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 پیش گفتار

ناخواه اثراتي در افكار و عقائد كسانيكه بصورتي با آن وقايع حوادث و رويدادهايي كه در طول زمان پديد مي آيد خواه 

بستگي پيدا كرده اند مي گذرد واز راه تاريخ به افكار نسل هاي بعدي انتقال مي يابد كه خود تحت تأثير افكار ناقلين و 

 نويسندگان قرار گرفته است.

ان را از درك حقيقت بازميدارد، ذكر حوادث و  دوستي و عالقه بيش از حد انس« حب الشيء يُعمي و يُصم» ازآجا كه 

 وقايع كامال بستگي به چگونگي وضعيت روحي مورخ و واكنش او در مقابل جريانات دارد.

فتار بررسي گ -معموال درمقابل پديده ها دو دسته موافق و مخالف بتناسب اهميت و گسترش حادثه بنقل آن مي پردازند

و انگيزه هاي پيدائي حادثه و تعمق درآنچه كه دوگروه اظهار داشته اند و شناخت  هر دو دسته و تجزيه و تحليل علل

 محيطي كه حادثه در متن آن زائيده شده انسانرا بسرچشمه روشن جريان راهنمايي مي كند.

بي و  وليكن بي توجهي به اين نكات ممكن است داوري را يك طرفه قرار داده سرانجام انسان را پاي بند باعتقادي واهي

 اساس نمايد.

تبليغات حرفه اي و دلبستگي انسان به آنچه كه از آغاز بدان مأنوس شده است سبب ميشود كه توجهي به واقعيت و 

 حقيقت نداشته باشد.

در عين حال ديده كنجكاو و دور از تعصب ميتواند پرده هاي ريا و دروغ را كنار زده و بمدد تجزيه و تحليل منصفانه 

البه الي آنچه بدو رسيده است بيرون آورد وگروهي كه خود را در مقابل وجدان انساني مسئول ميدانند  واقعيت را از

 اين زحمت را بر دوش كشيده و حقائق واقعي را برپرتو فكر معتدل وراي متعادل بازگو ميكنند. 

بند، از سوز درون در صدد برمي در اين ميان افرادي كه خود سالها تسليم باورهاي بي پايه بوده چون حقيقت را مي يا

 آيند تا تجربه هاي تلخ خود را نثار راه دگران كنند و شمعي باشند كه خود بسوند و روشنگر راه حقايق باشند.

 

 چگونگی كتاب

 كتاب حاضرنامه اي است از امان اهلل شفا كه از دل سوخته و فكر متتبع و كنجكاو او سرچشمه گرفته است.

ي از دوستانش كه هنوز معتقدبه بهائيت نوشته و آرزو دارد كه او وديگران از رهگذر اين نوشته نامه اي است كه بيك

 بيدار گردند.

 چون مخاطب وي شخصي است كه اطالعات مجملي از اين فرقه دارد بمعرفي قبلي و شناخت رهبران بهائي نمي پردازد.

بيشتر خوانندگان الزم است قبال قهرمانان داستان را  اينك كه كتاب بفضل خداوند متعال منتشر ميگردد براي آشنايي

 معرفي و بطور مختصر تاريخچه اي از فرقه بابي وبهائي نقل گردد .
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وهمان گونه كه نويسنده كتاب در كليه مباحث خود كوشش كرده متكي به نوشته هاي مورد قبول بهائيان باشد تا از هر 

ده پيش گفتار هم سعي مي كند كليه مطالب مربوطه را از كتابهايي كه صددر گونه ايرادي از جنب آنان برحذر ماند نويسن

 صد مورد قبول بهائيان است نقل نمايد وهمين طور در كليه پاورقيها نيز اين كوشش را بكار برده است. 

 تاریخ باب

ه گرويدند كه به بابيدر حدود يكصدو سي سال پيش در ايران، جواني شيرازي مدعي مقاماتي الهي گرديد و گروهي بوي 

 معرفي شدند. 

زير بناي اعتقاد اين گروه تحريفي بود از عقايد شيعيان كه در انتظار ظهور حضرت ولي عصر محمد بن الحسن العسكري) 

 عليه السالم( بودند تا جهان را پر از عدل و داد نمايد و ظلم و جور را از صحنه گيتي براندازد.

اصيل ترين اعتقادات اسالم و مورد اتفاق كليه فرق اسالمي بود لذا بسياري بطمع مال  چون موضوع قائميت ومهدويت از

وجاه و رياست طلبي ويا به عنوان اصالح اجتماع بدروغ مدعي اين عنوان گرديده و چند صباحي عده اي ساده لوح ويا 

 شياد را بدور خود گرد آوردند.

شروع كردند يعني ابتدا ادعاي ارتباط مستقيم با آن حضرت را پيش برخي از مدعيان مهدويت كار خود را از بابيت 

كشيده، و پس از اينكه گروهي را به دور خود جمع كردند پارا فراتر نهاده و ادعاي امامت و بعدا رسالت و باالخره ربوبيت 

 و الوهيت نموده اند.

قمري ادعاي بابيت نمود وگفتار وكردار و هجري  0621ميرزا علي محمد شيرازي نيز يكي از افرادي است كه در سال 

 عقائد وي زائيده مسلك شيخيه بود كه از ابتداء بآن سرسپرده بود.

هجري قمري در شيراز متولد شد پدر وي محمد رضا بزاز شيرازي ومادرش خديجه بود ودر دوران  0621وي در سال 

 كودكي بواسطه از دست دادن پدر در تحت سرپرستي دائيش قرار گفت.

كه در محل مشهور به قهوه اوليا در مدينه « شيخنا»سالگي به مكتب شيخ عابد معروف به  7يا  2هيكل مبارك در سن » 

مباركه شيراز دائر بود تشريف برده و پس از پنجسال كه بتحصيل مقدمات فارسي مشغول بودند ديگر بمكتب شيخنا 

 تشريف نياوردند. 

 )درس نهم اخالق علي اكبر فروتن(

 س براي تجارت به بوشهر منتقل گرديد.سپ

 آشفتگي رواني وي در اثر رياضتهاي شاقي كه در بوشهر كشيد مورد قبول نويسندگان بابي و بهائي مي باشد.

بكربال آمد ودر درس وي حاضر مي گرديد و درآن زمان از نظر مقدمات  -وي چند سال قبل از وفات سيد كاظم رشتي

كتاب ظهور الحق جلد سوم فاضل  611طي و حاشيه مال عبداهلل را خوانده بود.) صفحه درس عربي و منطق، كتاب سيو

 مازندراني( 
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 كتاب تاريخ مذاهب ملل متمدنه.(  611مسيو نيكال مدت اقامت باب را در كربال دو سال ونيم يا سه سال مي داند.) صفحه 

مرگ سيد كاظم رشتي از كربال با عده اي از شيخيه يكي از افراد پيرو عقائد شيخي، بنام مالحسين بشرويه اي پس از 

 0621بطرف شيراز رهسپار شد و ميزا عليمحمد را در شيراز مالقات كرد، ميرزا علي محمد در شب پنجم جمادي االولي 

يخ تار 15براي مالحسين بشرويه اي اظهار بابيت كرد وتفسير سوره يوسف را بعنوان دليل به مشاراليه ارائه داد ) صفحه 

 چنين مي نگارد: 5نبيل زرندي( عبدالبها در كتاب مقاله سياح صفحه 

در سن بيست و پنج سالگي در شيراز... آغاز گفتار نمود و مقام بابيت اظهار و از كلمه بابيت مراد او چنان بود كه من »

فيوضات از شخص بزرگواري هستم كه هنوز در پس پرده عزنست ودارنده كماالت بي حد و حصر باراده متحركم »واسطه 

سوره يوسف مرقوم نموده در جميع مواضع آن خطابهائي به آن و بحبل واليتش متمسك در نخستين كتابي در تفسير 

 « شخص غائب كه از او مستفيد و مستقيض بوده نمود.

بنابراين براي شناسايي آن شخص بزرگوار غائب كه ميرزا عليمحمد ادعاي بابيت او را مي كند بايد به تفسير سوره يوسف 

 مراجعه كرد.

سوره الملك را بعنوان اولين سوره از تفسير سوره يوسف نقل مي  66و 60 اشراق خاوري در كتاب رحيق مختوم صفحه

 كند درآنجا ميخوانيم:

بسم اهلل الرحمن الرحيم ... اهلل قد قدر ان يخرج ذلك الكتاب في تفسير احسن القصص من عند محمد بن الحسن بن » 

 ي بن ابيطالب علي عبده ليكون حجه اهللعلي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عل

 من عند الذكر علي العالمين بليغا...

وبنابر اين ادعاي ميرزا علي محمد، بابيت از ناحيه حضرت ولي عصر محمد بن الحسن العسكري ) عليه السالم( بوده 

 است.

 ميت حضرت ولي عصر مينمايد:وي در مواضع ديگر همين كتاب وهم چنين در كتب ديگر خود اعتراف و اقرار بوجود قائ

( وكتاب تفسير سوره بقره 05و كتاب بين الحرمين) بنقل كتاب آئين صفحه  50و51و67و02و2صحيفه عدليه صفحات »

 و تفسير سوره كوثر) موارد بسيار متعدد( و الواح خطي باب و كتاب هاي ديگر.

تاريخ نبيل  26ب موعود آشكار شده است.) صفحه پس ازاظهار اين ادعا بياران خويش دستور داد كه بمردم بگوئيد با

 زرندي نشر دوم( 

در اثر سر و صدائي كه ياران وي پديد آوردند مورد تعقيب حكومت شيراز قرار گرفت و سپس در مجلسي كه براي 

 محاكمه وي در حضور علماي شيراز تشكيل گرديد حاضر شد و كليه دعاوي خود را انكار كرد وگفت:

تاريخ نبيل  050صفحه « ) كسي كه مرا وكيل امام غائب بداند لعنت خدا بر كسيكه مرا باب امام بداند..لعنت خدا بر »

 زرندي نشر دوم( 
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پس از اين جيان بواسطه ارتباط پنهاني كه با حاكم اصفهان منوچهر خان گرجي كه متظاهر باسالم بود داشت. از شيراز 

مرگ منوچهر خان با وجود اصرار دولت  مركزي به اعزام باب، در پناه گريخت و به اصفهان پناهنده شد و تا هنگام 

 منوچهر خان مي زيست.

گرگين خان حاكم جديد اصفهان بدستور دولت مرگزي گردن نهاد و باب را روانه كرد و به موجب دستور از بين راه به 

 جانب تبريز رهسپار شد واز آنجا بزندان ماكو و چهريق منتقل گرديد.

اين مدت همواره ياران وي آشكارا و پنهاني با وي در تماس بودند و اغتشاشاتي را در گوشه و كنار بوجود آوردند  در طول

 كه منجر به قتل گروه بسياي از مسلمانان بي پناه و نيز دانشمندان اسالمي امثال شهيد ثالث قزويني گرديد.

تاريخ نبيل  212براي ياران ميرزا عليمحمد ميرسيد.) صفحه در اين حوادث همواره اسلحه و آذوقه از راههاي نامعلومي 

 زرندي نشر دوم ( 

دولت مركزي براي رفع غائله تصميم گرفت كه محرك اصلي يعني باب را محاكمه نمايد و نتيجتا باب در حضور وليعهد 

 ) ناصرالدين ميرزا( از كليه دعاوي خود مجددا توبه و استغفار نمود.

نقل ميكند كه قسمتي  611 -610حاكمه را ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در كتاب كشف الغطاء صفحه نتيجه جريان مجلس م

 از آن بنظر  خوانندگان ميرسد:

چون در اين عريضه انابه و استغفار كردن حضرت باب و التزام پا بمهر سپردن آن حضرت مذكور است مناسب چنان » 

 نيز محض تكميل فائده در اين مقام مندرج سازيم...بنظر مي آيد كه صورت همان دستخط مبارك را 

 صورت دستخط حضرت نقطه اولي بناصرالدين شاه در اوقات وليعهدي او در تبريز كه علماء جواني نوشته اند:

فداك روحي الحمد اهلل كما هو اهله و مستحقه اشهداهلل و من عنده كه اين بنده ضعيف راقصدي نيست كه  خالف رضاي 

لم و اهل واليت او باشد... اگر كلماتي كه خالف رضاي او بوده از قلم جاري شده غرضم عصيان نبوده ودر هر خداوند عا

حال مستغفر و تائبم حضرت او را، اين بنده را مطلق علمي نيست كه منوط به ادعايي باشد استغفراهلل ربي و اتوب اليه 

جاري شده دليل برهيچ امري نيست و مدعي نيابت خاصه  من ان ينسب الي امر وبعضي مناجات و كلمات كه از لسان

 حضرت حجه اهلل )عليه السالم( را محض ادعاء مبطل است و اين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعاي ديگر.

مستدعي از الطاف حضرت شاهنشاهي وآنحضرت چنانست كه اين دعا گو را بالطاف عنايت سلطاني و رأفت و رحمت 

 فرمايند والسالم.خود سرافراز 

دعاوي مختلف و تلون افكار ونوشته هاي بي مغز و بي اساس و رفتار جنون آميز او علما را برآن داشت كه بعلت شبهه 

 از ادوراد برون (   The Babi  Religionكتاب  612كشف الغطاء و  611خبط دماغ بر اعدام او رأي ندهند.) صفحه 
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ايران به خاطر ادامه اغتشاشات بابيان در مملكت كه طي آن هزاران افراد بيگناه ميزا تقي خان امير كبير صدر اعظم 

در  0622مسلمان كشته ميشدند و كوتاه كردن دست بيگانگان، سالح درآن ديد كه وي را بقتل برساند و لذا در سال 

 تبريز تيرباران شد.

را كه در كنار خندق افتاده بود « جسد مطهر» قنسول روس در تبريز با نقاشي ماهر بكنار خندق رفته و نقشه آن » 

 نشر دوم(  152تاريخ نبيل زرندي صفحه « ) برداشت.

ادعاي مهدويت كرد وبدنبال آن ادعاي رسالت نمود و كتب چندي نوشت  0621ميرزا عليمحمد در اواخر عمرش در سال 

 و ضمن آنها احكامي سست پايه و مضحك آورد و باالخره ادعاي خدايي كرد.

 القاب وي كه در اين نامه ذكر شده است عبارتند از : باب ، رب اعليف نقطه اولي، حضرت اعلي.

پس از دو سال از كشته شدن باب بتحريك ميرزا حسين علي نوري) كه داليل آن در اين نامه ارائه داده شده است( سه 

نتيجه وي با عده اي از بابيان مورد تعقيب  نفر بابي نسبت به ناصرالدين شاه سوء قصدي كردند ولي نافرجام ماند ودر

قرار گرفتند مشاراليه با كمال شجاعت و صراحت بسفارت روس پناهنده شد وباالخره در اثر جديت و پشتكار حكومت، 

سفير روس او را بعنوان امانت دولت روس تحويل ايران داد و ميرزا حسينعلي بزندان رفت ولي باالخره در اثر حمايت و 

 ري سفير روس پرنس دالگوركي، از زندان آزاد گرديد و با نماينده آن سفارت خانه ببغداد سفر كرد.جانبدا

 پس از مدتي از بغداد سليمانيه رفت و بنام درويش محمد كشكول بدوش درآن نقاط مي گرديد.

بخاطر تحصيل رياست جمع دو سال كه گذشت به بغداد مراجعت كرد و سپس با گروه بابيان رهسپار ادرنه شد ودرآنجا 

 بابيان با برادرش ميرزا يحيي كه جانشين رسمي باب بود مخالفت نموده و دگرگوني جديدي را در اين فرقه بوجود آورد.

اختالف بين دو برادر باال گرفت تا آنجا كه حكومت عثماني مصمم شد بين دو برادر و مريدان آنها جدايي بيندازد و لذا 

ه عكا و ميرزا يحيي ازل را به قبرس فرستاد طرفداران مخلص ميرزا حسينعلي چندين نفر از ازليان ميرزا حسينعلي را ب

 را كه در عكا بودند بقتل رساندند.

 به قتل سه نفر از آنها اعتراف مي كند. 651شوقي افندي در كتاب قرن بديع جلد دوم صفحه 

بنده نيافت و لذا به دنبال دعاوي خدائي هم طرازان خود، ميرزا حسينعلي در عكا مقام جانشيني باب را براي خود زي

 ادعاي خدا آفريني كرد!!

 مريدان وي او را بهاء اهلل، جمال مبارك، جمال قدم، اسم اعظم ، جمال ابهي... ميخوانند.

 ميرزا حسينعلي بموجب وصيت نامه دو فرزند خود عباس افندي غصن اعظم و محمد علي غصن اكبر را به ترتيب به

 جانشيني منصوب كرد و ليكن عباس پس از مرگ پدرش برادر خود را طرد و در نتيجه اختالف جديدي بوجود آورد.

 عباس افندي طرفداران خود را ثابتين و طرفداران محمد علي اكبر را ناقضين ناميد.
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اياني نمود ودر اثر عباس افندي در جنگ بين الملل اول براي تجزيه به دولت عثماني بقواي انگلستان كمكهاي ش

جاسوسيهايي كه براي دولت انگلستان كرده بود مورد سوء ظن دولت عثماني قرار گرفت و محكوم باعدام شد و ليكن 

بالفاصله در سايه حمايت انگلستان قرار گرفت و به دريافت لقب سر از ژرژ پنجم پادشاه انگلستان بوسيله ژنرال آلن بي 

 مفتخر شد.

س مرام بهائيت بصورت پنهاني در ميان پيروان بود وطرفداران وي بهيچ وجه جرأت اظهار و آشكار در زمان بها و عبا

نمودن آن را نداشتند و همگي مقيد بودند براي حفظ ظاهر دستورات اسالمي را انجام دهند و لذا او هم تا آخر عمر 

 روزها براي اقامه نماز جماعت به مسجد مي رفت.

 مولي الوري مي خوانند. –البهاء مريدان وي را بنام عبد

 پس از مرگ عباس دختر زادۀ او شوقي افندي كه جواني عياش بود بعنوان ولي امر اهلل بجانشيني رسيد.

عباس در وصيتنامه خودمقام واليت امر را پس از شوقي در نسل وي قرار داده بود در حاليكه شوقي تا آخر عمر فرزندي 

 دن درگذشت.درلن 0222پيدا نكرد ودر سال 

پس از وي شخصي به نام ميسن ريمي كه از طرف شوقي بلقب پرزيدنت مفتخر شده بود ادعاي واليت امر نمود و گروهي 

 بوي پيوستند.

 هم چنين مبلغ بهائي ديگري بنام جمشيد معاني ادعا كرد كه سلطان اقدس است وخود را سماء اهلل ناميد.

 رحيفا تشكيل شده پيروي مي كنند.بهائيان كنوني اكثر از بيت العدل كه د

 اين بود مختصري از وضع تاريخي ظهور اين فرقه واينك سخن كوتاهي در باره نويسنده نامه: آقاي امان اهلل شفا.

او فرزند يكي از اطبا مشهور غير مسلمان) امجد الحكماء( بود، در اوان جواني بوسيله يكي از اقوام خود به جلسات 

 افت و تحت تأثي تبليغات بهائيت قرار  گرفت و بطور جدي شروع به فعاليت در اين راه نمود.تبليغي بهائي راه ي

 تحصيالت خود را در  رشتۀ حقوق بابيان رسانيد و سالها بعنوان وكيل دادگستري وهم چنين در دارائي مشغول كار بود.

ني مشهد و سپس مربي تعاليم امري و در مورد فعاليتهاي تبليغي او در ايران چند سالي درمشهد عضو محفل روحا

اخالقي بهائيان در تهران بوده است و در اين راه كوششهاي زيادي مبذول داشته و مورد توجه و تشويق بهائيان قرار 

 گرفته است كه نمونه هائي از اين قدرداني ها بنظر خوانندگان ميرسد.

زيل مهاجرت كرده و در سن پالو رحل اقامت افكنده است براي تبليغ بيشتر بهائيت به توصيه شوقي افندي به كشور بر

سال در برزيل و سي سال در بهائيت، با مطالعات بيشتر در وضع اخالقي و هم چنين در مندرجات  7و ليكن پس از گذشت 

 كتب بهائيت پي به بطالن آن برده ودر صدد بازگو كردن حقايق برآمده است آنچه كه بيش از پيش او را رنج ميداد

حكايت افرادي است كه فقط بخاطر رفتن به اياالت متحده از بهائيت طرد مي گرديدند ودر مقابل كسانيكه از نظر اخالقي 

 بهيچ وجه شايستگي نداشته اند جزو اعضاء اصلي و گردانندگان اين جامعه محسوب مي شدند.
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ينعلي نوري، وعباس افندي و شوقي افندي بازگو كردن اين مطالب در مقابل افرادي كه عصمت كبري را براي ميرزا حس

و اعضاء بيت العدل با آنهمه خالفكاريها كه حتي در كتابهاي خود آنها بچشم مي خورد قائلندموجب گرديد كه مشاراليه 

نيز مطرود اعالم گردد و در نتيجه از زندگي و خانواده خود چشم بپوشد و بخاطر اينكه آنها) زن و فرزندان بهائيش( 

 شكالتي نشوند از دارائي خود صرفنظر نمود وبآنها واگذاشت.دچار م

به جبران آنچه كه در گذشته در راه باطل قدم برداشته و فريب تبليغات موهوم و بي اساس را خورده بود شروع به 

رم خواننده محتنوشتن نامه هائي به ديگر فريب خوردگان كرد تا آنها را از اين راه باز دارد، با وجود هزاران مشكل كه شما

از نمونه اين كارها حدس ميزنيد از پاي ننشسته و از آن گوشه دور به همه بهائيان پيام ميفرستد تا بلكه آنها را راهنمائي 

كند و تجربيات تلخ خود را براي آنها و براي كسانيكه ممكن است درآينده بصورتي فريب تبليغات پوچ بهائيت را بخورند 

 بازگو مي كند.

اضر يكي از آن نامه ها است كه براي اولين بار بصورت كتاب بچاپ ميرسد و نشان دهنده پژوهشي است عميق نامه ح

 كه شايسته يك حقوقدان متبحر مي باشد.

وي تنها با استناد بمدارك مورد قبول بهائيت روشن مي سازد كه گويندگان اين دعاوي بهيچوجه رابطه الهي نداشته و 

ر مطالبي از اين و آن گرفته اند و بنام خويش بخورد فريب خوردگان داده اند و آنچه كه مربوط به فقط براي ازدواج بازا

 حوادث داخلي آنها نقل شده همه رياكارانه و با چهره اي كامال ساختگي در انظار قرار گرفته است. 

را كه همواره نمودار غير الهي بودن وي سه كتاب تاريخي مورد قبول بهائيان را با يكديگر تطبيق كرده و تناقضات آنها 

 است نشان داده است و خالصه پرده هاي ابهام را بكنار زده تا حقيقت را دريابند.

 مزيد به توفيقات روز افزون نويسنده محترم را از خداوند متعال خواستارم.

  مرتضي آخوندي

 60،66،62تصوير دارد صفحات 

 

 

 41/8/4691سن پالو 

 

 مقدمه نویسنده
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دوست بسيار عزيز  ضمن تجديد مراتب صميمت و اميدواري به صحت و سالمتي شما، بعد مدتها ترك مكاتبه تصميم 

گرفتم مجددا به قول معروف زحمت افزا شوم شايد تعجب مي كنيد كه با همه آنچه كه گذشته هنوز شما را دوست بسيار 

 عزيز خطاب مي كنم.

ز نسبت به شما و حتي نسبت به آناني هم كه عليه من بگفتارهاي مختلفه از اين جمله مقصودم تاكيد آنست كه هنو

مشغولند تغيير روش نداده و بآنچه گفته و مي گوئيد وقضاوت كرده و مي كنيد كمترين اهميتي قائل نبوده و كوچكترين 

ن سياري موضوعات و فقداكينه بدل ندام و بطوريكه مكر در مكرر گفته و نوشته ام همه را درحساب بي خبري آقايان از ب

وقت شماها براي مطالعه و تفكر در مسائل و تامل در مطالب ميگذرانم و در نتيجه از اين جريانات فقط و فقط دچار تاسف 

 بي پايان مي شوم.

حتي آن دسته كساني را هم كه به رياكاري و تزوير مشغولند و با علم كامل بر پوچ بودن دستگاه و بي اساس بودن اين 

واقفند و معذلك براي استفاده هاي شخصي در زير علم مهمالت آن سينه مي زنند آنان را نيز « امر اعظم الهي!» ه دك

دشمن نميد ارم زيرا اين دسته چنان سرگرم تامين آرزوها و خواسته هاي خود هستند كه وقتي براي تفكر در واهي 

 بودن همين تمنيات و آرزوها و خواشهاي بي حدنفس ندارند.

عقيده دارم بهاييان به سه دسته تقسيم هستند: عد ه مانند اشخاص ما قبل تاريخ كه فكر ميكردند كره ماه خدائي است 

توانا و صاحب معجزات و حال آنكه امروز بشر در آستانه آنست كه به دل آن خدا فرود آمده و درآن مسكن نمايد، فكر 

راء الطبيعه بوده و صاحب كرامات و معجزات مي باشد يا نفس خداست مي كنند كه بهاء واقعا شخصي خارق العاده و ماو

 يا مظهر كلمه او واطاعت از او و تقليد از جانشينانش واجب.

دسته ديگر به اين افكار خنديده و عقيده دارند كه بهاء يك فيلسوف جليل القدر و داناي بي نظير بوده كه موفق به 

را بدست آورده كه ازلحاظ حفظ اجتماع از تدبيّات اخالقي و ترقيات مدني  تشكيل حزبي إلي گرديده و رهبري جمعي

 وجود چنين حزبي الزم و ضروريست پس محافظه امر و اطاعت بالقيد و شرط از او و جانشينانش الزم و ضروريست.

ريب  كه براي فدسته سوم آنانند كه ميدانند موضوع مشمول هيچيك از دونظر مذكور نبوده، بلكه دكه اي است بي كاال

ساده دالن با آرايش ظاهر پرداخته تا كالهي بردارد و مالي از آن بربايد و تأمين معاش و رياست را به عمل آورده و بخيال 

خود نامي جاودان گذارد و اين دسته مي بينند در هر حال سفره اي است گسترده و انواع و اقسام اطعمه لذيذه  در آن 

سادگي بخدمت مشغولند چرا فرصت استفاده را از دست بدهند يكي دلخوش است كه  موجود و اشخاصي با كمال

اياديست و چون بخرج همان ساده لوحان بدين نقطه و آن نقطه مسافرت مي كند حداقل جمعي باستقبال او مي شتابند 

ميشود همگي با احترام  و مقدمش را گرامي ميدارند و بدعوت و اكرامش مي پردازند وهر گاه بسالن مجمع مؤمنين وارد

برميخيزند و او را مانند روحاني نمايان قديم و كشيشها با سالم و صلوات باال باال مي برند، بها مدام در منشآتش بآخوندها 

حمله ميكرد  كه براي رياست و تامين حس بزرگي و احترامات خود خلق را اغوي نموده واز اينكه امر او را تحقيق نمايند 

شتند آيا خود تشكيل همان رياست را نداد و مريدان بهم نرسانيد و آنچه را مومنين يك دين نسبت برؤساي ممنوع ميدا

مذهبي خود معمول ميداشتند بمنتهي درجه مريدان او نسبت بدو معمول نميداشتند و آيا اين حضرات ايادي و امثالهم 

كرار ننموده اند. باري از اين دسته هستند كساني در تشكيالت بهائي همان مسخره بازي هاي قديم را بطرز جديدي ت
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هم كه باين امانت مفت خوري بدون كار كردن اعتنا نداشته و سطح خواسته هايشان باال تر است پس از اين سفره 

 گسترده براي تامين آرزوهاي مادي خود استفاده مي نمايند.

ايند و خود را مخلص و روحاني و خاضع و خاشع جلوه مثال در مجامع عمومي پرداخت تبرعات زياد و سنگين تقبل مينم

ميدهند و دل ساده دالن را بخود جلب نموده و بالفاصله زمينهائي را كه في المثل يكريال خريده اند به بيست ريال بآنان 

ا پر د رميفروشند و يا دكان و تجارتخانه خود را با فروش قابل توجه با اين دسته رونق و پيشرفتي ميدهند و جيب خو

 مي نمايند.

يك آقاي دكتر بهائي ايراني كه براي اينكه بتواند در برازيل بشغل خود ادامه دهد مجبور شده مرتبه ديگر طي            

 همان دوره تحصيلي را نموده ودگر باره دكتر شود و ظاهرا بايد داراي سواد و اطالعاتي باشد.

اكت سر بسته آن بدون آنكه آنرا باز كرده باشد و بداند مطالب من چيست صرف ضمن اعاده نامه اول من درروي پ           

 اتكا به شنيده هاي خود چنين نوشته : 

استاد محترم چون حقيرمدتي تلمذ آن جناب را نموده لهذا حق معلمي بر گردن اين عبد داريد و واجب االحترام، از "

چنين بنظر مي رسد كه مايليد بنده نيز بر اثر اقدام سر كارمشي نمايم  تجديد ارسال اين اوراق و اصرارتان به قرائت آنها

در حالي كه اين كاري بس مشكل بنظر ميرسد ، كه مايليد بنده نيز بر اثر اقدام سركار مشي نمايم در حالي كه اين كار 

 " بس مشكل به نظر ميرسد . 

م حاال پشت سرمن مي گويند پرداخته كه چون الزم بعد هم بذكر مطالب بي اساس ديگري از قبيل آنچه كه ديگران ه

 بجواب مي باشد و مورد آن اينجا نمي باشد اينست كه از ذكر آنها خودداري و موكول ببعد مينمايم.

مالحظه كنيد اين آقاي دكتر بهائي دو ضربه ، اين آقاي تحصيل كرده كه قطعا بافكار ديگران ميخندد. از طرف ديگر 

را چنان بي خدشه و خارج از احتياج تأويل وتفسير ميداند و بها را چنان يكه تاز دوران و تنها مظهر  افكار و عقايد خود

كامل يزدان ميشمارد كه حاضر نيست كالم احدي را بر پوچ بودن دعاوي او بشنود تا آنجا كه از بازكردن نامه و خواندن 

همين نامه است كه من نوشته ام بهائيان دزدان و رشوه مطالب آن و سپس شروع قضاوت خودداري مينمايد و اتفاقا در 

خوران وفاسد االخالقها را طرد نمي كنند بلكه فقط اشخاصي را كه زير بار حرفها و عقايد پوچ و بي اساس بها نروند و 

رد بر طكور كورانه اطاعت ننمايند طرد مي كنند زيرا طرد كنندگان نيز خود از حيث اخالق و صفات نه تنها ارجعيتي 

شدگان ندارند ، بلكه از خيلي جهات و بدرجات پائين تر و از آنها مي باشند. برفرض كه اين آقا و سايرين در اسناداتي 

كه اكنون بمن ميدهند ومرا شخص ناباب معرفي مينمايند صادق باشند تازه تأييد اين مطلب را نموده اند زيرا من نيز تا 

ر كانونشن ها، عضو محافل ، معلم درس اخالق و ناطق جلسات بوده و بنظر محافل از قبل از طرد نماينده احباي الهي د

جمله افراد بسيار خوب و نمونه اي بودم كه مدارك و ابالغات هيئت اين جريانات را هنوز در اختيار دارم ولي حاال يك 

ش او از روي ريا نيست بلكه تقليد باري چون شخص اين دكتر را مي شناسم معتقدم كه اين رو -مرتبه بد و ناباب شد م

 صرف است و بعلت فقدان براي تفكر و تعقل در مطالب ميباشد.
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وديگر آنكه گفتيد و گفتند چون شفا بعضويت محفل ملي انتخاب نشد عصباني شده واز بهائي روي بگردانيد اين           

د آرزوي وصول به چنين مقامات مهمله را دارند وتصور تنها ناشي از افكار كوتاه و كودكانه ميتواند باشد و كساني كه خو

 مي كنند مقامي است داراي ارزش ميتوانند چنين فكر كنند.

