

از هر ذرۀ « اني انا اهلل» اهل حق بفريبد؛ لهذا كاغذي ) لوحي( براي او مي نويسد كه چنين غزلي سروده ايد كه زمزمه 

 آن بلند است . اينك همان دعوي و زمزمه از من بلند است، چرا نمي شنويد!؟

 ميرزا] بهاء[ را بهنظر و دانش قارئين واگذار مي نمايم.بيان مقصود حكيم سبزواري در توحيد باري تعالي وغفلت 

 باري، عده جماعت اهل حق كه وارد در طريقه بهائي شده اند، از همه جهت تقريبا پنجاه نفرند.

 متشيعه) متظاهر به تشيع(

والد و احفاد طبقه چهارم] بهائيت[ از مذهب تشيع اسالم است و چنانچه قبال اشاره كرديم، همگي اين چهار طبقه از ا

 همان شخص فريب خورده اولي است . ودر اين مدت چهار سال، كسي جديدا وارد در طريقه حضرات نشده است.

ودربعضي از واليات و ممالك، كليه جمعيت بهائي فقط از يك طبقه است. مثال همدان كه نسبتا مركز مهم بهائيان است، 

ليمي هستند. وهمان كليمي ها كه بهائي شده اند، زمام امر را به دست به استثناء سه چهار نفر مسلمان، تماما بهائي ك

گرفته، هر اقدامي كه مخالف روح اسالميت است مي كنند . وهميشه به آن سه چهار نفري كه به اصطالح خودشان بهائي 

بيان فلسفه  فرقاني هستند، طعن مي زنند. وآنان را در هيچ محفل رسمي عضويت نمي دهند. وچون موضوع اين كتاب

فريبندگي و فريب خوردگي است، نمي توان در بعض خصوصيات جامعه بهائيان شرح و تفصيلي هم؛ وليكن ، به قارئين 

محترم وعده مي دهم اگر موفق شديم جلد دومي براي اين كتاب نگاشته شود، درآن جلد تمامي قصص وحكايات 

يفه از مركز فلسطين تا تمام شرق وايران، من الباب الي المحراب، ومشاهدات خود را از سوءاخالق فردي و اجتماعي اين طا

باگراورهاي مخصوصي ودالئل از براهين بنگارم تا معلوم شود آزادي خواهان چه صدمه بزرگي از اين طائفه كشيدند 

 ودولت وملت ايران چه لطمه جبران ناپذيري از اين جماعت كه في الواقع مزدور اجانب بودند، ديدند.

م چنين در تمام هندوستان كه عده بهائيان آنجا بالغ به يك صد نفر نيست، همگي زردشتي ايراني هستند كه از دهات وه

يزد وكرمان به عنوان چاي فروش در بمبئي مجتمع شده اند. وآنان نيز مانند كليمي ها كه عصبيت خود را از دست نداده 

دارند. ودوسه نفر مسلمان كه در بمبئي هستند، در اكثريت آن ها  اند، همان تعصب زردشتي را قدري كمتر از يهوديان

مستهلك شد ومخصوصا به آن ها راه نمي دهند. وبهائي بودن را براي خود يك اجتماع و مسلكي دانسته اند. وبه آن 

دي ها براي مبتطور كه بهائيان مسلم، باز اسمي از حضرت رسول اكرم يا ائمه هدي مي برند، يعني حديث يا خبري كه ازآن

ذكر مي كنند وتظاهرا اسامي آنها را به احترام مي برند، اغلب از بهائيان زردشتي بمبئي اين تظاهرات را هم ندارند. بلكه 

گاهي اوقات خودم از آنها كلمات ناشايسته نسبت به مقامات روحاني اسالم شنيدم. حتي بعضي از آن بهائيان] علي 

امي نمي كنند. براي آنكه از اوالدعرب و از زراري سادات است. اما ميرزا را كه ايراني نژاد محمد[ باب را نيز چندان احتر

مي دانند و ميرزا عباس ]عبدالبهاء [ هم نسب نامه موهوم او را براي دلخوشي آنان به ساسان رسانيده، خيلي احترام مي 

ندارند. به خود الواح متناقض ومتباين ميرزا عباس كنند. و تعجب دراين است كه اين بيچارگان ،عالوه از آنكه معارفي 

نيز آشنا نگشته اند. وواقف نشده اند كه اگر جناب ميرزا از اوالد ساسان باشد، ديگر از اوالد يسوع) يسوع همان عيسي 

وع سعليه السالم است( )يسي( ميرزاعباس در الواحي كه جهت يهوديان نوشته، نسب پدرش ميرزا] حسينعلي بها[ رابه ي

مي رساند!! ودر الواحيكه جهت زردشتيان مي نويسد، نسب پدرش را به ساسان معرفي ميكند!!)مؤلف( نخواهد بود!واگر 

به جهت تمايل و رغبت كليميان از اوالد يسوع شده و نسب نامه او به حضرت يسوع رسيده، ديگر دلخوشي زردشتيان 
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اكنون كه از شرح چهار طبقه بهائيان فارغ شديم، الزم است شرح بهائي كه از اوالد ساسان است بي مورد خواهد بود. 

 حال آن يك نفر جوان فريبخورده را بنگاريم.

 بيان حال یک نفر] بهائی[
در بروجرد، يك جوان نجيب فاضل معروف درستكاري در طبقه تجار بود كه از حيث تقوي و درستي وامانت و ديانت، 

 فاضله بود.معروف واز هر حيث داراي اخالق 

از آنجايي كه حس حقيقت جوئي در بشر وديعه طبيعي است كه پيوسته مي خواهد حقيقت را به دست بياورد و شاهد 

مقصود را در كنار بگيرد، او نيز از اخبار و آثارو افواه ) دهان ها( علماء امامي) علماي شيعه( شنيده بود، بلكه از ضروريات 

فرزند امام حسن –عليه السالم  –عني شيعه دوازده امامي( مي دانست كه امام دوازدهم مذهب اثنا عشريه) اثني عشريه ي

غيبت كرده ودر آخر الزمان ظهور مي كند، وچون آثار وعالئم ظهور نيز اغلب ظاهر شده بود،  –عليه السالم  -عسكري

استقبال امام زمان رفت. يعني وآن حس خداجوئي و حقيقت طلبي در ايشان خيلي شدت داشت، اين بود كه در واقع به 

به مركب طلب سوار شده ، با توشه اي از تقوي وعصائي از توكل و حرزي) نگهبان، حراست كننده( از خلوص و دعا و 

 مناجات، در وادي طلب حيران و سرگردان ، ودر بيابان تاريك اوهام افتان وخيزان رهسپار ديار مقصود شد.

داشت از دوستان و رفقائي كه با او در اين عقيده نزديك بودند؛ مي آمدند وبا گريه و روزهاي جمعه در خانه خود دعوتي 

 «اللهم عجل فرج موالي صاحب الزمان والعجل العجل والغوث الغوث»زاري و انابه و بي قراري، دعاي ندبه مي خواندند و 

ب او، آن شخص موعود را جذب كند و وي مي سرودند، شايد مغناطيس طل« يا صاحب الزمان االمان االمان» مي گفتند و 

 را مجبور به ظهور نمايد.

در واقع مجلسي كه آراسته بود، كاشف از صفاي عقيدت و خلوص و بيان واقع حالت ايمانيه خود و رفقاي خدا طلب 

 حقيقت جوي او بود.

احتفال) جمع شدن در ناگاه، يك نفر بهائي در بروجرد بود ومطلع شد كه چنين اشخاصي به جهت چنين مقصودي 

در روزهاي جمعه مجتمع شده، دعاي ندبه مي خوانند. ودر حقيقت  -عليه السالم -مجلسي( كرده اند وبراي ظهور امام

 حدقه چشم نيازمندي و خط نظر اميدواري خود را به اقصي نقطه مراد و مقصود كه ظهور امام مسعود باشد، دوخته اند.

سته، نظر به دستوري كه دارد ) تا سمع) سمع در اين جا يعني گوش شنوا( نبيند، لب آن بهائي نيز فرصت راغنيمت دان

به سخن نگشائيد( گوش هاي شنوائي در آنجا مي بيند، از اين رو لباس تشيع وديانت را پوشانيده ،در آن مجمع وارد مي 

خرج مي دهد واظهار تقوي وديانت شود و دعاي ندبه مي خواند والغوث والغوث مي كند و از سايرين بيشتر حرارت به 

 مي نمايد،؛ تا باالخره با آن شخص همدم و همراز مي شود و محرم اسرار مي گردد.

و وقتي كه مي بيند موقع رسيده كه نيش تبليغ را به اندام آن بيچاره فرو برد، فرو مي برد و به او مي گويد: راستي راستي 

كسي راكه فعال مابراي تعجيل در ظهور او دعاي ندبه مي خوانيم و ظهورش آيا خبر داريد، بعضي مدعي هستند كه همين 

را از خداوند متعال خواستگاريم، در هفتاد سال قبل ظاهر شده ومردم او را كشتند؟ خوب است ما نخست برويم و تحري 

رده كه هنوز ظهور نك ) جستجو( حقيقت كنيم. شايد آنها راست بگويند و ظاهر شده باشد. واگر پس از تحقيق معلوم شد

 ، آن وقت مي آئيم و دعاي ندبه را مي خوانيم تا ظاهر شود.

باالخره يك چنين صحبت وكالمي ، با يك آدم متدين خداپرست كه يك دقيقه ايمان به خدا را بهتر از مملكت روي 

 زمين مي داند، چه تأثير مي كند؟ همان تأثيري كه آتش با پنبه مي كند.
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پرسد آن كه بود؟ در جواب مي شنود كه سيد باب بود. وپس از او نيز ظهور حسيني شده است)  باري، آن شخص مي

مقصود ميرزا حسينعلي نوري است( البته چنين خبري به يك چنين آدم خدا طلب ساده اي كه مي رسد، الاقل او را در 

هي است هراستخبار) خبرگيري( و مقام تحقيق و مجاهدت وارد مي كند كه شرح حال و قضيه را جستجو نمايد. وبدي

پرسشي كه از خود آن  بهائي در اين موضوع مي كند، جز الف و گزاف وذكر معجزات و بينات دروغي و پيش گوئ هاي 

مصنوعي و بهائي شدن نصف امريكا وايمان آوردن ثلث مردم اروپا ،چيز ديگر نمي نشود. وهمين مسموعات چنان كه 

ي هوش( كرده بود كه شيرازه نظم تجارت و زندگي او گسيخته شده بود. ونظر به عوالم بيچاره را مضطرب و مندهش) ب

دوستي و يك جهتي كه با من داشت، شبي نزدم آمد و قضايا را كامال شرح داد كه چنين خبري شنيده ام ونمي دانم چه 

واز متمردين محسوب گردم؛ واگر بايدم كرد؟ اگر اعتنا نكنم، ومجاهده وتحقيق ننمايم، مي ترسم مسئول خداوند شوم 

بخواهم كامال طريق مجاهدت وتحقيق را بپيمايم ، رسوا و بي اعتبار مي گردم. من نيز آنچه مي دانستم از الف و گزاف 

.ترجمه 1ات/ حجر« ) واِن جائَكُم فَاسِق بِنَبَاء فَتَبَيًنُوا اَن تُصِيبُوا قَوما بِجَهالَه« حضرات به او گفتم. حتي اين آيه را خواندم 

: هر گاه فاسقي خبري براي شما آورد تحقيق كنيد مبادا از ناداني قومي را برنجانيد.( ودر بيان معني اين آيه به ايشان 

شرح مبسوطي دارم كه چگونه سزاوار است شما شخص متدين معتبر باآبروئي به صرف شنيدن حرف هاي غير مسلم 

ذبذب) ترديد و دودلي( ومتزلزل شويد. صحبت هاي سري اين طائفه با شخص نكره) ناشناس، مجهول( به اين طور مت

مثل شما اشخاص ساده بي آاليش ، همانا الف در غربت است، واالبه چه جهت اين حضرات با اشخاص فاضل وعالم و بصير 

هدتش خاموش ومطلع صحبت نمي كنند؟! باالخره به اندازه اي با ايشان از اين قبيل مذاكرات شد كه آتش طلب و مجا

 وصحبت آن شخص بهائي را فراموش كرد. 

اما چندي نگذشت كه ديدم زمزمه در اطراف اين شخص بلند شده واز هر طرف به طور نصيحت واندرز به او هجوم آورده 

اند؛وجهت او هم معلوم بود، چون كه نزد هر عالم مجتهدي كه مي رسيد، تصريحا دالئل نبوت عامه وخاصه را مي پرسيد 

تلويحا از اين طائفه چيزي پرسش مي نمود. وهمچنين نزد هر تاجر و كاسبي از اينگونه سؤاالت ومذاكرات را مطرح مي و 

 كرد.

باري، من نظر به خلوص ومحبتي كه به او داشتم، او را به منزل خود برده و قدري نصيحت كردم كه شما بنا بود ترك كنيد 

فت: چه كنم كه بهائيان به چهار دليل واضح و برهان المح، مرا متزلزل كرده وتسليم چهار كمله حرف بي اساس نشويد. گ

اند؛ كه اساس حقانيت هيچ پيغمبر مرسلي از اين چهار خارج نيست وهيچ حقي را نمي توان جز به اين چهار دليل ثابت 

كمل و اجمل و اتقن) يقيني( كرد: )دعوت(، )استقامت(،)نفوذ( )تشريع شريعت( ودر اين ظهور ، اين چهار دليل به طور ا

 واحسن، ظاهر و پديدار شده است.

هزار حاج دعوت كرد  811در مكه معظمه در حضور  6211سالگي، علي رؤس االشهاد در سنه  22باب در سن  : دعوت

ء[ است كه وگفت: من قائم موعودم و به تمام علماء و فضال وامراء و بزرگان ابالغ نمود. وشديدتر از او، دعوت ميرزا] بها

نوزده سال پس از سيد دعوت كرد وبراي تمام سالطين روي زمين لوح فرستاد وآن ها را به بعثت خود دعوت كرد. در 

 صورتي كه دعوت سايرانبياءبه اين واضحي و روشني نبوده است.

دا از گفته ودعوي خود باب درگفته خود، چنان استقامتي به خرج داد كه باالخره آماجگاه هزاران تير شد و اب : استقامت

تجاوز وانحرافي حاصل ننمود. وهمچنين ميرزا در دعوي خود مستقيم بود تا به ادرنه وعكا تبعيد شد وابدا از صراط 

 استقامت اعوجاج وانحرافي حاصل نفرمود. وشايد انبياء قبل هم به اين درجه مورد ابتالء وايذاء قوم واقع نگرديدند.
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برهاني الئح است، در اين امر، چنان مشهود ومحسوس است كه نظير و مثل او در اديان سابقه نفوذ كه خود  : نفوذ کلمه

 ديده نشده؛ چه كه باب وقتي دعوت كرد، صدهزار نفر از علماء و بزرگان واخيار و ابرار به او مومن شدند.

سيحي و مسلم و زردشتي و ساير وبهاء اهلل] ميرزا[ به محض آنكه لب گشود ودعوت فرمود، اينقدر نفوس از كليمي و م

ملل به او گرويده اند، كه حد وحصر ندارد. شايد در ايران پنج ميليون بهائي است. ونصف اهل امريكا بهائي هستند. وثلث 

مردم اروپا نيز بهائي شده اند. غرض آن است كه از مملكت انگلستان و آلمان تا اقصي نقطه چين، بهائي شده اند. وآن 

م كه در دنيا باقي مانده اند وبه واسطه حب رياست و انهماك ) غرق شدن در كاري در شهوت ،طريق جمع قليلي ه

مجاهده را نپيموده وبه قدم طلب و خضوع وارد محافل بهائيان نشده، تابدين دالئل قويمه آشنا شوند و باالخره آنها نيز 

 خواهي نخواهي مي فهمند وبهائي مي شوند.

ديگر از چهار دليل تشريع شريعت است كه هر پيغمبر مرسلي داشته است و اكنون نيز باب كتاب يكي  : تشریع شریعت

بيان را آورد و تشريعي فرمود. ونوزده سال بعد از او) ميرزا( آمدند و بيان را نسخ كردند و كتاب اقدس آوردند. وآن كتاب 

 حاوي وجامع تمام سعادت بشري است.

 «.بوا خزائن حمامات العجماياكم ان تقر»مثال مي گويد: 

قد كتب عليكم تقليم االظفار و الدخول في ماء يحيط هياكلم في كل اسبوع و تنظيف ابدائكم بما استعملتموه »مي فرمايد: 

 «.من قبل

 «من احرق  بيتا فاحرقوه» مي گويد: 

 «مي فرمايد: كتب علي كل اب تربيه ابنه و بنته بالعلم و الخط ودونهما.

ا مرضتم ان ارجعوا الي الحذاق من االطباء انا ما رفعنا االسباب بل اثبتناها من هذا القلم الذي جعله اهلل مطلع اذ» مي گويد

 «امره المشرق المنير.

 «كتب علي السارق النفي و الحيس و في الثالث فاجعلوا عالمه في جبينه لئال يقبله مدن اهلل.» مي فرمايد:

 «ها اهلل بالشعر وفي ذلك اليات لمن ينظر الي مقتضيات الطبيعه.ال تحلقوا رؤسكم قد زين» مي گويد

 «من ارادان يستعمل اواني الذهب والفضه ال بأس عليه.» مي فرمايد: 

 «قد حكم اهلل لكل زان و زانيه ديه مسلمه الي بيت العدل و هي تسعه مثاقبل من الذهب» مي گويد

 «من محو الكنب و اذاكم بان تقرئوا من العلوم ما ينفعكم. قد عفي اهلل عنكم ما نزل في البيان» مي فرمايد 

 «ان عده الشهور تسعه عشر شهرا في كتاب اهلل» مي گويد

 «قد حرم عليكم تقبيل االيادي في الكتاب.» وهمچنين مي فرمايد

تبليغ مرا هم مي باالخره اين بيچاره ي ساده ،اين چهار دليل را به يك آب و تابي براي من تقرير كرد كه گوئي خيال 

داشت، چه، كه همان رجزهائي را كه آن بهائي خوانده بود وبا همان معجزات و پيش گوئي هائي كه از وي به آب و تاب 

 شنيده بود، با لحن تصديق آميزي برايم مي گفت.

الفاظ و عبارات ميرزا من هر چه در مقام دفاع برآمدم وسخنانش را به دالئل و براهين رد مي كردم، ديدم كه چنان از بادۀ 

سرمست شده، كه نتوان از معاني وحقايق تبيان چون مني به هوش آيد. واين خرافات را فراموش كند. ناچار با حالت 

 اسف انگيزي از ارشادش مايوس شدم وانجام روزگارش را به تقدير واگذاردم.

ابق حسن اخالق وديانت او را در نظر داشتم وبه وليكن از آن جايي كه او را آدم بي گناه و بي تقصيري مي دانستم و سو

عالوه خود را آزاد از هر عالقه، حتي علقه ظاهر الصالحي مي دانستم، از مصاحبتش احتراز نجستم و رشته الفت و 
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مراودتش را نگسستم. واو نيز به همان جوش وخروش خود باقي بود ودر هر مجلس و محفلي آغاز صحبت مي نمود وبه 

 عامي فهمانيد كه درچه عقيده است.هر عالم و 

اين بودكه به بعضي از علماء بروجرد معلوم گرديد كه او متزلزل گشته ومردم را از صحبت او منع نمودند. وليكن من كه 

 آزادي خواه و عارف مسلك بودم، مي گفتم:

 چه غم آن خورشيد  با اشراق را    زمهرير  ار پركند  آفاق  را  

قات او وغير او پرهيزي نداشته، بلكه براي ازدياد معلومات خود، گاه گاهي هم صحبت ملل متنوعه را به هيچ وجه از مال

الزم مي شمردم. باالخره من بي گناه نيز به آتش اوسوخته و در بعضي اذهان به رديف او درآمده و فقط به برهان اينكه 

 من با او مراوده دارم، مورد سوء ظن واقع شدم.

گرديدم كه شايد نظاير بسيار براي آن در هر شهر و ديار واقع شده؛ مثل اينكه حكايت ذيل را كه يك ودچار حوادثي 

وقتي يكي از اهالي يزد كه نام وطن او يزدجرد يا مجومرد بود، برايم نقل كرده، كه از كثرت مشابهت به قسمتي از قضاياي 

لهذا به ذكر آن حكايت مختصر قناعت نموده و قضيه حاصله و خسارات وارده برخوردم، ذكرش را مناسب دانسته ، و

 خويش را عجالتا مسكوت عنه مي گذارم.

گفت: در واليت ما چندسال است چند نفر بهائي پيدا شده ودر تبليغ اشخاص –يكي از اهالي يزدجرد  –شخص يزدجرد 

ه باايشان ناچار است. چه، شخص سماجت و اصرار دارند كه هر انسان بي طرفي گرفتار، و هر آدم باوجداني به مشاجر

باوجدان نمي تواند حرف هاي بي اساس مغالطه آميز را شنيده، ساكت بشد. از اين رو من كه يكي از مخالفين صميمي 

ايشانم، براي رفع شبهات يكي از رفقاي خود، دو مجلس با حضرات مالقات نموده ام و نتيجه آن دو مجلس مالقات، اين 

دارم كه پيوسته در كمين من بوده تا بهانه به دست بياورد و در امالك من و ثلث پدرم تصرف نمايد؛ شده كه همه زاده اي 

همين كه شنيد من دو مجلس با حضرات نشسته ام، به اين طرف و آن طرف دويده ونزد آن و اين مرا بهائي قلمداد نموده، 

او و طرفدارانش راقانع نكرده، تا باالخره به زور  دوري جستن( كه از من ظاهر شد، -وهر گونه تبري) تبري: بي زاري

حكومت وقت، همين كار را كرد. و چون من به طهران براي دادخواهي آمدم وباالخره در اين جا آلوده و متوقف شدم 

 تونتوانستم كماينبغي به امورات شخصي يزدجرد خود برسم، در اين اثناء همان آقا حسن عمه زاده، انتهاز) انتهاز: فرص

يافتن، منتظر فرصت بودن( فرصتي يافته، براي آنكه بتواندمال مرا تصاحب نمايد، به اين طرف و آن طرف مي رود و فرياد 

 مي زند كه فالني با آن شخص هم عقيده است كه دستم را از ملك شخصي خود يا از ثلث پدر كوتاه نمايد.

و مستغالت را برده، و من هم به واسطه كثرت مشاغل و چنانكه به همين نيرنگها چندين سال است نتيجه آن امالك 

گرفتاريها هنوز با احكام شريعت و دولت، فراغت نيافته ام كه آن شخص غاصب حقه باز رادر محكمه عدالت دولت احضار 

 كنم تابه كيفر سيئات اعمال خود برسد.

 

 رجوع به حكایت آن شخص ساده
فحص و تحقيق مي رفت ودر عوض آنكه طالب وعلماء به بينه و برهان رفع باري، آن شخص ساده كه در انجام كار براي 

تزلزل وي رابنمايند، وغبار مغالطه و كذبي كه از گفته ي آن بهائي دروغگو به لوح قلب اين بيچاره ساده نشسته بود، به 

مت ماند، او را تخطئه و مالباب پاك علم و عرفان شست وشونمايند تا به صراط المستقيم اين منهج قويم، كماكان باقي ب

 مي كردند كه اين چگونه سواالتي است كه پيش گرفته و اين چه مباحث مشئومي ]شومي[ است كه سؤال مي نمائي؟!
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او بدين واسطه تصور كرد كه كالم آن بهائي راست است و اين حضرات از عهده جواب برنمي آيند. باالخره در فرجام كار 

چنين مفهوم مي شد كه در طريق ضاللت آنها وارد شده است. ومن با يك قلب مجروح ودل به طرف آنها مايل ، بلكه 

افسرده به اين قضيه نگران مي بودم؛ يكي براي آنكه اين آدم حيف بود ،وديگر آنكه شايد ظن بعضي در حق من راست 

 آيد.

درآغوش محبت خود كشيدند ومدتي باري، آن شخص كه از جمعيت مسلمين جداشد، بهائيان دست ها را گشودند واو را 

چند اودر ميان حضرات مي بود وتبليغ مي كرد و با يك شور وانجذابي بود كه ابدا نمي شد درآن اوقات، من برخالف 

 من گوش استماع» عقيده او استداللي كنم. يعني ابدا موثر نمي شد. ودرآن حال گوئي در جوابم اين مصراع را مي سرود:

 «.ندارم، لمن يقول

تا چند سالي طول كشيد ومن نيز از حال وي، كما في السابق اطالعي نداشتم ؛ چرا كه او نيز سرگرم همين كلمات بود 

واز صحبت چون من رفيق ديرينه با واسطه تباين عقيده گريزان بود. اگر چه شايد بعضي بي خبران را گمان چنين بود 

 كه اوهميشه با من مانوس است.

ل، يك روز با چهره زرد و رنگ پريده كه آثار حزن و غم واندوه وندامت در سيمايش پيدا بود، وارد باري، پس از چند سا

 منزلم شد وسالمي گفت و نشست.

هر چه از او احوال پرسي وخوش آمدگفتم، از كثرت وحشت و غم واندوه و الم قدرت جواب دادن نداشت؛ گوئي كه عقده 

توانست حرف بزند. پس از گذشتن چند دقيقه كه مرا نيز از حالت غير طبيعي اي گلويش را گرفته بود كه حقيقت نمي 

او شگفت و تعجب وبهت و حيرتي حاصل شده بود، ناگاه عقده اش گشوده شد ويكدفعه شروع كرد به هاي هاي گريستن 

 . وپس از گريه ي زيادي روبه من كرد وگفت:

ي چسان بي اعتبار گرديدم!! ديدي چه قسم مغبون و خسارت ديدي چه طور گول خوردم!ديدي چگونه بدبخت شدم!! ديد

مندشدم! ديدي چطور نصايح سودمند تو و مثل تورا نشنيدم وبه دام شوم بهائيان افتادم!! وباالخره دالل دزد و حمال بي 

 اجر ومزد شدم!

غي كردم ورئيس آنها را اينك پس از چندين سال كه خيلي نزديك رفتم واز محارم اسرار آنهاشدم و مسافرت هاي تبلي

 «.خود غلط بود آنچه ما پنداشتيم» مالقات نمودم 

دين نبود ودام بود. حق نبود وحُقه بود. راست نبود ودروغ بود. رحمت نبود و نقمت بود. آب نبود و سراب بود. نورنبود 

 وظلمت محض بود.

