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 امتزاج سياست با روحانيت 

 قاجاريه بر سرير سلطنت البته بر قارئين محترم مخفي و پوشيده نيست كه پس از دوره سلطنت كريم خان زند، چون

جلوس نمودند وعواقب دولت افشاريه وزنديه را ديده بودند، كه با آن سلطنت و قدرت چندان دوام و امتدادي پيدا 

نكردند، پيوسته در نظر داشتند به هر وسيله و نيرنگي شده است سلطنت خود را امتداد دهند و تاج و تخت كيان را 

 ند.درآل قاجار مخلد وپايدار نماي

بهترين طرزي را كه براي نيل به اين مقصود اتخاذ نمودند، آن بود كه سياست را با روحانيت امتزاج دهند؛ وليكن چون 

قاجاريه مانند صفويه نبودند كه اندوخته هاي علمي و سرمايه روحاني داشته باشند تا بتوانند چنين مقصودي را تكفّل 

د، اين بود كه باالخره نه سياست را به بساطت اوليه خود گذاردند، و نه ]سرپرستي[ كنندواز عهده چنين امري برآين

روحانيت را به تقديس وتنزيه اصليه نهادند. بلكه آن را در اين آميختند واين را در او ريختند. وچون علمي وافي نداشتند 

د. ونه قدرتي كافي كه آن را از اين كه مقصود را به انجام رسانند، اين بود كه امور روحانيت و سياست، درهم و برهم مان

 تجزيه نمايند و نه عزمي شافي كه اين را ازآن تصفيه بدارند وبه حالت اوليه خود گذارند.

آري، وقتي كه فتحعلي شاه ،حُسن سياست يا كمال روحانيت خود را درآن دانست كه ريش را خيلي بلند كند وكفش 

سيله قفقاز را نگاه بدارد، نتيجه همان هياهوهامي شود  كه شد؛ وفايده صاغري) كفش مخصوص علماء( بپوشد، تا بدين و

 همان صدمات مي رسد كه رسيد.

وقتي كه خاقان مغفور، مملكت ساسان را بدين آمال كودكانه، ملك زرخريدي خود تصور كند وآن را در ميان اوالدۀ خود 

در ميان حشمت الدوله و حسام السلطنه وشيخ علي بخش و تقسيم نمايد، همان ملوك الطوايفي و شاه بازي هائي كه 

ق در كرمانشاه ومالير و بروجرد ايجاد شد كه باالخره غالمحسين خان سپهدار را براي رفع غائله و  6421ميرزا در سنه 

 اصالح شاهزادگان فرستادند.

طويلي ريش را مورد نظر  وقتي كه فتحعلي شاه از اصول مملكت داري و تجهيز قشون و توسعۀ معارف، همان عريضي و

وانديشه قرار داد، نور ديده ومرباي او آقا علي شاه ظل السلطان هم به دويدن و روي تخت نشستن را سكه ابدي سلطنت 

خود مي دانست، كه به محمد شاه پيغام دهد من به تخت سلطنت نشستم و كار گذشت و در مدت چهل روز هفتصد 

 انه دولت تلف كند!!هزار تومان نقدي، سواي جنس ، ازخز

وقتي كه فتحعلي شاه از مبادي سلطنت و اصول دولت وعمران مملكت توسعه فالحت آنقدر غفلت نمود كه يك اروپائي 

سيب زميني به طهران آورد واين پادشاه كامل را به نتايج و فوائد آن آگاه ساخت كه اين غذاي ماكول است وجلوگيري 

ند، خوب است مقرر بداريد در ايران زمين او را زراعت كنند، در جواب گفت چقدر از قحط و غال ]تنگي و سختي[ مي ك

پول مي دهيد تا مردهم او را زراعت كنند؛ وآن شخص خارجي چنان مبهوت ماند ودر انديشه فرو رفت كه اين چه 

امه تركمانچاي در پادشاهي است غافل و چه زمامداري است جاهل!! نتيجه آن مي شود كه معاهده تركمان چاي) عهد ن

. ق بين ايران به سلطنت فتحعلي شاه قاجار و روسيه تزاري منعقد گرديد.( واقع شود. بلكه طرح معاهده ه 6421سال 

ميالدي چون به حقيقت بنگري در آن روز ريخته شد. آري، تقواي سياسي خاقان و اشتياقش به مدارس و صحبت  6091

قمري پس از فتحعلي  6420شاه) محمد شاه سومين پادشاه قاجاريه در سال اهل علم باعث گرديد كه فرزندش محمد 

 شاه به سلطنت رسيد( نيز يك مرحله ترقي كرد واز شريعت به طريقت رسيد ورخت خود را از مدرسه به خانقاه كشيد.

دوره محمد شاه(  ودر نتيجه مريدي ومرادي، زمام ايران را به دست حاج ميرزا آقاسي) ميرزا آقاي صدراعظم ايران در

داد كه به سوء سياستش، قضيه باب بدينجا رسيد. وخيلي اشخاص ديگر هم سربلند نمودند . من جمله يكي از مراشد 

نقشبنديه دعوي اشراق و كرامت نمود. و مخدومقلي خان تركمان ) مخدومقلي تركمان در ميان قبايل اراضي گرگان 
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طنت محمد شاه قاجار سربه عصيان عليه حكومت مركزي برداشت كه با ق سل ه 6421حكمرواو مكانتي داشت در سال 

لشكر كشي حكومت پناهنده شد.( و جمعي ديگر به او گرويدند و وي را ) مانندميرزا( تصريح به اسم نمي كردند و 

ويده و او گر تعظيمآله )ايشان( مي گفتند. وبسياري مناجات واشعار تركي از او نازل گرديد. وتركمان ككالن و يموث به

در نواحي استرآباد] گرگان فعلي[ به فساد پرداختند . ودولت محمد حسين خان سردار ايرواني و اميرتومان را به ده هزر 

سوار و پياده عازم استرآباد نمود كه مخدومقلي خان ديد تاب مقاومت ندارد، پسر خود را با مرشد معروف با ايشان روانه 

 گرگان نمود.

بعد از واقعه تحصن او به  6422به حكومت كرمان منصوب گرديد ودر سنه  6426ان محالتي كه در سنه وهمچنين آقاخ

قم اطمينان يافت و به شاه عبدالعظيم معتكف و عماه سبز به سر گذارد، حاج ميرزا آقاسي وي را احضار به طهران و نزد 

هل و عيال به مكه رود؛ پس از حصول اجازه محمد شاه شفاعت كرد ومرخص گرديد. پس ازچندي اجازه گرفت كه باا

باعائله و فاميل خود به بغداد رفت و درآنجا تهيه مقدمات ديد و اسب و سوار خود را مرتب نمود ودر اوايل ماه رجب به 

طرف كرمان رفت وچون در كرمان طايفه اسمعيليه وعطاء اللهي بودند، مقاصد خود را انجام دهد؛ وآن وقت فضلعلي 

باغي حاكم كرمان وبهاء الدوله حاكم يزد بود فرمان دولت به هر دو مي رسد كه او را ممانعت كنند؛ باالخره پس خان قرا

از تلف شدن اسفنديار خان برادر فضلعلي خان در دشت آب و قلعه مشر هفت فرسخي كرمان چون ديد مقاومت با دولت 

 ه، واز راه بيابان به قندهار واز آنجا به هندوستان رفت.نتواند ، از قلعه بيرون آمده راه بم و نرماشير پيش گرفت

]مردم بردين حاكمان خودند[ وقتي كه سلطان رفت و زمامدار مملكت، سياست « الناس علي دين ملوكهم»آري، به قاعده 

 كودكانه را در نظر بگيرد، متفكرين مملكت نيز در عوض خدمات فائقه، حركات نااليقه مي كنند.

 «فشيمه  اهل  البيت   كلهم   الرقص  رب البيت  بالدف  مولعا اذا  كان »  

 اينجا است كه نگارنده، قارئين را بدين كلمات برجسته كه در كتاب راه نو ديده ام تذكر مي دهم.

 (هر ملت مسئول مصائب خويش است.6)

 (مصائب امروزي ميوه هاي اعمال ديروزي است.4)

 او توليد مي كند.(سرنوشت يك ملت را اعمال وافعال 1)

 (اعمال و افعال محصول تربيت اجتماعي است.2)

 (تربيت قبل از تولد شروع مي شود و تأثيرات آن پس از مرگ نيز پايدار مي ماند.2)

 (سعادت و بقاي يك ملت متناسب با درجه تربيت او است.1)

 (تربيت صحيح ضامن سعادت فردي و اجتماعي است.1)

ر] محمد شاه قاجار[ همان حكايت بازي] شاهين[ بود كه روش كيك دري را آرزو نمود وچون باالخره حكايت خاقان مغفو

 چندي خواست آن روش را بياموزد هنوز او را نياموخته كه روش خويش را فراموش كرد.

غرض آن است كه در عصر او به واسطه اختالط و امتزاج روحانيت باسياست، مملكت ايران يك حاالت غريبه وطرز 

صوصي به خود گرفت و چنان آشفتگي هاي مملكتي و غفلت پادشاهي به عروق و اعصاب اهالي مملكت مستولي بود مخ

كه در دوره قاجاريه به هر مغزي كه جزئي فكري داشت وبه هر دماغي كه اندك توسعه اي دارا بود، خيال اصالح و تجديد 

اين قبيل افكار در دماغ هاي اشخاص مختلفه، به صور  هر دو قوه) سياست( )روحانيت( خطور مي نمود. وبديهي است 

گوناگون جلوه گر مي گشت. مثال اشخاصي كه بر بساط روحانيت محضه] ناب[، مانند حاج شيخ احمد احسائي) شيخ 

ق ( مؤسس فرقه شيخيه معتقد بود كه واسطه امام و مردم، شخص مقربي است به نام ركن  ه 6424-6611احمد احسائي )

ق(  ه 6420-6464اين را در كنار سه ركن خدا و پيغمبر وامام قرار داد.( و حاج سيد كاظم رشتي) كاظم رشتي)  رابع و
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اصال مستشار روس در لباس روحاني بود وشاگرد احسائي كه ياوه هاي او مشهور است حاج محمد كريم خان وعلي 

در ايشان به صورت روحانيت محضه جلوه گر مي شد محمد شيرازي باب از شاگردان او بودند( جالس بودند، آن افكار 

وهمن تجديد واصالح را به وجه امتياز در عقايد و آداب آغاز نمودند. واشخاص ديگر مانند سيد باب وميرزا] حسينعلي 

نوري[ و] يحيي نوري[ صبح ازل به ترتيب و روش ديگري در اين فكر افتادند. وگروه ديگر مانند مرحوم سيد جمال 

شمسي( مدتي در نجف اشرف درس خوانده سپس به  6412 – 6461اسدآبادي) سيد جمال الدين اسدآبادي ) الدين

هندوستان و مصر وايران و افغانستان و تركيه عثماني فعاليت نمود. ميرزا رضاي كرماني كه ناصرالدين شاه را ترور كرد 

ق( به دليل هم نشيني با شيخ محمد  ه 6162 -6419ني )از مريدان او بود.( ميرزا آقا خان كرماني) ميرزا آقاخان كرما

جعفر و شيخ احمد روحي فرزند شيخ جعفر تمايالتي نسبت به بابيت پيدا كرد. بادختر يحيي صبح ازل ازدواج نمود و 

 -6429باالخره به اتهام بابي بودن درتبريز اعدام شد.( ومرحوم حاج شيخ هادي نجم آبادي) شيخ هادي نجم آبادي )

ق( از روحانيان عصر ناصري و مظفري قاجاريه، شاگرداني داشت كه از رجل مشروطيت بودند از جمله علي اكبر  ه 6149

دهخدا، عالمه محمد قزويني ،ملك المتكلمين ، ناظم االسالم كرماني مي باشد.( از راه ديگر بدين فكر متوجه شدند. 

و سايرين از موضوع بحث ماخارج است، فقط به نقشه خياليه  وچون خياالت مرحوم سيد جمال الدين وميرزا آقاخان

 باب مي پردازيم و مي گوئيم: 

چون باب به همين خيال افتاد كه امور شرع و اسالم را كه به عقيده او درآن روز خيلي درهم وبرهم بود اصالح وترميمي 

نمايد ) البته هدف علي محمد باب اين انگيزه  كند، وشايد امور روحانيت را با اصول سلطنت و مملكت داري تزويج و توام

هانبود واز متون موجود در اين باره اين اهداف استخراج نمي شد كه علي محمد باب با اين اهداف فتنه را برپا نموده 

است( وبديهي است چنين آرزوئي در خور يك شخص عميق منور الفكر دورانديش است، نه هر شخص بوالهوس بي فكر، 

الي سزاوار يك شخص فكور مهمي است كه بتواند انجام دهد ويا زمينه اي براي ديگران مهيا سازد، نه يك وچنين خي

ادم مذبذب بي فكري مانند باب، اين بود كه درآغاز شروع چنين فكري، مانند همان جوان سلحشور چرخ باز تيراندازي 

ه و كوس رعد دالوران نشنيده بود، از هجوم كه سعدي در گلستان خود حكايت مي كندكه چون جنگ زورآوران نديد

دو هندو كه يكي با چوبي وديگري با كلوخ كوبي حمله نمودند، چنان از دستش تيروكمان افتادو لرزه اش بر استخوان 

،كه نه او را نيروي قرار بود ونه طاقت تحمل و اصطبار] صبر و شكيبايي[ ماند؛ سيد نيز چنان خود را گم كرد، كه گاهي 

ه خود را حاشا كرد و گهي در باالي منبر شيرازتوبه نمود. چنانكه پيرمردهي ده سال قبل هم به خاطر داشتند . گفت

وباالخره اين لقمۀ بزرگ چنان گلويش را گرفت كه نه توانست فرو دهد و نه قدرتي داشت كه بيرونش كشد. چه ، كه اين 

را بلند كند. اين فكر، بلند تر از آن بود كه دماغ ضعيف اينگونه عمود بزرگ، بزرگتر از آن بود كه دست ناتوان باب او 

اشخاص سست عنصر بدان راه جويد. از اين جهت در بدايت] اول[ امر چون خود را ذكر خواند وديد نتيجه حاصل نگشت، 

ا دفعه سوم خود ر دوباره خودرا باب اهلل ناميد، شايد بدين وسيله به مقصود برسد. وديداز اين هم ثمره اي ظاهر نگشت،

نايب خاص امام شمرد. وبرخورد كه اين هم موصل] وصل[ به مقصود نشد ،دفعه چهارم خود را قائم موعود دانست، 

 د.را بلند نمو« اني انا اهلل»وفهميد كه اين نيرنگ نيز رنگي به خود نگرفت ،دفعه اخير خود را رب و خدا ناميد. ونغمه 

مختلفه نمود واين قدر نغمات متبانيه] ضدهم[ متناقضه ]ناقض هم[ سرود كه نه خود غرض اين قدر از اينگونه دعاوي 

فهميد چه مي گويد، نه اتباع و پيروان او فهميدند چه مقصدي در نظر دارد. فقط طوري شد كه ازدحام غريبي پديدار و 

ه نگيني بار، مبتالبه جنوني شد كه بآشوب عجيبي نمودار گرديد. و در اين اثنا خود باب نيز به واسطه تهاجم افكار و س

 هيچ وجه نتوانست مقصد خود را افهام كند يا منظور خويش را اجراء نمايد.
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بلكه در نتيجه همين گفت وگوها و قيل وقال و هو وجنجال، كار به قتل و قتال كشيد و باب گرفتار گرديد. وهر يك از 

ده مي شد كه چه مي گوئيدو چه منظوري داريد، هر يك چيزي مي اتباع او هم هر گاه گرفتار مي شدند و از آنان پرسي

گفت و از هر حلقومي آوازي بلند مي شد؛ كه انسان متفحص] جستجوگر[ نمي توانست منظور و مقصود اين نهضت را 

بفهمد. يك دسته ديگر هم براي فحص و تحقيق رفته و در مقام كنجكاوي و تجسس برآمده بودند؛ دسته ديگر هم 

ا شيخي بودند و به ركن رابع و صحبت هاي جديد حاج شيخ احمد] احسائي[ وآقا سيد كاظم]رشتي[ آشنا بودند؛ اساس

وباب وذكر و قائم او مهدي رامفهوما جز قائدي روحاني نمي دانستند. وچندان استيحاشي ]وحشت ، رميدگي[ ازاينگونه 

، براي تيمن و تبرك و درمان دردمندي خود تعقيب دعاوي نداشتند .وگروهي ديگر هم كه عوام بهت] حيرت[ بودند

كرده بودند؛ اين بود كه در نتجه قيام باب كه هنوز اصول و مبادي و غرض خود را به طور مستقيم و منجز ]تمام شده، 

تحقق يافته، انجام شده[ بيان ننموده، بلكه بياني هم نازل نفرموده بود، يك چنين جمعيتي بالطبيعه تشكيل گرديد. 

 -6601وچون باب به واسطه سوء سياست حاج ميرزا آغاسي ) حاج مال عباس ايرواني معروف به حاجي ميرز آقاسي ) 

ق( آخرين صدراعظم محمد شاه قاجار كه پس از قتل قائم مقام فراهاني به فرمان محمد شاه به اين مقام رسيده  ه 6412

. ق فتنه خود را ه 6419به صدارت رسيد وعلي محمد باب در سال ق  ه 6426بود. وي فردي نااليق وبدنام بود. در سال 

ق به  ه 6411ق توسط حاكم شيراز دستگير و زنداني مي شود وميرزا آغاسي او را در سال  ه 64164علني نمود. كه در 

لدين شاه به ق محمد شاه فوت مي كند و ناصرا ه 6412تبريز فرستاده در قلعه چهريق ماكو زنداني مي كند ودر سال 

حكومت مي رسد و ميرزا تقي خان امير كبير به صدارت اعظمي ايران مي رسد.( در قلعه ماكو محبوس و باالخره مقتول 

گرديد واز جامعه بي علمي كه هميشه ايمان به غيب دارند جدا گرديد و دست متفحصين] جستجوگران[ وحقيقت جويان 

فرصتي براي مغرضين كه در حقيقت شركاء اين كمپاني بودند، پيدا گرديد.  از دامن شهود ودانش كوتاه شد ، از يك طرف

والقائات بي اصل و كرامات بي اساس براي باب ذكر نمودند. وقلوب آن جمع را مخدوش كرده، فريفتۀ كماالت و معجزات 

 مجعوله منقوله بي اساس باب كردند.

ي روند و اين صدا نيز در فضاي ايران پر شده بود، بالطبيعه واز طرف ديگر هم جمعي كه كوركورانه دنبا ل هر صدائي م

دنبال او رفتند و قضيه را تعقيب نموده، بلكه چيزي بفهمند و حقيقتي را دريابند. وبديهي است كه در اين مورد هيچ 

مان وليكن ه كس از قائد و رئيسي كه خود نمي داند چه مي گويد و نمي فهمد كه چه مي طلبد، چيزي نمي تواند فهميد .

حس حقيقت جوئي و عاطفه كنجكاوي درآنان با اينكه در وادي سعي و طلب وامانده و ناتوان شده بودند، موجود و 

 متمكن بود؛ و پيوسته آرزومند بودند شايد پرده ديگري نمودار و جلوه ديگري پديدار شود.

هر كسي كه در فن فريبندگي و مغالطه چاالك  اين جاست كه يك ميدان وسيعي براي شيادان وحقه بازان مهيا مي شود.

تر وچابك تر باشد، گوي مراد را مي ربايد و گوسفندان پراكنده بدون صاحب را تصاحب مي نمايد. چنانكه اگر كسي 

تاريخ انقالب هند را بخواند، مي داند كه در موقع انقالب هند، چه شيادن در واليات هندوستان چه حقه هاي عجيب و 

كار بردند وچه طرح هاي بديعي ريختند؛ كه منجمله يك نفر شياد، شاهزاده مصنوعي ايراني شد و زمام امور  غريبي به

آن ايالت را مدت ها به دست گرفت . وكسي كه خود را براي اين مقصود مهيا نمود وكمر همت بربست، ميرزا] حسينعلي 

وحشمت را بهتر از باب مي دانست، وتقريبا هم چندين  بهاء[ بود. وچون ميرزا مذاق امراء و حكام و خداوندان سطوت

سال در ظل كلمات ودعاوي غير مستقيمه باب تربيت شده بود. اين بود كه كم كم آهسته آهسته در بين اصحاب باب 

 زمزمه ها نمود و بناي تعليمات را گذارد. 

ان باشيم و اين طور  وآن طور رفتار كنيم ؛وگهي گاهي به طور نصيحت و اندرز القاء مي نمود كه ما بابيان بايد چنين و چن

به طور اجتهاد كلمات باب را تعبير و تفسير مي نمود كه مقصود او چنين و چنان است . معهذا به طوري كه مي خواست 
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موفق نشد؛ زيرا مركزِ منصوص] نصب شده[ وجانشين مخصوص باب] يحي صبح[ ازل بود. والبته حرف او در جامعه بابيان 

ثرتر از ميرزا] حسينعلي [ مي بود؛ از اين جهت ميرزا در نظر گرفت كه داعيۀ آغاز كند ومدت ها مشق همين كار را مؤ

نمود تا باالخره بعد از بيست سال مدعي شد كه من يك شخص ديگري هستم كه آمده ام شرايع ومبادي باب را كه هنوز 

شرايع ومبادي جديدي بياورم .ودر اين زمينه هم از كلمات  اجراء نشده، بلكه در بين منتشر نگرديده است، نسخ، و

متباين ومتضاد باب كه سه پهلو و چهار پهلو بود و مانند الستيك از هر طرف كشيده مي شد ، شواهد و دالئلي براي 

 خود اقامه نمود؛ كه اكنون ما را مجال ذكر آنها نيست.

فزونتر از استعداد وحوصله او بود، مانند يك آدم ديوانه به نظر  باب هم چنان كه اشاره شد به واسطه تهاجم افكار كه

مي رسيد، چه كه انسان عاقل هر مقصدي كه دارد اعم از صحيح يا باطل، آن را مي گويد و آن مطلب را تعقيب مي نمايد؛ 

بر د. گاهي خو ليكن هر شخص غير عاقل به يك حركت مستقيم مشي نمي كند و يك منظوري را كامال تقاضا نمي نماي

 را نگفته، جمله را قطع مي كند و گهي مراد را نيافته، مطلوبي ديگر در نظر مي گيرد.

چنانكه از عبارات آينده، درجات فضل و كياستش معلوم و مبرهن ] واضح[ مي گردد. اما جناب ميرزا] بهاء[ كه نمي دانم 

ه كه ميرزا عباس او را هم اوالد ساسان دانسته و هم اوالد او را فرزند سيروس بدانم ويا وي را اوالد اسرائيل بخوانم، چ

 داود گفته) شايد اين قضيه دو پدر داشتن نيز از معجزات مختصه ميرزا باشد!(

چون سياست دولت مستعمراتي را ديده بود كه پيوسته مايلند افكار شخص اول هر مملكت ورئيس ملت با افكار سياسي 

ي كه مروج آن افكار شد، بالطبيعه به واسطه حمايت آنان بلند مي شود،وهر رئيس و آنها وفق دهد وهر قائد و رئيس

مجددي كه برخالف سياست امپراطوري سخن گويد، بالضروره پست مي شود، بلكه معدوم محض مي گردد، اين بود كه 

 .«بل لمن يحب العالمليس الفخر لمن يحب الوطن »پايۀ تعاليم خود را بر روي تمايل سياست غرب گذارد. مثال گفت 

كه اين كالم چنان روح ايراني را مخمود] سست[ مي كند وحماست] حماسي بودن[ او بسالت ]شجاعت و دليري[ قطعي 

را در او مي ميراند، وچنان او را تسليم اجانب مي گرداند كه هر وقت خواستند حيات و استقاللش را بگيرند و مملكتش 

 «ليس الفخر لمن يحب الوطن!!» شود كه را ببرند، بدين جمله خوشحال مي

بلي، اگر اين جمله اخالقي را يك نفر شرقي يا ايراني برود ودر ممالك امپرياليزمي القاء كندواين نصيحت بزرگ را به 

آنان تزريق نمايد و آنها را بدين آداب متأدب گرداند تا از ممالك ضعيفه دست بكشند و شهوت استعمار و جهانگيري 

استه شود، اثر كند يا نكند ، گوينده محفوظ بماند يا معدوم شود، قابل تمجيد و تحسين است، چه كه او اراده ازآنان ك

نموده است روح سلم و سالم را ايجاد كند. واوخواسته است دست تطاول ]بهره كشي[ ظالم را كوتاه نمايد .اما اگر گوينده 

ا بزند واين نصيحت را به اشخاص جاهلي كه در معرض مغلوبيت اين كالم در شرق به ابناء ] مردم[ شرق اين حرف ر

ومقهوريتند بنمايد، بايد انصاف داد كه خيانت بزرگي به ملت ضعيف نموده و جنايت مهمي به جامعه وطن خود كرده 

رف ط است،در اينجا نمي توانند به ما ايراد كنند وبگويند حضرت مسيح نيز فرمود: اگر سيلي به طرف راست تو زدند،

چپ را برگردان. چرا كه درآن مورد، زننده خجالت مي كشد و ديگر شايد نزند. اما اگر تو وطن را نخواستي، ديگران مي 

خواهند. واگر تو او را بنابراين نصيحت ميرزا دوست نداشته باشي، ديگران او را دوست مي دارند. بلكه گوينده اين كالم 

 از نموده تا مقصودشان اجرا گردد.را هم دوست دارند كه راهي برايشان ب

 بيهشي   خاصگان  اندر   اخص  حيرت اندر  حيرت   آمد  زين قصص  

 )مثنوي مولوي خراساني(

شگفتا بهائيان را عقيده چنان است كه در سياست دخالتي ندارند وسرور و موالي آنها روحاني محض بوده ودر چندين 

 لوح هم به مقتضاي 
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 تركمانا  نعل  را وارونه  زن    گم  كند   تا  نشان  سم  اسبت  

تاكيد اكيد فرموده كه در سياست داخل نشويد. گر چه نگارنده هم تصديق دارم كه اغلب بهائيان اليق دخالت در امور 

سياست نيستند؛ چه، كه دخالت در سياست، فرع اطالع و دانش است. ويك اشخاص سطحي بي اطالعي كه خود پنجاه 

ند خداي آنها) ميرزا بهاء( چه سياستي را در انديشه خود قرار داده ،وخدا زادۀ آنها )ميرزا عباس( مروج سال است ندان

چه سياستي بوده ومبعوث از چه مقامي شده است و چه اقداماتي كرده است،واكنون شوقي افندي تسليم چه سياستي 

 بلكه نمي توانند بفهمند! است ومامور به چه دستوري است ، البته اليق افكار سياسي نيستند،

آري، اگر گلۀ گوسفندي را كه چوپان مزدور به مسلخ سوق مي دهد وبدون اراده مي روند، بفهمند كجا مي روند وبراي 

چه مقصودي آنها را مي برند، بهائيان نيز فهميده بودند كه آلت چه سياستي شده اند ودستخوش چه اراده گشته اند. 

شرح اجمالي مصاحبت خود را با آن بهائيه حقيقي يعني خانم امريكائي كه در حيفا واقع شده در اينجا مناسب مي دانم 

ودر اين ايام به طهران آمده است و جرائد هم عكس او را گراور كرده و شرحي نوشته بود كه اين خانم نماينده چندين 

 مليون زن است كه براي ترقي و اتحاد زنهاي ايران آمده است، بنگارم.

 شافالخر یا جاسوس مسس

 . ق در حيفا بودم، اين خانم وارد حيفا گرديد. ه 6194اوقاتي كه نگارنده در سنه 

مژده دادند كه مسس شافالخر براي زيارت قبر سركار آقا )ميرزا عباس( وميرزا  قبل از ورود ايشان، به ساير بهائيان حيفا

الخره پس از دو روز وارد حيفا شد . شوقي افندي او را در و زيارت حضرت غصن ممتاز) شوقي افندي( وارد ميشود. با

مسافرخانه پائين )عمارت شخصي خودشان كه به اسم مسافرخانه ساخته شده بود و پول ساختمان او از بهائيان گرفته 

مسس شده است( ومرا در مسافرخانه باال كه مجاور قبر ميرزا عباس است، پذيرائي مي فرمود. روز بعد، من به ديدن 

شافالخر در مسافرخانه پائين رفتم و عصري او براي تماشا وگردش به باالمنزل من آمد. ومسافرخانه باال چون مجاور 

باغچه ها و گلزارها است وبه عالوه استخوان پوسيده باب و قبر خود ميرزا عباس كه )گراورش در صفحه بعد ديده مي 

ا زائرين ارض مقصود، بالضروره واقع مي شود.باري چند مرتبه من اين شود( درآنجا است، محل گردش مهمانان اروپائي ي

خانم را درآنجا مالقات كردم و مطلبي كامال نفهميدم. يعني حضرات نمي گذاشتند اينگونه مطالب سري را مانند نگارنده 

يم وبه قدر دو ساعت مطلع شود. حتي يك روز هم نگارنده با شوقي افندي وهمين خانم در مسافرخانه پائين نهار خورد

 صحبت مي كرديم و مطلبي دستگير نشد.

تا آنكه آن خانم به حدود شرق مملكت هند و برمه وجاوه و چين رفت و من هم به طرف پرت سعيد و قاهره آمدم، پس 

ين خانم از پنج ماه ديگر، مجددا گذار نگارنده به حيفا افتاد، وقتي كه از قضاوارد حيفا شدم، پس از چهار روز بعد هم

 محترم از حدود شرق مراجعت كرده و وارد حيفا شد. 
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وقتي كه يكديگر را مالقات كرديم ، ايشان نخست به زبان انگليسي به من گفتند كه شما ده سال جوانتر شده است) 

و  درست مي گفت چون كه آب وهواي مصر به مزاج نگارنده سازش داشت( سپس فرمودند كه من به هند و برمه و جاوه

چين رفتم و تمام شرق را گردش كردم، شما فقط به مصر رفتيد! آن وقت من مطلع شدم كه چه خبر است وخانم براي 

چه مأموريت و مقاصدي به تمام شرق رفته و گردش كرده است، ومعني تبليغ امر اهلل را آن وقت كامال فهميدم ودانستم 

هي را مي نمايد! نهايت فرقي كه آن خانم امريكائي با مبلغ ايراني كه مسس شافالخر مبلغ امر اهلل است و تبليغ امر ال

دارد، آن است كه او مي داند از چه مقامي مبعوث گشته وچه خدمتي را در سياست به نام مذهب انجام مي دهد! ودر 

حكايت است حقيقت با خود ميرزا عباس وشوقي افندي همقطار است. اما اين مبلغ ايراني نمي داند چه خبر است وچه 

 وچه تبليغاتي مي كند وچه ماموريت هائي را انجام مي دهد!!

باري، سخن در اينجا بود كه ميرزا، اساس كتاب اقدس و تعاليم آسماني خود را بر روي تمايل ممالك استعماري قرار داده 

ايمپرياليزمي واجد بود  بود مثالجلوس برسرير وگذاردن موي سرواختيار ريش و لباس واز اين قبيل آداب را كه ممالك

 وملت ايران فاقد، جزو احكام الهي خود قرار داد.

اشتباه نشود كه نگارنده منكر افكارمتجدد مي شوم، حاشا كه من انكار كنم! بلكه منظورم اين است كه ميرزا اينگونه 

خودش حقيقتا يك نفر آدم  حرف ها را هم براي تجدد نزد؛ بلكه براي عطف توجه وميل دول غرب آنها را گفت. واال اگر

متجددي مي بود، سزاوار چنان كه الاقل به گفته خود عمل كند وآن گيسوان دراز را ترك گويد و خود را به زحمت 

 شست و شوي آنها و شانه زدن ورنگ حنا بستن يك مشت موي بي ثمر بي حاصل مبتال نفرمايد!

كالم اورا واجب االطاعه مي شمرد، وبه راستي طرف دار تجدد ويا اگر ميرزاعباس حقيقتا پدر خود را خدا مي دانست و

را در نظر بگيرد واز آن « اياكم ان تتجاوز من حد االذان» بود، مي بايستي كالم پدرش را كه در كتاب اقدس مي گويد:

ت سيك مشت گيسوان صرف نظر نمايد. باري، براي كسي كه اندك اطالعي از سياست داشته باشد، مي فهمد چه سيا

 هائي در كلمات والواح ميرزا عباس مستور است كه مي گويد احباب بايد در امور سياسي دخالتي نكنند.
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در اين خصوص خيلي شواهد و مطالب دارم كه چون به افراد وجماعات برمي خورم، وناگزير مي شوم از اينكه ذكر وقايع 

 را بگويم و پرده ها را از روي كار بركشم، خودداري مي كنم.

فقط مي گويم: آقاي ميرزا عباس، اگر جنابعالي در امور سياسي دخالتي نداري و روحاني محض هستي، چرا براي هر كس 

 كه از هر گوشه اي سربلند كرد كاغذ مي نوشتي و دستورات مخفيه به او دادي؟!

كه سال هاست در بادكوبه آقاي ميرزا عباس، اگر شما در امورات سياسي دخالتي نداريد، چرا براي موعود كتاب اقدس 

خوابيده و بنابر انتظار جمعي، بهائي بايد پادشاه ايران شود و اغنام الهي را دور خودش جمع نمايد، دستورات مخفيه مي 

 دهيد؟!

 واي.... رباني مير غضب يزداني مي نويسيد.

ه سياست منحوسه نيست، چرا جناب ميرزاعباس، اگر سركار در امور سياسي دخالتي نمي كني و آئين بهائي آميخته ب

مي بايد حاج قاسم ديلماني كه از مبلغين بهائي بود، و پنج سال قبل رفت حيفا، شوقي افندي را زيارت نمود، دستوراتي 

از مركز حيفا گرفت. آن دستورات را در بمبئي به خودم گفت كه يك ماه قبل همان دستورات را به موقع اجرا گذارد و 

ارنده رسيده است، با پنجاه نفر تفنگچي وارد قريۀ سياه كل مازندران شده وجمعي بي گناه را مطابق خطي كه به نگ

كشته و اموال را غارت نموده وزنده باد انقالب سرخ سروده است،وباالخره در نتيجه اهتمامات عده اي دولتي كه فورا 

 جلوگيري كردند وزود خبر دار شدند كه او را گرفتند.

 ج قاسم( هم يكي از اصحاب سفينۀ حمراء بود كه ميرزا در كلمات والواح خود توصيف نموده است.آري، اين آدم) حا

در اينجا ناگزير شدم ذكري از پسران ميرزامحمد باقر خان شيرازي بنمايم؛ اوقاتي كه در شيراز بودم وحج بابي گري را 

ان دعوت داشتم و فرزندان او ميرزا عبدالحسين در خانه خدا به جا مي آوردم، دو سه شب هم منزل ميرزا محمد باقر خ

خان و ميرزا عبدالعلي خان هم بودند ،وبا اين دو نفر جوان از اينگونه پرسش ها خيلي مي شد؛ وچون آنها در مدت جنگ 

بين المللي مدتي چند در خدمت ميرزا عباس بودند، مخصوصا ميرزا عبدالعلي خان به بعض نكات سياسي ميرزا عباس 

ده، كه يك روز برايم ذكر كرد كه فالن قضيه را از سركار آقا) ميرزا عباس( پرسيدم كه چرا اينطور كرديد و قضيه پي بر

اينطور شد؟ يك سيلي به من زدند و فرمودند تو مي خواهي به اسرار سياسي ما واقف گردي؟ من هم خجالت كشيده، 

ركار آقا )ميرزا عباس( با رجال سياسي و قضاياي سياسي هيچ نگفتم، وهمچنين آن جوان گفت: من نمي توانم بگويم س

 عالقه و ارتباط ندارد؛ بلكه كامال به وسيله مراسالت سرّي با آنها دادو ستد و تبادل افكار مي كند!!

 
مام بيروت دارم كه وبعض مطالب ديگر هم راجع به همين فرزندان ميرزا باقر خان و شوقي افندي، راجع به بيروت وح

 چه بوده است؛ وليكن چون از طريق نگارش نگارنده خارج است، صرف نظر مي كنم.

باري، آن برادر مهتر، رئيس محفل روحاني شيراز بود ودر خدمات امري ساعي و جاهد؛ وليكن اين برادر كهتر كه اين 

قضاياي حقه بازي ميرزا عباس] عبدالبهاء[ واقف  گونه سخنان را به من گفت، هوشيار تر بود وچنين گمان دارم كه او از
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شده بود. هر چند ديگران هم واقف مي شوند و روزي مي آيد كه تصديق خواهند فرمود،براينكه پدرانشان فريب خورده 

ودستخوش اوهام ديگران بوده اند. و اينكه نگارنده اسم آنها را در اين كتاب ذكر كردم كه معلوم شود يك كلمه اين 

ب بدون اصل نوشته نشده است و عكسي كه از حضرات در اينجا گراور است، شوقي افندي در وسط نشسته و ميرزا كتا

 عبدالحسن خان در يك طرف ايستاده و عبدالعلي خان طرف ديگر.

خته اوچون اين مطالب دانسته] شد[ اكنون ببينيم ميرزا چطور آئين و شريعت خود را ساخته و با چه دست هائي او را پرد

 است.

 ميرزا شریعت خود را به اصرار مردم ساخته است!

در اينجا مي خواهم به قدر يك صفحه از كتاب اقدس را متواليا بنويسم و خدا گواه است خجالت مي كشم؛ يكي از آنكه 

ي هاي ربقارئين محترم را كه منتظرند عبارات فارسي خودماني را بخوانند و استفاده و تفريحي نمايند، به سنگالخ ع

اقدسِ ميرزا ]بهاء[ آنها را دچار و مبتال مي كنم، وديگر آنكه از عالم انسان و وجدان شرمسار مي شوم، كه انساني ممكن 

است اين قدر سطحي و بي مطالعه باشد كه اينگونه كلمات را كه نه حاوي مسائل حكمتي است ونه مايۀ سعادت اجتماعي 

است، آيات الهيه بداند ومردم را بدانها دعوت كند!ومردمي چند هم به عقيده  است و نه موجب اتحاد و ائتالف نوعي

پدري خود كه آنها بابي وبهائي بوده اند، اين كلمات را آيات مُنزله ] نازل شده[ بدانند و موجب سعادت بشر و عمران 

 دنياي امروزي بشمارند!!

ان محترم پوزش و معذرت مي طلبم؛ وفقط يك منظور آري، من از نوشتن اين يك صفحه خجالت مي كشم و از خوانندگ

مجبورم داشت تا بدين جسارت مبادرت نمودم، و آن اين است كه خاطر مردم را از مطالعه كتب رديه آسوده و فارغ كنم 

ن ، ا.بلكه ايشان را به كلي از مطالعه اينگونه كتب بي نياز نمايم. چه كه به عقيده نگارنده وبه قول مطلعين و دانشمند

 اگر يكي از كتاب هاي باب يا ميرزا ويا ازل را اجازه انتشار مي  دادند، در ابطال وردشان بهترين كتاب بود.

پذيرد ،با  فعلي كه به آساني و سهولت انجام مي « ] ألمَيسُورُ ال تَسقُطُ بِالمُعسُور» اين است كه نگارنده به حكم 

ود[ اين يك صفحه را ذكر مي كنم و چون باز يقين دارم اغلب قارئين وجود سخني و دشواري ها و فشارها ساقط نميش

محترم به عربي، خصوصا عربي هاي ميرزا كه مي رسند، ناخوانده گذارده و مي گذرند، لهذا قبال معني اين جمالت يا] به 

] نصيب مي شوند، به غرابتاصطالح بهائيان[ آيات را به طور ساده ذكر كرده، تا اگر بعضي از قرائت خود الفاظ ميرزا بي 

 عجيب و غريب بودن[ معاني و مقصد ميرزا درنگرند.

 معانی آیات منزله ميرزا

عريضه هاي چندي از اغنام الهي به ساحت عرش عظمت ما رسيد و از ما كه خداي آنها هستيم، درخواست احكام نموده 

ديم وبه همين طور قبل از اين تاريخ، سال هاي پي در بودند؛ از اين رو ما اين لوح ) كتاب اقدس( را براي آنان نازل كر

پي چندي درخواست احكام نموده بودند وما نظر به حكمت و مصلحت، قلم خود را نگاه داشته و اجابتشان نفرموديم؛تا 

موديم. فراينكه باالخره مراسالتي چند از نفوس متعدده درآن اوقات رسيد كه ما ناگزير اجابت نموديم واين احكام را نازل 

بگو اي علماء كتاب خدا رابه قواعد و علوم خودتان موازنه نكنيد؛ بلكه هر چه نزد شما و ساير امم است، به اين كتاب 

 موازنه نمائيد.

چشم عنايتم به شما مي گريد كه نشناختيد آن كسي را كه شب وروز وصبح وعصر مي خوانيدش) يعني مرا كه خدايم( 

اي  بلند است.« اني انا اهلل ال اله اال انا المهيمن القيوم» ال كنيد به هيكل من؛ كه از او نغمهبا چهره گشاده توجه و اقب

علماء آيا يكي از شما مي تواند در ميدان مكاشفه و عرفان يا حكمت و تبيان با من نبرد وجوالن كند؟ به خدا قسم !نه. 
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لوم قانع شديد واز من كه جوهرِ آن علوم هستم غفلت نموديد. اي قوم، ما علوم را براي معلوم قرار داديم و شما به خود ع

 اگر بفهميد ومرا بشناسيد، دنيا وهستي را ترك مي گوئيد وبه سويم مي شتابيد.

بگو، اگر تعقل كنيد، اين آسماني است كه ام الكتاب در او مخزون و مستور است. اين همان كسي است كه سنگ ودرخت 

كه است، فرياد زده كه اين خدا و مالك آن ملك است. ما در هيچ مدرسه داخل نشديم و در طوري كه باالي ارض مبار

هيچ مبحث از علوم را مطالعه نكرديم. بشنويد كالمي را كه اين امي به شما مي گويد) اين ادعاي حسينعلي نوري جاسوس 

ه تأويل كند اين كلمات راوازمعني ظاهر روس تزار را رد كرده اند( كه از تماي كنوز و خزائن دنيا بهتر است. هر كسي ك

او آنها را خارج نمايد، ]مانند[ آن كسي است كه كالم خدارا منحرف كرده وخسارتمند است) تابعين ميرزا محمد علي 

 «ولقد اصطفينا االكبر بعد االعظم»مي گويند: ميرزا عباس مرتكب اين گناه شده ودر كالم صريح ميرزا را كه مي گويد 

 وده است.(تأويل نم

خدا بر شما واجب كرده است كه ناخنتان را بگيريد وهفته اي يك بار در آبي كه هيكلتان را احاطه كند، داخل شويد 

وبدنتان را نظيف نمائيد. وبايد درآب بكر داخل شويد، در آب استعمال شده، جايز نيست . داخل در حمام هاي عجم 

د مي رسد. و به همين طور است حوض هاي آنها كه بوي آنها مانند بوي نشويد كه بوي بد آنها به هر كس كه داخل شو

صديد و غسلين] بوي بد جهنميان[ است. وهر گاه كسي آب برخود بريزد و بدن را بشويد، كفايت مي كند از دخول 

زيد خدا را درآب. فقط زن هاي پدرتان بر شما حرام شده است وما حيا مي كنيم از آنكه ذكري از پسران بكنيم. بپرهي

 اي گروه امكان و از آنچه نهي شده اجتناب نمائيد. )نفهميدم غلمان( ]پسران [نهي شده بود يا نه؟

جايز نيست براي احدي كه لب و زبان را در نزد عموم به ذكر و دعا بگشايد و يا در كوچه و بازار؛ بلكه هر كه مي خواهد 

 شده است.ذكر بگويد، در مبد برود كه براي اين كار آماده 

[ است مزين كند.) بهائيان 0واجب گرديده، براي هر كسي وصيت كردن. وبايد سركتابِ وصيت را به اسم بهاء كه نه] 

سرتمام مراسالت و مكاتبات خود را رقم نه مي گذارند. گويا تمام مراسالتشان كتاب وصيت است!) مؤلف( وشهادت به 

 وحدانيت او دهد، سپس شروع به مقصود كند.

عيد رضوان است كه در آن ايام خداوند به صفات عليا و اسماء حسني  -دها تمامي منتهي شدند به دو عيد بزرگ، اولعي

 خود به خلق تجلي فرموده.) رضوان، عيدي است كه درآن روز ميرزا ادعاي خدائي كرده.) مؤلف( 

ا بشارت دهد. ودو عيد ديگر در دو روز روزي است كه ما مبشر خود باب را فرستاديم كه بدين اسم اعظم مردم ر -دوم

است.) معني اين جمله را بنده نفهميدم؛ اگر صريح بيان ميرزا دو عيد است، چرا در اينجا چهار عيد مي شود؟( خوش 

به سعادت كسي كه رستگار شود به روز اول از شهر بهاء كه خدا براي اين اسم اعظم قرارش داده! خوش به حال كسي 

به نفس او ظاهر وهويدا مي كند! واول ماه هااست ، و در آن روز) نوروز( نفخه حيات به ممكنات مرور مي كه نعمت خدارا 

كند ومي وزد. بگو كه عيد اعظم سلطان عيدها است. درآن روز ذكر نعماء الهي كنيد كه خواب بوديد از نسمات] نسيم[ 

وقتي كه مريض شويد به اطباء حاذق رجوع كنيد. وحي بيدار گشتيد و به سبيل واضح روشن مهتدي] هدايت[ شديد. 

ما اسباب را از شما سلب نكرده ايم؛ بلكه اثبات نموده ايم، خدا به هر كس واجب كرده بود كه اشياء بي نظير و بي عديل 

خود را در محضر ما بفرستد، ما بخشيديم و صرف نظر فرموديم؛ چونكه فضال] بخشنده[ ومعطي] عطا كننده[ وكريم 

 يم.هست

 عين عربي هاي ميرزا

 مي الذين  آمنوا  سئلوا فيها اهلل رب   حضر لدي  العرش   عرايض  شتي قد »

 لذا نزلنا  اللوح   وزيناه  بطراز االمر    ما يري  وما اليري    رب   العالمين
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 وكذلك  سئلنا  من قبل  في   سنين    لعل الناس باحكام   ربهم  يعلمون

لقلم حكمه من لدنا الي ان حضرت كتب من انفس معدودات في تلك االيام لذا اجبناهم بالحق بما متواليات وامسكنا ا

تحيي به القلوب قل يا معشر العلماء التزنوا كتاب اهلل بما عندكم من القواعد والعلوم انه لقسطاس الحق بين الخلق قد 

مون تبكي عليكم عين عنايتي النكم ما عرفتم الذي يوزن ما عنداالمم بهذات القسطاس االعظم وانه بنفسه لو انتم تعل

دعوتموه في العشي واالشراق وفي كل اصيل وبكور توجهوا يا قوم بوجوه بيضاء و قلوب نوراء الي البقعه المباركه الحمراء 

ي في يستنن مع التي فيها تنادي سدره المنتهي انه ال اله اال انا المهيمن القيوم يا معشر العلماء هل يقدر احمد منكم ان

ميدان المكاشفه والعرفان او يجول في مضمار الحكمه والتبيان الوربي الرحمن كل من عليها فان وهذا وجه ربكم العزيز 

المحبوب، يا قوم اناقدرنا العلوم لعرفان المعلوم وانتم احتجبتم بها عن مشرقها الذي به ظهر كل امر مكتون لو عرفتم افق 

كالم لنبنتم االنام و ما عندهم واقبلتم الي المقام المحمود قل هذه اسماء التي فيها كنزت ام الذي منه اشرقت شمس ال

الكتاب لو انتم تعقلون هذا لهو الذي به صاحب الصخره و نادت السدره علي الطور المرتفع علي االرض المباركه الملك هلل 

باحث ان استمعوا ما يدعوكم به هذا االمي اال اهلل االبدي انه الملك العزيز الودود. انا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا الم

خيرلكم عما كنز في االرض ان انتم تفقهون ان الذي ياول ما نزل من سماء الوحي وبخرجه عن الظاهر انه ممن حرف كلمه 

لكم في كل ط بها هياكاهلل العليا و كان من االخسرين في كتاب مبين. قد كتب عليكم تقلبم االظفار و الدخول في ماء بحي

اسبوع و تنظيف ابدائكم بما استعملتموه من قبل اياكم ان يمنعكم الغفله عما امرتم به من لدن عزيز عظيم ان ادخلوا ماء 

بكرا و المستعمل منه اليجوز الدخول فيه اياكم ان تقربوا خزائن حمامات العجم من قصدها و جدرتحتها المنتنه قبل 

قوم وال تكونن من الصاغرين انه يشتبه بالصديد والغسلين ان انتم من العارفين وكذلك حياضهم  وروده فيها تجنبوا يا

المنتنه ان اتركواها وكونوا من المقدسين انا اردنا ان نريكم مظاهر الفردوس في االرض ليتضوع منكم ما يفرح به افئده 

الدخول انه اراد ان يسهل علكيم االمور فضال من عندنا المقربين والذي يصب عليه الماء ويغسل بدنه خير له و يكفيه من 

لتكونن من الشاكرين قد حرم عليكم ازواج آبائكك انا نستحيي انا نذكر حكم الغلمان ان اتقوا الرحمن يا مالء االمكان 

الناس اذ  ه امامفالترتكبوا ما نهيتم عنه في اللوح وال تكونوا في هيماء الشهوات لمن الهائيمن، ليس الحد ان يحرك لسان

يمشي في الطريق واالسواق بل ينبغي لمن اراد الذكر ان يذكر في مقام الذي بني لذكر اهلل او في بيته هذا اقرب بالخلوص 

والتقوي كذلك اشرقت شمس الحكم من افق البيان طوبي للعالمين. قد فرض لكل نفس كتاب الوصيه و له ان يزين را سه 

بوحدانيه اهلل في مطلع ظهوره ويذكر فيه ما اراد من المعروف ليشهدله في عوالم االمر و الخلق باالسم االعظم ويعترف فيه 

و يكون له كنزا عنه ربه الحافظ االمين. قد انتهت االعياد الي العيدين االعظمين اما االول ايام فيها تجلي الرحمن علي 

فيه بعثنا من بشر الناس بهذا االسم الذي به قامت االموات من في االمكان باسمائه الحسني و صفاته العليا و االخر يوم 

وحشر من في السموات واالرضين واخرين في يومين كذلك قضي االمر من مقضي عليم. طوبي لمن فاز باليوم االول من 

فعله المدل  هلل بشهر البهاء الذي جعله اهلل لهذا االسم العظيم طوبي لمن يظهر فيه نعمه اهلل علي نفسه انه ممن اظهر شكر ا

علي فضله الذي احاط العالمين قل انه لصدر الشهور و مبدئها و فيه تمر. نفخه الحيوه علي الممكنات طوبي لمن ارادكم 

بالروح و الريحاي نشهد انه من الفائزين قل ان العيد االعظم لسلطان االعياد ان اذكروا يا قوم نعمه اهلل عليكم اذ كنتم 

مات الوحي و عرفكم سبيلي الواضح المستقيم. اذا مرضتم ان ارجعوا الي الحذاق من االطباء انا رقداء ايقظكم من نس

مارفعنا االسياب بل اثبتناها من هذا القلم الذي جعله اهلل مطلع امره المشرق المنير قد كتب اهلل علي كل نفس ان يحضر 

 ]به كتاب اثبات بي اعتباري« نا انه لهو المعظي الكريم.لدي العرش ماعنده مما ال عدل له انا عفونا عن ذلك فضال من لد

 اقدس ، كه با نقل متن اقدس، آن را نقد كرده است مراجعه نمائيد.[ )ناشر نشر راه نيكان، تهران( 
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باري، سخن در اين است كه احكام و مبادي كه به خواهش نفس و ميل جماعتي بشر، از يك نفر بشر درخواست گردد، 

شر نيز از اصول قوانين دنيا بي خبر باشد وعلم حقوق نخوانده باشد و مسافرتي هم به اقطار دنيا نكرده، وآن يك نفر ب

بلكه بزرگ ترين مسافرتش تا بين النهرين و فلسطين باشد، البته بيشتر از اين احاطه ندارد كه حمام ها و حوض هاي 

 كند!  عجم را نپسندد ودر كتاب آسماني خود فرو شدن درآب بكر واجب

بلي ، شايد اگر ميرزا به حمام هائي مي رفت ويا مي شنيد كه حمام قوه هست كه وقتي انسان در محل مخصوص زير 

دوش مي رود، دگمه را كه دست زند از شش طرف او: يمين، ي سار، خلف، امام، فوق و تحت آب بكر خالص دوش به قوه 

افتي را در بن موي او باقي بگذارد، اين قضيه را در كتاب آسماني فشار چنان به انسان مي ريزد كه ممكن نيست جزئي كث

ان يا قوم كتب عليكم الدخول في » خود واجب مي كرد وآن را جزو الهامات خاصه خود مي شمرد؟! وشايد مي گفت

الفضال  بهي واناحمامات القوه فانه يطهر ابدانكم كما يطهر كالمي ارواحكم قد مننا عليكم بهذا الفضل الذي الح من افق اال

 «الكريم.

ويا اگر در عصر خود اتومبيل و آيروپالن] هواپيما[ را مي ديدو سهولت مسافرت با آنها را مي فهميد، فورا يك آيه ديگر 

 در كتاب اقدس بدين طور نازل مي فرمود:

لسياره والطياره التي سواها قل يا مالء االكوان قد حرم عليكم الركوب علي الحمير والبعير واذنّاكم ان تركبوا علي ا»

ويا اگر در عهد خوش « عبادي الذين لم يسمعوا ظهوري و احتجبوا عن نوري الذي احاط الممكنات وانا المشفق الكريم

 اختراع گرامافون را مي ديد، جبرئيل نفس وهوي، اين آيه را برايش مي آورد:

كينه حبس الصوت و تحبسوا وصاياكم فيها لئال يظهر قد كتب عليكم الوصيه من رب البريه فعليكم ان تقولوا في م»

الخالف من اوصيائكم وهذا فضل قد مننا عليكم في هذا الظهور الذي احاط به النور و من تخلف عن هذا  اال انه من 

 الخاسرين. 

 خربزۀ ملوك یا دین ميرزا

 ويك سال نكشيده است كه آن لك نصف يكي از خانم هاي بهائي گفته بود :دين بهائي خربزه بود كه يك لكي پيدا كرد

 وادبار جمعي از« فلسفه نيكو»و « كشف الحيل»خربزه را گرفت ومي ترسم تمام را بگيرد. غرض خانم محترم، كتاب 

نفوس مهمه بهائي مانند: ميرزا صالح عكاس اقتصاد، وميرزا صبحي و غيره است.) كشف الحيل نوشته آيتي نام رئيس 

. فلسفه نيكو كتاب حاضر است كه در دست داريد. مؤلف از مبلغين مبرز بهائيت است. ايقاظ المبلغين بهائيت است 

 تأليف ميرزا صالح اقتصاد كه توسط نشر راه نيكان منتشر شده است.

خاطرات انحطاط و سقوط تأليف صبحي كتاب عبدالبهاء است كه به تصحيح مقدمه راقم توسط نشر علم تهران منتشر 

 شده است.( 

ون خدمت آن خانم محترم معروض مي دارم كه اصال خربزه معيوب بود كه درآن لكي پديدار شد و باالخره تمام را اكن

 مي گيرد. واگر اصال معيوب نمي بود و فسادي در بطون وكمون او موجودنه، لكي پديدار نمي گشت.

 

 

 تعصب پدري

برده وكم كم نگارنده را سرا و علنا مالقات نموده، برائت با اينكه بسياري بهائي زادگان براثر همين كتاب به حقايق پي 

خويش را از ميرزاي فريب زننده اظهار مي دارند، و الحق و االنصاف هم تا اين درجه مي بايد ممنوع شد كه عقيده پدري 

ي واداشته اند وگاه كه از بدوِ رشد و تميز به انواع حيل و تدبير بدانها تزريق نموده اند، گهي به درس اخالقشان -خود را
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به حضور در مجامع و محافلشان گماشته اند، گاهي جمال مبارك )ميرزا( را بدانها ذات غيب منيع اليدرك ) ذات غيب 

بلندي كه ادراك نمي شود( معرفي كرده اند،وگهي ميرزا عباس را صدر ممرّد ) بلند، مرتفع( اسماء و قبله سكان ارض و 

ترك گفته و فعال بد -سماء ) حضرتي كه اسماء به دورش در طوافند( توصيف نموده اندسماء و حضرت من طاف حوله اال

مي گويند. واين مبادي مشئومه] شوم[ را مخرب اخالق انساني مي دانند. معهذا چون به دقت بنگري و خوب عميق 

 گردي، مي بيني قدري از تعصب درآنان باقي است و به كلي تطهير نشده اند.