اوال مگر اين سال اول بود كه من بعضويت محفل ملي انتخاب نشده ام هفت سال بود كه من در برازيل بودم ودر         

نهم در برازيل كه سراپا پنجاه نفر بهائي ندارد چه افتخاري است مجامع شركت داشتم ثانيا مگر عضويت اين محفل ملي آ

وچه مزيتي داشته و واجد چه حقوقي و چه امتيازي ميباشد درثالث آن چنان محفل ملي كه اشخاص مقلد دلقك كه با 

د معلق زدن حتي در محافل و مجالس رسمي وذكر قصه هاي شرم آور و عنيف دوستي اشخاص را جلب وبا وجود افرا

مهذب تحصيل كرده موفق بأخذ نمايندگي و سپس عضويت چنان محفل ملي ميشوند ديگر چه فخرو مباهاتي براي 

عضويت آن باقي مي ماند كه من بخاطر آن دست از رويه سي ساله خود بشوم آيا بياد داريد وقتي كشف مي كنيد كسي 

است چه حالتي پيدا مي كنيد عينا حكايت من بود وقتي كاله شما را برداشته و شما را فريب داده و ملعبه خويش ساخته 

از خواب بيدار شدم وديدم به قيمت هيچ اسير وعبيد، عقايد سخيفي هستم و آزادي كالم واظهار عقيده ام محدود بيك 

ان مشت مزخرفات و مهمالت است كه از چهار ديواري آن نميتوانم خارج شوم و حتي غالبا در اين باره مورد ايراد جوان

بهائي نيز قرار ميگرفتم، آخر بچه علت و بچه سبب من بايد ومجبور باشم فقط چيزي بگويم كه منطبق با نظريات بها و 

 ميشوم.« عاق » عبدالبهاء وشوقي باشد و اگر مطلبي مغاير آنها بخاطرم رسيد حق ابراز آنرا ندارم و اال

بي بود كه بنظر آقايان مصلحت پيشرفت امر نبود وبقول يك آقاي عكس العمل اين تشنج و عصبانيت اظهار مطال            

 معاون ايادي از دير زماني كه افكار و طرز حرف زدن مرا زير نظر داشته ايد ويا بهتر بگوئيم جاسوسي ميكرده اند.

وچ بودن ني پاكنون بديهي است جز چنين اسناداتي تصور ديگري نميرفت البته من انتظار نداشتم بگويند فال          

دعاوي بها را درك و از آن روي بگردانيد البد همچنانكه در خصوص آواره و نيكو و صبحي و غيره گفتند كه پول 

ميخواستند براي منهم يا بايد بگويند ديوانه شده ويا بعضويت نرسيدن محفل ملي بود. ويا بگويند اساسا عضو فاسد و 

 را از توجه بداليل و مطالب من منحرف نمايند.نادرستي بوده تا بتوانند افكار سايرين 

بهر حال چون همه اين موضوعات اعم از ريا و تقليد و اتهامات بي اساس علتش بي اطالعي است پس كينه از احدي         

بدل ندارم و منتظرم روزي را كه چه ريا كار و چه مقلد كه هر دو بالمآل در اين مورد جاهل ميباشند بيدار شده ومتوجه 

يك فرد مريض كه حال رعايت ما را ندارد عصباني نمي شويم واز او كينه مسائل گردند زيرا همانطور كه مانسبت به ب

بدل نمي گيريم ويا بدين مناسبت تحقيري از او بعمل نمي آوريم واو را از خود نميرانيم و باصطالح طرد نمي كنيم من 

تند افراد مريضي نيز اين اشخاص ريا كار اين اشخاص جاه طلب اين اشخاص مقلد اين اشخاصي را كه اهل تفكر نيس

تقلي نموده و نسبت بآنها فقط حق ترحم و دلسوزي دارم زيرا كه نميتوانند پي به حقائق برند و بعد هم گفتيد و گفتند: 

 «.مطالب شفاهمين بود آنهم با اين انشاي سست بهتر است بجاي تربيت خلق برود اوالدش را تربيت كند» 

والد افاضل معظم جامعه امر اعظم بهتر نباشد ودر آتيه هم بهتر نشود البته بدتر نبوده تربيت اوالد من اگر از ا:  اوال        

و نخواهد بود مالحظه كنيد بقول شما تربيت اوالد آقايان فاضل شيرازي فاضل مازندراني و فاضل خراساني وغير هم كه 

نمودند و كتابها در عظمت و اهميت آن « امر اعظم» تمام عمر خود را بخرج بهائيت زندگي و تمام ايام را صرف خدمت
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نگاشتند بكجا كشيد آيا جز اينست كه بعلت سرگرمي باين امور مهمله حسب عقيده شما موفق نشدند. اوالدشان را 

 نگاه دارند و يا تربيت كامله نموده و تحصيالت كامله بدهند.« ظل شجره امر» حتي در 

ت موجوده يكي مهندسي را تمام كرده و ديگري نيز مشغول تكميل ولي پسر ودختر من با همه اين مشكال         

تحصيالت وفرا گرفتن بعضي مختصات ميباشد و بدانيد كه اوالد من نيز برحسب اتفاق هر عقب ماندگي از مهتران خود 

جر صرف داشته باشند تنها علت آن همانا سرگرمي من بكارهاي امري و نفس اين مهاجرت بوه كه طوطي وار بالمزد و ا

خدمت اين جامعه مقلد كردن واز ايفاي وظايف پدري چنانكه بايد و شايد باز ماندم و از اين بابت بي نهايت متأسفم و 

اميدوارم آنان اگر روزي كسريهائي در زندگي خود ديدند مرا ببخشند كه آنهم بعلت بي خبري و بي اطالعي و ندانم 

 بكاري من درآن ايام بوده است.

اگر انشاي من پسنديده نيست و يا احتماال مغلوط است مهم نيست زير من هيچگاه ادعاي عصمت كبري  انیا :ث         

ننمودم و نخواهم نمود اگر نوشته هاي آنان كه دعوي ربوبيت و مصونيت كبري نموده اند خنده آور باشد عيب است 

وشي برآن واقع گردد من كه چندين سال است از ومحل ايراد و نسبت دروغ باينكه قرآن هم غلط داشت نمي تواند روپ

مطالعه كتب فارسي و نوشتن آن محروم هستم عجب نيست اگر چيزي فراموش گردد واز قلم بيفتد معذلك در اين 

قسمت نيز از شما پوزش خواسته و مزيد صبر و حوصله آن دوست عزيز را در خواندن آنها و چشم پوشي از سبك و غير 

 آن آرزومندم.

نه دوست عزيز مطلب بآنچه گفتم تمام نشده، بلكه قضيه از ابتدا تا انتهايش همه مهمل  همه توخالي همه  ثالثا :        

مجعول و همه اش هجو و محل ايراد است مگر آن دسته مطالب مسلمي كه درتكرار از گذشتگان از پيش از سه هزار 

آمده است اگر من خاموش ماندم و كاري بكار كسي نداشتم نه  سال قبل و يا بتقليد از متاخرين در قالب الفاظ ديگر

اينست كه مطلبي باقي نمانده بود. بلكه بعلت آنست كه سرخود نمائي ندارم و طالب شهرت و ابراز اينكه من دانم و تو 

ت طلبي شهر نداني نيستم و قسمتي از اينهم نه ارادي است بلكه از خصائص ذاتي است زيرا بطوريكه ميدانيد جاه طلبي

طمع بيدادگري شجاعت خوي آرام هوش ابتكار و غير آن در هر فرد بدرجات كم و بيش بوارنت موجود است . وبعد بر 

اثر چگونگي نشو ونماي هر فرد و بكار انداختن يا راكد گذاردن آنها ويا ممارست يك صفت بخصوص تشديد ميشود ويا 

 ضعيف مي گردد.

جو وجاه طلب نبوده اند پس من جاه طلبي را اساسا در قوه هم نداشته ام تا چه رسد؟ كه  پدر ومادر منهم شهرت        

به فعل درآيد يا نيايد بطوريكه ميدانيد پدرم طبيبي بود كه سرش بكار مطلب خودش بود وهر كس از دور و نزديك به 

ت در فكر خودنمايي و شهرت طلبي مطب او ميآمد با كمال دلسوزي و مهرباني معالجه و راضي برمي گشت و او هيچوق

و غيره نبود وحتي كمتر از خانه بيرون مي آمد زيرا غالبا مطب هم در منزل بود و كمتر با اشخاص معاشرت داشت من 

نيز اگر چه دردوران تحصيل و چه در ايام خدمت در وزارت خارجه و وزارت دارائي و وكالت دادگستري و سالهاي اوليه 

فكر اينكه خدمت بعالم انساني مي كنم سروصدائي داشتم و بنطق و بياني در مجالس و محافل بقول اقامت در برازيل ب

شما يا و اغيار عامل بودم ولي در اين پنجساله اخير در گوشه محل اقامت خود بيتوته كرده وبا احدي معاشرت و گفتگوئي 

 ار كسي نداشته و ندارم.ند ارم وجز براي تحصيل ضروريات معاش بيرون نميروم و كاري هم بك

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ولي بعد ازآنكه مطالبي شنيدم و چين استنباط كردم كه يك حرف بس نبوده است و تنها اشاره كفايت  ارزش مطلب:

ننمود در اين فكر شدم كه آيا موضوع ارزش تجديدمطلب و بسط را دارد يا نه گاه فكر مي كردم در عصري كه علماي 

ساعت برسانند در عصري كه سيارات مصنوعي فن در فكر آنند كه سرعت مسافرت هوائي را از ده ساعت به كمتر از يك 

مجهر به تلسكپ هاي متعدد قوي بآسمان ميگذراند تا عوالم ساير سيارات را كشف نمايند در عصري كه در آستانه 

مسكون نمودن ماه، آن إلهه قديمي، از نوع انسان ميباشد در عصري كه در تكميل قلب مصنوعي هستند در عصري كه 

 ن امراض و دردهاي بي درمانند.در فكر درمان هزارا

حاال من بيايم مطالب بي اساس و بي معني يك فرد متوفي را تجزيه و تحليل كنم و وقت را بجاي تفكر در مسائل        

مفيده در مطالب بي ارزش و بي قيمت بگذرانم ولي از شدت عالقه كه به شخص شما و چند نفر ديگر دارم و فكر مي كنم 

 چند نفر از اين مهلكه مخوف نجات يافته و اوالد خود را از اين اسارت و تقليدات كوركورانه آزاد نمائيد.شايد الاقل شما 

پس آن ساعاتي را از روزهاي تعطيل هفته كه با شماها مي گذرانيم. اكنون صرف اينكار كرده وبخود زحمت داده         

كه هست مي نويسم، شايد مطالب آن موردتوجه بعضي اين سطور را مفيد يا غير مفيد جامع يا ناقض بهر صورت 

نويسندگان نيز قرار گرفته و مورداستفاده شان واقع شود در بيداري آنانكه كوركورانه در تقليدند و هر مدعي را مظهر 

 خدا مي يابند مؤثر و مفيد واقع شود زيرا هر چقدر افراد از اين توهمات وخرافات دور شوند و وقت را در بحث اين

الطائالت نگذرانند از قيود بندگي اصنام آزاد شده و خواهند توانست هر علمي را آزادانه مطالعه و هر مطلب معقولي را 

قبول نمايند ودر چنين حالتي جامعه بشريت مهجز بافراد بيشتري خواهد بود كه در راه ترقي و كشفيات مسائلعلمي و 

 صنعتي و حتي اجتماعي كارنمايند.

ا مالحظه كنيد ! چند هزار پيروان بابيت و صدها اديان امثال آن كه در قرن نوزدهم ميالدي بظهور رسيده اند شم         

و ميليونها افراد را سرگرم بحث در مطالب كتب آسماني نموده ودر جدل و مباحثه در اينكه حق با كدام است ويا كيست 

ها كه نوشته اند وچه مقدار پول و كاغذ و ماشين ودستمزد كه از طرف خداست وقت را بيهوده تلف مينمايند چه كتاب

صرف انتشار تبليغات زهر آگين و علت اختالف بين افراد مردم نموده اند شما فقط در نظر آوريد اگر اين وقتها اين پول 

ر پيشرفت ها اين كاغذها و اين همه مصارفي كه صرف آن الطائالت شده و ميشود اگر صرف تعليم افراد و سوق آنان د

در علوم و اكتشافات و اختراعات مي شد چه نتيجه هاي بزرگي كه عايد بشريت نمي گرديد، اگر حاال صد نفر در تحقيقات 

 و تتبعات علمي هستند درآن هنگام صدهزار در اين البراتوار ها بكار مشغول بودند.

شما فكر ميكنيد چه اعمالي را كالهبرداري از طرف ديگر موضوع از لحاظ كالهبرداري نيز حائز اهميت است         

ميگويند؟ شما هيچ نميتوانيد تصور كنيد كه عمل بها و جانشينان اواز جمله بزرگترين كالهبرداريهاست شما ببينيد 

 ( كالهبرداري را چسان تعريف مي كند! 622قانون جزاي كشور ايران ) ماده 

نكه مقداري از مال ديگري را ببرد يا از راه حيله و تقلب مردم را... هر كس بوسايل تقلبي متوسل شودبراي اي»         

بداشتن اختيارات و يا اعتبارات موهومه مغرور كند يا بامور غير واقع اميدوار كند يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع 

سناد... و امثال آن بدست آورده بترساند ويا اسم و عنوان و سمت مجعول اختيار نمايد و بيكي از طرق مزبوره وجوه ويا ا

آيا اينكه بها با اختيار سمت مجعول مظهر الوهيت افراد را فريب داده ...« و از اين راه مقداري از اموال ديگري را بخورد 
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وبعد باسم مال اهلل از آنان اخاذي كرده و بترتيب خريد قصر و كالسكه و بخشش باوالد ومبلغين خود پرداخته كالهبرداري 

 «ست.ني

آيا اينكه شوقي افندي افراد را از حوادث و پيش آمدهاي غيرواقع ترسانيده) از قبيل اينكه بالفاصله بعد جنگ         

دوم جهاني مي گفت جنگ سوم بين المللي عنقريب شروع و آمريكا و ايران مثل قوطي كبريت خورد خواهند شد( و 

ي امالك و مهاجرت و پراكندگي در كشورها وبي خانمان كردن آنها بمنظور آنان را تشويق بدادن وجوه) مال اهلل( و واگذار

 تكميل نقشه خود وثبت اينكه در زمان او چند نقطه بهائي افزون شده كالهبرداري محسوب نميشود.

 .بديهي است همه كالهبرداران و متقلبين بيك نحو عمل نمي نمايند بلكه هر يك طريقي مخصوص اختيار مي كنند       

 آن ديگري چك -يك فردمي آيا بين دو اسكناس مقداري كاغذ ميگذارد وبعنوان بسته صدي بيك ساده لوح جا ميزند

بي محل صادر مي كند شخص ديگر بعنوان اينكه درآستانه كشف كيمياست و مبلغي الزم دارد تا مصرف لوازم ضروري 

وار كردن آنها به مليونر شدن اخاذي مي كند آن ديگري با اين كشف نمايد گوش ساده لوحان را مي برد و مبالغي با اميد

نوشتن دعا واينكه امراض را شفا مي دهد ويا آنكه اشخاص رابوصال معشوقه مي رساند ويا آنكه به مقام آرزوئي ارتقا 

 مي دهد مال ساده لوحاني را مي برد.

دوار مي كند كه چون باو ايمان آورند خدا تمام يكي هم مي آيد به عنوان ارتباط داشتن با خدا اشخاص را امي        

خواسته هاي آنانرا  برآورده و خوشبخت در دنيا و آخرت خواهد ساخت و اين جامع همه تقلباتي است كه ذكر شد، زيرا 

ار اين شخص هم دعا نويسي مي كند مانند لوح احمد و الواح معروف دعا و شفا و غيره، هم افراد را بامور غير واقع اميدو

مي كند از قبيل آنكه اگر باوايمان آورند امورشان گشايش خواهد يافت واگر كشته شوند روح آنها در كنار خدا جاي 

خواهد يافت و هم عنوان مجعول انتخاب مي نمايد مانند مظهر خدا صاحب عصمت كبري و غيره واز اين طريق اموال 

ا بعنوان كمك بديگران واشاعه محبت و صلح بين مردمان اخذ و ساده لوحاني را بعنوان مال اهلل وتبرعات وغيره ظاهر

بكار بهتر زندگي كردن خود واوالد خود وبذل و بخشش به تملق گويان براي بزرگ كردن خويش و غيره ميگذارد همه 

 اينها كالهبرداريست.

آن رمال و دعا نويس درراه آنها بديهي است ممكن نيست انسان بتواند يك يك افراد را مالقات واز دامهائي كه          

نهاده و يا آن كيميا گر كمين گسترده و يا بها و امثال او با پشت هم اندازي در كالم آورده مالقات و از نتايج وخيم و 

 اثرات شوم و مضرات بي حد اين نوع كالهبرداريها واقفشان سازد.

اند كه تشخيصشان درست بوده و راه راست را انتخاب كرده ميدانيم كساني كه در اين دامها ميافتند قانع شده          

اند و اثبات خالف آن بسي مشكل و گاه محال بنظر ميرسد ولي در هر حال كوشش در اين زمينه بي فايده نبوده و ممكن 

 است الاقل كساني را كه در شرف سقوط در اين قبيل پرتگاهها هستند برهاند.

اء اهلل درميان است و نه شوقي افندي ولي همچنانكه بعضي اشخاص نفع جو  درعالم البته حاال نه شخص به          

مسيحيت با ساختن مقدسين و زيارتگاهها براي خود وسيله ناني فراهم ميآوردند اكنون نيز جمعي از اين سفره گسترده 

ده و بدون كار كردن و زحمت كشيدن استفاده نموده و بنام بها و مدعيات سراپا كذب و دروغ او كالهبرداري  را ادامه دا

به مفت خوري افتاده و فقط به قيمت حرف زدن و تملق گوئي از افراد و فريب دادن ساده لوحان عمري براحتي و سير و 
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سفر و سياحت ممالك بنام تبليغ و تشويق وغيره مي گذرانند و عده اي بره وار متحمل مخارج سنگين آنان و غيره 

 ميباشند.

مطلب اينجاست كه شايد اين دسته بخود آيند و بيش از اين موجبات تشويق اين كالهبرداران اجتماع را فراهم            

ننمايند وكاري كنند كه آنها هم بروند كار كنند و بدانند تحصيل روزي بچه سان ميباشد و كار كردن يعني چه . شايد 

و موجب بي خانمان شدن فاميلها و از هم پاشيده شدن آنها و  آن دسته كه بره وار و كوركورانه دستورات طرد را اجرا

ايجاد تفرقه بين ايشان ميشوند بخود آيند و بدانند كه براي تأسيس وتقويت چه امور مهملي تخم نفاق بين فاميلها مي 

 پاشند و زنجير دوستي افراد را پاره مي كند.

ن نديده و كمترين رنجشي نداشته ايد وصرفا بعلت موضوع طرد مثال خود شما يقين دارم كوچكترين بدي از م           

وترس از اينكه مبادا شما هم طرد شده و ساير دوستان را از دست بدهيد درحضور ديگران از مكالمه با من خودداري 

 مي كنيد بدون اينكه توجه باساس موضوع نموده باشيد يعني وقت اينكار و بررسي آنرا نداشته ايد.

من چون شما و چند نفر ديگر را به جان دوست مي دارم بسبك قديم ايران خودمان كه براي مهمان بسيار عزيز             

لقمه مخصوص ميگرفتند و حتي بسبك بعضي از بوميان آمريكا كه پاي را فرا تر نهاده، حتي لقمۀ جويده و حاضر آماده 

ا حد امكان يك چنان لقمه حاضر و آماده را در پيشگاه هضم را به عزيزترين مهمان عرضه ميداشتند سعي مي كنم ت

شما گذارم و يقين بدانيد كه بهيچوجه قصد حمله به كسي ندارم بلكه صرفا ميخواهم مطالبي  را باتفاق شما مطالعه و 

روشن  اتجزيه و تحليل كنيم تا كمي از دروغهاي شاخدار واضح شود و مقداري از رياكاريها و عوام فريبيهاي بعضي برشم

گردد زيرا فالن آقا چيزي ميداند يا نميداند مطلبي است ولي دروغ بافي و مردم را با مدعيان موهوم فريب دادن مطلبي 

ديگر است، در برازيل مثلي دارند كه ميگويند از ديوانگي و طبابت هر كسي را بهرۀ است حاال اگر كسي كه جزئي اطالعي 

روع بكالهبرداري نمايد و مردم را به كشتن دهد صحيح نيست و وظيفه افراد مطلع از طبابت دارد بيايد مطبي داير و ش

 است كه سايرين را حتي المقدور بيدار وروشن نمايند.

من خيلي ميل داشتم قبل از اينكه اين نامه مفصل را براي شما بنويسم كتابهاي آواره، صبحي و  ماخذ مطالعات:          

رار مطالب براي شما خودداري كنم ولي ميّسر نشد كه كسي از ايران براي من بفرستدناگزير آنچه نيكو را به بينم تا از تك

بنظرم ميآيد مينويسد اميدوارم مفيد واقع شود زيرامقصودم از نوشتن اين نامه نوشتن كتاب رديه نيست واال صبر مي 

ديه جانانه مي نوشتم ولي در اينجا ميخواهم فقط كردم وبا مراجعه به كتب تاريخي و منابع ديگر و آثار باب و بها يك ر

چند كتابي را كه در دسترس دارم با شما باتفاق بخوانيم ودر آن تفكر كنيم يعني ميخواهم بگويم براي اثبات بطالن و 

دروغ بودن تمام اين حكايات احتياجي به منابع خارجي نيست بلكه نفس تطبيق كتب مقدسه؟! بهائي كافي است كه بي 

 اس بودن آنها را روشن نمايد.اس

از تاريخهائي كه در خصوص نهضت بابيان نوشته شده چون هيچگونه ذكري از بها و تبليغات عظمت ساختگي او            

را ندارد لذا در دسترس بهائيان نيست ومراجعه ما بدانها بسي مشكل خواهد بود ، تاريخ كواكب الدريه را هم چون 

يت دست شست و رفت و منهم آنرا در دسترس ندارم پس آنرا هم كنار مي گذاريم بتاريخ فاضل مؤلفش آواره از بهائ

 مازندراني نيز دسترسي ندارم و اال ميتوانستيم دامنه مطالعات خود را عميق تر نمائيم.
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« اهل بهاء » ده ونزد ولي من با خود سه كتاب تاريخ دارم كه دور از آنها در دسترس تمام بهائيان بحد وفور بو            

 مفتخر است.« اتم و اولي » باعتبار 

اول تاريخ نبيل زرندي است كه اگر چه نسخه اصلي را در دست ندارم ولي قسمتهائي از آنرا كه ترجمه آقاي              

 اشراق خاوريست مورد مطالعه قرار ميدهيم

پيدايش بابيت به باب ايمان آورده بود كتابي بزبان فارسي )با نوشت : شخصي به نام محمد ) نبيل( زرندي كه از اوائل 

درباره تاريخ بابيت و سران آن نوشته است. اين كتاب بوسيله شوقي افندي بزبان انگليسي ترجمه ميگردد و اصل فارسي 

ترجمه و  «مطالع االنوار» آن بعللي مفقود و ناپيدا اعالم ميشود و سپس بدستور شوقي از انگليسي بعربي تحت عنوان

 منتشر ميشود.

يكي از مبلغان بهائي بنام عبدالحميد اشراق خاوري دو ترجمه انگليسي و عربي را مورد مطالعه قرار داده و خالصه آن 

 دو را بنام تلخيص تاريخ نبيل زرندي بفارسي با موافقت لجنه نشر آثار امري و شوقي منتشر مينمايد.

 با دقت كافي در اين تلخيص مشاهد ه ميشود در ترجمه انگليسي نكاتي ذكر شده كه ترجمه عربي فاقد آن ميباشد( 

)ادامه متن ( وتنها همين تاريخ صرف نظر از قستهاي تبليغاتيش داراي مطالبي است كه در روشن ساختن اصل موضوع 

ل واين ترجمه آقاي اشراق خاوري را كه مخصوص كالس عالي نهايت كمك را مينمايد و قبال براي اينكه كمال اعتبار اص

را كه در متن و صدر كتاب درجه شده ذيال نقل مينمايم.) « تبليغ تدارك شده بياد شما بياورم و بيانات والواح مباركه 

 شمسي مي باشد.(  0262نسخه مورد مطالعه ما نسخه استنسيل شده توسط لجنه ملي نشر آثار امري سال 

 متن كتاب چنين مندرج: 200در ص 

از آغاز شروع نوشتن اين كتاب مقصودم اين بود كه باضافه حوادث تاريخي آنچه را كه از حضرت بهاء اهلل استماع » 

نمودم ضميمه اين تاريخ سازم گاهي تنها وگاهي با ساير اصحاب مشرف مي شدم و وقايع تاريخي را ميفرمودند كه من 

 در اين تاريخ نگاشته ام.

ضمنا ناگفته نماند كه حكايت مالقات نبيل بابيها حكايت گاهي نبوده بلكه بنا بر روايت طوبي خانم دختر عبدالبهاء در 

كتاب بالنفليد نبيل هر روز سه شنبه مرتبا در عكا بمالقات بها ميرفته والبد در اين مالقاتهاي مظم و مستمر بوده كه 

 كما اينكه. -خ تحصيل مينمودهمطالب و دستورات را براي نوشتن اين تاري

 تاريخ مينويسد: 2در ص 

شكر خداوند را كه مرا بنگارش اين اوراق تاييد فرمود وآنرا باين موجب متبارك و مشرف ساخت كه حضرت بهاء اهلل » 

وراق ا بنفسه الجليل تفضل و عنايت فرمودند واين اوراق را مراجعه نمودند ميرزا آقا جان كاتب وحي درحضور مبارك اين

 را قرائت نمود وبرضا و قبول هيكل مقدسش فائز و مفتخر گشت.

 چنين مندرج: 0واما در خصوص اين ترجمه و تلخيص در ص 
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در جواب سوال محفل مقدس روحاني ملي بهائيان ايران شيد اهلل اركانه  015شهر الكلمات  6در توقيع منيع مبارك » 

زرندي( بيان مبارك ذيل صادر قوله االحلي، راجع به قسمتهايي از كتاب راجع به نشر اين كتاب) تلخيص تاريخ نبيل 

 «تاريخ نبيل كه جناب اشراق خاوري تلخيص و بفارسي ترجمه نموده اند نشر آن مورد تصويب حضرتشان گرديد.

رد و حسين كمتأسفانه با تمام اين اوصاف مذكوره، تاريخ مزبور در نوع خود صرفا يك داستاني است عينا نظير داستان 

رستم نامه، نويسنده حسين كرد از ذكر دروغهاي شاخدار و مبالغه هاي هجو و بي معني خودداري نكرده في المثل آورده 

است كه اسب حسين كرد خواست از يك خندق چهار ذرعي بپرد بعد از پرش سي ونه ذرع چون ديد يك ذرع باقيماند 

 ه را نميتواند بپرد پس برگشت بجاي خود.

نبيل هم در همه جا ودر غالب موارد ذكر مي كند سران بابي باراده خود قبول باليا كردند و اال ميتوانستند همه را         

دفع و همه اوضاع را بگردانند ميتوانستند سنگها را جواهر و دشمنان را دوست خاضع نمايندواين جمالت بقدري زياد و 

نقل مي كند كه در موقعي  022له خواننده را تنگ مي كند مثال در ص لغت مستعمله يك نواخت مي باشد كه حتي حوص

 كه باب در منزل منوچهر خان مخفي بود و وي نسبت بآينده باب متوحش و اظهار نگراني مينمايد باب در جواب ميگويد:

ر دنيا مثل آن خداوند بمن قدرتي عنايت فرموده كه اگر بخواهم جميع اين سنگها را بجواهري تبديل مينمايم كه د»

پيدا نشود واگر اراده كنم دشمنان خونخوار خود را چنان بخود شيفته و فريفته ميسازم كه در راه محبت من با نهايت 

 اخالص و استقامت قيام كنند من اينك باراده خودم باين بليات و مصائب دچار شده ام تاقضاي الهي مجري شود.

با واقعيات چقدر خنك و بي اساس و بي معني ميشود كسي كه خود را مخفي مالحظه كنيد اين جمالت همراه          

نموده ميگويد من همه كار ميتوانم بكنم ولي نميخواهم كسي نيست بپرسد آقا جان پس چرا مخفي شده وانگهي اگر 

ميشوند تا آنجا  تمام اينها بعقيده شما قضاي الهي است واراده خداوندي پس چرا مجريان اين قضاي الهي مردود وملعون

 كه درباره حاجي ميرزا آغاسي وزيروقت مي گويد:

ويا آنكه جانشينانش از « يا رب اين نسناس از شه دور باد » ويا آنكه در مورد ديگر« اتروكوا التروك و لو كان ابوك»

يعه د ويا آنكه شجمله شوقي افدي مجريان اين چنين قضاي إلهي را يعني از جمله گرگين خان را گرگين پركين ميخوان

را در همه جا شنيعه صفت مي دهد وآيا اعمال آن خداي تواناي آنان مسخره پيش نميشود كه فردي را براي هدايت 

خلق خود مأمور كند ولي خدا كاري كند كه همان خلق اين مأمور را بكشند و بعد همان خدا همان خلق را ملعون نمايد 

 مطالب چقدر كوتاه و بي مزه و سست است كه حتي درخور اطفال نيز نميباشد.وبدين مناسبت عذاب دهد به بينيد اين 

 بمناسبت عبور باب از شهر قم واينكه مأمورين نميخواستند وارد قم شوند باب ميگويد: 612ويا آنكه در ص 

ت شخصا دوسكشتي نجات و كسيكه ارادۀ او بر كل غالب است من هستم كه با شما در اين بيابان راه مي پيمايم من »

نميدارم كه باين شهر وارد شوم. زيرا اينجا شهر خبيثي است نفوسي كه درآن ساكنند شرير و فاسقند اين معصومه 

 بزرگواريكه در اين شهر مدفون است و برادر ارجمندش واجداد گرامش همگي از اين مردم فاسق فاجر بيزارند.

ل باب همه اهل شهري را به يك چوب رانده و همه را فاسق و فاجر و مالحظه كنيد گذشته از اين نويسنده از قو          

شرير قلمداد مي كند) ضمنا فراموش نكنيد كه اينها همه بتصويب بها رسيده است( فكر نمي كند كسي كه ميتواند 
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دان ه وبسنگ ريزه را بجواهر تبديل نمايد ودشمن را بدوست مبدل كند آيا نميتوانست اين فاسقان را نيك مرد نمود

خود قرار دهد كدام آسان تر است سنگ ريزه را بجواهر تبديل كردن « الهي»شهر وارد و آنها را مورد مرحمت و لطف 

 ويا انسان بدي رابه شخص خوبي مبدل ساختن. 