ه راي العين ديده ام، عالوه از آن بي عصمتي هائي آقاي نيكو، به شرافت دوستيت قسم! از فجايع و جناياتي كه  از آنها ب

كه از زن هاي آنها فهمده ام، عالوه از آن سوء اخالقي كه از مردانشان مشاهده كرده ام، عالوه از آن فحشائي كه از 

ان عمومشان دانسته ام، عالوه از آن كلمات متناقضي كه از خداي حضرات و خدازاده ي آنها خوانده و محفوظ دارم، هم

چهار دليلي را كه چند سال قبل به آب و تابي براي شما ذكر مي كردم وشما به حسن اخالق مي پذيرفتيد ،پس از واقف 

شدن ومحرم گرديدن با حضرات و اطالع از خودشان و اقرار و اعتراف تاريخي مسلم خودشان، معلوم گرديد كه تمام آنها 

 دروغ و مغالطه بوده است.

ي جبران سيئات گذشته خود، همان چهار دليل را كه دليل حقانيت انبياء عظام است ذكر كنم وثابت چنانكه ناگريزم برا

نمايم كه آن دالئل در اين طائفه وجود نداشته و ندارد؛ بلكه به طور مغالطه براي آنكه چون من بدبختي رابه دام شوم 

 از آن دالئل در رئيس آنها وجود نداشته است.خود گرفتار نمايند آنها را ذكر مي كنند. در صورتي كه هيچ كدام 
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 دعوت

]علي محمد[ باب دعوت مستقيمي نكرد؛ اول گفت: من باب علمم، بعد گفت: من نائب خاص امامم، دفعه سيم گفت: من 

قائم موعودم، دفعه چهارم گفت: امام زمان، پسر امام حسن عسكري است، حي و حاضر است ولعنت كرد كسي را كه 

ره شرح سو -او باشد واگر بهائيان انكار كنند ،شرح سوره كوثر) يكي از جزواتي كه علي محمد باب نوشتمنكر وجود 

 كوثر بود. ( حاضر است.

واما ميرزا] حسينعلي نوري[ كه امروزبهائيان مي گويند در قلب آفاق قيام كرد و دعوت فرمود،واستنادشان به آن الواحي 

زير پرده بيرون آمده وبه دست آن ها افتاده است. درآن روز كه خودش، حي وحاضر  است كه كم كم بعد از فوت ميرزا از

–بودوبا مسلمين بغداد وعكا و حيفا معاشرت مي داشت، جز به يك نفر مسلمان كه مطيع احكام وشريعت خاتم انبياء 

 است، خودش را معرفي نكرده است.–صلي اهلل عليه و آله 

سطين كه اهل سنت و جماعتند، خود را مسلمان سني قلمداد مي كرد ومي گفت اين نهايت آن بود كه نزد مسلمين فل

تضييقاتي كه به ما وارد كرده اند وما را سرنگون نموده اند، براي اين بوده كه عادات و اصول رفضه) شيعه( را نپسنديده 

دندو تابينات ) خطابه كه براي ام.وهمين مسئله هم سبب بود كه وقتي ميرزا فوت كرد، مسلمين عكا تشييع جنازه كر

فقيد ميخوانند( براي او گفتند؛ كه آن تابينات را ميرزا ابوالفضل گلپايگني در اوقاتي كه بهائي بودو فرائد را نوشت] پس 

 گلپايگاني هم ازبهائي بودن توبه كرده ومُرده است[ در فرائد دليل غلط نداشتن عربي هاي ميرزاقلمداد مي كند.

 -صلي اهلل عليه و آله -مين عكا مي دانستند كه ميرزا در سِرّ سِرّ دعوتي دارد واز ظِلّ شريعت خاتم انبياءآري، اگر مسل

خارج شده است، نه تنها با او معاشرت نمي كردند ودر فوت او طلب مغفرت نمي گفتند، بلكه روزهاي جمعه هم كه براي 

 حاضر مي شد؛ البته به مسجدش راه نمي دادند. اتيمار ) اتيمار: فرمانبرداري( به نماز جمعه در مسجد

نيكوي عزيز! چون غرض من اين است بهائي زادگان بيچاره كه از اين قضايا واقف نيستند وبه صرف تعصب كه پدرشان 

بهائي بوده، يعني فريب خورده، آنها نيز متابعت  مي كنند و عاشق بي جهت شده اند، واقف و مطلع شوند، مي گويم كه 

ميرزا، تمام ماه رمضان را نيز روزه مي گرفت . مريدان و پيروان علت سؤال مي كردند، درجواب ميگفت: اگر من جناب 

 روزه نگيرم،احباب عكا نيز روزه نخواهند گرفت؛ بلكه در مالء ،افطار خواهند كرد.

 تا ديد  محتسب  كه سبو   مي كشد به دوش  صوفي  ز كنج  صومعه  در پاي خم  نشست

و ملت عثماني مطلع مي شوند كه ما طريقه ديگر و شريعتي غير از اسالم داريم وبدين واسطه من وعائله واحباب  ودولت

 را معدوم مي كنند.

به خاطر دارم يك روز براي تنّبه و تذكّر به يكي از بهائي زادگان اين قضايا را مي گفتم كه ميرزا شفاها در مدت حيات 

اوامر اسالم بود، گفت: مصلحت وقت اينطور بوده، چنانكه عيسي هم غسل تعميد از  خود دعوتي نكردوبه ظاهر مطيع

 يحيي گرفت!! خيلي به ناداني و غفلت او تأسف خوردم!

اي مبلغي كه در محافل چهار نفر بيچاره بي اطالع متدين را گير مي آوري و رجزخواني مي كني كه بهاء اهلل در قطب آفاق 

 دعوت كرد، اينطور بود.

مضحك تر از همه اين است كه پس از چند سال كه ميرزا پير شده و ضعف براو مستولي گرديده بود، بهائيان عكا محض 

آنكه خداي آنها) ميرزا( به واسطه ضعف روزه گرفتن مريض وناتوان نشود، در اول ماه مبارك همگي جمع شده وعريضه 

وردند كه اگر وجود مبارك تحمل سختي صوم را براي اين اي خدمت ميرزا نوشتند ودر آن سوگندهاي غالظ و شداد خ
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قوم مي كند كه افطار نكنيم، ما همگي قسم مي خوريم كه روزه بگيريم: مشروط به اينكه هيكل مبارك خود را به سختي 

 صوم مبتال نفرمايد وهمه امضا كردند وآن عريضه را تقديم نمودند.

فاق به مبادي خود دعوت كرد، از كثرت محافظه كاري چنين جواب داد: همين كسي كه به قول بهائي بي خبر در قطب آ

ما عريضه شما را به مالء اعلي فرستاديم ، پانزده روز مي رود وپانزده روز جوابش مي آيد. كنايه از اينكه بايداز ترس روزه 

 بگيرم.

ز بهائيان است وخيلي مَزّاج ) مزّاج: در اينجا مشكين قلم) ميرزا حسين اصفهاني خطاط معروف به مشكين قلم( كه يكي ا

 زاح) مزاح: شوخي( را كرد و گفت:شوخ طبع( بود، اين م

)شخصي دعا كرد مادرش بمير و پدرش زن جواني بگيرد تا وسائل راحتي و عيش ونوشش فراهم گردد، دعايش معكوس 

ده ايم از زحمت روزه سي روزه شد ، پدرش مرد ومادرش شوهر جواني كرد و به زحمتش انداخت.( اينك ما بهائي ش

روزه تغيير  67خالص شويم ، حاال بايد هم روزه سي روزه را بگيريم وهم نوزده روزه) بهائي ها روزه ماه رمضان را به روزه 

دادند اما درآن ديار ) بغدا( مجبور بودند روزه ماه رمضان بگيرند(اين را) ميرزا در اقدس مي گويد: اطيعوا وامري حبا 

 ي) مؤلف( حبا للجمال ]گُلي به جمالت[ وآن را خوفا للقتال) ترس از كُشته شدن( لجمال

مخفي نماند كه به واسطه همان محافظه كاري، گرفتن روزه نوزده روزه هم ممنوع بود؛ كه مبادا مسلمين آن ديار پي 

 ببرند واسباب زحمت آئين گذار شود.

ب خوردم وتصور نمودم كه دعوت ميرزا چنان كه مبلغين مي گفتند، باالتر و عزيزم نيكو، واهلل وباهلل! من باور كردم و فري

بود. الاقل به مثل دعوت حضرت رسول بوده كه آن حضرت  –صلي اهلل عليه و آله  -شديدتر ومهم تر از دعوت خاتم انبياء

ند به همه آنها اعالن وقتي مبعوث شد، عادات قوم و سكان) ساكنان( جزيره العرب بت پرستي و يهودي و مسيحي بود

فرمود كه شريعت شما منسوخ شده وخود وجود مباركش تشريف برده، بت ها را شكستند؛ من نيز گمان كردم، بلكه 

يقين داشتم كه ميرزا نيز البد به امام جماعت عكا گفته است: ديگر الزم نيست به مسجد بروي ونماز جماعت بخواني، 

 دا هستم و جمعه و جماعت را نسخ كرده ام.چرا كه من فرستاده خدايم يا خود خ

 ولي متأسفانه !وقتي وارد بهائيان شدم، پس از چهار سال وپنج سال به اينگونه مسائل واقفل گرديدم.

وهم چنين ميرزاعباس] عبدالبهاء[ خودش را يك نفر مسلمان بهائي تصور مي كرد و بهائي را مانند اسم فاميلي كه 

قه اي ، تلقي مي نمودواز اين جهت بود كه مسلمين حيفا با او محشور بودند. ودر فقدان او مرسوم همه جا است يا طري

متأثر ) تحت تأثير واقع شدن واندوهگين شدن( ومتألم) اندوهگين( شدند و تشييع جنازه او را نمودند ومانند فقدان 

او ظاهر نشده بود ويك حرفي بر ضد پدرش تابينات و خطبات خواندند. چه كه به ظاهر يك حركتي مخالف اسالم از 

 شريعت اسالم از او نشنيده بودند و يك نماز جماعت از او ترك نشد.

واكنون اگر كسي برود حيفا واز شوقي افندي سوال كند آيا شما به نسخ شريعت اسالم قائليد؟ خواهد گفت: معاذاهلل! 

 براي اينكه مي داند چه خبر است.

اقدس را كتاب آسماني خود مي دانند واو را ناسخ جميع كتب مي پندرند وتصور مي كنند  نيكو،هنوز بهائيان ايران كه

به قوم آيه كه نازل مي شد مي فرمود،]ولي مهمّ  -صل اهلل عليه و آله -كه ميرزا اين كتاب را مانند قرآن كه خاتم انبياء

قاضي عكا يا امام جماعت حيفا ارائه داده اند؛ اين است [ اين كتاب اقدس نيز به مسلمين سوريه و فلسطين يا الاقل به 

نه واهلل! هنوز كتاب اقدس را پنهان مي كنند. ودر عكا وحيفا خودبهائيان نيز كتاب اقدس ندارند. ودر حقيقت بي كتابند 

 .ومن باب محافظه كاري در آنجا نگاهداري كتاب اقدس براي بهائيان ممنوع  است. 
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 تأیيد گفتار

كه عكس او در كروپ) دسته جمعي( صفحه  -ه در مصر بودم، كتاب اقدس را يك شخص مجهول الحالياوقاتي كه نگارند

يك روز به دست يكي از بهائيان مي بيند ويك جمله او را استنساخ مي نمايد. اين قضيه به محفل  -گراور است 26

اقدس را ببيند وبعد كه ديد چرا  روحاني پرت سعيد رسيد، از آن بهائي مواخذه شده كه چرا گذاردي فالن كس كتاب

 گذاردي استنساخ نمايد؟

غرض اين است بهائيان ايران در نزد بعضي بي خبران بگويند كه بهاء اهلل آمد و كتاب اقدس را مانند ساير انبياء مرسل 

ي گويد ويا كه صاحب كتاب بودند، آورده و به همه اهل عالم ابالغ كرده است. چنين نيست؛ يا گوينده ، عمدا دروغ م

 مانند همين شخص ساده، بي خبرانه نقل قول دروغي را مي نمايد.

وبراي آنكه مطلب و مدعاي خود را در پنهان داشتن كتاب اقدس و ساير الواح ميرزا اثبات كنم، عين لوح ميرزا عباس را 

بع كتاب اقدس نوشته است كه درآخر لوح الهه است و براي شيخ فرج اهلل كردي در جواب استجازه) اجازه خواستن( ط

، مي نگارم. ومخفي نماند كه شيخ فرج اهلل مذكور نيز طبع اينگونه كتب را از نقطه نظر تجارت و استفاده متحمل مي 

شود؛ نه فقط به صرف ايمان وخلوص و تفصيل لوح الهه و نقطه نظر سياسي آن لوح. و علت آن كه مخصوصا از طهران 

 لوح واقع شود، با شرح حال حامل در مجلد دوم اين كتاب خواهم نگاشت. شخصي را طلبيدند كه حامل آن

 هواهلل

اي بنده آستان مقدس! مكتوب جواب نامه جمعيت الهاي) الهاي: منظورش اعضاي مجمع صلح الهه است( ارسال گرديد. 

 اجازه طبع داده مي شود.اگر طبع و نشر خواهيد، ضروري ندارد. آنچه در اين ايام جائز الطبع) چاپش مجاز است( است 

زيرا هر زماني را اقتضائي] است[ رساله) كتاب ابن الذئب مشتمل برعربي وفارسي است. مي گويند كه ميرزا براي مرحوم 

آقا شيخ محمد تقي اصفهاني) آقانجفي( فرستاده است. در صورتي كه اگر چنين مي بود، از شهرت و استنساخش انديشه 

وبه عالوه عائله مرحوم شيخ مطلع مي بودند. در صورتي كه خبر ندارند. يعني چنين لوحي  نداشتند و نمي هراسيدند.

ارسال نشده؛ پس لوح ابن الذئب نيز مانند الواح ملوك و ساير الواحي كه درآنها ذكر الوهيت و يا رسالت كرده، الواح زير 

آفتابي مي كنند واجازه طبع ونشر مي دهند! دوشكي هستند كه به مرور ودهور هر وقت اولياء امراهلل مصلحت ديدند 

 وعجب در اين است كه درآخر كتاب ابن الذئب چند خبر مجعول مصنوعي در فضيلت عكاء ذكر كرده است!!)مؤلف( 

ميالدي خطاب به شيخ محمد تقي مشهور به آقا نجفي پسر شيخ محمد باقر از علماي  6376در سال « ابن ذئب» ضمنا لوح

شود كه بها درآن لوح آقا نجفي را به ابن ذئب )پسر گرگ( معرفي مي كند.( كه خطاب به ابن الذئب )  اصفهان نوشته مي

پسر گرگ( است، درايام مبارك اجازه استنساخ به نفسي نفرمودند: چنين اقتضا مي كرد. حال طبع ونشر شد. كتاب 

 ، لهذا جائز نه.اقدس اگر طبع شود، نشر خواهد شد ودر دست اراذل متعصبين خواهد افتاد

بلي، بعضي از ملحدين مثل ميرزا مهدي بيك از متزلزلين به دست آوردند ونشر دادند، ولي اين در رسائل ملحدين 

مندرج، چون بغض و عداوتشان مسلم در نزد عموم، قول و روايتشان مجهول و مبهم است.ولي اگر بهائيان نشر 

 دهند؛حكمي ديگر دارد.

نزد كتاب وحي محصور بود در زمان خلفاء انتشار يافت و آن نيز محصور در نسخ معدوده قرآن بيست و شش سال در 

 بود. وعليك البهاء ،عبدالبهاء عباس.

سبحان اهلل! ميرزا عباس در اينجا به طور واضح و صريح مي گويد اگر اقدس را ديگري نشر بدهد، ما مي توانيم انكاركنيم، 

مي ديگر دارد! و مع هذا هنوز بهائي زادگان بدبخت، خبر دار نشده اند كه پدرانشان ولي اگر بهائيان منتشر نمايند، حك
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چه فريبي خورده و دستخوش چه اوهامي گشته اند. بلكه به صرف تبعيت ديانت پدري و تمرينات اولي، بدين اوهام 

چرا پرده از روي حقايق برمي موروثي دلخوش و گرفتار گرديده، وشايد بعضي از آنان نيز، از نگارنده رنجور شوند كه 

 كشم و مطالب را آشكار مي كنم.

در صورتي كه اگر قدم طلب و سلوك را در سبيل معرفت سلطان قدم گذارند، وسينه را كه سرير ورود و جلوس معرفت 

س سلطان ازلي است لطيف و نظيف نمايند، وهم چنين دل را از عالقه آب وگِل يعني ازاين خرافات موروث پاك ومقد

موجودات  -فرمايند، و حدقه چشم بصيرت ونيازمندي را به حديقه توحيد و ايمان بگشايند، چه حوريات) جمع حوريه

بهشتي( معاني بينند كه سراز غرفه كلمات بيرون آورده، وچه غلمان هاي ) موجودات بهشتي( معنوي مشاهده كنند كه 

: 22سوره بقره آيه « ) جَنات تَجري مِن تَحتِها االَنهارُ» ندكاخ ها( عبارات جالس) نشستن( شده ا -برقصور) جمع قصر

بهشت هائي درآنها انهار روان است.( بينند. ودر ظل همايون شجره مباركه اسالم مأوي گزينند . وبدون جهت عاشق 

ه ت شناسند كسركار آقا نشوند. وبدون دليل از اين منهج قويم اعوجاج وانحراف حاصل ننمايند ونگارنده را مالئكه رحم

اَنا هَدَيناهُ السًبيلَ اِمّا شاكِرا » جز براي تذكر وخير آنها چيزي ننوشتم و غير از خدمت به عالم انساني مقصودي نداشتم.

: ما به راه راست هدايت مي كنيم هر كس مي خواهد شاكر باشد وهر كس مي خواهد كافر 8سوره انسان، « ) واِمّا كَفُورا

 گردد. ( 

 گوینده ایضا تأیيد

براي شاهد قضيه كه ميرزا در حدود فلسطين وسوريه ابدا دعوتي نكرده، بلكه من باب احتياط تبليغ را هم درآن حدود 

حرام نموده، كه مبادا سرو صدائي بلند شود و مشت او نزد مسلمين آن اقليم باز گردد، عين لوحي را كه ميرزا عباس 

ره( فرستاده است درج مي كنم واز آن لوح نيز مطلب ديگر هم مستفاد مي براي شيخ فرج اهلل زكي كردي در مصر) قاه

شود وآن اين است كه چون خود ميرزا عباس مي خواست به مصر برود، زمينه سازي ميكرد كه احباء آنجا ابدا صحبت 

دد. دو وارد گرمذهبي يا تبليغي نكنند، كه زمزمه بلند شود وآشوبي واقع گردد كه اسباب زحمت او شود. يا آسيبي ب

اينقدر براي خودشان محافظه كاري مي كردند ودر عوض ديگران را در بالد دور دست به تبليغ ونشر نفَحات ) بوهاي 

 خوش( تحريص و تشجيع) به شجاعت برانگيختن( مي نمودند.

 مصر حضرت شيخ فرج اهلل مالحظه فرمايند.

اي شيخ محترم! در السن ] زبان ها[ و افواه] دهان ها[ ناس، مكاتيب جلد سوم است. (  829هواهلل) اين لوح در صفحه 

مفترياتي ]افتراهائي[ چند انتشار يافته كه ضرر به امر دارد؛ لهذا بايد من مالقات با بعض فرس ]ايرانيان[ مهمه نمايم و 

 بان به تبليغ گشايد و بهاين افكار را زائل نمايم. وتا به حال هر كس مالقات نمود، منقلب گرديد. اگر نفسي از احباء ز

نفسي حرفي ولو به مدافعه ] به دفاع[ بزند، مردم به كلي فرار نمايند و نزديك نيايند. لهذا جمال مبارك، تبليغ را در اين 

ديار حرام فرموده اند. مقصوداين است كه احباء بايد ايامي چند به كلي سكوت نمايند. واگر كسي سؤال نمايد ، به كلي 

بري كنند. كه همهمه ودمدمه قدري ساكن شود و من بتوانم كه به مصر آيم وبا بعضي از نفوس مهمه مالقات اظهار بي خ

د. منع فرمائي -البته حال -كنم. زيرا حال، حكمت اقتضا چنين مي نمايد. لهذا جميع احبا را به كلي از تكلم از اين امر

 عليكم التحيه والفضل واالحسان من الرب المنان. ع ع 

ينجا مالمحظه كنيد آقايان چقدر خودشان را دوست دارند كه براي چند روزه كه مي خواهند به مصر بروند، تبعه خود ا

را از تبليغ كردن مرام ومبادي خود نهي مي كند. و به آنها تأكيد مي كند كه ابدا اسم اين امر را هم نبريد؛ تا مدتي كه 
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رف گرديد. وقتي كه من از مصر مراجعت به حيفا كردم ، پدر خودتان من در مصر هستم خاموش محض شويد و مسلمان ص

 را درآوريد وخودتان را به آتش بزنيد!! 

نمي دانم در اين مورد بهائيان به هوش مي آيند و متذكر مي شوند جائي كه موالي آنها به حفظ خود مي كوشد واز نشر 

از آش شوند وخودشان را براي منافع ديگري به زحمت ومهلكه مرام واصول خود تعطيل مي كند، چرا آن ها كاسه گرم تر 

 اندازند. الاقل به خود او تاسي نمايند.

بلي، درآنجا به شيخ فرج اهلل آن طور دستورمي دهد ودر ايران كه هرگز عبورش نمي افتد به من اين طور دستور مي 

 دهد.

 هواهلل

ك غطائك وبصرك اليوم حديد* واريك ملكوت السموات و االرض ايها الرجل الرشيد! اني اشكر ربي الكريم بما كشف عن

في هذا اليوم العظيم و ايقظك من رقدك بالنداء المرتفع من المالء االعلي مبشرا بظهور الجمال االبهي من االفق المبين 

بالثناء علي  ي وانطقفاستبشر ببشارات اهلل وشمر الذيل والتخفف الويل واجتهد في اعالء كلمه اهلل في تلك العدوه القصو

اهلل في المحافل الكبري واقم الحجج القاطعه علي اشراق شمس الحقيقه من االفق االعلي و اهلل يؤيديك علي ما تشاء ان 

 عبدالبهاء عباس. 6829رمضان  21ربك لقوي قدير وعليك البهاء االبهي 

ونماز جمعه از اوترك نشد؛ وليكن در سر هر آري، اين آقا پسر، همان كسي است كه خودش در عكا مسلمان محض بود 

كاغذ به اطراف مي نوشت كه من خدايم . نه آن دعوتي كه ديگران هم درمقام عرفاني كرده اند، مانند حسين منصور 

حالج و بايزيد بسطامي. خير، جناب ميرزا دردعائي كه براي روز تولد خودش ساخته ومانند زيارت نامه اش كه اقال فرصت 

اليوم يوم ولد فيه من » بود تا خودش درگذرد و پسرانش در حق او وزيارت نامه و دعاي روز تولد بگويند، مي گويد:نداده 

 ]امروز تولد كسي است كه نه زاده مي شود نه مي زايد!!![« لم يلد و لم يولد

 نذر بندي دونفر بهائی

يتخت كشور برمه يا ميانمار است كه در جنوب شرقي اوقاتي كه نگارنده در مملكت برمه در رنگون) رنگون نام پيشين پا

ميالدي تخت استيالي انگليس بود ودرآن سال استقالل يافت. اكثر مردم آنجا پيرو  6743قاره آسيا واقع است تا سال 

آئين بودا هستند. منظور از برما همان برمه است.( بودم، دو نفر بهائي در اين خصوص صحبت ومعاهده) عهد نمودن( 

ده بودند. آن يكي گفته بود: سركار آقا) ميرز عباس( در حيفا نماز جماعت ميرود واين يكي كه سيد مرتضي است كر

وبرادر سيد جناب علي رئيس محفل روحاني رنگون بود، انكار كرده بود كه چگونه مي شود كسي كه خودصاحب مبادي 

كه خود را منسوخ مي داند عامل شود؟ آن يكي گفته واصولي است به مبادي واصول خود عمل نكند وبه مبادي واصولي 

بود:واهلل! اين طور است. اين يكي گفته بود: هرگز اينطورنيست. چرا كه اين اغراء) اغراء: برانگيختن( به جهل است و 

 مخالف با دعوت و صحبت قول مي شود. 

رستان موافقت مي فرمود وتبعه خود را در يمن در مكه خود با عادات وآداب بت پ -اگر خاتم انبياء) صلي اهلل عليه و آله

 و حجاز امر به اصول اسالم مي كرد، سركار آقا نيز اين كار را مي كند.

باالخره اصرار در عقيده، هر كدام را مجبور كرده بود كه نذري بسته وبنده را حَكَم قرار داده كه من برله وعليه هر يك 

 تصديق كردم آن شرط ونذر اداء شود.

ه هر دو وارد منزلم شدند، نخست سيد مرتضي با چهره برافروخته وبا لحن انكار آميزي از من پرسيد: مگر مي شود ناگا

سركار قا برخالف عقيده وگفته خود عامل شود ومبادي واصول خود را ترك نمايد؟ ايشان كه مي گويند شريعت اسالم 
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؟ اين مدعي است كه اودر حيفابه نماز جماعت حاضر مي منسوخ شده، چگونه مي روندنماز نسخ شده رابه جا بياورند

 شود؟

مرا خنده درگرفت و گفتم پدرش نيز درماه رمضان از ترس روزه مي گرفت. يكدفعه به حالت تعجب وحيرت افتاد و هر 

 دو رفتند.

ر نظر به رعايت سپس معلوم شد كه به واسطه همين راستي كه من گفتم، او از گله اغنام الهي جدا شد. هر چند در ظاه

 برادرش تظاهراتي مي كرد، ولي فهميد آنچه را كه بايد بفهمد.

وعجب در اين است روزي برسبيل اتفاق يكي از مبرزين و روحاني ترين بهائيان اين حكايت را از من شنيد و رنجور شد 

 من اينقدر عالقه مند نيستم كه و گفت شما چرااين راست را گفتيد كه او بلغزد واز طريقه بهائي خارج شود؟ گفتم: اوال

 كسي بهائي شود و ثانيا ديني كه به راست گفتن ناپايدار بماند، همانا پايه او به ناراستي است.