تمامش حقايق است و « فلسفه  نيكو»ر از آنها نزد نگارنده آمدند و پس از آنكه اظهار داشتند كه كتابيك روز دو نف

عين واقع؛ الحق مؤلفش چنان اين حصن حصين را بنياني متين قرار داده كه نه براي چشم بدبينان روزنه اي باز است و 

اش دراز. بنيانش رفيع است و كاخش منيع. فلسفه  نه دست قدرت معاند.) مخالف( مكابري) لجوج( به تكذيب يك كلمه

اي نيكو است و معنيش با او است. معهذا قدري بعض جمالت او تند نوشته شده؛ پرسيدم : از چه قبيل؟ دوسه موضع را 

 نشان داد كه دانستم گوينده از اصطالح ادبي بي اطالع است.

سالها است شما كتاب ايقان را كه بهترين كلمات وكتب ميرزا پس از آنكه به او فهماندم، گفتم ببين تعصب چه مي كند! 

است خوانده ايد، واصال متذكر نشده ايد كه ايشان نسبت به مقام اهل علم چه سان جسارت مي كند و به اسائه ادب 

وجاهل مي  مبادرت مي نمايد و به تمام علما و فضال و روات، طريق اهانت و معاندت را پيموده ،گاهي ايشان را بي ادراك

شمارد وهنگامي همج رعاشان.) چهارپاياني چون گوسفند( مي خواند؛ زماني جعل ظلماني شان مي نامد و وقتي مظهر 

شيطانشان مي داند. گهي آنان را خشب مسنده) خشب مسنده: چوب هاي خشك تكيه داده شده به ديوار( خطاب مي 

مت رحمانيه محرومشان مي شناسد. ) ميرزا در ايقان قسم مي كند، و زماني بريهود ونصاري ملحقشان مي دارد واز رح

 خورد كه علماء معني يك كلمه از قرآن را نفهميده اند! ما قضاوت اين ادعاء وقسم را به خوانندگان وا مي گذاريم.)مؤلف( 

ند. وگاهي مدعي گهي قسم غالظ و شداد مي خورد كه تمام علماء اسالم معني يك كلمه از قرآن را الي كنون نفهميده ا

كه خود علوم اولين و آخرين را دارا است. وسال ها خوانده ايد وابدا ايرادي به او نمي گيرد. وشايد جزء معجزات او هم 

بشماريد ؛وليكن در اينجا بدون هيچ موردي به من ايراد مي كنيد. وحال آنكه من مانند ميرزا ]حسينعلي بهاء [ نيستم 

را از اسطور ادب وانسانيت خارج كنم و بدان شيوه كه در ايقان وكتب ديگر نگارش شده،  و ميل ندارم اصال قلم خود

بنگارم. من در حق بهائي زادگان كه در حقيقت بيچاره و بي تقصيرند ، دعا مي كنم و توفيق و تأييدشان را از حق تعالي 

يستم كه چون نفوسي مانند دولت آبادي و آمل ) آرزومندم( و سائلم) خواستارم(. من مانند ميرزا] حسينعلي بهاء[ ن

غيره به هوش بيايند و نخواهند به الوهيت ميرزا قائل شوند. عصباني شوم وبه بذائت) سخن زشت( كالم فحش بدهم. 

من مثل جناب ميرزا عباس نخواهم بود كه چون اشخاصي مانند آقا جمال بروجردي و سيد مهدي وميرزا آقاجان و 

دازادگي او قائل شوند. به اشنع) زشت ترين( عبارات و ارذل بيانات به آنها فحش بدهم. من ميل سايرين نخواهند به خ

ندارم مثل شوقي افندي باشم كه اگر كسي مانند] عبدالحسين آيتي معروف به[ آواره نخواست در قرن بيستم در زير 

سحقا له ) سحقا له: خداوند او را از » اش  مهميز او واقع شود وخارج گردد،چنان بي اختيار و عصباني گردم كه درباره

اله: تف«) رحمت خويش دور گرداند( وتعسا له ) تعساله: خداوند او را نابود كند.( و افا له ) افا له: اف خدا براو باد( وتفا له

ع) فظاي تف خدا براو باد.( بنويسم. يا صبحي بيچاره] كاتب مخصوص عبدالبهاء[ را مانند اعضاء محفل روحاني، مصدر

 فظايع: زشت ترين( اعمال و قبايح افعال بدانم.

من در حق آنهائي كه به غفلت و ناداني ويا به ميراث ديانت آبائي در اين دام شوم دچار و گرفتارند، دعا مي كنم؛وبه زبان 

 حال، هردم اين مناجات را مي گويم:

 مناجات
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طالبان روي تواند وعاشقان كوي تو؛ اينان آيات كتاب تكوينندو پروردگارا!كريما! رحيما! اين بيچارگان واين آوارگان ،

گمگشتگان از دين مبين. گل هاي حديقه توحيدند و اغصان شجره تفريد. از آيات تكوين جز فيض بقا نخواستند و از 

ي ت با غولكتاب تدوين ونور مبين، جز فوز لقا نيافتند. هر شب به ياد رويت همدم و همراز بودند وهر روز به جستجوي

فريب زننده دچار ودمساز گشتند. هادي سبيل مي طلبيدند كه به دست غول محيل افتادند. تشنۀ حقيقت بودند و آب 

رحمت و سعادت مي جستند كه به سراب غفلت و شقاوت رسيدند. پروردگارا! تو مي داني كه خواجۀ خواجگان وسرور 

فَبِعزًتك الُغوِيَنًهم اَ » ( در سرير عظمت و كبريائيت عرض كرد:محجوبان، رب النوع حقيقي غوالن) منظور شيطان است

سوره ص كه شيطان به خداوند عرض مي كند: به عزتت سوگند  11و  14آيات « ) جمَعينَ اِال عِبادَكَ مِنهُمُ المُخلَصين.

 كه همه شان را گمراه خواهم كرد جز بندگان مخلص تورا(

فله] پست[ كه ملجئي ]پناهگاهي [ جز آستان مقدست ندارند و پناهي جز اكنون براين نفوس ضعيفه و عناصر سا

 حضرتت نجويند، ترحم فرما. 

وفضل و عنايت كن. واز ظلمات هالكه اوهام ديو شرير ،نجاتشان بخش. وبه كوثر تسنيم) تسنيم: از رودهاي جاري در 

 و مهربان. بهشت( و فرات عذب] گوارا و شيرين[ يقين واردشان فرما. توئي بخشنده

 یهوداي اسخریوطی

بعضي كلمات ومفردات به افواه] دهن هاي [ بهائيان افتاده كه بدون تعمق و تفكر آن را استعمال مي كنند. مثال اگر كسي 

گفت: ميرزا] عبدالبهاء[ چرا خودش در عكا نماز جماعت اسالم مي خواند وابدا از مقام الوهيت و يا رسالت خود اظهاري 

كه فقط ادعاي او بر روي صفحات كاغذ بود، آن هم آن كاغذها را از ترس از اين خانه به آن خانه واز اين شهر نمي كرد. بل

به آن شهر مخفي مي نمود؟ جواب مي دهند كه عيسي هم نزد يحيي غسل تعميد مي گرفت!! ويا آنكه جواب مي دهند 

 تقيه واجب است!!

هائيان مي گويد: با اقدام آيتي ونوشتن كتاب كشف الحيل وبا تأليف كتاب يكي از دكترهاي منورالفكر عالم به يكي از ب

فلسفه نيكو، شما چه مي گوئيد؟ آيا اگر صدهزار تومان خرج كنيد، مي توانيد چنين اشخاصي را مانند نويسنده كشف 

نگ داريد[ به چ الحيل] عبدالحسين آيتي معروف به آواره[ وفلسفه نيكو ]ميرزا حسن نيكو مؤلف كتابي كه در دست

بياوريد؟ وآيا براي شما ممكن است دوباره مردم را گول زنيد وابواب كذب و مغالطه را بر روي آنها باز كنيد؟ آيا بهائي 

 جواب مي دهد: در ديانت حضرت عيسي ]عليه السالم[ هم، يهوداي اسخريوطي بود كه از حضرت ادبار نمود!

اسخريوطي در عهد مسيح بود وعيسي ]عليه السالم[ را هم به واسطه گرفتن آن دكتر در جواب مي گويد: بلي، يهوداي 

پول به دست اعداء سپرد ولي چند روز بعد از كشته شدن حضرت مسيح، همان يهوداي اسخريوطي به واسطه نفوذ 

ن خود را ايروحانيت مسيح، چنان نائب و نادم شد كه چند روزي نكشيد همان پولي را كه گرفته بود به دور ريخت و سر

قدر به سنگ كوبيد تا جان تسليم نمود. حال اگر ميرزا ]بهاء[ را نيز شبيه به حضرت مسيح مي نمائي، بايد ايشان] آيتي 

ونيكو[ نيز همين كار را بكنند. اما اگر چنين كاري را نكردند، بلكه براي كتاب خودشان جلد دوم و سوم نوشتند، شما 

 دانيد! باز ميرزا را پدر حضرت مسيح مي

آري، ميرزا كه خود را به اعتباري رجعت مسيح] عليه السالم[ مي داند، وبه اعتبار ديگر پدر مسيح مي شمارد، خيلي 

يهوداي اسخريوطي پيدا كرد. يعني عده مدبرين ]برگشتگان[ از او خيلي زيادتر از عده مقبلين] روي آوردگان[ او شدند. 

 اشاره شد، همگي به مرور و تدريج برگشته اند. وآن برگشتگان ، عالوه از آنكه مثال از مبلغين بهائي به طوري كه قبال

بازگشت ننمودند، روز به روز از حسن توفيق و سعات خودشان مسرورتر وخوشحال تر بودند كه از دام شوم غول فريبنده 

عت به ساعت كه متذكر افسانه رستند و از آن مذلت و نكبت و بدبختي جستند و در حلقه ابراز و اخيار پيوستند. وسا
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هاي هيچ و پوچ ميرزا] بهاء[ مي شدند و لحظه به لحظه كه متفطن به مغالطه ها و اكاذيب ميرزا عباس ]عبدالبهاء [ مي 

گشتند، غرق درياي شگفت وحيرت مي شدند؛ كه خدايا بشر هم اين قدر بي وجدان و حيله گر مي شود كه براي رياست 

فاني ،اين قدر مردم را به كشتن دهد ودسترنج آنان را به رايگان بگيرد وروزي خود را ازآنها  موهوم دور روزه دنياي

 بخورد و برايشان خدائي كند!

 باالخره چنان آتش غيرت و شهامتشان مشتعل مي گرديد كه تا آخرين نفس بنا برگفته: 

 «است.اگر خاموش   بنشيني  گناه    چو  مي بيني  كه نابينا   وچاه  است»  

 )از سعدي شيرازي( 

به تقريرو تحرير قيام كردند وموجب بيداري و انتباه ديگران شدند. پس ممكن است در اين صورت بهائيان به امتياز 

ميرزا] حسينعلي بهاء[ از حضرت مسيح] عليه السالم[ به اين طور تعبير كنند كه اگر حضرت مسيح ] عليه السالم[ يك 

ت كه چند روزي ادبار كرد وعاقبت االمر در ادبار و بازگشت خود استقامتي ننمود وبازگشت نفر يهوداي اسخريوطي داش

وآن قدر سرخود را برزمين كوبيد كه هالك شد، ميرزا] حسينعلي بهاء[ هزاران يهوداي اسخريوطي داشته و دارد كه در 

شان مسرورتر و شادمان ترند و به عالوه از كمال متانت و استقامت به عقيده خود باقي وروز به روز از افكار جديده خود

( است -عليه السالم -يهوداي اسخريوطي ميرزا نيز مريم هاي مجدليۀ ) مريم مجدليه از حواريون حضرت عيسي مسيح

 داشته، كه ما از ذكر آن جمله به حكايت يكي از آنها اقتصار ] كوتاه [ مي كنيم. 

 ایادي اربعه

 حترم ناگزيرم ذكر چهار نفر ايادي امر بهائي را به طور اجمال بگويم.براي ازديادت بصيرت قارئين م

ميرزا چهار نفر از نفوس مقبله مؤمنه مهذبه فاضله برجسته بهائي را كه بهتر از آنان از خلوص وايمان وعلم و عرفان در 

دين تشريف كرامت آنان را جامعه بهائي يافت نمي شد، به لقب ايادي) ايادي يعني دوستان امر) مؤلف( ملقب نمود. وب

مقرب خويش فرمود و معضالت امور را به شور و مصلحت و صالح بيني آنان انجام مي داد. در حقيقت اين چهار نفر جزو 

هيئت مؤسسه شدند. وبه اصطالح ديگر، شركاء كمپاني دين سازي و شريعت بازي گرديدند . ودر اينجا مي توان از اسم، 

 بهائي با دست ديگران بافته شده است.پي به مسمي برد كه امر 

يكي از آنها حاج علي اكبر شهميرزادي بود كه هر نواقصي در دين بهائي مشاهده مي نمود، ميرزاي شريعت ساز را مطلع 

و مجبور مي كرد كه رفع آن نقيصه را بنمايد. مثل آنكه چون دين ميرزا] بهاء[ بي نماز بود وهر كسي را مي خواست 

البد مي پرسيد كه عبادت ونماز شما كدام است؟ ونماز و طاعتي هم ميرزا مقرر ومعين نفرموده بود، ميرزا را تبليغ كند، 

مجبور گردانيد كه نمازي براي امت خود واجب و مقرر نمايد. اين بود كه ميرزا نيز برحسب مصلحت بيني ايشان نمازي 

 به عربي ساخته و پرداخته ،به ايران فرستاد.

نده به قارئين محترم حق مي دهم كه در خالل قرائت اين صفحه ،گمان بد ببرند وانديشه ناصواب كنند كه اينجا نگار

شايد قلم نگارنده از سطور حقيقت گوئي منحرف گشته ويا نسيمي از نسائم حب و بغض وزيده، كه به جهتي متمايل 

ه الوهيت و ربوبيت ديگري مؤمن ومعتقد گرديده است. چه، كه مطلب خيلي شگفت آور وحيرت انگيز است كه كسي ب

باشد.ومعهذا اورا به نقائص تشريعيه خود متذكر كند و وي را مجبور بسازد كه مي بايد آن نواقص را تكميل كني؛ وآن 

 هم اذعان واطاعت نمايد!!

تي ئيان است؛ كه حولي براي رفع چنين انديشه اي مي گويم كه عالوه از آنكه اين مسئله از مطالب مسلم معروف نزد بها

بعضي از خودشان هم كه نماز مي خواهند بگذارند، به طور مزاح يا جدي مي گويند حاجي مالعلي اكبر عجب شاخي به 

گرده ما گذاشت و نماز براي ما درخواست نمود و جمال مبارك ) ميرزا( هم مجبور شدند درخواست وي را اجابت فرمايند 
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در جلد اول به خطابات ميرزا از قبيل يا « ) مي گويد: ولقد مننا علي علي قبل اكبر... .خود ميرزا هم در فاتحه لوح نماز

 علي قبل محمد ويا علي قبل نبيل ويا علي قبل رضا و ايها الباالقبله اقا و امثالها اشاره نموديم.) مؤلف( 

ور به تشريع وايجابش گرديد، مغلوط وعجب تر از آنكه نمازي را كه ميرزا بنابر اصرار و درخواست حاج مالعلي اكبر مجب

چه كه اظهر، فعل ماضي از باب افعال است وقطعا فاعل او « قداظهر مشرق الظهور و مكلم الطور» است؛ زيرا مي گويد

خدا است و مفعول اوهم كه مكلم طورباشد خدا مي شود. وخود اين عبارت را چندين دفعه بعض بهائيان از نگارنده 

است؛ واگر به جاي اظهر، ظهر مي گفت،عبارت صحيح مي شد. وخوشبختانه ديگر نمي  پرسيدند وگفتم غلط 

توانند در آتيه الف را مانند ) ان( ) در اقدس خيلي كلمه )ان( بود كه مخالف باقواعد عربي بود، از اين جهت به توسط 

 نمودند، ساقط نمايند. زين المقربين آن ها را برداشتند و اصالح كردند.) مؤلف( هائي كه از اقدس اسقاط

 باري، سخن در اينجا بود كه يكي از ايادي امرميرزا كه شركت در اين كمپاني داشت، ايشان بودند.

نگارنده مالقاتش كردم وبهايي نبود؛ يعني مطلع شده بود  -كه درجلد اول گفته شد -ويكي ديگر هم اديب مرحوم بود

اديب را ديده بودند، به اين مسئله معترفند. وچون اديب معلوماتش  كه حقيقتي در كار نيست. وشايد بعضي ها هم كه

از ساير ايادي زيادتر بود، در مسائل كليه از قبيل تأسيس و تغيير محفل روحاني وامور اجتماعي به ميرزا دستورات الزمه 

او رسيد( ونگارنده صريحا  مي داد، ويكي ديگر از ايادي امر اهلل ميرز علي محمد بن اصدق است ) درحين تحرير خبر فوت

از او چيزي نشنيدم كه داللت كند برآنكه او بي عقيده به امر بهائي است؛ ولي درجه عقيده وايمان اوبه ميرزا نزد ميرزا 

عباس] عبدالبهاء[ وعموم بهائيان واضح و روشن بود. وشوقي افندي هم عدم ايمان وعقيده او را مي دانست. ويكي از 

پدري خود استنكاف نموده ومحفل روحاني او را هم به تازگي  اكنون خودش برگشته و از عقيده بهائي زادگان كه 

 تكفير فرموده! برايم نقل كرد كه ابن اصدق را من ضايع كردم و ]نسبت [ به ميرزا عباس بي اعتقاد نمودم. 

 شناسم ! حاال چگونه چنين كسي را عالم الغيوب بدانم واو را مانند پدر واقوام خود خدا ب

براي اثبات مدعاي خود عرض مي كنم، همين قدر در ميان بهائيان طهران هم مسلم و معين گرديده كه هيچ كدام از 

ايادي امر اهلل ، مؤمن به اين امر نبودند. چنانكه اين عبارت را اغلب مي گويند، وحتي يك نفر بهائي كه عضو محفل 

باس نوشت؛ يكي مرد ويكي مردار شد وديگري به غضب خدا گرفتار شد. روحاني بود، درفوت اين ابهر، براي ميرزا ع

وچهارم از ايادي امر، ميرزا محمد تقي ابن ابهر بود كه وجاهت او نزد بهائيان بيشتر و خدمات او نمايان تر بود. كه ما مي 

 خواهيم يكي از خدمات برجسته ي او را به جامعه بهائي شرح دهيم .

 رفع حجاب بهائيان

احبا دراز كرده بودند، ومنهمك در اين گونه  ينفري از رندان بهائي كه دست بي عفتي و بي عصمتي به ناموس بعض چند

شهوت و لذات مي بودند، براي آنكه بتوانند شاهد مقصود را در كنار بگيرند و بدين لذت وعيش استمرار دهند، وبا زن 

صدد برآمدند كه به بهانه رفع حجاب، كام دل بگيرند و اين مانع  هاي جوان و خانم هاي مهربان آرام و قرار گيرند، در

 بزرگ را از ميان احباب بردارند.

چون ديدند خودشان به تنهائي مؤثر نمي شوند، سراغ ابن ابهر رفتند؛ چه، كه رب النوع منير و مقصود مهم آنها نيز در 

دق نرفتند وسراغ ابن ابهر رفتند. واز آنجائي كه طلب خانه ابن ابهر بود .واز اين جهت بود كه سراغ اديب يا ابن اص

رياست و مهتري را در كمون بشري است و در هر موقع كه وسائل ظهور و بروز مهيا گردد، آن حقيقت فطريه را اظهار و 

مقتدائي و  ابراز مي نمايد، اكنون كه اين چند نفر در خانه آن دو ايادي نرفته اند ودر خانه ايشان آمده اند و وي را به

قيادت خود برگزيده اند ، بديهي است آن بيچاره بدين دام رياست و پيش آهنگي دلخوش و مشغول بود كه دانه اش را 

همان رنود ربودند. باري حضرات رنود خدمت ايادي امر اهلل رفته و گفتند حضرت ابن ابهر ! اي ايادي امر اهلل، جمال 
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موده والبد يك روز بايد اين حكم مجري شود، گفت: بلي : گفتند: چه بهتر كه مبارك )ميرزا بهاء( حجاب را مرتفع فر

امروز ماها آن حكم الهي را اجرا كنيم وبه رياست و قيادت حضرت تو اول كسي باشيم كه اين گوي سعادت را از ميدان 

يش را به قبول اين مأمول]آرزو[ ربوده باشيم . وچون خانم ابن ابهر نيز در اين قضيه قبال با حضرات موافق بود، شوهر خو

 ترغيب نمود. وباالخره ايشان قبول نموده ومروج اين فكر شدند.

واز جهت ديگر آن دونفر ايادي كه خود را مهم تر مي دانستند و طبعا منتظر بودند كه يك چنين تقاضا و تمنائي از آنها 

كيل دادند؛ غافل از آنكه اين رنود كه سراغ ابن ابهر شود، نه از ابن ابهر آغاز مخالفت نمودندو دستۀ ضد رفع حجاب تش

 رفته اند، مقصد ديگر داشته اند.

 رفع شبهه

برارباب بصيرت شبهه نشود كه نگارنده طرف داري حجاب مي كنم، وبرخالف افكار جديده مشي مي نمايم. نه اينطور 

ا انبغاء مصر مذاكره و گفتگوها داشته ام؛ نيست؛ بلكه درموضوع حجاب، مقاالت متعدده نوشته ام ودر اين خصوص هم ب

كه كنونم مجال ذكر نيست] البته مسائل حجاب دستور العمل دين مبين اسالم است تشخيص حدود و شكل آن در شرع 

 اسالم مشخص و معين است . موافق و مخالف بودن امثال مؤلف حاضر از اعتباري برخوردار نيست.[ 

صي است كه مي خواهند مصالح اجتماعي را آلت منافع انفرادي خود قرار دهند و بلكه مقصودم نكوهش و مالمت اشخا

سعادت عمومي را مي خواهند پايمال اغراض شهواني خويش بنمايند. چنانكه كردند و سوء نتيجه حتي به طرفداران 

 عقيده خودشان واضح و روشن گرديد.

قائل بودند و شب ها را براي انجام واتقان مرام خود، محافل  باالخره ابن ابهر قائددسته بهائياني بود كه به رفع حجاب

اجتماعي كه مركب از زن و مرد بود منعقد مي نمودند . وشب را پس از صرف يكي دوساعت وقت كه در سالن مجتمع 

ر د بودندو بالطبيعه كسل مي شدند ، براي تنفس كم كم در محوطه مي آمدند و هر مرد بازني كه مايل بود صحبت كند،

گوشه و كنار محوطه يا دهليز خانه ويا گوشه باغچه ويا در زير درخت ويا در زير تاالر ويا درآشپزخانه با يكديگر در اين 

 موضوع تبادل افكار و قوي مي نمودند!

كار به جائي مي كشيد كه خانم ابن ابهر، بعض اوقات به شوهر خودمي گفت: آقا شماپيرمرديد وخسته مي شويد، برويد 

 ستراحت كنيد، وهمين طور هم مي شد، ايشان مي رفتند ومي خوابيدند، در صورتي كه ديگران بيدار بودند!ا

 رقص اروپا

هر چند رقص در افكار متجد دين غرب امروزه يكي از كماالت بشري محسوب مي شود ونتايج انتعاش]عيش[ جسمي و 

بينيم اغلب موارد مضار] مضرت[ اخالقي را نيز شامل انسباط روحي را داراست، وليكن وقتي به دقت نظر كنيم، مي 

 است.

از اين رو در غرب خيلي مجامع و كلوپ رقص را محدود و محصور به اشخاص معينه مي كنند، معهذا در همان اشخاص 

 معينه نيز بعضي موارد اغراض سيئه] گناه[ ظهور مي كند. چنانكه در پرت سعيد جواني بود با نگارنده آشنايي داشت

ودر يك كمپاني مستخدم بود، تمام روز را منتظر بود كه كي شب شود تا او در مجمع رقص حاضر گردد و لذائذ منتظره 

 را ادراك نمايد.

حتي نگارنده را نيز بدان لذائذ دعوت مي نمود كه معذرت طلبيدم، وپرسيدم اكنون كه تو براي اينگونه لذائذ مي روي، 

در جواب گفت: اگر او را نبرم، خودم را راه نميدهند وبه عضويت قبول نمي كنند. اين چرا خواهرت را هر شب مي بري؟ 

 است كه من او را براي ديگران و ديگران را براي خويش برگزيده ام.!
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خالصه با اين اخالق خصوصي ميزان اخالق عمومي نخواهد بود، معهذا ،انسان از تفريح وكمالي كه عفت و عصمت را در 

 تهديد مي آورد، سزاوار است صرف نظر كند.معرض بيم و 

باري، كم كم آتش شهوت شديدتر و زبانه اش بيشتر شد كه رفته رفته خانم هاي خوشگل بهائي در آن جمعيت وارد 

شدند وبه عالوه خانم هاي معروفه جميله غير بهائي كه خود به بي عفتي معروف ومشهور بودند، وارد درآن جمعيت 

 شدند.

كه همان رنود، سراغ آنها رفتند و گفتند ما يك همچه مجمع و محفلي داريم كه حبيب و محبوب و عاشق  به اين معني

و معشوق با يكديگر درآميختند و شراب عيش و سرور را در ساغر وصال ريخته اند، اگر شما نيز قبول كنيد وبدان مجمع 

شاهده كنيد، البته زن بي عفت و عصمت كه سال ها وارد شويد، زنان با عزّ و جالل بينيد و جوانان خوش خط وخال م

اين حدود و قيود را شكسته و پيوسته منتظر است روزگار عيشش فرخنده تر شود و كوكب نشاطش تابنده تر گردد، 

قبول مي كند ووارد مي شود . واز آن جمله خانم هاي معروفه اي كه دعوت اين حق ها را لبيك گفت، تاج السلطنه بود 

 درآن مجمع گرديد. كه وارد

 یا مریم مجدليه -تاج السلطنه

يكي از خانم هاي جميله عصر خويش بود كه مي توان گفت  -و فعالدر طهران است –تاج السلطنه دختر ناصرالدين شاه 

رب النوع وجاهت وجمال بود، ولكن چون خود را آزاد مي دانست، با شوهر خود نيارميد و از وي طالق گرفت وآزادانه 

كس را كه مي خواست به خود راه مي داد و باالخره در آن مجمع وارد شد و در حقيقت شمع محفل بهائيان وعود هر 

 مجمر بندگان شهوت گرديد.

وپس از آنكه اين خبر شايع و ذايع] پراكنده وپخش [ گرديد وبه گوش ميرزا عباس ]عبدالبهاء[ رسيد، او هم از حيفا 

 هر خواست.دست دراز كرد ونصيبي از ابن اب

 آسمان  مستي  ما ديد  ولالرض  نصيب                  

 گفت  يك جرعه اي  از كاس  كرامم هوس است           

وبه واسطه وجود تاج السلطنه در آن مجمع، سعايت هاي آن دو نفر ديگر ايادي در نزد ميرزا عباس بي نتيجه ماند ودسته 

بي ثمره گرديد. واگر هم بود، مركب از چند نفر پيرزن قديمي بود. واال اغلب اي را كه تشكيل داده بودند بي رونق و 

جوانان وخانم هاي جوان پروانه وار دور شمع محفل جمع بودند وابن ابهر ومجمع او رونقي تمام گرفت و هر يك از بهائيان 

السلطنه معروف را كه همه كس مي مهم مانند امين و آن دو نفر ايادي كه به ابن ابهر مي گفتند خوب نبود شما  تاج 

شناسد وارد در مجمع جوانان و زنان بهائي كني؟ حاال در ميان خود بهائيان هر كاري واقع گردد وهر داد و ستدي بشود، 

 احبابند؛ ولي او اغيار و معروف صغار و كبار!

هم او را طلبيده است ومي خواهم به او در جواب مي گفت كه تاج السلطنه را تبليغ كرده ام و سركار آقا) ميرزا عباس( 

 اتفاق او به ارض مقصود) حيفا( برويم.

باالخره چون ابن ابهر ديد تاج السلطنه تا در طهران ومجمع جوانان خوش خط و خال بهائي است، قهرا و طبعا به وي 

د سال است داريد خدائي نمي پردازد. واز آن طرف حسن خدمات خود را هم به ميرزا عباس ارائه داده است كه شما هفتا

مي كنيد هنوز ملتفت نشده ايد كه بعض نفوس را بايد از چه راهي تبليغ كرد. من كه ابن ابهرم اين مقدمات را فراهم 

كردم واين مجمع حريت را آراستم و تاج السلطنه را در همين محفل وارد نمودم و بدينسان به تبليغ و هدايتش لب 

 گشودم.

 ر تاج السلطنه راتبليغ نمودن ابن ابه
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ابن ابهر: حضرت شاهزاده خانم اگر اجازه بدهيد مي خواهم چند مسئله از مسائل عقليه واجتماعيه از حضرت عليه عاليه 

 سؤال كنم وجواب آنها را بدون تمسك به جائي از روي فطرت بدهيد؟

 تاج السلطنه: بفرمائيد.

 ود گردد؟ابن ابهر: آياانسان خوب است آزاد باشد يا مقيد ومحد

 تاج السلطنه: البته آزادي بهتر است.

 ابن ابهر: آيا زن خوب است در پرده رود يا راحت وآزاد باشد؟

 تاج السلطنه: مستوره بودن موجب زحمت واذيت است.

ابن ابهر: آيا اگر خانم جميله اي مثل حضرت شاهزاده خانم برادر ويا يكي از محارم خيلي خوشگل زيبايي داشته باشد 

او ميل كندبا او هم بستر شودوآن نيز اين خانم را به هم بستري بپسندد، بايد اورا ترك كند وبا چون من شخص كه 

 بدتركيبي هم آغوش گردد؟

 تاج السلطنه: البته آن جوان زيبا كه خواهان آدم باشد و زن هم خواهان او گردد، مقدم است.

خوش خط و خالي يك ساعت عيش كند واين عيش را هم كرد، ابن ابهر: اگر زن شوهر دار، دلش خواست با يك جوان 

 خوب است يك جريمه) وجه مختصري( اگر دارد از او بگيرند ويا آن بيچاره را سنگ سار كنند؟

 تاج السلطنه : به عقيده من جريمه مختصر هم الزم ندارد.

 ابن ابهر: موسيقي و ساز و رقص و ضرب خوب است يا بد است؟

 ته خبي خوب است.تاج السلطنه: الب

 ابن ابهر: خوردن كنياك وعرض چه صورت دارد؟

 تاج السلطنه: در هر موقع كه انسان ميل كند، خوب است.

 ابن ابهر: خوب است معاد و جهنم وعذاب اخروي و آن چيزهائي كه روحانيون گفته اند، راست باشد يا دروغ باشد؟

 ي هستيم، خوب است دروغ باشند.تاج السلطنه: نظر به آنكه ماها همه گناهكار و عاص

ابن ابهر: آيا حضرت شاهزاده خانم ميل نداريد مهدي آخر الزمان ظاهر شود وچشم ماوشما به جمال مباركش روشن 

 گردد؟

 تاج السلطنه: آري، خيلي آرزومندم كه چنين سعادتي شامل حال گردد.

 يروان وشعيان او باشيد؟ابن ابهر: اگر حضرتش ظاهر شود، سركار ميل نداريد كه از جمله پ

 تاج السلطنه: بديهي است ،اين مسئله منتهي آمال و آرزوي من وهر مسلماني است.

ابن ابهر: اكنون كه اين دردسرها را دادم، حضرت عليۀ عاليه شاهزاده خانم را بشارت مي دهم كه آن وجود مبارك ظهور 

يده اند، آورده و در كتاب اقدس وساير الواح خود بيان نموده است وهمين شرايع و آدابي را كه شاهزاده خانم پسند

 فرموده است، ودر حقيقت آئين بهائي چنين است.

 تاج السلطنه را يك ساعت بهت وحيرت فرا مي گيرد وپس از به حال آمدن، از كثرت وجد ونشاط مي پرسد آن كيست؟

يشه بعد از جمال مبارك ) ميرزا( جل جالله مي گفت) ابن ابهر مي گويد: آن جمال مبارك )ميرزا( جل جالله ) ابن ابهر هم

مؤلف( است. وديگر بعضي از معجزات ميرزا را ذكر مي كند. من جمله آنكه قدرت ونفوذ امر او تا اين درجه است كه هنوز 

ستيد؛ودر شمااسم او را نشنيده و كتاب واحكام اورا نخوانده بوديد به تعاليم مقدسه و اوامر نافذه او عامل و معتقد ه

 حقيقت سركار بهائي بوده ايد و نمي دانسته ايد.
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تاج السلطنه نيز كه خود را در خوف و رجا مي ديد وچون ساير مردم معصيت كار ، گاهي اوقات به سخط و غضب 

پروردگاري مي انديشيد، وشايد به سعادت توبه وبازگشتي نائل مي گرديد، به كلي خود را مصاب) آن كه سخنش برصواب 

ست، داراي اصابت نظر( وماجور) اجرت و پاداش يافته( ديده و خويش را از اصحاب خاص قائم موعود شمرد. ودر تعقيب ا

اخالق و عادات خود جدي تر و قوي تر گرديد. و شايد مي گفت ديرگاهي است كه ما بنديق ) جلوتر معني اين لغت 

 دت ها است بهائي بوده ايم و نمي دانسته ايم. توضيح داده مي شود( بوده ايم ونمي دانسته ايم ، يعني م

 حكایت از كتاب سعدي

آورده اند كه زني نزد قاضي رفت واز شوهر خود شكايت نمود وگفت: دادمرا از اين زنديق بنديق بستان، قاضي رو به 

د ، با زن خوحضار كرد وگفت: زنديق كه معلوم است ، بنديق را نمي دانم، گفتندش: بنديق كسي است كه از راه پس

 معامله كند.

 قاضي آهي بركشيد وگفت: اي هان! دير گاهي است بنديق بوده ايم و نمي دانستيم. 

باري، پس از آنكه ابن ابهر شرح خدمات خويش را به ميرزا عباس نوشت واو هم غايبنه مفتون حسن وجمال تاج السلطنه 

 اورند.بود، به ابن ابهر نوشت واو را به هر طور شده به حيفا بي

ابن ابهر نيز از طرفي مي انديشيد كه اگر او را به حيفا ببرد، به چنگ ميرزا عباس مي افتد و او از وصلش محروم مي 

شود؛واگر هم نبرد، در طهران نيز با بودن جوانان ديگر، ايشان جز به استماع نظري كمتر مي توانند برسند. باالخره جانب 

 يح داد كه الاقل دو ماهي در بين راه با يكديگر كامي روا مي كنند.حيفا بردن او را بدين مالحظه ترج

وچون تصميم آخري خود را اتخاذ نمود، براي ميرزا عباس نوشت كه اگر چنانچه تصميم قطعي داريد كه شاهزاده خانم 

 را به حيفا بياورم، دوباره تلگراف كنيد واسم او را هم در تلگراف امه الحق ذكر نمائيد.

آنكه كاغذ ابن ابهر به ميرزا عباس] عبدالبهاء[ كه مدت ها در انديشه و خيال آن رب النوع حسن وجمال بود به محض 

 رسيد، فوري تلگراف كرد امه الحق بيايد.

ابن ابهر نيز تدارك حركت نمود وتاج السلطنه را به خرج ميرزا عباس) يعني از پول هاي ماليات بابي گري كه صندوق 

. ق حركت داده واز طهران به اتفاق منيره خانم، زن ابن ابهر و نادره خانم  ه 6116ست( در سال دارش حاج امين ا

 دخترش) عيال ميرزا مسيح خان ارجمند( وخواهر زن ومادر زن و باباي قصاب پدر دكتر امير خان رهسپار رشت گرديدند.

ا به عكا مي برند؛ درآن اوقات مرحوم عين الدوله چون به رشت وارد شدند، خبر به اطراف ومركز رسيد كه تاج السلطنه ر

زمام دار بود، تلگرافا امر به ارجاع تاج السلطنه نمود واو را عوت دادند. وابن ابهر ايادي از انجام اين خدمت مأيوس 

ان گرديد. ودرآنجا مالحظه نمود اگر دست خالي به حيفا برود، جواب ميرزا عباس را چه بدهد، واگر مراجعت به طهر

نمايد، تقريبا نزد اولياي امور مسلم مي گردد كه ايشان تاج السلطنه را فريب داده بودند كه به عكا ببرند. وچون دولت 

ممانعت نموده وبه مقصود خودش نرسيده، خود نيز نرفته ومراجعت نموده است وشايد صدمه برايش متصور مي گشت، 

ديد كه خود با همراهانش به عكا بروند. وهمين طور هم شد  از اين جهت مصلجت امر ميرزا عباس وخود را درآن

 وخودشان رفتند.

 باري، چون مريم مجدليۀ ميرزا را شناختي، اكنون ببينيم اين كالم ديگر ميرزا عباس درچه پايه و مايه است.

 چقدرردیه ها نوشتند!

اس خارج شده است. وحضرات تبعه ومريدان هر چه را بهائيان در موقع بگويند، عينا كالمي است كه از حلقوم ميرزا عب

همان كالم را بدون آنكه به صحت يا سقم او نظري نمايند، مانند صفحات گرامافون در موقع خود همان كلمات را تكرار 

 مي كنند.
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 اوقاتي كه كشف الحيل در شرف تأليف بود، يكي از بهائيان گفت: شنيده ام آواره رديه مي نويسد. گفتم: بلي، مشغول

است ومي نويسد واگر كتاب او منتشر شود، بنيان ميرزا ]بهاء[ و ميرزا عباس] عبدالبهاء[ را متزلزل مي كند.وشايد 

ديگري نيز متعاقب او كتابي بنويسد كه تيشه اي شود وبه كلي ريشه اين خدعه و نيرنگ را بركند.) مقصودم كتاب 

چه برعيسي بن مريم و چه برخاتم انبياء، آيا چه تأثيري نمودوچگونه فلسفه نيكو بود( گفت به!! اين همه رديه ها نوشتند، 

 توانستندنور ايزدي را خاموش كنند؟!

گفتم: آري، چنين است؛ من هم تصديق دارم، از آنجايي كه عيسي بن مريم وخاتم انبياء كلمه طيبه بودند كه دست 

قلوب طاهره اهل ايمان كشت، ورياحين اخالق فاضله قدرت الهيه بذور] بذر[ معارف و حكمت ومبادي و آدابشان را در 

وسنبالت ملكات قدسيه آنان سرسبز وبرومندشد، البته نوشتن كتب رديه برآن جواهر وجود، مَقبُولُ االَفئِدَه]مورد قبول 

 دل ها[ وصاحبان عقول نيفتد ومردود اهل نظر گردد. 

امام هادي و امام حسن عسكري عليهما السالم بود بعدا  ) ابومحمد شريعي از اصحاب اما اگر كسي مانند حسن شريعي

براي خود مدعي مقام نيابت شد و در دوران نيابت دوم حضرت صاحب عليه السالم يعني نيابت محمد بن عثمان توقيعي 

 هاز ناحيه مقدسه مبني بر لعن و برائت از او برايش صادر شد.( ومحمد نميري) محمد بن نصير نميري پايه گذار فرق

نصيريه كه پس از شريعي ادعاي بابيت نمود، از غالت بود و به تناسخ عقيده داشت، او مي گفت امام هادي عليه السالم 

خداست و او از طرف امام هادي به نبوت مبعوث گشته است. در دوران محمد بن عثمان) نايب خاص دوم( توقيعي از 

. ق( از اصحاب امام هادي و ه 411 -619ر احمد بن هالل) حضرت مبني برلعن او صادر شد.( وهالل كرخي) ابوجعف

عسكري عليهما السالم كه در دوران امام عسكري عليه السالم ادعاي بابيت نمود و مكرر مورد مذمت امام قرار گرفت. 

ادر از پذيرش )محمد بن عثمان نايب دوم( خودداري كردوبه همين دليل توقيعي از ناحيه مقدسه در لعن و طرد او ص

شد.( و محمد باللي) ابوطاهر محمد بن علي بن بالل از اصحاب امام حسن عسكري عليه السالم كه در زمان نايب دوم 

حضرت صاحب ادعاي نيابت كرد وبه اموال امام كه نزدش بود خيانت نمود. نايب دوم زمينه مالقاتش را با حضرت فراهم 

ايبشان برگرداند اما او همچنان در انحراف و فسادبود، توقيعي از ناحيه آورد و حضرت به او فرمان داد آن اموال را به ن

مقدسه در لعن و برائت او صادر شد( ومحمد شلمغاني) محمد شلمغاني از فقهاي شيعه بود كه به انحراف وغلو و حلول 

صادر گرديد ودر  ق توقيعي از ناحيه مقدسه توسط حسين بن روح در لعن و تكفير و ارتدادش ه 164كشيده شد. در 

. ق( مؤلف بحث مستقلي در جلد اول نسبت به او  ه 261 – 241. ق كشته  شد( وحسن صباح) حسن صباح )  ه 141

نموده است.( وسيد باب وميرزا بخواهد شريعتي احداث كند و مبادي و تعاليمي ابداع نمايد، چون از روي هواي نفس 

راض نفسيۀ خود را ترويج كنند، البته دست قدرت الهيه آنان را معدوم مي است، و برسبيل افك و افتراء مي خواند اغ

كند. وچون كلمه آنها كلمه خبيثه است، كه بر روي اراضي نفس و هوا نبات] روئيده[ شده، قرار واستقراري نگيرد. 

ست كه از شطر) ونويسندگاني مؤيد و موفق مي شوند كه حقايق را اظهار كنند. و رد نوشتن برآنان همان صرصري ا

 طرف، جهت، سو( حقيقت مي رود واو را بر زمين هالك مي افكند. 

جان من اين حرف) چقدر رديه ها نوشتند!( را ميرزا عباس براي اغفال تو و مثل تو زد، تا تورا در زمره گوسفندان پدرش 

 نگاهداري كند ونگذارد تو هوشيار گردي.

ظر شوي واين كالم را در جواب او بگوئي) چه اشخاص بسياري دعاوي باطله اكنون تو بايد هوشمندباشي وبدين جمله نا

 كردند چه شدند!(
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آيا آنان كه دعوي باطل نمودند، نتيجه و ثمره اي بردند؟ آيا لعنت ابدي را براي خويش مهيا ننمودند؟ آيا از سفره آمال، 

يا ثمره اي از شجرۀ زقوم كه غرس نمودند، يك لقمه اي مقصد و مراد خوردند؟ آيا به مقصود باطل خود رسيدند؟ آ

 چيدند؟

 نه به خدا سوگند! كه محروم ماندند واز رحمت الهيه مأيوس گرديدند وخود را درهاويۀ جهيم افكندند.

 عبداهلل شلمغانی

 ) منظور از عبداهلل شلمغاني همان محمد شلمغاني است و لفظ عبداهلل را عباس افندي آورده است. ( 

حرير،ذكري از محمد شلمغاني به ميان آمد، الزم دانسته به قارئين محترم تذكر دهم كه دالئل الوهيت و چون در طي ت

ربوبيت ميرزا همان دالئل اربعه: دعوت، استقامت ، نفوذ كلمه، تشريع شريعت، تنها نيست ، كه ميرزا ابوالفضل آن را در 

 -آن را در جلد اين كتاب نابود نموديم و صغراي او را به كلي زديم وما -فرائد به اسم دليل تقرير] برقراري[ ذكر نموده بود

بلكه، بعض دالئل ديگر از اشعار هم دارند كه با حساب ابجد تطبيق نموده به سريشم ورمل واصطرالب مي توان ازآنها 

 ت:چيزي فهميد وبه ريش خدائي ميرزا ]حسينعلي بها[ چسبيد من جمله شعر لسان الغيب حافظ شيرازي اس

 خورشيد  مي، ز مشرق   ساغر   طلوع كرد                              

 گر برگ عيش  مي طلبي، ترك خواب كن      

 بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم                              

 فلك را سقف بشكافيم وطرحي نو دراندازيم      

ب ابجد يكهزار و دويست و شصت و يك مي شود وسيد باب هم در هزار و دويست كه شاهد به سر ساغر است كه به حسا

 و شصت دعوت كرد!] يك روز كمتر از[ 

وشعر محيي الدين يا سيد اخالطي است :  ) چون بهائيان نمي دانند اين شعر از محيي الدين و يا از سيد اخالطي است، 

 گاهي به اين و گاهي به آن نسبت مي دهند!) مؤلف( 

 ليحي الدين بعد  الرّاء  وغين   ئي   رب   لكم   في النشأتينيج

كه مقصودشان اين است بعد از يكهزار و دويست كه راء وغين باشد ظهور مي شود! وهمچنين از شعر جالل الدين 

 خراساني، ما بهاء و خونبها را يافتيم، استدالل به ظهور ميرزا مي نمايند!

زا عباس يك كالم مجعول و مبهمي را در صفحات انديشه و گمان خود از كتاب نامعلوم اما عجب در اينجا است كه مير

ي ان عبداهلل الشلمغان» عبداهلل شلمغاني خوانده است واو را در لوح آقا مرتضي مالزاده تبريزي بدين عبارت ذكر نموده

اء وليكن الظالمين و الهزله الرزله الخذله هدورقد نطق بابدع المعاني و صريح الخبر بظهور النير الساطع من االفق االيراني 

و نسبوا اليه البهتان العظيم و قتلوه بظلم عظيم وليكن اهلل برئه من البهتان و قدر له الروح و الريحان و االن هو في نعيم 

 « مقيم و مقام كريم زاداهلل درجته في عالم البقاء و انعم عليه يالنعم و االالء.

عباس آن است كه چون عبداهلل شلمغاني از ظهور پدرش ميرزا خبر داده است علماء عصر او را خالصه مقصود ميرزا 

 تكفير نمودند ومردودش خواندند!! 

درصورتي كه به هيچ وجه اينطور نبوده و خود شلمغاني نيز مانند باب وميرزا، دعوت استقاللي داشت. وباالخره به مفاد 

: دعوت حق از آن اوست) از آنِ 62سوره رعد آيه « ) ونَ مِن دُونِهِ ال يَستَجيبُونَ لَهُم بِشَيءلَهُ دَعوَهُ الحَقً والذينَ يدعُ»

حق وخداست( وكساني كه غيرخدا را مي خوانند دعوتشان اجابت نمي شود.( اجابتش ننمودند. ومانند شريعت ودعوت 

گشتند.چنانكه از ميرزا هم همينطور شده ميرزا كه بطالنش واضح گرديده، به اغلب تبعه و پيروانش مكشوف شد وبر

است ومي بينم روز به روز بلكه ساعت به ساعت، خصوص پس از نشر اين كتاب] فلسفه نيكو[ وكشف الحيل ،حضرات 
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اغنام الهي به هوش مي آيند ومتذكر مي گردند واز قبول خدائي ميرزا و خدازادگي ميرزا عباس استعفاء مي دهند. 

همين آقا مرتضي مالزاده تبريزي كه مخاطب به همين لوح بوده، نيز برگشته است و تحقيقات وعجب در اين است كه 

 علمي ميرزا عباس را فقط براي اغنام اهلل گذارده و از دائره الوهيت ميرزا خارج گرديده است.

وقع سؤال يا جواب، با هر باري ، سخن در اينجا بود كه بهائيان كلمات وجمالتي از ميرزا وميرزا عباس شنيده اند كه در م

كس همان كالمي را كه مواليشان به طور مغالطه به يك بهائي بيچاره بي فكر گفته وآن هم تصديق نموده است، مي 

 گويند.

 مثال اگر كسي از يك بهائي بپرسد، آقاي من! اين كلمات يعني چه؟

 فرودبسم اهلل الفردال   بسم اهلل الفرد الفراد   بسم اهلل الفرد الفرد 

 بسم اهلل الفردالفرود           بسم اهلل الفرد الفراد   بسم اهلل الفارد الفارد

 بسم اهلل الفرد الفيرود           بسم اهلل الفرد الفريد   بسم اهلل الفرد الفرود

 بسم اهلل المفاردالمفارد          بسم اهلل الفرد المتفرد   بسم اهلل الفرد الفردان

 بسم اهلل الفرد المتفرّد   د المتفاردبسم اهلل الفر

 در جواب مي گويد: اي آقا، به قرآن هم اعتراض كردند واو را اساطير االولين گفتند!!

ويا اگر كسي سؤال نمايد: آقاي بهائي بولي] ادرار[ را كه تمام اطباء قائل و معترفند به اينكه سميت] زهر[ دارد واگر 

شود به واسطه سميت او آدم مي ميرد، چرا ميرزا آن را پاك قرار داد؟ درجواب خواهي قدري از آن در بدن انسان تزريق 

هر چه اراده كند حكم مي كند( « ) يحكم ما يريد»هر كاري بخواهد مي كند( و « ) يفعل ما يشاء»شنيد كه ميرزا مظهر 

في العطمه الكبري انه مظهر يفعل  ليس لمظهر االمر شريك»است. وشايد هم اين جمله از اقدس را براي شما قرائت كند

 «.ما يشاء في ملكوت االنشاء

ديگر اين بيچاره، اين قدر عميق و منطقي نيست كه بداند هنوز معلوم نشده كه ميرزا] حسينعلي نوري بهاء[ راست گو 

ركورانه اطاعت باشد واز جانب خدا آمده باشد، تا من غالب كلمات مغلوط و احكام غير معقول او را صحيح دانسته، وكو

 كنم، وديگر به تناقض او هم ننگرم؛ در جائي كه به طهارت كل اشياء قائل ودر جاي ديگر به نجاست معتقد مي شود.

ويااگر يكي از اهل اسكندريه بپرسيد: اي غصن اهلل االعظم!اي حضرت من اراده اهلل! اي پسر خدا!چرا سيد باب داود را 

سال بعد از موسي بوده است، پانصد سال قبل از موسي نوشته است؟ مگر او تاريخ توريه  كه ازانبياء بني اسرائيل و پانصد

 يا تاريخ عالم را نخوانده است؟ فوري اين جواب را مي نويسد:

 هواهلل

درالواح حضرت اعلي، ذكر داودي هست كه پيش از حضرت موسي بود. بعضي را گمان چنانكه مقصود داود ابن يساء 

حضرت داود ابن يساء بعد از حضرت موسي بود؛ لهذا مغلين و مغرضين كه در كمينند، اين را بهانه  است، و حال آنكه

نمودند وبرسر منابر، استغفراهلل! ذكر جهل و ناداني كردند. اما حقيقت حال اين است كه دو داود است: يكي پيش از 

ل بن ابراهيم، واسمعيل ديگر از انبياء بني حضرت موسي وديگري بعد از موسي . چنانكه دو اسمعيل است : يك اسمعي

اسرئيل است. اما در اين عبارت كه مرقوم نموده ايد، مقصود داود بن يساء است وتقريبا دو هزار و چند عصر و قرن پيش 

از حضرت اعلي بود وظهور خامسي كه مي فرمايد: يكي خود حضرت داود است و ديگري حضرت مسيح وديگري حضرت 

مشهور  -روحي له الفداه -حضرت اعلي و خامس جمال مبارك؛ زيرا جمال مبارك در ايام حضرت اعليرسول وديگري 

 آفاق گشتند. الي آخر.

 براي قضاوت خوانندگان محترم، مجبور مي شوم عين عبارت باب را هم بنويسم.
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 عبارت سيد باب در بيان

به كمال رسيدند. بعد كه موسي ظاهر شد، قليلي كه اهل نظر كن در امت داود، پانصد سال در زبور تربيت شدند تا آنكه »

حكمت و بصيرت زبور بودند، ايمان آوردند و مابقي ماندند. و كُلّ ] مردم[ ما بين خود وخدا، خود را محقق مي دانستند. 

داري  ينه اين بود كه مي خواستند مكابره با حق كنند، مثل حالت خودت كه غرضت مكابره با حق نيست؛ بلكه دوست م

كه يقين حاصل نمائي و مؤمن بشوي. امت داود را هم مثل خود تصور كن كه اگر يقين مي نمودند موسي همان پيغمبر 

است كه داود خبر داده، احدي از امت آن خطور دون ايمان نمي كرد؛ چگونه آنكه كافر شود. وحال آنكه از يوم ظهور 

سال گذشته و هنوز در حروف زيور باقي هستند. در دين خود و مابين  موسي تا اول اين ظهور دو هزار و دويست وهفتاد

خود وخدا گمان مي كنند كه مثابند] پاداش گرفته[ حال ببين ما بين خود وخدائي كه ادعا مي كنندنزد يهودي ها الشيئي 

است، ولي ميرزا  است، چگونه نزد خالق كُلّ وهمچنين نظر نموده در امت موسي پانصد سال ) عين عبارت پانصد سال

غالمحسين طبيب نبابي از ميرزا عباس سؤال مي كند، در جواب مي گويد يكهزار وپانصد سال بوده وسهو كاتب است 

 در صورتي كه عين عبارت موجود است ) مؤلف(

جواب مي گويد يكهزار و پانصد سال بوده و سهو كاتب است در صورتي كه عين عبارت موجود است .) مؤلف( تربيت 

دند تا آنكه به كمال رسيدند و آنچه وعده داده بود موسي به ايشان از ظهور عيسي ظاهر شد . وقليلي كه از اهل ش

حكمت و بصيرت بودند، ايمان به عيسي آورده، ما بقي هم كمال جد و جهد را نمودند وما بين خود وخدا مي خواستند 

و ماندند كه تا االن مانده اند وهنوز منتظرند پيغمبري را كه كه به آن چه موسي گفته ايمان آورند؛ ولي يقين نمودند 

موسي خبر داده و مابين خود وخداي خود رامثاب مي داند. حال ببين ادعائي كه مي كنند ما بين خود وخدا ما يقين 

 «نكرديم كه عيسي همان پيغمبر است كه موسي خبر داده الي آخر.

 شودغلطی با هزار توجيه، هزار و یک غلط می 

اينجا است كه قارئين و ارباب نظر را دعوت به دقت وامعان) دورانديشي، غور كردن( نظر نموده كه به خوبي مكشوف 

گردد. باب صريحا داود را قبل از موسي مي داند واز زمان موسي تا عيسي را هم پانصد سال مي گويد. به عالوه تصريح 

زار و دويست وهفتاد سال است. ديگر ممكن است جناب ميرزا عباس مي كند كه از زمان ظهور موسي تا ظهور من دو ه

با اين كه تصريح عبارت بگويد) سهو كاتب بوده ومقصود يكهزار و پانصد است!( در صورتي كه تصريح به دو هزار و 

باس ده ميرزا عدويست وهفتاد سال ايام مابين موسي و باب، مجالي براي اين عذر باقي نمي گذارد، چه، كه اگر بنابه فرمو

 يكهزارو پانصد سال مي بود، مي بايست ايام متخللۀ مابين موسي و باب، سه هزارو دويست وهفتاد سال شود.

اين است كه من يقين دارم بهائيان كور شده اند تا جمال مبين ببينند. وكر شده اند تا صوت مليح بشنوند. وجاهل شده 

اينگونه مسائل منصوصه و غلط هاي محسوسه را متذكر نگردند. وچون پدرانشان اند تا از علم ميرزا نصيب ببرند. والبته 

به دام غول راه زنند افتاده وخود بدان عادت آبائي و اجدادي استيناس] خوگرفتن[ گرفته، براي آنان سخت است كه به 

ين كتاب موفق شوند وشطري سستي عقايد وآداب پدري قائل شوند واز اين دام شوم نجات يابند. معهذا اگر به مطالعه ا

از مسائل او را در تحت مطالعه و مداقه ]دقت[ قرار دهند به فريب خوردن آباء خويش واقف مي شوند و به فريبندگي 

 ميرزا و ميرزا عباس جويا مي گردند.

رف هر گونه مصا اينجا است كه من از عالقه مندان به عالم انساني متأسفم كه چرا هر نوع خيرات و مبرات مي كنند وبراي

و مخارجي به اسم ديانت و روحانيت حاضر مي شوند؛ وليكن از خريداري اينگونه كتب و نشر و انتشارش غفلت مي 

فرمايند. وفقط خريداران كتاب منحصر مي شوند به اشخاصي كه به جنبه علمي وادبي  وتاريخي او عالقه مندند، وبديهي 

براي مطالعه خود مي خرند، پس اگر اشخاص خيّر متمول بتوانند از وجوه  است در چنين صورتي خودشان يك جلد كتاب
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برّيه و خيريه مقداري از اينگونه كتب خريداري نمايند و به اين وآن كه استطاعت خريداري ندارند بدهند، ويا به بهائي 

ول نمي كشد كه ريشه زادگان به هر وسيله شده برسانند، يقين است كه تأثيرات مفيده مي بخشد و دو سه سالي ط

مهلك اين شجره افك] فريب، خدعه[ وافتراء ودرخت شوم ظلم وجفا از اراضي قلوب كنده مي شود ودر عوض سنبالت 

 علم وحكمت روئيده مي گردد.