 )اين گونه سخن پراكني هابه باب تمام نميشود بلكه مريدان نيز هر يك چنين قدرتهائي دارند از جمله قدوس         

 ( در قلعه طبرسي مي گويد:222ص

واگر مقصود ما آن بود كه رياستي به دست بياوريم و بزور اسلحه بر كفار غلبه كنيم واعالن جهاد بدهيم هرگز تا امروز »

ميان قلعه نمي مانديم قوه اصحاب وقدرت اسلحه بطوري بود كه برهمه امتها غالب مي شديم حال ما ماننداصحاب 

 عليه و آله درگذشته ايام است اگر مقصودي داشتيم مانند حضرت رسول شمشير مي كشيديم حضرت رسول صلي اهلل

 «ودشمنان خود رامجبور ميكرديم كه مومن شوند وقبول دعوت كنند.

وحال آنكه نفس اجتماع حضرات در قلعه براي جنگ بود وايجاد اختالل در كشور ودشوار كردن امر بر حكومت          

ه نقطه اي ميرفتند و مخفي و متواري گشته ومجبور بدفاع نمي شدند اين موضوع را بطور جداگانه در جاي واال هر يك ب

خود مطالعه خواهيم كرد در اينجا مقصودم معرفي كتاب است كه مطالب آن يا بشكل حسين كرداست يعني مطالب تو 

مثال هر كس كه بابي نيست و يا ببها ايمان  خالي و بي معني ويا بسبك رستم نامه رزمي است در عالم علم و روحاني

نياورده شخصي زشت رو، بي سواد و فاسق و فاجر است ولي هر فردي كه وارد جرگه بابيان مي شود همانا از ابتدا شخصي 

بوده داراي اخالق حميده و صفات پسنديده و از اعلم علماي وقت وبعد با همه اين مقامات عاليه نزد باب خاضع مي شود 

ست مثل رستم نامه كه اشكبوس را مدتها مي ستايد و بزرگ مي كند و سپس يكجا او را بدست رستم به كشتن در

ميدهد واز اين طريق بطور غير مستقيم بزرگي رستم را جلوه گر مي سازد دراينجا هم كار نبيل بهمان سبك است و از 

 شخص بزرگي مبشر بها بوده است.بزرگ كردن باب نيز نظر به بزرگ كردن بها دارد كه بگويد چنان 

مثال وقتي وحيد دستور ميدهد يك قاصد دولتي را كه مامور انتقال   درجه انصاف بها و نبیل در شرح وقایع:           

پنجهزار تومان وجه از حكومت شهري بحكومت ايالتي بوده دستگير و چنين شخص بالدفاعي را مي كشند نبيل مي 

او را كشتند وحال آنكه بقول خود نبيل مردي خوش گفتار و مورد اعتماد حاكم بوده ولي نويسد چون شخص بدي بود 

وقتي در قضاياي زنجان در حين مخاصمه يك نفر بابي اسير و بحكومت برده شده وكشته ميشود نبيل يك صفحه قلم 

 نبيل(  125فرسائي مي كند در مظلوميت او ووحشيگري و بي رحمي قاتلين او) ص 

باري بطوريكه در آينده نيز موارد مربوطه را براي شما خواهم نوشت كتاب نبيل كه بدستور بهاء و به القاآت او          

نوشته شده تمام هدف و مقصودش بزرگ كردن بها وتبليغات براي او بوده است تا نشان دهد از ابتدا بها مورد توجه و 

مه بخاطر هموار كردن راه براي ظهور بها بوده است در اين زمينه شخصي الهي بوده و آنچه از قضاياي بابيان نگاشته ه

 نيز بعد جداگانه و مستقال مطالعه خواهيم كرد.

بطور كلي بايد بياد بياوريد كه نبيل بر طبق حكايت شخص خودش در همين تاريخ چوپاني بيش نبوده و جز سواد           

ني هم بقرار معلوم مستخدم خانه بها بوده است، سطور ذيل را بعنوان قرائت قرآن تحصيالتي كسب ننموده و بعد از چوپا

 :522شاهد از خود او نقل مي كنم ص 
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در  زرند متولد شدم شغل من شباني بود  0657صفر  02پدرم از ايل طاهري و در اقليم خراسان چادرنشين بود.... روز » 

درس بخوانم ولي چون چوپان بودم اين آرزو براي من حاصل  و مختصر سوادي داشتم باطنا مايل بودم كه بيشتر از اينها

نوروز سال  06نميشد با نهايت اشتياق قرآن را مي خواندم و قسمت زيادي از آن كتاب مجيد را از حفظ داشتم... روز 

ن روز آهجري در مسجد رباط كريم دو نفر نشسته بودند با هم گفتگو ميكردند من به گفتگوي آنها گوش دادم واز  0622

باباب آشنا شدم ... آن شخص براي رفيق خود جميع سرگذشت حضرت باب را نقل كرد وگفت كه چطور آن حضرت 

بدعوت قيام فرمود... چه كرامت از او ظاهر شد؟ چه عجايبي بروز كرد... من كه اين تفصيل را مي شنيدم خيلي تعجب 

ونفوذ داشته باشد اينطور حس ميكردم كه نور سيد باب  كردم كه چطور ميشود يك نفر اينهمه نسبت به سايرين قدرت

بروح من پرتو افكنده و خيال ميكردم كه منهم بابي هستم از رباط كريم بزرند برگشتم پدرم آثار پريشاني فكر و اضطراب 

 در صورت من ديد... 

سيد اسمعيل  552ص  درآن ايام من شاگرد سيدي بودم كه قرآن بمن درس ميداد 562مجبور شدم بكاشان بروم ص 

زواره را كه با نهايت بي صبري منتظرش بودم وارد قم گرديد...از او پرسيدم كه كسي كه بحضرت باب مومن شود چه 

اقدامي بايد بكند وچه مطالبي بمومنين واجب شده فرمود حضرت باب ميفرمايند برهمه مومنين واجب است كه براي 

گفتم من مايلم كه خود را بمازندران برسانم . فرمود تو حاال در همين شهر مساعدت جناب قدوس بمازندران بروند... 

بمان و ميرزا فتح اهلل حكاك را كه بسن و سال تست بامر مبارك آشنا كن تا از طهران خبر برسد، من خيلي منتظر شدم 

...در صدد توجه بمازندران ولي از طهران خبري نرسيد تصميم گرفتم كه بطهران بروم... در طهران سيد اسمعيل را ديدم

بوديم كه خبر رسيد اصحاب قلعه همه شهيد شدند... بزرند مراجعت كردم... پدرم راضي شد وبمن اجازه داد به طهران 

مراجعت كنم...در طهران بوسيله ميرزا احمد با پيروان حضرت باب آشنا شدم... يك روز ميرزا احمد را بمنزل حضرت 

بهاء در آن ايام شش سال داشتند ودرحين ورود بمنزل مبارك اول كسي را كه مالقات كردم بهاء اهلل برد حضرت عبدال

حضرت عبدالبهاء بودند با تبسم و خوشروئي بمن خوش آمد فرمودند... در همان اطاق با ميرزا يحيي روبرو شدم وچون 

عي كه درگفتگو و بيان دارد سزاوار چشمم باو افتاد دچار دهشت گرديدم زيرا ديدم اين شخص با اين هيبت وبا اين وض

مقامي كه باو نسبت ميدهند نيست مرتبه دوم كه ميخواستم باطاق ميرزا يحيي وارد شوم آقاي كليم تشريف آورده 

وبمن فرمودند شما امروز  آقا را بمدرسه ميرزا صالح برسانيد زيرا اسفنديار خادم حضرت بهاء اهلل ببازار رفته... من با 

شادي قبول كردم و مهياي رفتن بودم كه ديدم حضرت غصن اعظم تشريف آوردند كاله بر سر وجبه  كمال سرور و

هزاري در برداشتند در نهايت جمال وجالل بودند... چون بمدرسه رسيديم بمن فرمودند وقت عصر بيا ومرا بمنزل 

م كاغذي بمن داد وگفت برو بمدرسه برگردان... فورا بمنزل حضرت بهاء اهلل برگشتم و درآنجا بميرزا يحيي برخورد

 صدرواين كاغذ را بحضرت بهاء اهلل بده جوابش را زود بگير و براي من بياور من اين ماموريت را انجام دادم. 

ساله بي  02بطوريكه مالحظه مي كنيد اين سطور نمونه از كتاب است كه مؤيد مطالب قبل است يعني نبيل چوپان          

ميشود وبا هم سنهاي خود مامور برفتن به قلعه طبرسي و جنگ مي گردد و بعد در عالم نوكري خانه سواد مومن بباب 

بها  طفل شش ساله چون پسر بها است صاحب نهايت جالل و جمال مي شود ويحيي برادر بها چون زير بار او نميرفته 

مي گردد معلوم است كه نبيل باصطالح وبراي خود شخصيت و استقاللي قائل بوده هيئت و وضعش دهشت آور جلوه گر 

 امروز شخصي بادمجان دور قاب بوده و تاريخ فرمايشي نوشته است.
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ولي با همه اين معايبي كه تاريخ نبيل دارد چون متن آن القاآت بها بوده وبه اقرار نويسنده و تصويب مراجع          

 لعه ما كمال ارزش و سنديت را دارد.صالحيتدار بهائي تمامي آن بتصويب شخص بها رسيده براي مطا

تاريخ ديگر مقاله سياح است كه بقلم عبدالبهاء بوده و براي بهائيان درحكم آيات إلهي ميباشد تا آنجا كه گاهي          

آنرا با آواز هم ميخوانند اينهم از قلم پسري است كه براي انجام تبليغات بنفع پدر و بزرگ كردن او برشته تحرير آورده 

 مي ميگويد:و خوشمزه اينجاست كه خود او در مقا

تاريخ كه علم بزرگي است بايد توسط آكادمي نوشته شود نه اشخاص زيرا دراينصورت ممكن است تحت نفوذ و تاثير » 

 «احساسات شخصي قرار گيرد.

حاال شما خود فكر كنيد اگر پسري بدستور پدر و براي بزرگ كردن او تاريخي بنويسد چه از آب بيرون خواهد          

يخ هم با اينكه داراي مطالبي بي اساس و صرفا تبليغاتي بوده واز نظر عمومي نافذ سنديت است ولي چون آمد. اين تار

منبع آن از نظر بهائيان موثق و غير قابل ترديد است از جهت مغايرت و تضادي كه با تاريخ قبلي دارد مورد مطالعه قرار 

 ميدهيم.

  Highway  Theما سنديتي يافته و مفيد واقع گردد آنست كه باسم تاريخ سومي كه ميتواند براي مطالعه           

Chogen  توسط بالنفيلد نوشته شده است مطالب اين كتاب كال روايات و حكاياتي است كه اعضاي خانواده بها از قبيل

ت ند واين حكايابراي اونقل كرده ا« طائفين حول» دختر وعروس و نوه وپسر و چند نفر از نزد يكان و باصطالح بهائيان

توسط شخص يا اشخاصي با انگليسي ترجمه شده است كه در اين زبان احاطه و تسلط داشته  بطوريكه هر مبتدي 

تحصيل آن ميتوان در يابد كه اصطالحات فارسي عينا در قالب الفاظ انگليسي درآمده بدون اينكه اصطالحات مخصوص 

نيز صرف وقتي براي اصالح آنها ننموده واين ميرساند كه در صحت و انگليسي جانشين آن ها شده باشد حتي بالنفليد 

سقم مطالب و حكايت نيز تفرسي ننموده و هر چه گفته اند نوشته معذلك چون منابع روحاني رسمي بهائي اسناد اين 

رار  گيرد، براي مطالعه ما روايات ناقله از طرف افراد خانواده خدا ؟!!! را تاييد نموده و براي بهائيان نميتواند موردترديد ق

 نيز سنديت و ارزش خواهد داشت.

ت اس« آيات محكمات» كتب ديگري كه براي مطالعه خودمان مورد استفاده قرار ميدهيم كال باصطالح بهائيان از          

انجيل  ين ومانند اقدس كه بقول خود بها بزرگترين كتاب او بوده كتاب رسمي و بخيال خودش بمنزله قرآن براي مسلم

براي مسيحيان بشمار است تا آنجا كه حتي وقتي در اشراقات خود مي خواهد صحبت از عدالت و بيت عدل نمايد براي 

 تشديد و تنفيذ اهميت آن چنين ذكر مي كند:

 «اشراق هفتم اين فقره از قلم اعلي در اين حين مسطور واز كتاب اقدس محسوب.»

كتاب اقدس ذكر شده ولي داراي همان اهميت و واجد همان اعتبار مطالب مندرجات در يعني اگر چه در خارج از         

كتاب اقدس است واين همان اقدس ام الكتاب است كه عبدالبهاء و شوقي افندي بمناسبت مطالب بچگانه و خارج از 

 ه آن خودداري كرده اند.حدودي كه دارد حتي المقدور در اختفاي آن از انظار و توجه غير مؤمنين كوشيده واز ترجم

 وغيره كه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.« مجموعه الواح» و « ادعيه محبوب » وديگر آثار بها است از جمله        
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وضمنا اين نكته را نيز بايد يادآور شوم كه از اين كتب آنچه را بخاطر دارم براي شما نقل ميكنم زيرا اگر بخواهم        

آثاري را كه در اين كتابها و ساير كتب موجود و دال بر بي اساس بودن اين نهضت است براي شما نقل  تمام شواهد و

 نمايم بايد تمام اين كتب را مجددا براي شما رونويس كنم.

 اما قبل از اينكه وارد تجزيه مطالب اين كتاب ها بشويم ميخواستم يك مطلب را بياد شما بياورم وآن اينست كه          

در دنيا تقريبا هيچ چيزدفعه واحده بوجودنيامده بلكه چه درعالم خلقت و چه درعالم مسائل اخالقي و فلسفي و 

تشكيالت سياسي و اقتصادي و غيره هر چيزي ويا فكري در راه رشد و نمو بوده مثال در عالم افكار هر كس بفكر قبلي 

نس كه مشهور و معلوم همه مردم دنياست بطوريكه اسمش چيزي افزوده تا باينجا رسيده كه هستيم اين كلمه رنسا

حاكي است حكايت از تجديد تولد و تجد يد و بروز و ظهور افكار و ادبيات و هنرهاي قديمه است يعني افكار و تمدن و 

ه است آثاري هنري و علمي بوده است كه در بوته اجمال و اختفا مانده ودر اين زمان به تجديد نشو ونماي آن اقدام شد

، چون حتي المقدور سعي دارم از آنچه كه صد در صد مورد قبول شماست دليل و شاهد بياورم در اينجا نيز اين قسمت 

 :620از مقاله سياح را ميآورم كه ميگويد ص 

در قرون وسطي كه بدايتش زمان سقوط امپراطوري رومان و نهايتش فتوح قسطنطنيه است بدست اسالم در ممالك »

ب كثرت نفوذ رؤساء مذاهب تعصب شديد و تعرض قريب و بعيد شيوع يافت كار بجائي رسيد كه بنيان انساني اروپ بسب

بكلي رو بانهدام گذاشت و راحت و آسايش رئيس و مرئوس و امير و مأمور در پس پرده انعدام متواري گشت جميع 

و ربط ممالك مهمل و اصول و آسايش  احزاب شب و روز اسير  تشويش و اضطراب بودند مدنيت بكلي مختل و ضبط

سعادت جمعيت بشريه معطل و اركان حكومت سالطين متزلزل مگر نفوذ و اقتدار رؤساي دين و رهابين در جميع اقطار 

 «مكمل بود.

يعني تمدن و علوم و افكاري در جريان بوده است كه مغاير ومخالف مسيحيت بوده و بر اثر شدت عمل رؤساي         

يشرفت آنها دربوته اجمال مانده چون كسي راحق ابراز عقيده شخصي ويا مطالبي مغاير كتاب آسماني نبوده مذهبي پ

واال فوري محكوم و معدوم ميگرديده، بدين جهت اساس تمدن راكد مانده و علوم از پيشرفت خود باز مانده بودند و 

بشر در قديم و حال مصداق اين مصرع حافظ است كه مقدمه و علت اصلي اين جريانات نيز يكي از بزرگترين ابتالئات 

 ميگويد: 

 «چون  نديدند حقيقت ره  افسانه زدند»

از بسيار قديم اشخاص چون از حقيقت خلقت و قوه محركه عالم وجود اعم از سيارات انسان حيوان و نبات وغيره          

بعضي هم تحميل افكار نا پخته باشخاص ساده لوح چيزي نميتوانستند درك نمايند شروع كردند بتصورات و تخيالت و 

زود باور را پيشه خويش ساخته و باتشكيل دسته و حزب و ايجاد اختالف و بالنتيجه كشت و كشتار مخالفين مطالب 

 تخيلي و تصوري خود، براي خويش ترتيب رياست و دكان نان آوري ساختند. 

 

 از تازه هاي رنسانس
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از بسيار قديم عده اي جاه طلب و رياست جو بنام رابطه با ماه و خورشيد و خدايان مصنوعي و بتها، ارواح وغيره           

بجلب مردم ساده لوح و زود باور شروع كردند وبعنوان اينكه خدايان و يا ارواح ويا بت هاي بزرگ و يا خورشيد وماه 

هدايت و نجات بشر برگزيده اند و بعنوان اينكه حضرت معبود چنين فرمود و  فقط با آنها حرف ميزنند و آنان را براي

چنان امر كرد، با جعل معجزات و افسانه هائي چند زمان مردم باور را در دست مي گرفتند وبا سوء استفاده از اين نفوذ 

ه هر مطلبي نميرفتند وهميشقدرتي بهم رسانيد و مخل آسايش متفكرين و كساني كه اهل منطق و دليل بوده و زيربار 

در اقليت بودند مي شدند و آن افراد تحت نفوذ خود را آلت قرار داده بعنوان ثواب و خدمت بخدايان و بتها وارواح وغيره 

 آنان را تشويق بتجاوز نسبت با اين دسته آزاده مي نمودند.

ني بر تفكر بوده وهميشه سعي داشتند با استفاده افرادي مانند فالسفه و متفكرين كه پايه و اساس كارشان مب           

از معلومات پي به مجهوالت برند واز تخيل و تصور گذشته و مطالب را با موازين علمي و عقلي منطبق و تأسيس 

نمايندسعي ميكردند مردم را از سقوط در دامهاي شيادان نجات دهند و از روي اعمال و اقوال آن رياكاران و دروغگوياني 

براي تأمين جاه طلبي و رياست خود را بخداها و ارواج نسبت ميدادند پرده بردارند ولي چون در اقليت بودند هميشه كه 

 مخذول و منكوب متعصبين و مقلدين كوركورانه واقع ميشدند.

فرار او را فراهم  ا ز جمله كسي كه جام زهر را با كمال آرامش از زندانبان خود گرفت وباصرار شاگردانش كه وسايل          

كرده بودند تسليم نشده و مرگ را در نهايت خونسردي استقبال نمود يعني سقراط فيلسوف معروف يوناني مردم را 

دعوت مينمود كه بترك بتها كوشند وروي از داستانهاي پهلواني بي اساس و معجزات و خوارق عادات دروغ منتسبه 

علم و دانش و توسعه تحقيقات و تتبعات فرهنگي بكوشند، اين شخص كه از  بخدايان و رب النوعها بگردانند و به كسب

جمله بزرگترين خدمتگزاران جامعه بشريت است كه او را پدر فلسفه نام داده اند محكوم و مردود جامعه روحانيت شد 

دوري از ريا و دروغ و خرافات بعنوان اينكه جوانان را گمراه ميكند و حال آنكه او در حقيقت جوانان را براه علم و دانش و 

و موهومات مي برد شاگردان و پيروان فكر او مانند افالطون و بعدا ارسطو وغيره رشته او را تعقيب حتي آنچه را كه 

 اخيرا داروين و امثاله درباره كيفيت تكامل نسل انساني و غيره اعالم داشته اند آنان شروع كرده بودند.

ر قرن بعد مسيحيت با استفاده از همين افكار با قوت بيشتري شروع كرد به از بين بردن آن اما در حدود چها          

خدايان و رب النوعها و خوارق عادات منتسبۀ بآنها ولي بعدها درمقابل خدايان ورب النوعها و معجزات و خوارق عادات 

بنا كرده و براي ترويج و تنفيذ مرام خود ديگري جانشين آن دسته از گذشته ها نمودند يعني بنام مقدسين مجمسه ها 

در قلوب ساده دالن معجزات و خوارق عادات بسياري از آنها نقل نموده و همان حدت و شدّت روحانيون گذشته را 

هزاران مرتبه بيشتر وشديدتر نسبت به دانشمندان و فالسفه و متفكرين عمل نموده و سعي در خفه كردن آنها و معدوم 

نمودند، اينست كه عبدالبهاء مينويسد: كار بجايي رسيد كه بنيان انساني بكلي رو بانهدام گذاشت و نمودن ايشان 

 «.مدنيت بكلي مختل و سعادت بشريه معطل كال بعلت نفوذ و اقتدار رؤساي دين و رهابين

رد و بتي بنام مادرخدا) باري كار خرافات و بت پرستي بطوري تجديد شد كه در خانه هر مسيحي بتخانه وجود دا          

يعني مريم مادر مسيح( يا سايرين وجود داشته و درهر شهر يك يا چند ساختماني وجود دارد كه داراي يك يا چند از 

اين بتها بوده و دائما افراد بانتظار كرامت و معجزه بآنها رو آورده و از انها نياز ميطلبند و خاك اين معابد را در كيسه هاي 

 اين طرف و آن طرف به تبرك مي برند.پالستيكي ب
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باري در طي هزار سال معروف بقرون وسطي يا قرون تاريك يعني بين قرن چهارم و چهاردهم ميالدي تتبعات          

علمي و هنري كه توسط يونانيان شروع شده بود بعلت منع رؤساي روحاني مسيحيت راكد مانده بود تا اينكه نفوذ 

عضي اروپائيان را متوجه اهميت دانش نموده و با بدست آوردن برخي كتب خطي كم كم افرادي را عثمانيان در اروپا ب

برآن داشت كه زنجير اسارت را پاره كرده و رشته تتبعات و تحقيقات علمي و هنري قدما را تعقيب نمايند و اينجاست 

سه رشته مختلف سه نفر معروفيت  كه رنسانس شروع ميشود ودر بين اشخاص مستعد و عاملين اين نهضت نوين در

 بيشتر حاصل نموده و پهلوان داستان شناخته شده اند.

ايطاليائي از Petrarcaيكي ازآنها كه با احتياط بيشتري عمل نموده و افكار خود را در قالب اشعار اشاعه ميداده          

د زيادي در افكار ديني و ديگري تحوالت ميالدي( ولي دو نفر ديگر كه يكي تجد 0252 – 0215اهل فلورانس بود ) 

مؤثري را در سيستم اقتصادي و سياسي و مساوات افراد پيشنهاد و براي توسعه آنها تبليغات شديد و صريح مينمودند 

جانشينان همان كساني كه سقراط رابعنوان ضديت با خدايان كشتند  اين دو نفر و هزاران امثال آنها را بعنوان ضديت 

بود كه در  Jan  Hussدر و پسرش مسيح و مادر خدا يعني مريم مسيح تكفير ومحكوم باعدام نمودند اولي با خداي پ

 Ricardoدر انگلستات در حضور اعيان شهر و شخص شاه 0220كه در  Jan  Ballنامه هاي قبلي بدواشاره نمودم و دومي 

ll .اعدام گرديد 

ميالدي ميزيسته و رئيس واستاد معروف دانشگاه مهم و مشهور وقت  0501و  0272اما ژون هوس كه بين سنوات           

پراك در چكواسالواكي بوده بطوريكه شما در صحنه هائي ديده ايد كه چگونه اين قبيل محكومين را زنده ميسوزانيدند 

يان تير بزرگي استوار يكي از آنان صحنه ها را بخاطر بياوريد كه كنده هاي هيزم را در ميداني روي هم انباشته و در م

ساخته و جمعيت كثيري مثل اينكه براي شركت درجشني آماده شده باشند براي تماشاي اين صحنه كه براي هر ذي 

حسي بسي مخوف و وحشتناك ميبود جمع شده و منتظر آوردن محكوم و ديدن سوخته شدن او و استشمام بوي گوشت 

و روحانيت با لباسهاي زرق و برق دار هر يك در جايگاههاي مخصوص  كباب شده او مي باشند اشخاص عالي رتبه دولت

خود قرار گرفته اند تا آنكه از يكي از مداخل ميدان جمعي افرد روحاني با لباس هاي مخصوص خود با علمها و بيرقهاي 

 كوم درمخصوص محاكم تفتيش عقايد متضمن صليب و عكس مسيح و غيره در صفها ظاهر ميشوند ودر عقب آنها مح

حالي كه گوئي پاره بدون آستيني بدن نحيف و نزار او را بر اثر شكنجه هاي متحمله پوشانيده بدون كفش و پاي برهنه 

در حركت است در حالي كه افرادي روحاني ديگر هنوز بگوش او ميخوانند و او را مجبور مي كنند كه از كفرهائي كه 

قب آنها ساير كاركنان و وابستگان و اعضاي محكمه سواره هر يك با گفته توبه كند و آمرزش طلبد و باالخره درع

لباسهاي مخصوص جالب توجه با جالل و عظمت ويژه خود وارد شده و بعداز اجراي تشريفات زياد و خواندن حكم 

حشيت محكوميت و بعد انجام دعاها و مناجات ها و ذكرها در نهايت روحانيت توأم با كمال بربريت و قساوت قلب و و

شعله آتش را بهيزم ها زده و بوي گوشت سوخته شده محكوم را بمشام مشتاقان ميرسانند، اين شخص و هزار نظير او 

قرباني استقامت در مخالفت با خرافات و موهومات شده و نهضت پاره كردن زنجير اسارت و ناداني و بررسي و تطابق 

 ند.موضوعات را با علم وعقل پشتيباني وتقويت نموده ا

اين شخص كه در تاريخ بين المللي بعنوان مؤسس نهضت جديد درافكار مذهبي در شروع دوره رنسانس معروف          

است گذشته از يك دسته افكار عالي در خصوص صلح ومنع جنگ واختالفات و تعميم معارف عمومي كه نشر ميداده 

يون و پرستيدن صور و تماثيل و بسياري ديگر از زوائد است با موضوع معجزات و معصوميت افراد و سلطه محضه روحان
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مسيحيت مخالفت و آنها را مردود تلقي و مخالف آزادي فكر و عقيده و علم و منطق ميدانست طرفداران افكار او از پاي 

يكي از  كه ننشسته و در تعليم و انتشار مطالب او كار را بمبالغه رسانيده و حتي نه سال بعد از سوخته شدن او پراك را

 شهرهاي مهم و بزرگ وقت بوده و هفتصد سال از ساختمان و تأسيس آن ميگذشته تقريبا بكلي نابود كردند.

در هر حال اين افكار و نظاير آن شروع بانتشار نموده و بعد هم نويسندگان بزرگ و مقتدري در اطراف آنها به          

اشكال گوناگون قلم فرسائي كرده و بصورت كتابها مقاالت، داستانها، فرضيات گفتگوها و مباحثات و غيره بي اساس 

نتقاد قرار ميدادند از جمله چند تن از مشهورترين آنها را بياد شما بودن بسياري از معتقدات ديني مسيحيت را مورد ا

 ميآورم.

ميالدي( كه مورد تفكير قرار گرفته وحتي از دادن زمين براي دفن جسدش  0225 – 0772ولتر فرانسوي)             

راي تبليغات و افكار او ب خودداري شد، تا آنجا كه مخفيانه در محلي مختفي وديعه گذاشته شد و ديري نگذشت كه وقتي

پاره كردن زنجير اسارت و حصول آزادي بارور گرديد و انقالب معروف فرانسه واقع شد و تدفين رسمي جنازه او بعمل 

 آمد، نوشته اند اين تشريفات را صد هزار نفر تشييع و قريب ششصد هزار نفر شركت نمودند.

الهي و ماوراء الطبيعه زيرا با وجود همه مهمالت و مزخرفاتي كه  ولتر مي گفت در حقيقت مسيحيت ديني است         

مردم را معتقد بخرافات و موهومات كرده اند نه بمنظور آنكه از خدا بترسند  –سال است كه هنوز ادامه دارد  0711دارد 

يانت اه داشته و بدانان خو از اعمال بد بپرهيزند بلكه فقط براي آنكه از شخص آنها بترسند و منافع ايشان را محفوظ نگ

 نورزند.

ميالدي( كه شخصي بود ابتدا داراي تعصبات شديد مذهبي و استادي فلسفه و حكمت  0765 -0225كانت آلماني)         

را در دانشگاه داشته مي گفت معجزات نميتوانند دليلي بر حقانيت ديني شوند زيرا نميتوانيم به شهادت ناقلين آنها 

 و مناجان نيز مداوم كه هدفش تغيير قوانين طبيعت است بي حاصل و خالي از فايده ميباشد. اطمينان نمائيم

بطوريكه مي بينيم در غرب كم كم از نفوذ روحانيون كاسته شده وديگر نميتوانستند به تكفير و اعدام متفكرين و         

ميالدي( كه نويسنده قانون  0752- 0262ئي) مخالفين موهومات و خرافات اقدامي نمايند تا آنجا كه جفر سن امريكا

اساسي امريكا بود با وجود تمام مخالفتهايش با روحانيون وخرافات و مبتذالت آنان چنان محبوبيت و وجهه خوبي داشت 

 كه حتي برياست جمهوري امريكا نيز نائل گرديد.

او مي گفت عقل و منطق و تحري آزاد حقيقت يگانه راه جلوگيري از اشتباهاتند وتنها عوامل مشخص اديان           

مسيحيان بنام وحدت واتحاد مليونها اشخاص  –در امور وجداني ما فقط در برابر خدامسئول هستيم نه خلق او  -مجعول

م سانتيمتر هم بطرف اين وحدت و اتحاد پيشرفت ننموده اند آيا بي گناه از زن ومرد و اطفال را كشته اند و هنوز ني

 مقصود از اين وحدت و اتحاد چه ميباشد تبديل نيم مردمان بديوانگان ونيم ديگر برياكاران؟

در اين مطالبي كه تذكره نويسان بمسيح نسبت ميدهند بعضي مطالب اخالقي وبلند پايه ديده ميشود ولي درعين            

سيارند مطالبي كه ناشي از جهل بوده و بسيار بي معني و مهمل مي باشند كه نشانه از شار الطاني و شيادي گوينده حال ب

آنهاست بطوريكه باور كردني نيست كه بگوئيم هر دوي اين مطالب صادر از يك شخص واحد است و باالخره در باره 
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ولين كسي بود كه فلسفه مسيح را بخرابي و تباهي پولس كه مؤسس حقيقي و مروج مسيحيت مي باشد ميگويد او ا

 كشانيد. 

 

 عصري كه مدعیان پیغمبري چون علف میرویند.

اشاعه اين قبيل افكار در سراسر عالم و رسوخ آن در ميان افراد بيشتري از طبقات مختلف بعلت تسهيالتي كه     

عموم ميداد جمعي را برآن ميداشت كه از پيروي  صنعت چاپ و جرايد فراهم مينمودند تغييرات مهمي در افكار و روش

اديان و حتي ايمان بخداي آنها دست بردارند و عالم ماديت صرفه را بپذيرندواز اين دسته جمعي رسما ابراز عقيده نموده 

 و خود را از مذهب كنار مي كشيدند وبعضي صالح ميدانستند بسكوت خود ادامه دهند.