 استقامت

علي محمد باب استقامتي نكرد، وقتي كه به او تعرض شديد شد، در باالي منبر شيراز در حضور جمعي رفت و علنا گفت 

 راو مترتب شود. و لعنت فرستاد بركسي كه مدعي اينگونه مقامات شود.مرا علمي نيست كه ادعائي ب

سال  38سال را بايد بر 21پيش اين كتاب چاپ شده  38عزيزم نيكو، عاله از آنكه توبه كرد) تقريبا در بيست سال )چون

بود، امر داد كه  سال قبل( قبل، چون ميرزا عباس از دست تبعه ميرزا يحيي خسته شده 618افزود. در حقيقت مي شود 

توبه نامه باب را طبع و منتشر نمايند تا تذبذب وتزلزل سيد معلوم گردد كه ازلي ها اينقدر به سيد باب نبالند و افتخار 

نكنند!!) مؤلف( وتوبه اش نزد علماء اعالم پذيرفته نشد، چنانچه بعدا گفته آيد، عين عريضه را كه به ناصرالدين شاه در 

 نوشته ودر آن نيز استغفار وتوبه نموده، درج مي كنم. ايام واليت عهديش

 عریضه باب به وليعهد
روحي فداك الحمد اهلل كه مثل آن حضرت را ينبوع ) چشمه بزرگ( رافت و رحمت خود قرار فرموده كه رحم برچاكران 

اي سته( به ادعائي باشد. وادعوترحم برداعيان مي فرمائيد. اين بنده را مطلقا علمي نبوده ونيست، كه منوط ) مربوط، واب

نيابت خاصه امام ثاني عشر ) دوازدهم( عليه السالم به صرف قول باطل است، و بنده را چنين ادعائي نبوده ونه ادعائي 

ديگر. در هر حال تائب و مستغفرم و وجود خويش را ذنبي ) گناه، معصيت( عظيم مي شمرم. مستدعي از الطاف 

 كه بنده را از الطاف خود محروم نفرمايند. شاهنشاهي و آن حضرت چنانم

وتوبه او را علماء اعالم نپذيرفتند وباالخره حكم مرتد فطري) مرتد فطري آن است كه از پدر ومادر مسلمان متولد شده 

است وخودش مسلمان بوده سپس كافر شده است.( را درباره او اجرا كردند. چنانكه در جواب توبه نامه او مرحوم 

 ي اصغر شيخ االسالم تبريز مرقوم فرمودند:ميرزاعل

 پذیرفته نشدن توبه سيدباب
درحضور جمعي  -ايده اهلل ونصره -شما در بزم ميمون ومحفل همايون وليعهد دولت بي زوال -سيد علي محمد شيرازي

طري قبول نيست. از علماء اعالم اقرار به مطالب چندي كردي كه هر يك جداگانه باعث ارتداد شما است. وتوبه مرتد ف

چيزي كه باعث تاخير در قتل شما شده، شبهه خبط دماغ ) خبط دماغ: ديوانگي( است، كه اگر آن شبهه رفع شود، 

بالتامل احكام مرتد فطري به شما جاري خواهد شد . حرره ) تحرير كردآن را( خادم الشريعه المطهره علي اصغر 

شايد همين خط توبه نامه سيد را در جلد دوم گراور كنيم. وميرزا نيز الحسيني) ابوالقاسم ابن علي اصغر الحسيني( و

ادعائي علني نكرده بود كه استقامتي براو الزم شود. چه، كه استقامت فرع دعوت است. بلي، اگراينگونه الواحي كه پس 
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آن  يرزا مانند استقامتاز فوت او آفتابي شده  ونزد بهائيان منتشر گرديده دعوت باشد،آن وقت ميگوئيم كه استقامت م

 كسي است كه در محبسي ) زندان( افتاده ويا در چاهي سرنگون شده است.

معروف است كسي به چاه افتاده بود وناله مي كرد. ديگري باالي چاه آمد و به او گفت: آيا صبر مي كني بروم دلو وطنابي 

 وانم كرد؟حاضر كنم وتو را از چاه بيرون كشم؟ گفت: اگر صبر نكنم ،چه مي ت

ميرزا اگرمي توانست به هر وسيله خود را تبرئه كند، ميكرد. وليكن چون قضيه باب را ديده بود كه با توبه اي كه كرد، 

معهذا علماء اعالم نپذيرفتند وباالخره او را كشتند، او ديگر مرتكب دعوت و ادعائي علني نشد وفقط خود را يك نفر 

وهر زمان هم يك نفر از آستانه) اسالمبول( حركت به فلسطين مي نمود، ميرزا، مسلمان مظلوم، معرفي مي كرد . 

نوشتجات خود را از اين خانه به آن خانه مي فرستاد و مخفي مي نمود. بلكه از كثرت محافظه كاري از اين شهر به آن 

ي را كه در كتاب اقدس براي شهر مي فرستاد. واينها از بديهيات ومسلميات نزد خود بهائيان است. حتي نماز نه ركعت

امت خود نازل كرده است، يا به واسطه آن كه نوشتجات ميرزا از اين خانه به آن خانه واز اين شهر به آن شهر به طور 

خفيه) مخفيانه( فرستاه مي شد ومخفي ميگرديد، مفقود شده؛ كه دست ولي امر اهلل كنوني )شوقي افندي( به اونمي 

روغ بوده وچنين نمازي نداشته .ويا آن كه هنوز مصلحت نمي بيند نماز ميرزا را آفتابي كند تا امت رسد. ويا آنكه اساسا د

 شرق و غرب بهائي به او عامل شوند.

شاهد قضيه آن كه تقريبا بيست سال قبل بهائيان نماز نه ركعتي را از ميرزا عباس ]عبدالبهاء[ درخواست نمودند وچون 

، پافشاري( داشتند، ميرزا عباس هم كه درآن اوقات با ميرزا محمد علي برادرش در خيلي اصرار و الحاح) اصرار

سراندوخته هاي پدر، زدو خورد داشت، در جواب آنها نوشت: كه نماز نه ركعتي را ميرزا محمد علي با ساير چيزهاي 

 قيمتي دزديده است!

ه بود تا استقامتي بر طبق او بكند. وهر لوحي كه باري، مقصود از استقامت بود كه فرح دعوت است ؛واصال دعوتي نكرد

ي كه شخص ب -درآن دعوت وادعائي باشد، بعد از ميرزا آفتابي شده، حتي كاغذي را كه براي شيخ عبدالرحمن كركوتي

نوشته است. وآن مراسله نزد بهائيان معروف به كتاب هفت وادي است، درآنجا مي گويد: اين بنده خود را  -اهميتي بود

ساحت يكي از احباي خدا معدوم ) نابود شده، نيست شده( مي دانم و مفقود مي شمرم؛ تا چه رسد در بساط اولياء  در

 فسبحان ربي االعلي.

 

 کتاب هفت وادي
مخفي نماناد كتاب هفت وادي وچهار وادي) كه خوب بود او را يازده وادي نام نهند( كتابي است كه ميرزا براي شيخ 

عبدالرحمن كركوتي نوشته است. وچون آن شخص از مشايخ تصوف بوده، عينا مصطلحات عرفا و صوفيه را بدون يك 

ستاده است؛ شايد او را بدين وسيله به خود مشفق و كلمه تحريف از كتب آنها استخراج نموده وبراي شيخ مذكور فر

 دوست نمايد. 

وشگفت نيست بهائي زادگان از اين كالم منقبض) گرفته( ورنجور شوند. چه كه آنها اطالعي از كتب ندارند وكلمات عرفا 

به  -آن يازده وادي و صوفيه را نديده اند. وليكن نگارنده كه به كتب آنها واقف و به مصطلحاتشان مطلعم، مي دانم كه

جميعا عين عبارت وكلمات عرفا است . وآن صفحه اخيري كه ميرزا از معلومات شخصي خود  -استثناء صفحه آخر آن

 در هفت وادي به آن افزوده، معني گنجشك است؛ كه در معني گنجشك مي گويد:

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ذكر فرمودند، معلوم و محقق شد گويا آنچه از بدايع فكر در معني طير معروف كه به فارسي او را گنجشك مي نامند »

براسرارمعاني واقف شده اند. وليكن هر حرفي را در عالمي به اقتضاي آن، مقصودي مقرر است. بلي، سالكين از هر اسمي 

رمزي، واز هر حرفي سري ادراك مي نمايند. واين حروفات در مقامي اشاره به تقديس است.) ك( ) در اينجا بهائيان مي 

اعجاز ميرزا و قوه محيط او درعلم استدالل كنند وبرهانشان آن كه به قوه اعجاز ،كاف فارسي را بدل به كاف  توانند به

عربي فرموده است!) مؤلف(  اي كف نفسك عما يشتهيه هو بك ثم اقبل الي موليك ) ن( نزه نفسك عما سويه لتفدي 

لق) ش( اشكر ربك في ارضه ليشرك في سمائه و بروحك في هويه) ج( جانب جناب الحق ان يبقي فيك من صفات الخ

الكات السماء في عالم االحديه نفس ارضه )ك( كفر عنك الحجبات المحدوده لتعرف ماالعرفته من المقامات القدسيه 

وانك لو تسمع نغمات هذا الطير الفانيه لتطلب من الكؤس الباقيه الدائمه وتترك الكؤب الفانيه الزائله و السالم علي من 

 اتبع الهدي.

وقدري از اول و آخر كتاب چهار وادي نيز ذكر مي كنم تا قارئين به حسن ترصيع ) مرصع كردن، جواهر نشان نمودن، 

تزئين كردن با آب طال و امثالهم، آراستن( و تلميع) آوردن آيه اي ، حديثي ، شعر يا قصه يا مثلي براي اثبات سخن 

زحمت كشيدن در كار دها، تك بيت ها( كلمات عرفا و صوفيه را به چه تكلف ) خويش( ميرزا واقف شوند كه مفردات) فر

 غير الزم( و تصنعي) ساختگي، غير واقعي( ترصيع و تدوين نموده است.

 اول چهار وادي

 هوالعزيز المحبوب

 كه فلك واركان  چه تو شاهي نزاد    اي  ضياء  الحق   حسام  الدين  راد 

ته محبت را گسيختند و عهد محكم مودت را شكستند. مگر خدا نكرده قصوري در ارادت نمي دانم چرا يك مرتبه رش

به هم رسيد و يا فتوري) سستي( در خلوص نيت پيدا گشت كه از نظر محو شدم و سهو) فراموش شدن منظور است( 

 آمدم؟

 مگر  آن كه  ما ضعيفيم  وتو احتشام داري  چه  مخالفت  بديدي  كه مالطفت  بريدي

ا به يك تير از كارزار برگشتي، مگر نشنيده ايد استقامت شرط راه است و دلي ورود بارگاه؟ اِنّ الًذينَ قالُوا رَبُّنا اهللُ ثُمً وي

.ترجمه:كساني كه گفتند پروردگار ما خداي يگانه  است و پايداري  81استَقامُوا تَتَنَزًلُ عَلَيهِمُ المَالئِكَه ) سوره فصلت ،آيه 

.ترجمه: همان گونه كه 662تگان برآنها فرود مي آيند.( وديگر مي فرمايد: فَاستَقِم كَما اُمرت ) سوره هود، آيه كردند فرش

 فرمان يافتي استقامت كن( لهذا مستقرين بساط وصول را اين سلوك الزم و واجب است. 

 ه ماللتو  خواه  از سخنم  پند گير و خوا  من آنچه   شرط  بالغ  است با تو  مي گويم 

اگر چه زيارتِ جواب  نامه ننموده، ذكر ارادت نزد عقال خطا وبي جا است؛ وليكن محبت بديع، ) تازه ،نو( ذكر وقواعد 

 قديم را منسوخ نمود ومعدوم كرد.

 عشق  تو منسوخ كرد ذكر  اوائل    قصه  ليلي مخوان  وغصه   مجنون 

 آمدند سامع وقائلهر دو به رقص     نام تو  مي رفت عاشقان  بشنيدند

 في حكمه االلهيه و تنبيه الربانيه

 بي گمان بايد كه   ديوانه  شوم    من سر  هر ماه   سه روز اي صنم

 روزفيروز است نه فيروزه است    هان كه امروز اول سه روزه است
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دج ج معارج به سننشنيدم براي تبحيث ) مباحثه كردن( وتدريس به تبريز وتفليس حركت فرموده ايد  ويا براي عرو

 تشريف برده ايد... الي آخر.

 آخر چهاروادي

تي است كه اين نوشته را به ياد شما شروع نمودم وچون كاغذِ قبل مالحظه نشد، قدري ابتدا گله و شكايت رفت؛ مد

وليكن توقيع تازه رفع نمود وسبب شد كه رقعه را ارسال نمايم. ذكر حب بنده درآن حضرت،احتياج اظهار ندارد. وكفي 

به  –سلمه اهلل تعالي  -كافي است( ودر خدمت جناب شيخ محمد: وخداوند براي شهادت 23باهلل شَهيدا) سوره فتح، آيه 

 اين دو فرد اكتفا نمودم؛ معروض دارند:

 من كوي  تو جويم  كه به از عرش  برين است  

 من روي تو بينم كه به از باغ جنان   است        

 اذا   عرضت    امانه    العشق    علي      القلم

 فصار          منصعقا   ابي   ان   يحملنها          

 «. فلما افاق قال سبحانك اني تبت اليك وانا اول المستغفرين والحمد هلل رب العالمين»

 اين  زمان  بگذار  تا وقت  دگر    شرح اين  هجران  واين  خون  جگر

 گفته   آيد  در  حديث ديگران    خوشتر  آن  باشد  كه سرّ     دلبران

 بيش از اين ازشمس تبريزي مگو    يزي   مجوفتنه  و آشوب  وخون  ر

آن چه بنده از پيش عرض نمودم، مگس ميل فرمود. اين از خوبي) « والسالم عليكم وعلي من طوف حولكم و فاز بلقائكم»

خاطر قراء محترم را به حسن ترصيع و تلميع ميرزا متوجه مي كند كه عالوه از آنكه مطالب و شواهد با يكديگر مرتبط 

ند، در خاصيت مركب نيز اشتباه كرده؛ زيرا مركبي كه شيرين باشد وقابل خوردن مگش شود، معيوب و بد است نيست

 ومركب خوب بالضروره تلخ ست.) مؤلف( مركب مي شود. اگر چه سعدي در اين مقام فردي ذكر نموده:

 زحمتم مي دهد ازبسكه سخن شيرين است  من دگر  چيز  نخواهم  بنويسم   كه مگس

)  «سُبحانَ رَبكَ ربً العِزًه عَمّا يَصِفُون» يگر دست از تحرير عاجز شد؛ التماس مي نمايد كه بس است . لهذا مي گويم د

 ،پاك و منزه است پروردگار تو، پروردگار مقتدر و بي همتا از توصيف هائي كه آنها مي كنند.(  631سوره صافات، آيه 

ات فوق ضايع نمودم واول  وآخر كتاب چهار وادي را ارائه دادم، براي آن بود كه اينك وقت خوانندگان را به قرائت تحرير

بدانند كسي كه براي شيخ عبدالرحمن كركوتي گمنامي كه حتي در ميان متصوفه هم معروفيت ندارد، اين طور عريضه 

 !ان آفتابي شده، نمي فرستدنگاري كند، به ملوك وسالطين عصر خود، خطابات شديده كه آن روز نبوده وامروز نزد بهائي

 نفوذ
نفوذي كه بهائيان به او خيلي مي باليدند واعظم معجزات مي شمردند وبه من ميگفتند، نصف اهالي امريكا وثلث مردم 

اروپا به امر مؤمن شده ودر ايران اغلب وزراء و رجال و اعيان و اشراف بهائي هستند، و من ساده لوح چون اين حرف را 

ن ها مي شنيدم، مانند خبر تواتر) در اصول است: خبر متواتر ايجاد يقين مي كند( او را تلقي كرده وباور از هر كدام آ

ميكردم. ومخصوصا يك روز يكي ازمبلغين مبرز) ماهر( مي گفت: عظمت امر بهائي را ببين كه سركار آقا) ميرزا عباس( 

 اد هزار نفر آن روز ايمان آورده اند. در يكي از شهرهاي اروپا در مجمعي خطابه اي خوانده كه هفت

وروز ديگر يكي از مبلغين در مجمعي مي گفت: در انگلستان هر ساله تجديد تعداد جغرافيايي نفوس را ميكنند، چون بر 

خوردند به اين كه مثال تعدادمسلمين امسال يك كرور) واحد شمارش، معادل پانصد هزار( كمتر از پارسال شده، و 
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يز نيم كرور كمتر گرديده، وتعداد ساير ملل نيز هر يك به تناسب خود درهر سال كمتر از سال قبل مي تعدادمسيحي ن

شود، وبدين علت بايد تجديد دفاتر كنند وعده نفوس جغرافيايي امسال با سال قبل خيلي اختالف به هم مي رسانيد، 

هد، به عده نفوس بهائي مي افزايد. چه كه آن ها علت را مي پرسند، گفته مي شود آن چه از عده نفوس ساير ملل مي كا

 روز به روز بهائي مي شوند وعده اين طايفه ساعت به ساعت بيشتر مي گردد.

ازاين جهت وزراء انگلستان مقرر داشتند كه اين جغرافيايي موقتا موقوف شود تا چند سال ديگر كار يكسره گردد وهمه 

 بهائي شوند.

كه از يك نفر مبلغ بهائي مشهور در حضور جمعي مبتدي شنيدم. واگر كسي باور نكند،  آقاي نيكو، اين عبارتي است

 گوينده همين كالم را به او معرفي ميكنم تا برود واز همان شخص مطالب عجيب تر واغراق هاي سخت تر بشنود.

زيادشده، يعني نفوذ اين باري، غرض آن است كه به هو وجنجال اين طايفه چنان وانمود ميكردند كه عده نفوس بهائي 

 امر شدت دارد.

مثال مجله نجم باختر به من مي دادند كه قرائت كنم؛ مي ديديم تمام توصيف از پيشرفت اين طريقه بهائي است كه در 

 فالن مملكت اهالي چطور در صدد جستجو و تحقيق برآمده اند ومردم فالن اقليم چسان يكدفعه بيدار شدند.

اهلل سرشار شدند. ودر فالن كشور چه شد . ومشرق االذكار بهائان در خطه امريك) امريكا( چه وهمگي از باده محبت 

 ترتيب و چه تركيب بنا شده است؟

والبته اينگونه مطالب كه در مجله نوشته شود و مانند من شخص بي خبر تازه واردي كه نه به اين گونه دسايس و تبليغات 

گوئي و دروغ نويسي آشنا بوده، البته باور مي كند. چنانچه من باور كرده بودم و وارد  سابقه داشته، ونه به اين قسم دروغ

شدم. وليكن بعد از چند سال فهميدم كه تمام آنه كذب بود . ونويسنده مجله نجم باختر فقط يك نفر بهائي ايراني است 

 كه مزدور شده است هر چه به او دستور مي دهند، بنويسد.

ديگران وارد در اين طريقه شوند، اشخاصي كه سابقا در اين طريقه بوده اند برگشته اند وهركدام به اما در عوض آنكه 

نوبه خود بيدار گرديده، اين افسانه هاي هيچ و پوچ را ترك گفته اند. وچون ميرزا عباس شخص زرنگ زيركي بود، هر 

ند و ديانت حقه را از ديانت حُقه به ضم حاء) يعني به صورت كدام از بهائيان و مبلغين را كه پي برده بود، آنها نيز فهميده ا

حُقه كه حاء مضموم است( تشخيص داده اند، به بروز الطاف و اظهار محبت نگاهداري مي كرد كه مبادا فساد برگشتن 

 آنها در جامعه بهائي بيشتر مؤثر شود. 

فندي، اِنّ ا» خورده و مخصوصا در قاهره مصر، گفته بود چنانكه ميرزاابوالفضل گلپايگاني را كه در اواخر فهميده بود گول

به همين محبت ها نگاهداري كرد تا عمرش درگذشت. وهم چنين سايرين را نگاهداري « رجل سياسي و خدعنا بروحانيته

مي كرد و وقتي عمرشان نيز در ميگذشت، مناجات باالبلندي كه تمام وصف حالت ايمانيه او بود برايش مي گفت تا 

 ايرين نفهمند وتصور كنند كه آن هم از اغنام الهي بوده.س

مثل مرحوم اديب كه به اصطالح بهائيان از ايادي امر اهلل بود وشخصا او را مالقات كردم و فهميدم بهائي نيست و خودش 

شت ايش نونيز نادم بود،ولي چون اواخر عمرش بود نتوانست اظهار عقيده كند تا فوت شد، فوري يك مناجات مفصلي بر

 و حاجي امين نيز مأمور به قرائت وخواندن آن مناجات در مجامع و محافل بود.

والبته طريق عقل وكياست و هوش و فراست نيز همين است؛ كسي كه بنياني برپا كرد و طريقه  اي احداث نمود كه جمعي 

ند، بايد به هر قيمتي شده، نفوس مهمه را را تابع ومريد خود كند، كه خود و عائله اش از آنان الي االبد استفاده نماي

نگاهداري كند . چه، كه از برگشتن يك نفس مهم، خلل عمده به جامعه واردمي شود. چنانكه عمده سبب بيدار شدن 
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وآگاه گرديدن من، چون به حقيقت بنگري ادبار و برگشت نفوس مهمه بهائي از قبيل: آقا سيد مهدي دهجي، آقا جمال 

اسداهلل اصفهاني، حاج محمد حسين خرطومي، ميرزا آقا جان خادم اهلل، حاج محمد حسين كاشي، حاج  بروجردي، ميرزا

حسينعلي فطرت جهرمي، سيد محمد افنان، ميرزا علي اكبر رفسنجاني، خيراهلل افندي سوري، دكتر امين فريد، تمدن، 

 مستر اسپراك امريكائي، ست لواء وغير هم بوده است.

اشخاص برگشته چندين سال قبل بوده اند و آنان را مالقات نكرده ام ويا در همين عصر بوده و هستند و گويا اينكه آن 

مالقاتشان اتفاق نيفتاده؛ اما همان خبر برگشتن وادبارشان را كه شنيده ام، در من تاثير كرده و موجب تنبه و تذكر شده 

 است.

سبب تنبه و تذكر آن مرغان معصومي شود كه به خيال دانه سعادت از اين جهت اميدوارم همين بيانات وحكايات من نيز 

 وديانت در اين دام شوم شقاوت واهانت افتاده ويا مي افتند.

باري، سخن در اينجا بود كه ميرزا عباس اين گونه اشخاص را باسوء سابقه و فسا اخالق چنان نگاهداري مي كرد وهر روز 

ان ميكرد، واگر كسي از محرمان به او مي گفت كه فالن كس اين غيب واين نقص برايشان لوحي نازل مي نمود و تشويقش

واين فساد اخالق را دارد، چرا  اين همه لوح برايش مي فرستي واين  اندازه او را مشمول عنايت و محبت خود قرار داده، 

: هر كس مرضش بيشتر است، به عذرهاي بدتر از گناه وعذرهاي آميخته به اشتباه متشبث شده، مثال به او مي گفت

 نسخه بيشتر الزمدارد.

پرده پوشي ميرزا عباس از فساد اعمال واخالق مبلغين بهائي به روي پرده افتاد و آفتابي شد؛ به قسمي كه همگي بهائيان 

 نتصديق دارند كه سركار آقا] ميرزا عباس[ مي دانست فالن مبلغ در فالن شهر چه كرده وبا دختركي جمع شده؛ وفال

مبلغ در فالن نقطه بازن كي مقاربت نموده؛ وآن ديگري در فالن نقطه مال كه را غارت كرده، چه، كه همه شكايات وراپرت 

مي نوشت. يا « ايها الرجل الكريم»ها براي اومي رفت. معهذا در جواب براي همان مبلغ كه مرتكب اينگونه جنايات شده 

غي است.) مؤلف( عرمرم) سخت ونيرومند و محكم( مي خواند، چه، كه او كارش او را قائد جيش) در لوح ميرزا محمود فرو

 به احسن اخالق يا سوء اعمال احدي نبود. اوميخواست از عده اغنام پدرش چيزي كاسته نشودكه موجب خسارت گردد.

ه نمي داد. چه، ك وباآنكه صدها عرايض شكايت از آن مبلغين خيانت كار برايش مي رفت، اعتناءنمي كرد. وترتيب اثر

ازآن ها تبليغ مي خواست، نه تقديس. وهر يك از آن مبلغين كه قضايا را فهميده بودند، فقط براي ادراك همان لذائذ و 

 شهوات، تا آخر ثابت و باقي ماندند.

ح به اصطال وآنان كه با عاطفه و وجدان بودند و دانستند حقيقتي در كار نيست، اگر اواخر عمرشان بود خاموش ماندند و

حضرات مخمود شدند. واگر عقايد خود را اظهار نمودند، به قول حضرات بي وفا گرديدند. ومن جمله از بي وفايان ، يكي 

 آواره است.

 تبصره

آواره، نويسنده كتاب كشف الحيل ، در اوقاتي كه مبلغ بهائيان بود ودر حقيقت چشم نيازمندي و اميدواري به او گشوده 

يس و مرئوس و تابع و متبوع و زن ومرد به او احترامات فائقه مي نمودند وتصديق داشتند كه درداخله خود بودند، واز رئ

چنين شخص فاضل و نحرير كاملي ندارند، پيوسته از تحرير و تقرير وي استفاده ها مي كردند. من جمله او را وادار كردند 

ايشان نيز درآن اوقات كتاب تاريخي به اسم] كواكب الدريه[ كتاب تاريخي بروفق دستور العمل و ميل حضرات بنويسد. 

نوشتند. ودر موقعي كه در مصر مشغول طبع او بود، گذار نگارنده به حيفا افتاد، پس از پذيرائي شاياني كه شوقي افندي 

ه نگارنده بد از من نمود و پدرش ميرزا هادي، چقدر مالطفت و محبت مي كرد و پسر و پدر هر دو مراقبت داشتند كه ب

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

نگذرد، استدعا نمودند تقريظي به كتاب آواره بنويسم. بنده نيز به پاس احتراماتشان همان اوقات تقريظي نوشته وبه 

 ميرزا هادي دادم كه در مصر جهت نويسنده تاريخ فرستاد. وآن تقريظ درآخر جلد دوم تاريخ طبع شد.