 لوح سيد باب خطاب به ازل

ق انه ال اله اال هو الخل بسمه العزيز المحبوب هذا كتاب من عنداهلل المهيمن القيوم الي اهلل العزيز المحبوب شهد اهلل»

واالمر من قبل و من بعد يحيي و يميت  ثم يميت ويحيي وانه هو حي ال يموت في قبضته ملكوت كل شيء يخلق ما يشاء 

بامره انه كان علي كل شيء قدير ان يا اسم االزل فاشهد علي انه ال اله اال انا العزيز المحبوب ثم اشهد علي انه ال اله اال 

ن القيوم تا مي گويد انني انا اهلل ال اهلل اال انا العالم المقتدر و ان شئت فقل انني انا اهلل ال اله اال انا السلطان انت المهيم

 «المنيع.

)روح مرحوم حاج شيخ هادي طهراني شاد چه خوش فرمود! لِعَمري انًهُ لَبَلَغَ في دَرَكاتِ الهَذيانِ حَد األعجاز( ]به جانم 

 كه ياوه سرايي هاي باب به حدّ اعجاز رسيد.[سوگند! به درستي 

در اينجا ممكن است ميرزا يحيي ازل را عاقل تر از باب وميرزا دانست، زيرا با اينكه باب به او اجازه داده بود كه دعوي 

به  خدائي كند، از حدود وصايت خارج نشد ودعوي الوهيت ننمود؛ اما ميرزا] بهاء[ بدون اجازه و جو از فوري دو دستي

 روي خدائي افتاد و نگذارد از خدائي چيزي نصيب ازل گردد.

 
وما چون در جلد اول قدري به قريحه سرشار ميرزا اشارت نموديم ، اينك هم يك غزل از ميرزا يحيي ازل را كه بهترين 

جا وهمه موارد و فضائل، ازل برادر ميرزا  غزل ومطلع ديوان او است، ذكر مي كنيم تا به خوبي معلوم گردد كه در همه

بهاء بوده؛ نهايت فرقي كه دارد آن است كه ازل به قواعد شعري آشناتر از ميرزا بوده كه رعايت بحر و سجع و قافيه را 

 نموده است.

 غزل ازل

 جلوه  اي باز  به ما  صورت  آن  يار   نمود                     

 صورتي   از نور  پديدار   نمود مشترق                    

 آتش قمص  رخ  يار به ما   شعله    فزود                     

 مضطرم  ناري از آن روي به اكوا   نمود                   

 حاليا  در چه  ما، غوس به قيديم  ونزار                     

 نمود  قسمت  ما زازل  يار براين  كار                      
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 گر چه  ما درره آن يار ز دل خوار شديم                      

 ليك  آن شاه  به ما  مژده رخسار   نمود                   

 هين به ما غوس كنون مصطليِ ومضطر ميم                       

 جلوه  يار  به ما  آتش  انوار         نمود                  

 چون  به سينا  برسد  آن مه  نوراني     دل                        

 صورت قمص وي آن جلوه به كهسار نمود                  

 موسي   يار   تجلي   به   كه  نور     بداد                        

 مست  گشتم چو مرا خفته و  هشيار   نمود                   

 بدل كرد  از آن   قمص  قدم آتش نار                       

 آن تجلي همه دم   جلوه  به تكرار نمود                  

 مستي  ما ز ازل از خم الزالي   اوست                       

 هوشياريم  وجهان  را همه   بيدار   نمود                 

 آب  آن لعل به جان ساغر مستي بفزود                      

 مصطبه يار دگر باره بدل نار     نمود                 

 چون به يك لحظه تجلي به همه خلق بداد                       

 )ظاهرا مقصودش هشيار است.) مؤلف(هست بنمود  جهان  را و هشيوار نمود                            

 ي غمما كه از خويش  برستيم  در اين واد                      

 يار ما را به فداه   برده   سر دار   نمود                 

 حاليا باز به ما غوس پريشان   ز   دليم                      

 چون  پريشاني از آن زلف  به بازار نمود                 

 زان  پر يشان جهان مژده  ديدار   بيار                      

 پريشاني  زلفت دل من زار    نمود چو                 

 در اينجا مناسب است قول بعض عرب را كه بستاني در محط المحيط گفته ذكر كنيم: 

 احد الالعشراءُ في الزًمان أربَعَه فَواحد يَجري وال يَجري مَعَه و واحِد بَجَول وَسطِ المَعمَعَهِ و واحد ال تَشتَهي أن تَسمَعَهُ و  و

عَه. ]شاعران در اين زمان به چهار دسته تقسيم مي شوند: دسته اي ذوق سرودن دارند اما نمي توانند يَستَحيي ان تَصفَ

دسته ديگر دوست ندارند  -كنايه از اين كه هياهو دارند -بسرايند. دسته اي ديگر همانند گرد و غبار كارزار مي باشند

 كنايه از اينكه سروده اش را اصالح كني[ -سيلي زني كه صداي او را بشنوي. وگروه آخر خجالت نمي كشد كه تو او را

 خود بين و خوپسند

خودبيني و خوپسندي يكي از بزرگترين مهلكات اخالقي است كه اگر نسيمش به مشام هر انساني بوزد وشميمش به 

 صيبش مي گرداند.دماغ هر آدمي مرور كند وي را از جميع سادات محروم مي كند واز اتمام مكارم اخالقيه و ترقيات بي ن

 خودبيني است كه انسان را مغرور مي كند؛ خودپسندي است كه آدم را متكبر مي گرداند.

 خودبيني است كه انسان را حسود مي نمايد؛ خودپسندي است كه آدم را بخيل مي گرداند. 

 كند.خودبيني است كه انسان را به نقص وعيب خودواقف نمي كند وبه تجسس عيوب ديگرانش وادار مي 

 خودپسندي است كه آدم را از مرتبه واندازه خود بيرون مي برد وبدين سبب وي را خوار ميگرداند.
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خودبيني است كه انسانرا به اهانت و استخفاف ديگران وادار مي نمايد و بدين واسطه در نزد عموم خفيف و بي مقدار 

 مي گردد.

 وبدين جهت از فوائد رأي راست محرومش مي كند. خودپسندي است كه آدم را به ترك مشورت تعليم مي دهد 

خودبيني ست كه هاروت وماروت) هاروت و ماروت دو فرشته اي كه از جانب خداوند مأمور شدند ومردم ازآنها تقاضاي 

تعليم سحر وجادو مي نمودند و آنها مي گفتند ما براي امتحان شما آمديم پس كافر نشويد و يهوديان از آنها پيروي 

سوره بقره مراجعه شود وآنچه مولف محترم در مورد عذاب هاروت وماروت  694ند به تفاسير قرآن كريم ذيل آيه نمود

گفت در واقع عذاب براي پيروان آنها بود نه خود آنها، گرچه كه بعضي ها معتقدند آن دو عذاب مي شوند.( را به عذابي 

 ناب نعيم محرم مي نمايد.اليم مي افكند. خودپسندي است كه شيطان رجيم را از ج

خودبيني است كه انسان را چون آبي راكد وجسمي جامد نگاهداري مي كند و نمي گذارد چون آب جاري به درياي عزت 

واصل شود ومانند بخار به آسمان رفعت ارتقاء جويد. خودپسندي است كه آدم را از همه فضايل و ترقيات بي نصيب مي 

 گرداند.

است كه جميع رذائل اخالقي از او پديدار مي شود. خودپسندي منبع حسادت است كه هزاران خودبيني منشأ تكفير 

 آفات اخالقي از او توليد مي گردد. 

خودبيني باعث غرور است كه شخص را به هالك ودمار روحي ومعنوي دعوت مي كند. خودپسندي موجب ترك تعلم و 

ايد. چه، كه خودبين خود را پسنديده است. نقصاني درخودنمي بيند تلمّذ است كه وي را به جهل و ناداني داللت مي نم

تا او را رفع كند. جهلي در خويش سراغ ندارد تا او را به علم و دانش معالجه نمايد. كبري در خود مشاهده نمي كند تا 

 به تواضعش برطرف گرداند. بخلي در خويش قائل نيست تا او را به داروي كرم و سخا معدوم كند.

االخره خود بين است كه مغرور گشته ودر كسب فضايل اخالقي اهمال مي كند و خود را از ترقيات روحي و معنوي ب

 محروم مي نمايد.

مي گويند. وتمام انبياء از صفت عجب، مذمت ونكوهش فرموده اند. آيه « عجب» كلمه خود بين و خود پسند را به عربي

:به كثرت وزيادي خود خشنود شديد ولي سودي به  42سوره توبه آيه « ) غنِ عَنكُم شَيئااِذ اَعجَبَتكُم كَثرَتُكُم فَلَم تَ:» 

: با اين حال مي پنداريد كار خوبي  692سوره كهف آيه « ) وَ هُم يَحسبُونَ انًهم يُحسِنُونَ صُنعا»حالتان نداشت. ( وكريمه: 

راليست هاي ]اخالق گرايان[ غرب در مذمت عجب انجام مي دهند( شاهدي است ناطق. وتمام علماء اخالق شرق و مو

سخن ها گفته اند و داستان ها حكايت كرده اند؛ كه اكنون ما را مجالي نيست تا معشاري] يك قسمت از ده قسمت[ از 

آنهارا ذكر كنيم. فقط مي دانم ادباي كامل ونويسندگان زبردست انگليس در كتب كالسيكي خود مذمت خودبيني وساير 

ذيله را در تحت حكايات صلح با بياناتي بليغ وفصيح چنان به رشته تأليف درآورده اندوبه جادوي قلم اعجاز ملكات ر

نموده اند كه ممكن نيست كسي اورا بخواند و منقلب نشود و آن معاني هيئت راسخه در قلبش نگردد. الحق نويسندگان 

ات دلپذير به رشته تحرير درآورده ودر غالب كتب غرب، اغلب ملكات فاضله واخالق رذيله بشري را در تحت حكاي

كالسي موجود است كه آن سجاياي اخالقي را به اطفال وجوانان خود تعليم مي دهند. وخيلي آرزومندم چنين 

نويسندگاني هم در ايران پيدا شوند و كتب كالسي را بدان سياق بنويسند . ونگارنده مي شناسم كسي را كه ازعهده 

واند بيرون آيد؛ ولي چون يقين دارد اسلوب مطلوب كتاب به تنهائي موجب اجازه وزارتي نشود، بلكه چنين خدمتي بت

 وسائل ديگر الزم است وچون آن وسائل مفقود است ، لهذا از آن خدمت خود را محروم داشته است.

.ق( فقيه ومتكلم  ه 292 -229وديگر آنكه خوانندگان را به كتب اخالقيه، خصوصا احياء العلوم غزالي ) محمد غزالي ) 

( از فقها و مجتهدان و محدثان امامي مدفون 6422شافعي اهل طوس( وجامع السعادات نراقي) مال احمد نراقي )متوفي 
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در نجف( حواله مي دهم واگر از آنها كه عربي است به جهت هر كسي استفاده ميسر نشود، به مطالعه كتاب اخالق ناصري 

اقي) همان كتابي را كه خود پسندان اين عصر نپسنديدند و رمان هاي مضيع ]ضايع كننده[ اخالق را و معراج السعاده نر

به قرائت آن كتاب وامثالش ترجيح مي دهند( توصيه مي كنم. باري، پس از تمهيد اين مقدمه، مخفي و مستور نماند كه 

ان را ملح ] نمك[ عالم مي دانند و سرور اوالد خودپسندي به تمام كيفيت در بهائيان موجود است، چه ،كه اينها خودش

 بني آدم مي شمرند . ثمره شجرۀ وجود مي دانند و جلوه گاه تابش آفتاب مقصود مي خوانند.

تمامي انبياء و مرسلين را مداح خود دانسته، و كتب آسماني را قباله شرافت وطهارت خويش تصور كنند. وگويند كه ما 

ي االرض . نور حديقه ] باغ[ ايمانيم وروح حقيقي ايقان. زيرا آنان خودشان را كساني مي دانند جواهر خلقيم و زبده ما عل

كه به لقاء اهلل فائز شده اند. يعني به عرفان ميرزا رسيده اند. چه، كه بهائيان ميرزا را خدا مي دانند ولقاء او را به لقاء اهلل 

 كه در قرآن وارد است، تعبير مي كنند.

يني و خودپسندي بهائيان غرابتي ندارد؛چرا كه ايشان خودپسندي را از موالي خودميرزا اقتباس نموده اند. واين خودب

آنكه خود جوهر خودبيني و رب النوع خود پسندي است، در « بار آن دارند وبرگ همان شاخسار» واينان به حقيقت

في ميدان المكاشفه و العرفان اويجول في مضمار  كتاب اقدس گويد: يا معشر العلماء هل يقدر احد منكم ان يستن معي

 «الحكمه و التبيان ال و ربي الرحمن كل من عليها فان و هذا وجه ربكم العزيز المجبوب 

در اينجا مقتضي مي دانم بگويم كه بعض خودپسندي كه نمي توانند سعادت يا فضيلتي را براي ديگري مشاهده كنند، 

ميالدي( نويسنده وفيلسوف اشراف زاده روس( كه مي فرمايد:  6069 – 6141توي ) و به قول تولستوي ) لئون تولس

خودپرستي صفت بارز و مرض مشخص عصر كنوني ما است. حتي در ميان مردماني كه در راه يك فكر بلند حاضر به 

رده قامي را احراز كقبول مرگ هستند، حكمراني مي كند. چون به مطالعه اين كتاب مي رسند و مي بينند كه اين كتاب م

ومطلوب ارباب نظر شده است، بدين سان اظهار نظر مي كنند وچنين جمله اي را بيان مي نمايند) بهائيان قابل جواب 

نيستند كه كسي برآنها رد بنويسد( هر چند اين معني به مورد خود صحيح است، وليكن به آن گوينده كه از راه انصاف 

واند يا نمي خواهد زحمات ديگران راتقدير كند، عرض مي كنم: آقاي من! بعضي و حق گوئي منحرف گشته و نمي ت

ازاشخاص كه به دام شوم ميرزا و مثل ميرزا افتادند، شايد در علم وذكاء وعقل ونهي بر شما مقدم بودندوبه شما رجحان 

ند، يه حضرات مطلع گردداشتند، وليكن چون اينگونه كتب تأليف وطبع نشده بود كه به سرائر خفيه و دسايس مخف

 رفتند تحقيقي كنند كه به چاهي عميق افتادند. 

اكنون چون معما حل شده ومطلب واضح گرديده است، نزد جناب عالي كه به رايگان مطالب رتا فهميدي، سهل و آسان 

ابا هزاران گرديد، خوب است شما نيز در اظهار قدرداني و تشويق به آن وجودهاي مقدس تأسي كنيد كه حضورا و غي

آفرين گفتند و تقديرها فرمودند؛ كه خدايشان سالمت بدارد و تأييد كند! اينجا است كه مي خواهم حكايت معروف 

 كاشف امريكا را مثال بياورم.

 كریستف كلمب

 ميالدي( دريانورد و كاشف ايتاليائي (   6291 – 6226) كريستف كلمب) 

ميالدي كريستف كلمب به چه زحمات بسيار و مشقات بي شمار، امريكا را  6204اكتبر سنه  64البته شنيده ايد كه در 

كشف ودنيا جديد را به دنياي قديم وصل وآشنا نمود. وعالم تمدن را مرهون خدمات وزحمات خويش فرمود. به حيثيتي 

سود عنود ح كه همۀ دانشمندان ومنصفين عصر، زحماتش را تقدير كردند واكتشافش را تحسين گفتند. مگر چند نفر

كه نمي توانستند تسليم فضائل ديگران شوند، گفتند: كريستف كلمب كاري نكرده است كه اين همه مستوجب مدح 

وثناء شود؛ زيرا همه كس مي دانست كه بالضروره در آن طرف كره نيز خشكي ها هست. چنانكه هنوز هم جزائر در 
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رسيد كه همان خودپسندان در سالني كه كريستف كلمب حاضر اقيانوس ها مي توان كشف نمود. باالخره كار به جائي 

بود، همين اظهار واعتراض را نمودند ودهان جسارت را بدين حق ناشناسي گشودند كه چه معلوماتي زيادتر از ما به خرج 

رفتيد دادي؟ همگي ما و شما مي دانستيم كه چنين قاره اي درآن طرف كره موجود است و دولت اسپانيول مدد كرد كه 

و رسيديد. اگر ديگري هم مي رفت، مي رسيد. وآنچه را ديده بوديد، مي ديد. كريستف كلمب در جواب گفت كه : تصديق 

دارم همه مي دانستيد، وليكن اگر شما بتوانيد اين تخم مرغ موجود را روي همين ميز به سرباريكش قرار دهيد كه 

د. وقطعا شما نخواهيد توانست. وحال آنكه من مي توانم. حضار هر يك استقرار بگيرد، مي توانستيد امريكا را كشف كني

 سعي و كوشش كردند، نتوانستند تخم مرغ را راست به روي ميز قرار دهند؛ وگفتند شما چگونه مي توانيد؟

كريستف كلمب تخم مرغ را برداشت و به شدت روي ميز زد كه اندكي پوستش شكسته شد وقهرا بر روي ميز قرار 

ت. حضار خنديده، گفتند: اينكه كاري نداشت و مطلب مهمي نبود. اين فليسوف كامل در جواب گفت: بلي، كاري گرف

 مهم نبود؛ وليكن تا من اين كار را نمي كردم، فكر شما به يك چنين صورتي نمي رسيد و قضيه به اشكال خود باقي بود.

ميالدي(  6264 -6222ك وس پوس) آمِريگو وسپوچي) باري، اين شخص بزرگ امريكا را كشف نمودوبعد از وي امري

دريانورد ايتاليائي كه در قاره امريكا سفرهاي اكتشافي فراواني كرد وتوانست جدا بودن آن را از قاره آسيا دريابد، بعدها 

وحال آنكه حق به امريكا رفت وامريكا را به نام او ناميدند.   Amriquvespusاين قاره را به نام او امريكا ناميدند.( 

 وانصاف اين بو كه امريكا را به نام كاشف اوليه اش كريستف كلمب بخوانند و او را كلبوئيه بنامند.

 

 

 كوشش  و طلب

اينجا بايد اعتراف نمود كه كريستف كلمب به واسطه طلب و كوشش به مقصود رسيد وامريكا را كشف نمود. وهر انساني 

است؛ و هر كه از حليه] زينت[ طلب و كوشش محروم ماند و عاطفۀ بطالت  كه داراي طلب وكوشش است ، سعادتمند

 وتنبلي دراو حكمفرما گشت، بدبخت شد واز هر سعادتي بي نصيب ماند.

فريدريك بزرگ مي گويد: عزيز من ،توحق داري كه مي گوئي من بيش از اندازه كار مي كنم؛ آري، من كار مي كنم تا 

 به قدر بي كاري شباهت به مرگ ندارد. زنده بمانم ، چونكه هيچ چيز

ويلهم بورنان مي گويد: كوشش زندگاني را شيرين مي سازد و هرگز نمي گذارد كه آن بار سنگيني بشود. فقط آن كس 

 گرفتار محنت است كه از كوشش نفرت و دوري نمايد.

ي، دوست وهمكار گوته( فيلسوف ميالدي( شاعر و نمايشنانه نويس آلمان 6102- 6120شيلر) يوهان كريستف شيللر) 

و شاعر آلماني مي گويد: كار عمده كوشيدن است. چونكه كوشش، نه تنها وسيله زندگاني كردن است، بلكه يگانه ارزشي 

 كه زندگاني دارد از كوشش مي آيد.

 ف.هلوالد گويد: نخستين مرد مدني آن كسي بود كه نخستين بار به كار وكوشش آغاز نمود.

مي گويد: اي كوشش! اي عنايت آسماني! كه فيض رحماني به نوع بشر ارزاني مي داري، هركس كمر خدمت حكيمي ديگر 

 تو را برميان بست، هرگز بي تسلي و بي شادي نمي ماند.

پس كوشش وطلب انسان را به سر منزل مقصود مي رساند ومانند كريستف كلمب به اكتشاف امريكا موفقش مي سازد. 

دمي را مخمود وافسرده مي كند و در باديه ذلت وهوان] خواري، ذلت[ حيران و سرگردانش مي وبطالت و تنبلي آ

نمايد.وبراي معذرت بطالت و تنبلي خويش به خودپسندي و بي انصافي وحق كشي وتقدير ننمودن زحمات ديگران 

 مجبورش مي دارد. نظامي گو يد:
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 نشنوي زنافرخي  باشد  ار    بياني  كه باشد به حجت  قوي  

 زدن بر زمين  نامبارك بود   دري  را كه تاج   تارك     بود  

 شقايق  دريدن  فتن   بافتن   هنر نيست رو از كسي  تافتن  

 هنرهاي  خويش آشكاراكني   خردمند را چون   مدارا  كني  

وضوع نقصان مدارس و وچون سخن را كتب كالسي ومدارس به ميان آمد، عشق مفرط به معارف ناگزيرم نمود كه در م

 معارف خودمان )ايران( مختصري بازگويم.

 

 

 مدارس ایران از روي مدارس فرانسه اقتباس شده

برقارئين محترم پوشيده نيست ، وقتي كه ناصرالدين شاه دارالفنون را تأسيس نمود، تشكيالت او را بر روي نظام مدارس 

عارف پروران وآزاديخواهان ايجاد مدارس نمودند وتوسعه معارف فرانسه قرار داد. وهمچنين در ابتداي مشروطيت كه م

را محطّ ]محل فرود آمدن[ انديشه خود قرار دادند بنياد آن را برروي مدارس پاريس نهادند. چه، كه آن اوقات روابط 

ده زده ليزه را نديايران با فرانسه زيادتر بود ودر نظر دلباختگان پاريس، يعني رجال و اعيان ايران، كه جز خيابان شان

وخيلي دلربائي صوري آن شهر را اين صورت پرستان پسنديده بودند، وآن صورت هاي بي مغز را به ايران به ارمغان 

آورده بودند، وچون خودشان هم متأسفانه متصدي امور دولت و زمامدار مملكت بودند، بديهي است در تشكيالت معارف 

 ديده اند. وشايد درآنجا تحصيل كرده اند . نه مدارس آمريكا را كه نرفته بودند. و مدارس آن روش را اجرا مي كنند كه

اكنون ما تذكر مي دهيم كه خود فرانسوي ها پي بردند و واقف شدند كه مدارسشان حاوي سعدت بشري نيست. يعني 

يراند، وچنان قوه اداره نمودن ترتيب زندگاني واداره كردن را به طفل نمي آموزد؛ بلكه حس اعتماد به نفس را دراو مي م

زندگي را دراو فلج مي كند و وي را نيازمند به اداره شدن مي كند كه وقتي ديپلم خود را گرفت، اگر دولت دستش را 

 نگيرد، برزمين مي افتد.

و وقتي كه از چه، كه معلومات زيادي به او ياد داده اند وبه واجب ترين امور زندگاني او را تربيت ننموده اند. از اين ر

مدرسه بيرون آمد، دست فقر خود را به سوي دولت دراز داشته، تا وي را به استخدامي بي نياز كند. چه، كه به امور 

 زندگاني او را تربيت نكرده اند. 

اينك ما عين كالم فيلسوف اجتماعي فرانسوي دكتر گستاو لوبون را كه در كتاب خود موسوم به روحيات فن تربيت 

 كر مي كنيم. است، ذ

 بيان دكتر گستاو لوبون

ما ثابت كرديم كه تدريسات دارالفنون ما بسي ضعيف و طرز تربيت آن به درجه صفر است. وحال آنكه دراين عصر 

 تمدن، مهم ترين چيزي كه نافع است، تربيت نمودن خصال و سجاياي شخصي است.

نون هيچ است. ومن در اينجا به ذكر عقيده مسيو ژول سيمون اغلب متفكرين هم عقيده اند به اينكه ثمرات تربيت دارالف

 وزير سابق معارف اكتفا مي كنيم:

ما فن تربيت را نيافته ايم؛ دارالفنون هاي ما جوانان را صاحب معلومات وديپلم ودكتر در علوم مي كنند،اما آنها را آدم 

 شخصيت آنان صرف مي شود. و مرد نمي كنند. وبرعكس پانزده سال تمام به تحزيب صفات مردي و

دارالفنون ها به هيئت جامعه، يك مرد متفنن] فني[ مسخره آميزي تسليم مي دهند ، كه نه عضالت دارد ونه از يك 

حائلي جستن مي تواند. وبرعكس هر چه دارد، عبارت از يك مشت معلومت بي مصرف است. ودر مقابل آن، الزمترين 
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ي تواند راي بدهد و رهنمائي كند، ونه ديگري را . وخود محتاج اداره شدن است. چيزها را نمي داند؛ نه به خودش م

وچون احساس ضعف و ناتواني در خود نموده و اعتمادي به خود ندارد، ناچار به گردن دولت مي افتد و مي گويد: چنانكه 

وعت] اطاعت[ چيز ديگر به من ياد تا حال دارالفنون دستم را گرفته، اكنون بايد دولت دستم را بگيرد. چون كه جز مطا

 نداده اند.

يك وزير معارف ديگر، مسيو لئون بورژوا نيز چنين مي نويسد: هر وقت سرنوشت و ارزش يك فرد ويا يك ملت را 

بخواهيم بسنجيم، مي بينيم كه سجيه و اخالق او بيشتر از عقل و فكر وزن دارد. چيزهاي كه نزد ملل التيني مفقود 

ست كه خاصه نژاد انگليس ها مي باشد. وآن عبارت است از : ديسيپلين، تعاضد، تحمل مشاق، بذل جهد، است، صفاتي ا

تشبث و حس وظيفه شناسي .اين صفات را دارالفنون هاي ما  تنها به اطفال نمي دهند، بلكه از جواناني كه داراي اين 

 صفات مي باشند سلب مي كنند.

فارغ التحصيل ديپلم دار عاجز و مضحك و بي ارزش كه دارالفنون هاي ما هر روز  آيا راهي براي آدم كردن اين اردوي

 مانند فابريك بيرون مي ريزند، پيدا مي شود ؟ تا مي گويد:

ما به خوبي ديديم كه طرز تعليم و تربيت ما چه اندازه سفالت آور است وچنان مرد را در ميدان زندگي و مبارزه حياتي 

نشان داديم كه تعليمات دارالفنون هاي ما بدتر از همه است؛ زيرا منحصر است به بار كردن بي سالح مي سازد  ما 

معلومات زيادي به دماغ جوانان، كه چند ماه پس از امتحان، كليه آنها را فراموش خواهند كرد . پس بنابراين مي بايد 

 بناي تعليم و تربيت ما اساسا عوض شود.

وريه مي گويد: ما بچه هاي خودمان را در گوشه زندان ها، يعني مدارس ،براي زندگاني دانشمند ديگر فرانسوي اد. مان

حاضر مي كنيم، يا آنها را براي كارهاي مردانه مي خواهيم مهيا كنيم؛ در حالتي كه تخم هر گونه فعاليت و تشبث را در 

س خود عاجز مي شوند. همه اين بچه ها گرفتار وجود آنان مي كشيم. ما آنها را به حالتي مي اندازيم كه از اداره كردن نف

 يك ناخوشي مي گردند ،وآن عبارت است از فلج قوۀ اداره.

 يك حكيم ديگر چنين مي نويسد:

مرد، براي فعاليت خلق شده است. ودر زندگاني بايد كاري را انجام دهد. رفتار او در ايفاي اين فعاليت، خواه خوب وخواه 

 ق و سجاياي او است؛ نه به معلوماتي كه به او ياد داده اند.بد، موقوف به چگونگي اخال

غرض، آن بود كه خود فرانسوي  ها اعتراف نمودند كه مي بايد اصول مدارس را برروي اصول مدارس امريكا و انگلستان 

دن خودرا فرا قرار دهند وتغيير هم داده اند، براي اينكه شاگرد به اصول علمي آشنا شود وطريق زندگاني واداره نمو

گيرد، تا وقتي كه از مدرسه بيرون آمد، بتواند خويش را اداره كند ودر ميدان تزاحم حياتي خود را محفوظ بدارد. و 

 چقدر خوب است كه اصول مدارس ايران نيز تغيير كند و از علم بكاهند وبه عمل بيفزايند.

 تف رو برهوا به ریش آدم می افتد

كتاب كه تمام مندرجاتش از مسائل مسلمه بين بهائيان و به عالوه مستند به الواح معروف پس از انتشار جلد اول اين 

خود ميرزا وميرزا عباس بود، كه به هيچ وجه جاي تكذيب و انكاري براي هيچ بهائي متصور نمي بود، وبرايشان امكان 

 .نداشت در يك سطر يا جمله او ايرادي وارد آورند ويا يك قضيه را انكار كنند

وبه عالوه چهار دليل: دعوت، استقامت ،نفوذ كلمه و تشريع شريعت را كه ام المسائل وابوالدالئل] كتاب [ فرائد ميرزا 

ابوالفضل گلپايگاني است، درجلد اول به طور مستوفي ذكر وبيان گرديد، واثبات شد كه هيچ كدام آنها در باب وميرزا 

ه معلوم، اين سيف موهوم را به رخ مردم غافل مي كشيدند. وخلق را به دعوت وجود نداشته، وسالها بود، به حيف و مغالط

ميرزا] بهاء[ كه فقط بر روي كاغذ پاره هاي مخفي زير دوشك مرتسم] رسم شده[ بود مي خواندند . ومردم را به استقامت 
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ه وعموم را به نفوذ كلمه او ك او كه عينا مانند استقامت محبوسين و محكومين به نفي و اعدام است، تبليغ مي نمودند.

در اعماق قلوب ملياردها نفس زكيه اي كه در جابلقا و جابلساي ) شهرهاي افسانه اي در مشرق و مغرب( احداثي در 

قرن بيستم ساكنند، دعوت مي كردند. وفالسفه و دانشمندان را به مبادي و شرايع مسترقه ]سرقتي[ نارساي ميرزا) كه 

( خاطرنشان مي كردند. وقتي كه عالقه مندان به عالم انساني كتاب را خواندند وبه مطالب مندرجه شطري از آنها ذكر شد

 اش آگاه شدند، همين سيف مسلول را با بسالتي تمام به رخ بهائيان كشيدند وگفتند:

است ونه هان! چه مي گويند؟در اين كتاب كه نه حيفي است و نه سيفي، نه اهانتي است ونه جسارتي، نه خصومتي 

كدورتي ، نه ظلمي است و نه افترائي ،نه ضغيفه ايست و نه بغضائي؛ برهانش قاطع است ودليلش المع. تبيانش اعتماد به 

بِكُم اِن كُنتُم فأتُوا بِكِتا» مسائل منقوله است و بنيانش استناد به الواح منقوله، فلسفه اش نيكو است و دالئلش با او است. 

از باب «.) بيار آنچه داري زمردي و زور». اگر راست مي گوئيد كتابتان را بياوريد.( 621ت، آيه سوره صافا« ) صادِقين

 هفتم گلستان سعدي در تأثير تربيت

 «(كه  دشمن  به پاي خود آمد به گور   بيار آنچه  داري  زمردي  وزور» 

تند : ما بهائي زاده ايم و دليل و برهان بعضي گفتند ما طيور ليليم] مرغ شبي هستيم[ و آفتاب را نخواهيم. برخي گف

نداريم. جمعي اظهار كردند كه ما اغناميم] گوسفنديم[ وجز در مراتع بيان واقدس نچريم. فرقه اي گفتند: ما دالئل حسي 

و عقلي را نمي جوئيم و جز طريقه روح القدس ميرزا] بهاء[ را نمي پوييم .گروهي تلويحا چنين سرودند: كه ما كور شده 

ايم تا جمال ميرزا را ببينيم.) ميرزا در كلمات مكنونه مي گويد: كور شو تا جمالم بيني و كر شو تا صوت مليحم شنوي 

الي آخر. ) مؤلف( دسته اي تلميحا چنان نمودند كه: ما كر شده ايم تا فقط لحن مليح ميرزا رابشنويم. وطايفه اي فرياد 

زا نصيب بريم. وباالخره زعماي آنها چنين گفته اند: كه فالني و مثل فالني] زدند كه: ما جاهل شده ايم تا از علم مير

آيتي، نيكو[ پول زياد مي گرفتند و چون صندوق ماليه خدائي ميرزا به واسطه انكسار سه ربع سرمايه روز اولش روبه 

اعراض را به دست گرفته و نقصان رفته بود ونتوانست درخواست آنان را اجابت كند، اين است كه ادبار نمودند وقلم 

 شمشير اعتراض را كشيدند و پرده خفايا و اسرار را گشودند!

در اين قسمت ها تكذيب و تصديق را به خوانندگان محترم و مطلعين واگذار نموده، و ابدا دراين مقام وارد نمي شوم كه 

رائر خفيه] اسرار نهاني[ ودسايس مخفيه با دالئل مسلمه ثابت كنم من كه بوده و چه بوده ام. و به واسطه آنكه به س

حضرات واقف و آشنا گردم وكتابي چنين را تقديم عالم انساني نمايم، مورد زحمات و چه مبالغ خسارات، واقع شده ام. 

كَفي باهلل » چه، كه خساراتي را كه تحمل كرده ام فقط براي خدابوده است ، نه هوي؛ ان اهلل علي ما اقول شهيد، و 

 وخداوند براي شهادت كافي است( 10سوره نساء آيه « ) شَهيدا.

اما در اين قسمت اخير كه گفته اند اينها اجير بوده اند واز صندوق ماليه خدائي ميرزا پول مي گرفته اند كه عدد گوسفند 

وينده ه ريش گميرزا را زيادتر كنند تا كشك و پشم عايدي عائله ميرزا افزوده گردد، مي گويم اين عينا تفي است كه ب

مي افتد زيراشنونده خواهد گفت كه معلوم مي شود هيچ كسي به روحانيت ميرزا] بهاء[ قائل نشده ،يعني روحانيني 

 نداشته تا كسي به او معتقد شود.

 كي تواند كه شود  هستي   بخش   ذات  نايافته  از هستي   بخش 

 )از هفت اورنگ جامي(

جعوله و اصول مسروقه ميرزا، ديگران را دعوت مي نموده، اجير و مزدور بوده است. وهر كسي هم الي الحال به مبادي م

يعني براي پول اين كار را مي كرده است. ودر چنين صورت كه گوينده براي پول حرف بزند، شنونده هم ممكن است 
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ا براي صرف كردن همان محض همان خيال كه در آتيه، اندك نصيبي به او داده شود و يا براي پلوي محفل تقديس و ي

 چاي و شربت محفل هم شده، تظاهراتي بكند وگوش به اين مهمالت بدهد.

و وقتي از آن محفل شوم خارج گردد، آن مسموعات را در همان جا گذارده، وبا يك چشم تعجب آميزي به آئين سازان 

،اينگونه محافل و مجامع را تلقي مي ودروغ پردازان و دين فروشان قرن بيستم مي نگرد و دركمال سخريه و استهزاء 

كند. وشايد همين تشبثات هم سبب بوده كه در اين مدت هشتاد سال سه ربع سرمايه ميرزا از دستش رفته! واز وقتي 

 نگارنده از داخله آن مطلع شده ام، الي كنون كه چهارده سال است، بيست نفر وارد در طريقه آنها نگرديده است.

ود:ديني كه به ساخت وساز واجاره و استجاره و كنترات و قرار نامه و پول دادن  وپول رسانيدن پس نتيجه چنين مي ش

والتماس كردن به مبلغين درست شود ورونق گيرد، آن دين دين ميرزا] بهاء [ است و ديني نيست كه به درد انسان 

 است!بخورد. بلكه ديني است كه فقط براي اداره كردن ونگاهداري گوسفندان مفيد 

وفقط آن دين را هم مي بايست يا به دروغ هاي خيلي مضحك كه شرق منور شد) از كلمات ميرزا عباس است!) مؤلف( 

 و غرب معطر شد واغلب دنيا بهائي شدند وچه وچه، ترويج نمايد؛ ويا آنكه بدين دالئل هيچ و پوچ به او استدالل فرمايد!

 نفوذ

شرحي بسيط ذكر شد؛ وبه خوبي اثبات گرديد نفوذي را كه بهائيان، برهان المع  هر چند در جلد اول در بيان معني نفوذ،

ولَو  »و سيف] شمشير[ قاطع مي دانند وبه رخ هر كس مي كشند. با فرض تسليم به برهاني بودن آن، چنانكه به آيات

: اگر از طرف 21و  22و  22سوره حاقه آيات « ) الوَتينَتَقَوًلَ عَلَينا بَعضَ االَقاويل ، الَخَذنا مِنهُ بِاليَمين، ثُمً لَقطَعنا مِنهُ 

خود سخناني درست كرده وبه  ما ببندد، ما هم با قدرت، او را بگيريم، وشاهرگش را قطع كنيم.( استدالل مي نمايند. 

 ، نه تنها بايدابدا در باب و ميرزا وجود نداشته، واگر خود بهائيان حقيقتا مؤمن به قرآنند واين آيه را برهان مي دانند

. ق( در سن چهل سالگي ادعا نمود كه  ه 6141 -6422گوسفندان ميرزا تسليم غالم احمد قادياني) احمد قادياني )

عيسي بن مريم است.( شوند و خدائي ميرزا را ترك گويند، بلكه مي بايد خود ميرزا نيز كه نفوذ را برهان المع مي دانست 

« تقوّل» اين آيات متشابهات را برهان قرار داده بود و به آيه « احمد قادياني» ودو قبل از ظهور حريف قوي پنجه خ

تمسك نموده بود، دكات الوهيت و ربوبيت خويش را برچيند و بساط خدابازي و شريعت سازي خود را ترك گويد و تابع 

يرا اگر ميرزا را نفي و حبس نمودند و مريد غالم احمد قادياني شود. چه، كه او كامال مصداق همين آيه واقع شده است. ز

 و سرگون به قلعه عكا شد، غالم احمد قادياني به هيچ وجه صدمه و آسيبي از اين قبيل نديد. 

 قطع» چه، كه ممكن است اهل تأويل وتعبير مانند ميرزا بعدها هم آيات قرآني را بدين نوع تأويل نمايند كه مراد از

برمدعي است تا نتواندمقاصد سوء خويش را انجام دهد ومردم را بفريبد! اما در  نفي وحبس و تضييقات واراده« وتين

غالم احمد قادياني هم نمي توان چنين تأويل وتعبيري نمود؛ چه، كه او از آغاز دعوتش الي آخر عمر در قاديان در خانه 

 ي ننمود.خود ومحل خود ومملكت خود زيست و ابدا كسي او را صدمه يا آسيب ويا نفي و اعدام

غرض آن است كه نفوذ ، با اينكه در اشخاص ديگر مانند داعيان كذبه و حسن صباح و غالم احمد قادياني حقيقتا بوده 

 است، معهذا مورد استشهاد و استدالل آن واقع نگرديده است.

ليل او دعوت بود. ولي خنده در اينجا است كه ميرزا نفوذي نداشت، وام البرهان او نفوذ بود. دعوتي نكرد، واصل د

استقامتي نكرد، و كمال بينّۀ او استقامت بود. كوسه اي بود كه به ريش خود مي باليد. گنگي بود كه به بيان شيرين خود 

مي ناليد. شاهدي بود كه به رخسار زشت خود احتجاج مي كرد. وخصي) اخته، مردم بي بيضه( بود كه به بيضه خود 

 استدالل مي فرمود.
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م نفوذ كه جوهره كالم يك متكلم يا معلمي است كه مي خواهد آن معاني دقيق و قويم را با يك حرارت فوق باز مي گوئي

العاده اي در قلب مستمع تزريق كند، مي بايست خود گوينده چنان مؤمن و معتقد به اين معني باشد كه گوئي تمام 

م معين را به شنونده بگويند. وچنان گوينده، مؤمن و اعضاء وجوارح وقلب و فؤاد او، زبان گشاده اند كه آن معناي مسل

معتقد به آن مطلب باشد، كه همانا خود مجسمه وتمثال آن معني شده است. در چنين صورت، آن معني و مقصود به 

وسيله عبارات يا كلمات، چنان در قلب مستمع جايگير مي شود كه همانا گوينده خون خودرابه مستمع تزريق نموده 

نين كالمي مانند نصايح و مواعظ حضرت مسيح كه در حقيقت خون خود را در حواريون تزريق نمود، نافذ است. وچ

ومؤثر مي شود. اما اگر كالم از روي هواي نفس شد و يا براي شهرت و شهوت بود و يا مبني بر مغالطه ودروغ گرديد. 

ا كه به آيات )تقوّل( استدالل مي كند واو را درباره وكالم نيز سرقت شده از ديگري بود كه خود گوينده هم )مانند ميرز

خود حجه و دليل مي شمارد، اما همين كه حريف قوي تر از خود ديد كه مصداق آن آيات واقع شد، لب را تو مي گذارد 

عماق و فراموش مي شود( به او عامل و مؤمن نيست وبراي اغراض شخصي او را به كار مي برد، نفوذ وتأثيري ندارد ودر ا

 قلب مؤثر نمي شود.

در اينجا يادم افتاد نكته مليحي را كه آن شخص مسيحي فرموده بود، بهائيان چرا اينقدر مصرند كه نفوذي براي ميرزا 

يا ميرزا عباس اثبات كنند وحال آنكه مي بينند بيست سال است ميرزا عباس] عبدالبهاء[ تحريرا و تقريرا التماس مي 

كه بهائيان استعمال دخانيات ننمايند. حتي مي گويد آرزوي عبدالبهااين است كه بهائيان ترك كند وخواهش مي نمايد 

كنند. معهذا در مجامع و محافل خود مي كشند و ابدا اين كلمه تأثير نداشته است. اما در عوض مرحوم ميرزاي شيرازي) 

سامرا كه فتواي او درباره تحريم تنباكو  .ق( مجتهد و مرجع بزرگ زمان خود ساكن ه 6164- 6419ميرزاي شيرازي) 

باعث لغو قرار داد رژي عهد ناصري شد( به چه دليلي ايمان بياورد وبه چه حجتي قانع گردد؟ زيرا او مسبوق به نفوذي 

نبوده ونيست. وچگونه سزاوار است كه آن شخص اول كه به مشكوه نور نبوت ورسالت نزديكتر از ديگران است وتأثير 

 و سبب ايمان ديگران شده است، محروم تر و بي بهره تر از نور دليل شود و مشمول اين حجه بالغه الهيه نگردد؟!و تأثر ا

به عبارت ديگر، ايمان آوردن نفوذ متأخره ، موكول و موقوف به ايمان آوردن آن شخص اولي است. وآن شخص اولي اگر 

واگر به نفوذ در خودش ايمان آورده، كه دور حاصل مي شود.  بگوئيم به نفوذ مؤمن شده، كه نفوذي قبل از وي نبوده؛

پس ناچار شخص اول به واسطۀ چيز ديگر و دليل ديگر كه وراي نفوذ است مؤمن شده است . پس نفوذ به واسطه عدم 

 بلوغش ، نمي توان دليل گردد وحجه بالغه شود.وبه عالوه نفوذ در هرقائد ورئيسي موجو د است.

 «گاندي»
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ميالدي( رهبر استقالل طلبان هند بنيانگذار روش عدم همكاري با  6021 – 6110مثال گاندي) مهاتماگاندي )

استعمارگران( رئيس حزب وطنيون هند است وچنان نفوذي در كالمش موجود است كه سراسر هندوستان مطيع اراده 

نگارنده در هندوستان ديده ام. كه اگر بخواهم شمه اي ازنفوذ او را  و تعاليم او هستند. ودرجه نفوذ وتأثير كالمش را

 شرح دهم، مي ترسم قارئين محترم خصوصا بهائي زادگان بيچاره باور ننمايند. 

اوقاتي كه در هندوستان بودم، يك كلمه گفته بود كه بايد هندي، لباس وطن خود را بپوشد . به محض اينكه اين حرف 

 وان او، لباس هاي فاخر اروپائي خود را كنار گذاردند ولباس وطني پوشيدند.را گفت، تمامي پير

وبدين واسطه چه بسيار مغازه هاي وطني مفتوح و چه ماشين هاي نساجي دائر گرديد. ودر مقابل، چه كمپاني هاي مهم 

مفت از دست رفت  اروپائي شكست خورد وچه سرمايه هاي هنگفت كه از فروش منسوجات اروپائي تحصيل شده بود به

. هر كه را مي ديدي، لباس وطني پوشيده بود وكاله كرباسي به سر گذارده بود وخود را سرافراز مي دانست. وگوئي فخر 

و مباهات مي نمود وبه زبان حال مي گفت: من كسي هستم كه كمر انقياد و اطاعت گاندي را بسته ام. واشخاص ديگر كه 

نگذارده بودند، چون از آنها پرسش مي شد، در كمال شرمندگي وانفعال جواب مي دادند  هنوز آن كاله افتخار را به سر

كه هنوز كاله وطني مهيا نشده است يا حاضر نگرديده است . وعجب اين بود كه لباس وطنيف دو سه مقابل قيمت لباس 

ار به جائي رسيد كه خيلي از تجار اروپائي تمام مي شد. معهذا سرتاسر هندوستان اطاعت اين كالم را نمودند وعاقبت ك

امتعۀ ] كاالي[ خارجه ورشكست شدند.وباالخره از كثرت خسارت و ضرر وشدت طلبكار نتوانستند به حيات خود ادامه 

 دهند. اين بود كه بعضي خودشان را انتحار] خودكشي [ نمودند.

 «لنين»

د، لنين) والديميري ايليچ اليانوف. متولد دهم آوريل يكي ديگر از اشخاصي كه در همين عصر داراي نفوذ فوق العاده بو

ميالدي در ظهر وسك كنوني، كنار ولگا. پدر وي اصال از طبقه دوم شهر آستراكان ومعلم دبيرستان بود. لنين  6119

ر ادكودكي و جواني را در ناحيه ولگا واياالت سيمبيريك، كازان وسامارا گذراند. دانشكده حقوق را به پايان برد. بر

مهترش الكساندر او را به مسلك هاي سياسي تندرو آن زمان هدايت كرد. همان برار وخواهرش گرفتار جرم سياسي 

 62به جرم سياسي زنداني شد و  6102شدند. پس از اتمام تحصيالت به پترزبورگ پايتخت روسيه تزاري رفت. در سال 

از سه سال از روسيه هجرت كرد وبيشتر در ژنو مي زيست و مردم ماه در زندان بود تا او را به سيبري تبعيد كردند. پس 
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از شهر برن عازم  6061را به تأسيس حكومت دهقانان وكارگزاران دعوت مي كرد. سرانجام پس از انقالب روسيه در سال 

ل روسيه شد و پس از زدو وخوردهاي حزبي، نخستين دولت شوروي سيوسياليستي را در روسيه تشكيل داد. در سا

در شهر گوركي درگذشت( است كه هر كس در جه نفوذ و تأثير كالمش را شنيده ،ونگارنده به مالحظاتي از تفصيل  6042

 نفوذ او صرف نظر نموده وبه دانش قارئين واگذار مي كنم.

 استقامت

خود بخواهد دعواي وبه هم چنين استقامت نيز دربادي] اول[ نظر نمي شود دليل واقع گردد؛ زيرا مدعي كه به استقامت 

خويش را به ديگري مدلل] دليل آوردن[ كند، آن ديگري نمي داند باالخره مدعي در اين استقامت باقي مي ماند، يا 

متزلزل و منحرف مي گردد. از اينرو تا آخر حيات و زندگاني مدعي دليل، استقامت دليليت ندارد تا بدان استدالل شود. 

خود مدعي، حجت و دليل نشود تا بدان دليل معاصرينش به نور مبينش فائزشوند وحجت ودليلي كه در عهد و عصر 

 ورجال عهد به حجت قويمش تمسك جويند، چگونه مي تواندحجت بالغه ودليل قاطع گردد؟!

مثال باب مي گويد: من فرستاده خدا ويا خود خدا هستم؛ ودليل من آن است كه در اين دعوي استقامت مي كنم. وهر 

 زجر ومنع و مالمت كنند، از اين گفته پشيمان نشوم و از اين دعوا انحراف وانصراف نجويم.چه مرا 

مستمع نيز مي گويد: بسيار خوب، در صورتي كه من استقامت را دليل قاطع بدانم، فعال بايد صبر كنم و مراقبت نمايم 

متزلزل ومنحرف مي شويد. باب مي بايد ببينم شما در دعوي خود صادقيد وتا آخر عمر مستقيم مي مانيد و يا آنكه 

انصاف بدهد و صبر كند تا خاتمه كارش معلوم گردد. پس در اين اثناء مدت صبر و انتظار، تكليفي براي آن شخص نيست. 

زيرا حجت ودليلي برايش اقامه نگشته. و اگر اجلش در رسد، مصاب و مأجور است وهرگاه زنده ماند وباالخره ديد وفهميد 

از دعواي خود متزلزل و منحرف شد ونادم و تائب گرديد، ديگر چسان مي شود بهائيان او را دليل ساطع و  كه مدعي

سيف قاطع كنند وبه رخ هر كس بركشند! وما چون در جلد اول، مفاد توبه نامه باب را نوشتيم، اينك چون اصل توبه 

اور نموده است، لهذا ما نيز او را در صفحه بعد گراور گر The religen of Babiنامۀ او را مستر ادوارد براون در كتاب

 كرديم. 

 عریضه توبه نامه سيد به وليعهد ایران

فداك روحي، الحمداهلل كماهو اهله و مستحقه كه ظهورات فضل ورحمت خود را در هر حال بركافه عباد خود شامل 

بزرگ[ رافت و رحمت خود فرموده كه به ظهور گردانيده، به حمداهلل ثم حمدا له كه مثل آن حضرت را ينبوع] چشمه 

عطوفتش عفو از بندگان و تستّر ] پناه دهنده[ برمجرمان وترحم بر ياغيان فرموده، اشهداهلل من عنده كه اين بنده 

ضعيف را قصدي نيست كه خالف رضاي خداوند عالم واهل واليت او باشد. اگر چه به نفسه وجودم ذنب] گناه[ صرف 

قلبم موقن به توحيد خداوند جل ذكره ونبوت رسول) ص( و واليت اهل واليت او است،ولسانم مقر] اقرار  است. ولي چون

كننده[ بركل ما نزل من عنداهلل] آنچه از جانب خداوند نازل شده است[ است، اميد رحمت او را دارم و مطلقا خالف 

قلم جاري شده، غرضم عصيان نبوده. ودر هر حال  رضاي حق را نخواسته ام. واگر كلماتي كه خالف رضاي او بوده، از

مستغفر و تائبم حضرت او را. واين بنده را مطلق علمي نيست كه منوط به ادعائي باشد. استغفراهلل ربي واتوب اليه من 

ان ينسب الي امر. وبعضي مناجات وكلمات كه از لسان جاري شده، دليلش برهيچ امري نيست. و مدعي نيابت خاصه 

را محض ادعاي مبطل واين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعاي ديگر .مستدعي از  -عليه السالم –حجه اهلل حضرت 

الطاف حضرت شاهنشاهي وآن حضرت چنان است كه اين دعاگو را به الطاف و عنايات بساط رافت و رحمت خود سرافراز 

 فرمايند. والسالم.

 جواب توبه نامه
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ايداهلل –ما در بزم همايون ومحفل ميمون در حضور نواب اشرف واال وليعهد دولت بي زوال ش–سيد علي محمد شيرازي 

وحضور جمعي از علماي اعالم اقرار به مطالب چندي كردي كه هر يك جداگانه باعث ارتداد شمااست.  -وسدده ونصره

[ ت، شبهه خبط دماغ] ديوانگيو به موجب قتل توبه مرتد فطري مقبول نيست وچيزي كه موجب تأخير قتل شما شده اس

 است كه اگر آن شبهه رفع شود، باالتامل احكام مرتد فطري به شما جاري مي شود. حرره خادم الشريعه الطاهره

 محل مهر        محل مهر 

 علي اصغر الحسين الحسيني      ابوالقاسم الحسين الحسيني

: او بربندگانش مسلط است( برصحت 16و  61سوره انعام، آيات « ) وهُوَ القَاهرُ فَوقَ عِباده» وهمچنين اگر كسي به آيه 

دليل تقرير) ونفوذ و بقاء( چنان كه بهائيان استدالل مي كند، استدالل كند، مجبور مي شود پيوسته خداوند تبارك و 

ه كذبه) دعوت تعالي را از خلعت تقديس قاهريت عاري و بري بداند و اين صفت مقدس را از او سلب نمايد، چه كه دعا

 كنندگان به دروغ، دعوت كنندگان دروغگو( بوده وهستند و الحال نيز در عالم موجودند.

وفعال دونفر به خصوص دعوي يك مقام را مي كنند و مي گويند مسيح موعودند؛ يكي ميرزا] حسينعلي نوري جاسوس 

ه پنجاه سال است، دوام نموده اند. وبه عالوه اگر تزار معروف به بهاء[ وديگري غالم احمد قادياني .وهر دو با هم بالغ ب

 زهوق] نابودي[ وزوال را بنابردليل تقرير برهان بطالن بدانيم، آيا چه مدتي را براي او قائل بشويم و قرار بدهيم؟ 

م چه، كه دو نفر مانند احمد قادياني و ميرزا مي آيند و هر دو مدعي مي شوند كه مسيح موعودند وهر دو مدعي مقا

الهام مي گردند. وهر دو مدعي مي شوند فرستاده خدا هستند. وبنابرعقيده طرفين، يكي باطل و ديگري حق است. اگر 

دليل صدق بقاء ودوام باشد و برهان كذب زهوق وفناء، تا چه مدت بايد مردم صبر كنند تا حق از باطل ممتاز گردد؟ وآيا 

هست يا نه؟ وآيا اگر تكليفي هست، به كدام يك از آن دو مدعي تعلق  در مدت اصطبار] صبر[ وانتظار ،تكليفي برآنها

 مي گيرد؟!!

خدا مي داند از بس اين استدالل مستهجن ] ناپسنديده[ ونادرست به نظر مي رسد كه نگارنده در جوابش، از قلم و كاغذ 

ود. ريعت منسوخۀ قبل باطل مي شنيز خجلت مي كشد. ونيز اگر ما شريعت بعد را ناسخ شريعت قبل بدانيم، بالضروره ش

سوره اسرا: باطل نابودشدني است.( بدان تأثير نمي كند كه تا او را  16آيه « ) اِن الباطلُ كانَ زَهُوقا»در اين صورت چرا 

 معدوم نمايد!

ه، چ وديگر آنكه مي بايستي قهاريت الهي مانع گردددر اينكه احدي تشريع كند ويا خيال تشريع شريعت باطله نمايد.

جاي آنكه مانند قادياني به قول بهائي تشريع كند ونفوذ وتأثيرش از او زيادتر گردد! ويا مانند بهائي به قول قادياني 

تشريع شريعت، بلكه دعوي الوهيت نمايد! ويا مانند دعوت مانويه ومزدكيه و غيره به قول هر دو آنها تشريع قانون نمايد. 

 مبطل آن استدالل است. در صورتي كه مشاهدات اين اوضاع،

 مصاحبه با مبلغ قادیانی

يه سوره حاقه آ« ) وَلَو تَقَوًلَ عَلَينا بَعضَ االقاويلِ» يك روز مبلغ قادياني در طهران بناي تبليغ را گذارد به همين آيات 

سوره « ) استُجيبَ لَهُ والذين يُحاجّونَ في اهللِ مِن بعدَ ما» : اگر از طرف خود سخناني درست كرده وبه ما ببندد.( و22

لَهُ دَعوَهُ الحقً و الذينَ » : دليل كساني كه بعد از پذيرفتن دعوت خدا راجع به آن جدل كنند باطل است( و61شوري آيه 

: دعوت حق از آن اوست و كساني كه غير خدا را مي 62سوره رعد آيه «) يَدعُونَ مِن دُونه ال يستَجِيبونَ لَهُم بِشَيء 

: او بربندگانش مسلط است.( 16و  61سوره انعام آيات « ) وهُو القاهرُ فَوقَ عِبادِهِ» تشان به اجابت نمي آيد.( وخوانند دعو

صافات، آيه « ) وانً جُندُنا لَهُم  الغالِبونَ»: پيش تر ترجمه شده است( 16سوره اسراء  آيه « ) انً الباطلُ كانَ زَهوقا» و

ها،به حقانيت احمد قادياني استدالل مي نمود. وبه عالوه از معجزات وكرامات و حتي : لشكر ما پيروز است( و امثال611
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مباهله اي] يكديگر را نفرين و لعن كردن[ كه احمد قادياني كرده بود، ذكر مي كرد وبنده نيز گوش مي دادم. سپس همان 

 به همين مطالب استدالل نموده است!جواب را كه آن شخص محترم در آن كشتي به آن بهائي داده، گفتم كه ميرزا نيز 

دو جواب داد كه از يكي بسيار خنديدم وديگري را بسي پسنديدم اين]جواب[ در كمال درستي بود وآن درنهايت 

 سستي.