ي هم از زن و مرد كه بالنسبه داراي هوش و استعداد و قدرت نفوذ در افراد بودند و حس جاه در اين ميان افراد          

طلبيشان نيز بحد وفور مي بوده ولي در اجتماع موفق بتامين وارضاء آن نشده بودند بفكر ميافتند بازار شيادي 

ت و وحي و الهامات پرداخته عدۀ ساده لوح گسترانيده و با ادعاهاي بي جا و عناوين تو خالي رابطۀ با خدا و وصول تجليا

و زود باور را كه هميشه در همه جا باندازه كافي يافت ميشود دور خود جمع نموده و از اين راه تامين رياست و مقامي 

 وامرار معاش سهل و ساده را براي خود و اوالد برقرار كنند.

ند اگر دروغ بوده كه موسي با خدا مكالمه داشته وبا وجود اين طرز فكر آنان بي جا نبوده زيرا با خود مي گفت          

ميليونها نفر هنوز در اين عقيده راسخند واگر دروغ بوده كه مسيح پسر خدا بوده و هنوز مليونها نفر براين قول ثابتند 

روي اين فكر هر كسي پس ما هم اگر ادعاي وصول وحي و الهام نماييم خواهيم توانست باندازه كافي مريدان بهم رسانيم 

بسهولت ادعاي پيغمبري ميكرد، بطوريكه ميتوان گفت مدعي پيغمبري مانند علف از روي زمين ميروئيد و بكار ساده 

لوحان ميخورد، مخصوصا قرن نوزدهم ميالدي قرني است كه از قبيل اشخاص زياده از حد بظهور رسيده و در هر گوشه 

و الهامات ربّاني نموده و بساختن دين جديد و تشكيالت مستقل پرداخته  شخصي ادعاي مظهريت الهي و وصول وحي

اند چون عدد آنان بسيار و ذكر تمامي ايشان باعث درازي مطلب مي شود پس فقط از راه نمونه چند نفر آنها را بياد شما 

 ميآورم.

ي براي معرفي تشكيالتي كه يك مدعي ضمنا يك نكته را هم الزم  است عالوه كنم كه درست است كه ما در فارس         

ملهم بالهامات الهي ميدهد دو لفظ داريم يكي دين يعني تشكيالت مستقل وديگري مذهب يعني شعبه از دين ولي 

حقيقت از نظر كلي فرقي بين اين دو دسته اشخاص موجود نيست مطلب در اينست كه ميخواهيم بگوئيم در اين قرن 

ليات الهي نموده و داشتن رابطه با خدا و برگزيده شدن توسط او را براي نجات بشر مدعي افراد بسياري ادعاي وصول تج

شده اند حاال خواه دين مستقل ساخته باشند ويا به تشكيل مذهب و شيعه پرداخته باشند تا آنجا كه در السنه غرب در 

در فرانسه  Religionبان انگليسي اين معني فقط يك لغت موجود است بتفاوت تلفظ در السنه مختلفه : مثال در ز

Religion  در آلمانيReligion در پرتغاليRELIGIAO  در اسپانيائيRel,igion   وباالخره در زبان التينReligio   كه

 تلفظ تمامي آنها تقريبا رلي ژين مي شود.
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رف مي پرسند رلي ژين شما بطوريكه مالحظه مي كنيد در مصاحبه هائي كه در تلويزيون وراديو ميشود از ط          

شما چيست )  Sectيا  Seitaچيسن در جواب مي گويد كاتوليك يا پروتستان يا يهودي و غيره و هيچگاه نمي پرسند 

بترتيب پرتقالي و انگليسي كه بمعني شعبه و فرقه وتيره است وگاهي براي شعبات اديان نيز بكار ميرود( ودر حقيقت 

هودي و اسالم هيچ پيغمبر ديگري تشكيالت مستقلي را از راه وضع قوانين بخصوص جز مؤسسين اديان زردشتي و ي

 منظور نداشته و بقيه كامال بعنوان اصالحات و رفرم ها قيام كرده اند.

مثال مسيح هيچگونه قاعده و قانون مخصوصي وضع نكرد عينا مثل لوتر مؤسس پرتساني كه در مسيحيت تنها            

زائد دانست مثل صور و تماثيل در كليسا ويا منع ترجمه انجيل و يا شكل تشريفات غسل تعميد، مسيح بعضي چيزها را 

نيز نميخواست در يهوديت هيچ چيز تازه اضافه نمايد اين پولس بود كه براي اينكه دين مستقلي بسازد و آنرا از يهوديت 

و اال مسيح هيچگونه قانوني وضع نكرده و مقررات  جدا كند حكايت يكشنبه و ختنه نكردن و غسل تعميد را پيش آورد

 خاصي را برقرار ننموده بود.

حاال بهائيان براي اينكه بگويند بها از ساير مدعيان رسالت و مظاهر تجليات إلهي ممتاز و مستقل بوده دليل           

 ميآورند كه او دين مستقل آورده و سايرين در ظل مسيح يا شارع اسالم بوده اند.

اين مطلبي است بي اساس و بطوريكه نوشتم در اينصورت مسيح هم شرع مستقل نداشته و در ظل موسي بوده            

زيرا نه تنها هيچگونه قانون و تشكيالت جديدي را وضع ننموده بلكه حتي كتاب جديد هم نياورده و شاگردانش وقايع 

دس مسيحيان مجموعه توراه و اين رساالت شاگردان مسيح مي را نوشته و ضميمه توراه نمودند تا آنجا كه كتاب مق

 باشد.

در هر حال مطلب در اين است كه اشخاص بسيار ادعاي رسالت خدا را نموده و مدعي شده اند كه مأمور نجات            

كرده  بترتيب ديگربشر در اين عصر ند و مثل بها كه مسجد را به مشرق االذكار تبديل نموده آنان نيز وضع كليساها را 

روز تقليل داده آنان نيز در دينخود تغييراتي  در وضع غسل  02روزه به  21مرتبه را به سه مرتبه و يا روزه  1اند بها نماز 

تعميد و مناجاتها و غيره داده اند و بقيه مطالب آرايشي از قبيل نجات بشر و محبت و برادري و صلح و آشتي وغيره 

ست كه در سراسر جهان همه بر لزوم آنها واقف و براي جلب مردم زينت كالم و كتاب و روش خود همان عقايد و افكاري

 مينمايند، اينك چند تن از افرادي كه مانند باب وبهاء مدعي وصول تجليات شده اند: 

 

 مقدسین آخر الزمان

ه كه اهل زراعت بوده و سال 61سال قبل از ادعاي باب( در آمريكا يك جوان  05ميالدي)  0221در سال      

پيروانش معتقدند تحصيل نكرده و مدرسه نديده است ادعا مي كند كه فرشته خدا براو دارد و او را برسالت و رهبري 

خاليق مبعوث نموده است و داستان او در كتب و مقاالت ديني آنها چنين مسطور كه اين جوان كه همانان از كوچكي 

ناجات و غيره داشته و دائم در تفكر بوده در پانزده سالگي روزي بعد از مناجاتهاي بسيار عالقه مفرطي به مسائل إلي و م

بدرگاه خدا و زاريها و تضرعهاي زياد نزد قادر متعال درخواست مي كند كه راه راست را باو نشان دهد كه بين هزاران 
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او بايد بين هزاران اديان و فرق مذهبي اديان و فرق مذهبي موجوده حق باكدام يك بوده و كدام آنها درست است و 

موجوده حق با كدام يك بوده و كدام آنها درست است واو بايد بكدام راه سالك شود در اين حين خدا و مسيح هر دو با 

هم ظاهر شده وباو ميگويند همه اديان و فرق موجوده در اشتباهند و گمراه و خراب و مسئولين آنها فرو رفته درشهوات 

 بي و خود خواهي و دروغ و رياكاري.جاه طل

براو نازل شده و بدو ميگويد كه در فالن نقطه آمريكا يك   Moroni سه سال بعد دگر باره يك فرشته خدا بنام              

كتابي متشكل از اوراق طال و متضمن دستورات راه نجات بشر مدفون است ودر كنار آن يك عينك مخصوص از سنگي 

كان قرائت اين كتاب و درك مطالب آن كه بزبان مخصوصي ميباشد غير زبانهاي موجود در دنيا موجود شفاف براي ام

 است و تو بايد اين كتاب را بانگليسي ترجمه و متن آنرا بمردم موعظه و اجراي تعاليمش را توصيه نمائي.

باشد آن كتاب را بدست آورده و مي  Josef  Smithاين رسول خدا و مظهر تجليات او كه نامش ژزف اسميت        

بدستور فرشته خدا آنرا با انگليسي ترجمه و اصل را بخدا عودت داده و شروع بتعليم متن آن مي كند وبالنتيجه تشكيل 

نيز معروفند ميدهد وبعد آن متتابعا و مستمرا  Mormonدين جديدي به نام مقدسين آخرالزمان كه بنام مورمون 

 حي رسانيدجبرئيل امريكائي بدو و

اگر چه بطوريكه معمول همه مدعيان رسالت است اين شخص نيز مورد حمله مخالفين و  –وامر الهي را تكميل مينمايد  

دشمنان قرار گرفته و بكرات مجبور بترك محلهاي خود و مهاجرت از يك شهر بشهر ديگر گرديده و عاقبت نيز زنداني 

 ميالدي(  0255حمله و كار او را همانجا ساخته و نامبرده را مي كشند )  و دشمنان بدين نيز اكتفا ننموده و بزندان

بناي معظمي كه بعنوان كليسا و يا مسجد و  0222ولي در هر حال دينش بسرعت عجيبي رواج يافته تا آنجا كه در سال 

پول آنوقت طبق تأييد رديه در امريكا مي سازند كه ب Salt  Lake Cityيا بقول بهائيان مشرق االذكار اين دين باشد در 

 نويسانش سه مليون دالر خرج گرديده است. 

 25كنار اين صفحه عكس دارد ص 

 

 

 

در بين پيروان اين دسته اشخاص ظاهرا برجسته بسيار مانند سناتور و وكيل و افراد متمول و ثروتمند وغيره زياد        

 ديده ميشود.

داراي دانشگاه مخصوص بخود و تشكيالت منظم و متجددي مي باشند ودر تمام دنيا شعبه ها و پيروان زياد ومراكز        

 رسمي بزرگ و ملكي شخصي دارند.
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تنها در سن پالو تاكنون من به سه مركز آنها برخورد كرده ام يكي آپارتمان بسيار وسيعي در مركز شهر نزديك       

و دو بناي بسيار زيبا نيز كه به بهترين اثاثيه مزين و در عين سادگي زيبائي خاصي دارند يكي در بخش پست خانه است 

Pinhero وديگري بخشSanto  Amaro  .از شهر سن پالو واقع شده است 

د الب خومبلغين آنها همه جا ديده ميشوند حتي در كوچه و خيابان باشخاص مراجعه ويا آنكه بدر منازل رفته و مط       

 را عرضه مي دارند.

بسياري از جوانان فارغ التحصيل آمريكائي پيرو اين دين مانند انجام دوره خدمت نظام وظيفه بعد ختم تحصيالت        

مشغول ميشوند و در اين قسمت ابتكارات عجيبي به كار « امراهلل» خود يكسال به ممالك خارجه مسافرت و به تبليغ 

 بار نامبردگان به شخص من مراجعه نموده اند. مي برند تاكنون چهار

اول بار روزي در حالي كه در خيابان عبور مي كردم جوان خيلي شك و خوش قيافه و مرتب بمن مراجعه و اظهار        

داشت كه مشغول تهيه آماريست در خصوص ضد شرب الكل وظاهرا ميخواست نظريه مرا بداند تا بعد كم كم وارد 

خود شود من از لهجه او دانستم كه آمريكايي است نه برازيلي وچون بداستان آشنان بودم فوري دريافتم تبليغات دين 

كه بايد از پيروان اين دين باشد و چون پرسيدم تأييد كرد وبدون زحمت وارد مطلب شد وشرع كرد به تبليغ كردن من، 

و به مجالس اين دين نيز چندين مرتبه حاضر شده ام و بدو گفتم كه بمطالب شما آشنا و كتابهاي شما را هم خوانده ام 

 خالصه شر او را از سر خود كندم.

 اينان در تعصب و تبليغ بمراتب شديدتر و سخت تر از بهائيان مي باشند.       

 صحبت كنيم جلساتشان بسيار روحاني تز از« اهل بهاء » الحق جلسات مرتب و تشكيالت منظمي دارند وباصطالح       

است وبراي نگاهداري جوانانشان برنامه هاي بهتر و مفيدتري دارند و در تعصبات نيز پارا فراتر از « احباء اهلل» جلسات

بهائيان گذارده مؤسس دين خود را يگانه نجات دهنده بشر كنوني و گرفتاريهاي آن ميدانند وحاضر نيستند كمترين 

نوند چنان گمان برند كه به حقيقت مطلقه واسلند و غير آنها همه دروادي ايرادي را ر اجع به باو ومطالبش و تعاليمش بش

 جهل و ناداني و غفلت و تباهي سرگردانند.

 

 

 

 

 علم مسیحائی

كه طبق حكايت پيروانش در طفوليت   Bakeredy اين بار مدعي پيغمبري، خانمي است امريكائي بنام بيكرادي       

داراي هوش و فراستي فوق العاده بوده ودر يازده سالگي با پدر و رؤساي مذهبي در كليسا به مباحثات علمي و مذهبي 

يك بار دچار مرض شديدي  -سالگي  زبانهاي متعدد را ميدانسته و داراي افكاري بلند بوده است 07مي پرداخته ودر 
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اميدي بنجات او نبوده تا آنكه روزي بخواب سنگين فرو ميرود وچون برميخيزد اثري از مرض موجود  ميشود كه اطبا را

 نبوده و بكلي شفا مي يابد.

بعد چندي اتفاقا روزي بر روي يخ لغزنده بزمين خورده و بشدت مجروح مي شود بطوريكه مجددا اطبا او را جواب        

اتش نميدهند ولي معذلك اين بار نيز بوضع معجزه آسائي نجات مي يابد و خوب نموده و هيچگونه اميدواري بامكان نج

 ميشود.

سالگي شروع مي كند بادعاي مظهريت الهي نمودن و رابطه داشتن  51يعني در سن  0222بعد از اين واقعه در سال         

شفا انتشار داده و مدعي ميشود كه خدا كتاب تعاليم و دستورات خود را بعنوان علم و  0277با خدا و باالخره در سال 

او را سالها براي چنين روزي پرورش ميداده و امروز باو تجلي و راه شفاي امراض را براو مكشوف و او را براي نجات بشر 

از آالم جسمي و روحاني مأمور كرده است و خالصه مدعي ميشود داروها تأثيري نداشته و امراض را ميتوان از طريق 

و مناجات و تأثير قوه عقالني معالجه نمود وخداوند اين قوه را بدو بخشيده و كسي كه باو ايمان داشته باشد واز روحاني 

او متابعت نمايد داراي چنين قوه نيز خواهد شد و قادر به معالجه امراض خواهد گرديد، معجزات بسياري از طريق شفاي 

 بيماران صعب العالج بدونسبت ميدهند.

كيالت ديني او بسيار وسيع و بنام علم مسيحائي رواج دارد و حتي رديه نويس كاتوليك) مرجع رسمي تش        

تشكيالت كاتوليك كه عليه اديان غير كاتوليك رديه مي نويسند( مي نويسد اين دين در امريكا و انگلستان و استراليا 

 و بطور سريع در پيشرفت است و بقول پيروان اين وساير سرزمينهائي كه بانگليسي تكلم مينمايند رواج فراوان يافته

سالگي فوت و بطوريكه رديه نويس نوشته است  22دين در هر روز يك كليساي جديد بنا مينمايند اين خانم در سن 

 سه مليون دالر به پول وقت از خود باقي گذاشته است.

 

 ADVENTHSTESظهوریون 

ن از جمله داليلي كه براي پيش گوئي دين خود ميآورند حكايتي است كه در بايد بياد داشته باشيد كه بهائيا          

سالگي از مطالب انجيل چنين استنتاج  25( در سن  0252 – 0726امريكا اتفاق افتاده كه شخصي بنام ويليام ميلر) 

روز  6211يد بعد كه مي گو 05آيه  2ظهور خواهد كرد ) استفاده از كتاب دانيال فصل  60/2/0252كرد كه مسيح در 

شروع مي كند بانجام تبليغات دامنه داري و تاسيس روزنامه  0202قدس االقداس پاكيزه خواهد شد( بنابراين از سال 

بعداز فرا رسيدن تاريخ مذكور و ظاهر نشدن مسيح ميلر گفت كه در محاسبه اشتباه كرده و حساب « عالمات وقت» بنام

مي كند) اينجاست كه بهائيان از موقع استفاده  66/01/0255م آنرا موكول به ميباشد و بعد ه 02/5/0255صحيح آن 

كرده و مي گويند او راست گفته ودرست پيش بيني نموده و فقط كمي در محاسبه اشتباه كرده واين همان روز دعوت 

يكائيان را ببهائيت قلمداد مي كنند وبهمين عنوان است كه موفق شده اند چند نفر امر 62/1/0255باب است كه آنرا 

جلب و هسته اوليه را درآن سرزمين از بين پيروان اين دسته تشكيل دهند و حال        آنكه چنانكه بعد اين موضوع را 

مطالعه خواهيم كرد خواهيم ديد كه كيفيت ادعاي باب نه بدين شكل است كه فعال معروف بين بهائيان است( و ثانيا اين 

 مسيح قلمدد ميكرد و هيچگونه ربطي بتاريخ مذكور و حكايت باب ندارد( بها بود كه خود را رجعت
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فوت مي كند بدون اينكه ظهور مسيح را دريابد ولي جمع كثيري بدو معتقد ودر انتظار  0252باري ميلر در سال        

جمع ميرفت كه ناگهان ظهور مسيح باقي ماندند و جمعي از مريدان نيز دچار ياس و ترديد گرديده و احتمال پراكندگي 

دو نفر از اين مريدان يكي بعد از ديگري مدعي شدند كه خدا و مسيح برآنها تجلي نموده وگفته اند كه ميلر در محاسبه 

 اشتباه نكرده بلكه كيفيت ظهور را در نيافته است.

مدعي شد كه خداوند بدو تجلي نموده و گفته است كه ميلر در محاسبه اشتباه   Hiram Edsonيكي از آنها بنام       

نكرده بلكه مقصود از قدس االقداس را درك ننموده مقصود از مكان مقدس مكان مقدسي در آسمان است و استناد بآيه 

 برساله پولس به عبرانيانكتاب دانيال مينمايد كه ميگويد قدس االقدس در آسمان است نه در زمين واستناد  2باب  05

 66/01/0255مي كند كه مي گويد بزرگترين روحاني را درآسمان ديدم و باالخره توجيه نمود كه در  2فصل  06آيه 

مسيح داخل قدس االقداس واقع درآسمان شده و اضافه كرد كه درست است كه مسيح بعد از مصلوب شدن داخل  

 زندگي و رفتار كليه افراد بشر ميباشد اعم از مردگان و زندگان.مكان مقدس گرديده و مشغول بررسي مدارك 

مدعي ميشود كه خواب نما شده كه مؤمنين يعني تابعان ميلر به   Elen  Harman  Whiteديگري خانمي بنام        

ا از تماس ب آسمان ميروند) آسمان دراينجا يعني بهشت( بالنتيجه مريدان خوشحال شده واو را پيغمبر شناخته و او هم

خدا دست برنداشته و متواترا وصول وحي والهامات و قبول تجليات نموده و دستورات و تاويالت در خصوص آيات انجيل 

نازل مي كند و حتي روزي مدعي مي شود كه مسيح او را بآسمان برده و ضمن گردش دادن او در نواحي مختلفه آسمان 

شان ميدهد ومخصوصا قانون احترام شنبه و مقدس شناختن آنرا كه با هاله لوحه اصلي احكام عشره موسي را نيز باو ن

از نور احاطه شده بود بدو خاطر نشان ساخته و توصيه مي كند كه شنبه است كه بايد مؤمنين تعطيل نموده و مقدس 

نمايند نبه را تعطيل ميشمارند نه روز يكشنبه و از اينجاست كه پيروان ايت مذهب و اين پيغمبر يكشنبه را رها كرده و ش

 و حتي در اين مورد از يهوديان متعصب ترند. 

كما اينكه يك دكتر حقوق را كه صاحب يك كمپاني فروش زمين است واز پيروان اين مذهب ميباشد دستور داده         

شنبه گردند كه  عصر كمپاني را تعطيل و اعضا بروند كه مبادا تاخيري شود وداخل در شب 1/5بود كه جمعه ها ساعت 

 شروع ميشد. 1/2خود ساعت 

باري اين خانم پيغمبر هم مدت هفتاد سال بدين شغل خود ادامه داده و معرض وصول تجليات الهي و الهام و انزال          

 آيات و صاحب مصونيت كبراي محض براي پيروانش تلقي و هر تعبير و تفسيري كه مينمود بنام خدا اظهار ميداشت.

پيروان اين دين نيز داراي تشكيالت بسيار مفصل بوده و در بسياري از ممالك داراي جمعيت كثيري ميباشند و        

افراد آن از مشروبات الكلي برحذر بوده و زنان آنها داراي جمعيت كثيري ميباشند  و افراد آن از مشروبات الكلي برحذر 

ت بيرون ميآيند و داراي تعصبات شديد مذهبي بوده ودر تبليغ بوده و زنان آنها در كمال سادگي و بدون آرايش صور

افراد نيز جديت فراوان ميدهند و دربرازيل تقريبا برابر كليساهاي كاتوليك ها كليسا دارند با اين تفاوت كه كليساي 

 اينان محقر و كوچك تر است. 
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 روحیون

در اينجا مدعي پيغمبري ما در كار خود تنوعي آورده و وحي و الهامات خود را بخدا نسبت نداده بلكه گفت كه ارواح      

او را راهنمائي و مأمور نجات بشر كرده اند وبدو دستور داده اند ديني تأسيس نمايد كه ما فوق همه اديان باشد يك دين 

 ديني كه اليق خداوند بزرگ قادر متعال باشد. بزرگي كه همه اديان را در خود بگنجاند

بطوريكه ميدانيد افسانه ارواح و احضار مردگان يا ارواح آنها و مكالمه با ايشان تازگي ندارد بلكه از بسيار قديم كه      

دگان در ابتداي آن معلوم نيست جماعات زيادي براين عقيده بوده اند كه ارواح مردگان براي خود عالمي دارند و بازن

تماس بوده و در زندگاني آنها اعم از بد و يا خوب مداخله خوب ويا بد مينمايند ومنشاء آن نيز برحسب عقيده بسياري 

ازمورخين اينست كه رئيس ايلي كه محبوبيت ونفوذي در افراد ايل خود داشته فوت مي كند وزعماي ايل براي اينكه از 

ه نمايند مدعي ميشوند روح او برآنها ظاهر و دستورات ميداده است و مقدمه ادامه نفوذ او  براي هدايت ايل استفاد

 تأسيس اديان غير الهي و طبيعي نيز از همين جا شروع ميگردد.

ميزيسته، طبيعي بوده كه  0222و  0215ميباشد و در بين سنوات   Allan  Kardecباري اين پيغمبر كه موسوم به        

كتابي درباره اصول عقيده روحيون انتشار داده و اعالم ميدارد  0212داشته است در سال سمت استادي دانشگاه نيز 

كه مطالب اشعاري ، از او نيست بلكه ارواح متن اين كتاب را باو القا كرده اند و او را مأموريت داده اند تا دين بزرگ خود 

ن توجهي به دست آورده ودر سراسر دنيا تشكيالت را بر پايه عقيده روحيون تأسيس نمايد ودر اين زمينه موفقيت شايا

 وسيع و پيروان متعصب و بسيار عميق از لحاظ معتقدات باصول اين دين دارند.

 كتاب 52تصوير دارد صفحه 

 ناگفته نماند كه پيروان اين شخص معتقدند كه تشكيالت آنها تشكيالت ديني نيست بلكه جمعيتي علمي است.       

پالو عالوه بر يك مركز اصلي بسيار بزرگ و وسيع كه در سالن كنفرانسهاي آن هر يكشنبه چندين  در شهر سن       

هزار از مؤمنين با كمال خلوص  حاضر شده و حتي راهروها هم مملو مي شود، در نواحي مختلف شهر نيز مراكز متعدد 

 ملكي از خود دارند كه من شخصا چندين مركز آنها را ديدن نموده ام.

مناجاتهايي بقبول شما بسيار روحاني دارند و نطقهاي آتشين و مهيج ايراد مينمايند و سرودهاي دلنشين توأم با        

موزيك ميسرايند و باصطالح بهائيان صورتهائي زياده از حد نوراتي داشته و نسبت بيكديگر و حتي بديگران كمال 

 مساعدت و دلسوزي را دارند.

هاي خودم را با آنها و حضور در مجالس احضار راواحشان را براي شما نقل كرده ام و نميخواهم من حكايت مالقات        

 در اينجا بتكرار پردازم.

ولي شما بياد بياوريد كه وقتي حكايات مرا مي شنيديد كه چگونه سالن را تاريك محض نموده و چند نفر لباس        

د شما را چقدر خنده مي گرفت ؟ وشايد شما هم بخاطر داريد آن آقاي سفيد پوشيده و بعنوان ارواج در حركت ميآمدن

ميشل ابرس را كه در سان كايتانو مغازه پارچه فروشي داشت با چه روحانيتي ميخواست ما را تبليغ كرده و وارد اين 
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ن رده اند وبا استعمال آدسته نمايد وبايد بياد داشته باشيد كه مي گفت رماتيسم داشته و ارواح از آسمان براي او دوا آو

 رماتيسمش بكلي خوب شده است و يا ساير حكاياتي كه نقل مي كردم.

نميدانم بعدا حكايت سرو صدائي را كه در روزنامه ها راه افتاده بود توجه كرديد يا نه كه فردي از اينها در شهر بل        

در تاريكي محض عملهاي جراحي انجام و زخم معده و آپانديس و غيره را در تاريكي مطلق   Bel  Horizente اوريزنته 

جراحي و معالجه مي كرده و مريدان مدعي بودند كه او هيچگونه سواد و تحصيالتي نداشته بلكه ارواح دكترهاي مهذب 

در تاريكي مينمايند و حتي دولت برازيل  و جراحهاي مجرب مرده در جسم او وارد و او را قادر بانجام اين عمليات جراحي

 در مقام تعقيب نام برده برآمده و بعنوان طبابت بدون داشتن جواز وي را تحت محاكمه و تعقيب قانوني كشيد.

روزي من طي صحبت با آن آقاي ميشل ابرس بمناسبتي اشاره باين حكايت مسيح در انجيل كردم كه وقتي گرسنه       

و از دور درخت انجيري ديد و باميد خوردن چند انجير و سد جوع بطرف آن رفت ولي متأسفانه  در بيابان مي گذشت

انجيري در آن نيافت پس عصباني شده و آنرا لعنت ونفرين كرد و في الفور درخت خشك شد و باو مي گفتم اين حكايات 

 نبايد درست باشد وبايد ساختگي باشد.

ه شما پسر مخصوص خدا وروح القدس مجسم است الاقل بعلم غيبي كه دارد بايد يك فردي كه بعقيد زیرا اوال       

ميدانست كه درخت انجير ندارد و زحمت رفتن تا آن محل را بخود نمي داد خاصه آنكه آخر فصل پائيزه بوده و بالطبع 

 هر طفلي ميدانسته كه در اين فصل انجيري بدرخت نمي ماند.

 صباني شود كه درخت را گناهي نبوده بلكه اقتضاي فصل بوده.روح القدس مجسم نبايد ع ثانیا

 يك روح القدس مجسم  واستاد و مربي بزرگ هيچگاه زبان به نفرين و لعنت نمي گشايد. ثالثا

كسي كه مرده ها را زنده ميكرد و مريضان را شفا ميداد نميتوانست درخت بي انجير را بانجير نشاند وبدين طريق رابعا 

 زه در درخت انجير دميده و هم خود سد جوعي مينمود.هم روحي تا

زيرا از نفرين كردن وخشك شدن درخت حاصلي براي هيچيك ايجاد نميشد نه براي شخص او نه براي درخت بقرار       

معلوم آقاي ميشل اين حكايت را براي مبلغين و رؤساي روحيون مي برد و آنان ميگويند الزم است  اين شخص در يك 

احضار ارواح حاضر شود تا مطلب را براو آشكار نمايند. ميشل بااينكه چند بار مرا باين جلسات برده و خودتصديق  جلسه

كرده بود كه جز صحنه هائي مسخره آميز و تآترهائي كه آرتيمستهاي آن در نهايت بي مهارتي بكار مشغولند چيزي 

دروغ باينكه رئيس كمپاني مرسدس بنز هم ميخواهد بياوريد نيست. ولي حب الدستور آنان با اصرار زياد و حتي گفتن 

و با ماشين او باتفاق ميرويم باالخره مرا قانع كرد كه بار ديگر بدين جلسه حاضر شوم شايد ميدانيد كه رئيس كمپاني 

از  حمرسدس بنز از سران لشكر برازيل است. من ميدانستم كه اين مطلب عاري از حقيقت است بلكه جواني ساده لو

 مومنين كه متصدي يكي از دواير كمپاني بود با ماشينش آمد و ما را بدان جلسه برد.

افراد آرتيستي كه بنا بود درآن شب رل ارواح را بازي كنند تا قبل از شروع نمايش در پشت سرما جاي گرفتند تا        

ج از همه چيز خبر دارند بگويند والاقل مرتبت شايد مطالبي از من مسموع دارند ودر ضمن مطالب خود بعنوان اينكه اروا

 ايمان ميشل را محكمتر و راسخ تر نمايند.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

باري اين صحنه هم مثل ساير صحنه ها كه براي شما حكايت كرده بودم بسيار مسخره آميز و صحنه تآتري بس        

ي را نميتوانيم درك كنيم وآنچه در ضعيف و مهمل بود و آقاي روح احضار شده شروع كردبه ابراز اينكه ما مطالب اله

انجيل الهي است ما را نمي زيبد براينكه آنرا تفسير و تأويل نمائيم و خالصه بيانش اين بود كه كسي كه اينگونه دست 

به تفسير انجيل و ايرادآن بزند حالل زاده نبوده و در نطفه او شك است و اين بيچاره غافل بود از اينكه يكي از ايرادهاي 

رگي كه مسيحي هاي كاتوليك در رديه هاي رسمي خودشان عليه آن دسته روحيون و مؤسس آن آلن كاردك نوشته بز

و آنها را شديدا محكوم و مرتد صرف و كافر محض و غير قابل معاشرت قلمداد كرده اند اينست كه الن كاردك معتقد 

كس حق دارد آنرا بخواند و مطابق فهم خود آنچه بوده كه مطالب انجيل براي دسته خاصي نبوده و عمومي است و هر 

 ميتواند درك و استنباط نمايد، ونبايد تأويل و تفسير آن در انحصار يك دسته مخصوصي بعنوان كشيش وغيره بماند.

باري اين آقاي ميشل بمن گفت چون شما در وجود ارواج شك كرده و بآنها توهين كرده ايد آنها يك چيزي از منزل        

شما بيرون خواهند آورد تا مطلب بشما ثابت شود، بعد چندي مرا ديد وگفت ديدي ارواح از منزل شما بي جامعه شما را 

گفتم چه طرحي داشت گفت خطوط راه راه آبي داشت گفتمش رفيق  بيرون آوردند گفتم شما آنرا ديديد گفت : بلي

 عزيز من سالهاست كه بي جامعه بكار نمي برم.