توصيف شخص مؤلف  را نموده ام و مؤلف نيز در كتاب كشف الحيل  درآن تقريظ ، با اينكه من توصيف كتاب نكرده، بلكه

خود، آن تاريخ را به كلي لغو كرده، اينك من نيز كه تقريظ نويس آن كتاب بوده ام، تصديق دارم كه اغلب مندرجات آن 

واقع  رد استشهادتاريخ، مجعوالتي است كه نويسنده آن كتاب را به تدوين آن گماشتند و ابدا صحت ندارد كه درآتيه مو

 شود.

باري، سخن در اينجا بود كه اين امر نفوذي ندارد تا مورد استدالل مبلغين بهائي وارد گردد؛ بلكه برهان بطالن كه زوال 

و فنا و عدم پايداي است، در او به كمال ظهور جلوه گر است. چه، از وقتي كه من با حضرات انس گفته و وارد درآنها بودم، 

ام زاده معصوم و گلستان جاويدي از الشه امواتشان پر شده وده نفر بهائي جديد الورود، درآنها وارد نيست الي كنون. ام

 كه بتواننددر مقابل اين همه اشخاصي كه ازآنها پريده، الاقل آن ده نفر را معرفي كنند.

احمدي و شريعت محمدي ترجيح وانصافا خيلي وقاحت و بي شرمي الزم است كه اين نفوذ ميرزا را كسي به نفوذ كلمه 

دهد. بلكه تشبيه و مقايسه نمايد. چرا كه از دعوت آن حضرت، سي سال بيشتر نگذشت كه دو ثلث كره زمين در تحت 

در  -ويندچنانكه مي گ -نفوذ اسالم وارد شدند. واگر بعض متعصبين بهائي بگويند آن استيالء به قوت زور و شمشير بود

 نيز ازغالف نفوذ و روحانيت بيرون آمد. جواب مي گويم: آن شمشير

 تأیيد گفتار

عالوه برآن كه خيلي از بهائيان را نگارنده مي شناسم كه از اين امر برگشته اند ودر نظر ساير بهائيان مخمود) سرخورده( 

يان ود واو نزد بهائبه شمار مي روند. اوقات كه دربمبئي بودم ، يكي از بهائي زادگان يزدي كه پدرش را در اين راه كشته ب

شهيد زاده معروف بود و برحسب قاعده و عادت شهيد زاده بايستي بهائي دو آتشه باشد، اتفاقا از روسيه به اروپا واز 

 اروپا به حيفا واز حيفا به بمبئي آمد ومرا مالقات كرد. ديدم با يك چهره افروخته و دلسوخته مي گفت:

دند. ما كه طفل بوديم ودر آن اوقات نبوديم، همين كه بزرگ شديم فقط تعريف فالني، پدران بيچاره ماعجب فريبي خور

و توصيف از جمال مبارك] ميرزا[ واز سركار آقا) ميرزا عباس( مي شنيديم كه اينها خودشان را چگونه فداي آسايش 

به عشق آباد و يزد وبادكوعالم انساني كردند واين طريق بهائيت را كه موجب سعادت بشر است تاسيس نمودند، هر چه در 

و غيره بودم، جز سوء اخالق و دزدي و بي عفتي از اين طايفه نديدم. شكايت نزد هر كه مي بردم، مي گفت: مركز امر و 

ولي امر اهلل، مقدس ومنزه است، بايد به او ناظر شد. من هم خيال مي كردم شايد اين طور باشد، تا اينكه روزگار قسمتم 

 تم وشوقي افندي و دامادان سركار آقا) ميرزا عباس( را ديدم و هر چه بايد بفهمم، فهميدم.كرد ودر حيفا رف

اوال تا چند روز نمي دانستند من كي هستم و چه كاره ام؛ به گمان آن كه بهائي الت لوتي هستم، با اين كه مي دانستند 

من تاجر معتبر پول داري هستم، محترم شدم ومورد شهيد زاده ام، اعتنا و احترامي به من نگذاردند. وقتي پي بردند كه 

 احترام ونوازش واقع شدم.

باالخره فالني، هيچ عاطفه انسانيت در مركز امر نديدم. چه، كه پدران ما وزن هاي بيوه يزد، نظر به تضييقات سابق عكا، 

ن عادت، ده شاهي ده شاهي جمع مي كه اينها در چه مضيقه بوده اند، براي آنها پول مي فرستاده اند، اكنون هم به هما

كنند و از خوراك ضروريه خود ميدزدند وبه حيفا مي فرستند ، تا آنها عيش و نوش كنند وداراي پارك اتومبيل و اصطبل 

و عمارات و اشياء نفيسه شوند. ودخترانشان را به اروپا براي تحصيل و عشرت بفرستند. اما همان زن هاي بيوه بدبخت 

وند طفل خود را به يك مدرسه ابتدايي سه كالسه يه به دبستاني بفرستند كه سواد دار شوند؛ اگر اينها يزد، قادر نش
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روحانيت و مروت مي داشتند، يا يك ذره ترحم وانسانيت به مشامشان مي رسيد، چنين پولي را چگونه قبول مي كردند! 

كه خود مطلع است اين پول ها چه قسم جمع مي شود،  آن بيچاره بدبخت، كوركورانه و بي خبرانه مي دهد،اين بي انصاف

 چگونه مي گيرد!

باري، آن شخص نازنين بدين واسطه وجهات ديگر، اين دين آبائي را كه پدرش شهيدان راه شده بود، ترك كرده و اكنون 

امر بهائي!!وهمين در طهران است وهر چه بهائيان نزد او رفتند كه او را رجعت دهند، ممكن نشد. اين است نفوذ شديد 

بهائي زاده، عده بهائيان انگليس را به من گفت كه به اسم ده دوازده نفر هستند؛ كه گاهي مجتمع مي شوند و ما عينا 

عكس همان اجتماع را كه رفقاي خود را نيز دعوت كرده اند تا جمعيتي تشكيل شود ، به دست آورده در اينجا طبع مي 

 كنيم.

هائي زادگان مقيم عشق آباد كه فعال در طهران است، يك روز نزدم آمد و فحش زيادي به وهم چنين يكي ديگر از ب

ميرزا] بهاء[ و ميرزاعباس داد. از آنجايي كه نگارنده رذالت اخالقي و شتميه ) دشنام دادن، ناسزا گفتن( وفحش را، ولو 

موده، سپس پرسيدم سبب اين فحاشي به هر كس، غير جائز و مستحسن نمي دانم، نخست وي را از فحاشي ممانعت ن

 چيست؟ 

گفت: براي آنكه به دروغ آمدند ومردم را فريب دادند وباعث سفك دماء) سفك دماء: خونريزي( بعضي مردم بيچاره 

شدند وجمعي بي گناه را از قبيل آباء ) پدران( من وغير مرا به محنت) رنج( وذلت و بدبختي دچار كردند واكنون نيز نواده 

 مردم را رها نمي كنند وچون زالو خونشان را مي مكند. آن ها

گفتم: چه باعث شدكه تو به هوش آمدي و از طريق آبائي خود كه طريقه بهائي بود، برگشتي؟ گفت: چند لوح از عبدالبهاء) 

باد حتمي ميرزا عباس( خواندم كه صريحا وعده داده بود كه من به عشق آباد مي آيم و آمدنم در مشرق االذكار عشق آ

است. وبدين جهت بهائيان عشق آباد مانند من يقين داشتند كه عبدالبهاء به عشق آباد مي آيد؛ چرا كه نص صريح او را 

امر محتوم) حتمي( وعدا غير مكذوب) وعدا غير مكذوب: وعده اي كه دروغ نيست( مي دانستند. موقعي كه خبر مرگ 

 دم وترك آن طريقه را چنان گفتم كه اكنون مي بيني.عبدالبهاء به عشق آباد رسيد، من به هوش آم

وديگر از جمله نفوذ كالم ميرزا آن است كه تقريبا به قدر كتاب اقدس وايقان براي حاج ميرزا هادي دولت آبادي در الواح 

كه نگارنده نوشته و او را داللت به اطاعت خود نموده ودر آخر كار به التماس رسيده است؛ معهذا اثر و ثمري نبخشيد. 

يك قسمت از لوحي را كه شكايت مشاراليه را در او مرقوم داشته، براي نمونه و غرض ديگر كه ذيال معروض مي افتد، 

 ذكر ميكنم.

در صفحه هفتم كتاب طرازات منطبعه بمبئي] مي نويسد:[ هادي دولت آبادي را به نصايح مشفقانه و مواعظ حكيمانه 

طرف راست) در اينجا طرف راست معني مي  –وهم به يمين) يمين: بركت وسعادت  نصيحت نموديم كه شايد از شمال

دهد( يقين توجه كند واز موهوم به شطر) بخشي از چيزي، نيمي از چيزي( قيوم،) بسيار پاي دار( اقبال) رونمودن ،عالقه 

( شود. نصايح قلم اعلي ) قلم مندي( نمايد وبه انوار حضرت معلوم ) حضرت معلوم، خودش را مي گويد.( فائز) رستگار

اصطالح صخره صما يعني سخت و محكم، مي خواهد بگويد  –اعلي منظور بهاء است .( درصخره صما) سخت و محكم 

نصيحت هاي من در او بي اثر بود( اثر ننمود وثمري ظاهر نه؛ حال جمعي، به مثابه حزب شيعه ترتيب داده، وبه اغواي آن 

نام) اصنام جمع صنم يعني بت ها( اسماء معتكف) گوشه نشيني براي عبادت منظورش از نفوس غافله مشغول و براص

يعني حسي نان اسماء اهلل را بسان بت نموده و به پرستش آن مشغولند( سبحان اهلل! حزب قبل « اصنام اسماء معتكف»

ور سيد باب( جزاء كل در حقيف از تجارت اسماء چه صريحي تحصيل نمودند و به چه فوزي فائز گشتند در يوم) يعني ظه
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سدره منتهي محروم مشاهده شدند و شجره) سيد باب( مباركه را به ايادي بغي و فحشاء قطع نمودند و بر منابر به لعن 

ترجمه عربي: نگاه كن چگونه «. ) انظر كيف جعل اهلل اعليهم اسفلهم و اسفلهم اعليهم» و سب مشغول بوده وهستند؛

ت و فرومايگان را عالي نمود.( نفسي از اهل سنت و جماعت، در جهتي از جهات ادعاي قائميت خداوند عاليان را پس

نموده، والي حين قريب صد هزار نفس اطاعتش نمودند و به خدمتش قيام كردند؛ قائم حقيقي) منظور از قائم حقيقي 

ند و بر اطفاء) خاموش نمودن( نورش همت علي محمد باب را گويد( به نور الهي در ايران قيام برامر فرمود، شهيدش نمود

 گماشتند . وعمل نمودند آنچه را كه عين حقيقت گويان است.

جمعي به مثابه حزب شيعه ترتيب داده وبه اغواي آن نفوس »غرض ديگر نگارنده اين است كه ميرزا در اينجا مي گويد 

نفوس فريبنده مي پندارد كه حزب شيعه را  -ذباهللنعو -حزب شيعه را اغوا شده مي داند و ائمه دين را« غافله مشغول 

 از مذهب سنت و جماعت تجزيه كردند وآنها را اغوا نمودند.

من در اين قسمت به ميرزا اعتراض ندارم، كه چرا چنين عقيده را ابراز مي كند؛ البته در عقيده خود آزاد است، فقط 

همين ائمه دين رسيده است، با اندك توافقي كه شايد با صد  اعتراض نگارنده در اين قسمت است كه چرا اخباري كه از

من ريش هم به مقصود و مدعاي اونمي چسبد، استدالل مي كند؟! ودرآن جا مخبر را تقديس كرده وامام همان مي نامد، 

 اما در اينجا حزب شيعه را اغوا شده مي داند!!

د عرب ، عرب است و در عجم، عجم. نزد سني، سني است و نزد اما از ميرزا ]بهاء[ اينگونه مسائل شگفت نيست؛ زيرا او 

سال،  11شيعه، شيعه است. وبه طوري كه اين  دستور مسلم و معمول بوده كه هنوز هم مراعات مي شود.ودر اين مدت 

ن ها مي دو نفر سي را در تمام فلسطين با خود همراه كرده اند و فريب داده اند، هميشه محامد و اوصاف خلفاء را به آ

 گويند.

وآن لوحي را كه ميرزا عباس براي طرد برادر خود ميرزا محمد علي نوشته بود، مشهور به لوح هزار بيتي، درآن لوح طعنه 

به خليفه ثاني) يعني عمربن الخطاب( زده بود) ميرزا علي محمد ميرزا عباس را قبول نكرد وگفت كتاب اقدس مكفي 

نمود وگفت در موقع نص خالفت علي نيز عمر همين كلمه را گفت. درآن لوح هزار بيتي است. ميرزا عباس هم او را طرد 

ه شيعه وسني ب« ) حسبنا كتاب اهلل» خيلي طعن و سرزنش به ميرزا محمد علي مي زند.) مؤلف(وبرادر را در تكرار كلمه

در بستر بيماري درخواست قلم و دوات اين رويداد تاريخ اسالم اشاره كرده اند حضرت ختمي مرتبت صلي اهلل عليه و آله 

أييد را تكرار و ت -عليه السالم -نمودند تا وصيت بنويسند،عمر چون مي دانست مصمم هستند واقعه غدير و وصايت علي

كنند. گفت: كتاب خدا ما را كافي است.(  پيرو خليفه ثاني قلمداد كرده، به محض اين دو نفر سني كه مبادا به مضمون 

 دند، برچيدند و از ميان برداشتند تا مبادا آنها مطلع شوند كه نسبت به مقام خالفت جسارتي شده است.آن واقف گر

از ورود اين مظلوم در زوراء الي حسين به مثابه امطار،  -كتاب طرازات مي گويد 3برهان ديگر نفوذ ميرزا، آنكه در صفحه 

شدند و درغفلت و شقاوت قديم خود باقي و برقرار . واگر اين الواح مقصود عالميان راهل ايران باريده، معذلك آگاه ن

 عنايت از آن شطر به اين جهات توجه مي نمود، حال كل را مقبل الي اهلل مشاهده مينمودند.

در اينجا دومطلب مستفاد مي شود: يكي آنكه هر چه ميرزا] حسينعلي بهاء[ الواح نوشته و فرستاده بي ثمر بوده و كالمش 

بسياري از » نشده است كه به او مومن شوند؛ واين كه ميرزا عباس در خطابه هاي خود در آمريكا و اروپا مي گويد: نافذ 

دروغ است. ومطلب ديگر نه كه از بيان ميرزا مستفاد مي شود اين است « اهل ايران مومن شدند وتعاليم او را پذيرفتند

د ونوشتجاني براي اهالي زوراء مي فرستاد، كامال به او مومن مي شدند وبه كه اگر ميرزا در اقليم ديگر غير از زوارء مي بو
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او مي گرويدند، ولكن چون خودشان در زوراء تشريف دارند، فرمايشاتشان تأثير نمي كند!! از اين مطلب من خيلي 

 متعجبم و قضاوتش را به خواننده وا مي گذارم.

اظهار اسالم و ايمان و روزه گرفتن و اقامه صلوه در خلف] پشت [امام نيكو جان، ميرزا در خاك فلسطين وعراق غير از 

جمعه عكا دعوتي نكرد . فقط دعوتش در سِرّ سِر]پنهان خيالش[ روي اوراق بود. آن اوراق را نيز از اين جعبه به آن جعبه 

اشت، بلكه مبلغين و احباب واز اين خانه به آن خانه مخفي مي داشتند . نه تنها خود دعوتي در آن حدود] فلسطين[ ند

 نيز حق تبليغ در خاك عثماني نداشتند.

پرسيده مي شد چرا درآن حدود تبليغ نمي كنند  ؟ مي گفتند : جمال مبارك )ميرزا( تبليغ را در اين حدود حرام فرموده 

بي خبر نيز كه از  است. چون با دولت معاهده بسته، مادام كه در خاك او ساكن است، تبليغات مذهبي نكند،وآن بهائي

 سرّ قضيه آگاه نبود، بدين حرف قانع مي شد.

در صورتي كه علت اصلي تبليغ نكردن در خاك فلسطين، فقط به واسطه محافظه كاري خودشان بود كه مبادا از داعيه 

 نوشته بودآنها، مسلمين آن حدود واقف و مطلع گردند. وما عين نوشته ميرزاعباس را كه براي شيخ فرج اهلل در مصر 

 قبال درج نموديم كه قارئين محترم حقيقت را دريابند.

باالخره نتيجه نفوذ ميرزا] حسينعلي بهاء[ وقوه روحانيه اودر اين مدت هشتاد سال در خاك فلسطين، صفر] هيچ[ ،ودر 

در  فرانسه پنج نفر، وسوريه نيز صفر، ودر مصر به استثناي مهاجرين ايراني پانزده نفر، ودر انگلستان دوازده نفر، ودر 

سوئيس دو نفر، ودرآلمان پانزده نفر، ودر امريكا صد نفر، ودر تمام هندوستان نود نفر، ودرتمام تركستان و عشق آباد كه 

معبد ساخته اند پانصد نفر، ودر تمام مملكت برمه يكصد نفر شده است. اينكه ميرزا عباس درالواح خود مكرر براي 

شرق منور شده و غرب معطر وهمه در ظل تعاليم جمال مبارك وارد »بدبخت ايران مي نوشت: تشجيع واغفال بهائيان 

همين عده اشخاص قليل هستند.واما ايران كه جامعه بهائي را تشكيل داده است وميرزا عباس جمعيت بهائي « شده اند.

يكائيان واروپائيان تصرف كند وآنان را به ايران را مصيده] صيدگاه[ ودام خود قرار داده بود كه بدين وسيله در قلوب امر

جمعيت موهوم بهائي ايران فريب دهد وتبليغ نمايد، شايد آن ها كه مادي اند، نظر به اين كه در ايران جمع كثيري بهائي 

متحد ومتفق هستند، اگر اظهار تمايل و محبتي نمايند، براي ماديات آن ها چه از حيث تجارت و چه از حيثيات ديگر 

فع باشد. وبر روي همين اصل و مقصد نيز اين اشخاص معدوددر اروپا و امريكا اظهار توافق وتمايل مي نمودند. چون نا

 خوشبختانه به غرض خويش نايل نشدند، عده آن ها بيست سال است كه تجاوز نكرده وافزوده نشده.

م در آن حدود واروپا توقف كرد، نتوانست به . ق به امريكا رفت وسه سال تما ه 6881حتي خود ميرزا عباس كه در سنه 

 عده آن ها چيزي بيفزايد. بلكه چند نفري هم برگشته اند.

واصل قضيه امريكا آن بود كه] ابراهيم [خير اهلل افندي سوري) اندكي بعد از مردن بهاء اين مرد در مصر بود واصلش 

راند خود را به حاج عبدالكريم تهراني كه ازمبلغين سوري و مسيحي بود شغلش زراعت و با فقر وفالكت روزگار مي گذ

بهائي در مصر بود معرفي مي كند وبهائي مي شود وقرا شد با هزينه حاجي به نيويورك رود و تبليغ مسلك بهائي كند 

راي را بكه به اجازه عباس افندي اين كار انجام شد. ابراهيم زبان آور وجسور بود، پيرزني امريكائي را پيدا مي كند واو 

زيارت قبر بهاء وديدار با عبدالبهاء به عكا مي فرستد. ابراهيم از طريق آن پيرزن به ثروتي مي رسد وبا عبدالكريم 

 21اختالف پيدا مي كند وبهائيت را رها مي كند درآن زمان كه بهائي بود بهائي ها به او خير اهلل افندي مي گفتند( تقريبا 

را به همين حرف ها فريفت كه در ايران چه جمعيت ها هست و چه مجامع مهمي بهائيان  سال قبل به امريكا رفت وجمعي

دارند، دو ثلث ايران بهائي شده، بعض آنان نيز به همين مالحظه كه اجتماعات منافع مادي آن ها را تامين مي كند، قبول 
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تي نيست، توقف كردند و زيادتر نشدند. اين مسلك وطريقه را كردند و چون در اين مدت ديدند كه خبري نشد و اجتماعا

 حتي كوشش ها و تبليغ هاي سه ساله خود ميرزا عباس در آن جا مفيد واقع نشد.

 -باري، سخن در جمعيت بهائيان ايران است؛ از بس به هو وجنجال ، عده آنها را زياد قلمداد كرده بودند، به خود مركز

ت، امر داد احصائيه] آمار[ بگيرند تا بيت العدل راتاسيس نمايد . همين نيز مشتبه شده بود. از اين جه –شوقي افندي 

كه احصائيه گرفته شد و به مركز حيفا رسيد، ديد كه قابل ذكر نيست. در صورتي كه در احصائيه كه گرفتند همه طبقه 

حتي با ي نيستند وبراي مصلرا نوشتند؛ يعني آنهائي را هم كه خود بهائي ها قبول نداشتند و ميدانستند كه حقيقتا بهائ

آنها مراوده دارند، محض سياهي لشكر و سرور قلب ولي امراهلل شوقي افندي در رديف بهائيان وارد كردند ونوشتند؛ 

معهذاشوقي افندي ديد كه هزار يك آنچه منظور نظر اوبوده نيست، امر به استتار ] پنهان داشتن[ و اختفاء ]مخفي 

 ادا ساير بهائيان مطلع شوند ومخمود گردند.نمودن[ احصائيه داد تا مب

نگارنده در جلد دويم اين كتاب عده بهائيان ايران را شرح مي دهم وشايد مقتضي شود اسامي آنها را نيز مينويسم تا 

معلوم شود كه چند صفحه مختصري از كتاب به اسم آنها بيشتر سياه نمي شود. در اينجا به طور اختصار و جمله معترضه 

نقطه الكاف) نقطه الكاف تأليف حاجي ميرزا جاني كاشي است كه از بابيان عهد باب بود » ره اي از نويسنده كتاب اشا

 ومستر براون آن را ترجمه كرده واظهار عقيده نموده است.( مي كنم.

 مستر ادوارد براون را چه بايد كرد؟

سي مولف كتب: تاريخ ادبيات ايران، طب اسالمي، يك ميالدي( خاورشناس و پزشك انگلي 6721 – 6312) ادوارد براون) 

 سال در ميان ايرانيان وچنداثر ديگر است.( 

عالوه شهير مستر براون مستشرق انگليسي كه درجات فضل ومعارف پروريش به همه دنيا عموما و ايرانيان خصوصا 

براي پي بردن به حقيقت امري(  واضح و روشن است، در خصوص اين طايفه تفقد وجستجوئي نمود واستقصاء ) تالش

كامل حاصل فرمود. وبه عالوه خود ميرزا را در عكا و ميرزا يحيي] صبح ازل[ را در قبرس) قبرس كشور جمهوري در 

شمال خاوري درياي مديترانه و جنوب تركيه است . پايتخت آن نيكوزيا، حكومت عثماني يحيي صبح ازل و پيروانش را 

القات كرد. آنچه بايد بفهمد، فهميد و كتاب نقطه الكاف را نوشت. چون در كتاب مزبور، مؤلف به آنجا تبعيد نمود.( م

محترم) منظور ادوارد براوان است( عالوه از آن كه اساس نهضت بابي را براي ايرانيان مفيد ندانسته، داعيه ميرزا به هيچ 

 وجه نپسنديده، وباالخره جانب ازل را بيشتر رعايت مي كند.

كتاب نقطه الكاف طبع شد و ميرزا عباس ديد كه به ضرر پدرش تمام شده، به مريدان خود گفت كه مستر براون چون 

ازلي بوده! چون اين تهمت خيلي ناشايسته بود ومقام رفيع مستر براون بزرگ تر از آن بود كه ازل يا بهاء درآنجا راه 

شوند. واخيرا ميرزاعباس دانست كه اين حرف و تهمت عالوه از بجويند؛ چه، جاي آنكه مراد ومقتدا] براي مستر براون[ 

آن كه در دنيا تأثير نمي كند و مقام آن مرد بزرگ را متزلزل نمي نمايد، بلكه به ضرر خودشان تمام مي شود، يعني 

وئيد كه بگدشمنشان] يحيي صبح ازل[ را در چنين تهمتي بزرگ مي نمايند، از اين جهت پشيمان شد ودوباره دستور داد 

 ازلي ها مستر براون را وادار كردند كه كتاب نقطه الكاف را بنويسد و هر چه را ازلي ها دستور داده اند، او نوشته است!

 قضاوت اين افتراء دوم را به دانش پاك معارف خواهان كه به اخالق نيك ]عبدالبهاء[ واقفند، واگذار مي كنم.

 یک تير و سه نشان

نشمند  چز فهمي را كه عليه آنها حرف بزند، در جامعه خود ازلي معرفي مي كنند و مي گويند او ازلي بهائيان هر آدم دا

]پيرو يحيي صبح ازل جانشين رسمي علي محمد باب[ است. دراين تهمت سه مقصود دارند: يكي آن كه اصل] خودشان[ 
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دور نمايند. سوم آن كه بهائيان با او حشر نكنند  را تثبيت كرده باشند. دوم آنكه ]مخالفين خود[ را هم از جامعه اسالم

تااز او چيزها بفهمند. در صورتي كه نگارنده اشخاصي را مالقات كرده ام كه ازل و بهاء را معا] با هم[ به پشيزي ]مقدار 

اين  شبختانهبي ارزش و ناچيز[ نخرند. بلكه به چيزي نشمرند. معهذا بهائيان آنان را ازلي معرفي كرده و مي كنند. وخو

 تير به عالمه شهر مستر براون كارگر نشد.

شير خالدار برادر پلنگ است] خواسته بگويد: »ونگارنده قبال براي آنكه قلمم از حدود ادب و انسانيت خارج نشود، گفتم: 

ازل »يم: سگ زرد برادر شغال است[ واكنون نيز براي آنكه همان ادب را كه شيوه شيواي من است از دست ندهم، مي گو

 يعني سگ زرد برادر شغال است[.« ] نيز برادر ميرزا است.