البته خوانندگان نيز ميل دارند بدان جواب درست واقف شوند ودرنظر بگيرند وبدين جواب سست هم آشنا گردند 

 ده شريك شوند.وبخندند ودر مسرت نگارن

جواب سست خنده دار اول : آنكه بهاء اهلل) ميرزا( دعوت رسالت نكرده بود تا خدوند اورا معدوم ومقهور كند، بلكه دعوي 

خدائي كرده است!!گفتم: اين كه خيلي بد تر ومهم تر از دعوي رسالت است وبايستي معدوم گردد . جواب درست دوم: 

 به روز معلوم مي شوند وبرمي گردند واز بين مي روند.  آنكه همان وعده الهي شامل و روز

 اكنون چون نفوذ هم معلوم گرديد، ببينيم ابوالفضل گلپايگاني چه مغالطاتي] به غلط انداختن[ نموده است! 

 مغالطات ابوالفضل گلپایگانی

اين كه اخيرا او نيز به نيرنگ هاي با سابقه اي كه از ميرزا ابوالفضل گلپايگاني دارم، چنانكه در جلد اول اشاره شد به 

ميرزا وميرزا عباس واقف گرديد و با قلبي خون پاال] آلود[ در زاويه قاهره مي خزيد و به واسطه پيري و ضعف مزاج ، آن 

توانائي در خود نديد كه خط بطالني بردفتر تحريرات خويش بركشد ويا اجل مهلتش نداد كه حيل و دسايس شريعت 

پوسيده كذب » واره ونيكو شرح دهد واقرار نمايد براينكه دالئل و براهين كتاب فرائدش، چون از درخت سازان را چون آ

وافتراء ميرزا اخذ شده، درست نيست؛ و سنبالت اصول و قضايايش چون از حديقه بهاء اقتباس گشته، تماما خشكيده 

مغشوش است، اخذ نتيجه از آنها نتوان نمود  و آنها را صحيح نتوان دانست. يعني صغريات و كبرياتش چون مخدوس و

و نگارنده به نيابتش در جلد اول مهم ترين استداللش را كه دليل تقرير بود وبه دعوت واستقامت ونفوذ و تشريع متأصل] 

استوار و ريشه دار[ شده بود، نابود و معدوم نمودم. ومدلل گرديد كه بر فرض تصديق كبري، صغراي او نامعلوم وغير 

 سلم است؛ يعني سيد وميرزا  دعوت واستقامتي نكردند.م

اينك نيز به جمله ديگر از فرايدش مي پردازيم، شايد علت بازگشت وي از اين طريقه نيز پديدار گردد. پس از آنكه 

 مناظراتي ما بين شيخ االسالم تفليس و آن شخص بهائي )آقا محمد رضاي قناد، پدر عين الملك قونسول شام( واقع مي

 شود، سخن به اينجا منتهي مي گردد كه آن بهائي مي گويد و مفادش اين است: 

 كالم شخص بهائی

قائم ظهور كرده، براي آنكه كل اهل عالم را به كلمه توحيد دعوت كند. وآنانكه از اين منهج قوم و صراط مستقيم اعوجاج 

يم گردند وعلمائي كه احكام و سنن را تغيير داده و انحراف جسته اند به داللت و ارشادش ]به راه راست بودنش[ مستق

 اند، به نور هدايتش مستضيء] نوراني[ شوند و واقف گردند.

 جواب شيخ االسالم

اوالعلماء، احكام و سنن را تغيير نداده اند؛ وثانيا برفرض آنكه به قول شما، عالما عامدا احكام الهيه را تغيير داده باشند، 

و نبوت ساكنند ودرجه تمرد و عصيانشان كمتر است از ملت چين و ژاپن كه نبوت خاتم انبياء معهذا در رضوان توحيد 

 را منكرند. ويا آنان كه مانند عبدۀ اصنام] بت پرستان[ كه به توحيد مليك عالم] خداوند[ قائل و معتقد نيستند.

ها را معتقد به نبوت حضرت رسول بنمايد. پس خوب بود اين قائم شما، اول سراغ آنها برود وآنان را موحد كند. سپس آن

پس از اين دو كار مهم كه بدانها وظيفه مند است، به اصطالحات جزئيه از قبيل ارشاد و هدايت علماء به اصل دين و 
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فرائد بدين طور  122حقيقت احكام سيد المرسلين بپردازد. انتهي. كالم متين شيخ االسالم را ميرزا ابوالفضل در صفحه 

 مي دهد:جواب 

 یا مغالطه -جواب ميرزا ابوالفضل

ولعمراهلل برما اهل بها بسي دشوار است وبه غايت ناگوار، كه ببينيم اغصان دوحۀ اسالميه به سبب بعد از مشرب عذب 

حيات خشكيده واز بوستان امراهلل مقلوع] قلع[ و مقطوع گشته وبه جاي آن، نهال هاي امم بعيده و ملل عتيقه كشته 

ظارت و طراوت يافته. وليكن چه بايد كرد كه قضاء اهلل براين جاري شده كه نزديكان به سبب كبر وغرور از شده، ون

الراد » حضرت احديت دور گردند وبعيدان] دورترها[ به جهت تواضع و خضوع به مقر] قرارگاه[ عزت نزديك آيند. 

باب سير القائم خرج من هذا االمر من كان يري انه من  لقضائه والمانع لفضله انظر فيما رواء المجلسي في غبه الجار في

مي فرمود: كه چون قائم آل  -عليه السالم –يعني حضرت ابي عبداهلل « اهله و يدخل في سنته عبده الشمس و القمر

س محمد خروج فرمايد، هر آينه از اين امر بيرون رود آنكه او خود را از اهل آن مي پندارد. ودر شريعت او عبدۀ شم

داخل شوند و پرستندگان ماه به قبول امرش افتخار جويند. در اين صورت جناب شيخ هيچ شك نفرمايند كه قضاء مبرم 

الهي، امت چين و ژاپن را از شرك وثنيت ]دوگانه پرستي[ نجات خواهد بخشيد. واشخاصي را كه از غايب جهل، هيچ 

 فضل خود ممنوع و محروم خواهد فرمود. انتهي.نخوانده خود را عالم و فاضل مي پندارند، از موهبت و 

در اينجا قضاوت كالم متين شيخ االسالم وجواب مغالطه آميز غير مساعد ميرزا ابوالفضل را به قارئين محترم واگذارده) 

مجدالعلماء يزدي جوابي بسيار قوي و استداللي برجوابگويي ابوالفضل گلپايگاني داده است كه كتابي بسيار وزين و 

 وبنده مي باشد.( ومقصد خودم را از تذكار اين سوال و جواب تعقيب مي كنم.ك

وآن علت بازگشت و ادبار ميرزا ابوالفضل گلپايگاني از طريقه بهائي است. به طوري كه مسلم و معلوم گرديد ، ميرزا 

ه ملل مختلفه و امم متباينه، ابوالفضل را از اشاعه زعماي بهائي كه به هو و جنجال و قيل وقال شهرت ها داده بودند ك

شريعت ميرزا را قبول نموده وامت چين و ژاپن تسليم شدند و ملت امريكا به شرف ايمان فائز گرديد، گمان چنين بود 

كه الاقل  عشر] ده يك[ اين حرف ها راست است و يا نصف اين گفتگوها درست، )چنانكه ميرزا ابوالفضل ها نيز اين 

از اين رو استناد به خبر سيزدهم بحار مي كند. وليكن وقتي كه خود ميرزا ابوالفضل براي تبليغ  انديشه ها را نمودند(

ي و انّ افندي رجل سياس» ،مسافرت به امريكا كرد، فهميد آنچه را كه فهميد] از بهائيت[ برگشت چونكه برگشت وگفت

 «خدعنا بروحانيه.

ان شخص ساده فريب خورده كه در جلد اول ذكر شد، با دلي پرسوز آري، ميرزا ابوالفضل در اواخر عمر خود، مانند هم

وآهي جگر دوز، روز را به شب و شب را به روز مي گذرانيد. واز قراري كه در قاهره مسموع افتاد، مفادهمان عبارت 

ل نااه دوكس را حسرت ازدل نرود وپاي تغابن از گِل، يكي تاجر كشتي شكسته وديگري وارث با»سعدي را مي سرود: 

 نشسته.

بلي، اگر ابوالفضل گلپايگاني را هرم] سالخوردگي[ و پيري چون ديگران اجازه نداد كه حقايق را بازگويد و حقه بازي 

هاي ديگران و مغالطات خود را آشكار كند، من اكنون روح او را مخاطب ساخته و مي گويم: اي ابوالفضل گلپايگاني! اگر 

ي وبه قدم حق مشي نمودي و خدا را طلب مي كردي كه به دام شوم ميرزا ]حسينعلي روز اول به جستجوي حقيقت رفت

[ افتادي ، و سپس فهميدي آنچه را كه فهميدي، مطمئن باش كه سعيت] سعي وكوشش تو[ مشكور و اجرت موفور] 

به خود كشف مي  فراوان[ است. وآنچه از تو فوت شده كه به رشته قلم دركشي وحقايق را آشكار كني، آن حقيقت خود

شود. ورجالي مبعوث مي گردند كه آنچه از توفوت شده، آنان اتيان] آوردن[ كنند. وهر چه از تو ناگفته مانده است، 

 نهفته ندارند.
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آري، ديگر كمپاني دين سازان بهائي نمي گذارند مبلغ ايراني به غرب مسافرت كند؛ چنانكه آواره را اجازه رفتن به آلمان 

 ندادند.

هيهات، هيهات! همان حقيقت مارا مبعوث كرد كه پرده را دريديم، وعده را آشكار نموديم. وديگر مجالي براي  ولي

حضرات باقي نخواهد ماند، جز آنكه تسليم شوند ودر محكمه انسانيت اقرار نمايند كه اين رنگ ها خدعه و نيرنگ 

ند. وبدين طريقت بيشتر رضا ندهند كه مردم بي بوده.واز اين پس آهنگ حقيقت كنند وتارك ساخت وساز شريعت شو

 گناه بازيچه خدابازي آنها شوند ويا دستخوش هوا وهوس آنها گردند.

 ميرزا ابوالفضل نيز در فاتحه كتاب خود شهادت به بطالن ميرزا می دهد!

م كتب سماويه كه در عالميرزاابوالفضل در اول كتاب فرائد مي گويد: اهل بها را عقيدت اين است كه جميع صحف الهيه و

موجود است، براين بشارت عظيمه، ناطق ومتفق است كه درآخرالزمان به سبب طلوع دو نير اعظم در سماء امر اهلل عالم 

رتبه بلوغ يابد و دوره اوهام و خرافات طي شود و ظلمت اختالفات دينيه و مذهبيه از عالم زائل گردد و جهان بركلمه 

كينه ها[ كامنه ]پوشيده [ در صدور محو شود. وعداوت و بيگانگي  –ار يابد. ضغائن] دشمني ها واحده ودين واحد استقر

 امم به محبت و اخوت تبديل يابد. جنگ وجدال برافتد، بل آالت حرب به ادوات كسب مبدل گردد.

برهاني كافي است، چه، اين عبارت كه بيان عقيدت اهل بهاء است، براي برهان بطالن ميرزا وكذب قول اودليلي وافي و 

كه به تصديق همه اهل عالم، جنگ وجدال از عالم محو نشده وآالت حرب به ادوات كسب تبديل نيافته است. و به عالوه 

اگر به يك نظر علمي و فلسفي نگاه كنيم، مي بينيم كه جنگ وجدال هرگز از عالم زوال نجويد و ناموس طبيعي وهرگز 

 تغيير ننمايد.

 بيعی است نه عارضیجنگ در بشر ط

هيوالي تكوين، عبارت از دو قوه مقتدره و دو عاطفه مهمۀ جذب و دفع است؛ كه پيوسته ناموس طبيعت برسياق تركيب 

وتحليل و جذب ودفعه وكون وفساد جاري و ساري است. واين مسئله براي كسي كه مختصر اطالعي به طبيعيات دارد، 

شروع طبيعي در ذرات ممكنات وسلسله موجودات به اسامي مختلفه تحليل بسي واضح است كه درعالم وجود ، جنگ م

 و تركيب و جذب و دفع و قبض و عطا وكون وفساد و افاده و استفاده بدون تسامح و تعطيل جريان قهري و طبيعي دارد.

اي ديد درآن دري مثال در يك قطره خون انسان يا حيوان اگر با ميكروسكوپ تحقيق بنگريم ودراو دقيق شويم، خواهيم

خون، چه سفاين] جمع سفينه[ جنگي آراسته و چه جماعاتي با يكديگر مبارزه و جنگ مي كنند و چنان به اعدام 

 يكديگر مي كوشند تا كه غالب آيد و كه مغلوب شود.

ات عظيمه در هر عضو كوچك انسان، چه جنگ هاي بزرگي نمايان و آشكار، و در هر اقليم از اين عالم كبير، چه محارب

 اي برپا و برقرار است؛ كه صلحشان جز به زوال و اعدام خصم ممكن نگردد وقلبشان جز به نابودي طرف شاد نشود.

اكنون ببينيم جنگ در انسان طبيعي است يا عارضي. البته واضح و روشن است كه اساس طبيعي زندگاني بشر، بلكه 

ه و مبادله است؛ كه مي بايد وسائل رفع احتياج خود را بنمايد. ودر ميدان دوام و بقاي او بسته به معامله و منافعه و مزارع

تزاحم حياتي خود را بي نياز نمايد. پس بالضروره دو قوه مقتدرۀ جذب نفع خود، ودفع جذب نفع ديگري در او پديدار 

 مي شود. كه ما آن حالتن را تحصيل معاش يا مجاهده حفظ وجود ناميده ايم. 

كه انسان خودش را بيشتر از ديگران دوست دارد. وهر اقدامي كه بكند يا هر قدمي را كه بردارد، نفع ومطلب ديگر آن

خود را منظور مي كند. واگر فايده ديگر نيز قهرا به ديگران برسد، باز راجع به نفع اولي است. مثال اگر مزدور است، مي 

ود و قبل از رسيدن بذر ديگران بفروشد. اگر صاحب صنعت خواهد بخردو گران بفروشد. اگر زارع است ،زود بكارد وبدر

است، صنعت خود را رواج دهد وصنايع ديگران را عقب بگذارد. اگر روحاني است، برديگران تقدم جويدو جذب قلوب 
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كند. وبديهي است اينگونه معامالت و اين نحو از مبادالت، مستلزم تزاحم و موجب تصادم يكديگر است . باز مي گويم 

انسان خودش را دوست دارد وهر اقدامي بنمايد فقط نفع خودش را در او ملحوظ نموده، واگر قهرا حاوي منافع ديگران 

شود، باز نفع اوراجع به خودش خواهد شد. مثال اگر كسي تحصيل كند و عالم شود، البته خير خود ونفع خود را ملحوظ 

م وحسن تربيت او ديگران مستفيد وبهره مند شدند، آن سعادت وخير نموده و پس از آنكه عالم و مربي شد واز انوار عل

نيز به او راجع مي گردد. يا ديگري آمريكا را كشف مي كند، البته نفع خود را منظور نموده واگر نفعي نيز به ديگران 

دو راجع مي نيز ببرسد، يعني دنياي قديم با دنياي جديد مصافحه كند وبه يكديگر دست بدهد، البته سعادت آن نيكنا

 خواهد بود.

مثال زارع، گندم را براي نفع خود بذر مي كند. كوزه گر براي فايده خود كوزه را مي سازد. معدن چي براي نفع خود معدن 

را مي كند. مربي براي سعادت خود تربيت مي كند. شما براي نفع خودتان كاغذ درست كرديد. او براي فايده خودمداد 

 براي سعادت خودم كتاب مي نويسم . شما براي مزيد اطالعات خودتان كتاب را مي خوانيد.و قلم آورد. من 

پس واضح ومسلم گرديد كه هر كسي خير و سعادت خود را منظور دارد وهر انساني نفع و فايده خودش را در نظر مي 

 گيرد.

بينيم كه جسد جامعه هر ملت و  وچون خواص وآثار فرد به جماعت، وجماعت به ملت منتقل و منتهي مي گردد، مي

كالبد هر امتي از همين دو قوۀ مقتدر جذب نفع و دفع ضرر تركيب و تأليف شده است. وهمه حوادث جهان را از اعصار 

ظلماني جاهليت ديروز، تا دوره نوراني مدنيت امروز، اگر به ديده تحقيق بنگريم، مي بينيم كه اثر همين جذب و دفع 

ظ وجود بوده كه در ميدان گيتي به نام تزاحم حياتي جلوه گرشده وعرض اندام نموده است. چه، ياتحصيل معاش و حف

كه عالم مركب از چندين ملل متشكله ايست كه داراي همان دو قوه جذب و دفع است؛ كه مانند اقيانوس متالطمي 

 جذرو  مدّش به مقاتله ومبارزه مي انجامد.

موجود، بلكه در ميان حيوان  و نبات وجماد نيز اين قانون طبيعي ظاهر و دائر است. ونه تنها تزاحم حياتي در بين بشر 

مرغان هوا يكي قاهر است وديگري مقهور. ماهيان دريا يكي آكل] خورنده[ است وديگري مأكول] خوردني[ وحوش 

ات، اجساد مايعه صحرا يكي غالب است و ديگري مغلوب. درنباتات، درخت بزرگ درخت كوچك را مي خشكاند . جماد

در وقت انجماد به جسد سخت تر از خود برخورده و معيوب الخلقه منجمد مي شود. واينكه گاهي مشعله آتش جذب و 

دفع مخفي و پنهان مي گردد. وتا يك درجه امور جمهور به صلح و سالم مي گذرد. عارضي و مصنوعي است ودوام و 

 بقائي ندارد. 

ه صلح و سالم ما بين دو نفر يا دو جمعيت يا دو قبيله يا دو ملت، عارضي و موقتي است پس حاصل بيانات فوق اين شد ك

 . وجنگ وجدال در صفحه تزاحم حياتي و تصادم بقائي طبيعي و دائمي است.

 ميرزا كرۀ تازه ميل می كند!

ميرزا] بهاء[ مبتال شده  يك روز در مسافرخانه حيفا با آقا محمد حسن، خادم مسافرخانه كه آن هم به بركات و معجزات

بود، يعني به مرض بدي دچار كه تمام بدنش مجروح و زخم شده بود، از هر قبيل قضاياي جاريه و اخالق كريمه ميرزا 

سخن مي رفت؛ من جمله ايشان گفتند جمال مبارك)ميرزا( خيلي كره تازه را دوست مي داشتند كه صبح ها ميل كنند. 

تا براي صبح حاضر باشد . معهذا چون يك روز مانده بود، دلپسند جمال مبارك)ميرزا( نبود وهر روز كره تازه مي خريدم 

 تا وقتي فرمودند: من كره اي را دوست دارم كه تازۀ تازه باشد.

چون اين فرمايش را فرمودند، فالن كس) اسمش را فراموش كرده ام( از نصف شب بلند مي شد وخواب را برخود حرام 

زدن مشكه مي شد تا طلوع آفتاب كه جمال مبارك) ميرزا( از خواب بلند مي شدند، آن كرۀ زده شده  مي كرد و مشغول
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حاضر وآماده بود، و چون ميل مي كردند، خيلي تحسين مي نمودند ومرحبا مي فرمودند. ودر تمام مدت عمر آن شخص، 

 اين خدمت را بدون يك شب تعطيل انجام مي داد!

ليد كه ميرزا براي آسايش و راحت بشر خود را به مشقات و زحمات افكنده، وتمام مصائب و گفتم شما كه معتقد وقائ

بليات را قبول نموده، خوب بود يك عمر خواب آن بيچاره پيرمرد رانگيرد واورا بگذارد آسايش كند وبخوابد و امروز كرۀ 

رزا را بهتر از من شناخته اند؛ وليكن چون ديروز را ميل بفرمائيد! ديدم تبسمي كرد ومطلبي گفت كه فهميدم آنها مي

عمرشان به آخر رسيده وكاري ديگر نمي توانند بكنند، مجبورند دور همان سفره بابي گري بنشينند و به قدر حوصلۀ] 

 چينه دان مرغ[ خودلقمه اي بردارند.

شايد او را مانند آقا محمد  وعجب تر آنكه روز ديگر همين حكايت را در طهران براي بهائي زاده اي] نقل [ كردم كه

حسن متذكر كنم، در جواب گفت: اين گونه مصارف و خدمات، قابل مظهر ظهور )ميرزا ( نيست. بلكه براي او كم است. 

چنانكه در عهد حضرت عيسي ، زني شيشه عطر قيمتي را شكست و پاهاي او را تدهين] روغن زدن[ نمود. چون بدو 

 ير را كردي، حضرت عيسي فرمود: پسر انسان هميشه در ميان شما نيست!اعتراض نمودند كه چرا اين تبذ

گفتم: اي بيچاره! فرق آن قضيه با اين مسئله خيلي است؛ اوال آن زن عطر را مصرف نموده بود كه چون مورد اعتراض 

ا آن ثانيواقع گرديد، حضرت عيسي براي آنكه قلبش شكسته نشود وآزرده نگردد، چنين جوابي به معترضين داد و

عطري بود كه باالخره بايستي به مصرف تدهين در هر وقت برسد. وزحمت بي خوابي ورنج برداري يك انساني در مدت 

 يك عمر نبود كه براي خواهش نفس يك نفر خودخواه، يك عمر يك بيچاره غافلي خواب نكند واستراحت ننمايد!

 اجتماع ضدین  ارتفاع نقيضين
يند كه درآنِ واحد در يك چيز نمي تواند باشد ولي مي تواند نباشد لذا اجتماع ضدين محال ) ضد دو چيز مخالف را گو

 است اما ارتفاعش محال نيست.( 

)نقيض دو چيز مخالف را گويند كه درآنِ واحد در يك چيز نمي تواند باشد ولي نمي تواند هم نباشد لذا اجتماع و ارتفاع 

 نقيضين محال است.(

بديهيات نزد بهائيان آن است كه در اوقات ورود ميرزا به قشله) قشله عسگرخانه قشوني عكا است.) يكي از مسلميات و

مؤلف(  عكا خيلي به ميرزا از هر حيث سخت بوده است. وعسرت] تنگدستي[ احباب و طائفين حول به طوري بوده است 

بساط خدائي ميرزا، رزق مقسوم و روزي كه اغلب شب ها دوستان وفادارش سرِ بي شام بالين مي گذاردند. يعني در 

معلومي در آن اوقات نبوده. ومأخذ اين عقيده كه نزد بهائيان مسلم وبديهي گشته، همان الواح ميرزا ونصوص مصرحه 

]تصريح شده[ اوست، كه درآن اوقات مي نوشته و دست گدائي را از عكا به ايران دراز مي نموده است. وحتي در لوحي 

ويند براي سلطان عبدالحميد نازل شده و من مي دانم كه فقط براي بهائيان نوشته شده است و روح كه امروز مي گ

 سلطان عبدالحميد هم آن لوح را درخواب نديده است، نوحه سرائي بي چيزي خودشان را بدين طور مي كند:

اشتيم و چه شب ها سر بي شام كه براي كفن ودفن يك نفر از ما كه مرده بود، جز فروش يك سجاده راهي به جائي ند

به فراش مي نهيم. الي آخر! به هر حال غرض آن است كه بنابر الواح ميرزا و معتقدات بهائي، در ايام توقف عكا به ميرزا 

 سخت بوده وچيزي نداشته است. 

امروز در اطاق مطلب مسلم ديگر آنكه امروز مي بينيم همان قالي هاي مال ميري قيمتي كه در عهد ميرزا بوده است، 

هاي عكا موجود وزيارتگاه مؤمنين ميرزا شده، و همان جواهر و ذخاير يادگاري عهد طهران و بغدادواسالمبول و عكاي 

 مي روند. –كه آثار ميرزا هستند -ميرزا، درجاهاي خود نصب و برقرار گرديده، وبهائيان مغرب براي زيارت آنها
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وآثار ميرزا در موقع درويش محمدي او در سليمانيه ) ميرزا در سليمانيه  حتي يك اطاق ديگر هم مفروش و مزين شده

درويش محمدشده بود وبه لباس درويشي ملبس بود.) مولف( كه عبارت از پوست و بوق و تاج سر وسلسله فقر و سنگ 

 موجود وزيارتگاه خاص گرديده است! -يشم وكمربند و غيره است

اين آثار غير از مزرعه اي جنيني و قراء عدسيه و سمره و نقيب وام جوني است. اين  اين آثار قبل از ورود به عكا است.

آثار غير از پارك ها وعمارات وباغ فردوس هاو باغ رضوان ها و بهجي و عمارات عكاو حيفا است. اين آثار غير از آثار 

 د.نفيسه ايست كه برادران از يكديگر ربودندوبه طور خفيه از يكديگر سرقت نمودن

اين آثار غير از تسبيح مرواريدي است كه ميرزا عباس مدعي است ودر الواح خود نوشته كه ميرزا محمد علي سرقت 

 نموده است! اين آثار غير از چيزهاي ديگر است كه ميرزا محمدعلي واخوان مدعي اند كه ميرزاعباس ربوده است!

مندرجات آن الواح را كه تماما مبني بر عسرت وكلفت و به هر صورت ما را مكفي است كه بگوئيم اين آثار هستند و

فقروفاقد است تكذيب مي كنند.واين آثار به وجود خود شهادت مي دهند كه مندرجات آن الواح كذب و خدعه بوده؛ 

واگر بگوئيم مضامين اين الواح صدق بوده،پس اين آثارمشهوده وموجوده،از كجا پديدار گشته است؟! مگر آنكه يا به 

جزه ميرزا بازگشت كنيم و بگوئيم معجزه ميرزا جامع ضدين ورافع نقيضين مي شود؛ ويا به كالم ميرزا عباس متوجه مع

 شويم كه ميزان حس وعقل ونقل معيوب است!

 دو قضيه مشهودۀدیگر

در حالتي  .يكي آنكه بهائيان استدالل به معجزه باب بدين نحو مي كنند كه در هرساعتي چهار هزار بيت كتابت مي نمود

كه در مدت چهار سال كه در قلعه ماكو بود، هشت باب از بيان را نوشت كه به قدر هشت هزار بيت نمي باشد. ودرحقيقت 

كار دو ساعت باب بود. مرا از اين قضيه خيلي حيرت است .كسي كه چنين معجزه اي داشته باشد كه ساعتي چهار هزار 

در اين مدت مديد كه درماكو متوقف و بيكار بود به اتمام نرسانيد وشريعت  بيت كتابت كند، چرا كتاب آسماني خودرا

 الهيه را ناتمام گذاشت؟!

 یک لوح آسمانی با تعبير خنده آور

ميرزا عباس] عبدالبهاء[ از بس اين بيچاره زردشتيان را بي معارف تصور نمود، ديگر وقتي كه لوحي براي هر يك نازل 

مود كه شايد اين عبارات را هم ديگران ببينندويا به دست ديگران برسد. از اين جهت هر چه مي كرد، ابدا مراعات نمي ن

 به قلمش مي آمد مي نوشت. وشاهد مدعا همين لوح است:

طهران به واسطه امين جناب كيومرث پورخسرو عليه بهاء اهلل االبهي هواهلل اي بنده ديرين پروردگار !)اين فراز شگفت 

نامه تو رسيد، مضامين مانند شهد و انگبين بود و معاني بسي دلبند و دلنشين.) گويا پول همراه نامه  آوري است.) مؤلف(

اش بوده.) مؤلف( زيرا برهان فيض آسماني بودودليل بخشش رباني. الحمداهلل نورهدايت درخشيد و شبستان دل مانند 

شت. ) پرتو نوراني غلط است) مؤلف( اين است بخشش آئينه منور گرديد. راز آسماني هويدا شد وپرتو نوراني پديدار گ

خداوند يكتا و ريزش ابر رحمت پروردگار. در خصوص چهار روز ماه سؤال نموده بودي كه چگونه در كيش حضرت 

زردشت ممتاز گشت وبه رياضت ونياز اختصاص يافت. اين ماه پارسي به قياس ماه قمريست؛در هر ماه، روز دوم جلوه 

ا در اكثر اوقات روز اول پنهان واين رمز آن است كه ماه آسمان الهي در بدايت، ظهور ندارد؛ بعد جلوه ماه است؛ زير

 نمايد. ودوازده اشاره به آن است كه ماه آسماني هر ماهي يك دوره در دوازده برج سير نمايد واين دوره تمام ماه است.

اسباط، دوازده حواري، دوازده امام، تجلي داشت و چهارده با به هم چنين ماه حقيقي در زماني در دوازده برج، دوازده 

دو ودوازده چون جمع گردد، بيست وهشت شود واين منازل قمر است؛ در ظرف اين يك ماه اين منازل را طي 

نمايد.وهمچنين منازل ماه معاني در بيست وهشت حرف است. واما عدد بيست و يك اشاره به عدد واحده حضرت اعلي 
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حي است ؛وچون دو، برآن بيفزايي اشاره برآن است كه طلوع ثانوي يعني ظهور مره اخري اشراق شمس حقيقت و حروف 

تجلي جمال مبارك است. نوزده با دو، بيست و يك مي شود؛ اين چهار روز لهذا ممتاز است و فرموده اند به نعم روحاني 

 و مائده آسماني پرداخت. وعليك البهاء االبهي ع ع .

ت به دقت يك دفعه ديگر اين لوح را از سر تا ته بخوانيد تا به خوبي بيابيد كه نويسنده اين پاسخ، يا خواب خوب اس

آلود ويا از خود بي خود بوده است ويا براي فريب شنونده و خواننده، ريسمان و آسمان را به هم بافته كه شنونده بر بي 

 است كه راه به فهم اين سخنان نمي برم.دانشي نويسنده آگاه نشود و بگويد دانش من كوتاه 

افسوس مي خورم به ناداني جمعي كه هيچ انديشه و تفكر نمي كنند؛ آخر اين سخنان چيست و كژگويي تا اين اندازه 

 چرا؟! زيرابه طوري كه مي بينيد دو فرازش به هم راه ندارد تا بتوان در راستي وكژي او گفتگو نمود.

سد وميرزا عباس دوروز از روزهاي نخستين ماه را مي گويد . پرسنده ماه پارسي را كه ماه پرسنده از چهار ماه مي پر

شمسي است ،پرسش مي كند، او از ماه عربي كه بدايت و نهايتش هالل و محاق است پاسخ ميدهد ؛ وبدان قياس مي 

مضان است كه ماه عربي است و گويد روز اولش پنهان است، مثال امروز كه روز اول فروردين است بيست وهشتم ماه ر

ماه آسمان از بدر گذشته، بلكه روبه محاق است.واصال ماه پارسي با ماه آسمان كه هالل وبدر ومحاقي دارد، مرتبط 

نيست. وديگر آنكه سخن از دوازده و بيست وهشت و بيست ويكي در ميان نبود؛ ونمي شود فهميد اين سخنان پرت و 

 پال چيست!

كور شده اند تا جمال مبين ببينند و كر شده اند تاصوت مليح بشنوند و جاهل شده اند تا از علم ميرزا اما مريداني كه 

نصيب ببرنند) ميرزا به تابعين خود مي گويد: كور شو تا جمالم بيني و كر شو تا صوت مليحم را شنوي و جاهل شوتا از 

آن كه همه مبهم و بي معني است، ميگويند كسي احاطه  علمم نصيب بري الي آخر) مؤلف( در زمينه اين لوح وصدها مثل

بر كلمات الهي ندارد و بزرگي آن كلمات را در نفهميدن خودشان تشخيص ميدهند وهر لوحي كه مبهم تر و بي معني 

 تر وبه سخنان شخص خواب زده بيشتر مي ماند آن را بيشترمهم ميشمارند!!

در بي دانش و بي خبر بود، بلكه بيشتر گمانم ميرود كه هر جا در پاسخ من نمي توانم باور كنم كه ميرزا عباس اينق

پرسش هاي مريدان در مي ماند، يعني از اصطالحات آن قوم مثل همين قضيه كه راجع به مصطلحات اوستاو زند است 

ه او نمي توانست بي خبر بود، خامه را رها مي كرد وبه همين طور كه مالحظه نموديد سخنان بي ربط جواب مي داد،چه، ك

 صريحا به مريد خود بگويد نمي دانم.

]كسي كه هيچ چيزي از علم « مَن ال يَغزُبُ مِن عِلمِه شَيئي» ايشان كه خود رابه صفت عالم الغيوبي ستوده، وبه رداءء

س ناگزير نم( پوآگاهي او پنهان نمي باشد [ آراسته ،نمي تواند راست بگويد وبه آن زردشتي بيچاره بنويسد)واهلل نمي دا

است مهمالتي به هم تلفيق كند ودرجواب نامه ] آن[ سنگ انداز چيزي بفرستد. واز طرف ديگر نيز مطمئن بود همانطوري 

نيز هست وكسي را حق چون وچرات بركرده « يفعل ما يشاء يقول ما يشاء» كه خود و پدرش آنها را تربيت كرده اند كه

دان هم بيشتر بزرگواري وي را از همين كلمات نامعلوم او تشخيص داده اند . چنانكه و گفته او نخواهد بود.واز قضا مري

 مشهور است: مريدي از سخنان مرشد خود بي اندازه تمجد مي كرد، پرسيدنش كه در چه موضوع سخن ميراند؟

دن است وبس. گفت: من نفهميدم. ديگري گفت اينقدر سخنان آقاعالي است كه احدي نمي فهمد، ميزان همان نفهمي

وواضح است كه نفهميدم هم شأن گوسفندان است . پس حق داشت آنكه دعوي پيغمبري نمود، گفتندش چه معجزه 

داري؟ گفت پيروان خود را چنان تربيت كرده ام وبه طوري مطيع فرمان خود قرار داده ام كه هر صدائي را بگويم مي 

گي فرمان برده وصداي گاو نمودند؛ ودوباره امر داد، صداي گوسفند كنند و مريدان خود را امر كرد صداي گاو كنند، هم

كردند. ودر پايان سخن گفت مرا بس است كه انسان باشعور را چنين بي شعور كرده و پيرو اراده خود ساخته ام ومن 
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فروغ ز كيش يزداني وپيغمبراينانم. اكنون نگارنده همان كيومرث پارسي وامثال او را كه به آئين دروغين ميرزا گرويده وا

آسمان سرپيچيده اند، به چند فقره از گات هاي ) سرود(شت) شت: كلمه ي تعظيم واحترام كه در فارسي پيش از اسم 

شخص به كار رفته، به جاي كلمه ي حضرت( زردشت كه در اوستا مي گويد گرايش مي دهد تا از واژه هايش، كامه اش 

 گذارده وفروهيده وار به يزدان پاك شتابند.را دريابند واهريمن ديو سيرت را فرو

 گات شت زرتشت

جاي فساد و زوال از آن كسي است كه به دين دروغين گرويده است. اين خوار شمردگان آئين مقدس برآنند كه دين 

ي آزاد داران را پست نمايند. وتن آنان به گناه آلوده است. كجاست نگهبان آئين آن سرور دادگر تا آنان را از زندگي و

 بي بهره سازد؟ 

 اي مزدا! تو راست توانائي، واز پرتو آن ،بينوايان راست كردار را تا بهترين مزد تواني نواخت.

 گات فروخشيا

 من ميخواهم سخن بدارم، اكنون گوش فرا دهيد.

پريد، چه او) مزدا( بشنويد اي كساني كه از نزديك و دوربه راه آگاه شدن آمده ايد. اينك همه تان آنرا به خاطر خود بس

درتجلي است . نكند كه آموزگار بدخواه و طرفدار دروغ با زبان خويش، آئين دروغ منتشر نموده، حيات جهان ديگر را 

 تباه كند.

كسي كه به ضد دروغ پرست با زبان يا با فكر ويا با دست هاستيزگي كند،ويا آنكه يكي از پيروانش را به دين نيك 

شنودي مرا، اهورا را براي نجات خود، فراهم مي كند.) اميدوارم نگارنده، خوشنودي اورا فراهم درآورد، چنين كسي خو

كرده باشم( آموزگار گمراه كننده، نقشه زندگي و ائين را ننگين مي سازد و ياز مي دارد از آن كه قدر و قيمت پاك 

 ، به درگاه تو گله مندم اي مزدا واي اشا.منشان را بشناسند، با اين سخنان شكوه آميز كه از روانم برخاسته است

كدام يك از اين دو بزرگتر است ، كسي كه پيرو راستي است ، ويا كسي كه به دروغ گرويده است. دانائي بايد داناي 

ديگر را از آن آگاه سازد. بيش از اين نشايد كه نادان سرگشته بماند. توخود اي مزدا! اهورا در پاك منشي آموزگار ما 

 .باش

= آيا آنكه خلق را به راه حق رهبري مي كند سزاوار 12سوره يونس ،آيه « ) اَفَمَن يًهدَي الَي الحقِ اَن يَتًبَعَ اَمًن ال يَهدي»

 رهبري است يا آنكه نمي كند؟(

هيچ يك از شمانبايد به سخنان وحكم دروغ پرست گوش دهد. زيرا كه او خان و مان وشهروده را دچار احتياج و فساد 

 سازد. پس با سالح او را از خودتاتن برانيد.

به آن كسي بايد گوش داد كه از راستي برخوردار است. به آن ناداني كه درمان بخش زندگاني است، به آن كسي كه براي 

 اثبات كالم خويش در برابر آتش سرخ تو اي اهورا كه از براي قضاوت مدعيان برافروخته شود، استوار تواند ايستاد. 

وري به ط -اين بيان معلوم مي شود، نبايد زرتشتيان به كلمه باب وميرزا]بهاء[ به هيچ وجه گوش بدهند، چه، كه آنها از

استقامتي نكردند و چون آتش امتحان برافروخته شد، فوري باب غنيمت دانست  -كه در جلد اول اين كتاب گفته شد

واز گفته هاي خود تائب گشت. وهمچنين ميرزا، ديگر به هيچ ودر باالي منبر مسجد وكيل شيراز خود را تكذيب نمود.

 وجه اظهاري ننمود. بلكه در سِرّ سِرّ بر روي اوراق چيزها مي نوشت.

پس ميبايد چشم را باز نمود وبه آن وجود مقدسي گوش داد كه مصداق همين اشارات شد وصدق محض وراستي صرف 

است. شايد در اينجا خرده گيري كنندو بگويند قلم نگارنده نزديك بود وآئينش موجب كامراني وشادماني دو جهاني 

شده از سطور ادب ونزاكت خارج شود، ولي نه چنين است، اينگونه مسائل افسانه نيست، بلكه حقيقت حال است. ومن 
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و ميرزاعباس  خود از بهائيان، برهان صدق و حقانيت ميرزا را فقط پيروي و انقياد و تسليم بودن در امر واراده ميرزا

شنيده ام. حتي پس از نشر جلد اين كتاب ، يك روز يك نفر از عالقه مندان به اين كتاب، با يك نفر بهائي زاده صحبت 

مي كرد كه من رسيدم، ديدم موضوع صحبت  مسئله قانون گذاري ميرزا است كه به هر كس كه مي تواند تأديه هفت 

عقودۀ] عقدي[ ديگري را كه در شب عروسي مي خواهد با او به حجله وارد مثقال طال بكند، حق داده است برود زن م

شود، از او بگيرد وعروسي او را اين شخص بكند وبكارت او را اين شخص بردارد وصبح روشن هفت مثقال طال را به 

ر و در ميان چهار دالالن محبت بدهد!! آن بهائي زاده گفت: واهلل! اگر همين شوقي افندي بگويد زن و خواهرت را بياو

سوق بازار تسليم اشخاص نابكار بكن، اطاعت مي كنم! آن شخص مسلمان با عفت، چنان از اين معني متعجب گرديد 

وگفت شما اينقدر گوسفندشده ايد؟ سپس روي به من كرد و گفت: واهلل! شما كه به اخالق اينگونه اشخاص واقف ومطلعيد 

تند، در كتاب فلسفه نيكو قصور فرموده ايدو زشتي اخالق و معتقدات اينان را بهتر و ، كه به اين اندازه نادان و بي بصير

 بيشتر جلوه نداده ايد ومراتب گوسفندي و بي دانشي اينان را كه خود اقرار مي كنند، واضح تر نفرموده ايد.

كه خودتان امروز شنيديد و در  شما گمان مي كنيد حرفي را« ال كل ما يعلم يقال والكل ما يقال يصدّق» گفتم: جان من!

بحر حيرت فرو رفتيد، ديگران هم شنيده اند؟ يا اينكه اينطور كه فعال شما عصباني شديد، ديگران نيز عصباني هستند؟ 

 ويا آنكه به اين درجه از ناداني يك انسان، احال مطلع گرديدي، ديگران نيز به ناداني اينطائفه مطلع شده اند؟ 

! من خيلي مطالب دارم كه چون درخور اعتقاد مردم نيست، ابدا ذكر نمي كنم. چنانكه اگر همين نه، به خدا سوگند

مطلبي كه اكنون خودت از اين بهائي زاده شنيدي، اگر پنجاه نفر آدم راستگو برايت نقل مي كرد كه ما چنين حرفي را 

موديد؟ گفت: انصافا چنين است. اگر هزار نفر از يك آدم شنيديم، آيا شما باور مي كرديد؟ آيا آنها را تكذيب نمي ن

راستگو برايم همين مطلبي را كه خود به گوش خود از اين جوان شنيدم نقل مي كرد، البته همه را تكذيب مي نمودم. 

چه، كه انسان را نمي توانستم گوسفند و بي شعور تصور كنم كه مريد اراده ديگري چون خود شود. واكنون همه افسانه 

اريخي نيز برايم روشن وحل گرديد، حتي عقايد ستاره پرست و گوساله پرست و بت پرست هم واضح و هويدا هاي ت

 گرديد.

گفتم عزيز من، باز مي گويم: شأن اديب دانشمند آن است كه در سخن، الفاظ و لغاتي استعمال كند كه درخور دانش و 

تخليه[ نمايد كه قابل قبول شود و در حوصله اعتقاد  -] تفريغفهم مستمع باشد. همچنين معنائي را در قالب الفاظ افراغ

شنونده جاي گزين گردد، نه هر لفظ مشكلي در قاموس تدوين فرا گيرد به استعمالش مبادرت كند. ونه هر معناي مبهمي 

ي جيبدرناموس تكوين مشاهده كند، به انتشارش جسارت ورزد. چه، كه هر عبارت غريبي مطبوع نيفتد وهر حكايت ع

مقبول ومسموع نيايد. دراينجا مجبور شدم به بعض نكات ادبي اشاره كنم و به اشخاص بي سوادي كه شخص اديب را به 

 ساده نويسي توصيه مي كنند، تذكر دهم.

 سهل ممتنع

 شنفوذ كالم و تأثير سخن وقتي حاصل شود كه گوينده به حسن بيانش اتيان] پرداختن[ كند وبه زيور استعاره و مجاز

 تزيين دهد وبه حليۀ] زيور[ شاهد و مثالش بيارايد. 

عروس سخن گاهي دلپذير شود كه در حجاب لغت مشكله نرود. وماه معني هنگامي بتابد كه در سحاب عبارات مغلقه 

 مخفي نگردد.

ا چه ر فرستد. تاز اين رو شأن اديب كامل، آنكه يوسف فكر خويش را با دلو وطنابي ساده از چاه انديشه بركشد وبه بازا

كساني خريدار شوند و چه اشخاصي حسادت ورزند. اين گويد وه وه چه طلعت موزوني است! وآن گويد هي هي چه 

 صورت ناميموني! اين چون دلبر شيرينش درآغوش كشد، وآن چون خواب دوشينش فراموش كند.
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ل لغات مشكله احتراز جويد. سهل ممتنعش البته روش اديب آن است كه تا بتواند به سهل ممتنع پردازد و از استعما

گويند؛ سهل است ولي ممتنع است از آنكه دست نارساي هر كس به دامن بلندش برسد، آسان و ساده اش دانند. اما 

انشاء او چنان سخت است كه جز به جادوي قلم توانا به دست نيايد وبه غير از افسون فكر اديبانه، رام نگردد؛ كه گفته 

 فتن ، بسيار مشكل است، ومشكل گفتن، بسي آسان.اند آسان گ

اينجا به بعض مردم مشتبه شده كه انشاء سهل ممتنع و ايجاد جمله ساده وآسان كه مطلوب ادباء واهل نظر است، همان 

 كلمات معموله بازاري است؛ كه عريان از استعاره و مجاز شود وبرهنه از شاهد ومثال گردد. از اينرو ممكن است عبارات

اديبانه اي را كه بدين سياق آراسته شود نپسندند. بلكه چون خود فاقد اين قريحه ودانشمند، نويسنده را نكوهش و 

مالمت كنند يا سخريه واستهزاء نمايند. وباالخره به ساده نويسي اش داللت كنند وبه كلمات بازاريش اشارت فرمايند. 

ستان سعدي شيرازي است وكالم او كه گفته اند: سهل و ممتنع است.( اشاره به گلستان وبو« ) گلستاني»غافل از آنكه 

كه قرن ها است بزم اهل ادب را منور فرموده، از همين « بوستاني » كه هفتصد سال است مشام جان ها را معطر نموده و 

 كلمات ساده و آسان تاليف وتركيب شده.

تأليفش براي چون توئي ممتنع. آري، همان كلمات  آسان است، اما تركيبش براي چون مني مشكل. سهل است، ولي

ساده اگر به زيور استعاره و مجازتريين نيابد، نمي تواند در امير نصر ساماني چنان تأثير كند كه از باغديس) اشاره به 

 اشعار رودكي است:

 ياد  يار مهربان  آيد   همي    بوي  جوي  موليان  آيد  همي 

 (  الي  آخر ) مؤلف          

بدون درنگ، آهنگ بخارا كند. ويا اگر به حليه شاهد ومثال آراسته نشود، ممكن نيست عادت مذمومۀ هفتاد سال را به 

 يك جمله مليح اخالقي تغيير دهد.

 بازگشت به مطلب
با  عزيزم من نمي توانم مطالب عجيبه اي را كه از حضرات ديده ومشاهده نموده ام ذكر كنم وحكايات غريبه اي را كه

مدارك و شواهد شنيده ام به رشته تحرير دركشم؛ چه، كه گفتن وقايع و حقايق غير مقبول، عينا مانند بيان و تبيان 

 مسائل غير معقول خواهد بود.

غرض آن است كه ممكن نيست همه چيز را بنويسم. وليكن ممكن است بگويم بهائيان به هيچ وجه درصددفهم سخن 

يفا رسيد بدون آنكه خودشان تميزي بدهند ويا تعقلي نمايند، آن را بر سر مي گذارند نيستند. وهر لوحي كه از ح

واطاعت مي كنند. مثال امروز فالن مبلغ را پرستش مي كنند و عزيزترين چيزهاي خود را در طبق اخالق نهاده، نزد او 

د. براي چه؟ براي آنكه ازحيفا سفارش مي نهند و وي را حضرت... مي نامند. و ناموس خودشان را به او تسليم مي نماين

او شده وگواهي درباره اش داده اند كه اين مبلغي است مطلع، وبهائي است منقطع، فيضي است يزداني و فروغي است 

 آسماني!

فردا همان مبلغ را دشنام مي دهند واز شيطان بدترش مي دانند، براي چه؟ براي اينكه از حيفا سفارش شده كه از او 

يد واز سخنانش بگريزيد. ويك نفر نمي پرسد اين مبلغ كه ديروز از خدا يك گام پائين تر بود، چرا امروز دو گام بپرهيز

از شيطان فراتر رفت؟! خوب است ما خودبه فهم خودمان او را بشناسيم. شايد بالعكس باشد. يعني ديروز شيطان بوده 

و يزدان شده ومي خواهد دروغ نگويد كه ضِاللت] گمراهي[ كند ودروغ مي گفته و ما را اِضالل مي نموده، وامروز پير

 .بلكه مي خواهد راست بگويد و هدايت كند.
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ممكن است بگوئيم بهائيان مانند شخص خواب رفته) هيپنوتيزم(  از خود فهم وشعور واراده و اختياري ندارند؛ هر 

صحيح باشد يا غلط، راست باشد يا كج، مطيع آنند.  دستوري كه ازحيفا برسد، اعم از آنكه معقول باشد يا غير معقول،

واز خود رائي ندارند . و اين مسئله را نيز منتهاي فخر و مباهات خويش مي شمرند و مي گويند ما رئيس كنوني خود را 

ور طمي دانيم. وباالخره همانطوري كه گوسفند تسليم اراده وامر چوپان است، همين « يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد» 

حضرات تسليم امر و اراده مركزاند. وميرزا قبال آنهارا اغنام نام نهاده وما نيز آنان را گوسفندان) اغنام الهي، يعني 

گوسفندان خدا؛ وميرزا به اعتقاد بهائي خدا است. ازاين جهت حضرات را گوسفندان ميرزا گفتيمن.) مؤلف( ميرزا 

 ناميديم.

ا بهائي وميرزا دارد، اين است كه گوسفند حيواني است بي شعور كه به حكم فطرت وانصافا فرقي كه گوسفند و شبان ب

و طبيعت، بيچاره وار تسليم امر واراده شبان است؛ ولي بهائي كه به صورت انسان است وچاره برايش ميسر است، به اين 

 شگفت انگيز است!!طور خود را معدوم واالثر كند وعقل واراده خود را معطل و بي نتيجه بگذارد، خيلي 

ممكن است بگويم كه صفات كريمه واخالق حسنه و ملكات فاضله، نزد بهائيان فقط آن است كه كسي بهائي شود ودر 

محافل بهائي حاضر گردد. وهمچنين صفات رذيله و ملكات رديئه] بد وخراب[ واخالق قبيحه، نزد حضرات بهائي، نبودن 

حضرات منتهاي كمال را بهائي بودن مي دانند و منتهاي نقص، بهائي نشدن را  ودر مجامع آنان وارد نشدن است. چه كه

 ميگويند.

 بهائی یعنی جامع جميع كماالت انسانی!

در جلد اول اشاره نموديم كه بهائيان محفلي به اسم محفل خادمين اطفال دارند. اينك مجملي از وظيفه آن محفل وعلت 

مالحظه وزارت معارف، و مراقبت مفتشين] بازرس هاي قديم[ معارف بهائيان تأسيس ولزوم او را مي نگارم: چون به 

نتوانستنددر مدرسه تربيت، كامالمقاصد خودرا درباره اطفال انجام دهند، وجز پرورگرام] برنامه[ معارف را ممكن نبود 

ت ميرزا وميرزاعباس در درآن مدرسه علنا تعليم و تزريق نمايند،واز جهت ديگر هم تعليم معارف بهائي وتزريق محب

قلوب ساده اطفال بي خبربهائي الزم و واجب بود، وبدان مقصود چندين طرح آخريشان بدينرنگ درآمد كه روزهاي 

جمعه، اطفال معصوم رادرمحلي مدرسه مانند جمع كنند ومعجزات معجوله و كماالت موهومه ميرزا و ميرزا عباس رابدان 

دين سال قبل، محفلي بدان اسم تأسيس شد. وآن محفل نخست از كلمات قصار و ها تزريق نمايند. اين بود كه چن

جمالت زبده اخالقي ميرزا وميرز عباس برگزيد وانتخاب كرد وچند دوره براي آن دروس معين كرد؛ كه مثال سال اول به 

ل چهارم كتاب ايقان طفل، آن صد درس دوره اول را بدهند؛ وسال دوم صد درس دوره دوم را وسال سوم، سوم را وسا

را تدريس كنند و سال پنجم درس تبليغ كردن بخوانند. وترتيب دروس كه مي بايد اطفال حفظ كنند، از اين قبيل است: 

 حضرت عبدالبهاء روح ما سواه فداه مي فرمايد: بهائي يعني جامع جميع كماالت انساني.  -درس اول

د: فالن الي آخر و طفل مكلف است آن جمالت را حفظ كند. سپس مي فرماي -جل ذكره االعظم -جمال قدم -درس دوم

از جوانان بهائي استمداد نموده كه هر كدام حاضر شوند وآن دروس رابه اطفال بدهند. وآنان نيز چون بهائي زاده بودند 

پيشنهاد دهنده  ودر حقيقت بهائي دو آتشه اند وخيلي در اين گونه كارها جدّيت به خرج مي دهند وشايد در ابتدا نيز

ومؤسس اين فكر، خود آنها بودند. براي اين خدمت سرقدم ساخته، حاضر شدند. ومؤسس اين فكر، خود آنها بودند. 

براي اين خدمت سر قدم ساخته، حاضر شدند. بعد محفل خادمين اطفال چند محله از طهران را براي چند اجتماع از 

وده، واز بهائي آن محله و گذار كه اندك وسعتي داشت وي مي توانست ده اطفال آن حدود، با معلم درس اخالق معين نم

نفر طفل را با دو نفر جوان معلم دو روز جمعه بپذيرد و اطاقي را به قدر سه ساعت به آنها واگذار نمايد، درخواست نموده 

روزهاي جمعه مي روند و آن آن هم تقبّل نموده باالخره چند محل براي اجتماع چند دسته شاگرد ومعلم مهيّا شد كه 
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دروس را تعليم مي گيرند. چنانكه در صفحه بعد، ماگراور يك دسته آنها را كه عبارت از معلم و صاحبخانه وشاگران 

باشد نموديم. ودر سال دوم وسوم توسعه ورونق آنها زيادتر شد. وبراي نظريات ديگر كه شايد بدان اشاره كنيم، جمالتي 

بياء نيز جسته جسته، راست يا دروغ ، داخل در آن ها كردند. مثال نوشتند درس هشتم رسول اكرم] هم از كلمات ساير ان

كه از تمام معارف و كماالت الهيه و آثار « ياعلي بي اذن داخل خانه احدي مشو» صلوات اهلل وسالمه عليه[ مي فرمايد:

كرم و يا ساير انبياء عظام را به اطفال معرفي كنند نبويه، در مقابل جمالت ميرزا و ميرزا عباس، اينطور حضرت رسول ا

وعظمت موهوم ميرزا را در قلوب صافيه اطفال جلوه دهند. وبدانها بفهمانند كه همه انبياء عظام قراول ويساول بودندوراه 

قدم نهند. را تصفيه مي نمودند تا جمال قدم جل ذكره االعظم) ميرزا( از سرادق) سراپرده، خيمه[ غيب به عرصه شهود 

 واز الهوت و جبروت الوهيت به ناسوت بشريت رهسپار گردند!!

 
باري، پس از حصول اين مقدمات، حضرات سعي وكوشش نمودند كه يك جمله مليح مهمي رااز كلمات باب وميرزا وميرزا 

وهمان طور كه شاعر و اديب سعي دارد  عباس پيدا كنند كه فاتحه جذب قلوب شود و مغناطيس ارادت وخلوص گردد.

كه مطلع شعرش كامل وگيرنده تر باشد، همين طور حضرات جستجو نمودند، از كلمات باب و ميرزا] بهاء[ جمله مهمي 

به دست نيامد و مطلوب واقع نگشت كه بتواند بيت القصيده مقصود واقع شود. چه، كه ترتيب و تقدّم مقتضي بود كه 

مات باب شروع كنند.واگر كالم باب دلنشين نبود، الاقل از كالم ميرزا قرار بدهند. از اين جهت بهترين درس اول را از كل

حضرت عبدالبهاء  -جمالت درس اخالق، بهترين كالم ميرزا عباس شد؛ كه او را درس اول قرار دادند؛ بدين نهج: درس اول

 ت انساني.روح ما سواه فداه مي فرمايد: بهائي يعني جامع جميع كماال

اينجا است كه من از بهائيان معذرت خواسته و آنان را به حال خود واگذاشته، روي سخن را به سخن شناس مي كنم و 

 «مي گويم و مي آيمش از عهده بيرون» مي گويم اين جمله از هر حيث غلط است

كه به كلي لغو و بي معني است. اوال اين حرف است وحرف هم جزو تموجات] موج ها[ هوائيه مي شود. يا ادعائي است 

چه،كه ممكن است اسماعيليه هم بگويند: اسمعيلي يعني جامع جميع كماالت انساني. يا محمود مسجواني) واحدي، 

هجري ظهور نمود وخود را شخص واحد شناخت ومهدي موعود  19شيعه و پيروان محمود مسجواني است كه در سنه 

خالف باب وميرز شهره عصر خويش بود. ومسجوان دهي از دهات گيالن است دانست. ودر فصاحت و بالغت گفتار بر

ل استدال« عسي از يبعثك ربك مقاما محمودا» واونيز خود را چون ميرزا كامل تر از محمد مصطفي مي دانست. وبدين آيه
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وباب از او اخذ نموده مي نمود و كتابي دارد موسوم به ميزان، واو نيز احكام و اصول خودرا نوزده نوزده مقرر داشت 

است.) مولف( كه رئيس طائفه واحديه است، بگويد: واحدي يعني جامع جميع كماالت انساني. يا  مسلم بگويد: مسلمان 

يعني جامع جميع كماالت انساني. يا مسيحي بگويد: مسيحي يعني جامع جميع كماالت انساني، چه، كه اين معني وادعا 

ا كماالت انساني بي نهايت است. وبنابر عقيده فالسفه طبيعيون ، هنوز كسي را نمي رسد تخصيص به بهائي ندارد و ثاني

كه مدعي شود جامع جميع كماالت انساني گشته و تمامي محاسن و كماالت غير متناهي انساني در او جمع شده باشد. 