يعني هيچگاه عادت نداشته ام شب با پي جامه بخوابم و روز نيز وقتي از خواب برميخيزم تا خارج شوم پيراهن و       

مي كنم زيرا اساسا بكار بردن پي جامه را بطور كلي دوست  شلوار مستعمل را كه در خارج نمي پوشم در خانه استفاده

ندارم تا چه رسد طرحهائي را كه مثل لباس زندانيان است بلكه فقط دو رب دوشامبر يكي زمستاني و ديگري تابستاني 

 هم از دارم كه آنرا فقط براي رفتن به حمام بكار مي برم و آنهم هيچگاه تا بحال چنين طرحي نداشته و اصوال چيزي

خانه من بيرون نرفته است، گفته مرا باور نكرد و فكر كرد اين من هستم كه دروغ مي گويم و ارواح شلوار پي جامه راه 

 راهي را از خنه من بيرون آورده و باو نشان داده اند.

مومن حقيقي  حال شما فكر كنيد چه مهمالت و مزخرفات و چه افكار و عقايد سخيفي در دنيا طرفداران جدي و      

 جانفشان پيدا مي كند و بچه نحو اشخاص ساده لوح استثمار مي شوند.

اينها عقيده دارند كه انسان مركب از سه جزء است ماده يعني جسم و روج و يك عنصر واسطه بين اين دو، و وقتي       

ند ميرود و معتقدند روح مركب مرگ واقع ميشود روح قالب و جسم را رها كرده و بعالم خود كه در ساير سيارات هست

از يك ماده هور قليائي است كه توسط اشخاص مخصوص ممكن است ديده شود وآنها اگر چه از حيث صفات و اخالق 

وخصوصيات و قدرت مساوي هستند ولي بطوربد يا خوب در زندگي زندگان مداخله مينمايند و باعث هدايت و نيكبختي 

 ي آنان ميگردند. ايشان ويا ضالل و گمراهي و تباه

وديگر حكايت تناسخ است كه معتقدند ارواح آنقدر باين عالم برميگردند و از اين جسم بدان جسم داخل ميشوند       

تا تكميل گردند و به مقامات عالي تري نائل شوند اگر كسي كور و يا شل متولد ميشود بعلت آنست كه روح او در وقتي 

ر بوده و حاال بدين نحو مجازات ميشود، يك شخص ممكن است در يك عصر ژوليوس كه در قالب ديگري بوده، گنهكا

سزار بوده و در عصر ديگر مثال داروين و در عصر ديگر ملكه ويكتوريا امپراطور انگلستان شود و قس عليهذا جمعيت 

ه را وليك بزرگترين دستاينها از ساير ادياني كه در اينجا ذكر كردم خيلي بيشتر است و تقريبا بعد مسيحيهاي كات

تشكيل ميدهند و چون همه اديان را در خود ميپذيرند بدون اينكه الزم باشد شخص ترك دين خود را نمايد . لهذا 
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پيشرفت زياد داشته و در هر جا ديده ميشوند وافراد برجسته تحصيل كرده از قبيل محاسب و رؤساي كار خانجات و 

ته اند ودر دنيا نيز مخصوصا در فرانسه ايتاليا مصر و سوريه و لُبنان و ساير ممالك غيره بسيار مي شناسم كه از اين دس

 آمريكاي جنوبي بحد وفور مشاهده ميشوند.

 

 موعود جهانی

تصور نكنيد كه اين تآترها منحصر باروپا و امريك و خاورميانه است در شرق دور نيز از اين قبيل بسيارند منتها          

ه و بدست آوردن شواهدي از آنها ندارم ولي در برازيل بايكي ازآنها برخورد كرده ام كه اصل آن در ژاپن من وسيله مطالع

است و حتي جزواتي از پيروان اين دين براي مطالعه و شناسائي بيشتر گرفتم داستان آنكه يك جوان تاجر ژاپني كه از 

تصادي كشور و شكست در كسب و تجارت بعالم روحانيت سالگي بعد برخورد با بحرانهاي اق 61اهل علم نبوده در سن 

در ژاپن دعوي مأموريت الهي مينمايد كه  0221سالگي يعني در سال  12افتاده وباالخره بعد مطالعات و تتبعات در سن 

 خداوند او را برگزيده است تا در روي زمين بهشت موعود را تاسيس نمايد. 

 كتاب 52تصوير دارد صفحه 

اگر چه بعد بيست سال فوت مي كند ورهبري پيروان او اكنون با دخترش ميباشد ولي در همين مدت كوتاه پيروان         

كثيري در ژاپن امريكا و هاوائي و برازيل دارد و داراي ابنيه متعدده و ساختمانهاي متفرقه ملكي خود بعنوان معبد و 

ركز دارند كه دوتاي آن را من شخصا ديدن نموده وبا مومنين آن صحبت مركز اداري و غيره هستند در برازيل چندين م

 كرده ام.

در برازيل و ژاپن با كمال خلوص و بقول احباء اهلل در نهايت روحانيت و وجوه نوراني و صفا دورهم جمع ميشوند         

 ر نخواهيد كرد.ومراسمي به جا ميآورند كه اگر شما آنرا ببينيد جز تاسف و تحير و خنده كار ديگ

ترجمه مي كنم زيرا ترجمه آن « موعود جهاني»است كه من آنرا    MESSIANA : UNDIALاسم اين دين ببرازيلي         

 اينست كه تمام اديان نجات دهنده  را درروز آخر منتظرند.

 «هينورال:» ي آن نوشته شده آنها بجاي صليب و انگشتر اسم اعظم و نظاير آنها يك تكه كاغذ مخصوص دارند كه رو       

 كتاب 11تصوير دارد صفحه 

اين كاغذ تا شده در يك كيسه ابريشمي از ژاپون براي افرادي كه اليق دريافت آن شده اند ميآيد. ) خالصه مثل       

را با دعاهايي كه در ايران اشخاص ببازوي خود مي بستند تا از شر اجنه محفوظ مانند( واينها ميتوانند اين كاغذ 

تشريفاتي باشخاص ديگر بدهند و اشخاصي كه حامل اينكاغذ هستند داراي نورالهي بوده و ميتوانند اين نور و ياقوت را 

 بديگران انتقال دهند. 
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بدين ترتيب كه شخص طالب گيرنده اين نور يا شخصي كه ميخواهد از مرض شفا يابد و يا بحاجتي برسد مي نشيند       

كه داراي قوت و نورالهي است نشسته ودودست خود را باالي شانه هاي شخص طالب نور و قوت  در مقابل او شخصي

مدتها نگاه ميدارد واگر شما به معبد آنها وارد شويد مي بينيد كه عده كثيري دوبدو مقابل يكديگر نشسته و دو دست 

بوده و چگونه انسان را از جهالت و يكطرف بر روي شانه هاي طرف ديگر است فكر كنيد چه صحنه دلخراش و محزوني 

ناداني اين افراد بحالت تأسف و تأثر مي اندازد از طرفي وقتي اين مسخره بازيها را مي بينم و كثرت مريدان را مشاهده 

 مي كنم تعجب مي كنم كه بهائيت اينقدر عقب مانده و نتوانسته است الاقل باندازه آنها مريداني بهم رساند. 

 كتاب16و  10حه تصوير دارد صف

******* 

اين چند نمونه كه ذكر كردم هنوز صد يك آنچه هست نيست واين شياديها همچنان ادامه دارد و فكر نكنيد افراد        

چون روزنامه ها ميخوانند و يا تحصيل مي كنند بدام اين شيادان و اين مسخره بازيها نمي افتند ، خير، اشخاص ابله و 

 هوم اميدوار ميشوند هنوز بسيارند. ساده كه بهر چيز مو

تشكيالت ديني ديگر كه چنان وسيع و قابل توجه هستند كه اداره تبليغات كاتوليك راكه مي خواهد در غرب نفوذ        

و سلطه خود را محفوظ دارد وادار بنوشتن رديه هاي مفصل و مستمر و ارتداد و تكفير و ممنوع المعاشره نمودن اين 

و براي اينكه قياسي از اهميت اين اديان دريابيد كافي است توجه كنيد بهائيت كه آنچنان باهميت خود مي  افراد نموده

ن اداره جلب توجه اي« صيت امراهلل در جمعي اقاليم منتشر»بالد تا آنجا كه عبدالبهاء و شوقي مستمرا و مكررا مي گويند 

 ن عليه بهائيت ديده نميشود.كاتوليكها را ننموده و بين صدها رديه يكي هم بعنوا

ولي هنوز هر روز در گوشه و كنار شخصي بعنواني پيدا ميشودوبا مدعياتي چند وتزويراتي گوناگون موفق ميگردد         

 جمعي را بدور خود جمع و آن جمع خودبخود مشغول فعاليت شده وهر دم بمراجعين دكان خود مي افزايند.

كه اصال از سوريه و لبنان است خود را رجعت   ALZIRO  ZARURازيل شخصي موسوم به مثال اخيرا در همين بر        

مسيح قلمداد و بطوريكه رديه نويس مسيحي نوشته مدعي است كه در ظرف پنجسال سيصد هزار نفر در دين او ثبت 

ار بنوشتن رديه و تكفير و نام كرده اند و در اين مدت كوتاه چنان توفيقي حاصل نموده كه كاتوليك ها را متوحش و واد

خانم   DERCY  GONSALVESارتداد مريدانش نموده بر حسب اتفاق شخص او را در تلويزيون ديدم كه در برنامه 

آرتيست كمدين مشهور برازيلي شركت و طي مصاحبه خود با او حتي از آشي كه مجاني به فقرا ميدهد صحبت ميداشت 

را الاقل در تلويزيون ديدم وبه « مظهر رباني!» و « ملهم الهي!» يك « نوراني» و براي من بسيار غنيمت بود كه قيافه

 قياس دانستم كه ساير نامبردگان نيز از چه قماش مي باشند.

باري دعوي پيغمبري و رجعت مسيح چند قرني است كه دكاني براي ارضاء خواشهاي نفساني بعضي اشخاص گرديده         

كه من اكنون منزل دارم، جواني بنام رجعت مسيح و شفاي امراض شروع بفعاليت كرد و  درست در نزديكي ساختماني

بعنوان كتابخانه رجعت مسيح داير     CONDE  SARZEDAS  388خيابان   در  دو باب مغازه  0225ابتدا در اواخر سال 

فتخار تشرف به پيشگاه او مي وهر روز جمع كثيري در حالت صف طوالني تر از دو كيلومتر منتظر نوبت براي درك ا

بوده( حتي روزي زني را ديدم در حالي كه طفلي مريض و نزار  61/7/0225ايستادند ) خودش مدعي است شروع كارش 
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را در بغل داشت از من نشاني او را ميگرفت گفتمش بچه منظور مي خواهي؟ گفت: براي شفاي طفلم گفتم: خانم به بچه 

ببر تا مداواي علمي صحيح نمايد در صورت مراجعه باين شخص ممكن است طفل خود را  ات رحم كن او را نزد طبيبي

از دست بدهي گفت اوال وجه الزم براي دادن به طبيب ندارم و در ثاني بسياري باين شخص مراجعه و مجاني معالجه 

ت خوب شد بحساب معجزه او شده اند گفتم خانم عمل او فقط عمل شيادانه است و كار مثبتي انجام نميدهد اگر بچه ا

ميرود واگر خوب نشد خواهد گفت ارادۀ الهي بربقاي او در اين دنيا نبوده بلكه چون نفس ملكوتي بوده خداوند خواسته 

است او را زودتر به مقامهاي باال نزد خود ببرد پس برو شكر كن كه خداوند طفل ترا مشمول عنايات و الطاف خود قرار 

 وش شنوا!داده ولي كجا بود گ

مي  ESTADOچندي بعد ديدم اين دكان بسته شده. فكر كردم شايد بازارش نگرفته ولي تصادفا روزي از خيابان         

 ديدم محل بسيار وسيعي را اشغال و تشكيالت مهمتري داده است. 5111گذشتم ودر حدود نمره 

عكس جوان خوش قيافه اي ميديدم بتصور اينكه يكي در وديوارهاي سن پالو را پر از  0227در همين ماه آگست         

از خوانندگان تلويزيون است كه براي كنسرتي تبليغات مي كنند توقف نكردم ولي يكشنبه گذشته ديدم آمد و رفت 

هنگامه برپاست چون   ANHANGABAUتاميدان  RANGEL Pestanaاتوبوسها در خيابان راكد مانده ودر خيابان 

نزديك رفتم ديديم مريدان اين آقاي رجعت مسيح هستند كه باصطالح رژه ميروند با لباسهاي متحد الشكل و علما و 

 مردي» بيرقها و عناوين نمايندگي از ساير ممالك عكس جوان مزبور را حمل مينمودند در حالي كه زير آن نوشته بود

 «. كه برازيل را تكان ميدهد

حتي خبرنگاري را ديدم   ANHANGABAUاعالنات قبلي او نيز دعوت مردم براي مناجات كردن براي صلح بود در         

با دستگاه فيلم برداري بدو نزديك و مطلب را جويا شدم گفت اين مرد دعا مي كند براي بازگشت مسيح معلوم شد 

بمردم ساده و زود باور خود را شخص رجعت مسيح معرفي باشخاص فهميده ميگويند دعا مي كند براي بازگشت مسيح و 

 وادعاي معجزات و شفا دادن مينمايد.

بعيد هم نيست وقتي پاپي با آنهمه شخصيت و رياست خجالت نكشد و شرم نكند كه درچنين قرني بگويد) بطوريكه         

ه شفا يافته از يك جوجه كشيش كه هزار همه روزنامه ها نوشتند ( زن كوري در حالي كه تحت تبرك يافتن از او بود

 آرزو در دل دارد چه انتظاري ميتوان داشت.

از ذكر اين مطالب تنها بعنوان نمونه خواستم بگويم كه در اين قرون اخير ادعاي پيغمبري و وصول تجليات الهي و         

يرساند و حس جاه طلبيش از طريق وحي و الهامات و كرامات و معجزات مد روز شده وهر كس كه كوره سوادي بهم م

سياسي و مالي تابعين نشده واز اين راهها دستش بجائي نميرد فوري در فكر استفاده از ساده لوحان افتاده و با شيادي 

و تردستي وبكار بردن جزئي استعداد نفوذ در مردم افرادي را فريب دادن وبا ذكر ايراداتي بجا و يا بيجا بجامعه واديان 

ه فرصت آن براي همه مهيا است جمعي رابدور خود جمع نموده و كم كم مدعي مقامات الوهيت و نبوت و امثال كه هميش

 آن ميشود.
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 خدایان ایرانی

من متأسفانه چون از ايران دورم نميتوانم شواهدي از اين قبيل در تاريخ ايران و ممالك اسالمي جستجو كنم زيرا          

عليه اينگونه مدعيان ادعاي ايشان نزجي نگرفته و برونق مدعيان پيغمبري در اروپا و بمناسبت شدت عمل مسلمين 

امريكا ومسيحيت نرسيده اينست كه معروفيت كلي نيافته اند و فقط بوسيله تاريخها بوجود آنها ميتوان آشنائي يافت 

دور خود جمع كرده و موفق شد از جمله قضيه صوفي اسالم بخارائي است كه دعوي وحي و الهام نموده و جمعي را ب

 حاجي فيروزالدين ميرزاي افغاني حاكم هرات را بطرف خود جلب نمايد.

اين شخص باميد معجزه آن پيغمبر لشگري فراهم و باقواي دولتي عزم جنگ نمود ولي نقش پيغمبري كاري از پيش        

 مبر نيز كشته ميشود.نبرده و قواي فتحعليشاه  قاجار بزودي كار او را ساخته و شخص پيغ

ولي در هر حال هيچ موقع فكر مدعيان توخالي و عرفان بافي خواه خريدار پيدا كند خواه نكند از سر بعضي نيز        

هجري  0606بيرون نميرفته كما اينكه اينكه في المثل نورعلي شاه كه از رؤساي معروف صوفيه بوده است وفاتش را بسال 

 نوشته اند ميگويد:

 در  قعر  بحر بيكران  آن  گوهر  يكتاستم  در تاج  خسروان آن  لؤ لؤ  ال الستم  من  

 بر دار  منصور آمدم  هم ال وهم اال     ستم  گه ناروگه نور آمدم گه مست و مخمور آمدم

 يبطوريكه مالحظه كنيد خالصه ميخواهد بگويد كسي كه با موسي حرف زد من بودم كسي كه مصلوب شد يعن        

مسيح من بودم اگر چه در اين قبيل دعاوي حضرات اعم از صوفيه و غيره وارد تفسيراتي ميشوند كه مقصود از خدا و 

رب نار و نور و رجعت مسيح و موسي چيست ولي هر چه كه تفسير آنها باشد در هر حال مطالبي است تو خالي و بي 

 ميباشد.اساس و موجب اتالف وقت و بحثهاي بي نتيجه و بي سروته 

: ) جناب باب و بهاء نيز همانند متصوفه بعرفان بافي پرداخته اند و قائل شده اند باينكه عينا همان انبيا قبل  پانوشت[

 هستند كه دو مرتبه بدنيا آمده اند.

 چنين مي نويسد: 022مثال :ميرزا عليمحمد باب در كتاب بيان فارسي صفحه 

اهلل است ) يعني حضرت محمد ص( زيرا كه مثل امراهلل مثل شمس است اگر ماال و او بعينه ) يعني باب( همان رسول » 

 «نهايه طالع شود يك شمس زياده نيست و كل باو قائم هستند.

وباالخره پا را فراتر گذارده اند وبراي اينكه از صوفيان عقب نيفتند ادعاي خدائي هم كرده اند ودرآينده مداركي در اين 

 ] باره نقل خواهد شد (

) ادامه متن (وشاهد اينكه در ايران نيز هر كسي كوره سوادي و عرفاني مي بافته بادعاي خدائي مي پرداخته منتهي       

بعضي موفق مي شدند جمعي را بخود معتقد نمايند و جمعي موفق نمي شدند، لوحي است از عبدالبها كه ميخواهد بگويد 
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 612و  611اء و صفتش عبدالبهاء و رسمش عبدالبها وغيره در صفحه او هيچگونه ادعائي نداشته و نعتش عبدالبه

 مكاتيب عبدالبها جلد دوم( بطور مقدمه مي گويد:

قدوس) ميرزا محمد علي بار فروش از حروف حي واز سران بابيها( كتابي در تفسير صمد نازل و از عنوان كتاب تا » 

حي مؤمنين اوليه باب زني كه معروف به قره العين است ( اني انا اهلل نهايتش اني انا اهلل است و طاهره) كه يكي از حروف 

 را در بدشت تا عنان آسمان با علي الندا بلند نموده.

وهمچنين بعضي از احبا در بدشت و جمال مبارك )بها( در قصيده ورقائيه ميفرمايند كل االلوء من رشح امري          

 «تالهت و كل الربوب من طفح حكمي تربت.

 .« در جميع مراتب ذره از عبوديت را ببحور الوهيت و ربوبيت تبديل ننمايم :» بعد ميگويد         

مالحظه مي كنيد حتي ادعاي الوهيت چنان پيش پا افتاده روز بود كه عبدالبهاء چنين تنزلي را نميخواسته           

كه كوره سوادي از محضر سيد كاظم رشتي يا جاي ديگر بنابراين عجيب نبوده است اگر ميرزا علي محمد تاجر زاده هم 

بهم رسانيده ادعا كرده كه رب اعلي است ويا آنكه ميرزا حسينعلي پسر ميرزا بزرگ منشي باشي دوائر دولتي وقت بر 

 اثر مطالعه چند كتاب بگويد تمام خدايان را من خدا كرده ام واين من بودم كه علي محمد باب را رب اعلي كردم.

گذشته از دعاوي ميرزا يحيي معروف به ازل) برادر بها( حكايت اين دعاوي بي معني و توخالي بين ساير پيروان           

 :265باب نيز ادامه داشته كما اينكه نبيل مينويسد صفحه 

ه روح چون به كربال رسيدند) يعني بها( مشاهده فرمودند كه سيد عالو عراقي دام فريب گسترده و مدعي شده ك»

القدس در هيكل او مجسم است جمعي از مشاهير اصحاب هم مانند شيخ سلطان كربالئي وحاجي سيد جواد فريب او را 

 خورده اندو بدامش گرفتار شده اند.

شيخ سلطان را عقيده اين بود كه از بزرگترين شاگردان سيد عالوه است و بعد از او رياست بوي منتقل خواهد شد 

او را نصيحت فرمودند كه خود را بدام اينگونه نفوس گمراه نيندازد و از قيد بندگي آنان خويش را رها .حضرت بهاء اهلل 

 يعني بخدائي خود بها(« ) سازد و او را وادار كردند كه بخدمت امر باب قيام نمايد.

خود را اسارت و بندگي  مالحظه كنيد بها چگونه دعوي اشخاص غير خود را دام فريب تلقي و ايمان به فردي غير       

تام مي نهد وخود از طرف ديگر خود را خالق خدايان و سفينه نجات اعالم و ايمان بخود را ورود بملكوت الهي تعبير 

 مينمايد.

واز شما دوست عزيز اكنون سؤال مي كنم در بين اين نمونه ها كه از مدعيان بين مسلمين و مسيحيان و بابيان ذكر        

ا ديگر مثل آن كدام دام فريب است و كدام ملجاء و پناه، كدام اسارت و بندگي است و كدام آزادگي و كردم و صده

 نجات؟ جاي بحث است.

هر يك با ايمان كامل و عقيده راسخ راه و روش خود را يگانه راه نجات و رستگاري و صلح اكبر مي شمارد و غير آنرا      

فكر مردود و دروغ و شيادي و دام فريب اهريمنانه مي پندارد و معلوم نيست خداي آنان چه خيالي دارد و تأسيس چند 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

وز فردي را سمت مظهريت و رسالت مي بخشد و افراد را بجان يكديگر مي دين در يك يا دو قرن اراده فرموده كه هر ر

 اندازد.

آيا براي خداي توانائي كه در مدتي كوتاه اينهمه مظهر تجليات ميآفريند و اينهمه افراد را مامور هدايت و نجات خلق       

اي ح بشر نمي يابند بلكه فقط دكاني برخود مي كند با توجه به اينكه هيچيك از آنها توفيقي درادعاي اصلي يعني اصال

 جلب منافع خويش و تأمين خواشهاي نفساني خود داير مي نمايند.

آيا اين خدا نمي تواند بحكم العلم نور يقذفه اهلل في قلب من يشاء اين نور معرفت و رستگاري را بالواسطه مستقيما      

جنجال و مباحثات بي جا و منازعات و خونريزيهاي بي رحمانه آسوده  بقلب همه افراد انداخته و بشر را از اينهمه گفتگو و

 نمايد؟ 

آيا اين خود يك دليل كافي برابطال همه آنها كه مذكور افتاد و برشيادي و شارالطان بازي آنها نمي باشد همانطور        

اشاره نمودم ) وگفتم كالم همه آنها  كه شما معتقديد فقط ادعاي باب وبها درست بوده و صدها نظاير آنرا كه من بدانها

نفوذ يافته و در پيشرفتي سريعتر از پيشرفت بهائيت هستند( همه شياد و دروغگو و باطل محض هستند. من باب و 

بهارا در كنار آنها مي گذارم و همانطور كه پيروان و مؤمنين هر يك از اديان مذكوره سايرين را مردود و محكوم نموده و 

الطان تلقي و بساط ريا و فريب ميدانند . من همه آنها را كه از جمله باب و بها نيز ميباشند باطل تلقي و شياد و شار

 صاحب اغراض شخصي ميدانم.

وبداليلي كه ذكر مي كنم ميگويم كه آنچه را كه شما درباره ديگران و ساير فرق و ادياني كه ذكر نمودم فكر مي         

باره باب وبهاء نيز صادق است و قبل از تجزيه مطالب كتب نامبرده و اثبات بطالن كليه كنيد صد درجه اشد آن در 

در برازيل بود شما بمن « ايادي امراهلل» مدعيات حضرات اين نكته را هم بايد يادآور شوم كه هنگامي كه آقاي فيضي

 خواهد كرد.گفتيد كه ايشان گفته است اگر با من مواجه شود تمام مسائل را براي من روشن 

من نميدانم او چه مي خواست بگويد ولي بقراين همانطور كه خود بها در اقتدارات پيش بيني نموده كه ممكن است         

بعضي او را نفس خدا و برخي مظهر او و گروهي هم او را فقط مربي عالم انساني ميدانند ولي نبايد اين افراد در خصوص 

 اين اختالف نظريات بحث كنند.

بلكه نظر باصل داشته باشند كه امر اهلل است و شايد اين آقا هم ميخواست بمن يادآور شود كه درست است كه من        

 معتقد بمراتب  مظهريت الهي بها نيستم.

ولي در هر حال امر اهلل يك تشكيالتي است كه براي حفظ نظم و صلح اكبر و اتحاد جوامع مفيد و مؤثر است پس       

 ر آنست از اختالف در عقايد دم فرو بنديم و به پيشرفت و توسعه امر اهلل كوشيم.صالح د

ميخواهم اينجا بشما بگويم جان كالم اينجاست كه من نه تنها اساسا عقيده ندارم كه امر اهلل مفيد بحال جامعه بشر        

 است.
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وقت افراد و ايجاد تعصبات جديد و باالخره علت  بلكه بعكس آنرا بهر كجا كه رود موجب توسعه اختالفات و اتالف      

استثمار خاليق و هموار كردن زمينه براي رياست جمعي جاه طلب ودكه براي مفت خوران و حتي در صورت پيشرفت 

 در آتيه علت تجديد خونريزي ها مي دانم.

عه بشريت مفيدند يعني همانطور كه تمام ادياني كه براي شما ذكر كردم و صدها ديگر هم تصور مي كنند بحال جام      

بهائيان فكر ميكنند داروي اعظم سعادت بشر نزد آنهاست ديگران هم همينطور فكر مي كنند و آنگهي فرض كنيم اين 

فرق و اديان و مذاهب مانند احزابي باشند كه هر يك موفق باتخاذ جمعي در ظل خود شده و گروهي را بامطالب و مجالس 

اختالف  0221در نطق عيد پاك سال  2و رياكارانه روحانيتي بعالم آنها ميدهند و يا بقول پاپ پالو خود سرگرم نموده 

 اديان مانند اختالف السنه باشد.

اگر كار دراينجا تمام مي شد شايد ضرر زيادي نداشت ولي وقتي ميخواهند ديكتاتور منشانه كار كنند و سلب آزادي       

ه نمايند ودرست بارتداد و تكفير و طرد وغيره بزنند ودر صورت حصول اقتدار حتي بكشتار افكار و انتخاب مسكن و غير

و خونريزي پردازند اينجاست كه كار خرابي پيدا كرده و چنين ديني و يا تشكيالتي و حزبي اگر سرتا پايش بطال و جواهر 

 يد.هم مزين شود ارزش خود را از دست ميدهد زيرا حكايت نقض غرض در بين ميآ

زيرامقصود از همه تالشها و نظامات وتشكيالت تأمين آزادي و اتحاد افراد است حال اگر يك بهائي نتواند چيزي        

بنويسد مگر آنكه از سانسور محافل بهائي بگذرد واگر كسي نتواند نظري مغاير مندرجات كتب بهاء و عبدالبهاء و شوقي 

روزديگر مهدورالدم گردد. اختيار آزادي معدوم گرديده و ترور و شرارت جاي  ارائه دهد واال فوري تكفير و طرد شود و

نشين آن شده است، وقتي افراد را وادارند بتظاهرات و اجراي احكام پوچ بها و لو به قيمت حبس و زندان و تعقيب وقتل 

 ت.توسط ساير متعصبين ديگر باشد، اين اقدام علت سلب امنيت و انعدام اتحادين افراد اس

اينكه افراد را از محل خود كندن و اطراف جهان پراكنده و بي خانمان نمودن بدون هيچگونه نتيجه اخالقي سلب       

 آسايش و ترقي و تأمين افراد است اينها وهزاران مطلب ديگر كال موارد نقض غرض است.

كشي ها و اين اختالفات و پريشانيها بين  آخر شما فكر كنيد براي چه و براي كه تحمل اين ناماليمات واين آزادي     

افراد، در نامه هاي سابق درباره بعضي از اين مسائل قدري بحث كرده ام در اينجا مقصوم خواندن آن چند كتاب مذكور 

 با شماست و اثبات اينكه چگونه براي فر يب من وشما و امثال ما مطالب را دگرگونه جلوه مي دهند.

ه به شما نشان دهم به بموجب همان كتاب ها كه اقرار شخص بها و اوالدش ميباشد نام  برده مقصودم اين است ك     

هيچيك از سه سمتي را كه براي خود قائل شده كه بهريك از آن سه جمعي معتقد شده اند نبوده، يعني نه خد بوده نه 

 ر او بوده باشد.مظهر او و نه قابل اينكه مربي عالم انساني باشد تا چه رسد بآنكه باب مبش

بلكه شخصي بوده است جاه طلب و خود خواه و صرفا درآرزوي رياست و احتماال صدارت و سلطنت، اگر چه گفتن       

 اينكه من خدايم و يا خالق خدايان بقدري مسخره آميز و توخالي و بي معني است كه نه قابل ذكر است و نه قابل بحث.
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ور درويشان و اشخاص بيكار است كه بنشينند و عرفان بافي نمايند و از وحدت و اين مطلبي است كه فقط در خ       

كثرت صحبت و بحث بي حاصل نمايند و عاقبت هم در مباحثت خود بهيچ نتيجه اعم از اخالقي و مادي و معنوي نرسند 

 010راي ما ذكر مي كنم. صبراي اينكه دور نمائي از اين مذاكرات را داشته باشيد اين حكايت منقوله توسط نبيل را ب

ويك روز حضرت بهاء اهلل با چند نفر از همراهان بسير و گردش مشغول بودنددر بين راه جواني را ديدند كه تنها        

درگوشه خارج از راه نشسته لباس درويشي در برداشت و موي سرش پريشان و درهم افتاده بود در كنار جوي آي آتش 

 ول بود حضرت بهاء اهلل نزديك او تشريف بردند و فرمودند درويش چه مي كني جوان...افروخته به طبخ غذا مشغ

جواب داد مشغول بخوردن خدا و پختن خدا و سوزاندن خدا هستم حضرت بهاء اهلل... با او مشغول گفتگو شدند ...        

 رت بهاء اهلل درآمد.بعرفان حق منبع فائز گفت... و مجذوب تعاليم مباركه گرديد... جزو پيروان حض

دنبال اسب آن حضرت ميرفت قلبش بنار محبت مشتعمل بود وبداهتا بانشاء وانشاد اشعار پرداخت... كه ترجيح         

 آن از اين قرار است:

 اظهر   الحق   يا ظهور   الحق...   انت   شمس   الهدي   ونور الحق 

مقام رفيع حضرت بهاء اهلل را كه خلق جهان از عرفانش محبوب حقيقت حال اينست كه آن درويش در آن ايام        

 بودند شناخته بود.

مالحظه مي كنيد درويش در عالم عرفان بافي خود كه هر چيزي معروف وجود خداست براي او هيزم خدا بود مواد       

كه بها باشد رسيد و وجود نوراني  پختني نيز خدا بود و بالنتيجه او خدا را مي خورد و دراين دم سازنده و خالق خدايان

خود را بدو اثبات و درويش آنچه را بقول نبيل تمام دنيا نفهميدند او فهميد و دنبال خر خدا براه افتاد و شعر ساخت 

 توخدايي تو خدائي.