 تشریع شریعت

اما تشريع شريعتي كه ميرزا نموده است و او را بهائيان حاوي سعادت بشري مي دانند؛ بايد نخست دانست كه شريعت 

ار خودش پس از منحصر به كتاب اقدس) كتاب اقدس احكامي است  كه حسينعلي نوري جاسوس روس تزار به اظه

مشاوره ومذاكره با محارمش آن رانوشت. محمد حسن خادم مي گويد: چند كلمه از آن را من پيشنهاد كردم و در كتاب 

 منتشر نموه است. ( نيست كه« اثبات بي اعتباري كتاب اقدس» وارد شد . وخوشبختانه نشر راه نيكان نقد آن را به نام

ان اجتنبوا عمانهيتم عنه في الصحائف و » آوري[ كنيم، بلكه به قاعده كالم اقدس ما فقط از آن كتاب استشهاد] شاهد 

هر امر ونهي كه دركلمات ميرزا موجود است نص] عين متن[ كتاب] اقدس[ است « واعملوا بما امرتم في االلواح -االلواح

ح است وبهائيان آن را ]اوامر وهمچنين هر امر ونهي كه از ميرزا عباس وشوقي افندي صادر شده و مي شود، نص صري

 ونواهي عبدالبهاء وشوقي[ چون ] مانند[ نص كتاب اقدس ميدانند.

مثال بهائيان مالقات و صحبت كردن با ازلي ها را حرام مي دانند؛ به دليل آنكه نص صريح] كالم[ ميرزا بهء است وهمچنين 

از فرزندان بهاء و برادر عباس افندي كه به او  مالقات وصحبت تبعه ميرزا محمد علي ) ميرزا محمد علي غصن اكبر

شوريد.( را حرام و غير جائزمي دانند. براي آن كه نص صريح ميرزا عباس است . وبه همين طور مالقات آواره ) 

عبدالحسين آيتي مشهور به آواره صاحب كتاب كشف الحيل كه اخيرا توسط انتشارات راه نيكان تجديد چاپ شده 

 مي دانند، براي آنكه نص صريح شوقي افندي است.است.( را حرام 

وهم چنين حكم محفل روحاني) اصطالح محفل روحاني نامي براي اجتماعات بهائيان است( را كه مقدمه بيت العدل) بيت 

العدل از ساخته هاي شوقي افندي مي باشد كه پس از تائيدصهيونيست هاي اسرائيل آن را بنا نهاد، به عبارت ديگر رأس 

ازمان وتشكيالت بهائيت است( واجب االطاعه) اطاعت ازآن واجب است( مي شمرند؛براي آنكه نص صريح ميرزا عباس س

]عبدالبهاء[ وشوقي افندي است. به عبارت اخري احكام، محدود و محصور در كتاب اقدس نيست، بلكه خيلي از آن 

 احكام را عمال نقض و نسخ كرده اند.

با همه اديان با روح و ريحان « ] عاشروا مع االديان كلها بالروح و الريحان» رزا آن است كه:مثال در يك جاي كلمات مي

معاشرت كنيد،[ و كسي هم كه واقف ومطلع نباشد، شايد از اين حرف خشنود شود و آفرين بگويد كه عجب طريقه خوبي 

 ت.است!در اين طريقه دوئيت و مجانبت] دوري گزيني[ ومغايرت از نوع بشر نيس

اما مانند من كه در اوائل به همين حرف ها خرسند شده و فريب خوردم، بعد از مدتي فهميدم كه آن حرف فقط دانه بود 

كه براي صيد مرغان معصوم پاشيده بودند تا آنهابه دام بيايند. وقتي به دام افتادند، آن آيه را منسوخ شده مي بينند 

 ت.وباالخره مي فهمند كه حكم تغيير كرده اس
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يك روز گفتند مالقات ازلي ها و هم صحبتي با آنان حرام است، روز ديگر هم مالقات وهم نشيني با تبعه] پيروان[ ميرزا 

محمد علي كه آنان را ناقض مي نامند، حرام شد؛ امروز هم مالقات و هم صحبتي شخص ديگر حرام شده است. فردا نمي 

 دانم مالقات كي حرام گردد!

 »بي اطالع است ، شايد به يك حرفي از ميرزا برخورد ويا آنكه عمدا برايش بخوانند كه فرموده است:وهمچنين كسي كه 

 «محبت اغصان بركل الزم و لكن ما قدر اهلل لهم حقا في اموال الناس.

د، نيعني براي اغصان وذريه خود چيزي قرار نداده ايم، ولكن محبت آنان برهمه واجب است. شايد اين حكم را تقديس ك

در صورتي كه آن بيچاره خبر ندارد كه اين كالم به كلي نسخ شده است. وحقوق تماما بايد به دست ولي امر اهلل نسال بعد 

نسل و بكرا بعد بكر) بكر: فرزند ارشد. بكرا بعد بكر يعني فرزندي پس از فرزندي يعني نسل اندر نسل( برسد. بناء 

د احكام معموله وآداب مرسومه مسلمه ]قطعي شده[ حاليه] آنچه كه في الحال عليهذا] بنابراين[ نگارنده مجبور مي شو

بدان عمل مي شود[ نزد بهائيان را در معرض افكار عمومي جلوه دهد و تحسين و تقبيح او را به قضاوت خوانندگان محول 

 بدارد.

هائيان شوقي افندي ولي امر اهلل است.( طلب يكي از احكام مسلمه معموله اين است كه بهائيان از ولي امر اهلل) به اعتقاد ب

آمرزش مي كنند. چنانكه از ميرزا عباس وخود ميرزا] بهاء[ طلب آمرزش مي نمودند وآنها هم مرحمتا مي آمرزيدند. با 

ليسا م رائج كاين رس« ] ليس الحد ان يستغفر عند احد توبوا الي اهلل تلقاء انفسكم» اينكه سابقا در اقدس، ميرزا گفته بود

 است كه گناهكار طلب آمرزش از كشيش مي كند.[

بوسيدن دست، حرام بود، پاي او « قد حرم عليكم تقبيل االيادي» يكي ديگر از آداب معموله، باآنكه مطابق حكم اقدس

 را مي بوسيدند واين امر مسلم ومعين بلكه عمال براي اغنام واجب شده بود.

بود كه تصريح به اسم ميرزا حرام بود وبعد هم گذاردن اسم حسين علي به جهت يكي ديگر از احكام معموله اخير آن 

هر بهائي غير جائز و حرام شد؛ چنانكه  در لوح همان جواني كه چند سال قبل رفت پروتستاني) پروتستان يكي از شاخه 

ه مطلع شدند، زدند هاي دين مسيحيت است( شد كه بدين وسيله] حرام بهائيان را در مسيحيت[ تبليغ كندوبعد ك

مكاتيب جلد سوم درج است.)وما قبال در  218بيرونش كردند، حرمت او مصرح ]تصريح شده[ است. وآن لوح در صفحه 

 جاي خود به او اشاره كرديم.(

يكي ديگر از احكام معموله، زيارت قبر ميرزا و ميرزا عباس است كه بايد به چه شرايط و آدابي واقع شود! و چنان اين 

ئله نزد بهائيان مسلم و معين شده كه هر كس كه ميخواهد ديگري را تحقير و توهين نمايدونسبت بي تقوائي به او مس

بدهد، وآن شخص هنوز به عكا نرفته باشد، مي گويد: با ثروت و مكنت هنوز به ارض مقصود) حيفا و عكا( مشرف نشده 

رط بي تقوائي به مكه معظمه مشرف نشده ،همان طور است. مثل آن كه به يك شخص مسلم مستطيعي گفته شود از ف

 براي شخص دارنده، رفتن عكا را واجب مي دانند.

را كه  7يكي ديگر از احكام و آداب معموله، اهميت دادن به عدد نه ونوزده است كه در سر هر مراسله  و كاغذي رقم 

ده اند كه هر بهائي خانه خود را اگر هم در رديف چون مطابق با عدد بهاء است مي گذارند وچنان پيچيده به اين وهم ش

را به او بگذارد. چنان كه يك بهائي باغي در خيابان شميران خريد واول  7نمره سه يا هفده واقع است، ميل دارد عدد 

د ، در صورتي كه اگر مقصود نمره خيابان است، از عد7كاري كه كرد اين بود كه يك كاشي براي او درست كرد به نمره 

نه تجاوزمي كرد، واگر غرض نمره كوچه بود، نمره اول يا دويم واقع مي شد. ومرا از اين قضيه چنان خنده گرفته بود كه 

 خدايا اشخاصي كه خود را منور الفكر و مهذب مي دانند، چطور اين اندازه اسير خرافات شده اند.
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حتي المقدور او را اذيت مي كنند. براي آن كه يك يكي ديگر از آداب و اعمال آن است كه از گربه بدشان مي آيد و

 وقتيكه ميرزا دربغداد بوده، در موقع ناهار گربه چنگ به دستش زده ودستش را خراشيده است.

آقاي نيكو، يكي از بهائيان پيرمرد برايم از عظمت ميرزا ذكري كرد كه در ايام بغداد يك روز در سرسفره، غذا ميل مي 

غذا كه به گربه مرحمت كردند، در حين ربودن، دست مبارك را چنگ زد وخراشيده شد، فرمودند: فرمودند و قدري از 

عجب حيوان بي وفائي هستي! از آن روز به بعد احباب بغداد شروع به گربه كشي كردند. در هر محله و گذاري گربه را 

ميرزا( يك روز فرمود: چند روز است مي مي ديدند ، مي زدند و مي كشتند وبه دجله مي انداختند. تا هيكل مبارك) 

بينم گربۀ مرده زياده به روي آب دجله روان است؛ احباب فرمودند: قربانت شويم از آن روزي كه گربه دست مبارك را 

چنگ زده، احباب با گربه ها دشمن شده اند وگربه ها را مي كشند. فرمودند: خير، بس است ما بخشيديم؛ ديگر احباب 

 [ كردند. ولي آن عناد وكينه را با گربه دارند. موقوف] توقف

انصافا اشخاصي كه اين قدر سبك مغز باشند به حيواني اينطور ظلم وجفا كنند كه چرا به حكم فطرت وطبيعت دست 

موالي آن ها راخراشيده، اگر دست قدرت وانتقام پيدا مي كردند، به مقامات روحاني ؛كه خداي آنان را تبعيد و تكفير 

 ده، چسان رفتار مي نمودند.نمو

يكي ديگر از واجبات هر خانه، داشتن يك عكس ازميرزا عباس] عبدالبهاء[است كه محض تبر ك وحفاظت خانه و روح 

بت پرستي نگاه مي دارند. وآن هائي كه وسعت داشته باشند، آن را مجسمه مي كنند ودر منزل مي گذارند تا كامال بت 

 ما عكس همان مجسمه را برداشته و در اينجا گراور كرديم. پرستي كرده باشند. چنان كه

ناميده شده، وهر زن ومردي در محفظه] محل « شعرات مبارك» يكي ديگر از آداب و عادات، موهاي ميرزا عباس است كه

 حفاظت شده[ خودنگاه داشته وآن را به چه احترامي حرز] نگهبان [خودشان مي نمايند.

 تأیيد گفتار

ارنده در آباده شيراز رفتم ودرآن اوقات با بهائيان ترددي داشتم، در منزل يكي ازآن ها مهمان شده، ديدم وقتي كه نگ

يك جعبه مدور] گرد[ درازي از برنج در يك جاي مخصوصي از اطاق نصب كرده اند، پرسيدم اين چيست؟ گفتند حاال 

ما با خانواده مشرف شديم ، آرزو كرديم و باالخره  مي آوريم زيارت كني، اين فينه مبارك سرِ سركار آقا است. وقتي

حضرت ورقه عليا خانواده را محروم نفرود واين فينه را مرحمت فرمودند. و ما جعبه برايش داديم ساختند به طوري كه 

 مي بيني و او را آورديم.

رق او مشامم را آزرده كرده وبعد وقتي جعبه را آورده و فينه را به چه آدابي بيرون آوردند و بوسيدند كه بوي چرك و ع

تعريف هاي ديگر نيز كردند كه پيراهن مبارك را هم آورده و جوراب مستعمل مبارك را نيز آورديم. كارد و چنگال 

خريديم وبه اندرون برده و يا كارد و چنگال مستعمل كه به دست مبارك رسيده، تبديل كرديم .واين تعريف ها را به 

 شعف مي كردند كه گوئي جواهر قيميتي را به دست آورده بودند. طوري در حالت سرور و

وغريب تر از آن شب، شب ديگري بود كه در منزل يكي از سادات افنان در شيراز دعوت داشتيم كه آن سيد متولي خانه 

ه و اخوانش نشست خداي موهوم شده بود؛ يعني ميرزا عباس، توليت آن خانه را به ايشان داده است  وبدين اميد او و عائله

اند كه عنقريب وعده هاي ميرزا و ميرزاعباس راست شود واز اقطار واكناف عالم مردم به زيارت بيت اهلل بيايند واينها 

 ازآمد و شد زائرين استفاده ها بنمايند.

جا گذارده اند ارائه باري، آن سيد از اول شب تا چهار ساعت از شب گذشته، آثار مباركي را كه به افتخار آن عائله، در آن 

 مي دهد.
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مثال مي رفت و درب جعبه را با كليد مي گشود و با طمانينه وتظاهراتي يك بقچه را بيرون مي آورد، اول او رامي بوسيد  

سپس مي گشود: يكي را كه بر مي داشت، مي گفت : آن جبه مبارك است، مي بوسيد و دودستي به من مي داد. وهمچنين 

ي داشت ومي گفت: اين عباي سيد باب است) يك عباي يقه گالبتون دوزي بود( و مي بوسيد. ونيز يك يكي ديگر را بر م

وصله ديگر بر مي داشت ومي گفت: اين لباده مبارك ميرزا است و همچنين يكي ديگر برمي داشت و مي گفت: اين عمامه 

 ميرزاعباس است.

صله وصله و بقچه بقچه مي گشود ويكي يكي بوسه داده وباز به همين طور قريب، دو ساعت مرا معطل نموده بود كه و

نموده به من ارائه مي داد. ومن در ضمير خود چقدر مي خنديديم ومي گفتم: سبحان اهلل! اين مردم با اين افكار پوسيده 

 مي خواهند در قرن بيستم عالم را به اين گونه خرافات دعوت كنند!!

بود، سيد متولي خانه خدا براي اكمال پذيرائي من بنا بود مرا به خانه خدا ببرد و به باري، در آخر شب چنانچه مقرر شده 

 ارشاد و راهنموني او مناسك حج بابي گري را به جا بياورم!

 حج بابی گري در شيراز

در او مخفي نماناد، خانه اي كه متعلق به باب بوده در شيراز و خانه اي كه ميرزا ]حسينعلي نوري جاسوس روس تزار[ 

د حكم ق» ساكن بوده در بغداد، هر دو بيت اهلل شده اند، كه مي بايد بهائيان بنا به فرمايش ميرزا در اقدس كه مي گويد

 به زيارت آن دو خانه بروند وآداب زيارت ومناسك حج را به جا بياورند.« اهلل لمن استطاع منكم حج البيت من دون النساء

در كشمكش ودعوي واقع شده وقضيه به عدليه ]دادگستري[ ومحاكمات رسيده بود  ولي متاسفانه خانه بغداد، مدتي

 وخيلي ميرزا عباس در اين خصوص زحمتها كشيد و خرج ها كرد تا خانه خدا را در دست داشته باشد.

 ميالدي خطاب به بهائيان بغداد ميگويد: 6763كانون اول  26همان خانه را كه در لوح 

د في مدينتك المباركه مجاورون لبيتك الحرام وحرم قد فتحت ابوابها علي الخاص والعام حتي الهي الهي هؤالء عبا»

 «تبتغوا ويطلبوا انطافك الي اخر

معهذا سه سال است كه آن بيت اهلل را گرفتند و خراب كردند واينك محل نزول غرباء شيعه است. واكنون خانه شيراز 

دارد و يك حوض كوچكي ويك درخت نارنجي كه مي گويند آن نارنج باقي است كه يك حياط مختصري و سه اطاق 

راباب به دست خودش غرس نموده است واز برگ آن درخت، همان سادات افنان، براي اين و آن از شيراز تحفه مي 

فرستند. كه يك وقت در عراق ديدم برگ پوسيده اي در كتاب يك بهائي عراقي بود، پرسيدم اين چه خبر است؟ ديدم 

 او را به ماليمت بوسه دادوگفت اين برگ درخت مبارك بيت مبارك شيراز است!!

وبيت بغداد را كه خوشبختانه فعال از دستشان گرفته اند، بيشتراهميت مي دهند؛ چرا كه آنها محفل وقوف ميرزا بوده 

محترمتر از خانه باب مي دانند؛ است. وميرزا را به باب خيلي رجحان مي دهند، از اين جهت هم خانه او را بديهي است كه 

 اگرچه مناسك حج و آداب و زيارتنامه شان يكي است.

باري، سخن در اينجا بود كه سيد صاحب خانه گفت: بيائيد وضو بگيريد وآماده شويد تا درب بيت مبارك را باز كنم . ما 

اط به حياط ديگر واز آنجا به دم در رسيديم، هم براي آنكه كامال از قضايا واقف شويم، اطاعت كرده و آماده شديم از آن حي

گفت: صبر كنيد زيارت نامه بخوانم، زيارت نامه مفصلي كه خطاب به شهر شيراز بود، مغلوط ]با غلط هاي بسيار[ مي 

خواند وچون سوادي نداشت آن عربي ها را غلط تر ادا مي كرد و پس از ختم آن زيارتنامه به طور آهسته گفت كه اين 

امه بايد در يك فرسخي شيراز خوانده شود، ولي چون هنوز امر علني پيدا نكرده ومامخفي و مستور هستيم، به زيارتن

 ناچاري دراينجا مي خوانم.
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دوباره شروع كرد به خواندن يك زيارتنامه ديگر. با آن كه از روي ورقه مي خواند، تمام را غلط مي خواند. باز گفت: اين 

شيراز خوانده شود. سه باره شروع كرد به خواندن چيز ديگر. وبعد گفت: اين هم بايد در كناره هم بايستي در كنار شهر 

ديوار صحن قرائت شود و دستور العمل مبارك آن است كه صحن چقدر بايد بزرگ باشد كه به قدر تمام شهر كنوني 

ايم وارد شود. ديگر شماها مشمول عنايت  شيراز شود. ودر روزگار آتيه ابدا كسي حق ندارد دراينجا كه فعال ما ايستاده

 حق واقع گشته ايد كه به اين بارگاه وارد شده ايد و در اين آستانه قدس پا نهاده ايد.

باري، وارد حياط كوچك شده واز پله ها باال رفته به اطاقي وارد شديم كه يك جاري] چراغ با آويزهاي بلور[ در سقف 

رائي بنده روشن كرده بودند . ديگر در همان اطاق مرا روي دو پا نگاه داشت و يك آن نصب نموده و تمام را براي پذي

زيارت نامه مفصلي مغلوط خواند كه حقيقتا روحم منزجر و قلبم آزرده گشت. وبعد در وديوار آن اطاق را بوسه دادند و 

بوسه دادند وگفتند درب اولي اين بيرون آمديم. دردهليز اطاق و ايوان، يك زوج درب كوچه عتيقي بود كه آن را نيز 

حياط در زمان باب اين بوده است و برحسب فرموده او را برداشته وجزو عتيقه قيمتي كه بايد بعدها در خزانه بيت اهلل 

بماند، نگاهداشته ايم. وديگر آمدند و از آن نارنج ها چند دانه چيدند و بوسيدند وباز ديدم كه هنوز مرا رها نمي كند و 

از عظمت و قدرت امر بهائي كه بعدها چطور ميشود و چسان اين خانه محترم و زيارتگاه عموم اهل عالم مي شود، دارد 

 بيان و تشريح مي نمايد.

گفتم: ديگر خسته شده ام بقيه فرمايشان وصحبت خود را براي فردا صبح بگذاريد.ورختخوابي آوردند، در فراش) بستر، 

محل خواب، هرچيز گستردني( كه رفتم، خدا گواه است مدتي در حيرت افتادم كه از فرط تعجب و شگفت خوابم نمي 

بيچاره اند و مستعد اغوا شدن و گول خوردن هستند. در يك برد . وبا خود انديشه مي كردم، سبحان اهلل! چقدر مردم 

چنين قرني كه افكار ترقي كرده و علوم جلوه نموده، انسان به نيروي علم و دانش از شرق به غرب صحبت مي كنند و از 

ه بخار ك شمال به جنوب يا مرغ فلزي كه مصنوع ومخلوق اوست پرواز مي نمايد، واز دنياي قديم به دنياي جديد به قوه

مطيع امر و اراده خود نموده رهسپار مي شود ونور و شعاع را درزجاجه محقري) شيشه كوچك، منظور المپ است( 

محبوس مي دارد،قوه فراري را اسير حكم و اراده خويش مي دارد، آداب قبل را جز يك آداب اجتماعي كه درخور آن 

و اين بهائيان سرگردان به اين خرافات مبتال شوند واسير اينگونه اوهام اوقات بوده نمي داند، چگونه بايد اين افنان نادان 

 گردند!

يكي ديگر از احكام معموله بهائيان در فلسطين و حيفا، وجوب] واجب بودن[ حجاب است. ودر امريكا براي اهل امريكا 

مي كند، براي امريكائي كه حجاب نداشته اند، حجاب واجب و الزم نيست. به عبارت اخري حجاب دو سه حكم پيدا 

واروپائي حرام است و براي بهائيان حيفا وعائله مباركه واجب! وآن دختر مبارك هم كه به اروپا ميرود، چنانچه ميرود 

 درنزد اروپائيان، واجب است بي حجاب باشد. ودر نزد بهائي ايراني واجب مي شود كه روبگيرد و در حجاب برود.

النصرالدين مي شود كه يك سرو دو شاخ دارد از يك شاخ كه رو به غرب است صداي عدم باالخره همان بوق روزنامه م

 حجاب مي دهد، واز شاخي كه روبه شرق است، از ]آن صداي[ وجوب حجاب بيرون مي آيد.

 احكام صریح اقدس

شي زنش، عقال تحاچون ما به بعض معموله متداوله بين بهائيان اشاره كرديم و ممكن است بهائيان متعصب در موقع سر

و انكار كنند، و يا آنكه به ساير آداب و اخالق منشيعه] شيعيان ضعيف[ از نظر غور دردين، از قبيل سينه) بلي بعضي 

آداب معموله از قبيل تيغ زدن، در شرع مطهر نبوده ونيست. وازهر عالمي سؤال شود خواهد گفت كه غيرمشروع است؛ 

دارند، معمول شده است. ولي آدابي را كه ما گفتيم،  –عليه السالم -حسين بن عليوليكن به واسطه عشق مفرطي كه به 
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معمول بهائيان است. و عالوه از آنكه در آن مواردنصوصي هست، همگي بهائيان حتي مركز حيفا نيز به آن آداب عامل 

ه ناست و شايد اگر يكي از بهائيان به آن آداب معمول اهميت ندهد، مورد سوء ظن سايرين واقع شود.) مؤلف( البته سي

است و –عليهم السالم  –صلوات اهلل عليهم اجمعين، جزء اصول الينفك معارف اهل بيت  -زدن و عزاداري ائمه هدي

شيعيان عامل به آن شيعيان خالص و با معرفت وعالم هستند.( زدن وتيغ زدن كه در اصل شريعت نبوده، استدالل نمايند. 

زشتي ها[ آن آداب واقف شوند ودرآتيه آن را متروك و منسوخ نمايند؛ ويا آنكه چون نگارنده منتقدي يافتند به فظايع ]

 كه مصداقي براي گفتار ما درآينده باقي نماند.

لهذا چند حكمي نيز از كتاب اقدس مطرح بحث قرار داده، تاقارئين محترم به پايه و مايه ادراك قصير القامه اين مقنن 

 ومشرع قرن بيستم واقف گردند:

 «رق النفي و الحبس و في الثالث فاجعلوا في جبينه عالوه يعرف بها لئال تقبله مدن اهلل.كتب علي السا»

در اين حكم كه بهائيان آن را برجسته ترين احكام اقدس مي دانند، چندين ايراد وارد است كه داللت مي كند برآن كه 

 عل نموده، خيلي نارسا و ابتر] ناقص [ است.اين آئين گذار ،عالوه براين كه از علم حقوق بي نصيب بوده، حكمي راكه ج

مجازاتي براي زن دزد قائل نشده؛ كه اگر زن مرتكب دزدي شود، چه بايد كرد و قرينه آن كه حكمي براي زن دزد -6

 معين فرموده.–چنانكه عنقريب ميگوييم  -مقرر نداشته، آن است كه حكم زن زانيه را

يرا نفي، شديدتر ازحبس است. اما اتفاقا براي سارقين، نفي بلد) از محل مجازات اشد را به شديد مقدم داشته، ز-2

 زندگي به جاي ديگر فرستادن( بهتر است، چرا كه در شهر و محل ناشناس بيشتر مي توانند سرقت نمايند.

جهت براي ومخصوصا بسياري از دزد ها در شهر و ديار خود به واسطه شهرت و آشنايي نمي توانند سرقت كنند . از اين 

 سرقت به ديار غربت مي روند . وميرزا در حكم خود، سارقين را به جهتي كه خودشان مايل و شايقند مي فرستد.

مجازات دفعه سوم را عالمت جبين) جبين در لغت عرب باالي صدع را گويند كه باالي فرورفتگي جانب راست و چپ -8

نيز در اينجا مانند بعضي از بي خبران به لغت عرب، جبين را جبهه صورت است و جبهه به معني پيشاني است. گويا ميرزا 

تصور كرده است.) مؤلف( قرار داده، وحال آنكه خوب بود عالمت را در جبهه او كه پيشاني است قرار بدهد،؛ نه در جبين. 

و نمي توان او را چه كه ممكن است جبين را در زير موويا عمامه مستور كند، وليكن داغ جبهه واضح و نمايان است 

 مستور و مخفي كرد.