مي شو د كه حائز گردد  وبنابر عقيده بعضي الهيون، برحسب قاعده امكان اشرف مي گويند: فقط يك نفس يافت

عقل اول و نطفه اول وصادره اول است ودوم ندارد. يعني دومي اگر پيدا شود ، مستجمع  ومستجمع اين كماالت شود واو

جميع كماالت نيست. چون قاعده امكان اشرف را چنين فرض مي كنند كه يك درجه از ذات قديم پائين تر است . كه 

مدارج كماالت انساني را از اگر آن يك درجه را هم ارتقاء جويد، عين ذات غيب منيع اليدرك خواهد شد. مثال اگر 

سير من الخلق الي الحقن را به صد قدم منقسم نمائيم، آنكه »ناسوت ابداع تا الهوت اختراع به صد درجه فرض كنيم و

به غايت القصواي مدارج ارتقاء و صعود رسيده، يك نفر است  وما بقي كل در ظل او واقفن . وآن اشرف واعلي بركل 

 است. 

يق جميع فالسفه وحكماء شرق وغرب بنابرآخرين تحري ]جستجوي[ حقيقي كه كرده اند ودر كتب خالصه، بنابر تصد

ورسائل خود شهادت داده اند، اين است كه ادراكات حيوان، محدود ومحصور، وادراكات انساني، غير محدود و غير 

 6022 -6111دي) فريد وجدي) متناهي است. و براي مزيد اطالع، ممكن است طالبين به رساله اي كه اخرا فريدو ج

ميالدي( مصر در اين باب  4999هجري ) 62ميالدي( نويسنده مصري صاحب كتاب كنزالعلوم واللغت و دائره المعارف قرن 

 نوشته ،مراجعه نمايند.

م ياينجا است كه مي خواهم از ميرزا عباس كه بهائي را جامع جميع كماالت انساني معني نموده، پرسش كنم وسوالي نما

 وپاسخ آن پرسش را از ولي امرش كه فعال درحيفا برسرير الوهيت نصا و ميراثا جاي نشين شده است، منتظرم:

 آياانصاف و عدل و مروت وحياء از كماالت انساني نيست؟

 آيا صبر و صدق و لطف و صفا از كماالت انساني نيست؟

 آيا رحم و شفقت و دوستي و وداد از كماالت انساني نيست؟

 عفت وعصمت وشجاعت و محبت از كماالت انساني نيست؟آيا

 آيا فضائل فطري وعلوم اكتسابي از كماالت انساني نيست؟

 آيا صرف ونحو و منطق و كالم از كماالت انساني نيست؟

 آيا فقه واصول و بديع و بيان از كماالت انساني نيست؟

 آيا فلسفه الهي و فلسفه طبيعي از كماالت انساني نيست؟

 ساب وهندسه و هيئت از كماالت انساني نيست؟آياح

آياعلم ژيئولوژي )طبقات االرض( وفيزيئولوژي )وظايف منافع االعضاء( وبيولوژي )معرفت الحيات( وبسيك لوژي )معرفت 

 النفس( از كماالت انساني نيست؟

 نساني نيست؟آيا علم جمال و علم قيافه وعلم انساب وعلم رجال وعلم معدن شناسي وغيره از كماالت ا

 ؟مستظرف: زيبا( از كماالت انساني نيست -آياعلم نقاشي و موسيقي و صنايع مستظرفه) صنايع مستظرفه: هنرهاي زيبا

 آيا به عقيده غالب بشر، علم رقص از كماالت انساني نيست؟
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وه ه برتري كسي را برگرآيا سزاوار است كماالت نامتناهي انساني را درباره ملكي) )مجازا( پيشوند گونه اي برسراسم ك

معيني از افراد نشان مي دهد مثل مَلَك التجار، مَلك الشعراء( دوز آباده اي و پاالن دوز فريدني قائل شويد؟ آيا انصاف 

است كماالتي را كه ديگران به جوهر خود از كمون انسانيت ابراز نمودند وواجد شدند، از آنها سلب كنيد وآن كماالت را 

اره محبين و تابعين خود اثبات نمائيد؟آيامروت و وجدان شما چنين حكم مي كند كه فالسفه و بزرگان به رايگان درب

وآنان كه مصدر خدمات فائقه شدند وعلوم جديده مفيده اي كه خود كمال انساني بود تحصيل نمودند، چون بهائي 

خود محروم شوند وآن كماالت ،بل تمام كماالت نشدند، بلكه طريقه وعقيده بهائي را نشنيدند، از موارد افكار و زحمات 

انساني كما و كيفا ، ظاهرا وباطنا تسليم وتقديم آن نفوس پست فطرتي شود كه ماهي نه تومان پول مي گيرند تا مردم 

 را به اين اصول و مبادي تبليغ كنند؟

جامع جميع كماالت انساني است  باز هم از آقاي ميرزا عباس مي پرسم آيا مقصود شما از اين معني كه بهائي يعني

،چيست؟ مقصود آن است كه هر بهائي جامع جميع كماالت انساني است ويا آنكه بهائي در عالم وجود نداشته وندارد. 

چون كه جامع جميع كماالت انساني وجود ندارد. ويا آنكه فقط ميرزا و ميرزا عباس يا شوقي افندي تنها بهائي است؛ 

 مع جميع كماالت انسانيند؟!چون كه آنها تنها جا

 در صورت اول كه عبارت نيز صريح در همان معني است، تصديق يا تكذيب را به قارئين محترم واگذار مي كنم.

ودر صورت دوم كه جامع جميع كماالت انساني يافت نشده است، پس بهائي هم نبوده ونيست؛ زيرا كه اين كالم اصال 

جميع كماالت انساني باشد، يافت نشده و نمي شود. چه، كه بر فرض هم كسي را مصداق ندارد. يعني كسي كه جامعه 

ديديم كه از تمام مردم دنيا علم واخالقش بهتر وزيادتر بود كه جميع ساكنين روي زمين بدون استثناء به برتري 

صواي] اعالء درجه[ علم وبزرگواري او درعلم واخالق شهادت دادند، معهذا خودآن شخص شايد اقرار كند كه به غايت الق

ناك ماعرف« ) ماعرفناك حق معرفتك» و اخالق نرسيده و تصديق كند كه كماالت وعرفان انسان غير متناهي است وشايد

 صلوات اهلل عليه و-حق معرفتك : من تو را آنچنان كه حق معرفت توست نشناختم. اين جمله را حضرت ختمي مرتبت

 2، ص6در مناجاتشان با خداوند متعال، خطاب به خداوند مي گفتند.) احتجاج ، ج –هم صلوات اهلل علي –وائمه هدي  -آله

سوره طه(: خداوندا علم مرا زياد فرما.  662)رب زدني علما) آيه « رب زدني علماء»( بگويد و 404،ص  11وبحاراالنوار ،ج 

 ( بسرايد.699، ص6و احتجاجات ،ج  12ص  ، 0است) بحاراالنوار، ح  -صلوات اهلل عليهم –اين جمله هم كالم معصومين 

پس اين جمله )بهائي يعني جامع جميع كماالت انساني( به كلي لغو مي شود؛ زيرا مصداق ندارد. آري، گويا ميرزا عباس 

مسلم كسي است كه « ) المسلك من سلم المسلمون من يده و لسانه»كالم نبوي را در تعريف مسلم كه مي فرمايد: 

( شنيده بود 194، ص 12،بحاراالنوار ، ج  610، ص 6ست و زبان او در امان باشند.) ارشاد القلوب، ج مسلمانان از د

وخواست يك چنين تعريفي مهم تر وبهتراز بهائي بنمايد؛ كه چنين جمله غلطي را اداء فرمود وچندين سال است بهائيان 

 المسلم من» دانند! غافل از آنكه اگر حضرت فرمود او را بهترين و برجسته ترين جمالت باب وميرزا وميرزا عباس مي

تعريفي است تمام كه شامل مصاديق بسيار است. يعني مسلم كسي است كه مسلمانان « سلم المسلمون من يده ولسانه

چه كه ممكن بود كفار از دست و « المسلم من سلم الناس من يده و لسانه» از دست و لسان او ايمان باشند و نفرمود 

 آنها سالم نمانند. آري، در اينجا يادم افتاد حكايت ميمون و نجار كه در كليله و دمنه آمده است:  زبان

 حكایت كليله

حكايت آورده اند كه بوزينه اي درودگري] نجار[ را ديد برچوبي نشسته و آن را مي بريد ودوميخ داشت يكي را برشكاف 

د براره گشاده شدي، وچون شكاف از حد معين درگذشتي، ديگري چوب فرو كوفتي تا بريدن آسان گشتي و راه آمد وش

بكوفتي و ميخ اولي را برآوردي و براين منوال عمل مي نمود؛ بوزينه تفريح مي كرد ، ناگاه درودگر در اثناء كار به حاجتي 
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 بيضه ها[ اوبهبرخاست، بوزينه چون جاي خالي ديد، في الحال برچوب نشست و از آن جانب كه بريده بود، خصيتين] 

شكاف چوب فرو رفت ، بوزينه آن ميخ را كه در پيش كار بود قبل از آنكه ديگري كوبد از شكاف چوب بركشيد وچون 

ميخ از شكاف كشيده شد، هر دو شق چوب به هم پيوسته و خصيتين بوزينه در ميان چوب محكم بماند، مسكين بوزينه 

 از دردرنجور شده، مي ناليد ومي گفت:

 وآن  كس  كه كار خود نكند، نيك بد كند  ه  كه هر كسي به جهان  كار خود كند آن  ب

 آن را كه چنان كند چنين» كار من ميوه چيدن است نه اره كشيدن ؛وپيشه من تماشاي بيشه است، نه زدن تبر و تيشه. 

 «آيد پيش

هجوم[ به سزا نمود كار بوزينه بدان فضولي،  -بوزينه با خود در اين گفتگو بود كه درودگر باز آمد واو را دستبردي] حمله

به هالكت انجاميد.واز اينجا گفته اند: كار بوزينه نيست نجاري.) كليله ودمنه كتابي است مشتمل بر داستان هايي از زبان 

) تحيوانات، كه نقش اساسي را دو شغال به نام هاي كليله ودمنه برعهده دارند. اين كتاب در اصل به زبان سانسكري

هندي قديم( بوده است. برزويه طبيب انوشيروان، درسفري كه به هند مي رود، از جمله ارمغاني هائي كه با خود مي 

آورد، كتاب مزبور است؛ او آن را به زبان پهلوي ترجمه مي كند. در قرن دوم اسالمي، روزبه معروف به ابن مقفّع آن را به 

جري، ابوالمعالي نصر اهلل منشي، كليله و دمنه را از عربي به فارسي برمي عربي بر مي گرداند. در نيمه ي قرن ششم ه

گرداند و امثال و اشعاري به فارسي و عربي برآ مي افزايد. نثر شيوا و سخته ي اين كتاب، به گونه اي است كه مي توان 

 آن را از امّهات كتاب هاي ادبي فارسي و نمونه ي برجسته ي نثر فني به شمار آورد( 

واگر غرض اين باشد كه مصداق اين كالم، فقط گوينده آن كالم، يعني ميرزا عباس و پدرش ميرزا ويا نوه اش شوقي افني 

است ، باز در كمال جسارت عرض مي كنم كه به تصديق خودشان، آنها نيز جمع جميع كماالت انساني نبودند. زيرا اگر 

دانيم و اقرار هم بكنيم همانطوري كه بهائيان مي گويند كه ميرزا از جمله كماالت عالم انساني يكي را هم موسيقي ب

وقتي زمزمه مي كرد خيلي خوب مي خواند، ودر موقع ديكته گفتن الواح كه ميرزا آقاخان خادم اهلل مي نوشت، به حسن 

 آواره اداء مي فرمود، اين كمال و اين عطيه، قطعا در ميرزا عباس وشوقي افندي نبوده ونيست.

 -اگر يكي از كماالت انساني را قريحۀ ادبي وشعري فرض كنيم وتصديق نمائيم كه ميرزا داراي آن قريحه سرشار بودهويا 

 چنانكه در جلد اول اين كتاب اشاره شد وحتي قدري از بيانات او را ذكر كرديم و يك شعر

 بهر ما بربند زلطفت توشه اي(   )زانكه  در فضت  نباشد   شبهه اي 

قطعا اين طبع سرشار در پسرش ميرزاعباس نبود. واگر تركي گفتن شكسته را جزء كمالت  -ه درج نموديممحض نمون

انساني فرض كنيم و تصديق كنيم كه ميرزا عباس تركي مي دانسته، چنانكه دو سه دانه مناجات تركي شكسته وآميخته 

ت! يقينا جناب ميرزا فايد اين كمال بوده به فارسي براي تبعه تركستان، خود انشاء فرموده و انصافا ديدني اس

است.وهمچنين اگر دانستن مختصري از حساب و هند سده و جغرافي را جزء كماالت فرض كنيم و بگوئيم شوقي افندي 

واجد اين كماالت گشته، محققا ميرزا و ميرزا عباس فاقد آنها بوده اند. واگر رقص كردن وزبان انگليس دانستن را جزء 

ساني بشماريم واين افتخار وامتياز را براي ولي امر اهلل كنوني اثبات كنيم ، مجبور مي گرديم كه اين فضلت را كماالت ان

 از ميرزا وميرزا عباس انكار كنيم.

باالخره عالوه از آنكه كماالت انساني را همگي حضرات حائز و دارا نبودند، اين چند كمالي هم كه در اين سه نفر بود، 

اجد بود و ديگر فاقد. يكي داشت و ديگري نداشت. پس نتيجه اين شد كه ايشان نيز كه صاحب اين كالم و يكي آن را و

 مبادي بودند، جامع جميع كماالت انساني نشدند.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

وبه عالوه اين تعريف كه بهائي جامع جميع كماالت انساني است، از حيث منطق نيز درست نيست؛ زيرا عالوه ازآنچه 

نكه مصداقي به خود نمي گيرد، مُعرّف )شناسنده( اخفي] مخفي تر[ از مُعرّف )شناخته شده( مي شود. اشاره رفت، به اي

 وحال آنكه مي بايستي معرف به صيغه فاعل اجلي] آشكارتر [ از معرف به صيغه مفعول باشد.

 حد تام -قسمتی از منطق

مستلزم است تصور چيز ديگري را؛ كه آن چيز  بدانكه معرف به صيغه فاعل ،بيان مجهول تصوري را مي كند كه تصورش

 معرف به صيغه مفعول است. 

 مثال معرف انسان، حيوان ناطق است، ومعرف شناسائي مي كند مجهول تصوري را يا به كنه ويا به وجهي از وجوه.

 ه به وجهيقسمت اول كه مجهول تصوري را به كنه شناسائي كند، حيوان ناطق است، در تعريف انسان. وقسمت دوم ك

 از وجوه تعريف كه او را از ماسواي خود امتياز دهد، ناطق است در تعريف انسان.

 ومي بايستي كه معرفِ مطلقا با معرَف در صدق مساوي باشد ودرشناسندگي و معرفي اجل و اعلي گردد.

ف انسان واقع شود؛ چه او را پس نشايد كه معرِف اعم از معرَف باشد. مثال حيوان كه اعم از انسان است، نمي تواند معر

از ساير حيوانات ممتاز نمي نمايد. واگر كسي در جواب پرسش ماهيت انسان، كلمه حيوان جواب بدهد، او را تعريف 

 نكرده؛ چه،كه او را از ساير حيوانات ممتاز نداشته.

چنانكه اخص نيز معرف واقع وبه همين طور معرف نمي توان اعم من وجه باشد مانند ابيض] سفيدي[ در تعريف انسان. 

 نمي شود . مانند تعريف حيوان به انسان.

ونيز معرِف مي بايد مباين] مخالف[ با معرَف نباشد؛ مانند حجر] سنگ[ در تعريف انسان. ومعرف نيز بردو قسم است 

 آن را از تعريف حد) حد: در منطق: تعريف شيء به وسيله صفات ذاتيِ آن به صورتي كه شامل افراد آن نوع باشد وغير

خارج سازد.( ورسم) رسم: در منطق: تعريف شيء به عرضيات مانند تعريف انسان به حيوان خندان( وهر كدام از آن دو 

يا تام) تام مثال حد تام: در منطق تعري كه همه افراد يا ويژگي هاي امر تعريف شده را در برداشته باشد و افراد يا ويژگي 

 ، تعريف جامع و مانع.( است يا ناقص.هاي ديگر را شامل نباشد

وحد تام مركب از جنس،) جنس: در منطق :هر كلي اي كه شامل انواع گوناگون باشد مثل حيوان جنس است وانسان 

وچهار پا نوع آن.( قريب) جنس قريب: در منطق: در طبقه بندي اشياء جنسي كه در برگيرنده انواعي است كه حقيقتِ 

مثل حيوان كه در برگيرنده انسان واسب و گاو است. جنس قريب در مقابل جنس بعيد است كه  آنهابه هم نزديك است.

حقيقتِ آنها از هم دور است مانند انسان به جسم، جسم درباره انسان، جنس بعيد است.( وفصل) فصل: در منطق: ويژگي 

ناطق براي انسان كه او را ازحيوانات جدا معموال ذاتي يك جنس كه او را از ديگر هم جنسان خود متمايز مي كند مانند 

مي سازد.( قريب است . مثل حيوان ناطق و حد ناقص، مركب از جنس بعيد و فصل قريب است. مانند جسم ناطق و اين 

 را حد گويند.

 براي آن است كه حد به معني منع است واينها مشتمل اند بر ذاتياتي كه از دخول اجنبي ممانعت مي نمايند.

كه تام گويند، براي آن است كه ذكر ذاتيات به تمامه درآن شده است.و آن را كه ناقص گويند، جهتش آن است  وآن را

كه در بعض ذاتيات ناقص است . اما رسم تام آن است كه تركيب شده باشد از جنس قريب و خاصه. چون حيوان ضاحك] 

صه، مانندجسم نامي ضاحك. واينكه رسم ناميده خندان[ ورسم ناقص آن است كه مركب شده باشد از جنس بعيد و خا

شده است. براي آنكه رسم در لغت به معني اثر است وتعريف به خاصه ، تعريف به اثر است كه آن خارج الزم است. وآن 

را كه تام گويند، براي آن است كه مشابهت دارد به حد تام از حيث آنكه درآن جنس قريب است. واين را كه ناقص گويند 

 جهت آن است كه بعض اجزاء رسم تام از آن ناقص است. به
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اكنون كه از شرح و بسط نگارنده در اظهار فضايل ومعارف ميرزا عباس كسل وملول شدي، وطبعا در شگفت وانديشه 

فرو رفتي كه با اين وصف چرا بهائيان در قرن بيستم به اين گونه اشخاص تسليم شده اند، يك صفحه از كتاب بستان 

. ق(  ه 6426- 6601احه مرحوم حاج ميرزا زين العابدين شيرواني) زين العابدين شيرواني معروف به مستعليشاه) السي

صاحب كتاب رياض السياحه و حدائق السياحه و بستان السياحه( را كه در بيان مذهب ابليسيان در گلشن اول نگاشته 

 است،براي تفريح عينا درج مي نمايم.

 

 سيان نقل از بستان السياحهدربيان مذهب ابلي

پوشيده نماند كه جمعي از آن جماعت را ديدم كه ابليس را به بزرگي ستودني و بندگي و پرستش او نمودندي؛ اورا طاس 

المالئكه گفتندي و فرمان او را از دل وجان پذيرفتندي. يكي از بزرگان آن طائفه را گفتم كه ابليس كيست و وجه 

 بندگيش چيست؟

: بدان كه خردمندان از درك او حيران و دانايان در وادي معرفت او سرگردانند. اما ارباب عرفان و اصحاب ايقان جواب داد

 در صفات او سخن گفته اند ودُرّ تحقيق را چنين سفته اند:

ر رستيدندي؛ دلو اظهر نوره له خلق لعبد االلهيه. يعني اگر ابليس نور خود را ظاهر گردانيدي، هر آينه او را به خدائي پ

عين پيدائي از همه مستور واز غايت نزديكي از همه دور، برافعال آدمي دانا و اعمال ايشان بينا. وبه موجب خبر: ان نور 

سوره اعراف، « ) اَنَا خير مِنهُ خَلَقتَني مِن نار» ابليس من نار العزه حضرت عزوجل ابليس را از نار عزت آفريده است. آيه:

: شيطان گفت من از او بهترم چون مرا از آتش آفريدي.( شاهد مدعا است وبه مضمون آيه )  11آيه  و سوره ص 64آيه 

ترجمه  46، ص 2اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم آيه قرآن نيست فرمايش معصومين عليهم السالم است.) احتجاج ، ج 

 غفاري از امام كاظم عليه السالم و الصلوات منقول است.( 

كالم حضرت ختمي مرتبت صلوات اهلل عليه و آله است و قس عليهذا.(  166، ص6ي صلي اهلل عليه و آله، ج در سنن النب

وَاَجلِب عَلَيهِم بَخَئلكَ وَ رَجلِكَ وشارِكهُم في » پاسبان درگاه الوهيت گشته و به حكم:« اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم»

ازه اي است كه خداوند به شيطان داده است( هر كدام از آنها كه توانستي با )اج12سوره اسراء، آيه « ) االَموال وَ االوالد

صدايت برانگيز و به ياري سواران و پيادگانت برآنها بتاز و در اموال و فرزندنشان شريك شو( برآدميان فرمانروا است 

: خداوند به 16و  19وسوره ص آيات  11و  11سوره حجرآيات « ) فَانًكَ مِنَ المُنظَرينَ الي يومِ الوَقتِ المَعلوم» وبه امر

شيطان فرمود: به تو مهلت داديم تا روز و زمان معلوم(  تا روز قيامت بي زوال و فناء است. لهذا او را به بزرگي ستايش 

 نمودن وطريق بندگيش پيمودن، سزاست.

« ) انً عليكَ لَعنَتي اِلي يومِ الدًين»بود.( و:  ) ابليس (از كافرين شده  12سوره ص آيه «) وَكانَ مِنَ الكافِرين» پرسيدم:

و)ابليس ( تا روز قيامت به لعنت من گرفتار است( چه معني است؟ در جواب گفت : مراد از كافر، ساتر]  11سوره ص، آيه 

 مخفي[ است. چون جالل ،ساز جمال است و رحمت، صفت جمال و لعنت ،صفت جالل است.

 هر دو صفت   در كارند،  چون روز دين شود                                

 «هر دو يك گردد اي  نكو   كردار»                                 

اكنون بسيط جهان بساط او است و عرصه گيتي نزل و سماط] سفره[ او است. بازار هفتاد و دوملت از او با رونق وكار وبار 

منظم ، مرتب[ كعبه و كنشت از او معمور. وخوب وزشت عالم از او مسرور. جهان وجهانيان از او منسق ] هماهنگ شده، 

اگر كفر است، از او نظام گرفته، واگر اسالم است ، از او انتظام پذيرفته، اگر عالم است، طريق او جويد. واگر واعظ است، 

 از او سخن گويد. اگر ترسا است، ناقوس او نوازد. واگر يهود است، او را قبله سازد.
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 خلق عالم   جمله  در فرمان   او جهان چون  گوي   در چوگان  او   اين                           

 جمله را ره سوي آن سلطان الغ  سا   و   يهود    و جمله   مغگبر  و تر                          

 ]علي مقام[) از مثنوي مولوي خراساني( 

[ برتافت، ابدالدهر طريق نجات نيافت. آري، هر كه از نظر شاه افتاد، باب محنت بر هر كه از وي روي انقياد] مطيع شدن

روي خود گشاد. وهر كه به درگاه عالم پناهش شتافت، برمراد خويش دست يافت. از لطف او بود قابيل، هابيل را قتل 

پادشاهي كرد و ضحاك هزار  نمود وفرعون چهار سد سال پادشاهي كرد وشداد چنان بهشتي ساخت و نمرود پانصد سال

سال رشته سلطنت يافت. بخت النصر بزرگان يهود را به قتل رسانيد و چنگيز خان عالمي را هالك گردانيد. وبني اميه 

هزار ماه خالفت نمودندي و بني عباس زياده بر پانصد سال طريق حكومت پيمودندي. حجاج را كه ديدي وابن زياد را 

، لشگران بزرگ اويند .ترك و تاجيك، عرب و عجم او را فرمان بردار. حاصل آنكه اكثر كه شنيدي، يأجوج و مأجوج

جهانيان كه هستند، شيطان را مي پرستند ودل به هواي او داده اند وسر در فرمان او نهاده اند. آنكه بنده او نيست، 

 كيست؟ وكسي كه فرمان نبرد چون زيست؟

:شيطان خطاب  11و  14سوره ص آيات «. ) نًهُم اَجمعينَ اال عِبادَكَ مِنهُم المُخلَصينفَبِعِزًتك الغوِيَ» ديگرباره پرسيدم:

به خداوند گفت: به عزتت سوگند كه همه شان را گمراه خواهم كرد جزبندگان مخصلت را(  چه معني دارد؟ جواب داد: 

ين گروه مكروه، به غايت قليل و در يعني اشخاصي كه مخالفت شيطان نمايند، همواره طريق مذلت و خواري پيمايند. ا

ميان امت شيطان ذليلند . قومي در به در وفرقه اي بي پا و سرند. هر جا مي روند بي كس وبي اعتبار ، به هر مكاني 

واردشوندبي يار و مددكارند. اگر نوح است، گرفتار طوفان و اگر يوسف است مبتالي زندان است. اگر ابراهيم است، دربه 

ن شود واگر عيسي است به دار مذلت سرنگون گردد. و حال پيغمبر آخر الزمان واوالد او را كه ديدي، پس در در عالميا

 اين حال ودر اين اختالل.

 بندگي كن  بندگي  كن   بندگي  تو خواهي   در جهان   فرخندگي گر

 موازین اربعه

ده كه اشاعره ) اشاعره: از فرق اهل تسنن پيروان يكي از مسائل علميه كه سال هامورد گفتگوي حكماء الهي و طبيعي بو

. ق( متكلم از تبار ابوموسي اشعري مي گويند: امامت  ه 142 – 419مكتب عقيدتي ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري )

ات دركبه گزينش امت است نه به نص وتعيين فخر رازي، ابوحامد غزالي از اين طايفه اند. ( آن شبهه را آغاز نموده اند، م

حسي و عقلي و نقلي واشراقي است؛ كه آيا درآنها خطا ظاهر مي شود يا نه؟ وصورت شبهه را بدين وجه بيان نموده اند 

كه در تمامي مدركات حسي، گاهي اوقات خطا ظاهر مي شود و چون خطاي او مشهود شده است،الجرم اعتمادي به او 

 نشايد و اطميناني براو نبايد.

عره فقط تا اينجا بود. چنانكه شان هر حكيم فرزانه واديب كامل مقتضي است هر نوع شبهه اي به واين شبهه در اشا

نظرش مي رسدذكر كند تا به جوابش برسد ومسائل علمي و فلسفي به طور روشن منقح] پاك شده، اصالح شده[ گردد 

كتب ذكر وجواب حلي و الزامي آنه  .از اين جهت چنين شبهه اي مانند ساير شبهات ديگر علمي و سوفسطائي در متون

 درنهايت اتقان] استحكام، استواري[ واستحكام داده شده است.

وليكن آن شبهه به دست ميرزا عباس كه مي رسد، هنوز به جوابش برنخورده ويا قانع نشده، او را براي اثبات الوهيت 

ي خطا مي كند مثال نقطه را دائره مي بيند ما مي بينم حس، خاطي است يعن» پدر خويش بدين سياق جلوه مي دهد كه:

وسراب را آب مشاهده مي كند وكشتي را ساكن و ساحل را متحرك تشخيص مي دهد، وچون اين خطاي واضح را مي 

بينيم، نمي توانيم به مدركات حسي اعتماد نمائيم وخيمه معلومات خود را برستون سست او استوار بداريم. وچون ميزان 
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د، نقل نيز بالمآل مستند به حس مي شود وآن نيز باطل وعاطل است. وميزان عقل نيز به واسطه حس، مخدوش گردي

 ظهور و بروز خطا وخالف و تغيير عقيده و برهان درست نيست. واشراق نيز به همين دليل ميزان تام و تمام نيست. 

اء[ كه نتيجه استدالل ميرزا عباس اينطور پس ميزان تام وتمام منحصر به روح القدس است. آن هم روح القدس ميرزا] به

مي شود كه تمامي ادراكات اهل عالم حسا و عقال و الهاما، هبا و هدر وناقص و بي ثمر است. وهر چه بفهمند و ببينند 

 وبشنوند، نادرست و غلط محض است.

 «وآنچه كه صواب صرف وحقيقت محض است ، بهائي بودن است و بس!

 ش مستلزم رد استردش موجب اثبات و اثبات

در اينجا روي سخن را به سخن شناس كرده و مي گويم آيا به چه ميزاني باالخره دانسته شد كه حس خطا كرده، آب 

 گردنده[ بود؟ البته خواهند فرمود كه به حس فهميديم. -نبود و سرآب بود، دائره نبود و نقطه جواله] جوالن كننده

دانسته و بدان ترتيب اثر داديد؛ پس ردش موجب اثبات است واثباتش مستلزم  دوباره مي گويم : ميزان حس را معتبر

 رد.

وقتي كه شما حس را صائب] راست ودرست[ دانستيد و تصديق نموديد كه در فالن مورد خطا شده است، اين عين 

راي د. وما بتصديق است به اينكه ميزان حس معتبر است. ويقين حكم ديگر است كه برمدركات حسي استوار مي گرد

آنكه مسئله را كامال به تابعين ميرزا عباس بفهمانيم كه اين شبهه علمي بود و به جواب هاي كافي مرتفع گرديد، يكي 

 121-201از اجوبۀ ] جواب هاي [ او را كه عين عبارت عالمه شهير نصيرالدين طوسي) خواجه نصيرالدين طوسي) 

، رياضي دان و سياست مدار ايراني كه در كاظمين وفات يافت( است كه خورشيدي( فيلسوف، متكلم، فقيه ، دانشمند 

. ق( فقيه شافعي  ه 191 -222در تذبيل] ذيل[ كتاب نقد محصل تأليف فخرالدين محمد بن عمررازي) فخرالدين رازي) 

 مائيم:ترجمه مي ن و متكلم اشعري مذهب او را امام المشككين مي نامند( نگاشته است، عينا نقل مي كنيم و براي بعضي

اقول الحس الدراك ما له لون فقط والحكم تأليف بين مدركات بالحس او بغير الحس علي وجه علي وجه ال يمكن ان »

يزول وليس من شأن الحس التاليف الحكمي النه ادراك فقط فالشيئي من االحكام محسوسه اصال فاذا كل ما هو محسوس 

يكونه يقينا او غير يقيني او حقا باطال او صوابا او غلطافان جميع هذه االوصاف  اليمكن ان يوصف من حيث كونه محسوسا

 من لواحق االحكام.

اللهم اال اذ قارن المحسوس حكم غير ماخوذ من الحس و حينئذ يوصف بهذه االوصاف من حيث كونه حكما و يقال له 

ي المعقوالت ال المحسوسات ليست بمحسوسات حكم يقيني و اذا تقرر هذا ثبت ان المحسوس في قوله ان اليقينات ه

فقط وانها ال يمكن ان تكون يقينيه و ال غير يقينيه بمعني عدم الماسكه بل انما هي ليست به يقينيه بمعني السلب كما 

 ان االدراك وحده ليس حكما واذا كانت المحسوسات في هذا الكالم مقارنه باعتبار كونه مطابقه او غير مطابقه صوابا او

غلطا فادعاء ان الجماعه المذكوره من الحكماء زعموا ان المحسوسات التكون يقينيه ليس بحق وسموها بالقضايا الواجب 

قبولها و ذكروا ان مبادي المجريات و المتواترات والحدسيات هي االحساس بالجزئيات و لذلك حكم كبير الجماعه 

العلم الطبيعي كاالعلم بالسماء والعالم و العلم بالكون والفساد و باالثار )فارابي( بان من فقد حسا فقد علما وان اصول اكثر 

العلويه وباحكام النباتات والحيوانات ماخوذ من الحس و علم االرصاد و الهيئه المنبئه علمها عند بطلميوس وعلم التجارب 

ثقال والحيل الرياضيه كلها مبني علي الطبيعيه عند جالينوس ماخوذ من المحسوسات وعلم المناظر والمرايا وعلم جر اال

االحساس واحكام المحسوسات فاذا جل اقاويلهم يقتضي الوثوق المحسوسات ال تكون يقينيه بل انهم بينوا احكام العقل 

في المحسوسات انها تكون يقينيه وانها تكون غير يقينيه فاذا الصواب و الخطا انما يعرضان االحكام العقليه العلي 

من حيث هي محسوسات ولو كانت االحكام التي تقع في معرض الغلط غير موثوق بها لكان المعقوالت  المحسوسات
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الصرفه ايضا غير موثوق بها لكثره وقوع الغلط للعقالء فيها ولما جعل البيان مواضع الغلط في المعقوالت وال في 

 «المحسوسات صناعه كصناعتي فسطيقا و المناظر.

اين است كه حكم، غير ادراك است؛ هر چند از مدركات ومحسوسات حسي وغير حسي  حاصل مقصود عالمه طوسي

 تأليف وتوليد مي شود. وپس  از تأليف حكم، يقين زوال ناپذيري، طاري] عارضي[ وحاصل مي گردد.

وحس را نمي رسد كه حكم كند وحاكم شود؛ چه، كه حكم غير محسوس است و حس بنفسه به غير حسيات راه ندارد . 

از اين رو هر محسوسي را به صرف ادراك حس، نمي توان صواب يا خطا، راست يا كج دانست. مگر وقتي كه به حكم توام 

شد. چه، كه دانستن صواب وخطا و حق و باطل ازلوازم احكام است. وچون اين مسئله واضح شد ، معلوم مي توان نمود 

، نه محسوسات. ومحسوسات صرفه نشايد يقيني و غير يقيني كه يقين و حكمي كه از محسوسات ايجاد شده، معقوالتند

شود. بدين معني كه زوال ناپذير گردد. زيرا ادراك به تنهائي حكم نيست. وچون محسوسات صرف كه هنوز با حكم توام 

ان زنگشته در معرض صواب وخطا است. نمي توان ادعاي جمعي را ) مانند ميرزا عباس عبدالبها( به اينكه محسوسات مي

 نيست واعتبار ندارد؛ تصديق نمود. 

به جهت آنكه حكماء و فالسفه ، مبادي يقينيات و بديهيات را همانا محسوسات و مجريات ومتواترات دانسته اند. 

 -419وحدسيات اوليه احساس جزئياتي است كه هر طفلي به قوه حساسه خود ادراك مي كند. واز اين فارابي) فارابي) 

سوف بزرگ اسالمي ملقب به معلم ثاني پس از ارسطو كه مولف الذريعه او را شيعي امامي و معتقد به . ق( فيل ه 110

وبه عالوه بناء « من فقد حسا فقد علما» عصمت ائمه طاهرين عليهم السالم مي داند.( كه بزرگ حكما است ، مي گويد: 

و تحليل وشموس و كواكب و معرفت الحيون و شامخ عمارات عاليه علوم طبيعي از قبيل علم آسمان وزمين وتركيب 

ميالدي(  619 -699معرفت النبات و غيره بر روي حس گذارده شده، وهمچنين علوم قواعد وارصاد بطليموس) بطليموس )

ميالدي( از  499 -640رياضي دان، جغرافي دان وستاره شناس مصري( وعلوم طبيعيه و تجاربيه جالينوس) جالينوس) 

باستان( از مبادي محسوسه اتخاذ گرديده و به همين طور علوم مناظر ومرايا] چيزهائي كه ديده مي شود[ پزشكان يونان 

 وجز اثقال و فنون رياضيه، تماما مبني براحساس و احكام حس است.

در چنين صورتي كه بناي اغلب علوم مبني بر محسوساتي است كه اصول و ريشه آن علوم است، چسان سزاوار است 

ادعا كند به اينكه محسوسات، غير يقيني است .بلكه حكماء احكام عقل را دراينگونه موارد اظهار نموده اند كه مصنف 

به صواب يا به خطا حكم نموده است. ومثال گفته شد كه حكم، غير از ادراك است. در اين صورت صواب يا خطاء راجع 

 به تشخيص ، حكم عقل بوده، نه برمحسوسات.

ي را نيز به واسطه ظهور و بروز خطا، ميزان درست ندانيم واو را غير موثق بشماريم، ديگر به چه جهت واگر احكم عقل

مواضع غلطي را مانند صناعت فسطيقا قائل مي شويم. چنانكه در محسوسات  نيز مواضع غلطي مانند علم مناظر و مرايا 

 قائل بوديم. 

حكم توام شود تمام است، از ذكر اين قضيه ناگزيرم، كه چون ميرزا پس از آنكه ثابت و محقق شد كه ميزان حس چون با 

عباس] عبدالبهاء[ مي دانست چه خبر است و خودش وپدرش چه كاره اند ، وبعدها كسي كه وارث الوهيت آنها مي شود 

نند، اين بود كه كيست، و داراي چه سجايايي است، والبته مردم آمده اند آنها را ديده اندوبعدها نيز مي آيند و مي بي

حسي را معدوم االثر گذارد و ميزان او را مخدوس و مغشوش نمود. تا اگر صبحي) فضل اهلل مهتدي ،صبحي از بهائيان 

برگشته كه دو اثر او تحت عنوان خاطرات انحطاط و سقوط منتشر شده است( ]كاتب مخصوص عبدالبهاء [بگويد :چنين 

ويا شيخ صالح ) صالح اقتصاد مراغه اي از بهائيان ومبلغان سرشناس برگشته ديدم، بگويند ميرزا حسن خطاكار است. 

كه اثر ارزشمند ايقاظ را بر ابطال بهائيت تأليف نمود كه توسط انتشارات راه نيكان منتشر شده است( بگويد: چنان 
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ا فردوسي معروف به فهميدم ، بگويند ميزان فهم نادرست است . ويا شهاب فاراني) سيد هدايت اهلل شهاب قدسي ي

شهاب فاراني چهار سال بهائي شد و برگشت و داليل انزجار خود را به نيكو نوشت.( بگويد: اينطور معلوم گرديد، بگويند 

ميزان علم مغشوش است . ويا ديگري بگويد: اينطور منقول شد، بگويند ميزان نقل مخدوش است . ويا آيتي بگويد: 

تسليم راجع به حس است وميزانش معيوب. ويا نيكو بگويد: انسان محقق و معين بود، اينطور مسلم بود، بگويند اين 

بگويند اين تحقق و يقين راجع به عقل است . ميزانش نامطلوب. چنانكه هر كس از بهائيان به عكا مي رفت و مي خواست 

مخصوصه مي دادند كه بايد اينطور وارد  ميرزا يا ميرزا عباس را مالقات كند، شركاء كمپاني )بهائيت(ف اول او را تعليمات

شوي و به صورت مباركش پُر نگاه نكني واز عوالم بشري منسلخ شوي و بداني كه در محضر خداوند حضور پيدا مي كني. 

وباالخره آن بيچاره را بدين كلمه آخر تهديد مي كردند كه اين آخري امتحان است ، اگر او را بشر ديدي، اهل ظلمت و 

اگر او را غيب منيع اليدرك فهميدي، اهل نور و سعادتي! اين بود كه آن بدبخت وقتي پس از چند دقيقه كه  شقاوتي و

از خدمت ميرزا مراجعت مي نمود، مجبور بود كه در جواب پرسش حضرات كه مي گفتند هان چه ديدي؟ براي صيانت و 

 م.محافظه كاري بگويد همانطور كه گفتيد ديدم، بلكه فزون تر فهميد

 دیدارش سلب ایمان می كند!

درجلد اول گفتيم پيرمردي است كه فكر ودانش او به فكر ودانش ميرزا عباس مي چربيد واغلب اوقات ميرزا عباس 

تسليم فكر واراده او مي شد. اكنون سال ها است او در طهران است و در حقيقت تحصيلدار ماليات بابي گري  است واين 

يرزا مبتال شده وبه واسطه هرم و پيري كه نمي تواند از جا خود تكان بخورد ويكي دو سال است اوقات او هم به معجزه م

شست وشوئي نكرده ، بوي عفونت آن، مشام هر كه از اطراف آن اطاق عبور كند آزرده مي نمايد.) اكنون درحين طبع 

 مرضاي امين امين( افتاده است.كتاب خبر فوتش رسيد( اسم اين شخص حاج امين است و در خانه امين) حاج غال

ايشان همه بهائيان را از رفتن حيفا وعكاء) ارض مقصود( ممانعت مي نمود و مي گفت) واز قضا هم درست مي گفت( هر 

كس خدمت سركار آقا مي رسد، ايمانش سلب مي شود. اگر مي خواهد ايمان شما پابرجا بماند، پول مخارج رفتن و آمدن 

 تا خدمت سركار آقا بفرستم واين عمل ثواب زيارت او را بيشتر دارد.خود را به من بدهيد 

مهمل تصور مي كردم. بعد كه بهائيان حشر  -كه جزو شركاء اين كمپاني بود -نگارنده در اوائل، حرف اين پيرمرد را

قضيه را  نموده واز حقايق ومسائل وقضايا واقف شدم، ديدم آن پيرمرد در عالم خودش درست مي گفت. وبه طوري

كنجكاوي كردم كه اكنون يقن دارم ممكن نيست كسي به حيفا رفته باشد وميرزاعباس يا شوقي افندي را مالقات نموده 

 وبه آن عقيده باقي مانده باشد.

واز جمله اشخاصي كه به واسطه ديدن شوقي افندي، بساط بهائيت را وداع نمود و خيل از اقدامات سابقه خود نام شد، 

زاده اي بود كه از روي بساطت ]سادگي[ عاشق نديده شده وبهائي شده بود وخيلي اصرار مي نمود كه پدر  يك كليمي

و برادر خود را هم بهائي كند. باالخره سال گذشته به حيفا مي رود وچون شوقي افندي را مي بيند، هر چه بايد بفهمد 

ي شماربه گفته ها وكرده هاي سابق خود مي خورد. مي فهمد وبر مي گردد وتأسف بسيار و تحسّر] حسرت وافسوس[ ب

 اين است كه نگارنده نيز دوباره مي گويم: ديدارش سلب ايمان مي كند.

اين است كه من به بهائيان حق مي دهم كه درجواب آن كليمي زاده كه مي گويد رفتم چنين ديدم وچنان فهميدم 

گويند حس، خطاكار است. پس بنابردستور ميرزاعباس، موازين وشوقي افندي را در... به راي العين مشاهده نمودم، ب

اربعه: حس، عقل، نقل و اشراق تماما خاطي و قابل به استدالل نيست. يعني هر حسي كه ولي امر اهلل را به اعمال و 

، دكرداري كه مخالف ناموس عفت وعصمت است مشاهده كند، خاطي است. وهر نقلي كه مباين با صدق دعوت ميرزا باش
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ولو نص قرآن وانجيل باشد، ميزان نيست و هر عقلي كه دعاوي متضاد و متخالف باب را نپذيرد، خطا رفته است. پس چه 

 ميزاني باقي ماند كه تام وتمام است؟ ميزان روح القدس است.

ان يرزا عباس، ميزاينجا است كه نگارنده به شبهه بزرگ تري برخورد مي كنم ونمي دانم آيا ميزان روح القدس كه او را م

اتم قرار داده، چه روح القدسي است؟ اگر روح القدس، ميرزا است، كه اين مصاره به مطلوب است، واگر روح القدس به 

طور اطالق است، كه عينا مشاهده مي شود روح القدس ازل، ميرزا را مردود مي داند. و روح القدس ميرزا محمد علي، 

ي پندارد . وروح القدس فقراء نعمت اللهي هر سه را مهمل مي شمارد. و روح القدس ميرزا عباس را ملعون و ومعيوب م

اسماعيليه هر چهار را هيچ مي انگارد. وروح القدس فرقه ديگر هر پنج راافسانه وخرافات مي خواند. از اين جهت منتظر 

عباس را بيان فرمايند، تا نگارنده  و آرزومدم غصن ممتاز شوقي افندي مقصود موالي حنون] مهربان و مشفق[ خود ميرزا

وجمعي، از بيانات وافيه او مستحضر گرديم. وجناب ايشان مي دانند كه خيلي كلمات مهمل بي اساس ميرزا را همان 

موالي حنون )ميرزا عباس ( ناگزير بود براي بهائيان تعبير وتأويل كند.واگر به هيچ تاويل و تعبيري ساز نيايد، مانند 

كه در پاسخ پرسش يكي از اشعار عارفانه، كه معنايش را مي دانست، آه مي كشد وسر را مي جنبانيد، او همان مرشد 

 هم مي گفت اين از اسرار است وراجع به آينده است وفقط شما آن را تالوت كنيد!!آري

 كشد مرد  را از   تك و تاختن    سراب  از  سرآب   نشاختن

 بگيرد جهان در جهان بوي ننگ    گر  از راز ما  برگشايند  بند

 قلت عدد سبب الفت و محبت است

ممكن است بعضي اشخاص دور و نزديك شنيده باشد كه بهائيان نسبت به يكديگر الفت و محبت دارند ودراصطالح كار 

ن ايكديگر ساعي و جاهدند. وسعي و كوشش دارند كه معاضد و معاون همديگر بشوند. وبدين واسطه شايد بعضي بيچارگ

 و واماندگان، فريفته همان اوهام شوند وبدان منظور وارد در جمعيت آنان گردند.

)هر چند  چندين كسي هم همين كه رفت وديد و دانست و فهميد كه مطلب غير از اين است، برمي گردد( معهذا به 

ه تا از معجزات ميرزا شمردقارئين، روشن و مدلل مي دارم كه بر فرض تسليم ، اين قضيه از حس تربيت بهائيان نيست 

شود؛ بلكه خود مسئله فطري و طبيعي است كه درهر كجا جمعيت قليل تر باشند، محبت و الفت در ميان آنان ظهور و 

بروز مي نمايد. مثالدر دهي كه جمعيتش ده خانواده باشد، همگي دورجمع و پروانه يك شمعند، در امور همديگر معاضدت 

و حفاظت قلعه و ده خويش به يكديگر تسابق] سبقت[ جويند. در تخم و شخم وگاو و آب و معاونت كنند ور صيانت 

مساعد همند. و در صالح و صواب، متحد و معاون همديگر. نه اين را از آن اهانتي است و نه آن را با اين ماللتي. نه اين 

آن خشم وستيزي است ونه آن را از اين فرار را از آن ظلم وجفائي است ونه آن را با اين عداوت و بغضائي. نه اين را بر

 وگريزي. همه اعضاي يك بدنند و انگشتان يك دست.

، بروز محبت و ظهور الفت درآنها كمتر مي شود. وهمين كه شهر شد  كه قريه شد وجمعيت او صد خانواده شدند يو وقت

و قراء را فاقدند. وهمين كه سواد اعظم]  وداراي سي هزار جمعيت گرديد، بالفطره معاضدت و معاونت جمعيت قليل دهات

شهر بزرگ[ شد وجمعيت به كرور و مليون رسيد، عالوه ازآنكه روح معاضدت و معاونت از آنان سلب مي شود، در ميدان 

مبارزه حياتي و در اجتماع تزاحم زندگي، بالضروره با يكديگر مخاصمت و معاندت مي نمايند و سعي دارند فايده يكديگر 

رند و لقمه از گلوي يكديگر بربايند. و به همين طور هر فرقه و طايفه اي كه عددشان كم است، به همين دليل محبت را بب

درآنان بيشتر و چون زياد شوند محبت درآنها كمتر خواهد بود . مثال در پاريس بيست نفر ايراني كه مقيم هستندبه 

وشش مي كنند، با اينكه از حيث عقيده و مسلك و وطن مختلفند. يكديگر الفت و محبت دارند ودر اصالح امور يكديگر ك

يعني يكي يهودي است ويكي ارمني است وديگري مسلمان، آن هم يكي اصفهاني است و يكي طهراني است وديگري 
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همداني، چون در پاريس هستند همديگر را مساعدت مي كنند و در خوب وبد يكديگر همراهي مي نمايند. ولي همان 

نفر كه به ايران بيايند، بديهي است كه يكديگر را فراموش مي نمايند و آن محبت را به يكديگر بروز نمي دهند. بيست 

خود نگارنده اوقاتي كه در پرت سعيد بودم، صبح ها مقداري درخيابان ها قدم ميزدم و راه مي رفتم؛ سپس براي صرف 

درب كميسارياني] كالنتري[ افتاد، ناگاه يك نفر يهودي ايراني غذا وچايي حاضر مي شدم ودرآن اوقات تفريح، گذارم از 

مرا كه به لباس ايراني بودم ديد ،گريه كرد وبه روي قدمم افتاد، مانند آنكه محبوب ترين اقارب خود را ديده است و پس 

روش، اجناس قاچاق از التماس و گريه، درخواست نمود كه مرا ازاين ورطه مستخلص بدار؛ معلوم شد همان يهوي قاچاق ف

را خريد و فروش نموده است.واين معني مسلم است كه اغلب قاچاق فروش هاي دنيا يهودي هستند و جماعت يهود در 

مال دزدي خريدن ومال قاچاق فروختن خيلي ماهر و ورزيده هستند و اغلب جنايات وسرقت ها به واسطه اينگونه 

 خريداران متقلب واقع مي شود.

 روشیهودي قاچاق ف

نگارنده، اوقاتي كه در بمبئي بودم، يك نفر يهودي بهائي كه از ايران ورشكست شده بود، دست خالي به بمبئي آمد. 

بيست روپيه كه مخارج پنج روز بمبئي است، بهائيان زردشتي اعانه به او دادند. اين يهودي آن بيست روپيه را سرمايه 

ي ديگر از قبيل دستمال و جوراب خريد و در گوشه اي از خيابان نشست خود كرد و قدري چاقو و شانه و قيچي و چيزها

و بعد از چهار ماه داراي دو هزار روپيه شد وشايد يك هزار روپيه هم براي زن وبچه خود در ايران فرستاده بود . پرسيدم 

يشان مال دزدي را به اين بركت الهي از اين سرمايه مختصر و وقت اندك چطور به شما شامل گرديد؟ معلوم شد كه ا

طور قاچاق مي خريده اند.درآن اثناء كه من با او مشغول صحبت بودم، فوري به يك پسري اشاره كرد وچند قدمي به 

آن طرف رفت واز آن پسر به طور مخفي چيزي گرفت ودر كمال ستر و احتياط چيزي به دستش گذاشت و آمد وخندان 

وپيه سرمايه سه هزار روپيه به دست آوردم، از همين كارها است؛ اين پسر گفت شما مي پرسيد من از كجا از بيست ر

شاگرد يكي از افيس هي ] دفترهاي[ تجارتي است، وقتي مي رود به انبار دوسه دوجين تيغ يا قيچي يا قلم تراش مي 

تيغ است و سي و شش دزدد و اورا مي آورد به من مي دهد، من هم يك روپيه به او مي دهم. االن ببين اين يك دوجين 

 روپيه قيمت دارد وآورده بود وتقديم من كرد. من هم يك روپيه در عوض به او دادم!!

 وبعد چه تعريف هاي ديگر كرد كه نگارنده را مجال ذكر نيست.

همين قدر تعجب من ازآن يهودي اين بود با آنكه زبان نمي دانست، چطور به محض آنكه وارد در كار شد اين گونه 

ص دزد را در بمبئي پيدا كرد وآنها را مزدور خود قرار داد! وتاكسي دربمبئي نرود و به اوضاع مدنيت و جمعيت اشخا

واجتماع آن شهر واقف نگرد، نمي تواند التفات كندكه جاي چه شگفت و تعجبي است كه آن يهودي به چاالكي وزبر 

نان رابدون اينكه زبان بفهمد، مزدور خود قرار دهد! دستي در چنان شهري ، فورا همه دزدهارا به خود آشنا كرد وآ

باري،سرشش ماه كه شد آن يهودي به داللي شروع كرد ودر سرهفت ماه كه رسيد جواهر فروش شد و ديگر خبر ندارم 

 كه ميليونر شده است يا نه؟

يد به روي قدمم افتاد باري، سخن در اينجا بود كه آن يهودي قاچاق فروش كه در كميساريا محبوس بود، چون مرا د

والتماس و الحاح نمود كه او را مستخلص بدارم و قضيه هم معلوم بود كه مرتكب امر خالف شده است و نگارنده نيز براي 

مصالح اجتماعي، مجازات اينگونه اشخاص را خيلي شايق و مايلم و شايد اگر درايران بود، صعوبت مجازاتش را درخواست 

ر پرت سعيد جز دو سه نفر ايراني كسي نبود وآن يهودي كسي راغير از من نداشت، رفتم و مي نمودم؛ معهذا چون د

 حتي المقدور سعي كردم تا قدري وسايل آسايش و استخالصش را فراهم نمودم.
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غرض اين است كه قلت جمعيت موجب ظهور و بروز الفت و محبت مي شود. مثال اگر دونفر ارمني در كاشان باشند، 

باني را به هم ديگر دارند ولي اگر در ارمنستان باشند، شايد عداوت و دشمني هم با يكديگر بنمايند. ويا اگر نهايت مهر

پنج نفر مسلمان در توكيو مقيم باشند، نهايت دوستي و الفت را با هم داشته باشند، ولي وقتي به بالد اسالمي مي آمدند 

و محبت زائل مي گردد. و فلسفه او نيز معلوم است، مظاهر محبت هر ويا درآنجا جمعيتشان زياد گرديد، آن حالت الفت 

چه زياد شد، آن محبت به آنه منقسم مي گردد ونصيب هر يك كمتر مي گردد. وقتي مظاهر محبت كمتر شد، نصيب هر 

 يك زيادتر مي شود.

نمود كه به اشجار وجبال و چنانكه نور بصر، في حد ذاته هست، وقتي انسان در فضاي وسيعي اشعه نور بصر را صرف 

اتالل بگذرد، البته نصيب هر يك از مبصرات كمتر مي شود وآن منظورات عديده، مانندآن يك منظور كه نقطه نظر و 

بصر واقع شده است جلوه نكند و پديدار نشود . وبه همين طور بهائيان نيز چون دو نفر در يك شهري مانند سمرقند 

بانند. ويا شش نفر در كلكته باشند، البته به يكديگر همراهند. ويا پنج نفر در قم باشند، هستند، البته به يكديگر مهر

قهرا به يكديگر رؤفند. ولي وقتي كه زياد شدند، همان رأفت و محبت زائل مي گردد، چنانكه در همدان جمعيت چون 

دو وخورد و غيبت و بدگوئي وفحش سيصد نفر است يا طهران چون سيصد نفر است، اغلب بهائيان آنجاهميشه مشغول ز

به يك ديگرند. مثالدرطهران چند دسته تشكيل شده كه تقريبا ضد يكديگرند. يعني آن الفت و محبت كه درميان هفت 

 نفر بهائي بوشهر است، در سيد نفر بهائي طهران نيست.

د كه به طهران مي آيند ، ازاوضاع وچون محفل روحاني بدين نكته واقف گرديده، مقرر داشته است كه بهائيان ساير بال

نقار و دوئيت و اختالف طهرانيان مسبوق نشوند كه ايمانشان سلب شود و يابه اصطالح خودشان مخمود گردند. وبه 

همين طور نزد زعماي بهاوي واضح و معين است كه بهائيان هر شهري اگر به روحيات بهائيان طهران واقف شوند، مخمود 

لكه از زير ديانت ) بهائيت ساخته حسينعلي نوري( ميرزا خارج مي شوند. چنانكه اشخاصي را وافسرده ميگردند. ب

نگارنده سراغ دارم كه فقط به واسطه عدم الفت و محبت بهائيان طهران و به علت فساد اخالق و اعمال غالب آنها به 

اند . ولي در ظاهر با حضرات بهئي  اصطالح خوشان مخمود و به اصطالح من از زيربار گران خدائي ميرز خارج شده

محشور، بلكه در اجتماعات آنها وارد وحتي براي انتخاب اعضاء محفل روحاني رأي مي دهند. و خوشبختانه درآن اوراق، 

ل ديگر پس از هشتاد سا» عوض آنكه اسامي منتخبين را بنويسند، يااسامي زنان بدكار را مي نويسند ويا مي نويسند

 « ديگر مردم بدبخت را رها كنيد.» و يا مينويسند « ؟شما خسته نشديد

 نمک ناشناس

يك روز از يك نفر دهاتي رعيتي پرسيدم: ارباب شما چند پارچه ده دارد ؟ گفت: قريب يكصد پارچه ده دارد و پنجاه 

؟ ا اينطور مي گوئيهزار نفر از سر سفره اونان ميخورند) غرضش آن بود كه ساكنين دهات او پنجاه هزار نفرند( گفتم: چر

 بعد ها اين طور بگو كه آن ارباب، حاصل دسترنج پنجاه هزار نفر را مي برد!