م ن كالاز اين بحث مضحك و خنده آور بگذريم و وارد مطلب قدري نزديكتر شويم اينكه بها ميگويد مظهر است اي      

يعني چه مظهر صفات الهي است وقتي ما از خدا هيچ نميدانيم پس چگونه ميدانيم كه صفات او چيست شما آيا هيچ در 

 اين موضوع فكر كرده ايد؟

براي اينكه بگوئيم فالني مظهر خداست يا مظهر صفات اوست بايد صفات خدا را بدانيم و براي اينكه صفات خدا را      

بدانيم بايد او را كما هو حقه بشناسيم و براي اينكه خدا يا خالق را بشناسيم قبل از هر چيز بايد مخلوق او را بشناسيم 

 تاكمي به الهيت و صفات او پي ببريم.

راي پس شما چه صفاتي ب« كمال التوحيد نفي الصفات عنه» حاال بگوييد بدانم آيا از امام اول شيعيان نيست اينكه     

 خدا خواهيد توانست مجسم كنيد تا بگوئيد بها مظهر آن صفات است؟

شر ه چه ميداند ببزرگترين صفتي كه بخدا نسبت مي دهيم خالقيّت او است و من از شما مي پرسم بشر از اين كلم      

از خلق خدا چه معلوماتي دارد تا بداند الهيت واقعي چيست و صفات او كدام، در دنيائي كه نه سرش پيداست و نه 

 نهايتش ما چه تصوري ميتوانيم نسبت به خلق آن خالق داشته باشيم؟
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سته وجه پيدا نموده است حداكثر تواندر اين ايام كه بشر فكر مي كند در علم و تتبعات و تحقيقات پيشرفت شايان ت       

سال  5111111111است توسط دستگاههاي قوي آن مقدار جهان را زير نظر و مطالعه خود درآورد كه فاصله اثر تا ماه 

نوري است وبا در نظر گرفتن اينكه نور در هر ثانيه سيصد هزار كيلومتر طي مسافت مي كند حال حساب كنيد ببينيد 

ل چند ثانيه وجود دارد و آنرا ضرب در سيصد هزار كيلومتر كنيد تا بتوانيد فرض قسمت كوچكي از در چهار بليون سا

كيلومتر است ويك ثانيه ونيم طول مي  511111جهان را بنمائيد و البد در نظر داريد كه فاصله ماه تا زمين در حدود 

 پنجاه مليون كيلومتر را بايد طي كند.دقيقه زيرا حدود يكصدو  2كشد تا نورش بزمين برسد ونور خورشيد د ر

آن فردي كه بها را مظهر صفات خدا مي داند شايد فكر نكرده است كه كرده زمين در برابر جهاني كه تاكنون زير       

اگر   SIR  JAMES  HJEANSنظر بشرآمده است از يك ذره غبار درمقابل كره زمين يعني بقول منجم معروف انگليسي

بيليون كيلومتر فراهم نمائيم نمايش كره زمين  0212يائي كه زير نظر تلسكوبها درآمده است به مقياس يك مدلي از دن

درآن باندازه سي سانتيمتر خواهد بود ويا آنكه كره زمين در كنار بسياري از ساير كرات ماننديك ذره خشخاش است 

بيليون كيلومتر است، وحال  0211بيش از   NUBECULA  MENORدر برابر يك هندوانه مثال قطر يكي از ستارگان گروه 

كيلومتر است و ستاره هائي وجود دارند كه حرارت نور آنها شصت هزار  06712آنكه بطوريكه ميدانيد قطر زمين فقط 

 برابر حرارت خورشيد است.

علماء و منجمين بدين نتيجه رسيده اند كه آنرا كه ستاره كهكشان ميناميم مواديست كه از آنها كرات بوجود ميآيند       

 و بعد متالشي ميشوند.

يعني مثل نبات و حيوان و انسان براي كرات نيز تولد ومرگ و تركيب و تجزيه و متالشي شدن وجود دارد. حاال       

د مظهر آن خدا و يا آن قوه مرموز و يا هر چه اسمش را ميخواهد بگذاريد ميباشد كه اينهمه مسخره نيست كسي بگوي

 اسرار عظيم وغير مكشوف مربوط باو است.

نكته اينجاست بيشتر از آنچه در عالم باال بر ما مكشوف نيست عالمي كه زير چشم ماست نيز اسرار عظيمي دارد كه      

 هنوز مكشوف نيست. 

 مليون آن در توكيو ميلولند. 06خود انسان چه تصوري مي توانيم كرد؟ ده مليون آن در نيويورك و  ما از    

ماتصور مي كنيم اين امريست فوق العاده عظيم و حال آنكه علماي فن در دار التجزيه ها بدين نتيجه  رسيده اند كه     

و روده و بيضه و خون و ساير لوازم هستند كه در يك موجوداتي وجود دارند بطول يك بيستم ميليمتر كه داراي دندان 

 سانتيمتر مكعب چهارده مليون از آنها ميلولند قطعا اين موجودات نيز براي خود عالمي دارند.

علماي فن اظهار ميدارند كه درآب معمولي باكتريهائي نيمه نبات و نيمه حيوان وجود دارند كه با سرعت عجيب درآب     

 مليون از آنها شناورند. 222ر يك ميليمتر مكعب آن در حركتند كه د

حاال شما خود فكر كنيد اين سه بليون و كسري جمعيت انساني موجود در كره ارض در برابر جهان بي انتها و موجودات     

ا مظهر آن چه اهميتي دارد وچه تصوري از مرجعي كه همه امور راجع باوست ميتوانيم داشته باشيم تا چه رسد كه خود ر

 او معرفي نماييم.
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 آيا تصديق نمي كنيد كه اين مدعيات بسيار سخيف و توخالي و مسخره آميز ميگردد.     

يك وقت است كه ميگوئيم ميرزا علي محمد باب به تشكيل حزبي دست زد و دولت او را معدوم نمود و بين افراد      

شته و اين مقام را با تدبير و كارداني خود بدست آورده وبابيان حزب او بها بيشتر از سايرين صالحيت جانشيني وي را دا

متفرق را مجددا گرد هم جمع نموده وبقول خودش روح جديدي درآنها دميده و با بيان توانا و قلم رساي خود موفق 

 باداره آنان و پيشرفت ايشان گرديده، تا اينجا مطلب عيبي ندارد.

د بگذاريد يكي از آنها هم حزب بهائي باشد، ولي اينكه رئيس حزب بگويد من خدايم، هزاران حزب در دنيا وجود دار      

يا مظهر كليه او هستم! ومصونيت كبري دارم و هر كس بي چون وچرا مطالب مرا نپذيرد او را عاقل مي كنم و خداوند 

لب ديگر. در اين موقع مبعوث مي كند كسي را كه بر او رحم نخواهد كرد، يعني خودش حالل است اين ميشود مط

موضوع از حزب و ارشاد و راهنمائي گذشته و صورت خودخواهي و ديكتاتوري و شيادي و تجاوز به حقوق مردم و 

 زورگوئي پيش ميآيد وفكر استثمار مردم و سوء استفاده از ساده لوحي آنان و زندگي كردن بخرج ايشان.

يم تا براي شما توهمي ايجاد نشود كه من بخالف اخالف و مروت بيك يك مطلب را هم گاه و بگاه بايد تكرار نما      

 شخص مرده كه نميتواند از خود دفاع نمايد حمله مي كنم.

چنانكه مكرر نوشته ام اين مطالب حمله به شخص نيست بلكه تجزيه مطالبي است كه عده ميخواهند بعنوان آن       

گردند چون از مضرات پيشرفت بهائيت جداگانه بحث خواهم كرد اينست رياست كنند و نان بخورند و موجب ظلم و ستم 

 كه اين مطالب را در همين جا كوتاه مي كنم.

 

 علم است یا شعر بی قافیه

شما ميگوئيد كه باب نفس مقدسي بود تحصيل نكرده كه بالهامات و وحي الهي ملهم و با داشتن علم لدني قائم موعود 

ر من يظهره اهلل كه بها باشد بوده و تمام اعمالش و سخنانش و نوشته هايش اشاره به بوده و مأموريتش بشارت ظهو

عظمت او و قرب ظهور او بوده و دراين راه در كمال مظلوميت ،خود و متجاز از بيست هزار نفر پيروانش جان را فداي او 

 نموده و شهيد گرديدند.

خدا و مظهر كليه الهي بوده ودر كمال مظلوميت سراسر عمرش وبهانيز كه شخصي بود تحصيل نكرده با علم لدني خود 

را تحت تعقيب و سرگردان و مسجون بوده و آني محل امني براي آسايش نيافته و معذلك آيات باهراتش با سبكي بي 

نظير از فم اطهرش براي هدايت بشر نازل و نظم بديع نوينش را براي صلح اكبر جهان تدوين نموده صاحب مصونيت 

بري بوده واطاعت همه مردم از او واجب و كسي كه تردي نمايد مردود بوده و محروم از ملكوت إلهي مي باشد. واگر ك

 :202و 200فكرمي كنيد در تشريع صريح عقيده شما و بهائيان مبالغه كرده ام باين منظور از تاريخ نبيل مراجعه كنيد ص 

بحضور مبارك مشرف شديم جمعي از احباي سروستان  0222 نوامبر 02مطابق  0212در شب هفتم جمادي االول »

وفاداران نيز مشرف بودند بعضي طائفين حول هم حضور داشتند بيانات مباركه در دلهاي ما چنان نقش بست كه زوالي 
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 دبراي آن ممكن نيست... اينست مضمون بيانات مباركه: حمد خدا را كه براي مؤمنين در اين امر مبارك آنچه الزم بو

نازل فرموديم فرائض و واجبات را معين و اعمال الزمه را بكمال وضوح در كتاب ذكر كرديم اينك تكليف كل آنست كه 

قيام بخدمت كنند و اوامر الهي را عمل نمايند مؤمنين بايد مطابق آنچه ما بآنها نصيحت كنيم عمل كنند... خدا داناست 

يم و در خدمت امر تهاون ننموديم با آنكه در لباس اهل علم نبوديم با كه ما خودمان را هيچوقت مخفي و مستور نداشت

علما در نور و مازندران مذاكرات كرديم... اگر اعمال ناقضين نبود نور و مازندران امروز از مراكز مهم امري شمرده 

س مقدسه محسوب ميشد.شكر كن خدا را كه ترا بمعرفت امرش موفق نمود زيرا هر كس بمعرفت وايمان رسيد از نقو

است و مسلما قبل از ايمان و عرفان مصدر اعمال خيريه بوده... آنهائي كه از ايمان به مظهر امر بي نصيبند سبب آنست 

كه مصدر اعمال شنيعه هستند اميدوارم انشاء اهلل توحال كه بنور الهي فائز شدي بخدمت امرش قيام نمائي ونهايت 

 د و كفر را از بين مردم محو و زايل سازي.جديت را ابراز كني تا ظلمات تقلي

 در خصوص ادعاي الوهيت او نيز قبال از بيانات پسرش عبدالبهاء شاهد آوردم و حاجت بتكراري نيست.

اما اي دوست عزيز من چه مي گويم؟ ميگويم بعدآنكه ديدم خداوند اينقدر بيكار نيست كه در يك قرن صدهارسول      

ت باين نقطه و آن نقطه بفرستد وهمه را در عين حال مأموريت جهاني بدهد وهمه را مأمور نجات و نماينده و مظهر تجليا

 كليه بشر نمايد و بهر يك قوانين و قواعد و فلسفه هائي مختلف و عقايدي متفاوت و روشهاي گوناگون بخشد.

رسي مينمائيم و با تامل و دقت نگاه مي كنيم از طرفي وقتي البالي گفته ها و نوشته ها و تاريخهاي مربوط بآنها را بر      

بزودي در مي يابيم كه حكايت رسالت و مظهريت و قائميت و تجليات و غيره تنها عناويني بوده اند براي فريب مردم و 

 جلب آنان ولي هر يك را به مقتضاي زمان و مكان هوائي ديگر در سر بوده است وخيالي و نقشه در فكر.

مثال باب وبهاء هر دو جواناني بودند سرمست از افكار جديده منتشره در اروپا كه از طريق عثماني وارد عراق وايران        

 ميگرديده و هر دوسرمست از افكار شيخ احمد احسائي بودند.

را در دست گيرند هيچيك با هر دو فكر ميكردند كه با اين افكار ميتوانند انقالبي در ايران انداخته و زمام امور         

ديگري آشنائي نداشته اولي كه باب باشد با زمينه مساعدي كه بمناسبت رفقاي هم فكر دربين شاگردان سيد كاظم 

رشتي داشته شروع بكار كرده ودومي كه بها باش باز بردستي و مهارت و تدبير تمام از سفره گسترده استفاده و از آب 

از انقالب مأيوس گرديده وجهۀ كار را به موعود جهاني و عناوين ديگر پوچ و توخالي وعوام گل آلود ماهي گرفته و چون 

 فريبانه كشانيده.

 اكنون دوست عزيز برطبق همين چند كتاب كه در دسترس داريم بطالن مدعياتي را كه ذكر شده ثابت مي بينم.       

حسينعلي مكلم طور و جمال قديم براي اينكه در اثبات خدائي  اين دو خدا يعني ميرزا علي محمد رب اعلي و ميرزا       

خود شاهدي آوردند وآنرا بدالئلي مؤكد نمايند گفتند كه ما هيچ درس نخوانده و هيچ تحصيالت علمي كسب ننموده 

ه اگر كايم و معذالك بانزال آيات بينات همانند ساير كتب مقدسه بلكه افصح و اكمل قادريم و عامل واستناد نمودند 

شارع اسالم در بيست سال سي جزو قرآن نازل نموده ما در يك هفته ده برابر قرآن آيات نازل كرديم كه در فصاحت و 

 بالغت و معاني و بيان مراتب از آن اولي تر و عالي تر است.
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خدائي نيز ميتوانند دو  من نميخواهم انكار كنم كه اشخاص با هوش و استعداد در دنيا فراوانند واين دو نفر مدعيان      

 نفر از آن مليونها را تشكيل دهند.

بسيارند كساني كه در سرعت انتقال  و فراگرفتن مطالب با يكبار شنيدن و يا يكبار خواندن و فراموش نكردن آنها        

باشند ولي ادعاي از سايرين ممتازند و ممكن است اين آقاي رب اعلي و آن آقاي خالق رب اعلي نيز از اين دسته بوده 

اينكه ما مدرسه نرفته ايم و تحصيل نكرده ايم دروغ محض بوده و صرفا براي عوام فريبي و تأكيد مقامات ادعائي و اعجاز 

 است.

از شما مي پرسم مگر تا دنيا بوده مدرسه وجود داشته و آيا درآن ايام كه مدرسه وجود نداشته فالسفه بزرگ و  اوال      

متفكرين و نويسندگان مهمي بظهور نرسيده اند پس آنان كجا كسب علوم و معارف نموده اند آيا آنها هم علم لدني 

 داشته و إلهي بوده اند.

كسب علوم حصر در رفتن بمدرسه و يا دانشگاه است كافي است يك فرد سواد خواندن  از شما سؤال مي كنم آيا        

و نوشتن داشته باشد و سپس مطالعه كتب با كمي قوه دراكه و فهم آنها، انسان با استعداد را ممكن است فيلسوفي عال 

 قدر و عالمي بي نظير نمايد.

ر دو در مدارس نيز شركت داشته و كتب و روزنامه ها و دائره معذلك شواهد بسياري موجود است كه باب وبها ه       

 المعارفها را بررسي ومو شكافي ميكرده اند.

 مقدمات تحصيالت باب نزد شيخ عابد، معروف همه بهائيان است براي تأكيد ذيال روايت نبيل را نقل مي كنم:       

د شيخ عابد بردند هر چند حضرت باب بدرس خواندن خال حضرت باب ايشان  را براي درس خواندن نز: »25ص        

 «ميل نداشتند ولي براي آنكه بميل خال بزرگوار رفتار كنند به مكتب شيخ عابد تشريف بردند.

ضمنا چون نبيل در ذكر اين واقعه با تبليغات دامنه داري ميخواهد بگويد كه باب همانا از طفوليت داراي علم لدني        

از جمله از قول شيخ عابد ميگويد وقتي باو مي گويد اول قرآن را كه بسم اهلل الرحمن الرحيم است  بوده كما اينكه

 بخواند.

باب ميگويد تا معني آنرا ندانم نمي خوانم ومن وانمود كردم كه معني آنرا نميدانم و باب شروع كرد به تفسير آن با       

 قائم است.بياني سحر آميز و من ديدم اين قوه فقط در خور 

مالحظه كنيد تبليغات بي اساس تا چه پايه است كه مطالب حتي ضدو نقيض ميشود ميگويد باب گفت تا معني آنرا       

ندانم نميخوانم وبعد خود شروع مي كند به تفسير سحر آميز آن، پس يا تفسير را ميدانسته و دروغ گفته و حيله كرده 

عابد همانا از طفوليت بدان نتيجه رسيده كه اين طفل داراي قوه نظير شخص قائم  ويا واقعا نميدانسته، بعالوه اگر شيخ

 است پس چرا طبق حكايت نويسنده مصابيح هدايت ) در شرح احوال حاجي سيد جواد كربالئي مينويسد: ( 

 «نيم.شيخ عابد هم بعد از اظهار امر در صدد چون وچرا برآمد از باب اجازه گرفتم تا با او مذاكره ك    
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شيخ عابد ترديد نموده بايد به محض شنيدن فوري قبول ميكرد، زيرا بقول نبيل همانا از طفوليت به قائميت او         

 واقف بوده است.

 كتاب نهم درس اخالق جناب فروتن از قول عبد البهاء درباره باب چنين مي نويسد: 7)پانوشت كتاب :  در صفحه [ 

ما مسلم است كه ابدا حضرت در هيچ مدرسه اي تحصيل نفرمودند ونزد كسي اكتساب در ميان طائفه شيعيان عمو»

 «علوم نكردند و جميع اهل شيراز گواهي ميدهند.

 همين كتاب مينويسد: 07واز آنجا كه درغگو كم حافظه است در صفحه 

ور به قهوه اوليا در هيكل مبارك در سن شش يا هفت سالگي بمكتب شيخ عابد معروف به )شيخنا( كه در محل مشه»

مدينه مباركه شيراز دائر بود تشريف برده و پس از پنجسال كه بتحصيل مقدمات فارسي مشغول بودند ديگر بمكتب 

 شيخنا تشريف نبردند. 

 چنين مينگارد:  611فاضل مازندراني )مبلغ بهائي ( در جلد سوم تاريخ ظهور الحق سنه 

بلي اين بزرگوار اسم شريفش ميرزا عليمحمد شيرازي چند سالي پيش از وفات مالزين العابدين شهميرزادي... ميگفت »

سيد بكربال آمده شش ماه ماندند وگاهي در درس سيد حاضر ميشدند سن شريفش از بيست بيشتر نبود ودرس هم 

 «تاسيوطي وحاشيه بيشتر نخوانده بودند

در ذيل كلمه امي باين حقيقت ) درس خواندن باب(  فاضل مازندراني در كتاب اسرار االثار خصوصي جلد اول حرف الف

 اعتراف كرده وميگويد:

وچون تلمذ سيد باب بصفر سن در مكتب شيراز نزد معلمي كامل بوضع و مقدار در خورآن ايام مسلم در » 

تاريخ و حضور چندي در محضر درس حاجي سيد كاظم رشتي به كربال در ايام شباب نيز مصرح در كلمات 

 « ست و آثار خطي بغايت زيبايشان در دسترس عموم ميباشد.خودشان ا

با توجه به مجموعه شواهدي كه در پاورقي ذكر شد ومطالبي كه در متن كتاب آمده است ارزش گفتار عبدالبهاء وسران 

 موضوعاين جمعيت روشن ميشود كه براي گمراه كردن افراد چگونه حقايق را وارونه جلوه داده و حتي براي اثبات اين 

 ]ساختگي اهالي شيراز را بگواهي گرفته است.( 

من نميخواهم استناد به گفته هاي ديگران نمايم كه باب در عراق سالها تحصيل ميكرده في المثل نويسنده قصص        

العلما مي نويسد درمحضر سيد كاظم درس ميخوانده واز گفته هاي او سواد برميداشته ولي الاقل قسمتهاي ذيل از تاريخ 

هور باب بوده و موضوع تحصيل او را در حوزه درس سيد كاظم تأييد نبيل كه براي اينكه بگويد سيد كاظم مبشر به ظ

 مي كند ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. 

 از قول حسن زنوزي حكايت مي كند: 62در ص      
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يك روز صبح زود... بمنزل سيد كاظم رفتم... بمن فرمود شخص بزرگواري وارد شده ميخواهم با تو بديدن او »

ه هاي كربال گذر كرديم تا بمنزلي رسيديم  جواني دم در ايستاده عمامه سبزي برسرداشت چون برويم... از كوچ

نزديك شديم با كمال وقار بطرف ما آمد... وارد منزل شديم... باطاق ورود نموديم... در وسط اطاق ظرفي پر از 

بسيد كاظم عنايت كرد... مذاكرات شربت بود و ليوان نقره پهلوي آن .. جوان ميزبان ليوان را پر از شربت كرده 

بين سيد و جوان مدتي جريان داشت.... ميزبان ما  تا دم در مارا مشايمت كرد ونهايت احترام را نسبت بما 

مراعات نمود... پس از سه روز همان جوان وارد محضر سيد شد ونزديك در جلوس نمود و با نهايت ادب و وقار 

 ل از اين جوان سيد باب است.(درس سيد را گوش ميداد) مقصود نبي

سيد كاظم پيوسته بشاگردان خود مي گفت موعود منتظر از جابلقا و جابلسا نخواهد آمد » نبيل ميگويد: 62در ص      

بلكه آن بزرگوار آالن در ميان شماست وبا چشم خود او را مي بينيد ولي او را نمي شناسيد ... بعضي از شاگردان خيال 

 د سيد كاظم است.ميكردند كه موعو

من و » از قول مالعبدالكريم كه ضمن داستاني از قبيل حسين كرد از او نقل مي كند مينويسد:  010ايضا در ص       

برادرم هر روز صبح زود دوتائي بمنزل سيد كاظم ميرفتيم فصل زمستان را همين طور گذرانيدم من در تمام اين مدت 

 «ود حضرت موعود در بين شماست او را نمي شناسيد.مرتبا بدرس او ميرفتم اغلب مي فرم

پس معلوم ميشود سيدباب بطور مستمر و مدتي طوالني در حوزه درس سيد كاظم حاضر ميشده زيرا مقصود نبيل      

 از اشارات سيد كاظم بطور  مكرر و مستمر كه موعود در بين آنهاست سيد باب بوده كه در بين شاگردان ميبوده.

در مجلس وليعهد بعد آنكه طبق حكايت نبيل براي اولين بار خود را قائم موعود  26اين موضوع آنكه در ص  مؤيد      

ميخواند مال محمد ممقاني كه خود نيز از شيخيه واز شاگردان سيد كاظم بوده ولي رويه احتياط مي پيموده واز اين جهت 

 مورد لطف سيد كاظم نبوده است بباب خطاب كرده مي گويد:

اي جوان بدبخت شيرازي، عراق را خراب كردي حال آمده كه آذربايجان را خراب كني حضرت باب فرمودند  جناب » 

شيخ من بميل خود اينجا نيامده ام شماها مرا احضار كرده ايد مالمحمد برآَشفت و گفت اي پست فطرت ترين پيروان 

 شيطان ساكت باش.

و آشوب خود را در عراق تكذيب نمي كند وفقط از علت آمدن خود بآذربايجان بطوريكه مالحظه مي كنيد باب اقامت      

 دفاع مي كند.

دليل ديگر برادامه حضور و شركت مستمر باب در مجالس درس سيد كاظم رشتي اين قسمت از كتاب بالنفليد است      

 چنين نقل مي كند. 02كه ضمن حكايت بعثت باب و اعالن امر مالحسين در ص 

يد علي محمد بخاطر او) مالحسين( آورد روزي را كه در ايام خيلي گذشته در محضر سيد كاظم رشتي ضمن بعد س»

بحث از سوره يوسف اخير الذكر با تأييد بسيار بشاگردان گفت كه بحث آنشب را در خصوص سوره يوسف بخاطر 

 «د.نگاهدارند واضافه كرد كه درآينده روزي سراين توصيه مهم آشكار خواهد گردي
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اين جمله ميرساند كه باب و مالحسين مدتها باتفاق در محضر سيد كاظم رشتي حاضر ميشده اند وبا توجه به اينكه       

مالحسين چهار سال قبل از ادعاي باب حسب دستور سيد كاظم بمأموريت اصفهان و مشهد رفته وديگر به مجلس درس 

 نبيل: 566برنگشته طبق ص 

گي از وطن خويش بشرويه به كربال متوجه گرديد  نه سال از محضر جناب سيد كاظم رشتي سال 02مالحسين ...در »

استفاده نمودند چهار سال قبل از ظهور باب امر جناب سيد كاظم رشتي بجانب اصفهان سفر كردند و پس از مالقات و 

انجام مأموريت در اصفهان  پس از»  27وايضا ص « محاوره بامجتهد معروف سيد باقر رشتي به مشهد تشريف بردند.

نامه سيد را براي استاد بزرگوار خويش فرستاد... چون نامه به سيد كاظم رسيدفورا به مالحسين جواب نگاشت... مكتوب 

سيد رشتي براي مالحسين اثر عظيمي داشت... از خالل آن مكتوب چنان بنظر ميآيد  كه ديگر مالحسين در اين جهان 

نخواهد شد زيرا سيد رشتي در ضمن مراسله از مالحسين كه شاگرد منتخب و محجوب او بود  بمالقات استاد خود نائل

 خداحافظي كرده بود.

وبا توجه باشارات سيد كاظم به سيد باب در بين شاگردان خود تا آخرين ايام خود چنانكه نقل شد معلوم ميشود      

ا آموخته و مستمرا در درسهاي سيد كاظم حاضر و از حوزه درس باب سالها در عراق يعني در كربال بوده و عربي را درآنج

او خوشه ها چيده و البته چون سر پرشوي داشته شخصا نيز دنبال مطالعات بوده وافكار تجدد خواهي بهم رسانيده از 

ره در ظرف نقجمله چنانكه در باال ديديم با اينكه دراسالم استعمال ظروف طال و نقره ممنوع وحرام است او بسيد كاظم 

شربت داده پس سيد باب همانا ايام اقامت در عراق يعني كربال و روزهاي تحصيل در فكر اجراي نقشه وتدارك انقالب و 

 سياستي بوده است.

بعالوه من نميدانم اين كدام علم است آن علمي كه باب داشته است تا ما بيائيم در اكتسابي بودن يا لدني والهي       

كنيم آنچه باب همه جا بدان افتخار مينموده ومعجزه خود قرار ميداده و مؤمنين نيز همه جا بدان استدالل بودن آن بحث 

 002مي كنند عربي نويسي ودر علم هم حكمت بافي و فلسفه راني او بوده است كما اينكه خود او بقول نبيل زرندي ص 

 به ميرزا محيط كرماني مي گويد: 

پرس هر ايرادي داري بگير بفضل الهي جواب ترا ميدهم لسان من بعنايت خداوند حالل اي محيط هرچه مي خواهي ب»

مشكالت است بپرس تا بعظمت مقام من واقف شوي و بداني كه هيچكس را نمي سزدمانند من مشكالت راحل كندولب 

 «به حكمت گشايد.

او بطوريكه مشهود اغالط بسيار مرتكب  گذشته از بچه گانه بودن اين نحو مدعيات اوال در خصوص عربي نويسي      

ميشده و عربي را بطور عميق نميدانسته بلكه تحصيالتي سطحي داشته كما اينكه بقول نبيل وعبدالبهاء مجلس وليعهد 

 درخطابه خود بعربي دچار اشتباهات نحوي گرديده است.

مدعي مقام بزرگي هستيد بايد دليل نبيل: نظام العلماء) در مجلس وليعهد( بحضرت باب رو كرد وگفت شما  200ص

قاطعي بر صدق ادعاي خوداقامه نمائيد حضرت باب فرمودند: ..درمدت دو روز دو شب باندازه قرآن مجيد آيات الهي از 

لسان و قلم من جاري ميشود نظام العلما گفت خوب است در وصف اين مجلس مانند آيات قرآني آياتي بفرمائيد ... 

را اجابت كرده و فرمودند... مال محمد  ممقاني فرياد برآورد كه اعراب كلمه را خطا گفتي تو كه از حضرت باب مسئول او 
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قواعد نحو بي خبري چگونه قائم موعودهستي حضرت باب فرمودند در آيات قرآنيه نيز رعايت قواعد نحويه نشده زيرا 

نين كالم اهلل باشند در سيصد موضوع قرآن خالف كالم الهي به مقياس قواعد خلق سنجيده نميشود مردم بايد تابع قوا

 نحويه نازل و مذكور است . 

) پانوشت كتاب : در اينكه باب اعراب كلمات را غلط ادا كرد واز قواعد نحوي بي اطالع بود همگي تواريخ مورد قبول [

فهم  اي عربي وي بهيچ وجه قابلبهائيان متفق ميباشند واز طرفي آثار باب براين موضوع داللت ميكند تا آنجا كه كتابه

براي اعراب نميباشد و كتابهاتي فارسي وي هم تنها تامقداري قابل فهم براي عده معدودي از فارسي زبانان است كه با 

 اين قبيل مطالب سروكار زيادي داشته اند.

ر داشته است نميتوان با حسن ولي در مورد اظهارباب راجع به عدم رعايت قواعد نحويه درآيات قرآن كه نبيل اظها      

نيت و بسادگي پذيرفت زيرا با توجه باينكه قرآن بزرگترين و باالترين سند ادبي براي ادباء و فصحا و لغويين عرب 

ميباشد اظهار چنين مطلبي تنها داللت بر بي مايگي و بي اطالعي گوينده خواهد داشت واز طرفي باب جرئت چنين 

شته است و براي نمونه حتي يك غلط را هم نتوانسته در كتابهاي خود ذكر كند وانگهي جسارتي را در آن مجلس ندا

 تواريخ  مورد قبول بهائيت در اين مورد برخالف گفته نبيل جريان را نقل كرده اند.

 611لي ا 610و كشف الغطاء ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در صفحات  01در كتاب ظهور الحق فاضل مازندراني در صفحه       

مشروح جريان مجلس وليعهد را منجر به نوشتن توبه نامه بوسيله باب شده، نگاشته شده است وابدا اسمي از قرآن در 

آن مجلس برده نميشود و براي مزيد به اطالع قسمتي از نامه وليعهد را به محمدشاه كه مربوط به غلط خواندن كلمات 

 است ازاين دو كتاب نقل ميكنيم:

پرسيدند كه از معجزات و كرامات چه داري؟ گفت  اعجاز من اينست كه از براي عصاي خود آيه نازل ميكنم  بعد از آن»

و شروع كرد بخواندن اين فقره بسم اهلل الرحمن الرحيم سبحان اهلل القدوس السبوح الذي خلق السموات و االرض كما 

ط خواند تاء سموات را بفتح خواند گفتند مكسور بخوان خلق هذا العصا آيه من آياته، اعراب كلمات را بقاعده نحو غل

آنگاه االرض را مكسور خواند، امير اصالن خان اعتراض كرد اگر اين فقرات از جمله آيات باشد مفهوم توانم تلفيق كرد 

 ]« ( عرض كرد الحمد اهلل الذي خلق العصا كما خلق الصباح و المساء باب بسيار خجل شد.