وبه عالوه اشخاصيكه مرتكب سرقت مي شوند، از عناصر باطله و نفوس سافله ]پست[ هستند؛ كه دزدي را كار و شعار 

خود مي دانند. ودر هر استنطاق و محكمه كه مصلحت خود را در اقرار مي دانند، در كمال تبسم و سروراقرار مي كنند و 

نمي دانند. در چنين صورتي، داغ جبين يا جبهه، چه تأثيري در آنها مي كند كه تارك اين عمل شوند و  ابدا ننگ خود

باز سرقت ننمايند؟! واگر تعطيل) ذكر كردن علت( داغ را، زندگاني انفرادي او قرار بدهيم كه هيئت جامعه او را قبول 

همكار دزد خود نشسته وطرح سرقت مي ريزند. و وقتي كه  نكند، هميشه رويه دزد براين است كه خود تنها ويا با رفقاي

آهنگ سرقت مي كنند، بديهي است يا شب تاريك مي روند ويا روز خلوت به طور ناگهاني كه كسي آن ها را نبيند، 

مقصود خود را انجام مي دهند و دستبردمي نمايند. در چنين صورتي چه جبين او داغدار باشدو چه بي داغ، غرص سرقت 

 ست كه حاصل مي شود. وحكم ميرزا] بهاء[ بالنتيجه مي ماند.ا

آنكه تكليفي براي دزد داغ شده معين نفرمود؛ كه اگر بعد از داغ شدن،مرتكب سرقت شود، چه مجازتي ببيند. عليهذا -4

وحضور  نتيجه اين مي شودكه شخص داغ ديده ،در دزدي آزاد و مختار است؛ فقط بايد شخص دزد داغ شده در مالء عام

 انام ]مردم[ كه به او مي نگرند دزديدي ننمايد!!!
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قد حكم اهلل لكل زان وزانيه ديه مسلمه الي بيت العدل و هي تسعه مثاقيل من الذهب و ان عادا مره اخري و عود و »

 «الضعف الجزاء

هند هواجس ] برارباب بصيرت واضح و روشن است نفوسي كه منهمك ] كوشا[ در لذات و شهوات هستند و مي خوا

خواهش هاي[ نفساني و اوامر شيطاني را متابعت كنند، همواره بر خالف شرع، تجديد فراش مي كنند. و پيوسته تجدد و 

تنوع را طالبند. وشاهد مدعا آن كه بسيار ديده شده است كه شخصي عالوه ازآن كه خود حليله] همسر[ زيباتر وحميله] 

شيرين با او دلنشين و همنشين است ودر كمال محبت و حقيقت با او يار وقرين،  جمع حمايل[ رعناتر دارد كه چون جان

سوره « ) نِساؤكُم حَرث فَاتُوا حَرثَكُم اَني شِئتُم»به حكم يزدان در مهد امن و امانش آرميده، و به مدلول] معني، مفهوم[ 

درآئيد.( به هر طرفي كه ميلش متوجه شود، : زنان كشتزار شما هستند، چنان كه خواهيد به كشتزار خود 228بقره، آيه 

بدون تكلف]زحمت[ رسيده است، بااين وصف آن حالل لطيف را مي گذارد و در طلب حرام كثيف مي رود. طلعت مور را 

 معطل مي كندو چهره مكدر را مي بوسد. جنت نعيم را فراموش مي كند وهاويه جحيم ]از دركات جهنم[ را مي طلبد. 

انه بيرون شده به شهر نو) محفل فواحش( مي رود. اگر بپرسندش ، چرا چنين اقدامي كردي، مي گويد: يعني امشب از خ

 تجددوتنوع مطلوب است. 

وفردا شب نيز به جاي تازه تري مي رود وآن هم نشين ديشب را كه با چه مصارف هنگفت به دست آورده بود، امشب به 

 گرفته بود، امروزش فرموش مي كند. مفت از دست ميدهد و آن را كه ديروز در آغوش

 چون عادت و روش شهوت پرستان دانسته شد، اكنون ببينم ميرزا] بهاء[ چه باب وسيعي را به رويشان گشوده است. 

آزادها( فرموده و فرقي در ميان زناي محصنه و غيرمحصنه نگذاشته، هرمتمول  -اوال، چون حكم را به طور اطالق) رهائي

پرستي حق دارد شب را دست تطاول) دست درازي كردن( وتعدي به بردگان] زن ودختر[ مردم دراز  ] ثروتمند[ شهوت

كند و چون روز شود ) چنانكه ماه را نوزده كرده اند، مثقال را هم نوزده نخود قرار داده اند) مؤلف( نه مثقال طال كه معادل 

بدهد و شب ديگر نيز به همان قاعده تجدد وتنوع.  -دكه گيرنده آن پولن -هفت مثقال معمولي است ،به دالالن محبت

 عيال ديگري را درآغوش بگيرد و هفت مثقال يا چهارده مثقال ديگر بدهد.

در صورتي كه قبل از تشريع اين حكم، آن شهوت طلب در عوض هفت مثقال، هفتاد مثقال طال نيز حاضر بود خرج كند 

فيف داد تا هميشه بتوان بدين لذت و كيف استمرار دهد. و همچنين خانم وچناب ميرزا] بهاء[ مصارف و مخارج او را تخ

هاي غير عفيفه كه جوانان خوش خط وخال را ببينند و مايل شوند با آن ها ساعتي بنشينند، چه مانعي دارد كفاره مختصر 

 كام روائي خود را از مال شوهر خويش در كمال آزادي به بيت العدل تقديم كنند!!

ار نيست كه متمولين سرمست وخانم هاي شهوت پرست ، دست به دست يكديگر داده به آواز بلند به جناب حاال سزاو

 ميرزا ]حسينعلي بهاء[ آفرين بگويند و نه مرتبه مطابق عدد بهاء به آهنگ بلند بگويند براورا] لفظ  تحسين اروپائي[؟!

در امان خدا هستند، حق ندارند هر شب و هر روز وهمچنين آن اشخاص معسرين] در فشار مادي[ وگروه مفلسين كه 

اين اعمال رذيله را تكرار كنند وتاديه داللي محبت را به عند القدره و االستطاعه حواله دهند؟ وبه روان ميرزاي قانون 

 گذار رحمت فرستند!

اانه الخز والسنجاب ومادونهم ال يبطل الشعر صلوتكم وال منع عن الروح مثل العظام وغرها ان البسوا السمور كما تلبسون»

 «ما نهي في الفرقان و ليكن اشتبه علي العلماء انه لهو العزيز العالم
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دراينجا خوب مي توان گفت كه به ميرزا مشتبه شده است، نه به علماء، زيرا احكام اسالم در كتاب و سنت است، نه 

د، چرا سنت را در نظر نگرفته است؟ چه، كه سني از درقرآن تنها. وميرزا كه خود را در بعض موارد سني معرفي مي نمو

 سنت مشتق است.

باري، نگارنده اينقدر اهميت به اينگونه كلمات نمي دهم كه تضييع وقت خود وقارئين را بنمايم و از روي فلسفه تمام را 

 باطل و نابود كنم. وهمينقدر هم كه به طور ايجاز واختصار گفته شد، برسبيل نمونه بود.

اصول ومبادي اجتماعي كه نسبت به ميرزا مي دهند ومن چنين تصور مي كردم كه به قوه الهام و وحي اين اصول را  واما

ابداع نموده، پس از تحقيقات زياد معلوم شد كه آن ها را ازديگران اقتباس كرده ودر كلمات خود چنين جلوه داده كه او 

 مبدع ] نورآور[ ومبتكر است.

آن بهائي ، روز اول به من گفت: جمال مبارك)ميرزا( فقط در عالم اين كلمه را گفته واين سعادت  اول، وحدت زبان، كه

اجتماعي را آورده؛ بعد معلوم شد كه خيلي از فالسفه در اين مورد صحبت ها كرده اند وطرح ها ريخته اند. حتي قبل از 

پس دكتر زمينهوف پلوئي اين مرام را تعقيب و زبان والدت ميرزا، والپشتوك پلوئي زباني تاسيس نمود و ترويج نشد. س

اسپرانتو ) اسپرانتو زباني قراردادي براي آسان تر كردن رابطه بين ملت ها كه توسط زامنهوف پزشك و زبان شناس 

لهستاني در قرن نوزدهم ميالدي ابداع شد وگفت: اين زبان بايد بين المللي شود( را اختراع نمود كه اكنون مجامع 

 پرانتيزم ها به نشر وترويج او مشغولند.اس

دوم، صلح عمومي، كه آن نيز مدت ها است مطرح افكار نبغاء] نوابغ[ وفالسفه بوده وميرزا نيز آن حرف را نشنيده و 

پسنديده ودر مرام خود مندرج نموده است. بهائيت آن است كه آن نبغاء وفالسفه اين مسلك ومرام را پسنديده اند 

ره اي براي حصول او بينديشند وراهي به جهت وصول به آن پيدا كنند. وهنوز معترفند كه راهي نيافته اند ودرصددند چا

 وچاره اي نجسته اند.

اما ميرزا، چاره آن را بهائي شدن مردم دانسته كه همگي ترك دين و آئين خود كنند و بيايند بهائي شوند؛ البته چنين 

نتيجه آن شد كه معدودي از مردم بدبخت و بيچاره را از وحدت ملي خود جدا نمود آرزوئي كه او داشته، حاصل نشود. و

 و آنان رامبغوض و مردود اكثريت ملي كرد. وباالخره در عوض ايجاد صلح عمومي جنگ خصوصي برپا نمود.

يان دن، در مواكنون اين منافرت ] دشمني و نفرت[ ومباينت] ناسازگاري [ بهائي بودن واين خصوصيت وكدورت بابي ش

ملل مسلم و يهود و زردشتي موجود، واين نهال دوئيت] دوگانگي[ واثينيت] دوگانه پرستي[ را همان كس كه در ظاهر 

دعوي صلح و سالم و وحدت عالم انساني مي كرد، در قلوب اين بيچارگان غرس نموده وآنان را به مواعيد] وعده ها[ 

ا بدان ها نيز مشتبه گرديده كه روز اول براي چه آمدند وچه مقصدي را در موهومه، هشتاد سال است سرگردان داشته، ت

 نظر گرفتند و

چه آمال و آرزوهائي را به آنها بشارت دادند! كه خوشبختانه به هيچ كدام از آن ها الي كنون، ولو برسبيل تصادف هم 

 گي بشر بود.باشد، نائل نشده و درآتيه نيز نائل نخواهند شد. سوم، ايجاد وحدت و يگان

كه چنين تصور مي كردم وحدت عالم انساني را كسي نگفته، واين كالم بكر ، چنانكه بهائيان ميگويند، فقط مولود افكار 

بديعه ميرزا است .ولي پس از چندي معلوم شد كه آن را نيز از ديگران اقتباس فرموده و اغلب انبيء وفالسفه آن را گفته 

 است كه مي فرمايد:–عليه السالم –ت اميرالمؤمنين اند. بلكه در اول ديوان حضر

 ابوهم  آدم و   االم   حواء    الناس  من جهه  التمثول  اكفاء

 حتي در هفتصد سال قبل، شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي نيز فرموده است:
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 كه درآفرينش  زيك  گوهرند    بني آدم اعضاي يكديگرند

 عضوها را نماند      قرار دگر    چو عضوي به درد آورد روزگار

 نشايد  كه نامت  نهند    آدمي    توكز  محنت ديگران  بي غمي

 ودالئل طبيعي و حس واخالقي او را نيز در اين سه بيت بيان كرده است. 

 وامابيت العدل و سلطنت و جمهوري را كه در كتاب خود گفته است:

فوق ابداء راي ياابداع شرع و قانوني نمي كرد، بهتر بود تا اينكه به  انصافا اگر ميرزا به كلي خاموش مي ماند، ودرمواضع

 طور تناقض و نارسا اين كلمات را در اقدس بگويد!

هر چند در اقدس ،خيلي مطالب هست كه مورد ايراد مي شود واينك در صدد تفصيل وبيان آن نيستم، وليكن ناگزيرم 

بيت العدلي كه منظور نظر ميرزا است مي بايد رجال او از هيئت بهائيان  از آن كه در اين خصوص به طور اجمال اشاره كنم

منتخب شوند و آن هيئت، حكومت روحاني و سياسي ملت را عهده دار شود، وبراي آن، وارداتي معين داشته از قبيل: 

الحاق فرموده) مؤلف( ماليات صدي نوزده، ارث طبقات مفقوده از وراث، اوقاف، لقطه) لقطه درنصوص ميرزا عباس است كه 

ديا]جمع ديه[ مسلمه از قبيل حدزنا و شجاع و غيره؛ نيز براي او صادراتي مقرر داشته، از قبيل: مصارف رجال بيت العدل، 

 و قوه مجريه آن ها ومعارف] وابستگان[ وايتام وارامل ]زنان بي شوهر و فقير[ وغيره.

در دوره حيات او همه دنيا بهائي مي شوند وسلطنت ها و جمهوري  تمام مبني بر تصور باطل و خيال محال خويش بود كه

 ها معدوم ميگردند.وطوق عبوديت ميرزا به گردن مينهند. وتمام مطيع و منقاد كلمات كتاب اقدس ميشوند.

چنان اين فكر در مغز اوقوي مي شود واين قليان انديشه كل مي كند، كه گويي در عالم وهم وخيال چنين تصور كرده 

كه همه حكومت ها محو شدند و همه ملت ها برطرف گرديدند ومردم همگي بهائي شدند. وبه حكم كتاب اقدس، بيت 

العدل تشكيل داده اند. وفعال در مصالح امور جمهور] همگي[ مشغول گفتگو و مذاكره و رد وايراد هستند . و اكثريت و 

ه جناب ميرزا آن نقصان را نيز ناگفته نگذاره وبدين جمله كتاب اقليتي پيدا شده است واختالفي در ميان پديدار آمده، ك

 اقدس او را مرتفع مي كند، خطاب به رجال بيت العدل:

اذا اختلفتم في امر فارجعوه الي اهلل مادامت الشمس مشرقه من افق هذه السماء و اذا غربت ان ارجعوا الي ما نزل من »

 «عنده انه ليكفي العالمين.

بيت العدل، وقتي درامري اختالف كرديد، تا موقعي كه آفتاب الوهيت از افق آسمان هيكل من طالع است،  يعني: اي رجال

به من رجوع كنيد. وچون آفتاب الوهيت از اين افق غروب كرد، رجوع به بياناتم كنيد كه آن بيانات ،اهل عالم را مكفي 

 است.

 كنيد ، وچون مرحوم شود، به كلماتنش مرور نمائيد!! معني ساده تر آن كه تا وقتي خدازنده است به او رجوع

آري، ميان اين حكم كه رجوع به خودم كنيد، مبني برآرزوئي بود كه خود زنده باشد و اين كيفيات را مشاهده كند؛ كه 

 آن آرزو و آرزوهاي ديگرش به زير خاك رفت.

اي غيب دادن آن ها، خوب بوداقال از اين يك كلمه در اينجا خوب است بهائيان انصاف بدهند وبه هوش بيايند كه اين خد

خودداري مي كرد تا مورد ايراد واقع نشود. و يا آن كه مثل موراد ديگر به حرف هاي دو پهلو و سه پهلو بپرداز؛ نه آن كه 

 ود.صريحا بگويد تا خودم زنده هستم، بيت العدل به خودم رجوع كند و چون مُردم، به كلماتم ناظر] نظر كردن[ ش

در اين مورد ، بهائي مجبور مي شود تا خداي خود] ميرزا [ را عالم الغيب بداند كه مي دانسته در عصر او بيت العدل 

 تاسيس نمي شود، ولكن حرف لغوي زده است، ويا چون ديگران او را جاهل بشناسد.
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د كه غرض اصلي جناب ميرزا از اين واما راجع به سلطنت وجمهوري، باز خوب است بهائيان منصفانه تأمل و تدبر نماين

حكومت هاي اربعه دنيا، كدام يكي است؟ جمهوري است يا سلطنت يا بيت العدل يا چيز ديگر.اگر بيت العدل با طرز 

مخصوص باشد كه دستور داده اند، مجالي براي سلطنت وجمهوري باقي نمي ماند.واگر مقصود سلطنت است، بيت العدل 

 آن ديگري است، پس ذكر اين دو چه ضرورت داشت! چه مي گويد!واگر مقصود

خالصه اين است چهار دليلي كه بهائيان او را شمشير برنده خود مي دانند و بررخ هر بي خبري مي كشند والزام كننده 

 هر نفسي ميدانند.

كما هو حقه: آقاي نيكو، امروز من خود را يك شخص بيچاره درمندي ميدانم كه هيچ كس جز خدا وتو، كماهو حقه) 

آنچنان كه حق مطلب است( به دردم واقف و آگاه نيست. زيرا معتبر بودم، مفلس شدم. غني بودم،فقير شدم. عزيز بودم، 

ذليل شدم. نيك نام بودم، بدنام شدم . پاك بودم، نجس شدم. مسلمان بودم، در انظار مردم بابي شدم. كمترين رتبه من 

، باالخره از حقوق ملي محروم شدم واز حقوق حقه خود بي نصيب گشتم و هميشه كانديد وكالت مجلس شوراي ملي بود

 با دلي پرسوز و آهي جگر سوز ،بدين كالم سعدي مترنمم.) زمزمه كننده(:

 دوكس را حسرت از دل نرود و پاي تغابن] حسرت [ از گِل، يكي تاجر كشتي شكسته وديگري وارث با نااهل نشسته.

 من مصداق هر دو شدم؛ همانا تاجر كشتي شكسته ام و مسلمان با بهائي نشسته.وچون به حقيقت بنگري 

نيكوي عزيز، از وقتي به صحبت آن بهائي فريب زننده رسيده، تا امروز كه آگاه و هشيار شدم، به تحقيق مالحظه نموده، 

 ديده ام پنج قسم تنزل كرده ام و پنچ نوع انحطاط حاصل نموده ام:

 راتبه، تنزل علمی، تنزل اخالقی، تنزل عرفانی.تنزل مادي، تنزله 

تنزل مادي، تاجري بودم با تنخواه و با آبرو و معتبر، براتم] تضميمن ،ضمانت[ را هر كس مي خريد، وامضايم نزد هر  -اول

 و كسي محترم و مقدس بود.در هرواليتي به خوش حسابي واعتبار معروف بودم. اكنون مي بينم تمام آنها از كفم رفته

 جز خسران مبين] زيان آشكار[ نصيبي ندارم.

تنزل وانحطاط رتبه. نزد هر كسي عزيز وارجمند بودم، اكنون ذليل و مستمند شده ام. به هر كسي از اكفا] همسان  -دوم

هاي خودم[ واقران] نزديكان[ تقدم داشتم، اكنون از همگي متاخر] آخري[ بلكه مرا در رديف خود به هچ وجه محسوب 

كنند. هر يك از همگنان] همانند ها مثل من[ به صحبت و مجالستم افتخار مينمودند، اكنون همان اشخاص از صحبت  نمي

 و مالقاتم احتراز مي جويند، بلكه از ذكر اسمم ننگ دارند.

 بهتنزل علمي. آن روز از تحصيالت خود صرف و نحو ومعاني و منطق بديع و بيان فقه و اصول و حكمت و كالم  -سوم

اندازه اي كه تحصيل كرده بودم مي دانستم و به مطالعه آن علوم مانوس و مشغول بودم، امروز كه به حقيقت مي نگرم، 

مي بينم درنتيجه مالقات و صحبت اين حضرات، آن را هم از دست داده ام. چه، كه اينها اغلب بي سوادند. بلكه اين علوم 

 ه[ معلوم مي دانند.را بنا به فرموده ميرزا، حجاب طلعت] چهر

يعني، شرط اعظمي كه ميرزا با تبعه ]پيروان[ ومَرَده] مريدان[ خود نموده ، اين است كه بايد جاهل ) در كلمات مكنونه 

ميرزا مي گويد كور شو تا جمالم بيني وكر شو تا صوت مليحم را شنوي  و جاهل شو تا از علمم نصيب بري تا آنجا كه مي 

ر علم من.) مؤلف( شوند تا از علم اونصيب برند. وعلم اونيز همين آثار و الواح مكرره اي است كه گويد جاهل شو، از غي

هر گاه مكررات اورا بردارند. وتعريف  توصيف شخص خودش رااستثناء نمايند، يك مطلب خيلي مختصري باقي مي ماند 

 كه آن هم از ساير كتب علماء و عرفا به طور ناقص اقتباس شده است.
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در اين صورت معلومات شخص بهائي منحصر مي شود به قرائت الواح و آثار ميرزا و ميرزا عباس و شوقي افندي.وما  پس

عينا صورت يكي از الواح را كه درآن تحقيقات علمي هم جويا شده است و از بدائع علوم و معارف ميرزاعباس درآن 

 ايشان در اينجا درجه مينمائيم:  مرقوم ودر نظر بهائيان خيلي مهم است، براي نمونه معارف

بادكوبه ) بادكوبه: همان باكو است شهر بندي وصنعتي و پايتخت جمهوري آذربايجان شوروي در جنوب خاوري آسيا 

برساحل باختري درياي خزر ومركز صنايع نفت آن كشور كه بهائي ها به آنجا رفت و آمد مي كردند( احباي الهي و اماء 

 البهاء االبهي، هواهلل. رحمن عليهم و عليهن

اي عاكفان كوي دوست، اي عاشقان روي دوست، قفقاز يا جميعا تابع رودارس است كه درقرآن، اصحاب رس تعبير شده، 

جمعي از انبياء درزمان قديم كه خبرشان منقطع شده، درآن اقليم مبعوث شدند وعالم انساني را به نفحت روحاني معطر 

 نمودند.

به چهريق سِرّكون و درلنجا مسجون گشتند . حافظ شيرازي رائه  -روحي فداه -اخر، حضرت اعلي وهم چنين در زمان

 اي به مشامش رسيد واين غزل را گفت:

   اي   صبا  گر   بگذر   بر ساحل  رود  ارس»

 «بوسه   زن  برخاك  آن وادي و مشكين كن نفس       

ي فرمودند، وكوه قاف كه در احاديث وروايات مذكور، همين وحضرت زردشت نيز مدتي در آن صفحات سير و حركت م

قفقاز است.وايرانيان رااعتقاد چنان كه آشيانه سيمرغ است و النه عنقاء شرق. لهذا اميد چنان است كه اين عنقاء كه 

 شهپر تقديس در شرق وغرب منتشر نموده، وآن امر بديع رباني است، در قفقاز النه و آشيانه نمايد. 

اهلل! احباي بادكوبه در اين سالهاي جنگ با جميع طوايف آشتي داشتند و به موجب تعاليم الهي به كل مهربان ودر الحمد

امراهلل جوش وخروشي داشتند و از باده ي محبت اهلل سرمست ومدهوش بودند. حال بايد مانند نهنگ بخروشند و تالفي 

ه، آن اقليم را به اهتزاز و حركت آرند، تا نورانيت چنان قلوب را سال هاي جنگ نمايند. وبه آهنگ مستانه وترانه عاشقان

روشن نمايد كه اشعه يگانگي بتابد و ظلمات بيگانگي زائل گردد و جميع طوائف با يكديگر بياميزند) جميع طوائف با 

مايند. اما د وتبليغ نيكدگير بياميزند، مقصود بهائيان است كه با طوائف و ملل سايره آميزش كنند كه از آنها شكار كنن

چون خودشان شكار ازلي ها و تبعه ميرزا محمد علي واقع مي شوند، بايد از آنها بپرهيزند وبا آن ها مراودت و مجالست 

نمايند.) مؤلف( ودر الفت و محبت فند و شكر ريزند وشور و ولعي انگيزند كه ممالك مجاوره نيز به اهتزاز وحركت آيند. 

 عبدالبهاء عباس. 6767تموز سنه  8اء االبهي وعليكم وعليكن البه

 همچون نقشي« ] كالنقش في الحجر»نخفي نماند كه بهائيان اين كلمات را آيات الهي مي دانند ودر محافل خود همگي 

برسنگ[ خاموش نشسته، يك نفر اين لوح را با تغني ]سرود[ وآواز مي خواند. واگر در خالل قرائت اين لوح يا لوح ديگر، 

خص محترمي از خودشان وارد شود، بايد] آن شخص[ آهسته برورد و در گوشه اي بنشيند وكسي از او تعظيم نمي ش

كند. مبادا احترام اين آيات از دست برود! وپس از اتمام لوح آن همه وقت همه از او تعظيم مي كنند و احوال پرسي مي 

 نمايند.

. ق  عبدالبهاء عباس( را نيز به قرائت و آواز بگويد كه مبادا يك كلمه ه 6767تموز سنه  8وآن شخص خواننده نيز بايد) 

 از آيات خدا) ميرزا عباس( ناخوانده بماند.

اينجا قارئين محترم مي توانند درجه معارف وكماالت قومي را كه به اين گونه آيات )كلمات بي اساس( تربيت شده اند و 

 خود عادت گرفته اند، تشخيص دهند!!
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 مناجات

د مي دهند و بعضي مي گوين -عليه السالم –در اين مورد يكي از مناجات خمسه عشركه بعضي نسبت به سيد الساجدين 

 از عرفاء اسالم است ودر اين اوقات بدو مترنم گشته ام، ذكر ميكنم:

تومه منك يا ه بالهي البستني الخطايا ثوب مذلتي و جللني التباعد منك لباس مسكتي و امات قلبي عظيم جنايتي فاحي

املي ويا سؤلي ومنيتي فو عزتك ما اجد لذنوبي سويك غافرا و ال اري لكسري غيرك جارا و قد خضعت باالنابه اليك و 

عنوت باالستكانه لديك فان طردتني من بابك فبمن الوذو ان رددتني عن جنابك فبمن اعوذ فوا اسفا من خجلتي 

اسئلك يا غافر الذنب الكثير و ياجابر العظم الكسيران تهب لي موقات  وافتضاحي و والهفا من سوء عملي واجتراحي

الجرائز و تستر علي فاضحات السرائر و التخلني في مشهد القيمه من بردعفوك و التعرني من جميل صفحك وسترك 

اله ام هل الهي ظلل علي ذنوبي غمام رحتمك و ارسل علي عيوبي سحاب رأفتك الهي هل يرجع العبد االق اال الي مو

يجيره من سخطه احد سواه الهي ان كان الندم علي الذنب توبه فاني و عزتك من النادمين و ان كان االستغفار من الخطيئه 

 حطه فاني لك من المستغفرين . الي اخر.

 

 تأیيد کالم

 ما از ذكر الواح خود ميرزا، از قبيل:

 ذا جذب الهي هذا خلع يزداني، هذا قمص رباني، الخ.از باغ الهي با سدره باري آن تازه غالم آمد هاي هاي ه

وهمچنين از: عاشقان روي تو، ما طالبان خوي تو، ما عاكفان كوي تو، مي خوام رضاي تو، مي خوام بالي تو، جان ما فداي 

 تو، هي هي از خدا طلب، هي هي از بهاء طلب، الخ.