بي  به من گفت كه فالن كس بد كرد كه -كه از طريقه بهائي برگشته بود -روزديگر يك نفر بهائي در خصوص يك مبلغي

كه از طريقه شما رميده و بركنار شده است. وفائي نمود واز اين طريق صرف نظر نمود. گفتم: البدحقيقتي نديده است 

گفت: مي دانم، البد اين طريقه را درست ندانسته كه ادبار نموده، وليكن مقصدم اين است كه او نمك ناشناس بود؛ زيرا 

خيلي از سركار آقا پول مي گرفت وخيلي نمك سركار آقا) ميرزا عباس( را خورده، سزاوار نبود نمك ناشناسي كند 

.مرا ازاين گفتار خنده گرفت وگفتم: ميرزا وميرزا عباس، نمكي ندارند كه كسي بخورد؛ بلكه آنان نيز دسترنج وبرگردد

ديگرانرا به نيروي  تبليغات اوومثل او برده و مي برند. وهر چه پول به حيفا رفته و مي رود به واسطه تبليغات اين گونه 

نخواهد بدين كار شوم ادامه دهد، چگونه نمك ناشناس مي شود؟!  اشخاص بوده وهست. حاال اگر كسي با وجدان شود و
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بلكه چنين كسي از دو حيث سزاوار تقدير وتمجيد ميشود: يكي آنكه از ضاللت و جهالت به هدايت وسعادت رسيده، و 

سوره مائده، آيه « ) سَماعُونَ لِلكَذِبِ اكالُونَ للسّخط» ديگر آنكه نخواسته پول حرام بگيرد و حرف دروغ بزند ومصداق

 : آنان گوش سپردگان دروغند و خورندگان حرام( شود.24

 هو وجنجال مؤثر است

آري، اشخاصي كه از داخله حضرات بهائي اطالعي ندارند، چنان از اين دروغ ها و اشاعه ها متأثر گرديده اند كه ناچار 

ن مدت براي نگارنده مشكل بوده است تا حقيقتي اور نموده اند. وخيلي در ايب يك دهم يا صدم يا يك هزارم شايعات را

را به سائل، در پاسخ پرسش او جواب دهم؛ زيرا جواب تنها نتيجه نمي بخشيد، بلكه مجبور مي شدم بينه و برهاني هم 

اقامه كنم. مثال او مي پرسيد بهائيان جميع امريكا چند مليون است؟ من مي گفتم: عده آنها به يكصد نفر نمي رسد.او 

ي خنديد و دوباره مي پرسيد كه حقيقت او را بفرمائيد ؛من مجبور ميشدم همان كالم را تكرر كنم. باالخره او از بس به م

هو و جنجال حضرات كه مليون و بليون وترليون شنيده بود، باور نمي كرد، مجبور مي شدم براي او بينه وبرهان اقامه 

وپ) گروه ،دسته( مي گيرند و مهمان بهائي ودوست بهائي و مبتدي و كنم. از قبيل اينكه حضرات بهائي عكس هاي گر

اشخاص همسايه واقارب خود را دعوت مي كنند تا عكسي از جميعت بردارند ودر اقاليم ديگر بفرستند و چنين وانمود 

منظور به دستور كنند كه عده آنها زياد شده است . چنانچه درجلد اول راجع به پرت سعيد كه خودم درآنجا بودم، همين 

العمل شوقي افندي اجرا شد و تمام دنيا آن عكس گروپ را كه از كوچك و بزرگ حتي طفل شش ماه بهائي وغير بهائي 

 سي وسه نفر بودند،فرستادند و بشارت ها نوشتند كه عده احباب پرت سعيد چقدر زياد شده است!

ي كه از احباب امريكا برداشته شده است، عكس درازي معهذا با همه اين تصنعات، عكس گروپ جميع بهائي وغير بهائ

 است كه درخانه اغلب متمولين بهائي موجود و عده آنها از زن و مرد وموچك و بزرگ سيصد نفر نيست.

يا اينكه براي او نص صريح شوقي افندي را بيان كنم كه از نگارنده پرسيد: عده بهائيان هندوستان چقدر است؟ نگارنده 

تجاوز از صد نفر است. ايشان خيلي خوشحال شدند وگفتند: پس چرا كار نمي كنند و تبليغات نمي نمايند؛ هم گفتم: م

 زيرا عده شان بيشتر از عده امريكا است و دو دفعه گفتند امريكا اينقدر بهائي ندارد. 

وعات و مجعوالت بي اصل ويا اينكه براهين و داليل ديگري اقامه كنم. معهذا آن سوال كننده چنان ذهنش آشفته مسم

 بوده كه باز كامال باورنمي كرد تااز نگارنده يك قسم جزء بينه ]ادله[ هم بشنود.

غرض آن است كه نه تنها مردمان ساده ي سطحي، از اين اكاذيب وافكيات] حقه ها[ متأثر شده اند، بلكه مقامات روحاني 

و اكاذيب مرويه] روايت شده[ متأثر گرديده اند. چنانچه چندي وعلماء درجه اول نيز از همين اقاويل ] سخنان[ مجعوله 

قبل در موقع انتخابات دوره هفتم كه مصادف بود در ماه فروردين كه بهائيان درآخر آن ماه هم حسب المقرر مي بايد 

نوزده نفري را درداخله خودشان اعضاء محفل روحاني خود را معين كنند، ورقه به هر كس از بهائيان داده بودند كه عدد 

كه ميل دارند ازبهائي انتخاب نموده تا آن منتخبين اول كه نوزده نفرند از ميان خود نه نفر را جهت عضويت محفل 

روحاني تعيين و انتخاب بدارند، آن ورقه كه به دست آن عالم جليل مي رسد، تصور مي كندبهائي ها اينقدر جسور و 

خودشان را به جهت دارالشوري تعيين كنند و با چهره برافروخته اين قضيه را  مغرور شده اند صريحا نوشته اند وكالي

از نگارنده پرسيد، گفتم: خير، چنين نيست. اصرار نمود كه خودم آن ورقه را خوانده ام كه نوشته بود بهائيان مي بايد 

اعضاء محفل روحاني است. چنانكه  نوزده نفر منتخبين خود را در اين دوره معين نمايند. به او گفتم مقصود از انتخاب

روز بعد از نوروز از طرف اهالي آن شهر معين گردد.  16درجلد اول كتاب گفته شده كه مي بايد هر سالي اعضاء محفل در 

وباالخره به ادله و براهين، ذهن آن عالم جليل را منصرف نمودم. واال او چنان مغلوب اين زمزمه ها و گفتگو ها شده بود 
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ل مي كرد بهائيان به واسطه كثرت وعدتي كه دارند، قدرت و قوتي ابراز نموده ومي خواهند وكالي خود را آن هم كه خيا

 نوزده نفر به مجلس بفرستند!

وغريب تر از آن واقعه، روز ديگر بود كه يكي از علماي درجه اول نيز به بنده فرمود كه خوب است بهائيان ظاهر شوند 

واگر حضرات بهائي ظاهر شدند، شش نفر از علماي محله...) عمدااسم محله را نبردم( نيز ظاهر  وتكليف ما معلوم گردد.

 مي شوند واز علماي روحاني مجزا مي گردند و موقوفات و هر چه كه به دستشان هست، ناچار گرفته مي شود!

به يا شخص چيز فهمي مؤمن به حضرات گفتم: آقاي من! حقيقتااين اعتقاد را داريد و معتقديد كه يك نفر آدم عالم يا طل

باشد؟ ويا اين مبادي واصول چنان محكم و متقن است كه شش نفر از علماء محله... را به خود جذب كند!! سپس براي 

وي شرح دادم كه اينگونه اشاعات و مفتريات، از حلقوم خود بهائيان منتشر مي گردد كه براي آنها حاصل، اين است كه 

ش نفر عالم جليل، بدون جهت ودليل رنجور داشته اند. ودر اطراف او استدلتال ها مي كنند و به نفوذ قلبشان را از ش

وقدرت موهوم ميرزا حمل مي نمايند. ودر حقيقت به يك تير افتراء دونشان زده اند: يكي آنكه جمعيرا در جامعه چركين 

د. واز جمله علمائي كه حضرات به خود نسبت مي دهند كنند، وديگر آنكه تخم كدورت و مالل در قلوب منوره بذر نماين

ق( فقيه مجتهد عالي مقدار امامي از اتبار  ه 6416 -6462يكي مرحوم حاج شيخ مرتضي انصاري) شيخ مرتضي انصاري) 

جابربن عبداهلل انصاري اهل دزفول ساكن و متوفي نجف اشرف كه در عصر خود رياست عاليه مطلقه شيعه اماميه را 

تومان ايراني از او ارث باقي مانده بود ومعادل همان مبلغ به  61ن معارض دارا بوددر نهايت زهد مي زيست چنانكه بدو

ق( فقيه  ه 6111 -6419ديگران بدهكار بود.( است و ديگر مرحوم ميرزاي شيرازي) ميرزا محمد تقي ميرزاي شيرازي) 

را و متوفي در نجف اشرف پس از وفات استادش ميرزا بزرگ امامي و مرجع تقليد شيعيان عصر خود مقيم سام

محمدحسن شيرازي) صاحب فتواي تحريم تنباكو(به رياست علمي حوزه نجف رسيد( است!! غرض آنچه مقتضي بوددر 

اين زمينه ذكر شدئ وايشان را متذكر داشتم كه به كلمات بي اصلي ببين چطور شما و مثل شما را مرعوب نموده اند! 

اين مرعوبيت در جامعه بي اطالع تأثير داشته كه بعضي از ارباب جرائد هم به تصور آن كه شايد عدد حضرات حتي چنان 

بهائي مليون وبليون و ترليون باشد.از تقريظ) تقريظ يعني در تعريف نوشته اي، مطلبي نوشتن( وتشويق اين گونه كتب 

ته شود. درصورتي كه نگارنده مطلع است در ميان هزار نفر مفيده، خودداري كردند؛ كه مبادا مشتركين جرايد آنها كاس

مشترك روزنامه، دونفر بهائي نيست. بلي، اگر آنها نيز روزنامه بخوانند، اغلب بهطور كرايه وقاچاق است.وبهترين دليلي 

 يس سابق ارزاقكه براي ارباب جرائدمي آورم ،اين است كه باقر اف وشعاع اهلل خان عالئي و ميرزا اسحق خان حقيقي رئ

وميرزا علي اكبر ميالني و ميرزا عزيزاهلل ورقاء و حاج امين و حاج غالمرضا كه در ثروت ودولت و مكنت رب النوع 

بهائيانند، اگر در جزء مشتركين هر جريده اسامي اينها هست، احتمال هم بدهند كه پاالن دوز يا كفش دور معسر 

مشتركين جريده است؛ واگر اسامي اينها در دفتر مشتركين نباشد، يقين ]تنگدست[ وبي چيز بهائي هم شايد درجزء 

كنند كه سايرين به طريق اولي نيستند. اكنون كه از تأثيرات هو وجنجال واقف شديد، بدين دليلِ ديگر بهائيان نظري 

 افكنيد كه از قبولش ،ردش پديدار و از حلش ، الزامش آشكار مي شود.

 ولش مستلزم رداست(باب قائم موعود است!) قب

بهائيان را دليل ديگر هست كه خيلي بدان دليل متمسك ميشوند وآن دليل رسوخ و تأثير در عقيده است واينسان بدو 

استدالل مي كنند كه دليل متقن برآنكه باب قائم و مهدي است وغير از] علي محمد[ باب قائمي نيست. وامام حسن 

داشته] نستيجر باهلل[ و هر چه نواب اربعه گفته اند، دروغ و مهمل بوده، آن هم اصال پسري ن–عليه السالم  -عسكري

است] نستجير باهلل[ كه باب دعوتي كرد و خود را قائم موعودگفت: وآن دعوت در قلوب بعضي راسخ و مؤثر گرديد. وفعال 

ذارد كلمه دروغ پايدار بماند. همان عده يا خودو يااوالدشان برآن عقيده ثابت و راسخند. وبرخداوند واجب است كه نگ
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ودر قلوب مؤثر وراسخ شود. چه، كه به قاعده لطف، برخداوند عالم است كه نگذارد عبادش در قعر ضاللت فرو روند. 

وكلمه دروغ بر قلوب وافئده اهل ايمان جاي گير شود! ودر اين خصوص بهائيان مسلم و يهود ،شواهدي هم از كلمات 

سرائيل مي آورند كه ما را مجال ذكر و تفصيل نيست. وچون اصل اين كتاب مبني بر فلسفه و ائمه دين وانبياء بني ا

مسائل عقليه است ودر حقيقت اثبات كردن يك عقيده بخصوص ورد نمودن يك عقيده مخصوص منظور نيست، اين 

حتش بطالنش باهر مي است كه عرض مي كنم قبول اين دليل، مستلزم رد مدعا است؛ چه ،از قبولش ردش ظاهر و از ص

 گردد.

اگر بپرسي چرا؟ مي گويم: شما مي گوئيدكلمه دروغ در عالم مؤثر نمي شود وپايدار نمي ماند وشخص مخصوص كه 

 موعود شيعه اثني عشريه است دروغ بوده است.

خ عقيده وحال آنكه اين عقيده يك هزار و دويست سال است در قلوب راسخ و مؤثر گرديده است. پس شما كه به رسو

چند نفر بابي و بهائي در مدت قليل استدالل مي كنيد كه چون عقيده ثابت و باقي مانده حق است، چگونه به يك هزارو 

دويست سال رسوخ و ثبات در عقيده و قلوب جمع كثيره شعه اثني عشريه استدالل مي نمائيد؟! وحال آنكه او اولي 

 واحق واقدم است.

براي ظهور وادعاي باب باقي نمي ماند؛ چرا كه آن عقيده آشكار به ظهور قائم مقام منصوص پس بنابراين برهان، مجالي 

 مخصوص است.

 نوراكراسلی گيسوان خود را كوتاه كرد

البته قارئين محترم مي دانند كه امروزه اغلب خانم هاي متجدد گيسو را مي زنند و زلف مي گذارند. حتي اين مسئله 

وبعض خانم هاي طهران نيز اين كار را قبول كرده اند. در اينجا يادم افتاد وقتي به سلطان  نيز به شرق هم سرايت كرد

ملكشاه سلجوقي خبر دادند محبوبه اميرالشعراء معزي گيسوان خود را كوتاه نموده و سلطان در حالت تعجب علت را از 

 معزي پرسيد؛ بالبديهه جواب داد: 

 او   كوته است  كوتهي از وي عجب   مدار   ارآن  زلف   تابدار  برآن روي چون  به

 آن زلف چون شب آمد وآن روي چون بهار   شب در بهار،  ميل كند رو   به    كوتهي

 دل  بركشم  زجاه    زنخدان    آن        نگار   گفتم  رسن  كنم  من از آن زلف تامگر

 بي رسن   برآر خواهي برو دل  از چه من   بامن ستيزه كرد وسرش را بريد وگفت

باري، نورا كراسلي هم يكي از آن خانم ها بود كه چندين سال قبل اين كار را كرد و گيسوان خود را در غرب مقراض 

نمود ودر شرق همان گيسوي مقراض شده ، اسباب وصول يكصدهزار تومان پول از بهائيان به عنوان اعانه مشرق االذكار 

ز ميرزا عباس صادر و مفهومش اين بود: اي ياران الهي!اين مشرق االذكار به همت و امريكا گرديد!بدين معني كه لوحي ا

جانفشاني شما احباي  جمال مبارك بايد تمام شود وهمگي اعانه بدهيد و مالحظه نمائيد عظمت و قدرت جمال مبارك 

انه بدهد ودر اين راه خدمتي جل ذكره را كه چه كرده ، نورا كراسلي كه خانم محترمي بود وخيلي شايق و مايل كه اع

كند، چون دستش از حطام دنيوي كوتاه بود، گيسوان خود را بريد وبراي اعانه مشرق االذكار در معرض فروش گذارد 

ويكي از احباء الهي آن گيسوان نازنين را به وجه مختصري خريد وپولش را جهت اعانه فرستاد!ويك لوح ديگر هم خطاب 

كه اگر عبدالبهاء مي دانست، نمي گذارد آن موهاي نازنين مقراض شود، وليكن اين از عظمت به همان خانم نازل كرد 

جمال مبارك است كه در چنين قرني اين طور ظهور و بروز نمود كه نفيس ترين چيز خودتان را فداي بناي مشرق االذكار 

 كنيد.
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كار تاريك بهائيان چنان امتداد  دادند وبه نحوي از باري، شروع به اعانه گرفتن كردند و سلسله اين موي باريك را در اف

غني و فقير وشهري و دهاتي پول گرفتند، وبه رنگي اين نيرنگ در بهائيان بيچاره مؤثر شد، كه از حيز تحرير وتقرير 

راي و ببيرون است. وهنوز هم نفهميده اند چه حقه اي بود كه به كار زدند وچه تردستي و چابكي بود كه به كار بردند. 

آنكه قارئين محترم بدانند هر چه را نگارنده مي نويسد، عين واقع ومشاهدات شخصي است، درايت] آگاهي داشتن[ 

 است نه روايت] نقلِ شينده شده[ و مرثيات ]ديدني ها[ است نه مسموعات، اين قضيه را معروف مي دارم:

ام بنيان مشرق االذكار و يا پُر كردن كيسه قبله ابرار در وهله سوم برحسب دستور حيفا كه براي اعانه گرفتن جهت اتم

و اخيار باشد نخست محفل روحاني كميسيوني به اسم كميسيون اخذ اعانه تشكيل ونگارنده را عضو مهم آن كميسيون 

روز قرار داد. آن كميسيون اسامي تمام بهائيان را از شهر وده و زن ومرد در دفتري محفوظ، وآنها را هر سي نفري يك 

به يك جا دعوت مي كرد وپس از اجتماع مدعوين، اول همان دو لوح گيسوان بريده خانم را با لوح تعاضد و تعاون مي 

خواندند . سپس شروع به اخذ وجه مي نمودند. وهر كس هر چه مقدورش بود، متقبل مي گرديد و درآن ورقه مي 

تومان به او بدهند، خود را نوزده تومان نوشت.  42ته كه ماهي نوشت.يك جواني كه چند سال بيكار بود و تازه به كاري رف

آورد وتوسط نگارنده تقديم نمود كه آن را بفروشند ونصف او  -كه هشتصد تومان مي ارزيد –ويك بنائي قباله خود را 

خص بناء را به جهت اعانه بردارند و نصف ديگر را به خودش بدهند. درصورتي كه هم آن جوان مقروض بود وهم آن ش

 مفلوك بود. وليكن چون ساده و بي اطالع  بودند، اينطور اعانه دادند.

قران داد وآنكه  60اما اعضاء محفل روحاني كه باطنا شركاء اين ساخت وسازها هستند، آنكه سيصد تومان واجب داشت، 

عضو محفل روحاني بود،  سيصد تومان تمول داشت، سي تومان نوشت. واسحاق نام يهودي كه ازاوالد اسرائيل است و

خود را نه قران نوشت؛ آن هم تقاضاي صدور نه قبض نمود: يكي به اسم خودش و ديگري به اسم عيالش و ديگري به 

اسم آن پسرش وديگر به اسم آن دخترش  كه در ديوان ميرزا عباس اسامي آنها ثبت شود . وباالخره اين قبيل اعانات 

مي كرد والوصول مي ماند.غرض آن است كه اگر وجه اعانه هم گرفته مي شود، اينطور هم از زبان و قلم بيشتر تجاوز ن

است كه اشخاص ساده ي بي خبر مي دهند. وليكن زعماء و رؤساء و اشخاص مطلع، با انكه از هيئت رئيسه هستند، از 

و ناخن چيده شدۀ ورقه اين پول ها نمي دهند، آري، گيسوي مقراض شده نوراكراسلي اعانه مشرق االذكار مي شود 

عليا، اعانه مشرق االذكار مي شود و فضالت بدن دامادان مبارك! ميرزا عباس اعانه مشرق االذكار مي شود و نه ران آن 

شخص يهودي اعانه مشرق االذكار مي شود، وليكن باقي پول ها از مثل همان جوان ساده و شخص بناء مأخوذ مي شود. 

گرفتن و اعانه دادن براي مشرق االذكار شيكاگو به ميان آمده، آن خانم حساس كه موي وشايد وقتي كه صحبت اعانه 

خود را مقراض نموده، گفته باشد اين موها را من الزم ندارم وشما جهت اعانه معبد خودتان او را ببريد. حاال چنين حرفي 

ندنگارنده به اسرار و طرز كردار ورفتار حضرات را عمدا گفته يا استهزاء فرموده! و يا خواسته است باريك بين شود و مان

واقف گردد،ويا اصال چنين اظهاري را هم ننموده است، نمي دانم! اجماال اين است كه آن موها را مي خواسته دور بريزد 

كه بهانه گرفتن مبالغ خطيري پول به دست حضرات افتاد. چنان كه سال گذشته نيز بهانه ديگري به دست شوقي افندي 

فتاد كه بيست وچهار هزار تومان از بهائيان گرفت. وآن بهانه اين بود كه يهوديان آمده اند اراضي كوه كرمل حيفارا ا

بخرند، وشما احباب ، آن اراضي مجاور مقام را بخريد كه به دست يهوديان نيفتد. وپول بفرستيد تا به اسم شما خودتان 

خود ازهمان اشخاص ساده پول فرستادند تا از اراضي بهشت، قسمتي خريداري شود وحضرات بهائي هر يك برحسب قوه 

 نصيب داشته باشند!!
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وديگر فكر نكردند كه اگر آقاي ميرزا عباس وشوقي افندي روحاني هستند وراست مي گويند، چرا نسبت به يهودي 

ي م -كه اوالد اسرائيل است -او بيچاره اي كه رفته است از اراضي كوه كرمل خريداري كند وحقا وعدال و ارثا هم به خود

 رسد ، جفا مي كنند و نمي گذارند او خريداري كند.

براي آنكه علما ايران نيز خدمات مسلمين دنيا را مطلع شوند كه در مصر و هند مسلمان ها چه خدماتي به اسالم مي 

كس بهائي شد بي دين است وهر كه كنند و چه اشخاصي مهمي به دين اسالم وارد مي شوند، وبهائيان نيز بدانند كه هر 

بهائي نشدويا از طريقه بهائي خارج گريد، متدين است وفقط حب ديانت اورا وادار نموده كه از چنان جامعه بگريزد، يك 

قضيه را ذكر مي نمايم: اينكه در الهور هند، مولوي مصطفي خان مجله اي  به زبان انگليسي تأسيس نموده وماهي يك 

( است كه براثر اين خدمت، چندين نفر از اشخاص مهم انگلستان، Islamic  worldشود واسم او) مرتبه منتشر مي

 ديانت اسالم را قبول نموده كه من جمله لرد هيدلي است.

 
به توسط خواجه كمال الدين مشرف به دين اين شخص محترم كه يكي از رجال لندن است، دوازده سال قبل در لندن 

اسالم شد واز آن وقت الي كنون به ديانت اسالمي خدمت ها كرده وچند سال قبل هم به اتفاق خواجه كمال الدين به 

مكه معظمه مشرف گرديد واكنون به حاج فاروق لرد هيدلي موسوم است. پس از اتيان مناسك حج بهلندن مراجعت 

مسيحي و غير مسيحي را به ديانت اسالم هدايت فرمود و در همين سال جميعت تبعيت اسالم نمود و چندين فاميل 

هندوستان براي كنفرانس ساليانه خود همين شخص محترم را به رياست انتخاب نموده و معظم له نيز قبول كرده ودر 

موده اند كه در نمره دوم آن مجله از لندن حركت فرموده و وارد هندوستان شد و نطقي مفصل ايراد ن 6041ماه دسامبر 

 مندرج است و ما را مجال ترجمه اونيست.

واين شخص محترم تأليفات زياي در ترويج اسالم به زبان انگليسي نموده است و يك شخص مهم ديگر نيز پنج سال 

 ليسي نسبتقبل مشرف به دين اسالم شده كه از صاحب منصبان ارشد است واز طرف مادري به خانواده سلطنتي انگ

 دارد.

است. غرض آن است كه خدام حقيقي اسالم و خادمين شريعت مطهره در مصر    Sir  Archibolb  Himiltonواسم او

و هند و خارجه، مشغول خدمات اسالمي واتيان وظايف وجداني و روحاني هستند و در ايران اگر نيكو و مثل نيكوئي 

اسالم بردارند و خدمات ديگران را كه بدان كار موظفند تكفل كنندو بخواهند قدم مختصري براي خدمت به انساني و

عهده دار شوند، همان حس خودبيني و خوپسندي، آنان را وادار مي كند كه در عوض تشويق وتقدير، به غمز و لمز 

 بگويند بهائيان قابل جواب نيستند!!
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ن جنيان، كه گويند روز عاشورا به مدد حسين بن باري، اگر بهائيان ملكه زعفر جني) در تداول عامه، پادشاه مسلما

به او اجازه حرب نداد. وفرمود از انصاف به دور  -عليه السالم -با لشكر خويش بيامد وحضرت –عليهم السالم  -علي

لمآل ااست كه شما آنان را ببينيد و ايشان شما را نبينند.( را كه در كوه قاف منزل دارد ويا پادشاه كره مريخ را در متحد 

هاي خودشان شهرت مي دهند كه بهائي شده اند! ما عكس همين لرد محترم را در كتاب گراور كرديم تا بدانند كه امثال 

 اين شخص مهم بسيار است وهر كه بابي نشد، بي دين نخواهد بود؛ بلكه ديندار واقعي است. 

 مدرسه الواعظين

الواعظين است. اين مدرسه درهفت سال قبل در تحت رياست  وديگر از خدمات مسلمين هند به اسالم، تاسيس مدرسه

نجم الحسن كه مرجع تقليد شيعه هندي است، اين مؤسسه تشكيل گردد. وراجۀ محمودآباد برخالف غالب بزرگان ايران 

همت نمود ويك قسمت از عايدات امالك خود را وقف اين مدرسه فرمود. واين دوموسسه دو كار مهم را عهده دار شده 

است: يكي تبليغ اسالم، وديگر تربيت مبلغ براي تبليغ نمودن.ودوره تحصيل مبلغ در آن مدرسه پنج سال است كه پس 

از آنكه تحصيالت خود را از فراگرفتن دالئل عقلي و نقلي و حلي والزامي به اتمام رسانيد، به خرج همان مؤسسه براي 

 آن مبلغين در تمام هندوستان منتشرند و در دوسه نقطه افريقا نيز تبليغ اسالمي به اقليمي مأمور ميشود. چنانكه فعال

براي تبليغ رهسپار شده اند. وبه عالوه اين مؤسسه به السنه مختلفه اروپائي تأليف كتب نافعه نموده واكنون قرآن را به 

 زبان انگليسي ترجمه مي كنند. 

سم الواعظ كه در زبان اردو است، وديگري فحص واينك اين مؤسسه دومجله ماهيانه بيرون مي دهد: يكي به ا

 در زبان انگليسي است.  Moslim  Reviewاالسالم

وما شايد شرح وافي تري در اين خصوص در جلد سوم بنگاريم وفقط چيزي را كه در اين مورد تذكر مي دهيم آن است 

گر باعث تفريق وتشتيت واختالف كه اگر اينگونه خدمات موجب تجيب و تاليف و اتحاد شود، مقبول ومستحسن، وا

 گردد، مردود وبرخالف رضاي صاحب اسالم خواهد بود.

 (Lutherلوتر)

ميالدي( بنيانگذار پروتستانتيسم ويكي از رهبران رفورماسيون . لوتر در اوج كشاكش با  6221-6211)مارتين لوتر) 

ين كه مرا كافر بنامند خسته شده اند، بهتر است روي سخنم با كاتوليك ها است، اگر از ا» كليساي كاتوليك گفته بود: 

سگان جيره خوار » ناميده و غير يهوديان را « اربابان حقيقي» لوتر با تمجيد از يهوديان ، آن ها را« مرا يهودي بنامند.

به نگاشت و « يك يهودي، زاده شد.« مسيح» ميالدي كتابي تحت عنوان 6241ناميده بود. اودر سال « اربابان حقيقي

 ستايش از آموزه هاي يهودي پرداخت. (

حاال كه ميرزا هوس كرده بود مقامي براي خود احراز كند ويا به عقيده پسرش، اوهام وخرافات را از اسالم زائل و معدوم 

قيام نمود وخدمت بزرگي به عالم مسيحيت كرد، قيام نمايد  وخدمتي به  6261نمايد، خوب بود مانند لوتر كه درسنه 

 م كند.اسال
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اين شخص بزرگ بعد از اينكه به خوبي مشاهده نمود كه روح ديانت مسيحي  در تحت سلطه روساي مذهب كاتوليك و 

ژمرده وپملكاتي و ماراني وغيره خسته وناتوان گشته و حقيقت مسيحيت در فشار تقاليد و اوهام پاپ وكشيش ها آزرده 

گرديده است، قيام نمود وبا افكاري روشن و دالئلي متقن، حقيقت ديانت را به ملت القاء نمود.واصول اوليه را محكم 

گرفت و تقاليد] تقليد كردن[ ناپسند آخري را به كلي الغاء كرد. وقلوب صافيه را از غبار ظلماني و اوهام پاك و مطهر 

را كه به مخمول وخمود رفته بود، روحي جديد و نوري شديد بخشيد. وجمعي  گردانيد. به حيثيتي كه عالم مسيحيت

كثير از مسيحيان به نام پروستاني، تعاليمش را پذيرفتند وبه ديانت مسيحي خدمت ها نمودند كه هنوز آن حرارت و 

كه ممكن شود، بذل آثار در همه بالد واقطار موجود كه در توسعه ديانت عيسوي به هر وسائلي متشبث وبه هر قيمتي 

 مساعي مينمايند.

پس ميبايد پروتستاني را پيرو حقيقي مسيحيت دانست. ) به عقيده جمعي، پيرو حقيقي مسيحيت دين اسالم است.) 

مؤلف( وميرزاي دين ساز و آئين سياست باز اورا دشمن واقعي اسالم شمرد. برا ي آنكه اين اسالم را خراب مي كند و آن 

 ي گرداند. اين اسالم را منهدم مي كند وآن مسيحيت را معمور مي نمايد.مسيحيت را آباد م

 انتقاد از كشف الحيل

 جاه غيب  لم  يلد  يولد ولد    مستعد  باشيد  ياران  مستعد 

آقاي آيتي اين شعر را به طور نمونه، معارف بهائيان ذكر نموده وديگر متعرض نشده اندكه اين شعر به تصحيح خودميرزا 

ه است وبا اينكه او را نبيل زرندي گفته است، در حقيقت بايد او را از قريحه الهاميه ميرزا محسوب نمود.وباثبات رسيد

قضيه را اينطور مي توان كرد كه چون ميرزا ديد احكامش ناتمام است ، به طور سؤال و جواب كتابي در احكام خود 

ه[ وخو را مجيب قرار داد. وقتي كه كتاب تمام شد ،موسوم به تدوين نمود به اين معني كه نبيل را سائل] سؤال كنند

سؤال وجواب گرديد. وخود ميرزا به دقت تمام، او را رسيدگي نمود وامضاء فرمود. واكنون آن كتاب متمم كتاب اقدس 

 است . درآن كتاب، در موضوع عيد مولود همين شعر كه به صحه ميرزا رسيده است، ذكر شده:

 « جاء غيب   لم يلد  يولد  ولد    ياران  مستعد  مستعد  باشيد»  

 پس بايد آن شعر را نمونه معارف خود ميرزا قرار داد. 

 بسپاريد به احباب ،مثنوي هاي جمال مبارك را خيلي بخوانند

يك روز باالي كوه كرمل با جناب شوقي افندي قدم مي زديم وايشان مي خواستند عرض اندامي كرده و امر ودستوري 

اده باشند؛ فرمودندبه احباب بسپاريد مثنوي هاي جمال مبارك را خيلي بخوانند! نگارنده، صورت خودرابه طرف ايشان د
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متمايل نموده و عرض كردم: مثنوي هاي جمال مبارك داراي چه محاسني است؟ چه لطائف ادبي در اوست؟ چه 

يجي از قرائت او حاصل مي گردد) ولي ديگر مستحسنات شعر را داراست؟ چه مسائل علمي را شامل است؟ وچه نتا

نگفتم به واطه اغالط شعري روح را خسته و پژمرده مي كند( ايشان سكوت كردند وچون ديدم به آن نهيب وتندي كه 

اين حقيقت راگفتم، هر چند مؤثر بود، ولي آقازاده را كه از اينگونه حقائق نشنيده، بالطبيه ملول مي كند، عرض كردم : 

ن! امروز روزي است كه افكار توسعه پيدا كرده  ومردم طالب مسائل علمي و فلسفي اند، هر نوشته و لوحي كه آقاي م

متضمن لطايف ادبي و معضالت علمي است، او راطالبند وآن را ميخوانند. وهر نوشته ولوحي كه عريان از اين قواعد و 

صحبت ها كه كردم، قدري منبسط ومسرورشد وگفت: درست نتايج باشد، قهرا متروك و فراموش مي گردد. از اين گونه 

 گفتي: چنين است؛ پس شما بفرمائيد كه هر دورا بخوانند . گفتم بسيار خوب!!

اكنون فرمايش موالي آنها را به همگي احباب در اين كتاب ابالغ مي نمايم كه فرمودندبه احباب بگوئيد مثنوي هاي 

 جمال مبارك را خيلي بخوانند!

 ر یک دارید وبرگ یک شاخسارهمه با

اين كلمه، كلمه ايست كه تمام علماي اخالق و نبغاي عالم در شرق وغرب گفته اند. حتي اگر كسي به كلمات فالسفه 

يونان آشنا شود، عينا اين معني را در كلمات آنها به طور مكرر مشاهده مي نمايد. وليكن چون بعضي از فضالي ايران 

صلي  -نباشند وتاريخ اخالق فاتحين اسالم و اصحاب حضرت خيراالنام تعاليم اوليه اسالم آشناوتوده مسلمان شايد به 

ميالدي( امام جماعت  4969- 6041رانديده باشند، اين قسمت را كه شيخ طنطاوي) محمد سيدطنطاوي)  -اهلل عليه و آله

سير عصري خود مي گويد، عينا در مسجد و شيخ دانشگاه االزهر مصر( جوهري، مدرس مدرسه جامعه مصريه در تف

اينجا نقل مي كنم تا بهائيان بدانند كه اينگونه تعاليم، از تعاليم اسالميه بوده است وهمگي اصحاب به او عامل بوده اند. 

 واين كالم ومثل آن را كه ميرزا از ديگران سرقت نموده است، از كلمات بدعيه اونيستن:

قرن الي يزدجرد ملك الفرس ايام حرب القادسيه في زمن عمر رضي اهلل عنه ان نبينا ال تري الي ما قاله النعمان بن م»

صلي اهلل عليه و سلم امرنا ان نبتدي بما يلبنا من االمم فندعوهم الي االنصاف فتحن ندعوكم الي ديننا و هودين حسّن 

ن ابيتم فالمنا جزه الخ  وقال قوم زهره الحسن وقبح القبيح كال فان ابيتم فامر من الشراهون من اخر شرمنه الجزيه فا

لرستم قائد جبيش الفرس اذ ذاك   انا لم ناتكم لطلب الدنيا انما طلبتنا و همتنا االخره واي شيئ  ايضا قال اخراج العباد 

يد كتب اين است كه ما با« من عباده العباد الي عباده اهلل والناس نبو آدم وحواء اخوه الب وام قال رستم ما احسن هذا.

مصري ها  بخوانيم واز معارف آنه تعليم بگيريم، زيرا معلوم گرديده كه فقط به علم مي توان غبار تيره شكوك واوهام را 

سترد . ودر حقايق روحانيه به يقين خود افزود. به علم مي توان زنگار جهل و ناداني را از مرآت قلب منير زودو، اوحدي 

 گويد:

 بر  سپهر   او   برد   روانت    را   را    علم باليست  مرغ    جانت

 مرد  نادان زمردمي دور     است   دل بي علم جسم بي نور است 

 نيست  باب نجات  جز      دانش   نيست  آب  حيات  جز  دانش

 چشم او  بر   جمال   ساقي  ماند   هركه اين آب خورد باقي ماند

 روشن است اين سخن چه حاجت نقل            نور علم است وعلم پرتو  عقل         

 علم   راهت    برد    به    باريكي   علم نور است وجهل   تاريكي

 قره العين و ورقه عليا

 خويش آسان بشد و كار كسان مشكل كرد   قره العين   كه بد  ميوه  دل هاي   نژند
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لقب ملقب گرديد، پس از آنكه در حلقه احباب ام سلمه، صبيه مرحوم حاج مال صالح قزويني كه از سيد كاظم بدين 

 ودرزمره اصحاب باب وارد شد، باب وي راطاهره ناميد. 

هر چند بعضي برآنند كه اين خانم داراي هوش طبيعي و قريحه فطري بود  وسواد مختصري هم داشت، وليكن پايه و 

ادند. زيرا فقط معلوماتش منحصر به اين بود مايه اش بدان درجات نمي رسيد كه در السنه وافواه مردم غافل اشتهار د

كه روش شيخيه را از طريق اصوليين بهتر تشخيص داده بود ودر هنگام دعوت باب هم آن موهومات را پسنديد. وليكن 

رند يبابيان آن روز و بهائيان امروز، براي آنكه معجزه وكرامت باب را اثبات كنند والوهيت و ربوبيت ميرزا را بقبوالنند، ناگز

كه به آن زن وبه آن مردي كه بدانها گرويده، اهميت بدهند ودر انظار خلق آنها را نابغه و فيلسوف و پروفسور و مجتهد 

و حكيم جلوه دهند. تا مستمع را عقيده گردد براينكه اين ظهور، خيلي مهم است كه اينگونه اشخاص مهم بدو خاضع و 

حي كه باب معين كرده بود، چند نفرشان سواد فارسي هم نداشتند كه  خاشع شده اند . مثل آنكه هيجده نفر حروف

الف را از دال تميز بدهند. مثال محمدباقر حروف حي ، هيچ سواد نداشت؛ اما بهائي اينطور شهرت مي دهد كه او از 

د، االن ضل مي نامنابوحنيفه و انبياء بني اسرائيل كامل تر وعالم تر بود. وهمچنين معلم مدرسه تربيت را كه حضرت فا

زنده وحاضر وموجود است؛ وبا اينكه او فهم و دانش وعلمي ندارد ،حضرات بهائي او را از بوعلي سينا كامل تر و از تمام 

علماي اسالم عالمتر و مهم تر مي دانند. حتي يك روز در محفل تبليغي يك نفر مبلغ كه مي خواست بيچاره اي رابه دام 

ودرگله گوسفندانش وارد نمايد، براي اثبات الوهيت ميرزا، مي گفت: اين حضرت فاضل) اشاره به شوم ميرزا گرفتار كند 

فاضل كه نشسته بود مي كرد( در نجف اشرف صاحب فتوي بود و مردم تقليد او مي كردند وهمه پول هاي نجف برايش 

مختصر حقوقي معلمي قناعت مي كند. مي رفت، چون ديد اين امر حق است ، تمام را رها كرد و آمده بهائي شده وبه 

وعجب در اين بود كه فاضل هم تلويحا آن بيانات را بدين عبارت تصديق مي نمود كه دنيا اعتبار ندارد، بايد خدارا بطلبيم 

 ، درصورتي كه سواد ندارد!

كماالت شهر دهند؛ غرض آن است كه حضرات هر چه بتوانند تبعه و پيروان باب وميرزا را در انظار به انوع فضائل و 

مضايقه ندارند.واين روش وطريقه از خود ميرزا و ميرزا عباس بدانها دستور داده شده است . مثال مناجاتي كه در حق 

شخصي گفته شده است كه آن شخص يك نفر چوپاني بوده است كه يك وقتي گوسفند بهائي را مي چرانيده و به گلوله 

مي خواند خيال مي كند كه اين نابغه دهر بوده ويا عالمه وحكيم فرزانه است يا  خطائي فوت شده، وقتي انسان آنها را

فيلسوف زمانه. چنانكه نگارنده چندين الواح از ميرزاكه خطاب به حسن نامي بود، خواندم، اين قدر اوصاف جميله را 

اين خطابات را مالقات كنم. واز كرده بود ومقام علم ودانش او را تقدس نموده بود كه آرزو مي داشتم اي كاش! مخاطب 

قضا در حيفا مالقات شد، ديدم آن بيچاره هم عوام صرف و بي شعور محض ست. واينگونه توصيفات و عبارات كه به 

 رشته تحرير بركشيده اند، تاري است كه عنكبوت آسا براي شكار ديگران تنيده اند.

قره العين و توصيفش به مقامات شامخه علم وادب، عاري  باري، غرض آن است كه توقير) بزرگداشت، احترام( وتعظيم

ازحقيقت واصل است. وبهترين نمونه براي گفتار فوق ، آن است كه ميرزا عباس مي گويد: بهائي يعني جامع جميع 

كماالت انساني. چنانكه اين معني به موقع خود مذكور شد. پس جائي كه پاالن دوز فريدني وخشت مال قمصري را جامع 

ميع كماالت انساني بدانند، شگفت نباشد قره العين دختر حاج مالصالح را عالمه و لبيبه ) خردمند( واديبه و اريبه) ج

 عاقل، هوشيار( بخوانند! وبعض اشعار ديگران را بدو نسبت دهند و شعرهاي

 «هنگ البنشين چوصحبت ودمبدم بشنو خروش ن        لمعات   وجهك   اشرقت  بشعاع   طلعتك  اعتلي»
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راتحريف كنند وصحبت را به طوطي تبديل نمايند وطوطي را قره العين فرمايند! چنانكه شرح اين قضيه در كشف الحيل 

را احتمال داده است كه از قره العين باشد، خوشبختانه اين « گر  به  تو افتدم نظر چهره به چهره رو برو» مذكور و اشعار

 كور در جانگ هاي قديم ديده شده است كه به نظيري يا عطائي منسوب است. احتمال هم مرتفع گرديد و اشعار مذ

وما براي آنكه ثابت كنيم قره العين واشعاراو چندان اهميتي نداشته و خيلي از خانم هاي معاصر داراي قريحه شعري 

قريحه سرشاري  هستند، يك غزل از يكي از مخدرات همين عصر مي نويسيم تا معلوم گردد قره العين چندان واجد

 نبوده است:

 بايد  نخست  كاوه   خود  جستجو  كنند   ايرانيان   كه   فركيان   آرزو كنند

 تا  حل  مشكالت  به نيروي  او      كنند   مردي بزرگ بايد وعزمي بزرگ تر

       صد بار  اگر به ظاهر آن رنگ ورو كنند    ايوان   پي  شكسته مرمت  نمي شود

 در قادسيه چون كه زخون ها وضو  كنند   ماز جماعت شود به پايدر اندلس  ن

 اكنون بياوريد   كه  زن ها  رفو       كنند   شد پاره پرده وطن از غيرت  شما

 در يوزگي  به برزن وبازار وكو    كنند   دوشيزگان  شهرارومي گشاده   مو

 ه مو   كنندتشريح  عيب هاي شما   موب  نسوان رشت زلف پريشان كشيده صف

 خون برادرن همه  سرخاب  رو   كنند  بس خواهران به خطه سلماس تاكنون

 تا لكه هاي ننگ  شما شست و شو كنند   نوع ديگر  ببايد  وطوفان   وي    زنو

 هر ملتي  كه راحتي وعيش وخو كنند  اندر طبيعت  است كه بايد شود ذليل

 

 ورقه عليا

چند لوح به ايران آمد كه يكي از آنها خطاب به بهائيان خوسف با به اسم ورقه عليا و خواهر ابعد از فوت ميرزا عباس، 

وسطري از آن رادرج  -بود وديگري هم جواب مراسله من بود. بهائي ها به واسطه آن عبارات كه قدري محكم وادبي بود

ر شخص اديب ونويسنده لبيبي ]خردمند چه افتخارها مي نمودند كه ببينيد مقام علمي وادبي اين زن را كه از ه -مي كنم

 [ فائق تر است.

يرزا كه م -براي آنكه مطلب واضح تر شود، مقدمتا معروض مي افتد كه نگارنده كاغذي براي مخالف و معاند ميرزا عباس

در جواب مراسله اش نوشتم و درآن كاغذ مقاصدي داشتم ومراسله او وسواد كاغذ خودم را  -محمد علي برادرش باشد

 نيز براي اين خانم در حيفا فرستادم؛ اين مراسله در جواب مراسله ام رسيد:

 بعد العنوان

نامه مسطور، منظور افتاد و معاني سبب سرور قلب اين محزونه مظلومه گرديد. از فضل سلطان بقاء نفس زكيه مطمئنه 

ان و ايقان مستحكم و متين نموده، طلعت اعلي و آن شجره مثمره به فواكه جنت ابهي، چنان ريشه در ارض طيبه عرف

كه عواصف ]بادهاي تند[ جور وطغيان اهل عدوان، وقواصف ستم و تعدي نادانان را در آن تأثيري نه؛ بلكه روز به روز 

نشو ونمايش سريع تر، وظهور و بروز آثارش شديدتر، صورت جوابي كه برمن استكر علي اهلل و نكث عهداهلل مركز نقض 

لي برادر ميرزا عباس است.) مؤلف( مرقوم فرموده، ولفا ]ضميمه[ ارسال فرموده بوديد، مالحظه گرديد. ) ميرزا محمد ع

مضامين قاطع و برهان ساطع بود؛ ولي افسوس كه نسائم روح پرور، اشجار يابسه] خشك[ را به اهتزاز وحركت نيارد و 

 ف[ اثر نكند. ارياح جان بخش گلزار احديت در صخره صماء] سخت[ وحجر ملساء] صا

 نه هيزم  كه نشكافدش  جز  تبر  پريشان   شود  گل  به  باد  سحر
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الي  «قد طبع اهلل علي قلوبهم وختم اهلل علي سمعهم و آذانهم و التغني االيات و النذر» همان است كه مرقوم فرموده ايد 

 آخر ) كاغذ مفصلي است(

فهميده باشند كه مقصود مدرك به دست آوردن فحش هائي است  حاال چه مقصودي داشتم، شايد جمله از آن را قارئين

كه اين چكيده هاي اخالق و انسانيت برسر ميراث الوهيت به يكديگر مي دهند. و وعده مي دهم كه اگر عمري بود، عمده 

 مقاصد خود را در جلد سوم اين كتاب ذكر نمايم.

ل بودم ورقه عليا را ببينم ودرجات فضل وي را مشاهده نمايم باري، نگارنده از مندرجات اين لوح ودوسه لوح ديگر، ماي

 تا آنكه اين مأمول مقبول شدواين مسئول انجام گرفت و دانستم ورقه عليا اصال سواد درستي ندارد.

شبانه از ميرزا منير، پسر زين المقربين كه درآنجا منشي مخصوص است، پرسيدم اين نوشتجاتي كه به اسم ورقه عليا 

مي شود، عبارات كيست؟ آيا خود ورقه عليا ديكته مي گويد وشما مي نويسيد، يا از خودتان مي نويسيد؟ گفت نوشته 

مگر شما نمي دانيد كه ورقه عليا همچه سواد وتسلطي  ندارد؛ فقط او به من يا ميرزا هادي مي گويد براي فالن يك لوح 

. دوباره پرسيدم آن لوح كه به اسم من فرستاده اند، انشاء تحبيب آميزي با حرارت انگيزي بنويسيد ما هم مي نويسيم

تو بود يا انشاء ديگري؟ گفت او انشان من بود. سه باره پرسيدم، لوخ خوسف كه مناجات عربي هم داشت انشاء شما يا 

ي سركار آقا) ديگري بود؟ گفت: او را خود آقا ميرزا هادي مرقوم داشته اند ومناجات ها هم از همان كلمات و مناجات ها

 ميرزا عباس( به مناسبت پيدا مي كنند ومرقوم مي فرمايند.

در اينجا نگارنده به قارئين محترم حق مي دهم قدري ملول شون وافسرده گردن كه اين چه مباحثي است نيكو در كتاب 

 چه نتيجه اي مي دهد؟!درج نموده، و غرض از درج منشأت ميرزا منير زين و ياميرزا هادي و سؤال و جواب با پسر زين 

عرض مي كنم چون قدري خسته شديد وگوش داديد، اكنون موقع نتيجه گرفتن است. وقتي نگارنده از حيفا به طهران 

وارد شدم، تازه مخالفت آواره آشكار شده بود و بهائيان به ديدن نگارنده مي آمدند و هر يك پرسشي مي نمودند. من 

ي سيناي حضرات به ديدنم آمد وگفت) اهلل اكبر( شنيده ام آواره) عوض اسم آقاي جمله همان حضرت فاضل يعني ابوعل

آيتي كلمه زشتي گفت كه از ذكرش معذورم( گفته است كه الواح مباركه حضرت ورقه عليا را خودشان نفرموده اند، 

 ت الهه مؤمن شده اند!بلكه ديگران انشاء كرده اند. در صورتي كه اين بدبخت آواره نفهميده كه مردم به اين آيا

خدا مي داند چنان خنده ام گرفت ونتوانستم خودداري كنم كه خنده را به عدم ايمان وسوء عاقبت آواره تعبير كردم و 

او هم باورنموده وخنديد. غرض آن است كه حضرت فاضل، مؤمن به آياتي شده است كه ميرزا منير وجناب ميرزا هادي 

 كنند وبه اطراف مي فرستند. روزي يكصدورقه او را نازل مي

نتيجه عمده ديگر آنكه سخن دراينجا بود كه بهائيان قره العين را بيش از آنچه بود شهرت داده اند. بهترين شاهد حاضر 

همين ورقه عليا است كه به عقيده بهائيان، دختر خدااست و مي گويند هزار مرتبه از حضرت مريم باالتر است. وهزاران 

كوي بدن او نمي شوند. اكنون حاضر وموجود ودر قيد حيات است. عرض مي كنم كه به قدر يك دختر قره العين يه 

 كالس چهارم مدرسه ابتدائي سواد ندارد. ومي گويم و مي آيمش از عهده برون.

ن به ااينك اگر كسي غرض انديش نيست، نگارنده را تا خود اين خانم) ورقه عليا( در قيد حيات است وبه اصطالح بهائي

 ملكوت الهي صعود ننموده، تكذي كند.

 !امعجزات ميرز

بهائيان كه ديروز منكر معجزات انبياء بودند ودر جواب كسي كه مي پرسيد آيا معجزه سيد] علي محمد باب[ يا ميرزا] 

ت مبهاء[ چيست؟ مي گفتند فقط آيات است وغير آيات چيز ديگر نيست. وبراي آنكه خلعت تقديس ربوبيت را به قا

زيباي باب برازنده كنند، و تشريف الوهيت رابه هيكل مبارك ميرزا بيارايند ، سلب معجزات از همه انبياء مي نمودند. 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

وآيات نازله واخبار ماثوره در اين باب را تعبير مي فرمودند .امروزه چه شده كه همه آن معجزات را بسط به عشرات و 

شريعت ساز مي بندند. آنها كه ديروز مي گفتند معجزات ،موهوم صرف است  مآت] ده ها وصدها[ داده، وبه ريش ميرزاي

 ، چرا امروز مي گويند معقول محض است!

آري، وقتي ميرزا ]بهاء[ در قيد حيات بود، معجزات موهوم بود وغير از تحريرات ميرزا مصداقي نداشت. وچون ميرزا 

كي [ خارج شد وصعود كرد تا از افق ابرهاي خود به بندگانش مرحوم شد ، يعني خالق زمين وآسمان از هيكل ترابي] خا

ناظر شود، آن وقت معجزه باران شد و متصل معجزات ميرزا مثل كارخانه فشنگ ريزي از دهنه دهان ميرزاعباس ] 

د يعبدالبهاء[ خارج مي شد وبه گوش اغنام الهي مي رسيد! وهمچنين تا ميرزا عباس زنده بود، پشت پاي خود را نمي د

وخبر از يك ساعت بعد خودش نداشت. اكنون كه فوت كرده وبه اصطالح بهائيان صعود نموده، داراي معجزات اولين 

وآخرين وعالم بماكان ومايكون بوده است. البته بدين قياس هم ما يقين داريم، فردا همين شوقي افندي كه امروز چون 

اي معجزات مهمه كثيره مي شود. باري، غرض ذكر معجزات ميرزا و ميرزا عباس عاجز و فاقد هر چيزي است، دار

 ميرزاست كه امروز برحسب عقايد بهائيان 

 تعليم  آدم،  كرامت  بهاء  است!    تكوين   عالم،  معجزۀ  ميرزا  است !

 دعوت  شيطانيه، كرامت بهاء است!       ت  رحمانيه، معجرۀ ميرزا است!رحم     

 ودنوّ  خاك،  كرامت  بهاء است!    است!  علوّ افالك!  معجزۀ ميرزا 

 وانوار  نجم، كرامت  بهاء  است!    اشراق شمس!معجزۀ ميرزا است!

 وصعود بخار، كرامت بهاء است!                    ريان آب، معجزۀ  ميرزا  است !ج                  

 مرارت حنظل، كرامت بهاءاست!    حالول  شكر، معجزۀ  ميرزا است!

 سردي زمستان ،كرامت بهاء است!    گرمي تابستان، معجزه ميرزا است!   

 دويدن وحوش، كرامت  بهاء است!    پريدن طيور، معجزه ميرزا است!   

 ترشي سركه، كرامت  بهاء است!    شوري نمك، معجزه ميرزا است!  

 ر او است!هر كه به وجود آمده به واسطه جود اوست وهر كه از دنيا رفته به علت قه

لطفش برخي را به سرير عزت برنشاند وقهرش جمعي را به چاه مذلت فرو برد! تمسك به ذيل، اطهرش ،توام با ثروت 

وغنا است وادبار از ساخت اقدسش ،هم خوابۀ فقر و عنا است . عظمت دولت روسيه، لطف اوست. وشكست يونان وبلغار 

 وصرب قهر او. 

ت. وحدوث زلزله ژاپن وبالياي آسيا از نسمات عدل او! وهر عاقبت و سالمتي از گردش مدنت اروپا از رشحات فضل او اس

 چشم او است وهر نكبت طاعون و بالئي از آثار خشم او!

شاعرانه اغراق نمي گويم، اين عقيده ايست كه بهائيان دارند و براي هر يك شاهد و مثالي است كه از الواح ميرزا عباس 

وه در السنه و افواه بهائيان منتشر كه كنونم مجال تفصيل نيست. بلكه فقط به ذكر چند معجزه مستفاد مي شود.وبه عال

از ميرزا وميرزا عباس كه خوشبختان معكوس واقع شده، اكتفا مي كنم وخوانندگان محترم را به خرافت سامري هاي ) 

ر غياب موسي گوساله اي را ساخت كه سامري بي اعتقادي به موسي بود كه در جمع پيروان او وسوسه خناس داشت د

 از آن صدا شنيده ميشد . عده اي به آن به انحراف كشيده شدند.( قرن بيستم آگاه مي نمايم.

يكي از معجزات ميرزا، عظمت و قدرت دولت تزاري روس بود كه چون اجازه ساختن معبد عشق آباد داده بودند، به 

رزا پطر كبير به وجود آمده و روسيه رارونق داده و دولت بهيه روسيه هم واسطه معجزه ميرزا صد سال قبل از تولد مي
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كه تأسيس شده بود، مشتق از كلمه بهاء بود. باالخره معجزه ميرزا، علت قدرت وعظمت دولت بهيه روس شد. چنانكه 

 است. در همه جا وعده هاي خوب به بهائيان داده است كه دولت روس موفق ومويد است وفاتح وغالب بر كل

خدا مي داند يك روز در اوائل آشنايي نگارنده با حضرات، قبل از آنكه معجزه ديگر ميرزا عباس پديدار شود و فلسطين 

به دست انگليس ها بيفتد، در مجلسي كه قريب بيست نفر از مبرزين و مبلغين بهائيان بودند، صحبت در همين موضوع 

جمال مبارك)ميرزا( را چون قونسول دولت روسيه جمال مبارك را مي كردند؛ يكي مي گفت: مالحظه كنيد معجزه 

شفاعت كرده و از محبس نجات داد، حاليه در همه جا فتوحات شامل حالش مي گردد. ديگري مي گفت: آري، چون اجازه 

رزا( يساختن معبد عشق آباد را داد، در جنگ ژاپن غالب گرديد. يكي ديگر مي گفت: ببين چه عنايتي جمال مبارك) م

در حقش فرموده كه لقبش را از لقب خودمشتق فرمود؛ دولت بهيه از بها مشتق است! ديگري مي گفت: مسلما مالك 

 رقاب روي زمين خواهد بود.