نات ثابت است در هر حال باب عربي را مطابق قواعد معموله نحوي و صرفي نميدانسته وخود اقرار نموده از اين جريا      

است وموضوع اينكه كالم او كالم حق است و هر غلطي و اشتباهي كرد بايد چون كالم حق است صحيح تلقي شود خود 

من بگويم چون من انگليسي خود ميدانم نيز موضوعي مسخره آميز است شما مالحظه كنيد چقدر خنده آور است كه 

پس از طرف خدايم و چون ثابت شود كه انگليسي را بدرستي نميدانم و شما ايراد وارد آوريده من دفاع نمايم كه اين 

كالم خداست و بايد همين طور باشد تازه اگر من انگليسي را بطور كامل مانند شكسپير و ساير ادباي درجه اول انگليسي 

نم ممكن است دليل وفور هوش و استعداد من در كسب سريع شود ولي البته نيتواتند دليل الهي بودن من وعلت زبان بدا

حكومت من برمردم گردد تا چه رسد بآنكه غلط هم بگويم در عصر باب هزاران اديب موجود بودند كه عربي را در كماال 

 باطي به الهي بودن مطلب دارد وادعاي حكومت برمردم.صحت و شيريني و حالوت مينوشته و سخن ميراندند اين چه ارت
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بعد هم ادعا دارد كه حالل مشكالت است ودر حكمت كسي را نمي سزد كه مانند او سخن گويد شما مالحظه كنيد      

مشكالتي را كه او حل ميكرد از چه قبيل بوده است في المثل در خصوص تفسير فالن حديث كه صحت و سقم خود 

ترديد بوده و مطلبش نيز مطلبي بي فايده و بحثش خود موجب اتالف وقت آيا تفسير فالن حديث و يا حديث محل 

فرضياتي كردن و مطالبي نوشتن بر باء بسم اهلل ويا ص صمد اينهاميشود علم؟ تا آنجا كه ميدانيم علم علم طب است 

وترقي و بهبود بشر مؤثر باشد واال  رياضي است نجوم است فيزيك است شيمي است علم علمي است كه براي رفاه

آسمان و ريسمان بهم بافتن و فرضياتي در خصوص حروف و اعداد واقعه در منشآت ديگران نمودن را چه حاصلي ميتوان 

 تصور نمود، آيا تفسير بر داستان يوسف نوشتن چه نفعي براي عامه مي

 مطالب توخالي را علم نامند. آورد مالحظه كنيد افراد چقدر بايد كوتاه فكر باشند تا اين 

ولي افرادي كه في الجمله اهل تعمق و تامل هستند مطلب را در مي يابند كما اينكه بحكايات نبيل بسيارند از بابيان       

 : 026اوليه كه به سست بودن مطلب باب پي برده و هواي ديگري هم در سر نداشته اند روي از او گردانيده اند از جمله ص

درآن ايام)اقامت باب در اصفهان( مال محمد تقي هراتي رساله فروغ عدليه حضرت اعلي را از عربي بفارسي ترجمه » 

ميكرد واين باجازه مبارك بود لكن كار خود را بانجام نرسانيده زيرا ناگهان خوف شديدي براو مستولي گشت واز جرگه 

 «اهل ايمان كناره گرفت.

ه خوفي بود جز پي بردن به سستي مطالب و بيفايده بودن آنها، گذشته از اينها اگر صاحب تمام ومن نمي دانم اين چ      

علوم موجوده بنحو اكمل ميبود وابوعلي سينا و ابوريحان وفارابي عصر خود مي شد ويا چون اديسن، پاپن وغيره 

 تباطي بالهي بودن يا نبودن او نداشتهاختراعات و اكتشافات بسياري بنفع جامعه بشريت طرح مينمود باز هم موضوع ار

 وحد اكثر ميتوانستيم او را عالمي بزرگ خوانيم.

به بينيد ارزش افكار و نوشتجات او بچه پايه بوده است كه بها آنرا نپسنديده و براي اينكه از الهي بودن كسي كه      

داده است حاال شخص بها كه خود را بمراتب  ميخواست او را مبشر خود كند كاسته نشود دستور به جمع نمودن آثار باب

از باب اعلم و افضل ميدانسته مالحظه كنيد چه تراوش علمي و مفيد از او مانده است جز يك سلسله وعظ و نصيحت 

 كه هر مبلغي امروز در وعظ خود با بياني فصيح تر و رساتر بدان ناطق است.

مه هاي قبلي اشاراتي كرده ام كه معقول بنظر نميرسد شخصي چون در خصوص علم لدني ادعائي بها اگر چه در نا      

اوالد  »بقول بها و عبدالبها( بقول خودشان« ) جناب وزير كه از اعيان و اشراف بود» بها بيكار ويا ولگرد بماند خاصه آنكه 

آنكه اسناداتي كه خود را نمي گذاشت بي سواد بماند پس او را به تحصيل معلومات گذاشته مگر « محبوب و مخصوص

 بجناب وزير ميدهند از كثرت تمكن و غيره دروغ بوده باشد.

در هر حال آنچه مسلم است اينست كه بها مقدمات را آموخته و سپس خود بكار مطالعه مشغول و مداوم بوده ودر        

 تكميل آن كوشيده است. 

در ايام مقارن باب كمتر از باب بوده چنانكه مي بينيم  بطوريكه شواهد مسلمه نشان ميدهد معلومات و دانش بها        

موقعي كه باب بقول خودش در هر شبي چند برابر قرآن آيات نازل ميكرده و در طي شش سال ادعاي خود چندين رساله 

ري ديه او لوح و كتاب خوب يا بد درست يا نادرست مفيد يا بي فايده برشته تحرير آورده از بها در اين ايام هيچگونه آث
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سال در حالي كه حتي بساير پيروان باب آثار متعددي نسبت داده شده از جمله قابل توجه اين قسمت  61نشده مگر بعد 

 :656از تاريخ نبيل است كه حتي قدوس را نيز ملهم بالهامات و وحي الهي متصف ميسازد  ص 

الباب جواب داد از آثار مباركه چيزي همراه من قدوس پرسيد آيا از آثار مباركه حضرت باب چيزي همراه داري باب » 

نيست قدوس كتاب خطي باو دادند و فرمودند بعضي از صفحات اين كتاب را مطالعه كنيد مال حسين قريب يك صفحه 

از آن كتاب را كه خواند تغيير عجيبي در وجودش حاصل گشت و آثار حيرت و دهشت از سمايش پديدار شد... فرمود 

ف اين كتاب از آن استفاده نموده وحي الهي و منبع اصلي است... قدوس در مقابل اين سخنان باب سرچشمۀ كه مؤل

الباب ساكت بود مالحسين از سكوت و آثار ظاهره در سيماي قدوس دانست كه صاحب اين آيات و كلمات شخص قدوس 

 است بي اختيار از جابرخاست ودرآستانه در بايستاد...

ره نيز معروف همه است ولي نبيل با همه تبليغاتي كه مأمور بود ه از عظمت بها بنمايد نتوانسته وآثار و اشعار طاه    

است كمترين آثار و يا چنين نفوذي را درآن ايام باونسبت دهد پس در آن ايام بها قادر به هيچگونه تظاهرات علمي 

 هد آن را بشرح ذيل يادآور مي شويم:نبوده بلكه مشغول كسب اطالعات و خوشه چيني مي بوده كه از جمله شوا

بها پيوسته در هر كجا كه بوده چه در طهران و چه در مازندران در حوزه درس علماي محل و مدارس شركت مي         

جسته و خوشه چيني مي نموده چنانكه في المثل در طهران غالبا به مدرسه صدر ميرفته وبا علما و طالب بمذاكره و 

 : 512ته شاهد اين مطلب را در تاريخ نبيل مي بينيم ص مباحثه مي پرداخ

بمنزل بهاء اهلل برگشتم و آنجا بميرزا يحيي برخوردم كاغذي بمن داد وگفت برو بمدرسه صدر و اين كاغذ را بحضرت »... 

 «بهاء اهلل بده.

 :511ايضا بعد مدتها در ص 

 «خبر دادند كه امير نظام در صدد است ترا دستگير كند.ودر آن بين ها حضرت بهاء اهلل از مدرسه صدر بميرزا احمد »

فاصله اين دو حكايت كه نبيل از شركت بها و آمد و رفت او در مدرسه صدر خبر ميدهد تقريبا يكسان است زيراوقتي       

رند بطهران بمدرسه صدر براي بها مي برد وقتي بوده كه تازه از ز 512نبيل كاغذ را بدستور ميرزا يحيي طبق حكايت ص 

 511رسيده بود )اين قسمت از تاريخ نبيل در قسمت ماخذ مطالعات به تفصيل نقل شده است( و طبق حكايتش در ص 

مراجعت به طهرانش وقتي بوده كه از رفتن بمازندران بعلت خاتمه قضيه قلعه شيخ طبرسي وكشته شدن بابيان منصرف 

( ودر اين حدود 566خاتمه يافت.) ص  0621طبرسي در جمادي الثاني  و بطهران مي آيد و با در نظر گرفتن اينكه قضيه

بوده كه نبيل بطهران رسيده ودر اين موقع بوده كه بها را مرتبه اول در مدرسه صدر مي يافته و دفعه دوم كه ذكر بها را 

اوقات را در مدرسه بوده، پس معلوم ميشود بها مستعمرا  0622، ربيع الثاني   515در مدرسه صدر مينمايد طبق ص 

 صدر ميگذرانيده و در آنجا از كتب موجوده استفاده ودر بحث با طالب و غيره مشغول بوده است.

 مؤيد موضع آنكه:    

 :20عبدالبهاء در مقاله سياح ضمن انجام تبليغات دامنه داري در عظمت و علم لدني بها چنين مي نويسد: ص     
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جواني بوده از خاندان وزارت و از سالله نجابت، فرط لياقتش مسلم كل بود وكثرت ذكاء از بدايت ظهور باب در طهران... »

و فطانتش متحتم جميع ، در انظار عموم جلوه غريبي داشت ودر مجامع و محافل نطق و بياني عجيب با وجود عدم 

قايق حكمت نامتناعي تدريس و تدرس از حدت ذكاوكثرت در عنفوان جواني چون در مجالس مباحث مسائل الهي و د

حاضر گشتي و در محضر جمع غفير علما و فضال زبان گشودي كل حاضرين حيران و اين را نوعي از خارق عادات  ذكاء 

 فطري عالم انساني شمردند؟

آمد و رفت بها درمدرسه صدر واين تبليغات عبدالبهاء مؤيد آنست كه بها پيوسته و مستمرا در مجالس بحث مسائل       

ي و حكمتي حاضر ميشده واز هر چمن گلي مي چيده و نكته ميآموخته وبطوريكه ميدانيم تحصيل علوم بيشتر از دين

طريق مباحثه و مذاكره و تبادل آراء و افكار است ولي معذلك تصور نميرود كه بها صاحب علمي مفيد بوده باشد بلكه 

نيده بخاطر نگاهداشته و تكرار مينموده بدون آنكه بتواند در پاره مسائل عمومي پيش پا افتاده را كه از اينجا و آنجا ش

مسائل مهمه فلسفي وارد و يا آنكه بحث و يا تفسيري مفيد و واجد نظريات جديد مثمر ثمر نمايد، براي اينكه بدانيد 

ايت را كه اين مجالسي را كه بها درآنها شركت مي جسته از چه قبيل و مطالب آن از چه نوع بوده كافي است اين حك

عبدالبهاء براي اثبات كثرت فهم و علم بها بكرات و در موارد عديده نقل نموده توجه كنيد و از جمله آنچه بياد دارم در 

 بدايع االثار نيز ضمن اظهاراتش در پاريس گنجانده ميباشد كه ميگويد:

رزا محمد تقي مجتهد شد در حالي كه جمال مبارك در عنفوان جواني روزي در قصبه بامرود مازندران وارد منزل مي» 

چهار نفر از تالمذ مستعد مجتهد مذكور با جمعي از طالب ديگر حاضر بودند مجتهد اين حديث را از تالمذه قريب 

الفاطمه خير النساء العالمين اال ما ولد مريم: يعني حضرت فاطمه بهترين زنان دنياست » االجتهاد خود پرسيد كه بفرماييد

ا كه مريم توليد نمود و حال آنكه مريم دختر نزائيد هر يك جوابي و تفسيري نمودند كه مجتهد را قانع نكرد مگر آنكه ر

درآن ميان جمال مبارك فرمود اين تعليق بامر محال است جز آنكه از مريم تولد شد حضرت فاطمه از همه زنان دنيا 

اين حديث اصال غلط نقل و تصحيف شده اصل آن  بهتر است وچون مريم دختري نداشت پس مثل فاطمه محال است.)

 است كه سنيها نقل كرده اند.( « فاطمه خير نساء العالمين ما خالمريم »

اكنون شما ميزان فهم و مطالب مورد بحث و مذاكرات مجتهد ديني كه عبدالبهاء بانها اشاره مي كند ودرجه بيفايده        

ود درك نمائيد و استنباط كنيد ميزان علم بها كه كسب شده اين قبيل مجامع بودن مطالب آن ومباحثات بي نتيجه را خ

است از چه نوع ميتواند باشد وما از اين داستانها ميتوانيم استفاده كنيم براينكه بها همانا از جواني در پي مجالس دروس 

شه چين آنها بوده واقف شويد درويشان بوده است وباز براي اينكه بميزان علم و دانش مجتهدين مذكور كه بها خو

 :21توجهي هم باين قسمت ديگر از تاريخ نبيل نمائيد آنجا كه مينويسد ص 

براي نشر تعاليم باب به نور مازندران رفت... واعيان واشراف آن ناحيه بحضور مبارك شتافته  0621بهاء اهلل در سال » ... 

تعجب نكنيد فكر كنيد قريه نور مازندران چه اعيان و اشرافي ) وقتي ميگويم اين تاريخ نظير داستان حسين كرد است 

ميتواند داشته باشد( بعد مي گويد : هيچكس را جرئت معارضه با آن حضرت نبود كسي كه بمعارضه قيام كرد عموي آن 

ي ش رد محضرت بود كه عزيز نام داشت  پيوسته راه جدال مي سپرد و با گوشه و كنايه بيانات مباركه را به خيال خود

كرد... عزيز چون خود را در مقابل آنحضرت حقير و ناچيز ديد نزد مال محمد رفت واز او مساعدت خواست وگفت: .... 
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ببين كار بكجا كشيده كه جواني با لباس درباري بنور آمده وحمله بحصن حصين ايمان مينمايد... دوائي بچاي مخلوط 

 «و ميگردد.مي كند كه چون كسي او را بياشامد فريفته ا

)اين جمله لباس درباري هم از مطالبي است كه نبيل براي حسين كرد كردن داستان آورد ه كه بگويد بها درباري       

بوده وحال آنكه خود ميگويد كه كاري قبول نكرده پس چگونه ميتوانسته لباس درباري در برداشته باشد يا مطلب نبيل 

ان دادن خود وانتساب خويش بدربار از نحوه البسه آنان استفاده نموده( بعد نبيل دروغ است ويا آنكه بها براي بزرگ نش

 دنبال مطلب مينويسد:

مال محمد با همه نافهمي و ناداني خود ببطالن گفته هاي عزيز پي برد و از روي مزاج باو گفت آيا توهم از آن چايها »

) «شما دارم نگذاشت سحر آن جوان در من تأثير كند خورده  عزيز گفت بلي ولكن كثرت محبت و ارادت شديدي كه ب

اين همان محبت و ارادتي بود كه بها و باب و ساير همكارانشان اشد آنرا جستجو و بمناسبت آن آنهمه جنجال و آشوب 

 را بر پا كردند( 

 ز هيچكس نترسمال محمد مجتهد در جواب سخناني كه عزيز باو گفت چند سطر بعربي نوشت مضمون آنكه اي عزيز ا» 

هيچكس نميتواند بتو ضرري برساند اين عبارت را بقدري غلط نوشته بود كه مقصودي از آن مفهوم نميشد بعضي از 

 « اعيان تاكر آن نوشته را ديدند كاتب و مكتوب هر دو را مورد استهزاء وعيب جويي قرار دادند...

و شفا و لوح احمد غلط و بي معني را نوشته و بخواننده مي  )عين قضيه براي بها و باب موجود است كه انواع دعا      

 گويند نترس كه ما ترا حفظ خواهيم كرد.(

بهاء اهلل با چند تن از اصحاب بسعادت آباد تشريف بردند مال محمد با كمال خوشروئي از ايشان پذيرائي كرد حضرت »... 

براي اين آمده ام كه ظهور جديد را بشما بشارت بدهم اين امر  بهاء اهلل فرمودند من براي مالقات رسمي نيامده ام... فقط

از طرف خداست موعود اسالم ظاهر شده است . هر كه پيروي اين امر مبارك كند تولد جديد  خواهد يافت حال بفرمائيد 

 م و تصميميبه بينم درباره قبول اين امر مبارك چه مانعي داريد مالمحمد عرض كرد من هيچوقت بامري اقتدا نمي كن

 «نمي گيرم مگر بعد از استخاره از قرآن مجيد.

با توجه باين قسمت از تاريخ، گذشته از آنكه بقول خودش ميزان نفهمي و ناداني مجتهد نور مازندران و به قياس با       

سمت مورد توجه او سابقين او را كه بهاء خوشه چين حوزه درس آنها بوده ميتوان دريافت، يك نكته ديگر هم در اين ق

است وآن اينست كه با اينكه چنانكه گذشت عبدالبهاء او را از خاندان وزارت و سالله نجابت ذكر مي كند ما در اين 

حكايت نزديك ترين فرد برجسته اين خاندان را توفيق شناسايي مي يابيم ودرجه اصالت و بزرگي و فهم او را در ميبابيم 

شد مالحظه كنيد عبدالبهاء ونبيل هميشه پدر بها را جناب وزير ذكر مي كنند حاال به با« آقاي عزيز عموي مبارك» كه 

بينيد جناب وزير چه برادر نفهم و سست بينائي داشته است و سپس به مقام ساير افراد خاندان وزارت و سالله نجابت 

د لت و پستي فطرت ستوده اند مي شناسيپي بريد ميرزا يحيي پسر ديگر اين جناب وزير را نيز كه بها وعبدالبهاء به جها

و حاجت بتكرار نيست و ضمنا ناگفته نماند اين مجتهدي را كه بها و نبيل شخصي نفهم و نادان معرفي مي كنند عبدالبهاء 

جناب فاضل مجتهد هر چند در فضل مسلم و در علم اعلم معاصرين خويش » ميگويد 27در مقاله سياح درباره او ص 

در حالي كه نفس استخاره كردن در اين امر نشانه از بي تصميمي « باحثه و محاجه استخاره فرمودندبود لكن بجه م
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شخص  ودليلي از ضعف وجهالت است، نكته مهم ديگري كه در اين قسمت شايان توجه است و مؤيد آن مطلب است كه 

 ودر رعايت حقايق مسائل توجه و ممارست گفتم نبيل اين تاريخ را فقط براي بزرگ كردن بها و تبليغات براي او نوشته

و اولين سال ادعاي باب بوده از قول بها به مال محمد ميآورد كه موعد  0621الزم را ننموده اينست كه دراينجا كه سال 

اسالم ظاهر شده و حال آنكه باب هنوز در اين موقع چنين ادعائي ننموده بود وخود را تنها بعنوان باب معرفي و بحكايت 

ود نبيل براي اولين بار در مجلس و ليعهد خود را قائم موعود ذكر مي كند وحتي چنانكه خواهيم ديد هم مسلكان را خ

 هم برحذر نموده كه او را بعنوان قائم معرفي نمايند.

وح در ل باري برگرديم به موضوع علم لدني بهاء براي اينكه اين چند كالم چيز نويسي خود را اعجاز و الهي جا بزند     

ابن ذئب مي گويد حتي نوشتجات باب را نيز نخوانده و مدعي است اصوال هيچگاه وقت مطالعه نداشته است و حال آنكه 

 مجموعه الواح ( مي بينيم مي نويسد: 061در لوح عالم ) ص

حال آنچه در لندره امت انگريزيان متمسك خوب بنظر مي آيد چه كه بنور سلطنت و مشورت هر دو مزين است در » 

 « اصول و قوانين بابي در قصاص كه سبب صيانت و حفظ عباد است مذكور و لكن 

ت كه در احوال ملل نحوه آيا اين اظهارات دليل برآن نيست كه اصول و قوانين را مطالعه نموده آيا دليل برآن نيس      

اصول مشورت پارلماني انگلستان وغيره را بررسي مي كرده آيا باز اين قول او در لوح ابن ذئب كه ميگويد وقت نداشته 

 مطالعه كند وحتي نوشتجات باب را نيز نخوانده صادق است؟

ات اشخاص را نميخوانده در ايقان نيز اين اول بار نيست كه براي پي گم كردن و اعجاز نشان دادن ميگويد نوشتج       

ميگويد نوشتجات اشخاص را نميخوانده ولي در همانجا ناقض اين ادعا را مي يابيم واز طرف ديگر شايد اگر        شما اين 

مطلب را با ايادي و مبلغين وغيره در ميان نهيد بگويند كه بها احاطه علميه داشته و بدون اينكه به كتب مراجعه كند 

 ا قوانين ملل را مطالعه نمايد براثر احاطه إلهيه واقف بر متن كتب و احوال ملل بوده است.وي

براي رد چنين سفسطه احتمالي نيز هم اكنون آن قسمت از ايقان را كه در خصوص حاجي محمد كريم خان است         

 نقل مينمائيم.

 ميگويد: 052وي در ايقان صفحه        

بال مالحظه كلمات غير نداشته و ندارم وليكن چون جمعي از احوال ايشان سؤال نموده و مستفسر هر چند اين بنده اق»

 «شده بودند لهذا الزم گشت كه قدري در كتب او مالحظه رود و جواب سائلين بعد از معرفت و بصيرت داده شود.

د بها ميبايستي آثار او را ميديده تا جواب مالحظه مي كنيد پس احاطه الهيه هم در بين نبوده است بنا با قرار خو       

سائل را با شناسائي دهد، پس هر گاه راجع بيك موضوع تاريخي و يا ادبيات فالن شاعر و يا مسائل ملل در آثار بها 

 چيزي مي بينيد بدانيد كه مطالعه داشته است پس ادعاي علم لدني مطلبي مي شود بي معني.

 ها و دائره المعارفها و كتب جستجوها مينموده چنانكه شواهد ذيل مؤيد آنست: بها پيوسته در روز نامه       

 مجموعه الواح مباركه( مي نويسد: 062در لوح عالم) ص       
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الزال آفتاب بزرگي و دانايي از افق سماء ايران طالع و مشرق حال به مقامي تنزل نموده كه بعضي از رجال خود را ملعب »

شخصي مذكور درباره اين حزب در جرايد مصر و دائر المعارف بيروت ذكر نموده آنچه را كه سبب جاهلين نموده اند و

تحير صاحبان آگاهي و دانش گشت و بعد بپاريس توجه نمود وجريده باسم عروه الوثقي طبع كرد و باطراف عالم فرستاد 

 و بسجن عكا هم ارسال داشت . 

ور سيد جمال الدين حسيني مرد بزرگ و متفكر اسالمي است كه درآن ) پانوشت كتاب : منظور بها از شخصي مذك[

 زمان وجود دستهاي بيگانه را در كشورهاي اسالمي احساس كرد و براي مبارزه با آنها بپا خاسته.

او بزودي پي برد كه بابيت همچون غده سرطاني است كه بوسيله ايادي مرموز بعضوي از جامعه اسالمي پيوند شده و      

 شغول ريشه دوانيدن به قسمتهاي ديگر اين پيكره ميباشد و اين مطلب را به همه مسلمانان گوش زد كرد.م

روشنفكري بود كه اجتماع اسالمي را در مقابل كليه دسيسه هاي بيگانگان بيداد ساخت در كتاب بزرگ عروه الوثقي       

 چنين مي نويسد:

را بنقد يا ببهاي كم و زياد بدشمن تسليم كند) زيرا هر قيمتي كه براي  مقصود ما از خائن تنها كسي نيست كه كشورش»

مزدش دريافت شود ثمن بخسي است( وباز هم خائم تنها كسي نيست كه پاي دشمن را در زمين وطن باز كند بلكه 

ي وارد آورده، و بكسي كه توانا باشد از نفوذ بيگانگان در كشور جلوگيري كند ويا بهر وسيله كه شد ضربتي بر پيكر اجن

از اين كار امتناع ورزيد در هر لباس كه باشد و بهر صورتي كه جلوه كند او نيز خائم است ) نقل از كتاب سيد جمال 

 الدين حسيني پايه گذار نهضتهاي اسالمي( 

قاصد شوم و پليد واز اين كالم ميتوان ژرف نگري و بينش و آزادگي او را احساس كرد آنانكه بيداري او را مانع م       

 ]خود مي دانند مغرضانه او را ببدي نام برند و ميرزا حسينعلي هم از همانهاست . ( 

 ) نقل قول از طوبي خانم دختر عبدالبهاء( در فصل عبدالبهاء در عكا ضمن شمردن خدمات اومينويسد: 011بالنفليد ص 

د منعكس ميشد وحاكم محل براي كسب نظر و اخذ سركار آقا اخبار ممالك مختلفه را از دور و نزديك كه درجراي»

 توضيحات نزد او مي برد براي بها نقل ميكرد.

حاال از شما سؤال مي كنم آيا كسي كه يا در مدرسه صدر است ، يا در مجالس بقول خودشان علما و حكما، كسي       

كه اهل خواندن روزنامه است و تفحس در دائره المعارفها و غيره و در پي مطالعه احوال ملل و دول و طرز حكومات آنها، 

 ميآيد و ادعاي علم لدني او باور كردني ميشود؟او راست بنظر « مادخلت المدارس» هنوز هم جمله

آيا كسي كه روزنامه ها را كه آئينه افكار برجستگان است ميخواند؛، كسي كه در دائره المعارف ها كه متضمن همه      

افكار گذشتگان و مطالب مهمه از هر قبيل ميباشد در تفحص و جستجو وقت ها مي گذراند هنوز هم كسي است كه 

مغز او را شكافته و يك اشعه از نور معارف مخصوصه خود داخل كله چنين مردي نموده است ويا او خود مطالب خداوند 

 اين و آن را خوانده و با تكرار آنها بنام علم لدني و تجليات إلهي در كتب خود جازده است؟
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يند بينيد اصوال علم به چه چيز ميگو اميدوارم شما باندازه كافي انصاف داشته و زحمتي كشيده تجسسي بنمائيد وبه     

وتطبيق دهيد با كتب و نوشتجات بها و به بينيد آيا آنچه از قلم او صادر شده علم است يا تكرار مكررات گذشتگان در 

 قالب الفاظي سنگين و معمائي.

 مطلبي ديگر، واعظ موعظه كردن يك مطلب است و مسائل را از نظر فلسفي بررسي و تجزيه كردن و تحليل نمودن       

موعظه مي كند كه عادل باشيد ولي فالن فيلسوف مثال سقراط عدالت را تجزيه مي كند و علت لزوم رعايت آنرا بحث 

 مينمايد وموارد اجرا و انواع و اقسام آنرا ذكر مي كند بطوريكه خواننده ميفهمد علما عدالت يعني چه و فلسفه آن كدام.

 سر كالس يك فورمول شيمي را بشاگردان تدريس و تفهيم  مي كند.يك وقت معلم شيمي در      

يك وقت است عالمي در البراتوار بر روي اين فرمول ها عمل نموده ودر پي تجسس فورمولهاي تازه و تكامل آنها ميباشد 

 حزب و مطلبي جديد و مؤثر و مفيد ابداع كردن يك مسئله است وتكرار مكررات ديگران را نمودن بمنظور تشكيل

 دسته جديد برنگ ديگر مسئله اي است ديگر.

پس تا اينجا بموجب همين چند فقره كتي كه در دسترس دارم ثابت است كه باب وبها هر دو بمدرسه رفته واز محاضر       

د. ان و مكاتب اين و آن مطالبي اخذ نموده اند و بي شك خود نيز مانند هر فرد محققي داراي افكاري غلط يا درست بوده

واينكه تحصيالت و تحقيقات خود را مخفي داشته وتكذيب نموده اند صرفا براي آن بود كه همانطور كه عبدالبهاء نوشته 

بگويند كه اين هوش و استعداد و اين افكار و انزال آيات خارج از حدود فطري بشري وخارق العاده بوده است، پس دليل 

پروردگاري بوده اند در حالي كه خدائي كه قادر است چنين افرادي را چنان آنست كه مظهر إلهي و متجلي به تجليات 

علم و دانش ادعائي عطا نمايد تا براي افاضه اش هزاران زحمت و كشتارها و اختالفات ايجاد نمايند ميتوانست اين علم 

اه راست نمايد ودر كمال سهولت و دانش را مستقيما به قلب جميع افراد اندازد و يكباره همه را دانشمند و مستقيم در ر

و بدون كمترين خونريزي دنيا را يكباره بهشت برين سازد واگر عقيده داريد كه اراده خدا برآن بوده است كه واقع 

گرديده پس ديگر شماتت محرومين و لعن جاهالن و عقب ماندگان از چه روست اگر بگفته باب وبهاء مطالب بايد با علم 

 ود آيا اين يكي از موارد آن نيست؟ و عقل تطبيق داده ش

 

 چسب احادیث با سریش

اينكه بهائيان داستانها ساخته و پرداخته اند كه شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي ضمن اخبار بقرب ظهور قائم 

الف خموعود اسالم شخص سيد علي محمد را تعيين كرده اند كذب محض بوده واسنادي است بي دليل بلكه داليلي نيز 

آن موجود ميباشد اگر دسترسي بآثار و نوشتجات آن دو نفر ميداشتم قطعا مطالب وشواهد مؤثري را براي شما ذكر 

 ميكردم.

) پانوشت كتاب : ميرزا حسينعلي بهاء در كتاب ايقان كه براي اثبات حقانيت باب نوشته است شيخ احمد احسائي و [

ايقان باين موضوع استدالل ميكند ومي  10ائم اسالم ميداند ودر صفحه سيد كاظم رشتي را مبشر ظهور باب بعنوان ق

 نويسد:
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قدس « احمد و كاظم» اكثر از منجمان خبر ظهور نجم را در سماء ظاهر داده اند وهم چنين در ارض هم نورين نيرين »

 «اهلل تر بتهما.

سالم) ص( و قائميت محمد بن الحسن العسكري ) ولي با توجه به آثار اين دو نفر كه همواره معتقد به خاتميت پيامبر ا

 ع( بوده اند كذب گفته جناب بها و صدق گفتار مؤلف روشن ميگردد.

 چنين مي نويسد: 7شيخ احمد احسائي در كتاب جوامع الكلم جلد اول صفحه 

 است و لكن رسول اهلل حضرت محمد بن عبداهلل خاتم انبياء است وبعد از او پيامبري نخواهد آمد زيرا كه خداوند فرموده

سوره احزاب( خداوند دروغ نميگويد چون دروغ قبيح است و شايسته خداي بي نياز نيست  51و خاتم النبيين ) آيه 

سوره حشر( يعني هر چه پيغمبر براينان آورد آن را بگيريد وقبول  7ونيز خداوند ميفرمايد ما آتاكم الرسول فخذوه ) آيه 

اند النبي بعدي يعني پس از من پيامبري نخواهد آمد، پس فرمايش او حق است وما بايد او را  كنيد ونيز پيغمبر فرموده

 «بپذيريم بنابراين دو جهت عقيده ما برختميت نبوت حضرت رسول اكرم بوده و سلسله نبوت را پس از او منقطع ميدانيم.