 مثنوي هاي او صرف نظر مي كنم.وهمچنين: رشح عما از جذبه ما مي يزد، الخ و همچنين از 

. ق( شاعر و صوفي ( ه182 -291ولي از اين نكته نمي توانم انصراف كنم كه عمر بن الفارض) عمربن علي ابن فارض) 

شامي ساكن مصر( يكي از عرفاء وعلماء بزرگ قرن هفتم اسالم بود كه در مصر اقامت داشت ومقام علمي وادبي وغزل 

نان بلند است كه سعدي در فارسي، واين قدر اين شخص بزرگوار زاهد وارسته بود كه وقتي سرائيش در عالم عربي چ

 غزل:

 «منعما عرج  علي كتبان   طي   سائق  االظعان  بطوي   البيد  طي»  

 هرا انشاء نمود وهمه ادباء وعلماء از قريحه الهميه او در شگفت و تعجب بودند كه يكصدو پنجاه و يك بيت به اين قافي

تنگ را با اجناسات و ايهامات وعلو معاني سروده است، سلطان وقت كه شخص كامل اديب نوازي بود، براي زيارت او به 

. ق بنانهاده شد( رفت؛ وقتي به ابن فارض  ه 827جامع ازهر) االزهر مدرسه ديني و دانشگاه مصر در قاهره كه در سال 

 ه سلطان را مالقات نكند.خبر رسيد، از درب ديگر جامع ازهر خارج شد ك

غرض به اينطور وارسته بود ومرقد او برحسب وصيتش درباالي كوه مقطم در قرافه قاهره واقع است كه نگارنده به زيارتش 

 رفته ام ويكي از شعراء در حق او گفته:

 وقل   السالم   عليك  ياابن   الفارض  جز بالقرافه   تحت ذيل   العارض

 وكشفت   عن   سرمصون      غامض  وك   عجائباابرزت في  نظم  السل

 فرديت  من  بحر   محيط      فائض   وشربت  من بحر المحبه    والوال

 باري، ابن فارض در نظم سلوك، تائيه كبرائي سروده است كه متجاوز از هشتصد بيت است كه مطلعش اين است:
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 الحسن جلت وكاسي  محيا  من عن   سقتني   حمي  الحب   راحه   مقله

 وهچنين ثانيه صغرائي سروده است كه مطلعش اين است: 

 فيا حبذا  ذاك لشد  احين   هبت   نعم  بالصبا  قلبي صبا الحبتي 

 شبابي  وعقلي وارتياحي و صحتي   وابعدني  عن اربعي بعداربع

 وبالوحش انسي اذمن االنس وحشتي   فلي بعد اوطاني سكون الب الفال

 تبليغ صبح  الشيب في جنح لمتي   غوائي اذبداوزهد في وصلي ال

گويا اوقاتي كه ميرزا در بغداد رفته وبه كتب اشعار عربي مطالعه ومراجعه مي نموده و تعريف و توصيف حضرت ابن فارض 

كه انومقام بلند اشعار او را شنيده ،هوس كرده كه آن هم مانند ابن فارض مرحوم، اشعاري به همان وزن وقافيه بگويد؛ چن

 اين اشعار را گفته است:

 بظهورها  كل الشموس   تخفت   احرقتني  بوراق  انور   طلعت

 ظهرت  في العالمين   وغرت             كان بروق الشمس من نور وجهها                        

 وكل الربوب من طفح حكمي تربت       كل االلوه من رشح امري تالهت    

 وعرش الطور قد كان موضع وطئني        باالمر بي قد مشيارض الروح       

وچون معاني اين اشعار را هيچ عربي داني، حتي يعرب ابن قحطان نمي دانست، خود ميرزا براي آن اشعار، به قاعده 

المعني في بطن الشاعر) المعني في بطن الشاعر: يعني معني شعري كه شاعر مي سرايد در دل اوست( شرحي نوشته 

ست. ونيز هوس ساختن مثنوي هم كرد ويك مثنوي ساخته كه انصافا هر اديب دانشمندي او را بخواند، حالت تهوع] ا

استفراغ[ به او دست مي دهد! وبراي آن كه حالت قارئين خيلي منقلب نشود وضمنا به قريحه سرشار ميرزا واقف گردند، 

 به يك فرد از او اكتفا نمودم:

 بهر  ما بربند   ز فضلت   توشه اي  اشد  شبهه ايزانكه  در   لطفت   نب

 لوح حكمت

خيلي مضحك است وقتي بهائيان نزد يكديگر مي نشينند و ذكر معجزات وكماالت ميرزا را مي كنند! هر كدام چيزي مي 

گويند؛ مخصوصا يك روز شنيدم از يك شخص بهائي كه قسم مي خورد اگر اطباء و حكماء عالم اين لوح حكمت را 

بخوانند، از هر افاده و استفاده و تحصيل ومدرسه در طب مستغني مي شوند. چرا كه تمام اسرار طب را كه بايد و شايد، 

كشف فرموده است. وديگر اهل دنيا چيزي كسر ندارند و بدون جهت اين اطبا زحمت مي كشند، بايد از جمال مبارك 

 اين لوح بيان فرموده است:)ميرزا( دستور بگيرند و او هم دستور كلي طب را در 

التأكلوا اال بعد الجوع والتشربوا بعد الهجوع نعم الرياضه علي الخالء بها تقوي االعضاء و عند االمتالء داهيه دهماء التترك »

 العالج عند االحتياج و دعه عند استقامه المزاج عالج العله اوالباالغذيه و االتجاوز الي االدويه ان حصل لك ما اردت من

المفردات التعدل الي المركبات دع الدواء عند السالمه وخذه عند الحاجه اذا اجتمعا الضدان علي الخوان ال تخلطهما 

 «فاقنع بواحد منهما بادر اوالد بالرقيق قبل الغلظ و با المائع قبل الجامد.

چه معالجه اي را بيان فرموده  مرا خنده گرفت  وگفتم: در اين لوح چه حرف تازه زده و چه ميكروبي را كشف نموده و

 است؟!

اين ها يك رشته الفاظ و دستور العملي است كه چندين هزار سال است داده اند. وبهترين شاهد اين است كه عين  -اوال

اگر شما خيلي اصرار داريد كه  -اين عبارت، در كتب حكما و اطباء موجود است كه ميرزا از آنجا اقتباس نموده. و ثانيا
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مات سابقه نداشته و ندارد و فقط از قريحه الهاميه ميرزا ابداع شده ، مي گويم هر كسي به حكم طبيعت در موقع اين كل

گرسنه شدن غذا مي خورد ودر موقع سيري طبيعت اجازه به غذا خوردن نمي دهد، حتي حيوانات نيز اين مسئله را مي 

، نخورند؛ وهمچنين هر كه مريض وبيچاره شد، نزد طبيب دانند كه وقتي گرسنه شدند، غذا بخورند و وقتي سير شدند

 مي رود،نزد آهنگر كه نخواهد رفت. وشخص سالم بدون جهت نزد طبيب و حكيم رهسپار نخواهد شد.

خوب بود جناب ميرزا كه به عقيده شما وخودش داراي علوم اولين و آخرين است ،ميكروب سل را كه هنوز كشف نشده 

ن براي او كاشف او جايزه هاي هنگفت مقرر كرده اند، كشف مي نمود و در دنياي امروز آن را آيت و عاشقان معارف و فنو

 نبوت يا الوهيت خود قرار مي داد.

يا آنكه ميكروب لعاب دهان سگ را كه مورث سل وامراض ديگر است، در نظر مي گرفت وامر به اجتناب مي فرمود واز 

همه چيزدر درياي طهارت وارد شده است وغسل داده شده است يعني هر « ) ره.قد تغمست االشياء في بحر الطها»حكم 

 چيزي طاهر است. ( اين يكي را استثناء مي نمود.

اما :» اين خدائي كه اين قدر احاطه علميه دارد كه در خصوص لفظ قناع] روسري[ به حاج محمد كريم خان مي نويسد 

لمقنع وهو المعروف بالمقنع الكندي و هو محمد بن ظفربن عميربن فرعان سمعت) در كتاب اقتدارات است.) مؤلف( ذكر ا

بن قبس بن اسود و كان من المعروفين انا لو نريد ان نذكر ابائه واحدا بعد واحد الي ان ينتهي الي البديع االول لنقدر 

ليم.( وپدرن مقنع كندي را تا بماعلمني ربي علوم االولين و االخرين مع انا ما قرئنا علومكم واهلل علي ذلك شهيد وع

آنجائي كه در كتب تاريخ نوشته شده، مي گويد؛ وتا آنجايي كه در كتب تاريخ نيست و كسي به صحت و سقم ودروغ و 

 راست او واقف نخواهد بود، اسامي مغلقه] مبهم[ ممكن است، بگويد.

د، چه نتيجه براي مردم حاصل مي شود وچه وبرفرض آنكه اسامي پدرام مقنع كندي هم در واقع ونفس االمر دانسته شو

 فائده به حال ملت مي بخشد و چه نفع عمومي از فهميدن آنها به عالم بشري مي رسد؟!

وبرفرض آنكه اسامي پدران مقنع كندي هم در واقع و نفس االمر دانسته شود، چه نتيجه براي مردم حاصل مي شود وچه 

 مي از فهميدن آنها به عالم بشري مي رسد؟!فائده به حال ملت مي بخشد و چه نفع عمو

خوب بود جناب ميرزا كه داراي علوم اولين وآخرين است، نمي گويم كره جسيمي را با تلسكوب كشف كند، يك ميكروب 

خيلي مختصري را كشف ميكرد كه الي االبد عالم تمدن را مرهون خدمات خود كند. يا آنكه مرض رعشه خود رامداوا 

 نمايد.

ايد دانشمندان و فيلسوفان و زحمت كشان و رنج بران عالم، كشفيات كنند، اختراعات نمايند، برقيات ايجاد كنند، بلي، ب

مدنيت تاسيس نمايند، سرم آبله وديفتري درست كنند، ادويه هاي نافعه براي دردهاي متنوع تركيب و آماده نمايند، كه 

معهذا به جهنم بروند واز ملكوت خدا) ميرزا( محروم باشند؛ چرا كه  ميرزا وخانواده ميرزا وهمه اهل عالم راحت شوند و

ميرزا را به خدائي قبول نكرده اندو ميرزا عباس رابه خدازادگي نپذيرفته اند. اما تمام ملكوت و جبروت و رحمت هاي 

تبعه] پيروان[ نامتناهي خدا] ميرزا[ مخصوص همان عده مختصر بهائي شود كه عددشان خوشبختانه به قدر پنج يك 

سلطان اسحاق، طايفه معروف به اهل حق] علي اللهي[ يا چهار يك دروزي هاي سوريه و يا صد يك آقاخاني ها ويا پنجاه 

 يك تياثفي ها كه پيرو فلسفله حكيم عمر خيامند، ويا چهار يك قادياني ها نمي رسد!!

 طلب مغفرت از ميرزا عباس

 نظوري و ميرزا عباس اشتباها ديگري را عوض او آمرزيده!طلب مغفرت كردن يك بهائي براي شخص م
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يكي از بهائيان كرمانشاه به من گفت: عريضه خدمت سركار آقا) ميرزا عباس( نوشته ام ودرآن عريضه طلب مغفرت براي 

و ليكن  چند نفر كرده ام، جوابي مرحمت فرموده اند كه آن ها را آمرزيده اند.] در جاي خود اشاره به طلب مغفرت شد[

اسامي آن ها را كه مرقوم فرموده اند، مثال بايستي احمد بنويسد، محمود نوشته است؛ ودر اينجا بايست سرّي و رمزي 

باشد؛ زيرا سركار آقا] ميرزا عباس[ كه عالم ماكان و مايكون) ماكان و مايكون يعني آنچه بود ونبود( است و اشتباه نمي 

محمود بوده وخود نمي داند و يا آنكه ...اين مطلب را از حضرت آواره پرسيده ام، بيان  كند. در حقيقت مي بايد يا اسم او

 مفصلي فرمودند كه من نفهميدم، حاال به نظر شما چه مي رسد؟

مرا از درجه ناداني و حمق] احمقي[ او چنان حيرت و شگفتي حاصل شد وبا خود گفتم: خدايا اينها چقدر بدبخت و 

حل فهم وانسانيت دور افتاده اند كه محسوسات را نيز منكر ميشوند. ويك شخص محدوديرا كه خود بيچاره اند واز مرا

) شيخ  -غلط واشتباهش را ديده، معهذا عالم الغيب والشهاده مي دانند. در صورتي كه متقدمين از علماء مثل صدوق

 و ... ق( صاحب كتب ارزشمند من ال يحضره الفقيه  836صدوق عليه الرحمن )متوفي 

سول غلو همان انكار خطا از ر»مي خواست براي مقابله با غلو كتاب سهوالنبي بنويسد كه موفق به اين كار نشد مي گويد: 

 اين بيان توسط علماي شيعه بعد از اومردود شد وكتبي چند برآن نوشتند از جمله:« خدا صلي اهلل عليه و آله است.

د از او رساله اي به نام عدم سهوالنبي تأليف نمود و فرمود: اول انكار نبوت ق( بع 468 -881شيخ مفيد عليه الرحمه) 

 رسول خداصلي اهلل عليه و آله همانا استناد سهو وخطا به خاتم النبيين صلي اهلل عليه و آله است.

سهو وخطا، آستان مقدس نبوت را از خاشاك  -تمامي مفاخر شيعه موضوع سهوالنبي را مردود مي دانند.( عليه الرحمه

ميرداماددر جواب صدوق مي گويد: اول درجه انكار « ) اول درجه الغلو انكار السهو عن النبي.»ايمن نمي داند ومي گويد

 النبوه استناد السهو الي النبي) مؤلف( 

خدا مي داند به اندازه اي ناداني در بهائيان ديده ام كه اگر چندين نفر شخص راستگو برايم يكي از آن ها را ذكر نمي 

كرد. نمي توانستم اين قدر بشر را احمق و نادان تصور كنم تا آن كالم را صدق بدانم. مثال برحسب وظيفه كه دارند اعضاء 

به ميرزا عباس[ يا به شوقي افندي مي خواهند بدهند، در صورتي كه تا  محفل روحاني راپر ت ]گزارش [ قضيه را]

ننويسند او نمي دانددرحين مذاكرات محفلي كه همه دوريكديگر نشسته و تصميم گرفته اند كه چنين وچنان بنويسند، 

ت، ديگر كاغذ و مركب باز مي گويند اگر چه اوخودش عالم الغيوب است!!و اين قدر روح ندارند كه اگر او واقف وعالم اس

را چرا ضايع مي كنند؟! در اينجا يادم افتاد) اين قضيه را ميرزا هادي] افنان[ پدر شوقي افندي برايم تعريف كرد.) مؤلف( 

وقتي كه ميرزا عباس مي خواست به امريكا برود به چه شوق وذوقي همين شوقي افندي را لباس پوشانيد و فينه با دور 

ارد، واز كثرت عالقه اي كه به او داشت] او را[ با خود همراه برد. چون به ناپولي رسيدند، دكتر سري سبزي به سرش گذ

آمد وچشم هاي مسافرين را معاينه كرد، چشمان فتّان] فتنه انگيز[ شوقي افندي وميرزا منير وخسرو را معيوب ديد. هر 

دن اين سه نفر اجرا شود، مفيد واقع نشد و باالخره با چه اينها طفره زدند، بلكه اراده مقدسه ميرزا عباس در همراه بر

سفرنامه كه خودش  61ديده اشكبار، آن ها را از ناپولي به حيفا مراجعت داد وخود به امريكا رفت. واين مسئله در صفحه 

 نوشته اند، مذكور است.

 پنج غلط در یک لوح
خاوري مصر برساحل درياي مديترانه در انتهاي شمالي اوقاتي كه نگارده در پرت سعيد) پرت سعيد شهر بندي در شمال 

كانال سوئز (بوده ومهمان محمود افندي نشوقاتي كه آدم بسيارخوبي است و آن هم مانند اين شخص ساده فريب خورده 

است شدم؛ يك لوح عربي از ميرزا عباس كه در مكاتيب جلد دوم مندرج است] توسط[ شخ محمد بن محمد عبدالظهاهر 
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ي ] كه او را آورده بودند تبليغ كنند[  به اصرار حضرات قرائت نمود؛ چون كه شيخ مذكور صاحب آواز و لحن فرشوط

خوشي بود واز طالب جامع ازهر وبا سواد بود، در حين قرائت لوح، آن شيخ به غلطي برخورد وگفت: اينجا غلط است، 

 من هم ديدم غلط است.

به افتخار من بوده است، حاضر است، مي آوريم مقابله مي كنيم، وقتي  محمد افندي نشوقاتي گفت: اصل لوح چون

مالحظه شد، ديديم آن غلط هم در اصل لوح هست و به عالوه چهار غلط ديگر داشت كه آن چهار غلط راخود شيخ فرج 

 باس بود. واگر بهاهلل زكي كردي كه متصدي طبع بوده، از نزد خود اصطالح كرده بود و گويا آن لوح به خط خود ميرزا ع

خط خود نبود به امضاي او بود وهمان لوح امضاء شده ميرزا عباس كه داراي اين غلط هاست و من آن غلط ها را اصالح 

 كردم، در نزد محمود افندي نشوقاتي پرت سعيدي است.

نكه اصول اين كتاب) ومن اعتراضي ندارم كه چرا ميرزا عباس اشتباه كرده، البته شأن بشر، سهو واشتباه است؛ وبا آ

فلسفه نيكو( مبني برآن است كه ابدا از كسي ذكري نگردد و اسمي از احدي برده نشود، در اينجا مجبور شدم اسم اين 

شخص پرت سعيدي را اظهار كنم تا بهائيان تحقيق كنندوبدانند يك كلمه اين كتاب به دروغ ياغرض نوشته نشده و 

 ندانندواو را عالم الغيوب نشناسند.« من علمه شيئيمنم اليعزب » بعدها ميرزاعباس را 

تنزل اخالفي بود. قبل از آن كه من با اين حضرات مانوش شوم وبه دام صحبت شان گرفتارآيم، مسلماني بودم  -چهارم

 متقي و اخالقي كه تمام واجبات اسالم را عمل مي نمودم وكليه منهيات شرعيه اجتناب و احتراز داشتم وبه طوري اين

عادت در من از كوچكي به طور تَمرّن ] ممارست[ وتمرين حاصل كه در حقيقت چون ملكات فطريه شده والعاده كالطبيعه 

 الثانويه گرديده بود.

آقاي نيكو، به شرافت و دوستي قسم! كه من در دوره اسالم، خود بوي شراب را نشنيده و رنگ عرق را نديده بودم. واهلل 

واجب از من ترك نشده، وخدا گواه است يك معصيت كوچكي از من صادر نشده بود؛ ولي براثر وباهلل! يك ركعت نماز 

صحبت و معاشرت بهائيان كارم به جائي رسيد كه درمجلس شرب حاضر شدم. يعني غالب اعضاء محفل روحاني خمر مي 

ود عامل موعود بوده وحاضر خوردند؛ من هم درآن مجلس كه آنها موعود] وعده داشتند[ بودند و به عادت مستمره خ

 مي شدم.

روزگارم به جائي رسانيد، در منزلي كه همين بهائيان مجتمع بودند، سفره قمار گسترده و عجب در اين بود كه مرا نيز 

دعوت به آن كار قبيح نموده، وچون از شركت با آنها ابا و تحاشي ] فحش دادن[ مي نمودم، مي گفتند: هنوز از موهومات 

 تو باقي است!! اسالم در

آقاي نيكو، عاقبت كارم به جائي كشيد كه يك شبي را در منزلي دعوت داشتم كه چند نفر از بهائيان شصت ساله و پنجاه 

ساله وهيجده ساله بودند، پس از استعمال مسكرات وخوردن شام در همانجا خوابيدند، صبح كه معلوم شد اعمال قبيحه 

سار است، سپس معلوم شد كه اين رويه در بعضي از آن اشخاص متداول] معمول و واقع كه قلم از ذكر واظهارش شرم

 مرسوم [ است!!

 

 سّرّ مكتوم ]پنهان شده[

 تأیيد گفتار

يكي از بهائيان همداني كه اكنون چند سال است در طهران خياطي مي كند، هميشه نزد نگارنده به ساير بهائيان طعنه 

نمي دانند جمال مبارك) ميرزا( براي چه مقصودي ظهور فرموده، وليكن از فضل  مي زد كه از سِرّ مكتوم غافلند و
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وعنايتش من بدان سرمكتوم رسيده ام. و به غمز و لمز چنان اظهار مي كرد كه كيمياي اصلي نزد ميرزا وميرزا عباس 

 بوده واز آنان به اين شخص اعطاء ومكشوف شده است.

ميرزا به من داد كه برايش ترجمه كنم، و گفت در اين الواح قضيه طال سازي را وقتي ديگر لوح هاي كيميا سازي عربي 

جمال مبارك) ميرزا( چنان واضح و روشن فرموده، كه واضح تر از او ممكن نيست بيان شود، وماده او نيز از موي سرانسان 

 است، و احدي جز من واقف و مطلع نشده است.

 »ن اين قضيه را مي گفت و چنان با حالت مسرت آميزي اين كالم را ادا مي كردباري، آن شخص مكرر به نگارنده وديگرا

هي هي احباب چطور مي توانند براسرار جمال مبارك) ميرزا( واقف شوند!! يا اين ها چطور مي توانند اسرار حق را 

 نگاهداري كنند؟!

ي دانند براي چه وبه كجا رفته است، ولي وقت ديگر موقعي كه خبر رسيد شوقي افندي مسافرت كرده، گفت: بهائيان نم

من مي دانم كه رفته كيميا را تحصيل كند. غرض چنان وانمود مي كرد كه به اسرار ميرزا در طالسازي و كيميا بازي 

 شريك است.

 سپس سرّ مكتوم، معلوم گرديد؛ به اين معني كه آن متقلب، ورق هاي گنجفه) نوعي بازي است كه با ورق است و از قبل

صفويه در ايران بود( بازي را بريده و تقلب نموده وبدان واسطه پول بسياري از بهائي و غير بهائي همدان وعراق و طهران 

 را به تقلب در قمار بازي برده است.

چون به باختگان بهائي، اين سرمكتوم معلوم شد ، قضيه را عزّا لالمر ) عزا لالمر: براي عزت امر( مسكوت عنه گذارده، 

رف نظر نمودند. مبادا به شرافت امر برخورد. واين يكي از آن مواردي بود كه غمض عين] چشم پوشي[ و پرده پوشي ص

 بهائيان را ديدم.

ومورد ديگر آن بود كه يك شخصي وارد در جمعيت بهائيان بود و تبليغ مي كرد؛، وقتي بر وي معلوم شد كه حقيقتي در 

ز اين جهت مبغوض بهائيان واقع شد. خدا گواه است!يكي به خودم گفت كه: چندين كار نيست، برگشت و مخالفت نمود. ا

سال قبل] آن فرد بهائي[ با عيالم جمع شده، و. ديگري گفت :]آن فرد بهائي[ با دخترم راه داشته است؛ گفتم: چرا تاكنون 

نزد شما مي بود؟ گفت: عزا المراهلل ، ما  اين حرف را نزديد و او را مبغوض ندانستيد، بلكه روز به روز محترم تر وعزيزتر

او را محترم مي دانستيم. واز اينگونه مسائل محض آنكه به امر لطمه وارد نيايد، صرف نظر مي نموديم. چرا كه وارد در 

 امر بهائي بود وتبليغ ميكرد. اينك كه او از اين طريقه برگشته است، چرا حقايق رانگوئيم و او را رسوا ننمائيم!!

ححذذ و منبع صدق و ديانت وامانت گردد ، و 3را خود اين معني مسلم است، اگر كسي مظهر عفت و تقديس باشد  م

تمثل قدس وحقيقت شود، به طوري كه آيت رحمت گردد و فرشته اخالق شود، چون از ميان بهائيان بيرون رود ويا آنكه 

مبغوض بهائيان مي شود وبه قسمي او را دشمن مي دارند  ميرزا را در دعاوي الوهيت و ربوبيتش صادق نداند، به طوري

كه اگر دست قدرت و تطاول مي داشتند، او را ريز ريز مي كردند. چه ، كه در اقدس، ميرزا فرموده، كسي كه مرا نشناخته 

اهل الضالل و وبه من معتقد نشود، او از گمراهان است؛ ولو جميع اعمال حسنه را اتيان] جمع[ كند ) والذي منع انه من 

 لو يأتي لكل االعمال( 

وبرعكس كسي كه تظاهر و منافقي كندوخود را از آنها بشمرد، ويا آنكه حقيقتا از آنهاباشد، اگر جميع رذائل از او سر زند 

 و مظهر اخالق سيئه شود،همه او را دوست دارند وبه او مهربانند.

 غارت نمايد، مسئله نيست. خيانت كند، حرفي نيست. مثال قتل نفس كند، عيبي نيست. سرقت كند، باكي نيست.
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يكي از مبلغ هاي مهمشان چندين سال قبل درب امامزاده را دزديده بود وبه عنوان عتيقه او را فروخته بود، قضيه كشف 

و به تامينات] پليس[ رسيد، آن شخص را محبوس كردند؛ در تمام محافلشان ذكر آن شخص محبوس بود كه بايد او را 

ه هر قيمت شده مستخلص] آزاد[ كنيم. و اغلب مي گفتند ما كه برحسب امر مبارك مأموريم هر وقت شده، اين بقاع] ب

 بقعه ها[ را خراب كنيم، اكنون اين بيچاره رفته درب او را كنده و فروخته و كاري پيش انداخته!

 تد. وخيلي از اين گونه مطالب با مدرك صحيحه دارم كه شايد بعدها معروض اف

غرض آن است كه حضرات بهائي مالك حسن اخالق و اعمال حسنه را محبت جمال مبارك) ميرزا( مي دانند و حقيقتا 

 سوء اخالق واعمال رذيله را در قبول نداشتن ميرزا ميفهمند.

ي حيله[ سعاز اينرو ممكن است نگارنده را بعدها به يك چشم غضب آلودي نگاه كنند. وبه انواع حيل و دسائس ]مكرو 

 نمايند به طور مستقيم و غير مستقيم خسارات مادي و معنوي به نويسنده وارد كنند.

هيهات، هيهات! من وقتي قلم به دست گرفتم، هر چه در دست داشتم، نهادم. واز هر چه بود ونبود، دل شستم. وهميشه 

كري وروحي خود را سيرمي كنم وطنين ذباب] هر چه را قرباني مرام و وجدان خود نموده و مي نمايم و مدارج ترقيات ف

 مگس[ را وقعي نمي نهم. 