بشارت مي داد. ولي وقتي « اللهم ايد دولت البهيه»اشارت مي نمود. ديگري به « ان يا ملك الروس» يكي به الواح ميرزا و

المللي ،سيل بولشويك آمد وخاندان سلطنتي تزار را به كلي معدوم نمود، هيچ يك از آن بهائيان  كه پس از جنگ بين

و مبلغين متذكر نشدند يا به روي خود نياوردند كه چرا برخالف انتظار آنان چنين شد! وانصافا خيلي وقاحت الزم است 

بگيرد و روس منحوس بنويسد. وچون بپرسندش كسي را كه ديروز مركبش به بشارت نخشكيده بود، امروز قلم به دست 

چرا وعده هاي جمال مبارك )ميرزا( درحق دولت دولت روس معكوس شد؟ وخاندان سلطنتي نيز معدوم گرديدند؟ همان 

جوابي كه زن داغديده را مي خنداند، بدهد. باري، باري پس از آنكه نفوذ لنين در سرتاسر روسيه جاري وساري شد 

گ حاليه برآمد، وخاك فلسطين به دست دولت انگليس افتاد، معجزه ميرزا نيز رنگ ديگر به خود ودولت روس به رن

گرفت وبه نيرنگي ديگر جلوه نمود و آن اين بود كه در اينجا دو معجزه ديگر فوري پديدار شد و در مجامع و محافل 

نكوب، وديگر آنكه دولت انگليس مؤيد بهائيان نمودار گشت:يكي آنكه دولت ترك از معجزه ميرزاي بزرگ مغلوب و م

ومحبوب گرديد. آن بايد برحسب فرموده ميرزا عباس به كلي معدوم و بي نشان شود، واين مي بايد امپراطور كل جهان 

 گردد!!

 حامل لوح الهه

 ر اوانيكي از بهائيان متذبذب منافق كه حامل لوح الهه بود واكنون هم به بهائيان چسبيده و تظاهراتي مي كند، د

تشكيل دولت آنقوره]آنكارا[ واستقالل وعظمت مصطفي كمال پاشا به من گفت جمال مبارك) ميرزا( و سركار آقا )ميرزا 

عباس( چه وعده هاي معين و عيدهاي مسلمي در خصوص زوال واضمحالل دولت ترك دادند وهمگي ماها يقين كرده 

ت آيد؛ واز آن هم مايوس گشتيم!! آري، اين شخص وقتي از بوديم كه شايد اين يك حرف به طور تصادف روزگار راس

حيفا مراجعت كرده بود ولوح الهه را برحسب امر ميرزا باس به اتفاق ابن اصدق به الهه مي برد وهر چه تفحص مي كنند 

 اجعت ميچنين جمعيتي را نمي بينند كه پيام خدازاده شرق) ميرزا عباس( را بدانها برسانند ،وباالخره مايوسانه مر

نمايند، به من گفت:ما هر چه رفتيم و گردش كرديم، ابدا كسي را نيافتيم، جز يك نفررا نشان دادند كه ازاعضاء آن 

جمعيت بوده است . باالخره او را كه مالقات كرديم ، دانستيم كه او هم يك وقتي عضو چنين جمعيتي بوده واكنون به 

آقا) ميرزا عباس عبدالبهاء ( چطور اشتباه كرده بودند كه چنين مجلسي وجود كلي فراموش كرده بود . ونمي دانم سركار 

دارد. واونيز به چه مالحظه وبه چه نظريه ،دونفر از ايران بطلبد و حامل آن لوح قرار بدهد وكلي مخارج و مصارف متحمل 

اين بوده است كه انتشار بدهد بهائيان  گردد وابدا مفيد واقع نشود!! ] با لبخند [ اين چه حكمت است، نمي دانم!! گويا بر

 صلح طلبند!!

 یزدانی را بفرستيد، نه یزدي!
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براي آنكه بهائي زادگان بيچاره به عالم الغيوبي ميرزا عباس بهتر واقف شوند، تفصيل لوح الهه را كه هفت سال قبل 

ايادي امر به حيفا رفته بود. چون عرض مي كنم: ابن اصدق) همين روزها فوت كرد(  -واغلب آنها خبردارند–واقع شده 

ميرزا عباس به تصورات موهوم مصمم مي شود لوحي بنويسد وصلح طلبي خود وپدرش را به جمعيت صلح جوي الهه 

معرفي نمايد، اوال تا مدتي چند مشغول نوشتن آن لوح كه به قدر ده صفحه اين كتاب بيشتر نيست، بود؛ چرا ، كه درآن 

زحيفا آمده بودند وبرجسته ترين تعريفشان اين بود كه كمتر سركار آقا را مي شد زيارت نمود. ايام دوسه نفر مسافر ا

چونكه مشغول نوشتن لوح الهه بودند! وثانيا پس از اتمام لوح،چون ابن اصدق هيكل مطلوبي داشت كه ازهيكل خود 

ان نمي دانست، الزم بود كس ديگر را هم به ميرزا عباس گيرنده تر بود، او را در نظر گرفت كه به هلند بفرستد؛وچون زب

مترجمي باوي همراه كند. وآن اوقات ابن اصدق با يزداني دوست بود، از اين جهت ابن اصدق مي گود: بنويسيد، يزداني 

از طهران بيايد و مترجم من شود. ميرزا عباس نيز شبانه آمد وبه محفل روحاني طهران تلگراف كرد كه يزدي را بفرستيد 

 يعني اشتباه كرده بود. تلگراف كه رسيد، محفل روحاني وبهائيان در تعجب افتادندكه يزدي كيست و مقصود چيست؟ ، 

باالخره آقا محمد حسين يزدي را كه در تيمچه پارسيان سقط فروشي داشت بشارت دادند كه سركار آقا )ميرزا عباس( 

اخته و در صدد تهيه مسافرت برآمد.وديگر بهائيان طهران هر تلگرافا شما را طلبيده است، او هم از شوق سراز پا نشن

يك چه تمناها از او كردندوچه التماس دعاها نمودند وچه محافل ومجامع توديع او آراستند. ودرآن مجامع آقا محمد 

ا قات ميرزحسين چه نطق ها مي نمود!همگي ديده و شنيده اند. باالخره وقتي وارد حيفا مي شود و به اصطالح من به مال

عباس و به عقيده خود به زيارت سركار آقا نائل مي گردد، روز بعد ميرزا عباس به ابن اصدق مي گويد: يزدي را هم براي 

مترجمي شما طلبيديم و اكنون وارد شده وبايد دو روز ديگر با كشتي حركت نمائيد. ابن اصدق مي گويد:اين شخص آقا 

نمي داند؛ من، يزداني را گفتم كه فرانسه مي داند. ميرزا عباس] عبدالبهاء[  محمدحسين سقط فروش يزدي است و زبان

به خبط و اشتباه خود واقف مي گردد و ديگر خاموش مي شود. وهمان روز ها وسائل مراجعت محمد حسين يزدي را 

را بفرستيد نه يزدي!(  فراهم مي كند و وي را مراجعت مي دهد. دوباره به محفل روحاني طهران تلگراف كرد ) كه يزداني

اين بود كه حضرات دوباره آمدند و وسائل حركت ميرزا احمد خان يزداني را مهيا نموده و وي را به خدمت ميرزاعباس 

فرستادند. وقتي كه ايشان به حيفا مي رسند ،پس ازچند روز او را به مترجمي ابن اصدق كه هر دو آن وقت رفيق وانيس 

حامل لوح ميرزا عباس شدند؛ كه به مجمع موهوم و اشخاص نامعلوم برسانند. چنانكه رفتند بودند، به هلند فرستا و 

وابدا كسي را نيافتند، وبا اينكه ميرزاعباس اسامي سيزده نفر را كه اعضاء آن مجمع بودند نوشته بودوآدرس راهم معين 

ودر بين راه، اين دو نفر بهائي مومن مخلص  كرده بود، معهذا چنين اشخاصي پيدا نشدند. باالخره حضرات مراجعت كردند

كه اكنون در قيد  -به همه بهائيان معلوم و درجه ايمان وايقان اين يك -كه فوت كرده -موقن كه درجات ايمان آن يكي

 به اغلبشان واضح گرديده، نزاع و دعوي مي كنند. گويا سرپولي بود كه در تقسيم او اختالف واقع گرديد. -حيات است

خره بناي سعايت يكديگر را گذاردند وعاقبت االمر يزداني غالب واو رانزدبهائيان و مركز امر چركين نمود. ولي از باال

آنجائي كه حقيقت باالخره آشكار مي شود، خودش نيز امروز به روز آن روز ابن اصدق گرفتار، چه، خودش نيز با افكار 

چار و گرفتار است. باري، برگرديم به مطلب، ومعجزات ميرزا را شرح ابن اصدق قرين ويار و بدان حالت تصنع و تذبذب د

 دهيم. 

 معجزات ميرزا

 ]حسينعلی نوري بهاء[

 یا دعاهاي معكوس ميرزا عباس

 ارباب جمشيد بيچاره نيز مشمول عنايت و معجزه ميرزاعباس شد!
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صدد بود به هر وسيله شده او را اوقاتي كه كوكب دولت و اقبال ارباب جمشيد مي درخشيد، هميشه ميرزا عباس در

بفريبد ومانند بعضي ديگر از زردشتي هاي يزد و كرمان تابخ خود كند. وپيوسته به اين و آن دستور مي داد كه چسان 

با او رفتار كنند و چطور به او خدمت نمايند. وطريقه سلوك وروش بهائي را به او بفهمانند. از اين رو به هر وسيله شد، 

ش بهائي، خود را نزد ارباب جمشيد جاي گير نمود وامورات وي رابه دست خود گرفت. نخست براي اينكه ميرزا سياو

خدمات خود را به درگان ميرزاعباس جلوه و انجام دهد، كم كم مستخدمين و كاركنان ارباب جمشيد را بيرون كرده 

ي زادگان هر كدام خود را با رنگ هاي نيرنگ وزرنگي ،بهائيان را به جاي آنها آورد. وآن روز  هم مثل امروز نبود كه بهائ

رنگارنگ در گوشه وكنار ادارات دولتي جاي داده، از مال اين مردم مي خورند و با مقدراتشان بازي مي كنند؛ بلكه درآن 

كه  روز بهائيان همه بي كار و دست شكسته بوده وچندان راهي به ادرات دولتي نداشتند. باري، از جمله اشخاصي را

ميرزا سياوض دارد در كارهاي ارباب جمشيد نمود، يكي مالبهرام بود كه او را اختر خاوري مي خواندند. ويكي ديگر آقا 

محمد حسين عطار يزدي بود كه ميرزاعباس اشتباها او را عوض يزداني طلبيده بود. ويكي ديگر غالمعلي خان تفتي و 

رشكسته هاي شهروديار و گريخته هاي به ننگ وعار بودند كه گرد همچنين چندي نفر ديگر از بهائيان كه همگي و

 سياوش گرد آمده واو همه را برسركارهاي ارباب گماشت.

پس از آنكه شكم هاي همگي سير شد، بناي دزدي را گذاشتند. وچون دهانشان شيرين شد، هر يك عريضه اي خدمت 

يد كه ولي نعمت بالواسطه آنها و ولي نعمت مع الواسطه خداي ميرزا عباس نوشته واستدعا نمودند كه درباره ارباب جمش

عكا است، اظهار عنايت و مرحمت شود؛ ولوحي كه مشتمل بر خودش آمد ارباب و دعاگوئي اواست نازل گردد. ميرزاعباس 

[ به دعا رنيز كه پيوسته در صدد اينگونه تحبيب و تاليف ها بود، بدون درنگ آهنگ تحرير نمود و لوحي كه مشحون] پُ

و ثنا و غيب گوئي در حال استقبال ارباب جمشيد بود نوشت وبه طهران فرستاد. وآن روز را جشني گرفتند و آن لوح را 

به آب وتابي براي ارباب بيچاره خواندند؛ كه يكي از جمالت آن لوح اين است ) عزت و شرافت و ثروت ودولت ابديه، در 

ت( و نظر به فلسفه كه درجلد اول اين كتاب گفته شد كه هر انساني بالطبيعه خاندان ارباب جمشيد مقرر و مقدر اس

گوينده بشارت نيك رامحترم مي داند، وقهرا متوجه و متمايل به مبشر خير مي شود و هميشه  آرزومند است سخن آن 

مود. بلكه به بهائيان گوينده راست شود، از اين جهت ارباب، قدري رعايت احوال مستخدمين بهائي خود را بيشتر مي ن

ديگر نيز محبت و رعايت مي فرمود. چنانكه اراضي و رقاقيه را كه عزيز اهلل خان ورقا به گمان موهوم خود و مثل خود 

امام زاده بهائيان نموده، ارباب جمشيد تفضيال در آن اوقات كه با بانك روس معامالت داشت، واو منشي بانك روس بود، 

 زمين مفتي به دستش آمد، نقشه موهومي ديگر بر روي آن زمين مفت بنا نمود. به او بخشيد وچون ديد

وآن اين بود كه يك مشت استخوان پست پوسيده بي قيمت پدرش را آورد و درآن زمين مدفون كرد وبنائي بر روي آن 

انش ئي را كه خودشان از دنهاد و آن اوقات گمان نمي كرد بهائيان اينقدر گوسفند باشند كه بروند استخوان پوسيده ورقا

علم و ايمان وعقيده از او باالترند، ببوسند؛ ويا بدان تبرك بجويند! اين بود كه استخوانهاي مال عليجان را كه در نظر 

بهائيان شخصي مال و مهمي بوده است واو راكشته اند ودر سر قبرآقا مدفون بوده، وانمود كرد كه آن استخوانها را بر 

باس آورده ودرآنجا با استخوان هاي پدرش ورقا دفن نموده است. شايد به كرامت و اهميت آوازۀ اسم حسب امر ميرزاع

مالعليجان، بهائيان را درآنجا سوق دهدوقبر پدرش ورقا به بهانه مرقد مالعليجان زيارتگاه گردد! ابتدا اينطور بود، ولي 

سفندند كه اين نكات را الزم ندارند، بلكه چون پسر ورقا پس از دو سال و سه سال فهميد كه بهائيان به اندازه اي گو

يك مشت پول به هم زده و قريه خاني آباد را خريده و لباسش تازه است، خودش را مي پرستند. گو اينكه يك شاهي به 

ك و روآنها نمي دهد واحترام قبر پدرش به واسطه تازه بودن لباس سر است . ومالعليجان چون پسري ندارد، به كلي مت

فراموش است. اين بود كه ديگر اسمي از مالعليجان هم نبرد و فقط آن قبر را براي پدرش تخصيص داد. ومرا خيلي خنده 
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مي آيد در موقعي كه دكتر كالك زن آمريكائي در اينجا فوت شده بود وبهائيان اراده كردند او را ببرند و رقائيه دفن 

عزيز اهلل خان اجازه گرفته و قبرش را نيز حفر نموده بودند وتمام بهائيان طهران  كنند، نخست هم از ولي اهلل خان، برادر

ازصغير و كبير و زن ومرد قريب سيصد نفر با جنازه بودند وچون جنازه را مي برند ومي خواهند دفن كنند، ميرزا عزيزاهلل 

ظر به سياست ميرزا عباس بلند شود ومرقدش خان پشيمان مي شود كه مبادا در آتيه اسم و آواز اين بهائيه امريكائيه ن

توجه گاه عموم بهائيان گردد و بدين واسطه پدرش  تحت الشعاع آن زن واقع شود، از اين جهت مخالفت نمود وگفت 

نمي گذارم در آنجا دفن كنيد. اين است خلوص بهائيان به يكديگر!وخود اين معني سبب انزجار و افسردگي جمعي شد، 

زميني را كه پشت دروازه يوسف آباد بود و متعلق به دكتر اربطو كليمي بهائي بود، براي مدفن او داد ] در همان حالت 

ولي[ خيلي از اقدام و ممانعت عزيزاهلل خان افسرده و محزون گرديدند و ما براي آنكه قائرني محترم به كماالت ورقاء 

درج مي كنيم تا تصور نشود كه ايشان شخص مهم اديبي  شاعر آشنا گردند، چند شعري از بهترين اشعاراو محض نمونه

 بوده اند:

 باجلوه  وجه   لم يزل   همراهيم    ما  پرتو  نور  شمس   وجه   اللهيم

 ما شبهه احد  منزله    از اشباهيم    ما شبهه صمد   مقدس  از    امثاليم

 ماهيم   ما  شمس حقيقت بها را     ما بحر  هويت  لقا     را     موجيم

 ما  بنده  بندگان    شاهنشاهيم       شاهان  همه بندگاني از  بنده   ما                 

 وز  سرّ امور كن  فكان   آگاهيم    از راز  قلوب  انس و جان باخبريم

 ما محرم  خاصگان آن  خرگاهيم                     همدم طايران    آن   رضوانيمما    

 ما خاك  ره  خادم  آن   درگاهيم   كحل بصر شمس زخاك ره ما است                  

 ما  معني   ال  اله   اال      اللهيم    درصورت ما به ديده  شرك  مبين

 عاليجاهيم!ما  صدر رفيع  قدر                                  ورقاءدر مملكت فقر  و   فنا  اي                    

در اينجا بودكه ارباب جمشيد به واسطه ثروت و عزتش، مورد لطف و عنايت ميرزاعباس واقع شد كه چندين باري، سخن 

لوح برايش فرستاد و او هم با آنكه بهائي نبود و اعتقادي به حضرات نداشت، معهذا حضرات خودشان را به او منتسب 

رباب راميانه خودشان بهائي و يا محبّ بهائيان تصور دانسته، نظر به كالم ميرزا ) كه هر كس برما نيست با ما است( ا

نموده و از آن پس وي را به طوري آلوده وگرفتار نمودند كه نمي توان بازگفت! وروش و رويه ميرزا عباس اين بود كه هر 

 جا هر كس از دولت يا شوكت بهره مند مي شد ودر وجاهت يا شهرت ترقي مي كرد، پيوسته در صدد دام گستري بود

كه او را عنكبوت آسا صيد كند و در قيدش آورد واين منظور را به دست همدستان خويش در هر شهري معمول مي 

 داشت.

اگر آن كس مانند ارباب، اندكي مدارامي كرد، ميرزا عباس بار را به هر نيرنگي بود براو مي گذاشت و به هر رنگي بود از 

ن و پيروان ميرزاعباس مي گريخت و با ايشان به هيچ وجه نمي آميخت، او بهره برمي داشت. و اگر آن آدم از همدستا

ميرزاعباس باز به غمز ولمز به مريدان خود اشاره مي كرد كه آن آدم بهائي است، و لي حكمت اقتض ندارد كه او خود را 

كه مخالف حكمت است. فاش و ظاهر كند. ويا اينكه به مريدان مينوشت كه اسم فالن را در جامعه احباب ذكر ننمائيد 

وبدين تير دو نشان ميزند وبدين دروغ و تهمت دو منظور را براي حال و استقبال تهيه مي نمود: يكي آنكه بهائيان 

خوشدل شوند كه امر توسعه اي يافته و فالن امير و فالن وزير هم بهائي است، نهايت آنكه مامورين او را درجرگه خود 

نكنيم تا دامنه حكئمت يا امارت يا وزارتش امتداد پيدا كند وهر وقت موقع رسيد خدمت اسم نبريم ودر جامعه معرفي 

خود را به بهائيان ابراز واظهار مينمايد. وديگر منظورش اين بود كه هر موقع آن شخص جليل به حكم طبيعت وپيش 
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ن وخسران بيند وستاره جالل و آمد ذليل شود واز منصب و عزت و اقتدار خود بي نصيب گردد و يا در تجارت خود زيا

اقبالش در وبال افتد، به طوري كه اعاده منصب و مقامش عادتا مستحيل گردد، شتابانه تير اهانت رابه سويش پرتاب 

كند ودر جامعه گوسفندان آن بيچاره بي خبر را به مالمت و نكوهش سرزنش نمايد و در الواح خود بنويسد كه فالن كس 

شد. يعني فالن امير چون خدمتي به سزا نكرد، اسير شد. وفالن شخص جليل چون به احباب چون چنان كرد، چنين 

همراهي نكرد، ذليل شد. وفالن وزير چون در مدت وزارت خود خدمتي ننمود، حقير شد. وفالن سلطان چون بهائيان را 

 د.نوازش كامل ننمود، خلع شد. وفالن تاجر مغرور چون غرور و غفلت ورزيد، شكست خور

 شب   روشن   ميان  روز تاريك   چه  مي گويم  كه  هست اين  نكته باريك

 )گلشن راز شيخ محمد شبستري( 

آري، اين قضايا در همان الواح ميرزاعباس) كه چون عقرب كاشان به خودشان مي زند (هست و ابدا سالطين وامراء و 

را در داخله خودبهائيان مخفي مستور معرفي نموده و  وزراء و رجال محترم خبر ندارند كه ميرزا عباس يك روز آنان

وزارت و امارت و رياستشان را به معجزه خود معرفي نموده،وروز ديگر كه كوكب اقبالشان غروب نمود واز رياست و 

 امارت افتادند، باز از معجزه ميرزا عباس بود كه تكاليف ديني خودشان را در همراهي با  بهائين اداء ننمودند.

نجا است كه بي مناسبت نيست حكايت شيريني را كه در كتاب انگليسي خوانده ام، ذكر كنم: پشه اي حقير به دوش اي

فيلي نشست و چون برخاست از فيل معذرت خواست كه اگر چندي سوار تو بودم وخسته ات نمودم، مرا ببخشيد، فيل 

 گفت كه من نفهميدم تو چه وقت نشستي و چه موقع برخاستي!

 ر مهدي حميدي شيراز سروده است:)دكت

 پشت  يال شيري افتاد از قضا   پشه اي  گردون  چو گردي در فضا 

 پيش خود برشير سنگينيش بود   بسكه  آن  ناچيز خود بينيش     بود 

 گفت آن مسكين الغر،كاي فالن:   لحظه اي نگذشته  با  شير     كالن 

 از گو تا  بيش ننشينيم     ماب   گر  تو را  بريال   سنگينيم      ما 

 هر كجايي، هر چه مي خواهي بمان   شير گفت  از اين  زمان  تا هر زمان 

 من  ندانستم  كجا      بنشسته اي(   گر نه خود گفتي  به يالم   جَسته اي 

تاب بلكه منصوص ك باز واضح تر بگويم : مثال محمد علي ميرزا وقتي كه شاهنشاه ايران بود ، بهائي مستور مخفي بود؛

اقدس و همه بهائيان برحسب وعده هاي صريحه ميرزا عباس منتظر بودند ويقين داشتند كه او فاتح و غالب است و تمام 

 مردم را بهائي مي كگند.

ولي وقتي كه او مغلوب و مخلوع گشت، فورا آن تير ديگر ميرزا عباس ]عبدالبهاء[ پرتاب گريدد كه چون چنان نكرد، 

. وبهائيان را همراهي ننمود، معدوم گرديد. در صورتي كه محمد علي ميرزاي بيچاره، مانند دولت تزاري روس، چنين شد

نه خبر از اشاعت اوليه او داشت و نه از صراحت دومي او!وچند نفر ديگر از وزراء و امرا نيز در دفتر ميرزا عباس ذكر شده 

وما چون مي دانيم كه تمام اين نيرنگهاي عجيب و خدعه هاي مردم  اند ودر داخله بهائيان امرشده كه مستوربدارند.

فريب ميرزا عباس] عبدالبهاء[ نقش بر روي آب بود وابدا تأثيراتي ننمود وحتي يكي از فرزندان آن اشخاص مهم كه اسم 

م عين وصيت پدرشان در دفتر ميرزاعباس ذكر شده نزد نگارنده آمد و وصيت نامه پدر خود را گفت كه شايد جلدسو

كه ابدا بهائي نبوده است، از اين رو در اينجا خودداري نموده وبه حكايت ارباب  -نامه آن مرحوم را باگراورش درج كنيم

 بازگشت مي كنم. 

 بازگشت به حكایت ارباب جمشيد
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را از پهلوي ارباب  باري، ارباب جمشيد يك مايه سود وبهره براي ميرزا عباس و مريدانش شده بود. زيرا پيروان او هر چه

به طور مشروع يا غير مشروع مي بردند، با خداي خود با هم مي خوردند. اين بود كه پيوسته نامش بر زبان ميرزاعباس 

و بهائيان افتاد و باالخره براي ارباب و خانواده اش هر روز يك لوح بركت آميزي نازل مي شد. اينجا است كه ناگفته پيدا 

رباب جمشيد كارش به كجا كشيد!! ارباب جمشيدي كه همنشين وزراء و سفراء بود، ارباب ونهفته هويداست كه ا

جمشيدي كه براتش از چك بانك معتبرتر بود، ارباب جمشيدي كه كالسكه اش از كالسكه وزراء شيك تر بود، ارباب 

ايه اونمي رسيد ، ناگهان از جمشيدي كه در همه ايران مانند آفتاب مي درخشيد و هيچ كس در روزگار او به پايه و م

آسمان عزت به زمين ذلت سرنگون شد وهمه كس امروزه او را مي بيند كه با چه روزگاري در كوچه هاي طهران پياده 

يا بااالغ ملفوكش راه مي پيمايد و به اين محكمه و آن محكمه اظهار مي شود. آيا مي خواهيم او را سرزنش كنيم؟ به به 

خواهيم او را نكوهش و مالمت كنيم؟ نه به خدا قسم! آيا مي خواهيم بگوييم همه كارهايش براي خدا سوگند! آيا مي 

دزدي و وخيانت بهائيان خراب شده؟ هر چند تا اندازه اي اين بود، ولي علت اصلي اين نبود و نمي خواهيم جزئيان را 

 بيان كنيم.

مقصودي داشتيم وچه مي خواستيم بگوئيم؟ ها، يادم افتاد، مي پس ارباب چرا به اين روز افتادوما از شرح اين قضايا چه 

خواستيم معجزه ميرزا عباس را بگوئيم كه هنگامي كه اين ميرزا عباس] عبدالبها[ خامه به دست گرفت و به ارباب 

اب رت، ارببيچارچه بشارتي داد كه اين دولت وعزت در خاندان تو، الي االبد خواهد بود، نكبت آن بشارت و شومي آن اشا

بيچاره را از اوج عزت به حضيض ذلت و مسكنت فرود آورد. آري، ميرزا عباس] عبدالبهاء[ به شوق آنكه ارباب را خرسند 

كند تا بيشتر از او به طور غير مستقيم استفاده نمايد ، پايان كار را نديده و جلوي قلم را رها كرد ومژده داد كه پس از 

ت؛ بلكه واژگونه نمايش داد وارباب بيچاره به پاداش مهرباني ها و همراهي با بهائيان، يكي دو سال آن مژده مرده گش

پايه اي باال گيرد وبرعكس به خاك نيستي سرنگون شد. شگفت در اينجا است كه زردشتياني كه اين گزارش را از آغاز 

ا چه مي شود، ومي دانند كه اين خوش تا انجام ديده مي دانند كه ميرزا عباس ]عبدالبهء[ به هيچ وجه نمي دانست فر

آمدگوئي ها براي آن بود كه نان مريدانش بريده نشود؛ چه، كه نان خودش بسته به نان آنان بود، اگر آن بريده مي شد 

اين نيز بريده مي گشت . چنانكه امورز هم همين انديشه در جاي نشين او هست و ولي امر اهلل پيوسته نگاهش به 

در جائي كاري دارند ويا اندوخته بسياري و پيروان بي ساز وبرگ را فراموش و ترك مي كنند. چنانكه  پيرواني است كه

قضيه دو نفر بهائي پرت سعيدي محمود افندي و عمر افندي را كه خيلي شيرين است وشاهد اين مدعا است، درجلد 

 سوم خواهم نگاشت.

 زيد اطالع الوااللباب ]خردمندان[ مي نگارم.در اينجا يك معجزه ديگر ميرزا را طرداللباب براي م

 خاصيت انگشتر اسم اعظم!

در سال وبائي كه مردم همگي از ترس وبا مضطرب بودند، ميرزا سياوش براي حفاظت و حراست ارباب از صدمه ميكروب 

( را اسم اعظم مي نامند! كلرا، ليوان شربتي آورده، انگشتري كه نام بهاء به رمز درآن كنده شده) اغلب بهائيان دارند واو

درآن ليوان زده، به ارباب مي دهد كه بنوشد؛ ارباب هم براي آسايش دل او نوشيده و شايد چون پاي جان در ميان بود 

از روي عقيده نوشيده وچون ارباب نمرد وجان به سالمت برد، در جامعه « الغريق يتشبّث بكل حشيش» وبنابر گفته

يرزا بود. ولي شگفت و تحير نگارنده اينجا است كه باقي مانده آن شربت را پيشخدمت بهائي بهائيان اين مسئله معجزه م

 يزدي ارباب نوشيد ودر همان اوقات به مرض وبا مرد!

 با وجود اين مسئله، نمردن ارباب، از معجزه تبرك اسم اعظم شد ومردن آن شخص بهائي پابرجا ، از تصادفات دهر بود.
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توانيم حدس ديگر هم بزنيم، به اين معني كه بگوئيم چنان خود ميرز عباس، هر شخص محترم پول اينجا است كه ما مي 

داري را حترام مي كرد و هر ساعت برايش لوح مي فرستاد و او را خيلي وقر وعظمت مي داد، ولي بهائي بدبخت الت و 

تأثيرات معجزه انگشتر اسم اعظم ميرزا هم لوت را هم اعتنائي نمي كرد ، بلكه جواب مراسالتش را اغلب هم نمي داد، 

براي ارباب جمشيد ظاهر مي شود كه او زنده بماند واز پرتو او به طور مستقيم و غير مستقيم خداي عكا استفاده كند، 

اما براي آن پيشخدمت بهائي بي چيز تاثيرش آن بود كه او ومثل او معوم شوند؛ مبادا يك وقتي از غايت فقر و فاقه براي 

 طلب روزي خود به خدا و يا امين خدا ملتجي شود.

.ق وبائي در همان اوقات مرد واسم اعظم و انگشتر او تأثيري در مرض خودش ننمود و ه 6190اما خود ميرزا در سنه 

 باالخره سرير الوهيت را خالي فرمود و بهائيان بدبخت را بدون خدا گذاشت!!

وردن مقدار زيادي شربت اسم اعظم و تربت روضه ميرزا وروشن كردن وهمچنين علت مردن ميرزا مؤمن كاشي، باخ

شمع روضه ميرزا سربالين او واستعمال موهاي ميرزعباس] شعرات مبارك[ ونيات تبرك شده حيفا و مانند آن، چون از 

 عهده نگارنده خارج است ،حدس او را به خوانندگان محترم واگذار مي كنيم.

دانند وهنوز به كرامت و پيش گوئي ميرزا عباس دلبستگي دارند؟! وحال آنكه مي بايد اين  شگفتا بهائيان اينها را مي

اندازه هشيار و بيدار شوند، بشريكه اين همه جنايت كند وهزاران فتنه و فساد انجام دهد، براي آنكه نام مفتي بخورد و 

اي ميل نفساني چنين بشري تغييرتي در رياست سرشاري نمايد ،خدا نمي شو داراي صفات يزداني نيست.وخداوند بر

 اراده خود وكارگيتي ندهد. اين بشر پيش آمد رانميداند تا پيش گوئي كند.

 كي تواند كه شود هستي بخش    ذات  نايافته  از هستي   بخش 

 ) از هفت اورنگ جامي( 

وت رسيدند. عجب اينجا استكه ثراز روزي كه بهائي پيدا شده ،تاكنون يكي دو نفر به ثروت مختصري بر سبيل تصادف 

آنها اعظم معجزات ميرزا و ميرزا عباس محسوب شد. بلكه در مقام تبليغ واضالل نفوس، ثروت آنها را يكي از معجزات 

بيّنه واضحه ميرزا مي شمردند. ولي هزاران كس كه به واسطه شومي ونكبت اين اسم با خاك يكسان شدند، از معجزت 

 ميرزا شمرده نمي شود!

از اشخاصي كه بايد به معجزه ميرزا به پايه سلطنت رسد ويا بنابردعاهاي ميرزا عباس سربه فلك رساند،  یكی دیگر

ميرزا اسداهلل خان وزير اصفهاني بود. اين آدم يكي از آن بهائيان صادق ساده بود كه به شهادت همگي بهائيان به خدا و 

ياد از دارائي خود را در اين راه ميرزا تلف نمود. چه دستگيري ها كه از بنده، خيلي خدمت ها كرد . ودر حقيقت مبلغي ز

بهائيان نمود وچه مبلغ ها كه براي خود ميرزا و ميرزا عباس مي فرستاد. وقلعه عكا را به اندازه اي كه درخور قدرت و 

تي ارتقاء جويد، كارش به جائي استطاعت او بود نگاهداري ميكرد. معهذا در عوض آنكه بركاتي به او نازل شود وبه درجا

كشيد كه باالخره خانه نشين شد وباقي كار گرديد. وعاقبت االمر با صد هزار تومان قرض از جهان رفت و امروز فرزندانش 

با پريشاني وسختي زندگي مي كنند. ويكي از پسرانش در اصفهان مدير روزنامه اخگر است. شايد به واسطه باقي بودن 

رزا نتواند آن روزنامه را مرتبا اداره نمايد. ولي برعكس برادر زنش ميرزا اسداهلل مبلغ كه مطالب را فهميد آثار معجزات مي

و دانست كه دين، دين پول و خدعه و فريب است، با پسر و داماد خويش از اين كيش برگشتند و برحسب نفرين ها و 

ي ساقط گردند، اكنون در كمال وسعت و راحت در وعيدهاي ميرزا عباس مي بايست با خاك يكسان شوند و از هست

 امريكا زندگاني مي كنند.
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از اشخاصي كه مشمول بركات وعنايات ميرزا عباس واقع گرديد، حاج ميرزا عبداهلل صحيح فروش بود؛  یكی دیگر

دمت ها نمود تا مشاراليه از تجار آبرومندي بود كه خيلي در امر بهائي جان فشاني نمود وزحمت ها كشيد و صادقانه خ

 باالخره دعاهاي معكوس ميرزا عباس وي را به خاك ذلت انداخت و از هستي ساقط كرد.

از اشخاصي كه بايد به صريح وعده هاي ميرزا عباس با دولت و نعمت الي االبد هم آغوش باشد؛ احمد اف  یكی دیگر

به كيسه ميرزا عباس رفته بود ودر همه جا ذكرشان  ميالني بودند؛ كه از تجار معتبر پولدار و چندين هزار تومان پولشان

بود) ودر لوحي مخصوص وعده داده مي شود كه بركت در اين خاندان مقدر است( به كلي ورشكستند و نوه همان حاج 

 احمد ورشكسته، امروز در تبريز فعلگي و خشت زني مي كند!

مبتال گرديد، ميرزا عبدالكريم اردبيلي بود كه براثر از اشخاصي كه به نكبت دعاي بركت وخير ميرزا عباس  یكی دیگر

دعاهاي ميرزا عباس درباره مشاراليه ،عالوه از آنكه ورشكست شد و به كلي بدبخت شد، فالج هم گرديد. گويا دعاي 

 ميرزعباس درباره آن بيچاره از صميم قلب بوده است!

ظر ميرزا عباس  بودند و مشمول عنايت او گرديدند، از كساني كه به پاداش خدمات خودشان خيلي منظور ن یكی دیگر

سادات افنان شيرازي بودند كه از خاندان وكيل الدوله ومنسوب به اصل شجره بودند وچه خدمت ها نمودند وچه صداقت 

ها بروز دادند! حتي مشرق االذكار عشق آباد به سعي و اهتمام وكيل الدوله درست شد، معهذا در عوض آنكه دعاهاي 

ر ميرزاعباس تأثيري كند وآن خانواده را به اوج رفعت و عزت و دولت برساند، روزبه روز نتيجه معكوس مي دهد و رو خي

جلد چنانكه در -به زوال واضمحالل مي روند، وبا اينكه ميرزا عباس توليت) بيت اهلل( خانه شيراز را بدانها واگذار فرمود

د وعده هاي ميرزا كه عنقريب امر بهائي جلوه كند و زائرين امريكا و اروپا و آن بيچاره ها هم به امي -اول اشاره كرديم

افريقا وساكنين مالء اعلي به زيارت خانه خدا مي آيند و شما را مستغني و دولتمند مي كنند نشستند واز تجارت و كار 

 ز رو به فنا و نقصان رفتهدست كشيدند، باالخره هنوز نتسجه مطلوبه كه حاصل نشده سهل است، اندوخته حضرات ني

وبعيد نيست كه حاال به اميد موهوم آنكه پيراهن كهنه ميرزا عباس رادو مليون بفروشند و يا جبۀ مبارك خود ميرزا را 

 پنج مليون بفروشند ويا عباي موهوم باب را ده مليون بفروشند نشسته اند!!

گرديد كه بركت و رونق گيرد و تعالي وترقي جويد،  از آنهايي كه مورد دعاهاي صريحه ميرز عباس واقع یكی دیگر

شركت جديده طهران بود كه براثر همان دعاو پيش گوئي ميرزا عباس ورشكسته شد وقريب هشت هزار تومان مال 

مردم را تلف نمود. وعجب اين است كه كاركنان وشركاء آن شركت، همگي الي االن در كمال سختي و مذلت مبتالهستند 

 نتقل و متذكر نگرديده اند.وهنوز هم م

از اشخاصي كه ملحوظ لحاظ مبارك گرديد و مورد عنايت بي نهايت ميرز عباس بود، شيخ كاظم سمندر  یكی دیگر

قزويني است كه از مشاهير متمولين و محترمين بود و در راه ميرزا خيلي خدمت ها  وفداكاري ها كرد. حتي دخترش را 

 طراز اهلل پرش نيز محض اجراي كلمه ميرزا دختر خودرا به يهودي هاي همداني داد. تقديم پسر ميرزا نمود و ميرزا

 «فمن   يشابه   ابه   فما   ظلم   بابه  اقتدي   عدي  في الكرم» 

وخود ميرزا طراز اهلل چقدر مورد الطاف  وعنايات ميرزا عباس واقع شده، كه اگر كسي الواح او را ببيند كه چه تعريف ها 

عباس از اونموده و چه وعده هاي بركت آميزي به اوداده است. در بحر حيرت و شگفت فرو خواهد شد! كه چنان ميرزا 

خوشبختانه آن وعده ها نتيجه معكوس داده است به طوري كه همين شخص با آن خط شيرين وامالء نمكيني كه دارد، 

ي دهند، ولي در نتيجه خدمت خود و پدرش و براثر در هر گوشه بخواهد مستخدم شود، اقال ماهي پنجاه تومان به او م

 تومان استخدام شدم است. 62دعاهاي ميرز عباس در حجره شخص گمنامي ،ماهي 
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از آنان كه به شومي دعاي ميرزا عباس ومعجزه ميرزا دچار وگرفتار شد، حاج ميرزا حسن خراساني بود؛ كه  یكی دیگر

تي در حقش از قلم ميرزا نازل شد كه براثر معجزه ميرزا در اواخر ايامش در مصر چه خدمت ها به ميرزا نمودوچه بركا

 عالوه از آنكه مفلس گرديد، براثر افالس، جنون نيز عارضش شد ودر كثافت خودش مرد!

از آنهائي كه مشمول معجزات و دعاهاي خير ميرزا عباس واقع گرديد، ميرزا حيدر علي اسكويي بود كه از  یكی دیگر

 ورشكست شد وباالخره اجير ومزدور حضرات گرديد كه ماهي مبلغي بگيرد وبراي حضرات تبليغ كند!  تجارت خود

 قهاریت ميرزا، یا نفرین هاي معكوس!

آري، همان طور كه خوش آمدگوئي هاي ميرزا عباس اتفاقا همه معكوس واقع گرديد و اسباب نكبت و ذلت آن بيچارگان 

ين كرد واو را به ذلت كبري و رسوائي بي منتهي وعيد داد، برعكس شد وآن شخص شد، همين طور هم در حق هر كه نفر

 مقهور و مغضوب، عزيز تر و مهم تر شد.

يكي از اشخاصي كه مقهور ميرزا عباس واقع گرديده كه صريحا بي اعتباري و رسوائي او را وعده مي دهد، آقاي ارباب 

 ت.كيخسرو وكيل مجلس شوروي و رئيس مباشرت مجلس اس

 
گويا آقاي ارباب كيخسرو مانند ارباب جمشيد به حضرات رو نداده بود و اعتنائي به آنها نمي كند. وبه عالوه زردشتيان 

را آگاهي و پند داده كه آئين ميرزا آئين درستي نيست. واين آئين گذار، دشمن بشر است. وهر چه ميرزا عباس به 

نمود بلكه او را بفريبد، ممكن نشد. باالخره در يكي دو مقام از سوء ذلت وفقر وفالكت آتيه او خبر دسائس و حيل، سعي 

داده ورسوائي او را بشارت مي دهد. واكنون يك لوح ميرزاعباس را كه حاوي آن پيش بيني است، ذكر مي كنيم؛ سپس 

 در اطراف او مذاكره مي نمائيم:

د عليه بهاء اهلل االبهي اي ثابت بر پيمان، نامه شما رسيد؛ مشيرالممالك يقين بود جناب حاج آقا محمدعالقه بن -طهران

كه مورد تقمت و عذاب شديد خواهد شد وشما آرزوي آن داشتيد كه به زودي اين عقوبت حصول پذيرد. حال خداوند 

يرزا داود عنود به جزاي مقتدرآن شخص جسور رامقهور نمود و آن ظالم غدار را مجازاتي آبدار فرمود. وهم چنين م

اعمال خويش رسيد. و مجازات شديدديد. در قعر سعير مقر گزيد وآنچه اندوخته بود نيز تاالن و تاراج شد. وهم چنين 

رسوائي كيخسرو كرماني، آن نيز اگر اندكي هوش ودانش داشت، البته متنبه و متذكر مي شد كه اسباب خدائي بود.) 

سه معجزه كه حاج آقا محمد پيدا كرده وبه موالي خود نشان داده؛ گواهي مي دهد يكي را  الخ( در اين لوح ميرزا عباس
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كه داود عنود باشد، نمي شناسم و نمي دانم چه بوده، اما دو تاي ديگر يكي مشير الممالك يزدي در هنگام نوشتن اين 

 نامه تاكنون كه فزون از بيست سال است هنوز زنده است.

يزد زندگاني مي كنند. گويا درآن اوقات چهار روزي از كار افتاه است كه ميرزا عباس قلم به دست وبستگانش در ماليه 

 مي گيرد وكرامت و معجزه خود را ذكر مي نمايد!

ديگري هم ارباب كيخسرو است كه از آن روز الي كنون، روز به روز وجاهت ملي او زيادتر وبحمداهلل نزد كل محترم تر 

ر آن روز شخصي گمنام بود، مروز مردي معروف و محترم است .اگر آن روز يك مرد عادي بود، امروز شده است . بلكه اگ

يك مرد برجسته دولت وملت است. وهمانا اين حسن اقبال به واسطه نفرين معكوس ميرزاعباس استقبال نموده است 

عزيز فرموده و بيشتر خدمات قانوني مملكت كه بيست سال است روزبه روز ارجمندي او افزوده و وي را در ديده ايرانيان 

 به دست وي انجام مي گيرد. 

وشايد ميرزا عباس] عبدالبهاء[ موقعي كه پسر ارباب كيخسرو در راه شيراز به تير خطاي ناگهاني وگرفتار وكشته شد، 

باب را هم براي خود نرم اين قضيه را به رسوائي ارباب تعبير كرده، كه خود را داراي كرامت وانمود كند. وشايد دل ار

نمايد. ودر هر جا اين سخن منتشر شد ، مردم زردشتي از باطن او بهراسند و با او ضديت نكنند. واين تيري به خطا است 

 كه از خطاي تيري كه پسر ارباب درگذشته ، معجزه براي ميرزا ثابت شود.

شبختانه او بهائي بود، معهذا طعمه گلوله خطا گرديد و زيراعلنا نظير اين ، براي گودرز كرماني در قزوين رخ داده و خو

عجب اين است كه ميرزا عباس او را جزو شهدا سبيل خود محسوب مي كند! و چنين زيارت نامه برايش مي نويسد: 

سي رمناجات در حق من استشهد في سبيل اهلل جناب آقا گودرز عليه بهاء اهلل االبهي هواهلل پروردگار ! گو درز پا -طهران

خفته بود بيدار شد؛ بيهوش بود هوشيار گشت. شهوار لشكر آزادگان شد و در پهن دشت كرمان و طهران سمند جان 

فشاني بتاخت تا آنجا كه مي گويد اي پرورگار! اين خون پاك را در راه خود بپذير و در جهان باال اين جان را تابناك كن. 

 ليه البهاء االبهي ع ع توئي مهربان وتوئي بخشنده و جان و روان. وع

دراين قضيه ،خود پارسيان مي دانند كه گودرز آدم گمنامي بود وبه تير خطا گرد ،گرفتار گرديد. ويك دو روزي هم دروغ 

يا راست، با بهائيان مراوده داشت. آيا كشته شدن به تير خطااگر جزو شهداي راه ميرزا عباس محسوب شود، حق ندارد 

كشتگان ميدان جنگ بين المللي را جزو شهداي راه ميرزا براي مبتديان ذكر كند و بگويد  آن مبلغ زردشتي، جميع

 هشتاد هزار نفر در اين راه جان داده اند!!

آيا حق ندارد، ولي امراهلل، جاي نشين ميرزا، آن شخص بيچاره امريكائي را كه چهار سال قبل در ايران كشته شدوابدا 

 نشنيده بود، جزو شهداي حقه خود محسوب كند؟!شايد اسم بهائي ويا بابي را 

 طبيب حاذق بایدعلت مرض را رفع كند

اگر به حقيقت بنگري و علت فجايع و جنايات را تعقيب نمائي و باعث و مؤسس و ام الفساد را به دست بياوري، خواهي 

اب و ميرزاي نوري] صدراعظم يافت كه نه تنها كشته شدن آن شخص امريكائي به واسطه احداث فتنه وفسادي بود كه ب

وقت[ در ايران برپا نمودند، بلكه اغلب ترورها و قتل ها و خونريزي هاي يزد وعراق و زنجان وتبريز و اصفهان وغيره، به 

واسطه بذر نفاق و اختالفي بود كه براي هوس خدا شدن ميرزا ]حسينعلي نوري جاسوس [ در قلوب صاف ايراني كشته 

ش خصومت وكدورت وخشم وغضب را ميرزاي نوري چنان در قلوب برافروخت، كه هر بي گناه بي شد. وبه باالخره آت

خبري نيز درآن آتش سوخت. اين است كه امروز در بالد متمدنه، هر قتلي واقع شود، ولو به مباشرت شخص معيني آن 

واقع گردد و خودقاتل اقرار كند، قتل واقع گردد وخود قاتل اقرار كند، مستنطق و مدعي العموم شخصي معيني آن قتل 
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مستنطق و مدعي العموم تحقيقات مي كنند تا مسبب را پيدا كنندو فالسفه وعقال و دانشمندان ، امروز در صددند كه 

 اسباب مسببه قتل و فساد را معدوم كنند وآن علت اصلي را ريشه كند نمايند.

مي دهند كه آن را از ظاهر جسم وبدن مرتفع كند، بلكه طبيب حاذق به بثورات] جوش ها، لكه ها[ سفليسي اهميت ن

مداواي اصلي مي كند كه علت العلل را معالجه نمايد . اگر يك بثره ] جوش، لك[ را معالجه كند وبه دفع اصل مرض 

 نپردازد ، شايد بثره هاي ديگر پديدار شوند.

ميدوارم همين امراض حاصله را به داوري سريع اين است كه نگارنده نيز نظر به همين مقصود، قلم به دست گرفته وا

االثر بيان و تبيان و بينه وبرهان، مرتفع كنم. وهيكل انساني را از اين ميكروب هاي موذيه اجتماعي ، پاك ومقدس 

در است كه سوره انفال. ماجراي عزوه ب 24بخشي ازآيه «) لِيُهلِك مَن هَلَكَ عَن بَيِنه وَيَحيي مَن حيً عَن بَيّنَه» گردانم.

تا هر كه هالك شدني است هالك شود وآنكه اليق » خداوند مؤمنان را به فرشتگان مدد داد تا بركافران پيروز شوند 

 «(زندگي است زنده بماند.

 ناصرالدین شاه

وديگر از اشخاصي كه مغضوب غضب ميرزا بود و وعده هاي شديد در ذلت و سوء عاقبت او داد، ناصرالدين شاه بود كه 

تفاقا در ميان سالطين جهان كسي كه به عيش و عشرت ايامي را زندگاني نمود او بود. واز قضا در موقع مرگ هم به ا

گلوله ميرزا رضا دفعتا جان داد كه ابدا در اين جهان صدمه ورنجي نديد؛ زيرا اگر ناصرالدين شاه به مرض حصبه مي مرد 

لم به دست مي گرفت و ناخوشي و رنج بردن و درد كشيدن ناصرالدين وده بيست روز در بستر مي خوابيد، ميرزا عباس ق

شاه را بر روي قلم مي آورد وبا وعيدهاي ميرزا تطبيق مي نمود و براي گوسفندان وقوع وعود) آلهيه( ميرزا را اثبات مي 

 فرمود. چنانكه اين كار ورفتار را درباره تزار نمود.

سخط و غضب ميرزا گرفتار گرديده بود و خودم از چندين مبلغ شنيده بودم  وديگر از اشخاصي كه به زعم بهائيان به

ودرچندين محفل ذكرش را شنيدم، حاج معين السلطان كنوني وحاجب الدوله سابق بود كه بهائيان مي گفتند پس از 

خفه نمود!! خدا آنكه حاجب الدوله ورقاء را كشت، وقتي كه آمد سرسفره شام بخورد، ته ديگ در گلويش ماند واو را 

گواه است چندين مرتبه من اين معجزه را از مبرزين بهائيان شنيده بودم و يقين كردم كه چنين تصادفي واقع شده؛ 

ولي در عين حال باز به مبلغين بهائيان مي گفتم كه اين عالوه ازآنكه انتقام الهي نيست، بهترين طرز اسباب موت است 

اينطور جان بدهد، يعني در سرناهار يا شام كه عين آسايش و راحتي است، بدون  و خيلي سعادتمند است. كسي كه به

اينكه سابقه مرض ويا كسالتي درآدم پديدار گردد، در عين غذا خوردن جان تسليم كند. ويا براي اكمال جشن قرن 

وي  ناگهاني تيري بهپنجاه ساله خود در نهايت خوشي و مسرت با كوكبه سلطنتي براي زيارت حضرت عبدالعظيم رود و

اصابت كند وروح را از كشيدن بارتن آسوده نمايد. معهذا در جواب مي گفتند كه خير، اينها قهر الهي و عذاب آسماني 

است كه ناصرالدين شاه وحاجب الدوله براو مبتال شدند. تا پس از چند سال ديگر از فضاي نگارستان عبور مي كردم، 

خص را كه روي صندلي نشسته، مي بيني؟ گفتم: بلي. گفت: او حاجب الدوله... است. يك نفر بهائي به من گفت آن ش

گفتم شما بهائي ها كه مي گفتيد لقمه اي گلويش را گرفته، خفه اش نموده. گفت: خير: اين همان است و فعال ملقب به 

بات دروغگويي ميرزا در محافل معين السلطان است. گفتم: سبحان اهلل! شما چه مردم دروغگويي هستيد؛ آنجا براي اث

و مجالس اين بيچاره را نزد مبتديان، مرده پوسيده چندين ساله معرفي مي كنيد واينجا كه اين پير مرد نشسته وكسي 

را نيازرده، بدون جهت به او فحش مي دهيد. باري، پس از آنكه اين مطلب را از آن شخص شنيدم، در مقام تفحص حال 

جزه ميرزا صدق نبوده و فقط در افواه گوسفندان افتاده است. واكنون هم آن شخص نازنين زنده برآمدم، ديدم اصال مع

 و در قيد حيات است. وعالوه از نعمت ودولت، شش پسر رشيد نيز دارد.
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ويكي ديگر از اشخاصي كه به وعده صريح ميرزا عباس مي بايستي نعمت و بركت شامل حالش گردد، زين العابدين پسر 

مد كفاش يزدي بود؛ كه در نتيجه آنكه پدرش كشته راه ميرزا شد و خود به شهيد زاده معروف بود، براثر دعاوي حاج اح

ميرزا عباس، زنش در عشق آباد ديوانه شد وهستيش سپري گشت وخودش در طهران از غايب فقر و فاقه از گرسنگي 

 جان داد!

به معجزه و بركات ميرزا عباس مبتال شد ، سلطان السادات ويكي ديگر از اشخاصي كه دچار نكبت اين امر گرديد و 

عراقي بود؛ آن بيچاره از خانواده اصيل و نجيب در عراق بود وبراثر دعاي ميرزا عباس، مشاراليه به مرض جنون مبتال 

 گرديدوبه همان مرض از دنيا رفت!

واز ميرزا عباس به او خيلي بشارت ها داده شده يكي ديگر از ايادي امراهلل كه به درگاه ميرزا خيلي خاضع و خاشع بود 

بود، به يك مرض متعفن بدي گرفتار شد وتقريبا يك سال مبتال بود. كه خدا گواه است يك روزنگارنده به اتفاق ديگري 

براي عيادت به منزلش رفتم ونگاهم كه به چشم كثيف قي آورده ي معيوب آن بيچاره افتاد، چنان احوالم منقلب شد 

صف ندارد. وآن شب را از حال تهوع شام نخوردم. واز آن تاريخ الي كنون هر وقت آن منظره به خاطرم مي آيد باز كه و

 احوالم منقلب مي شود وحال تهوع دست مي دهد.

ويكي ديگر از آن اشخاصي كه مشمول عنايات بي نهايت بود، سيد اسداهلل قمي بود كه هر كس الواح او را ديده باشد ، 

د نگارنده چه مي گويد، معهذا عاقبت كارش به بدختي وجنون رسيد وبه طوري ديوانه شد كه مدت ها ميزبانش مي دان

كه آدم كريم النفسي است، در زحمت وعذاب بود. وباالخره از معجزه ميرزا با ذلت بي منتهي به درد جنون فوت شد وآن 

با  را واگذاشتن، مؤلف« ترك» را تقوا معني كرده اند و« يتق»نسبت هايي را كه به سيد اسداهلل مي دهند كه تقي ترك) 

ه آقا شبان» توجه به معناي اين دو واژه تفهيم كرده اسداهلل قمي بي تقوا بوده چنانكه در انتهاي همين ماجرا مي آورد:

م و ميرزا يعني خواست با او جمع شود.( وغيره را هميشه داشت، منحصر به او نيست؛ ميرزا محر« گريبانم را گرفت

مهدي آقا نيز با او در آن اعمال هم مسلك بودند. حتي يك نفر بهائي يهودي همداني كه اكنون در طهران است، برايم 

نقل كرد كه ميرزا مهدي آقا شبانه گريبانم را گرفت! والحال هم سيد عباس خراساني به همان روش و خيال در ميان 

 حضرات وارد وتبليغ مي كند! 

 

 ور فروشدوبرادر بل

دو برادر بلور فروش در كاروانسراي وزير نظام بودند كه چهارده سال قبل هر دو بهائي شدند و هر دو محافل رسمي 

بهائيان عضويت داشتند. پس از چند سال آن برادر كهتر، مطلب را فهميده و برگشت و آن برادر مهتر، به عقيده خود 

ا هم براي ميرزا عباس مي فرستاد. تمام بهائيان منتظر بودند كه از معجزه باقي، بلكه شديدتر و مبرم تر گرديد. وپول ه

ميرزا، اين برادر كوچك كه برگشته، به ذلت و نكبت مبتال شود وزمين گير شود. وآن كه برادر بزرگ به عزت و شوكت 

ه اكنون به درشك رسد وسربه فلك اثير] عالي وبلند[ رساند. ولي افسوس كه قضيه معكوس شد. آن برادر برگشته،

شخصي سوار، و آن برادر بهائي چندين سال است به مرض جنون مبتال و دردارالمجانين محبوس است. نمي دانم بهائيان 

 اين معجزات پي در پي ميرزا را چرا متذكر نمي شوند!

 شكوهی شاعر

بدار و قصايد بي شماري كه در يكي ديگر از اشخاصي كه مورد معجزات ميرزا واقع شد، وصله] پاداش، جايزه[ اشعار آ

وصف ميرزا و ميرزا عباس ساخته بودگرفت، شكوهي شاعر بود كه اگر بر سبيل تصادف به سلطنت مي رسيد، در الواح 

او شايد چندين عبارت صريح غيب گوئي ميرزا عباس را ثابت مي نمود، معهذا تادر قيامت حيات بود به ذلت و مسكنت 
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ر كه او را مي ديد، يكي از گداهاي پست تصورش مي كرد . وباالخره در سال مجاعه) گرسنگي( مي گذرانيد. به طوري كه ه

در باالخانه متعلق به يكي از دكترهاي بهائي، از گرسنگي جان داده ونعش او هم تا يك روز مانده بود كه به توسط 

 كميساريا) كالنتري، شهرداري( به خاك سپرده شد!!