 باز  مي ماند  ز راهي كاروان؟   هيچ از بانك   وعالالي   سگان  

 )از مولوي خراساني(

نرسيده، سراغ دارم كه داراي  -كه نه است –ومخفي نماند چند نفر بهائي و بهائي زاده كه عدد آنها هنوز به عدد بهاء 

 حميده فطريه اند.واز هر گونه رذيلتي پاك و منزهند. بلكه فقط بهائي زاده اند واندكي تعصب پدري دارند. اخالق

تنزل عرفاني. در دوره اسالمي خود، به خدائي معتقد بودم ، نه مركب بود وجسم و نه مرئي  نه محل،بي شريك  -پنجم

« ياهلل» در و توانا و حي و قيوم بود. اگر دردمندمي بودم و است و معاني تو غني دان خالق، كه سميع و عليم و بصير وقا

 مي گفتم، مي دانستم به دردم واقف است. بلكه، حسبي من سؤالي علمه بحالي.

 صورت  خوب  آفريد  وسيرت زيبا  اكبر و اعظم  خداي  عالم   وآدم  

 در بن  چاهي  به زير  صخره    صما  حاجت موري  به علم غيب بداند  

 سعدي شيرازي(  )از

رفته رفته بر اثر آداب و عادات و معتقدات بهائيان كه خدا را محصور در قلعه عكا يا ساكن در عمارت حيفا مي دانستند، 

وبراي قضاء حاجت يا اجابت مسئلت خودشان مجبور بودند كاغذي بنويسند يا عريضه اي عرض كنند كه آن عريضه با 

برود و يك ماه جوابش برگردد ، تا بدين واسطه خداوند از دردهاي دل بنده بيچاره اش يك قران تمبر يك ماه به حيفا 

واقف گردد وباالخره نتواند آن رادرمان نمايد: واگر هر كدام از بهائيان متمول] ثروت[ و وسعتي داشته باشند، در مقام 

 او واقف گردد.ضرورت و بيچارگي آن عريضه را به تلگراف تبديل مي نمايند كه زودتر خداي 

من نيز نزديك شده بود به واسطه معاشرت و انس، همين تشبثات ] توسالت[ را بنمايم؛ چه، كه بهائيان در داخله خود، 

 بهائي حقيقي كسي را مي دانند كه به اين عقايد و افكار باشد.

تضر ] در حال موت[ شد، به آقاي نيكو، اغراق نمي گويم ، يكي از معاريف ومتمولين بهائيان سه سال قبل مريض ومح

واسطه محفل روحاني استدعاي تلگرافي به مقام الوهيت خودشان نمودند تا حيات جديد به آن محتضر مرحمت نمايد؛ 

 وباالخره همان محتضر فوت كرد!
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 اين است خرافت بشر كه مي بيند خود ميرزا مبتال به مرض مي شود و رعشه پيدا مي كند، از معالجه خود عاجز است

ورجوع به طبيب مي نمايد؛ ولكن بهائي از همان مرده پوسيده واز قبر و استخوان و آثار وموهاي افنان و اغصان او شفا و 

 صحت مي جويد!!

باري، اين شخص ساده با يك قلب مجروح و دل پرخوني، بيان احوال گذشته خويش را نمود كه حقيقتا افسرده و ملول 

كثير وخساراتت جبران ناپذير است،ولي چون در حقيقت، روز اول به عقيده ونيت شدم، وبدو گفتم اگر چه صدماتت 

 «وَ الذينَ جَاهَدُوا فِينا» ساده خود به طلب حق رفته و به قدم حق مشي نموده، باالخره عاقبتت به خير شد؛ چه كه مراحل

كساني را كه در راه ما مجاهدت كنند به راه هاي : 17سوره عنكبوت آيه « ) لَنَهدِيَنًهُم سُبُلَنا» را پيمودي تا به سرير عز

خويش هدايتشان خواهيم كرد.( جالس شدي. واكنون اسالم وايمان تو خيلي متين و قويم] محكم[ است؛ چون كه تنها 

عقيده آبائي و اجدادي نيست، بلكه تحقيقي است كه به نيروي مجاهده و فحص و تجسس و كسب به دست آورده اي، نه 

 به ميراث.

بلي، اگر از يك چشم گرياني كه چرا عمري را به بطالت صرف كردي و به دست غول راهزن مبتال شدي وچندي از كوثر 

تسنيم) نام چشمه اي در بهشت مي باشد كه مؤلف كوثر را دانسته است( وجنت نعيم محروم ماندي، به چشم ديگر 

 ا تو مي شناسي و معني اسالميت را تو مي فهمي.خندان باش؛ كه اكنون لذت ديانت را تو مي بري وقدر سعادت ر

باري، به قدري كه الزم دانسته، وي راتسليت دادم وبه آمرزش پروردگارش اميدوار نمودم. ودرجلد دوم اين كتاب معرفي 

 آن شخص محترم را خواهم نمودتا ديگران به خود نسبت ندهند و سوء استفاده ننمايند.

ير شد واز آن محيط بدبختي و فساد] بهائيت[ خارج گرديد. ولكن بعضي ديگر هستند آري، اين شخص ساده عاقبت به خ

 كه همان ذلت و پستي را پيدا كرده اند، معهذا شاعر] صاحب شعور[ نشده اند كه خود را نجات دهند.

ي سكر وقمار مدراين مقام يادم افتاد مقاله مبسوطي كه منفلوطي در كتاب العبرات والنظرات در موضوع وخامت عاقبت 

 نويسد وانصافا به قدرت قلم، چنان سحري به خرج داده كه هر كس آن مقاله را بخواند بي اختيار اشكش جاري مي شود. 

وترتيب آن مقاله بدين منوال شروع شده است: شخصي مي گويد در قاهره صديقي داشتم نجيب و فاضل خوش صحبت  

ند وداراي اخالق فاضله بود وبهترين اوقاتم وقتي بود كه درخدمت وخوش اخالق و ثروتمند كه از هر حيث سعادتم

وصحبت او صرف مي شد و فيض صحبتش ميسر مي گشت؛ همه روز برمش] به خيالش[ چون گلشن، و شب ها چراغش 

 روشن و دوستان به دور شمعش جمع بودند.

ل دوباره گذارم بدانجا افتادو بهترين آرزويم اتفاقا مسافرتي  طوالني كرده وقاهره را وداع گفتم، پس از ده دوازده سا

تجديد زيارت و صحبت آن شخص بود، چون اوائل شب وارد قاهره شدم، عشق مفرط اجازه ام ندادفيض صحبتش را به 

شب ديگر واگذارم ، فورا حركت نموده ، روبه خانه اش رفتم به كوچه او كه رسيدم ديدم كثيف وخراب، كوچه اي كه 

ارو بود وچون دل بي غش پاك و طاهر بود، اكنون زباله هاي نكبت و بدبختي در او ريخته به شباك] هميشه  آب و ج

سطوح مشبك در[ خانه اونگريسته، ديدم از قلب سياه تاريكتر است. خانه اي كه هميشه درش باز و آثار نعمت و دولت 

راو نشسته، به طوري با حالت سابقه اش به عكس دراو ظاهر بود، اكنون درش بسته وعالئم فقر ونكبت چون گرد و غبار ب

بود كه انديشه ام فرا گرفت شايد عوضي آمده ام. پس از رفع شبهه، دق الباب كرده، بعد از نيم ساعت طفلي شش ساله 

با لباس پاره پاره كثيف و چراغي ضعيف آمدوگفت: كيست؟ گفتم: بگشا. چون در را گشود وارد دهليز خانه شدم، ديدم 

م بدبختي و مسكنت در اينجا جمع شده، گفتم فالني هست يا نه؟ من يكي از رفقاي سابق او هستم. آن طفل آهي عوال

 سرد كشيد وگفت: اوحاال به منزل نمي آيد. 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

مادرش چون آوازم شنيد و فهميد آشنايم، به پسر گفت تا وارد اطاقم نمود. اطاق مخروبي كه قدري فرش مندرس و 

ا دمبدم شگفت و حيرت افزون تر مي شد. تا مادرآن طفل كه عيال آن شخص بود ، با چادر مندرس حصير در او بود ومر

 وصله كرده وارد اطاق شد وسالمي گفت: جوابش دادم و احوال پرسي ازخود وشوهرش نمودم و سؤال كردم كي مي آيد؟

مي دانست، گفت مي خواهم شرح  يك دفعه آه سردي كشيد وگفت: اگر بيايد اواخر صبح مي آيد. وچون محرم صديقم

ته[ شايس -نكبت و بدبختي خودمان را به شما بگويم كه  چرا آن خانه زيبا و فرش ديبا و نعمت مهيا و عيش مهنا] گوارا

بدين كلبه محقر و زاويه كثيف تبديل شد؛ از وقتي كه شما رفتيد، فالني با بعضي رفقاي مشروب خور رفيق شد، هر شب 

ت مي خوردند وكم كم قمار بازي نيزبه ميان آوردند، شب را تا صبح به شراب وقمار مشغول، وروز را مي آمدند ومسكرا

تا عصر به خواب بود. در نتيجه اعمال شب واهمال] سستي[ روز به هيچ كاري نرسدي و اندوخته را كه سابقا ديده بوديد 

 بيرون خواهند كرد.  تمام نمود. حتي اين خانه نيز رهن است كه همين روزها نيز ما را

گفت: روز ديگر آمدم و آن دوست را مالقات كرده، ديدم چهره اش برگشته ورنگش زرد شده وآثار نكبت  در او پديدار. 

گفتم: چه گويمت كه نمي داني، وچه نصيحتي آغاز كنم كه تو از آن بي خبر باشي،اين چه روزگاري است براي خودت 

 ي، ولي چه كنم كه مبتال شده ام وعادت كرده ام.تهيه كرده اي؟!گفت :راست مي گوي

باري، نمي خواهم شرح مقاله آن نويسنده را كامالبدهم، همين قدر اينجا مورد حاجت بود كه اگر به يكي از بيچارگاني 

لم قكه در ميان اين طايفه رفته و تدريجا به اين روز افتاده است كه خودش واقف نيست، يك صديق كاملي به قوه بيان و 

 بپرسد: اين چه روزگاري است براي خود تهيه كرده اي؟ خواهد گفت :چه كنم كه مبتال شده ام.

اوقاتي كه هنوز با بهائيان معاشرتي نكرده بودم، يك روز با يكي از علماء صحبت از حضرات به ميان آمد، آن شخص عالم 

وخواسته است خداي آنها را مالقات كند واز چون آدم روزگار ديده مجربي بود، فرمود: شخص صديقي به عكا رفته 

ما مبتال شده ايم وتو خودت را مبتالي » عقايدشان آگاه گردد، از همان اشخاص بهائي كه در آنجا بوده اند به او گفته اند:

 «اين امر مكن.

ء است. چه، كه آن اوقات اينقدر من از اين حرف خنديدم وبه يقين مبين مي دانستم اين حرف دروغ محض و صرف افترا

اگر بهائي بودن را نادرست مي دانست ، كسي زنجيري به پايش نگذارده بود، البته بر مي گرديد وتائب مي شد؛ ولي خدا 

مي داند اين عبارت) چه كنم كه مبتال شده ام( را پس از چند سال از يك نفر بهائي، تصريحا و بعض ديگر بهائيان تلويحا 

 م محترم رحمت فرستادم.شنيدم وبه روان پاك آن عال

دو سه نفري هم در بروجرد بودند كه حقيقتا منشأ انقالبات شدند ودر طريقه ضاللت وارد بودند كه نه تنها صدمه معنوي 

مادي آنها به مردم بروجرد رسيد و قريب شصت هزار تومان از مال اهل بروجرد و رشت كه منجمله قريب دو هزار تومان 

 د، بلكه به خودشان هم ظلم كرده وهنوز گرفتار وخامت عاقبت خويش هستند.از خودم بود، تلف كردن

وشايد اگر از آنها نيز پرسيده شود:اين چه شقاوت و بدبختي است براي خودتان مهيا كرده ايد؟ در جواب بگويند: چه 

 كنيم كه مبتال شده ايم.

 تنبيه

عموما وعالم اسالمي خصوصا، مبتال به يك دسيسه هاي برارباب دانش و بصيرت پوشيده نماند كه مدت ها است شرق 

تاريك وسياست هاي باريكي شده كه آن سياست هاي مشئومه] شوم[ وآن دسايس مذمومه، چون باد سَموم) باد 

زهرآگين، بادگرم( شجره مباركه وحدت ملي را مي جنباند و او را به استقامت اصلي نمي گذارد. گاهي او را چون صرصر 

جهنمي[ شديد به جهنمي متمايل مي كند تا جمعي كه در ظل ]سايه[ او آرميده اند، از سايه همايونش محروم ]بادهاي 
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شوند واز ظل ظليلش ) سايه انداز( خارج گردند. و گهي به نحوي ديگر متوجهش مينمايد تا جمعي ديگر را مندهش] بي 

مي آيد و وحدت ملي را دچار زحمت مي كند، و هوش[ ومضطرب نمايد. زماني معارضه] اختالف[ سني و شيعه پيش 

 هنگامي مبارزه هنود] هندي ها، منظور غير مسلمان[ و مسلم جلوه مي كند و شرق را تهديد مي نمايد.

كس كه اندك مسافرتي به شرق كند، مي بيند هر روز چه خداياني از سرادق] پرده[ غيب به عرصه ظهور پا مي نهند، 

 آن سياست مبعوث مي شوند!!  وچه انبيائي براي تقويت

اين است كه نگارنده، از نقطه نظراجتماعي و مصالح وطني و وحدت ملي به نگارش اين كتاب مبادرت نموده، وچون مي 

بايد آب را از سرچشمه جلوگيري نمود ونگذارد سيلي تشكيل شود وبنياني را براندازد، از اين رو نخست علت اصلي 

مطرح  -كه يكي از مصاديق آن فلسفه كلي است –را نگاشته، سپس طريقه بابي وبهائي را فريب خوردگان و فريب زدن 

بحث نموده، با استقصاء] تحقيق وتقحص[ كامل كه از كتب و كلمات آنها)حتي بيشتر از خودشان( پيدا نموده وبا اطالع 

موده وبا كوچك وبزرگ وزن ومرد و وافي كه بروحيات و آداب وعقايد آنان حاصل كرده واغلب دنياي بهائيت را سير ن

وضيع ] پست[ و شريف ورئيس ومرئوس وبنده و موالي آن ها مالقات وصحبت داشته، اسرار خفيه و دسائس مخفيه و 

طرز مغالطه و محاوره آنان را كامال به دست آورده، كه چسان مرغان معصوم هواي عزت و رفعت را به دام شوم ذلت و 

نوع تور و قالب دروغ و تقلب را مي اندازند كه ماهيان بحر وحدت را صيد نمايند، اين كتاب را نكبت وارد مي كنند وچه 

تدوين و تأليف نموده، تقديم عالم اجتماعي مي كنم. وعمده نظريه انتباه] آگاهي[ و تذكر بهائي زادگان بيچاره است كه 

به جهتي بي دليل ميل نكنند و عاشق بي « توارثان الحب و البغض»اين غفلت  را از پدر خود به ميراث گرفته وبه حكم 

جهت نشوند. واز جهت ديگر با دالئل مسلمه مشهوده، اعراض] روي برگرداندن[ ننمايند ومبغض نشوند وترك تعصب 

كنند. وهمين قدر تصور نمايند واحتمال بدهند كه شايد آباء و اجدادشان فريب خورده باشند. ويا اگر عمرشان وفا مي 

به تناقض گوئي ها و خلف وعده هاي ميرزا و ميرزاعباس واقف مي شدند، مانند سايرين كه فهميدند و برگشتند  كرد و

 بر مي گشتند ونادم مي شدند.

ونظريه ديگرم آن كه برادران اسالمي كه مضرات اينگونه تاسيسات وعنوانات را يافته وبه خوبي احساس كرده اند كه 

استقالل و عظمت وطني سمي هالك كننده تر از سم تشتت و اختالف نيست،ودرياقي] دواء[ امروزه براي عالم اسالمي و 

نافع تر از داروي توحيد و ائتالف نيست، اين نغمه را گوش ندهند؛ و لو از هر حلقومي باشد، و پيرامون اين بساط نگردند، 

و متفحصي بتواند در مدت ده سال معاشرت ولو به هر دستي تمهيد] آماده[ شده باشد. وگمان نمي رود هيچ حقيقت جو 

 با اين طائفه، به قدر اين كتاب اطالع وبصيرت به احوال و اخالق آنان پيدا كند.

اين است كه من مدتي سرمايه عمر خود را تلف نموده، براي آنكه ديگران را از تجسس وتفحص اين مسائل مستغني و 

ار با حضرات، محرميت كامل حاصل نموده و براسرار و منويات آن ها بي نياز كنم، به زحمات بسيار و رنج هاي بي شم

 واقف گرديده، و به نگارش اين كتاب موفق شدم.

 قطب ظالل –قطب شمال 

چنانكه برقارئين محترم مخفي و پوشيده نيست كه كشف يك سلسله مطالب مخفيه وفهم يك رشته حقايق مستوره 

و جلسه وچهار جلسه معاشرت وصحبت با افرادشان ممكن نبود، واگر كسي اين طايفه بابي و بهائي، به يك جلسه ود

چون نگارنده مي خواست حقايق را به طور وضوح و روشن به دست بياورد، ناچار بود از اينكه با حضرات محرم شود كه 

 مطالب مرموزه مستوره] پنهان[ را از وي نهفته ندارند.
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مردمان سطحي خواهد بود؛ كه درباره چنين شخص كنجكاور و متفحصي]  ومحرميت حضرات نيز مستلزم سوء تفاهم بعض

جستجوگر[ كه نقطه نظرش كشف يك سلسله حقايق است، بعض انديشه هاي ناصواب وخياالت باطل نمايند. واز آن 

اء رطرف نيز آن كسي كه چنين مقصدي را در نظر گرفته، مجبور است بدين كيفيات تن دردهد كه در معرض غيبت يا افت

 مردمان بي خبر واقع شود.

اين است كه نگارنده در اين سبيل] راه[ ، از هيچ وهمي نينديشيده، واز هيچ مانعي نهراسيده، حتي مال و جان خود را 

نيز وقعي نگذارده) چنانكه مقداري از اموال وامالكم را دراين اثناء ديگران خورده اند و فرصت اعتراض نيافته ام( تا 

ق شده و تا نقطه قطب ضالل]گمراهي [رفتم. وحقيقت فالسفه ضاللت و فريبندگي و فريب خوردگي را يافته بحمداهلل موف

و قدري از معلومات ومشاهدات خودرا به رشته تحرير درآورده، تقديم عالم انساني نموده ام. واگر كوتاه نظران ايراد 

ال و امالكش را ديگران بخورند وخودش به دنبال اكتشاف نمايند كه چرا انسان خود را در معرض خسران وارد كند كه امو

اينگونه مسائل رود، مي گويد: خيلي اشخاص براي كشف قطب شمال به يمين عزم واراده رفته اند وجان خود را درآن 

 وادي تلف كرده اند، شايد نفع موهومي از اكتشاف او عايد عالم بشري شود.

و يقين كشف ننمائيم وحقايق را واضح و روشن نگردانيم ؟! تا عامه بشر به خدعه پس چرا ما قطب ضالل را به نيروي علم 

 و فريب غوالن راهزن مبتال نشوند واسير موهومات نگردند، ودر قرن نوراني از ترقيات طبيعيه محروم نمايند.

 خاتمه

لغزشي در قلم رفته به عين اغماض  جلد اول كتاب ما به پايان رسيد واميدوارم قارئين محترم به دقت بخوانند واگر خطا و

]چشم پوشي[ نگرند. وبهائيان نيز از نگارنده ملول نشوند كه چرا نشر عقايد و مرام خويش را نموده و قدري پرده از روي 

 كار برداشته ام و يا در حين نگارش احترام زيادي به ميرزا ننموده ام.

ود و وي را در دعاوي خود صادق ندانست، البته او را شخص بزرگ بديهي است كسي كه به الوهيت ميرزا قائل و معتقد نب

و محترمي نمي داند كه از او خيلي احترام كند ودر نگارش خود جمال قدم يا اسم اعظمش بخواند. خدا گواه است آن چه 

في نمي كردند، را كه نوشته ام عقيده قلبي ومرام باطني خود بوده، و اگر بهائيان مرا در رديف خود وعقيده خود معر

 شايد از نشر مرام خود نيز خودداري مي نمودم.

واكنون نيز مي گويم: هر گناهي كه از بشر صادر شود، ولو كبيره موبقه] مهلك[ باشد، قابل آمرزش عندالحق و معذرت 

 است عندالخلق است. مثال اگر به كسي تهمت زنند كه سرقت كرده وآن شخص متهم، از تبرئه خود عاجز شود، ممكن

بعضي عقال محملي براي سرقتش فرض كنند كه از غايت افالس] فقر[ و اضطرار اين گناه را مرتكب شده و خداوند نيز از 

او درگذرد. ويا از كسي فسقي قبيح تر و گناهي رذيل تر ]پست تر[ صادر شود، ممكن است در واقع ونفس االمر ابتالئي 

 داشته كه عالجش ارتكاب آن فسق بوده.

اگر انساني عمدا ولو يك ساعت باشد گوسفند شود يا خر گردد و زيربار چون خودي رود، چه احتمالي عقال درحق او اما 

 مي دهند كه تبرئه شود؟!

لهذا اگر بهائيان نسبتي به نگارنده دهند كه يك روز يا يك ساعت حقيقتا و عقيدتا جزء گوسفندان ميرزا بوده ام ، 

بم را باور نكنند ،كالم خود ميرزا را به آن ها يادآور مي شوم و به همان لحن مليح اشاره جداتكذيب مي كنم. واگر تكذي

 مي كنم كه مي گويد ومفادش اين است:

هر كسي حقيقتا گوسفند) اگر گوسفند به لفظ بهائي تبديل گردد، عين كالم ميرزامي شود) مؤلف( شد، آدم نمي شود »

 «گشت، روز اول گوسفندنبوده است. و هر كه آدم شد واز گله گوسفندان جدا
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 باري، غرض اين است كه من هيچ وقت بهائي نبوده ام وخيلي هم افتخار مي كنم.

يكي از بهائيان شنيده بودآن شخص بروجردي ساده كه در اين چند ساله بهائي شده بود برگشته است، خيلي تعجب مي 

بهائي نمي شوند، واگر هم شدند، بر مي گردند، چرا كه آقا كند ومي گويد: بايد از بروجردي ها  مايوس شد، چون كه 

 جمال هم كه بروجردي بود، باالخره برگشت. 

ونگارنده اين افتخار را براي همشهري هاي خود دراين كتاب به يادگار ذكر نمودم كه به ساكنين بروجرد اين بشارت 

 شود و به كلي از آن ها مأيوسند.رابدهم كه الحمدهلل حضرات تصديق دارند كه بروجردي بهائي نمي 

باري، جلد اول كتاب تمام شد وچون عقيده نگارنده آن است كه كتاب مي بايد منزه از هر گونه تملق ،ومبرا از هر تقريظي] 

تعريف از كتاب[ باشد، وكتاب بنفسه خود مقرّظ ]ستوده و ممدوح[ ومعرف خود شود و مطلوب ارباب نظر گردد، از اين 

ء اعالم و حجج اسالم وارباب نظر وآزادي خواهان وآنان كه عالقه مفرطي] بسياري[ به تربيت بشر دارند ودرحين رو از علما

طبع اين كتاب تقريظ نوشتند و يااظهار واراده نوشتن  فرمودند، تشكرات قلبي نموده وبراي غرض فوق وضيق] اندك 

 طالعات ناظر محترم شرعيات را مي نگارم.بودن[ صفحات از درج آن تقاريظ معذرت خواسته وفقط حاصل م

 ح.م حسن نيكو
از مندرجات اين كتاب جليل و مباحثات ومذاكرات خود اينجانب كه در مجالس عديده، سيما] مخصوصا[ در قزوين با 

رؤساي اين فرقه نموده ام، چنين معلوم مي شود كه اين جماعت هميشه براي جلب ارتزاق و جمع ثروت از جهل مردمان 

بعضي از بزرگان دقت شود، مانند فاضل بي نظير، آقاي ميرزا ساده لوح بي خبر استفاده مي كردند. و چنانچه در احوال 

اين كتاب ارزمند را مي توانيد از انتشارات راه نيكان تهيه « ) كشف الحيل»عبدالحسين ملقب به آيتي صاحب كتاب 

 نمائيد( كه الحق آن كتاب نيز مقام ارجمندي را در هدايت جاهالن به احوال و اسرار اين طايفه حاوي است.

خود صاحب اين كتاب فلسفه نيكو كه يكي از بزرگترين فضالء و دانشمندان اين دوره وعصر به شمار است؛ چنانچه و

اينجانب هر دورا مالقات ومراتب علم و فضلشان را سنجيدم.اين فضال  عاليقدر فقط و فقط براي تحقيق و تفتيش از 

وحيل آنها، مدتي عمر عزيز را صرف كرده، تا آنكه به  احوال اين گمراهان و گمراه كنندگان و كشف اسرار و دسائس

توقيعت الهيه موفق شوند وتوانستند كه نتيجه زحمات خود از صحراگردي و دريانوردي، براي هدايت جاهالن وكساني 

 اِنً»كه صداي دهل را از دور شنيده، نعمه داودي تصور مي كنند وغافل از اينكه اگر اندكي نزديك شوند، مصداق آيه 

 ( را خواهند شنود، اين دو كتاب را نوشته ، نشر دادند.67سوره لقمان آيه «) اَنكَرَ االَصوَاتِ لَصَوت الحَمِير

 بالجمله اميدوارم مؤلف محترم، جلد دوم كتاب فلسفه نيكو را شروع نمايند و در عهده تعويق نگذارند.

حصر به تهذيب اخالق و تربيت بشر وخدمت به نوع مي ولي برعشاق علم ودانش و كساني كه نتيجه وجود انساني را من

دانند، الزم است كه از اين تاليف و مؤلف قدرداني كرده، موجبات ترغيب و تشويق معظم اليه را فراهم نمايند تا بتوانند 

 قدم هاي بزرگتري براي طبع ونشر جلد دوم ان كتاب بردارند. 

 سيد حسين قزويني حائري

 ابط نجل آيه اهلل صاحب ضو
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 رانیا در تيبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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