 معتمدالدوله گرجی و باب

اين مسئله مسلم است كه معتمدالدوله ارمني نژاد حاكم اصفهان، باب را فرستاد از شيراز به اصفهان آوردند ونخست او 

را با علماء اصفهان مجتمع نمود وچون ديد علماء او را مجاب نمودند وطرفداري و پذيرائي باب اسباب هيجان عمومي 

ب پذيرفت و او را در روز روشن تبعيد نمود. وليكن در شب تار او را است، برحسب ظاهر در خواست علماء را از تبعيد با

شش ماه او را مخفي در خانه اش نگاهداري كرد . تا وقتي كه خودش فوت نمود، گرگين خان  به خانه خود معاودت داد و 

ات باب فرض مي كنند و برادر زاده اش قضيه را به حاج ميرزا آقاس راپرت ) گزارش( داد واين قضيه را بهائيان از معجز

مي گويند باب چنان روحانيتي داشت كه شخص گرجي ارمني يعني معتمدالدوله به آن مؤمن شد وحتي مي خواست با 

دولت بجنگد و باب اجازه نداد. ودراين خصوص هم ميرزا خيلي رجزها خوانده و معتمدالدوله را از مؤمنين خاص باب 

دوله گفته است. وميرزا عباس نيز در الواح خود خيلي توصيه كرده كه معتمدالدوله شمرده و زيارت نامه هم براي معتمدال

 را در قم زيارت كنند. وبهائيان نيز هر كدام به قم بروند. به طور قاچاق زيارتي از معتمدالدوله مي كنند. 

ظور و ي با باب مبني بر چه مناينك نگارنده براي آنكه كامال قضيه را اثبات كنم كه ماليمت و مسالمت معتمدالدوله گرج

سياستي بوده است. ناگزيرم شرح اجمالي از روش اجتماعيه وفكريه و اخالقيه ارامنه را در مملكت ترك و ايران بنگارم 

تا معلوم گردد اگر معتمدالدوله ارمني هم ريشخندي از باب كرده است، مبني برچه سياست و مبتني بر چه منظوري 

 و موفق نشده است.بوده كه خوشبختانه بد

البته مي دانيد كه قرن ها است ارامنه در مملكت ترك، چه انقالباتي كردند وچه نهضت ها نمودند و چه اجتماعات سريّه 

برضد دولت هاي وقت نموده، كه باالخره دولت وملت ترك با ارامنه خيلي دشمن شدندوخونريزي هاي زياد واقع گرديد. 

الدي، ارامنه كه درمملكت ترك ساكن بودند، حكومت نسبت به آنها با طرز خوبي معامله وبا اينكه در قرن چهاردهم مي

مي كرد و پيوسته امور اجتماعيه ومليه و دينيه آنان را محترم مي دانست وهر اسبابي را كه موجب ترقي اجتماعيه و 

 فكريه آنها بود، جدا تقويت مي كرد.

اتح پس از فتح اسالمبول كه پايتخت خود را از آناطولي به اسالمبول ميالدي سلطان محمد خان ف 6216حتي در سنه 

قرار داد، به لطف مخصوص با ارامنه رفتار نمود. وقوانين بسيار در ترفيه ) آسوده كردن،در رفه و آسايش قرار دادن( 

داد كه مفتوح شود. ميالدي حكومت ترك مجلس عمومي ملي ارامنه را اجازه  6119احوال ارامنه صادر فرمود. ودر سنه 

 ونهايت همراهي را با آنها مبذول مي نمود.

معهذا ارامنه روش فكري و سياسي خودرا درباره دولت ترك تغيير ندادند و مجامعي بر ضد دولت به اسامي خيريه از 

تشكيل دادند.  قبيل) داشنا گسيون( و )خنچاق ( و )رامقادار( و )راغاز ميال خنچاق( و) باره قور زاغان ( و )مياسيال(

واغراض سياسي خود را تعقيب نمودند كه باالخره اسباب كدورت دولت وملت ترك گرديد . وشد آنچه شد وهر كه 

بخواهد بدين قضايا كامال واقف شود، كتاب )ارمن قوميته لو نيك آمال و حركات اختالفيه سي( را كه به تركي تأليف ودر 

و اما روش وسلوك ارامنه در مملكت ايران ، با اينكه ازعهد صفويه به اين طرف  مطبعه اورخانيه طبع شد، قرائت نمايد .

چقدر مالطفت ها ازحكومت ايران به آنها شده است وشاه عباس صفوي را از جلفا به اصفهان آورد و جلفاي اصفهان را 

همچنين از آن تاريخ الي  براي آنها ساخت وآنان را مسكن و مأواي داد وهمه طور مساعدت ها در حق آنها فرمود. و

كنون، خصوصا در عهد قاجاريه به مشاغل دولتي اعم از كشوري و لشگري وارد شدند، در هيچوقت امتحان خوبي ندادند. 
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وشايد بعضي باريك بينان يكي از عوامل مهمه جنگ روس با ايران و باالخره تسليم داشتن مملكت قفقازه و ده كرور) 

هزار( پول را همين ارامنه بدانند. زيرا، وقتي كه كيناز بخشكوف، ايلچي روس در سلطانيه واحد شمارش، معادل پانصد 

به دربار فتحعلي شاه آمد و تخت بلور را از طرف امپراطور نيكال آورد ودران موقع علماء نيز به اردوي دولتي ورود نموده 

نيفتاد، تا باالخره خاقان مغفور به جهاد كردن خود بودند و هر چه راايلچي اصرار كرد واز صلح وسالم سخن راند، مقبول 

را مأمور و مجبور دانست؛ و پس از بطشي يسير ) حمله اي آسان( به خساراتي كثير، دولت وملت ايران مبتال شده 

،معاهده تركمان چاي در شانرده فصل كمرشكن به ضميمه نه فصل عقد تجارتي ديگر كه سخت تر از آن شانزده فصل 

ضمن كاپيتوالسيون بود، منعقد گرديد. قفقاز به ضميمه ده كرور تومان تقديم دولت روس نمودند. در سال بعد بود و مت

ژنرال گريبايدوف خواهر زاده مارشال بسكويج كه در هنگام انعقاد صلح ما بين دولتين ايران وروس حاضر و در اصالح 

بد سلوكي را گذارد! ودر حقيقت مقاصد ديرينه ارامنه را ذات البين مصر بود به سفارت روس مأمور ايران شد و بناي 

اجرا نمود. مثال يعقوب ارمني را كه كلي مال دولت را خورده بود، بنابرفصل سيزدهم عهد نامه آزاد ساخت. و نسوان 

ارت اسگرجيه كه به طيب خاطر مسلمان شده بودند و سال ها بود كه معقوده مسلمين و صاحب اوالد شده بودند، به اسم 

 از شوهران خود گرفت.

وچون اين روش و اعمال برخالف حق و حقيقت بود كه به تحريك خود ارامنه واقع مي گرديد، سبب انزجار  قلب ملت 

ايران شد كه به قيادت ميرزا مسيح مجتهد ، ] از روحانيون برجسته وصاحب نفوذ تهران پدر حاج ميرزا عبداهلل تهراني 

اقامه جماعت مي نمود[ صدهزار نفر اجتماع نمودندو دولت نتوانست از آنها جلوگيري كند. كه در مسجد جامع تهران 

همين كه براي اينگونه مؤاخذات به دور خانه گريبايدوف آمدند، او نيز سنگر بست و طفلي چهارده ساله را بدون تقصير 

ديگر را مقتول ساختند. و ملسوف نايب اول  هدف گلوله قرار داد كه مردم ريختند و با هشتاد نفر تلفات سفير و سي نفر

سفارت كه زنده ماند وجاني به در برد، تقصيرات همان ايلچي را تصديق نمود وبه تفليس و پطروگراد براي ايضاح]روشن 

كردن[ قضيه رفت؛ وحق وحقيقت و غرض ورزي سفير وافساد ارامنه را شهادت داد. وبدين واسطه رفع اشتباه از دربار 

د شد. وخسرو ميرزا فرزند نايب السلطنه و محمد خان زنگنه اميرنظام وچند نفر ديگر براي استرضاي خاطر پطروگرا

 دولت روسيه به پطروگراد رفتند ودولت روس هم يك كرور از ده كرور غرامت جنگ را بخشيد.

اصد خود را اجرا نمايند. ودر غرض آن است كه ارامنه در ايران نيز امتحانات خوبي ندادند و پيوسته در نظر داشتند مق

از ارامنه ي ترك، نزديكي شهر گنجه متولد شد و پس از آنكه به حد رشد رسيد، « ) يپرم» نهضت اقتصاد مشروطيت نيز

به دسته هايي از شورشيان ارمني كه در نظر داشتند به خاك عثماني بروند، پيوست. ولي مأموران سرحدي روسي او را 

ق به  6161ريه فرستادند. يپرم پس از مدتي از سيبري گريخت و به ژاپن رفت واز آنجا در سال دستگير كردند وبه سيب

 ايران آمد.

ق به تبريز واز آنجا به قزوين ورشت رفت . در  6160وي ابتدا در قراچه داغ به آموزگاري مشغول شد و سپس در سال 

 گرديد. « داشنا كسيون» ه نامرشت به كوره پزي وبنائي پرداخت . ضمنا وارد جمعيت ارامنه ب

ق زماني كه در گيالن شورش پديد آمد، از طرف جمعيت مزبور، مأمور همكاري با انقالبيون گرديد وبا  ه 6141در سال 

را تشكيل داد. همين كه سپهدار « ستار»عبدالحسين معز السلطان) سردار محي( وعلي محمد تربيت، كميته پنهاني 

نسبت به مشروطيت اعالم داشت، فعالتي هاي كميته ي ستار را علني كرد وچون مشروطه  تنكابني وفاداري خود را

خواهان بر رشت مسلط شدند، يپرم روانه تهران گرديد. پس از فتح پايتخت ،يپرم به رياست شهرباني منصوب گرديد.او 

ت؛ حتي به سربازان ارمني دستور در شهادت آيت اهلل العظمي شيخ فضل اهلل نوري، علم فقيه و مجاهد، نقش اساسي داش

داد پس از آنكه جسد شيخ شهيد را از چوبه ي دار پائين آورده بودند، برجنازه ادرار كنند. كه اين بي حرمتي ، تنها از 
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ق در قلعه ي شورجه همدان به قتل رسيد.( كه رئيس و صاحب منصب بود،  6119او برمي آمد و بس! سرانجام در شعبان 

 اوار بود عمل نكرد.به طوري كه سز

سرمار را به دست دشمن بكوب كه از احدي » غرض آنكه معتمدالدوله گرجي ارمني هم به قول سعدي كه مي فرمايد:

 «الحسنيين خالي نماند، اگر مار غالب آيد، از دشمن رستي واگر دشمن غالب شود، مار را كشتي.

مد شيرازي [ باب بود وتقويت كنند تا اختالفتي حاصل خياالتي داشت وآن اين بود كه دشمن اسالم را كه] علي مح

گردد. ودر اين اثناء ارامنه قوت گيرند. چه كه دشمن خود را اسالم مي دانست. وباب را مار؛ ومي خواست دشمن را بدين 

 سلوك ورفتار دچار مار كند و مار را پيچان به پيچندگي ابرار واخيار نمايد.

ن رأفت معتمدالدوله گرجي را مبني برحسن اعتقاد او به باب مي دانند. چنانكه وخيلي مضحك است كه بهائيان اي

مساعدت هاي بعضي از مأمورين انگليسي را به ميرزا عباس، مبني برايمان مكتومه آنان ويا معجزات معلومه اينان مي 

، وباالخره موفق گرديد و بدان دانند. حتي لقب سرّي را كه ميرزا عباس به چه وسيله ها از دولت  انگليس به دست آورد

لقب ونشان از طرف انگليس مفتخر و سرافراز گرديد و در حيفا خانواده ميرزا چسان جشن گرفتند وشادي و مسرت 

كردند ، كه الحمد اهلل معروف دولت انگليس شديم! وخود ميرزا عباس به طوري كه در همين عكس مشهود ومعلوم است، 

گردد. .وآن عكس ها را فوري به تمام شرق وايران فرستادند، كه الحمداهلل نشان سري و نشسته تا نشان، زيب پيكرش 

لقب سرّي از دولت انگليس براي ما امده! و در خانه هر بهائي اين عكس بود. وچون ما خواستيم در جلد اول اين كتاب 

اشتند به دست ما برسد، تاآنكه بعد از او را گراور كنيم و بهائيان طهران مطلع شدند، آن عكس را سانسور كردند ونگذ

طبع كتاب، از مراغه رسيد و اينقدر حضرات گوسفندند كه فكر نمي كردند نيكو نمي خواهد تهمت يا افترائي بزند. بلكه 

 مي خواهد عين حقايق را باز گويد وجلوس ميرزا عباس و جشن نشان سري را در افكار عمومي جلوه دهد. 

، راجع به ميرزا عباس است، نه راجع به نيكو. خوب بود ميرزا عباس] عبدالبهاء كه خود را خدا  واگر اين كار غلطي است

 مي دانست يا خدا زاده، اينقدر به ژنرال آالمبي اصرار نكند تا از دربار لندن لقب سرّي ونشان سرّي برايش بياورند.

 
ب سري و نشان سري از دولت فخيمه انگليس به بعضي از روحانيون اسالم در بغداد داده شد وچون آنها روحاني بلي، لق

بودند، قبول نكردند. ويا اينكه به بعضي از رجال مانند سردار ظفر بختياري داده شده است، معهذا آن شخص محترم 

چنين نشاني ممتاز نمي داند. اما] عنوان[ )سرّ عباس افندي(  ايراني اينقدرها افتخار ندارد وخود را از ديگران به واسطه

 در تمام دوائر دولتي حيفا و عكا منتشر بود.
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باري، سخن در اينجا بود كه ارامنه هر تشتت وتفرّقي كه در جامعه اسالم رخ دهد، اورا استقبال مي كنند. مثال اگر كسي 

ر مسلمين مي خواهم تشكيل بدهم، بديهي است كه ارامنه از او بگويد من بهائيم ودشمن با اسالم شده ام واقليتي د

 رضايت دارند و حتي المقدور حمايت مي نمايند. يعني اين قضيه طبيعي است وايرادي به ارامنه نيست.

اينجا است كه قدري حاشيه مي روم و مختصر اشاره مي كنم كه وقتي سيد ضياء الدين مصدر كار شد وخواست بلديه 

،اپيكيان نيز مصدر كار شد، فوري بهائياني كه از معارف اخراج شده بودند به روي كار آورد و به عالوه چندين تأسيس كند

 نفر ديگر را هم در بلديه وارد نمود. در صورتي كه هزاران نفر ديگر بالياقت تر بودند وحق تقدم داشتند.

 مكافات زهر یا انقالب فكر

 طبع  موافق  سبب  بستن  گفتار  شد  شد ناف  معطر   سبب  كشتن  آهو

يك جوان نازنين بهائي زاده كه سه سال در حيفا كاتب وحي ميرزا عباس بود وچندين سال هم مسافرت به عشق آباد و 

آذربايجان كرده بود، سال گذشته وارد طهران شد و نگارنده را مالقات كرد؛ ديدم كامال از دين آبائي خود استعفا داده 

پرسيدم: شما كه زائيده اين آئين و كيشيد و عالقه مند به اقوام خويش، چگونه از اين طريق آبائي ابا مي وبد مي گويد. 

كني وخداوندي ميرزا وميرزا عباس را حاشا مي زني؟ تو كه در روحاني ترين عائله بهائي هستي و سال ها چشمان فتان 

ت كه آب آن از بلندي فرو ريزد ودر غرفه ها روان باشد( ميرزا عباس را ديده و در كوثر تسنيم) چشمه اي است در بهش

 وجنت نعيم آرميده بودي به چه دليل آهووار رميدي وچراگاه خرافات واوهام را براي گوسفندان گذاردي ؟ 

گفت : شما مي دانيد كه من بهائي زاده و بهائي بودم و برحسب تربيت هائي كه در صغر سن از من كرده بودند، ميرزا را 

دا و ميرزا عباس را مهم تر وباالتر از همه انبياء مي دانستم، وقتي كه به حيفا رفتم، در سال اول، هر چه از خدعه و خ

مكر و حيله وفريب و بي حقيقتي از ميرزا عباس مشاهده مي نمودم. برخودم لعنت مي كردم ومعلومات خود را تكذيب 

خللي هست كه خطورات شيطانيه وتسويالت نفسانيه برمن مستولي مي نمودم وبا خود مي انديشيدم شايد در نطفه من 

مي گردد و حضرت من طاف حول االسماء اعني قصن اعظم عبدالبهاء را) ميرزا عباس( بشر به شرّ آويخته اي مي بينم 

را لعنت وآدم بي وجداني مالحظه مي كنم؛ از اين رو به استغفار ومناجات مي پرداختم و خود و مشاهدات و وجدانيتم 

مي نمودم . در سال دوم، ديدم استغفار ومناجات تأثير نكرده، وبلكه نيرنگ ها و خدعه هايش چنان مكشوف و واضح 

بود كه ابدا نمي شد محملي براي او قرار دهم، ويا دل را به نحو ديگر تسليت گويم، مگر آنكه تصديق نمايم برآنكه اين 

 آدم بي وجدان حقه بازي است. 

ين آدم روحاني بود وحقيقتا داراي عاطفه انسانيت مي بود وبه كالم خودش عامل مي شد، مي بايستي يار و چه، اگر ا

اغياري پديدار نگردد و بيگانه و آشنائي نمودار نشود. همه را دوست بدارد وبا كل مهربان گردد . نه آنكه ياري برگزيند 

واو را بيچاره نمايد. ومعهذا داش وار مانند لوطي هاي دوره قبل، و اغياري در نظر بگيرد و چنان به برادر خود ظلم كند 

 عربده بكشد و رجزها بخواند وبگويد:

 ز قعر  چاه   برآمد  به اوج ماه  رسيد  به كوري   چشم  هر ناقض   ناقص 

رض آنكه من غالب شدم، من قاهر شدم، من چنين شدم، من چنان شدم وميرزا محمد علي خانه نشين شد ، ذليل شد. غ

از اين عربده ها من فهميدم اين بساط لوطي بازي است، بساط روحانيت نيست. وبه عالوه خيلي خبط ها از ميرزا عباس 

 مي ديدم و به او مي گفتم.

آقاي نيكو، يك روز به من گفت: لوحي براي فالن بنويسم، نوشتم وبه او تقديم كردم . باز دو روز بعد مطالبه همان لوح 

كرد، عرض كردم نوشتم وبه خودتان تقديم كردم . گفت: خير، به من نداده ايد. من هر چه گفتم ونشاني دادم، را از من 

ممكن نشد وباور نكرد. وچون آن نوشته مبهم بود وميخواست او را با پست بفرستد وخودش او را گم كرده بود به من 
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تم آن لوح رابه خودش داده بودم) چنانكه بعد هم از پيچيدگي زياد كرد كه بايد او را پيدا كني. و چون يقين داش

نزدخودش بيرون آمد( متحير ماندم ودر ضمير خود گفتم  سبحان اهلل! بايداين شخص را به عالم الغيوبي معتقد باشم! 

اين چه عقيده بود كه از پدر به من ميراث رسيد! وهمچنين يك روز گفت لوحي براي شخصي بنويسم ودر ضمن اين 

عرض كردم گويا اينطور وزن شعر درست نيايد، « موسيئي  نيست كه ادّعاء انا الحق شنود» ا اينطور قرائت كرد:شعر ر

سه چهاردفعه او را به همين طور براي امتحان خواند و گفت نه وزنش درست است وهمين طور بنويس ومن هم همانطور 

 ست.كه گفت نوشتم و آن لوح فعال نزد صاحبش به اينطور مضبوط ا

باري، هزاران از اين قبيل چيزها ديده بودم وباز ترتيب اثر نمي دادم تا در سال سوم خيلي چيزهاي ديگر عالوه تر از 

 اينها مشاهده نمودم، من جمله ديدم...) چون اين حكايت از روش نگارنده ماخارج اتست ،از ذكرش صرف نظر نموديم.(

من اورا يك نفر انسان باوجدان بشناسم ويا او را خداوند كون ومكان بدانم؟  آقاي نيكو ،با تمام اين مطالب، سزاوار است

 اين است علت انصراف من از دين و آئين آبائي.

آقاي نيكو ، اين اصدق را من ضايع كردم وبه عباس افندي اشتباه نمودم كه او چنين و چنان است؛ او هم آن بيچاره را 

 دم عادي مي توان اينطور اشتباه نمود ؟آنطور ضايع كرد كه ديدي. آيا به يك آ

باري، اين جوان كه از طريقه آبائي خود بدين داليل كناره گيري داشت، محفل روحاني بهائيان نيز او را مطلق يك ورقه) 

كه اصلش نزد نگارنده ضبط است( مردود كرد و بهائيان را از مالقات وصحبت با او منع نمود. ولين تعجب در اينجاست 

جوان نيز عالقه ارتباط صوري خود رااز آنها نبريده و گويا پدر خويش را وادار مي كند كه از شوقي افندي خواهش  كه آن

و التماس نمايد تا دوباره ازاو عفو كنند. اينجاست كه من بايد سرلوحه مقاله را تكرار كنم وبگويم مكافات دهر، يا بدبختي! 

عه گوسفندان ميرزا آن احترام را نخواهد داشت. ونزد مسلمانان نيز راهي پيدا زيرا مسلم است كه اين آدم، ديگر در جام

نخواهد نمود . پس ناچار صدماتي را كه ابن اصدق از اشارات و كنايات بهائيان ديد، ايشان به مكافات آن پيرمرد، صد 

 مقابل خواهند چشيد و بدبختي را به رأي العين در آتيه خودشان خواهند ديد.

 بيستم، صنایع و علوم مطلوب استدر قرن 

چون نگارنده كامال روش صحبت هاي بهائيان را مي دانم كه به هر نيرنگ وصحبت هاي رنگارنگ بتواند خدمتي به جامعه 

خود كنند و شخصي كه مي خواهد سستي داليل و فظايع معتقداتشان را به رشته تحرير دركشد، حتي المقدور از او 

 ه زبان ديگر او راميخواهند باز بدارند.جلوگيري مي نمايند و ب

چنانكه يك روز يك نيمچه بهائي كه گمان مي كرد، من او را نمي شناسم، به من گفت: در اين قرن نوراني، شما خوب 

 است كتاب خودتان را به صنايع و علوم تخصيص بدهيد و ابدا ذكر اين حضرات را ننمائيد.

بايد وقتي را تضييع در بعض مهمالت و كشف بعضي خرافات بنمايم؛ شما  گفتم: صحيح است ومن هم متأسفم كه چرا

خوب است اين تذكر را هم به شوقي افندي بدهيد كه در اين قرن بيستم، او هم به صنايع وعلوم بپردازد وكسب ديگر 

رو به كسادي  براي خودش اختيار فرمايد. چه، كه اين كسب وكار شريعت سازي كه او به دست گرفته، فايده ندارد و

است ويقين قطعي است كه اين سرمايه مختصر كه عبارت از چند هزار گوسفنداست، از دستش ميرود. چنانكه سه ربع 

 ديگر اين سرمايه از دست ميرزا و ميرزا عباس رفته بود.

و  سايرين به كسببلي، اگر ميرزا وميرزا عباس القاء اين شبهات به قلوب مردم بي خبر نمي نمودند و آنان نيز مانند 

اقترافي) كسب كردن، ورزيدن( مشغول مي شدند، من نيز داعيه نداشتم كه قلم را به ذكر خرافات آنها آلوده كنم. 

وهمانطور كه فرموديد، در علوم واخالق و ادبيات تأليف مي نمودم . واميدوارم كه جلد سوم اين كتاب را در مسائل مهمه 

 تأليف نمايم، كه ذكر بهائي جز بهانه نباشد. فلسفه و تاريخ وادبيات و اخالق
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 تعداد نفوس بهائی

برارباب بصيرت پوشيده نماند كه دوام و بقاء اين يك مشت مردم كه از اوالد همان اشخاص فريب خورده روز اولند، در 

 اين عقيده وكيش وابقاء طريقه آباء خويش الي كنون به دو جهت امتداد يافته:

وي ايقان واسرار وشامل دقايق و استارشان ]پوشيده هايشان[ باشد، نگاشته نشده بود. يعني يكي چون كتابي كه حا

 كتابي كه در خور فهم و استفاده حضرات بابي وبهائي باشد تأليف نگشته است.

ن ونه آنكه ميخواهم زحمات مؤلفين سابق را تقدير نكنم ومساعي جميله آنان را تضييع نمايم، بلكه مي خواهم بگويم چ

بهائيان غالبا بي علم و اطالعند واز دالئل علمي و نظري بي نصيب اند، واز اخبار وآيات ،آنچه را كه برله آنهاست و با هزار 

من سريشم ممكن است مؤيد مطلبشان شود، صحيح و مقبول ودر كتب استدالليه خود محفوظ و مضبوط دارند، واما 

مي كند ودر حقيقت مبطل دعوي باب وبهاء]ميرزا[ است، باطل و مجعول وابدا  آنچه از آيات و واخبار كه عليه آنها داللت

به آنها گوش نمي دهند ؛ بلكه آنها را از مجعوالت علماء اسالم تصور مي كنند. حتي لوح فاطمه] عليها السالم[ رابه 

د واز ساير قسمت هاي صدرش قائل و ذيلش را منكرند. وهمچنين به يك قسمت از دعاوي ندبه احتجاج استدالل دارن

او كه مخالف و مباين دعوت ميرزاست، خاموش ميشوند. ويا آنكه به عبارت محيي الدين تمسك جسته، ولي به قسمت 

 اخري او كه منافي مرام آنها است، اعتنا ندارند.

] بهاء[ را قبول براي چه؟ راستي راستي چراانسان اينطور معتمد در جهل مي شود؟ براي آنكه بهائيان فقط كالم ميرزا

دارند وميرزا هر چه را از آيات و اخبار تصديق كرده است مقبول، وآنچه را كه او بدانها استدالل نموده، ولو بقيه همان 

خبر يا حديث باشد ، غير مقبول است. اگر به يك نفر بهائي بخواهي حالي كني كه مثال لوح فاطمه] عليها السالم[ باقي 

نمايد. وهر چه فرياد بزني كه دعاي ندبه خيلي است وغير از آن دو جمله اي كه ميرزا در ايقان دارد، محال است تصديق 

 بدانها اشاره نمود، باز هم هست ، غير ممكن است كه به بقيه گوش بدهد.

پس در چنين صورت چگونه مي توان از طريق آيات واخبار و آثار به ايشان افهام و تفهيم نمود وي چسان متصور است 

گروهي را كه دالئل عقل و نقل وحسن و اشراق را مغشوش و مخدوش مي دانند وبه حكم ميرزا عباس بدان داليل اعتماد 

مي كنند وفقط ميزان روح القدس )انهم روح القدس ميرزا وميرزا عباس  ومن يقوم مقامها( را ميزان اصلي خود قرار مي 

 دهند، بدان داليل و موازين قانع و ملزم نمود؟!

اين است كه نتيجه كتب ردّيه برحضرات ،فقط آن شد كه از ورود ديگران درآن طريقه جلوگيري نمود. ولي در داخله 

بهائيان ابداتاثيري نكرد. چه بهائيان همانطور كه قبال ذكر شد، كور شده اند تا جمال مبين ببينند وكر شده اند تا لحن 

يب ببرند . پس همانطور كه موازين اربعه را باطل مي دانندو عقل ونقل مليح بشنوند وجاهل شده اند تا ازعلم ميرزا نص

و حسن واشراق را معدوم االثر مي شمارند، البته كتب رديه كه مشحون و مدول از اينگونه داليل است، در جامعه آنان 

ي ئيه هر يك منافع مادتأثيري نكند. وجهت ديگر كه حضرات را به طريقه آبائي خود نگاه داشته، اينكه چون زعماي بها

و صوري خود را در بقاء ودوام اين طرقه ملحوظ ومنظور مي داشتند، پيوسته به هو و جنجال  وقيل وقال، بهائيان را به 

كثرت جمعيت موهوم ، خوشدل و خورسند مي داشتند. و منقوالتي جعل و اشاعاتي نقل مي كردند كه هر كدام حاوي 

آن هابود. مثال مقاله را به اسم شخص مجهولي در يكي از مجالت يا جرائد مي دادند ودرآن علو امر بهائي و ازدياد نفوس 

 جريده بدين مضامين مندرج مي شد.

 

 

 مفهوم مقاله سياح نامعلوم
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اينجانب سال ها بود كه روش واخالق بهائيان را در هر شهر و ديار مي ديده و نسبتا با ساير طبقات و ملل كه موازنه مي 

مزيت و رجحان رابا بهائيان مي ديدم. ودر انديشه آمال و آرزوي خودم آن بود كه اگر روزگار مساعدت كند  نموده،

ومسافرتي حاصل گردد، به حيفا وعكا روم ومربي اينقوم را مالقات نمايم وآب زالل را از منبع اولي چشمه اصلي مشاهده 

 كنم.

حلب مي رفتم، در پرت سعيد، قونسول افتخاري ايران آقا احمد، داماد  تا اينكه امسال از اروپا كه به عزيمت وطن خود به

عباس افندي را ديدم كه الحق چه شخص نازنيني وچه آدم با حقيقت و وجداني بود! يك شب مرا با رفيق خوددعوت 

جا پرت سعيد ازآننمود و تا مقداري از شب صحبت از وضع تبعيد و مسافرتبهاء اهلل بود. باالخره پس از دو روز توقف در 

به طرف حيفا روانه شدم و جناب آقا احمد از من پذيرائي نمودند وتلگراف به حيفا زده كه چنين شخصي مي آيد . بعد 

ازآنكه سوار ترن شده و روزفالن وساعت فالن ترن به حيفا رسيد، دو نفر به استقبال من آمده بودند كه مرا پذيرائي 

د. وقتي كه وارد آنجا شديم انصافا نهايت مهرباني و پذيرائي ومحبت را نمودند وبه كنند وبه خانه شوقي افندي بردن

 طوري جوانان وتبعه خود را به اخالق حسنه واعمال طيّبه آراسته اند كه خارج از وصف  تقرير وتحرير نگارنده است.

اني و ايراني خودشان دعا مي هر شب دور يكديگر مجتمع مي شوند ومناجات و دعا مي خوانند و در حق برادران ايم

نمايند. هر چند كه نويسنده بهائي نيستم و به هيچ وجه گذارم به ايران نيفتاده است، وليكن از وضع كتب وتواريخي كه 

خوانده ومطلعه نموده اند، ايرانيان خيلي به اين طايفه ظلم نموده اند. اينها مربي اخالقند ،اينها مقصدي جز خير ايراني 

ينها منظوري جز خدمت به عالم انساني ندارند. خوب است در آتيه، ايرانيان به اين جماعت افتخار نمايند. هر نداشته،ا

چند نگارنده در يكي از مجالت خواندم كه تقريبا نصف بيشتر ايرانيان بهائي شده اند ونصف كمتر باقي مانده، وليكن 

ند. غرض آنكه يازده شب در حيفا ماندم وروز به روز مسرت خوب است آن نصفه ديگر خود رابدين اخالق كريمه بياراي

وخلوصم نسبت به زعماي بهائي زيادتر شد. يك شب از جناب ميرزا هادي پرسيدم، جمعيت بهائي چقدر است؟ گفت: 

 دواهلل نمي دانم و خود بهائيان هم نمي دانند، بعضي از احباب معتقدند كه ده ميليون در ايران است، وبعضي مي گوين

پنج مليون. به هر صورت عدد بهائيان كامال معلوم نيست. ولي درامريكا، چند سال قبل مي گفتند هفتاد مليون است. 

 آن هم به حقيقت معلوم نيست.

باري، نگارنده خيلي تفتيش و تحقيق نموده كه عده بهائيان را تحقيقا به دست بياورم، ممكن نشد. زيرا بعضي هفتاد 

عضي ديگر هشتاد مليون تخمين مي زدند وبعضي ديگر پنجاه مليون قائل بودند. وهر كدام هم مليون مي گفتند و ب

مدرك ودليل صحيحي براي قول خود نداشتند. اين است كه نگارنده به اقوال آنان ترتيب اثر نمي دهد، وچيزي را كه 

عدۀ بهائيان به پنجاه مليون نرسيده  خودم مي توانم تخمين بزنم كه ديگر كمتر از آن نيست. آن است كه بگويم هنوز 

 و چهل و پنج مليون بيشتر در همه دنيا جمعيت ندارند.

چنين مقاله را به اسم يك نفر سياح حلبي يا سمرقندي مي دهند در يكي از مجالت يا جرائد درج مي كنند، ويا آنكه 

ده به مجله مي دهد.) مانند خود ميرزا خود آن بهائي، همان سياح سمرقندي ميشود وشخصا آن مقاله راكه تنظيم نمو

عباس كه به عنوان شخص سياحي بي طرف، مقاله سياح رادر تاريخ پدرش ميرزا نوشت. ولي بي طرفي و راست گوئي 

 خودرا انصافا نزد عقال ثابت و روشن نمود.(

عربده ها مي كشند! ودر وقتي كه آن مقاله مجعول در مجله درج شد، ديگر بيا و ببين و بنشين و بشنو بهائيان چه 

اطراف آن مقاله مندرجه كه از شخص سياح بي طرفي در فضيلت بهائيان نوشته شده ،چه پروپا كاندها) تبليغ( مي كنند. 

بشارت هابه يك ديگر مي نويسند.وچه نسخه هاي متعدد از آن مجله به ايران مي فرستند. وتا چندين ماه برجسته 

به يكديگر، مفاد مقاله مجعول شخص سياح مجهول است. وعمده غرضشان در انتشار ترين بشارت هاي محافل روحاني 
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آن جريده آن است كه عده بهائي را در اذهان مردم ده هزار مقابل زيادتر به خرج بدهند وبهائي را بدان عده كثير كه 

 فقط كثرتشان در ارقام صفر ويا رسم عبارت است دلخوش نمايند.

ير همين تشبيثات را در قلوب بهائين به راي العين ديده ام؛ كه به واسطه خواندن و قرائت متحد ومن خود سالها است تاث

المال )بخشنامه( هاي محافل روحاني كه حاوي اينگونه اخبارات مجعوله است، چه روح سرور وشعفي در بهائيان پديدار 

ل مي كنند كه وقت سين وسوف) درعبارات مي شود. چسان با چهره گشاد، اميدوار و قوي دل مي گردند. ويقين حاص

ميرزا) سيعلموا هذا االمر ودر كلمات ميرزا عباس  عنقريب چنين وچنان مي شود بسيار است.( )مؤلف( هشتاد ساله 

ميرزا وعفريت هاي چندين ساله ميرزا عباس وشوقي افندي رسيده است. ونداي يا بهاء االبهي درعالم بلند ميشودو 

مي شنيدم اين بهائي به آن ديگري مي گفت: اهلل اكبر! معجزه جمال مبارك) ميرزا( را ببين كه  عجب دراين است كه

شخص سياح را وادار مي كند كه در مجالت عالم تصديق نمايد كه فقط اين تعاليم مبارك ميتواند جهان را آرايش دهد 

وز به ايران نيامده، عده بهائيان را پنجاه مليون و ظلمت بيگانگي وعداوت را از گيتي زائل نمايد. وبا اينكه آن سياح هن

 تخمين زده است. به به ،قربان قربان عظمت جمال مبارك!!

آري، من هم براي آنكه عظمت ميرزا را اثبات كنم وشماره گوسفندان هشتاد ساله را چنانكه وعده داده بودم معين نمايم، 

رقا وغربا از ممالك و اياالت و واليات و قصبات و قري وايالت شرح اكنون قلم به دست گرفته و تعداد جميع بهائيان را ش

مي دهم. وليكن اسامي آنها را باز تصريح نمي كنم؛ زيرا از موقع تدوين جلد اول اين كتاب الي كنون كه شش ماهي 

لسفه ئت كتاب فبيشتر نيست، عده بسياري از آن حضرات برگشته اند وتنفر وادبار خود را از دين بهائي به واسطه قرا

 نيكو واطالع بردسايس و حقايق اظهار نمودند.

حتي بدهم گفتند. از اين جهت بنده يقين ندارم آن اسامي را كه من مطلعم الي كنون به عقيده مشئومه ] شوم[ خود 

نگارش  وفق بهباقي مانده باشند. اين است كه فقط عده تمام را بدون تصريح به اسم، به تفصيل مرقوم مي دارم. وهر گاه م

جلد سومي شدم واز بهائيان هم عده اي درعقيده خود باقي مانده باشند، درآنجا آن باقي مانده را به اسم و رسم ذكر 

 مي نمايم.

 تعداد نفوس بهائيان دنيا

 69     نراق   49     رشت

 4     ابهر  1     لنگران

 1     طالقان  0                  الهيجان

 119            طهران وتوابع  1     انزلي

 19     كاشان  29     قزوين

 19    قمصر و نارگان  19     اشتهارد

 42    آران و مازگان  199     همدان

 2     مشگان  19                  امزاجرد

 2    نوش آباد  69     بهار

 1     وادقان  2    حسين آباد

 49    جوشقان وتوابع  19    كرمانشاه

 61     كشه  69     سنقر

 29     اصفهان  1     گروس
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 499              نجف آباد  2     سنندج

 1    بلوك ملخار  49     مالير

 29     فريدن  2     بيغش

 49               بروجن بختياري  1     جوراب

 2     رستمي  2                  آورزمان

 1                  كهگلويه  2     نهاوند

 629                             اردستان  1     بروجرد

 62     زواره  19     عراق

 22     شيراز  22      شاه آباد خلج آباد مشهد زلف آباد

 4     زرقان  64     عامره

 42    سروستان  2     قم

 11     نيريز  49     جاسب

 0     آمل  62     جهرم

 44     ساري  64    وفساداراب 

 1     اشرف  2    ارسنجان

 64     بندرجز  61                 ابرقو و اسفند آباد

 69    عرب خيل  429                 آباده وهمت آباد

 62    ماه فروجك  4     قمشه

 66     بهنمير  1     نائين

 24                    خراسان  299     يزد

 11     بشرويه  66     تفت

 41    نامق و حصار  64    محمد آباد

 61     قوچان  19     منشاد

 62                 شاهرود  62     اردكان

 61     سبزوار    صدرآباد وحسين آباد مجومرد

 1     نيشابور  42    مهدي آباد

 1     تربت  61                  مروست

 41    ويخيرالق  69     بوانات

 61     خوسف  62     دهج

 1     سرچاه  2     انار

 66     ازغند  29    رفسنجان

 64     قائن  22     كرمان

 1                  دوغ آباد             1                  سيرجان

 0     بيرجند  1     رادر
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 1     كاخ  66     سمنان

 61     فاران  191     سنگسر

 1     طبس  46    ميرزادشه

 2     بجستان            19                  بارفروش

 1     بهرزن             2                   بوجنورد

 2     قهقه  19     تبريز

 66     مرو  19     مراغه

 1    تخته بازار  1     ميالن

 629            بادكوبه  66     خوي

 1     فليست  64     اسكو

 49     گنجه  46     ابوغلي

 61     بردع  62     بناب

 41     باالخاني  42    مياندواب

 69     ساليان  4    ساوجبالغ

 هندوستان و برما    619     سيسان

 09     بمبئي  19     مامقان

 64     پونه  42     الخچي

 62     كراچي  0     اروميه

 1     كلكته  1     زنوز

 42     رنگون  64     بوشهر

 49     مندله  0    بندرعباس

 سوريه و فلسطين    4     محمره

 19     قاهره  4     ناصري

 1    اسماعيليه                روسيه وتركستان                    

 49    پورتسعيد  1     مسكو

 19     حيفا  299    عشق آباد

 49     عكا  66     تاشقند

 4     يافا  6                  سمرقند

 1    كوم الصاعده  1     تجن

 64     بيروت  2     يولتان

 4     برمانث  41     بغداد 

    699                  امريكا

 2     برلن                                           اروپا                       

 4     ايطاليا              64                   منچستر
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 1     پاريس 

                  1                                             لندن

 46    استودكارت

 6     برايتون 

 نفر  2491جمع  كل            

و اشخاص ديگر هم كه يا به سمت  محفل نماناد كه عده فوق عبارت است از سه طبقه ازلي و بهائي ثابت و بهائي ناقص

جاسوسي و يا به اغراض شخصي وارد در اين جمعيت گرديده و در حقيقت بهائي نيستند، داخل در اين قائمه وجمع مي 

باشند. كه اگر آنها استثناء شوند، چيزي باقي نمي ماند .واينكه رئيس حزب الوطن مصر در بيست سال قبل، در روزنامه 

 ن را ده هزار نفر نوشته بود،از روي حدس وبي اطالعي بوده است.اللواء عده بهائيا

 

 خاتمه

به طوري كه قارئين محترم مي دانند، كمتر كتاب يا مجله هائي تأليف شده كه جلد دوم وسوم يانمرات آتيه او بهتر از 

ي خاتمه مي دهم. در صورت اولي باشد واميدوارم نگارنده سعي كنم كه جلد بعدي بهتر از جلد قبلي باشد. اينك كتاب را

كه مطالب عمده خويش را ناگفته گذارده و ناگفتني ها ومسائل مهمه را به جلد سوم حواله مي دهم. وبايد دانست كه 

جلد سوم حاوي مسائل عمده ادبي و تاريخي و فلسفي و علمي و سياسي خواهد بود . وشرح حال آن شخص ساده و 

وبعضي الشخوران بروجرد را كه با وي همراهي نمودند در جلد سوم خواهم  قضاياي خصوصي خود وآن شخص حقه باز

 نگاشت . وتشكرات خود را از آنان كه با حق و حقيقت همراهي نمودند به اسم و رسم خواهم گفت. 

ي مويك پرده تبليغي كه مشتمل بر سه پرده است تأليف نموده، او را نيز در جلد سوم خواهم نگاشت. وخود آن پرده را 

 توان در تياترها ارائه داد وخيلي گيرنده وفرح انگيز است. 

اينك يك مراسله از آقاي سيد شهاب فاراني مبلغ چندين ساله بهائيان كه با گراورش رسيده، آن را در پايان كتاب درج] 

 نموده[ واميدوارم خيلي از اشخاص به آقاي فردوش تاسي نمايد.

 ح .م  .حسن نيكو          

 آقاي سيد شهاب مراسله

حضرت فاضل دانشمند حقيقت پرور، آقاي نيكو! مرقومه شريفه زيارت گرديد. مرقوم فرموده ايد چه چيزهائي تو را از 

بهائيت منزجر و متنفر نموده، و جهت مخالفت تو بعد از مدتي كنجكاوي و رسيدگي به افكار و عقايد اين قوم چيست؟ 

سوط شروع نموده و طوري داخل شرح مطلب شده بودم كه اگر بخواهم تمام در جواب مرقومه حضرت عالي، شرحي مب

كنم، خود به تنهاي رساله خواهد شد و مناسبت با مقصودي كه حضرت عالي از اين سؤال دارد نخواهد داشت؛ لذا از 

 اتمام آن منصرف و به عرض اين مراسله اختصار مي نمايم.
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 عث انزجار وتنفر فوق العاده بنده از كيش پست و بی قدر بهائيت شده، به شرح ذیل است:چيزهائی كه با

بالهت و سادگي و حماقت فوق التصوري كه در عموم بهايئ در تمام نقاط ايران مشاهده نمودم به حدي است كه مي -1

مرده ميشوند. دليل عرض فوق ، اينكه توان گفت بهائي ها بي مغزتر و بي فكر تر از تمام مذاهب و اديان قديم و حديث ش

رب چ يكي به يك خواب بي اساس، ويكي به يك شعر نامعلوم، ويكي به يك حديث مجهول مغلوط، و يكي به يك سوز

 وشيرين، وجمعي به صرف توارث از پدر و مادرِ گمراه به اين مسلك گرويده اند.

اي فلسفي وعلمي، در تمام بهائيان نه تنها من نديده ام، مردمان فاضل و محيط و صاحبان ذوق ووجدان آزاد و دماغ ه

ميرزا حسينعلي] بهاء[ « نه نه من غريبم» احدي هم نديده، ونشنيده معلومات اين قوم عبارت از حفظ الواح و عبارت

 نند.وحكايات ومراسالت ميانخالي و متقلبانه عباس افندي است وعلم اولين و آخرين را هم محصور در همين ها مي دا

اضطراب و تشويش تاريخ بهائي وتقلبات و نيرنگ هاي ميرزا] حسينعلي بها[ و پسرش در مستورداشتن حقايق -2

تاريخي كه مربوط به اين حادثه بوده؛ چنانكه مراجعه به بيان فارسي ومناقشات بين ازلي وبهائي و رساله عمه وهشت 

 ينعلي اين مسئله را روشن مي كند.بهشت و نقطه الكاف ادوارد براون وكتاب بديع ميرزا حس

آيات وكلمات بي روح و خنك ومغلوط عربي و فارسي جناب ميرزا است؛ از قبيل اقدس و لوح مبين و لوح ناصرالدين -3

 شاه كه درآن خود را غالم حلقه به گوش شهريار زمان مي خواند.

مشاراليه، يك عبارت در ابتداي كتاب اقدس دارد ورساله سؤال وجواب كه اختالفات با اقدس دارد. وساير الواح متفرقه 

همه كس بايدمرا بشناسد وسپس اوامرم را اطاعت نمايند؛ هر » كه خيلي مضحك و عجيب است! مضمونش اين است:

بهائي ها به يك قسمت از اين مطلب كامال توجه نموده ورفتار « كس يكي از اين دو امر را فاقد شد، از اهل ضالل است

وآن اين است كه هر كس وهر كه ايشان را نشناسد، ازاهل ضالل است، ولو صاحب جميع اعمال واخالق حسنه مي نمايند 

 وداراي تمام فضايل و كماالت باشد.

مثال تولستوي ،شبلي شميل، جرجي زيدان، سيد جمال الدين ،شيخ محمد عبده، زغلول پاشا، مصطفي كمال، گاندي، 

تقي زاده، جمال زاده ، كاظم زاده، اعتصام الملك، پروفسور براون، ايرج ميرزا،  شيخ خياباني، كلنل محمد تقي خان،

ميرزا محمد خان قزويني، دكتر افشار، پروين اعتصامي وامثال اين اشخاص كه هر يك در مقام خود از رجال بزرگ و 

از اهل ضالل محسوب] شده[ و صلحاي عالم شمرده شده وبايد مورد تقديس تمام ملل دنيا واقع گردند. در نزد بهائيان 

وجودشان به پشيزي ارزش ندارد. زيرا در دوره ظهور جمال مبرك واقع شده و او را قبول نكرده اند كه خداي غيب منيع 
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اليدرك است!!!ولي به قسمت ديگر كه هر كس بشناسد وعمل نمايد نيز مردود و از اهل ضالل است، اندك توجهي از 

درميان بهائيان اشخاص سرمايه دار شرابخوار قمار باز، مرتكب فحشاء از زاني و جاني و خائن و بهائيان ديده نشده، زيرا 

سارق و همه جور فاسد االعمال و االخالق بي حد وحصر است كه براي هر كدام مشروطه بر اينكه پولي به توسط حاج 

ن حقيقي، اي منجذب جمال ابهي، اي بنده امين بفرستند، فوري لوحي به اين مضمون صادر: اي ثابت بر پيمان، اي مؤم

جان فشان آستان مبارك، اي خادم امر ابهي، اي سهيم و شريك من! حمد خدا را به فوز عظيم نائل شدي ودر سبيل امر 

الهي به خدمت و جانفشاني موفق گشتي. اليوم يومي است كه جنود مالء علي، آرزوي خدمت وجان فشاني آستان مبارك 

رمقام و مرتبه آن بنده ثابت جمال، قدم رشك و حسرت مي برند. ان هذا لفضل عظيم وان هذا الفوز كبير مي نمايند و ب

 و عليك البهاء االبهي ع ع 

واز جمله آيات مشاراليه كه در خاطرم مانده و خيلي مضحم است ،لوح حاجي كريمخان است كه مي نويسد: يا ايها 

الجهل، در اين لوح شرحي اشاره به معلومات و فضل خود مي نمايد ودر ضمن مي المعروف بالعلم و القائم علي شفا حفره 

گويد كه آباء ) مادر جلد اول گفتيم كه ميرزا پدران مقنع كندي را مي خواهد ذكر كند.) مؤلف( و اجداد يكي از اعراب 

خدائي است كه در علوم وفنون  را اگر بخواهيد، تاآدم مي شمارم. واصطالحاتي از معاني و بيان در آن لوح دارد. عجب

ميان مردم رجز خواني مي كند! ودر مقابل مدعي اظهار فضيلت و اطالع بر لغت و معاني و بيان، مانند يك طلبه تردماغ 

ما دخلت المدارس و ما »كه تازه مطول را تمام كرده، اظهار رجز وفضل مي نمايد. وحال آنكه در لوح سلطان مي گويد: 

غافل از آنكه بشر امروزي باور نخواهد كرد كه تو به مدرسه نرفته و يا ملهم به الهام باشي. وهمچنين « طالعت المباحث

در لوح بسيط الحقيقه شرحي در اصطالحات مخصوصه  حكماء ذكر مي كند؛ آن هم به طور ناقص، وعقيده بهائيان اين 

يار بي پرده به بازار آمده، هله هله بشارت! با تاج است كه اينگونه الواح، مخزن اسرار علوم و حكمت الهي است . زيرا 

خسرواني ظاهر شده. هله هله بشارت! با بوق و منتشاء  آمد. هله هله بشارت! با تاج خسرواني ظاهر شده، هله هله 

م بشارت! شرق وغرب عالم را پر از همهمه و انقالب نموده. هله هله بشارت! سالطين عالم و امراي امم وعلماي بني آد

 در مقابل جمال مبارك عنقريب خاضع مي شوند . هله هله بشارت! واز اين قبيل ترهات و تصورات بي اساس كودكانه.

 قانون واصول دزدي حضرات كه خيلي در نظر خودشان بزرگ است نيز يكي از علل انزجار بنده و هر عاقلي است.-4

ساس آن را فالسفه بزرگ قرن نوزدهم نهاده و رفته اند، به عباس افندي در سفر اروپا و امريكا، يك عده تعاليمي كه ا

خود و پدرش نسبت داده و در مقابل اشخاص بي خبر مدعي است كه مخترع و مبدع اين تعاليم، جناب ميرزا خدا است. 

واين مطالب را خود و پدرش از ترجمه هاي مصري كه در فلسطين وسوريه منتشر است فراگرفته وصورت هاي ديگري 

آن داده و به خود نسبت مي دهند. از جمله آنها تحري) درنگ كردن، حقيقت جويي( حقيقت است. واين نزد هر  به

عاقلي ثابت است كه انسان بايد حقيقت پرست باشد ومحدود و متعصب و تنگ نظر نباشد؛ ولي در نزد بهائيان يك معني 

مذهب ثابت باشند. بدون اينكه حق چون وچرا در  مخصوص دارد وآن اين است كه مردم فورا بهائي شوند و در اين

 مطالب ومسائل آن داشته باشند.

ديگر اگر كسي بگويد مطلب لوح احمد كه مي گويد قرائت اين لوح مقابل است با خو صدهزار شهيد، به حكم تحري 

 حاجي ميرزا جاني حقيقت، برخالف حقيقت است. يا بگويد مطابق هفتاد مدركي كه پروفسور براون ذكر نموه، تاريخ

عينا مال حاجي ميرز جاني است وازلي ها آن را تأليف نكرده اند، يا بگويد در يك زمان چگونه شريعت تشريع شده، يا 

بگويد چرا ميرزا] بهاء[ مي گويد نفس انسان را حال از امتشاج] امتزاج[ عناصر است وميرزا عباس مي گويد چنين 

صري واز عالم ديگر. يا بگويد چرا عباس افندي به دروغ مي گويد در فالن عمارت نيست، بلكه نور تابنده در جسد عن

 آمريكا در مقابل دو هزار نفر جمعيت صحبت كردم، وحال آنكه آن عمارت جاي پانصد نفر بيش نيست.
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ن واط معييا بگويد چرا يك عده پنج شش هزار نفري را ده كرور وبيست كرور مي شمارند . يا بگويد چرا حكمي براي ل

نشده، يا بگو يد حكم سارق ناقص است . يا بگويد چرا نماز نه ركعتي از خرانه بيرون نمي آيد . يا بگويد چرا شوقي افندي 

كه مدرسه رفته و جغرافي خوانده، اسم تون و سنگسر را در متحد المال ايالت كرمان نوشته. يا بگويد چرا وعده عباس 

ه سلطان موعود كتاب اقدس بود ،بداء شد. وچرا بهائيان در دوره اول مشروطيت مخالفت افندي درباره محمد علي ميرزا ك

مي كردند. ويا بگويد چرا اينقدر آيات و قرآن را براي تطبيق برظهور تاويل مي نمايند. وكلمات باب را دربيان براي ظهور 

ردان ميشماريد. يا بگويد چرا فساد اخالق و بهاء تاويل نكرده، به كنار مي گذاريد ،واو رايك مبشر خشك وخالي و سرگ

ارتكاب فحشاء در ميان بهائي ها كه تازه به حقيقت رسيده اند، از همه مذاهب بيشتر است. يا بگويد چرا تمام افراد 

بهائي مأمور به تبليغ شده وهر يك دليلي براي اثبات مدعاي خود آورده وابدا اساس مسلمي در ميان نيست كه همه 

آن باشند؛ بلكه هر كس به خيال خودش يك تصوراتي براي استحكام اين افكار مي نمايد. يا بگويد چرا عباس  ناظر به

افندي از طرفي مي گويد هر كس مال خود را از فقراء احباب دريغ نمايد، خارج از امر است؛ واز طرفي خودش پول هاي 

دارد . يا بگويد چرا عباس افندي همه را امر به پرده دري هنگفت در بانك ها دارد وامالك مفصل خريده و عمارات عالي 

و مثل پروانه دور شمع جانان پر زدن و سوختن مي نمايد، اما خودش در دوره عمر در حيفا وعكا لب به حرفي نگشود 

هائي وبوبه نماز جمعه حاضر مي شد يا بگويد درباره هر كس كه حقيقتي را فهميد، ناقض  ازلي و شيطان بي وفا] است[ 

 حقيقي آن است كه به كلي مانند گوسفند شود. 

خيلي عجيب است كه اين طايفه چنان سرگرم اين مطلب ومسائل وتعاليم شده اند كه خيال مي كنند ديگر جز آن 

حقيقتي درآن عالم نيست. واين نيست مگر آنكه ابتداء گفتم اين طايفه از همه طوايف بي مغزتر وبي فكرتر و بي مطالعه 

ند. يكي ديگر از تعاليم ايشان اين است كه دين بايد مطابق علم وعقل باشد! در صورتي كه از شرح فوق معلوم شد كه تر

 تمام دروغ است.

صلح عمومي ونظر محبت به اجانب و هر ملتي كه روي كار ومصدر امر است وعدم مداخله در امور سياسي نيز يكي -5

رد. در يك مملكتي كه ضعف و  وهن افراد آن به واسطه حوادث بسياري بي از چيزهائي است كه مرا خيلي عصباني دا

نهايت شده ويك عده احمق شب وروز حس وطنخواهي و استقالل شخصي و فردي و رشد فكري و مبارزه حياتي و 

ر هتزاحم اجتماعي به طور علمي از مردم سلب نموده، افرادبدبخت ايراني به پست طبيعتي و بي غيرتي و خدمت به 

اجنبي و دوستي و محبت خالص تمام ملل دعوت مي نمايد، من نمي گويم بشر را بايد دشمن داشت، بلكه مي گويم بني 

آدم اعضاء يكديگرند؛ولي مي گويم دشمن مملكت، دشمن سعادت و دشمن ثروت را بايد دشمن داشت و تا آخرين نفس 

مظهر محبت محض بوده، فقط دوستي كند ؛ ولو ديگران  برخالف او كوشش كرد. ولي بهائي ها مي گويند انسان بايد

دشمني نمايند. اين هم در مقام لفظ و قول است، نه در مقام عمل؛ زيرا عمل ايشان در جميع موارد برخالف قولشان 

 است.

باري، حضرات آقاي نيكو، مطلب خيلي است، ولي وقت و وسايل بنده خيلي كم است. مگر از آنچه شخصا از اخالق و 

اعمال بهائيان در مدت چهار سال معاشرت با ايشان و محرم اسرار بودن مشاهده نموده ام، چيزي نمي گويم و اين 

مراسله را دراينجا تمام مي كنم . وخيلي تشكرات قلبي وصميمي خود را به حضور حضرت عالي و آقاي آيتي كه 

            ه اين طايفه برداشتيد، تقديم مي نمايم.مردانه قدم در ميدان نهاده وپرده از روي نيرنگ هاي چندين سال

 مخلص صميمي شما

 سيد هدايت اهلل شهاب قدسي يا فردوسي                          
 

 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

  

 رانیا در تيبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
 

 

 

 
 

 

http://www.bahaismiran.com/
mailto:info@bahaismiran.com
mailto:info@bahaismiran.
mailto:bahaismiran@gmail.com
mailto:bahaism1@yahoo.com