جريان شهادت هر يك از ائمه معصومين « رضاتهفيذلتم انفسكم في م»در كتاب شرح الزياره الجامعه در ذيل جمله      

 را بنام ونشان نقل ميكنند تا ميرسد بحضرت حجه بن الحسن العسكري عليه السالم ودرباره آنجناب مي گويد:

كه در اين عبارت تصريح بوجود وغيبت « غيب اهلل شخصه فهوالذدي يجاب اذا دعي عجل اهلل تعالي فرجه و رزقنا طاعته»

رده ودعا برتعجيل فرجش مينمايد وسپس تصريح ميكند كه وقت ظهور آن حضرت معلوم نيست و توقيت) آن بزرگوار ك

معين كردن زمان ظهور آن حضرت( حرام است و هيچكس حق خود آنحضرت از زمان ظهورش آگاه نيستند و شرح 

 مفصلي در اين باره مرقوم داشته است.

در مورد خاتميت پيامبر اسالم چنين  207ل در رساله حجه البالغه صفحه سيد كاظم رشتي، در كتاب مجموعه الرسائ      

 مينگارد:

ما معتقديم كه شريعت ششم شريعت حضرت محمد ) ص( بوده و او نسخ كننده همه شرايع است ، واين شريعت » 

 «وده اند.بهيچوجه نسخ نميشود و تا ابد باقي است و آن پنج شريعت پيش مقدمه اي براي پيدايش اين شريعت ب

 ودر وصيت نامه خود كه در ابداي كتاب مجموعه الرسائل درج شده است چنين مينويسد:       

كه محمد بن عبداهلل بنده خدا و فرستاده اوست. تمام شرايع منوسخ شده  –وصيت نامه آن آنستكه شهادت ميدهم »

اند جز اسالم كه تا روز قيامت باقي خواهد بود... شهادت ميدهم بدوازده نفر كه بنص پيامبر اسالم بجانشيني معرفي 

وي دل و دادگري را رگشته اند وعبارتند از ابوالحسن علي بن ابيطالب سپس ... سپس ابوالقاسم حجه بن الحسن كه ع

زمين بگستراند او نميميرد تا آنگاه كه بت پرستي را از جهان براندازد خدايا اينان پيشوايان منند آنچه پيغمبر اسالم 

 ]« (فرمود حق است و شكي درآن نيست وشريعت او تا پايان روزگار پابرجا خواهد بود.

 قرار ميدهيم: ولي اكنون همانا مطالب تاريخ نبيل را مورد استفاده  
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تاريخ نبيل راآوردم مالحظه كرديد كه سيد كاظم ميگويد قائم  62اين نامه متن قسمتي از ص  76بطوريكه در ص       

 را مالحظه كنيد كه مي گويد. 55نيز آنرا تكرار مينمايد وحال اين قسمت از ص  010و  21در بين شماهاست ودر صفحات 

واري ) براي سيد كاظم رشتي( عدۀ از شاگردان سيد مرحوم را كه داراي اخالص جناب مالحسين بعد از پايان سوگ» 

بودند بنزد خويش خواندند واز آنها پرسيدند استاد بزرگوار ما در اواخر ايام چه وصيتي فرمود وآخرين نصيحتهاي او چه 

و  كردند كه بعد از وفاتش ترك منزلبود در جواب گفتند كه استاد بزر گوار نهايت تأكيد را فرمودند و چند مرتبه تكرار 

خانمان گوئيم و در بالد منتشر شويم و به جستجوي حضرت موعود پردازيم وهيچ امري را براين مسئله ترجيح ندهيم 

قلوب خود را از هر آاليش پاك كنيم واز توجه به مقاصد دنيوي بر كنار باشيم، ميفرمود ظهور موعود نزديك است خود 

 «بما فرمودند حضرت موعود االن در ميان شماست ظاهر و آشكار است. را آماه كنيد حتي

 : 51ايضا در ص       

باري سيد رشتي در اواخر ايام گاهي بصراحت گاهي بكنايه پيروان خويش را موعظه ميفرمود وبانها مي گفت... به »

ت كند از پاي ننشينيد تا بلقاي وجود جستجوي موعود پردازيد وباطراف منتشر شويد و از خدا بخواهيد كه شما را هداي

 مقدسي كه در پس پرده عظمت و جالل مستور است مشرف شويد.

به بينيد يكجا ميگويد در بالد منتشر شويد براي جستجوي او وهمانجا ودر موارد ديگر ميگويد االن در ميان شماست       

دانم اين شخص داستان سرا وآن حضرت بهاي مظهر واز آفتابي كه بر روي زانوي آن جوان است روشن تر است، من نمي

 تجليات الهي كه اين كتاب را القاء وتصويب كرده است الاقل متوجه اين تناقض ها نشده اند؟!

از طرف ديگر آيا سيد كاظم رشتي بين اينهمه شاگردان خالص و مخلص خود چند نفر امين نداشت كه صريحا مطلب        

ه استمارات و تشبيهات واشارات بگذرد و شخص موعود را بطور واضح و رسمي بدانها معرفي را بآنها گفته واز اينهم

 نمايد. 

 كه مينويسد: 67و 62آيا مالحسين بشرويه كه بحكايت صفحات        

وباندازه در تمجيد مالحسين زبان گشود كه برخي از شاگردان پنداشتند كه موعود منتظر كه دائما استادشان بقرب »

او اشارت مي كند همان مالحسين است. از خالل آن مكتوب چنان بنظر ميآيد كه مالحسين در اين جهان بمالقات  ظهور

استاد خود نائل نخواهد شد زيرا سيد رشتي در ضمن مراسله از مالحسين كه شاگرد منتخب او بود خداحافظي كرده 

 «بود.

وده كه اين سرعظيم ومهمي چنان را مستقيما و واضحا از سيد چشم وچراغ سيد كاظم بوده اليق درك اين مقام نب       

 :02كاظم بشنود و همچنانكه شيخ احمد بسيد كاظم اعتماد نموده و طبق ص 

پس از چندي شيخ بعزم زيارت مكه و مدينه مسافرت اختيار كرد پيش از آنكه از كربال خارج شود سيد كاظم را » 

 «همدم و همراز ساخت. جانشين خويش مقرر داشت و باصرار خويش

 آيا سيد كاظم نميتوانست نظير اين عمل را تكرار نمايد؟      
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از آنجا كه دستور دهنده تنظيم اين كتاب و نويسنده آن يعني بها و نبيل خواسته اند همه مطالب را بشكل قصه هاي       

 :60موهوم آميز و مجعول درآورند اين قصه هم شايان توجه است ص 

قمري بكاظمين سفر كرد) سيد رشتي( روز چهارم ماه به مسجد براثا رسيد...  0612اوايل ماه ذي القعده سال در » 

روبروي در مسجد درخت خرمائي بود سيد زير درخت ايستاده بود ناگهان مردي عرب از مسجد بيرون آمد و بحضور 

ه نزديك اينجا مي چرانم خوابي ديدم و مأمورم سيد شتافت وگفت سه روز است من اينجا هستم گوسفندانم را در چراگا

آنرا براي شما بگويم در خواب حضرت رسول را ديدم كه بمن فرمود اي چوپان گفتار مرا درست گوش بده ودر خاطر 

نگاه دار زيرا اين گفتار بمنزله امانت خداست كه بتو مي سپارم اگر بقول من رفتار كني اجر عظيم خواهي داشت و اگر 

نمائي بعذاب شديد مبتال خواهي شد در همين جا بمان روز سوم يكي از اوالد من كه نامش سيد كاظم است اهمال 

بهمراهي پيروان خود اينجا خواهد آمد و اول ظهر در زير درخت خرما نزديك اين مسجد خواهد ايستاد بحضور او برو و 

زيرا پس از سه روز ورود بكربال يعني در روز عرفه سالم مرا باو برسان و بگومژده باد كه ساعت مرگ تو نزديك است 

وفات خواهي كرد و طولي نمي كشد كه پس از وفات تو موعود الهي ظاهر ميشود. همراهان سيد از اين گفتار غمگين 

شدند سيد به آنها فرمود شما مرا براي خاطر موعود بزرگوار دوست ميداريد با اينهمه آيا راضي نمي شويد كه من بروم 

ا او بيايد... با اينهمه همان اشخاص كه بچشم خود ديده و بگوش شنيدند بعد از ظهور حضرت باب با نكار وعناد قيام ت

 كردند.

 اين قصه همانا براي همان دسته كساني خوبست كه بنظاير اين جعليات ومهمالت تسليم ميشوند.     

ا بخواب سيد رشتي برود واز تصديع و زحمت دادن بچوپان مالحظه كنيد اوال آيا پيغمبر خدا نميتوانست مستقيم      

در ثاني پيغمبر خدا آيا نميتوانست مستقيما  -بيچاره خودداري نموده واو را سه روز معطل واز كار خويش باز ند ارد

 خونريزيبخواب اولياي امور و مخالفين سيد باب برود وبآنها علنا ورسما موعود را معرفي كند تا از اينهمه كشتار و 

جلوگيري شود بلكه بخواب چوپاني ميرود تا آنرا حضور اشخاصي حكايت كند كه بمطالب او و بموعود ايمان نياوردند 

 شما را بخدا اين مسائل خنده آور ومضحك نيست؟

ميافتم كه ميخوانم ويا مي شنوم فورا ياد متحد المالي « امر اعظم الهي » وقتي اين خوابها و صدها نظير آنرا در        

حضرات ايادي چندي بعد از فوت شوقي افندي منتشر نموده واز ترس اينكه مبادا اشخاصي مثل سايرين مقدسين 

ومتقدمين اين امر مذكوره در اين تاريخها خواب نما شوند، خوابنما شدن را تحريم و هر گونه خوابي را بالاثر اعالم 

 نمودند.

 سستي و مهمل بودن اين داستانها و مطالب نظير آن نيست. آيا اين متحد المال خود دليل        

اگر چوپاني در بيابان و صدها نظير او در شروع اين نهضت خواب نما ميشوند چند دليل دارد كه اكنون بقول شما        

 د؟دنورجديد الهي نيز پرتو افكن شده وبا شدت بيشتر تابش مينمايد خواب فالن آقا تحريم و بال اثر تلقي گر

آيا جز اينست كه اين تحريم خود دليل تكذيب آن خوابها نيز ميتواند باشد اينهاست مطالبي كه ميگويم براي فريب        

 ساده دالن و ساده لوحان اختراع و جعل ميشود.
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 نبيل: 22اما اينكه نبيل ميگويد سيد رشتي گفته ص       

بوت است اوالد فاطمه است قامتش متوسط است از عيوب و حضرت موعود كه پس از من ظاهر ميشود از خاندان ن»

 امراض جسمانيه دور و بر كنار است.

شما اكنون در ايران نگاهي باطراف خود نمائيد و مالحظه كنيد چند هزار نفر رابا اين نشانيها پيدا مي كنيد درآن       

ن روايات را هم باب و اطرافيان او ساختند تا زمان هم بهمين كيفيت بوده پس هر زمان هزاران قائم وجود داشته واي

 شيخيان را از توجه به حاجي محمد كريم خان وميرزا محيط و گوهر و غيره دور نگاه دارند.

صد رحمت به مهدي سنوسي كه در افريقا خود را قائم موعود ميخواند واز حديثي استفاده مي كرد كه مهدي خالي       

 ش فاصله است واين خال را هم نشان مي داد.در گونه دارد وبين دندانهاي

از طرف ديگر باب واطرافيان او بدين مطلب اكتفا ننموده وبراي جلب شيعيان با هزار خروار سريش بچسباندن بعضي        

احاديث بخود مشغول شدند وحال آنكه اصوال مسلمين خود به پاره اي از احاديث اعتقادي ندارند وصحت آن را ترديد 

ايند و حال آقايان بهائيان آمده اند وچند تا از آنها را گرفته وبا هزاران تفسير گوناگون و ضد و نقيض ميخواهند مينم

آنها را بباب وبها بچسبانند واگر يك مقياس اساسي براي تفسيرات خود وضع ميكردند ودر همه جا انرا اساس قرار 

بود ولي ميآيند در بين هزاران حديث چند عدد را انتخاب و آنها ميدادند و ضمنا همه احاديث را قبول ميكردند حرفي ن

 را بدلخواه خود تفسير مينمايند. 

في المثل يك جا روز را سال مي كنند جاي ديگرسال را روز تفسير مينمايند يكجا بركسر سال آنچه ميخواهند        

 برسال دلخواه خود درآورند.ميافزايند و جاي ديگر آنرا همانا بصورت ظاهر ميگيريند تا منطبق 

 در طي يك نامه روز را سه نوع بدلخواه خود تفسير كرده است. 71عبدالبهاء در كتاب  مكاتيب جلد دوم صفحه        

 مكاتيب عبدالبها جلد دوم چنين مي نگارد: 71) پانوشت كتاب : در صفحه [

در خصوص توقف آفتاب مرقوم نموده بودي كه در كتاب زردشتيان مرقوم است كه درآخر دوره مقرر است كه اين توقف 

در « » بيست روز« در ظهور ثاني» ده روز آفتاب در وسط آسمان توقف نمايد « در ظهور اول » در سه ظهور واقع گردد. 

ور حضرت رسول است كه شمس حقيقت درآن برج ده روز سي روز و بدانكه ظهور اول در اين خبر ظه« ظهور ثالث

استقرار داشت و هر روز عبارت از يك قرن است) به چه دليل( وآن صد سال با اين حساب هزار سال ميشود و آن دور 

و كور محمدي بود كه بعد از غروب نجوم واليت تا ظهور حضرت اعلي هزار سال است و ظهور ثاني ظهور نقطه اولي 

الفداء است كه شمس حقيقت درآن دور بيست سال درآن نقطه استقرار داشت بدايتش سنه شصت هجري و روحي له 

نهايتش سنه هشتاد) براي اينكه بتواند موضوع را با باب تطبيق دهد روز را در اين جا يكسال حساب مي كند واز طرفي 

ال مبارك چون شمس حقيقت در برج الهي كه كه زمان ادعاي بها ميباشد تا هشتاد عقب مي برد( ودر دور جم 22سال 

خانه شمس است طلوع و اشراق فرمود مدت استقرارش عدد سي بود كه آن نهايت مدت استقرار آفتاب است در يك 

روز حساب  652سال و  02222چه كم؟ در اينجا هر روز را تقريبا « ) برج تمام لهذا امتدادش بسيار اقال پانصد هزار سال

كامل در مطالب ياد شده نشان ميدهد كه عبدالبهاء با تردستي مصمم است مطالب را بهم ببافد و هيچ  كرده است( دقت
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مبناي صحيحي را در تأويالت و تفسيرات خود رعايت نكند تا شايد منطبق برمدعيات وي وپدرش گردد اگر قرار براين 

مقدار روز خواهند توانست موضوع را بر خود سنخ تأويل وتفسير باشد كليه مدعيان پيامبري هم با كم و زيادكردن 

 ]منطبق نمايند. ( 

مطلب اينجاست كه قضايا را بنفع خود تفسير مي نمايند واگر هم كسي ايراد آورد كه چرا چنين است وچنان نيست      

 و تفسير آن برعهده ماست كه از جانب خدائيم.« ما يعلم تاويله اال اهلل والراسخون في العلم» گويند 

زيست مي كند بهائيان  0221يك مطلب خنده آور هم انست كه در انجيل هست كه خوشا به حال كسي كه در      

باستناد قول بها و عبدالبهاء گفتند اين سال سال رسميت امر بهائي است كه دنيا را صلح و نيكوئي فرا خواهد گرفت 

شمسي هم رسيد باز خبري  0221است سال قمري رسيد وخبري نشد گفتند مقصود سال شمسي  0221چون سال 

نرسيد بلكه بالعكس در ايران كه مركز اصلي آنان است بطوريكه ميدانيد حضرات مورد فشارو تهديد قرار گرفته و مجبور 

 بپراكنده شدن در دنيا گرديدند و بعد هم ديگر موضوع مسكوت ماند.

ت فقط به چسباندن گفته هاي مجعوله با تفسيرات خنك تمام شما براي اينكه بدانيد آسمان و ريسمان بافتن حضرا      

نميشود وبراي فريب زود باوران بهر مطلبي متوسل ميشوند يك موضوع ديگر را بياد شما ميآورم و آن استدالل سست 

 ديگر عبدالبهاء در مفاوضات است كه چون كليميان و مسيحيان با استفاده از بعضي آيات كتب خود معتقدند كه همه

سر ابراهيم مد پ»پيغمبرها بايد از اوالد ابراهيم باشند وعبدالبهاء براي اينكه بها را نيز بذريه ابراهيم بچسباند ميگويد 

مفاوضات چاپ مطبعه بريل در شهر ليدن  026بايران آمده است و قول مادها از اوالد او هستند و بها نيز از آنهاست.) ص 

 ( 0212هلند 

ت مسطور نيست كه مد پسر ابراهيم هجرتي كرده باشد تازه بعضي از پسران او از جمله اسماعيل كه اوال در تورا       

بعلت مخالفت زن پدرش سارا با مادرش هاجر مجبور شد به نقطه ديگر رود آنچنان نزديك بود كه حتي با ساير افراد 

عيل با برادرانش در دفن پدر شركت داشته خانواده هميشه در تماس بوده تا آنجا كه در همان جا مسطور است كه اسم

است پس بعيد است مد بسرزمين آنچنان دور از موطن اصلي هجرت كرده باشد و بعالوه بطوريكه همه مورخين و 

محققين معتقدند مادها از قسمت شرق بايران آمده اند وخود از قوم آريائي بوده اند كه هيچگونه ارتباطي باملل ساكن 

 د سامي نژاد بوده اند نداشته است.غرب ايران كه خو

ومطلب خوشمزه تر آنكه گاهي اين با سريش چسباندنها باعث ظهور اختالفاتي در تفسيرات خنك و سست ميشود        

مكاشفات يوحنا را به دين تعبير و تفسير مينمايد وحال آنكه  06از جمله عبدالبهاء در مفاوضات زن مذكور در فصل 

ق )حاج مهدي ارجمند همداني( كه كتابش بتصويب اولياء ومراجع رسمي بهائيت رسيده اين زن را نويسنده گلشن حقاي

بدختر شارع اسالم نسبت ميدهد و تفسير مي كند و هر دو منبع براي بهائيان غير قابل ترديد است زيرا اولي كالم حق 

 اطالق ميشود و دومي مصوب او پس بالترديد ميگردد.

تاب در تفسير خورشيد وماه مذكوره در كتب اديان نوشته و بخيال خود ثابت كرده است كه مقصود بها نيز يك ك      

انبياي سلف خورشيد و ماه واقعي نبوده بلكه مقصود ايشان از خورشيد پيغمبرها و مقصود از ماهها اولياء و علماي دين 

اثر ونفوذ پيغمبرهاي گذشته از بين ميرود واثر بوده اند ميخواهد بگويد گرفتن خورشيد و نور ندادن ماه يعني آنكه 
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ونفوذ پيغمبر جديد كه خودش باشد شروع ميشود و حال آنكه بطوريكه واقعيات نشان ميدهد اين شمس حقيقت) بها( 

 همانان از اول در حال غروب بوده و اولياء وعلمايش نيز همانا از ابتداي كار در كسوف و فاقد نور بوده اند.

و جور و مظلوم  كشي آنها را در صفحات آينده  نشان خواهم داد ولي كافي است اين بيان خود بها را كه در ظلم        

لوح سلطان است ودر مقاله سياح آمده براي شما بياورم تا بدانيد وضع تابش نور اين شمس حقيقت از چه قبيل بوده ص 

 مقاله سياح: 027

 «جاهل عاقل و غافل فاسق و منقي بوده وخواهد بود.واين بسي معلوم كه در هر طايفه عالم و »

از شما سؤال مي كنم اگر فاسق و متقي و غافل و عاقل عالم و جاهل در هر جامعه بوده و خواهد بود پس معني اينكه      

يعني  زم ميشودشمس واقمار يعني پيغمبر واولياء و علماي او از نور دادن ميافتند و تجديد ظهور پيغمبر و اولياء و علما ال

چه؟ وقتي وضع هميشه همان بوده و خواهد بود وديگر ظهور جديد و اينهمه كشتارها براي چه ؟ وقتي قرار باشد هميشه 

تاريكي و نور وجود داشته باشد ديگر ظاهر شدن خورشيد ويا تحت كسوف واقع شدن آن چه معني دارد، از اين جمالت 

ودر صحت مطالب من تفكر كنيد كه همه اين گفتگو ها و تفسيرات خنك براي  خود ميزان ودرجه سفسطه ها را دريابيد

 تأمين و برقراري رياست است و بس.

« لحعباد صا» ) پانوشت كتاب : در قرآن مجيد خصوصياتي براي پيروان قائم موعود ) ع( ذكر شده است و آنها را بعنوان [

( مردماني خواهند بود كه ايمان دارند و عمل صالح مي 011آيه نامبرده است كه وارث زمين خواهند شد) سوره انبياء 

كنند، حكومتي الهي بر جهان خواهند داشت و كليه دستورات  و قوانين دين اسالم را در جهان بكار خواهند بست واز 

 (11هر گونه بيمي در امان خواهند بود و تنها خدا را بدون هيچگونه شركي خواهند پرستيد ) سوره نور 

روايات اسالمي مطالب فوق و چگونگي جامعه در زمان ظهور قائم ) ع( بطور بسيار مبسوط و گسترده بيان شده است  در

بررسي و تفحص و ضع جامعه كنوني بهائي نشان ميدهد كه نه تنها با آن جامعه مورد انظار شباهتي ندارد بلكه درست 

  ]نقطه مقابل آن ميباشد.(

 

 

 

 گرمی بر اثر یک مویز
 

از البالي اين مطالب و ساير شواهد تاريخي بهائيان منسوب به شيخيه و بابيان بدين نتيجه ميرسيم كه اگر چنانچه          

شيخ احمد و سيد كاظم بطور كلي به قرب ظهور قائم اشاراتي مينمودند مطلب تازگي نداشته است زيرا براي دلداري 

اميد اينكه روزهاي بهتري در پيش خواهد بود هميشه اولياي روحاني، مهجورين وغم زدگان و مأيوسين پريشان احوال ب

افراد مؤمنين را بظهور مهدي و يا قائم وامثاله) كه دردينهاي ديگر نيز نظير دارد( وبهبودي امور و دفع شر كفار و تسلط 

مغايري كه با ساير  يافتن مؤمنين و غيره اميدوار مي ساختند بعالوه شيخ احمد و سيد كاظم چون بمناسبت عقايد
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مسلمين داشتند و در همه جا مورد تعقيب و مجازات و نهب و غارت قرار مي گرفتند مجبور بودند براي اسكات و التيام 

دردهاي پيروان خود آنان را اميدوار سازند كه بزودي قائم موعود ظهور كرده وعقايد آنها را تأييد و پيروان ايشان را 

هد داد زيرا اين قائم موعود شيعين بهمين داليل كه مذكور افتاد طبق احاديث ميبايستي حمايت نموده و نجات خوا

شمشير كشيده و كفار را از بين برده و سلطنت الهي پاكيزه تشكيل دهد، از طرف ديگر نه شيخ احمد و نه سيد كاظم 

منان خويش گالويز شوند نداشتند جرأت وشهامت آنكه خود را بخطر انداخته و يا آنكه بمبارزۀ سخت پردازند وبا دش

وهمواره راه احتياط و باصطالح عامه راه كج دار و مريز را مي پيمودند و سيد كاظم دائما در جستجوي جواناني بود كه 

آنان را بمبارزه تشويق نمايد زيرا ميدانست سن كهولت سن مبازه نيست يعني غالبا سن جاه طلبي نيست فقط جوانان 

أمل و مداقه در عواقب امر خود را بآب و آتش ميزنند و باميد وصول به آرزوها از برابر شدن با هر هستند كه بدون ت

 خطري ابا و امتناعي ندارند.

واگر بحكايت نبيل در اين قسمتها اعتمادي بنمائيم مي بينيم كه سيد كاظم وقتي در شروع كار خود ميخواست         

ه عقايد خود درآورده وبه تمكين از خود دعوت كند از جوانان استفاده مينموده است اقداماتي نمايد و علماي بزرگي را ب

 (66كما اينكه مي نويسد ) ص

از طرفي دشمنان با نهايت شدن مهاجم شده به مخالفت سيد قيام نمودند وباستهزا وتوهين وي پرداختند سيد ابراهيم » 

تحريك ميكرد و نفوسي را واداشت تا بقتل سيد كاظم اقدام  قزويني كه از علماي شيعه بود مردمرا به مخالفت سيد

نمايند با وجود اين سيد كاظم از انجام وصاياي استاد خويش باز نماند وچنين انديشيد كه اگر يكي دو نفر از علماي 

محمد باقر بزرگ ايران را با خود مساعد سازد از معاندت اعداء محفوظ خواهد ماند از جمله در نظر گرفت كه حاج سيد 

رشتي  را كه در اصفهان اقامت داشت و نافذ القول بود چون با تعاليم شيخ آشنا بود با خويش همراه كند براي اين منظور 

درصدد برآمد كه از ميان شاگردان خود شخصي را انتخاب كند وباصفهان نزد سيد بفرستد، روزي بشاگردان خود فرمود 

يت انقطاع باصفهان سفر كند و پيام مرا بسيد محمد باقر رشتي برساند. وچون آيا در ميان شما كسي هست كه با نها

ساير شاگردان براي اين منظور حاضر نشدند سيد كاظم بمالحسين بشرويه روي آورده فرمودند انجام اين امر مهم منوط 

 «به قيام و اقدام تست.

 ود بنابراين جوان بي باكي چون مالحسين را ميخواست.زيرا چنين مأموريتي ممكن بود توأم با كشته شدن مامور ش       

سيد كاظم رشتي هنوز در جستجوي جوان پرشوري بوده كه هم سواد و تحصيالتي داشته باشد و هم شجاعتي تا         

بعد از او رسما وبا حرارت بيشتري به نشر تعاليم وعقايد او وشيخ همت گمارند ولي بين شاگردان افرادواجد هر دو شرط 

ه) باب الباب( ومحمد علي بارفروش) قدوس( داراي شورو شجاعت را نمي يافتند سيد علي محمد) باب( مالحسين بشروي

و جسارت بودند ولي سواد و تحصيالت الزمه كافيه را نداشتند ميرزا حسن گوهر، حاج محمد كريم خان و حاجي ميرزا  

ط مي اشفيع وميرزا محيط كرماني كه نسبتا داراي اطالعاتي عمقتر و معلوماتي بيشتر بودند اشخاص كم جرئت و محت

بودند وبي جهت خود را بآب و آتش نمي زدند روي اين جهات ويا آنكه سيد كاظم تصور نمي كرد در سن شصت سالگي 

 فوت كند در هر حال موفق به تعيين صريح جانشين خويش نگرديد.0612بطور ناگهاني در طي سفر سال 

صوص  سيد علي محمد باب ميتوان قبول نمود ولي آنچه كه از اسنادات مورخين بهائي بسيد كاظم رشتي در خ       

اينست كه ممكن است سيد كاظم او را جواني جسور و پرشور يافته وبراي نيل بمقاصد خويش در هر حال نزديكتر ديده 
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است شايد در سرتا سر او را تشجيع مينموده و شايد هم بكنايه و اشاره و يا از راه رعايت احترامات بيشتر نسبت باو 

وانان پرشوري كه بعد به سيد علي محمد پيوسته اند نظر لطف خود را باو بآنها ميرسانيده تمامي اهل خانواده بساير ج

 (21باب نيز شيخي بودند كما اينكه نبيل از قول شيخ حسن  زنوزي شاگرد سيد كاظم حكايت ميكند.) ص

ال كنم ممكن نشد... يكي از شاگردان هر چه خواستم علت احترام زائد از حد سيد را نسبت بآن جوان ) باب( سؤ»

خواهش نمود كه بيان خود را ادامه دهد سيد باو فرمود چه بگويم . سپس بطرف آن جوان ) باب( متوجه شد   وگفت از 

آن نور آفتابي كه برآن دامن افتاده است آشكارتر است من چون نظر كردم ديدم نور آفتاب بردامن آن جوان بزرگوار 

تبه همان شخص از سيد پرسيد چرا اسم موعود را بما نمي گوئيد و شخص او را بما نشان نميدهيد با افتاده و دو مر

انگشت بگلوي خود اشارت كرد و مقصودش اين بود كه اگر نام موعود را بگويم و شخص او را معرفي كنم فورا من و و هر 

انستم كه اين جوان از تجار شيراز است در ( بعد از جستجوي و تفحص همينقدر د66دو بقتل خواهيم رسيد... ) ص 

 «جرگه علما داخل نيست خودش و اقوامش نسبت به شيخ احمد و سيد كاظم نظري خاص دارند.

 : 25شيخ عابد اولين معلم باب نيز شيخي بوده است بحكايت نبيل ص       

ر رفتار كنند به مكتب شيخ عابد هر چند حضرت باب بدرس خواندن ميل نداشتند ولي براي آنكه بميل خال بزرگوا» 

 تشريف بردند شيخ عابد مرد پرهيزگار محترمي بود واز شاگردان شيخ احمد و سيد كاظم رشتي بشمار ميرفت.

وخود باب نيز چنانكه ديديم شخصا درمحضر سيد كاظم رشتي حاضر ميشده و بعالوه اگر حكايات نبيل را اعتمادي      

يتي نيز بوده است زيرا نامبرده جوان پرشوري بود كه ميتوانست نظريات سيد كاظم را باشد سيد كاظم را با او خصوص

 اجرا نمايد و آشوبي برپا نموده و تعليمات او و شيخ احمد را انتشار و توسعه دهد.

ها از  هبعالوه از قرائن چنين برميآيد كه سيد كاظم و باب بدين عقيده رسيده بودند كه تمام پيغمبران ماضي داعي      

پيش خود داشته اند و آنها را با خدا رابطه مخصوصي نبوده و اصوال چنين رابطه را خالف عقل و منطق ميدانسته اند. 

زيرا كسي كه معتقد شد كه معراج پيغمبر جسماني نبوده و معراج جسماني خالف علم و عقل و منطق است! پس مذاكره 

طق درميآيد و يا بهمان نحو كه فرشته خود را از چندين افالك و آسمان با خدا نيز كه در رديف آنست خالف علم و من

ميگذراند تا بنده اش را مامور رسالت كند ميتواند بنده اش را نيز از افالك گذرانده بنزد خود برد و با او بمكالمه پردازد 

 است. نبوت و رسالت نيز نداشته پس وقتي باب در پيروي از عقايد شيخ و سيد عقيده به معراج پيغمبر نداشت عقيده به

وچون بعضي بي عدالتيها و بي نظمي ها نيز در كار كشور ميديده وبا مسافرتهائي كه به عراق عرب مينموده از         

طريق تركيه با دنياي اروپائي و انقالبات و افكار آنان نيز كم و بيش آشنائي يافته و باصطالح خودمان حرارتي شده و با 

افكار جديد گرميش نموده وبا خود فكر كرده شارع اسالم با اجتماع چند نفر بدور خود بعنوان رسالت الهي يك مويز 

توانست حكومت عرب را بدست آورده و بزرگترين دول قوي وقت يعني ايران و رم را هم تهديد نمايد چرا من نتوانم ؟ 

يكرد مگر من از يعقوب ليث صفاري رويگر ويا تيمور لنگ الاقل حكومت ايران خودمان را با انقالبي بدست بياورم فكر م

ويا نادر بي سواد چه كمتر دارم با خود نقشه ميكشيد براي استحكام كار بانقالب و قيام خود جنبه روحاني ميدهم تا هم 

 فال باشد هم تماشا.

 به ياران خود ميگفت:  20وروي همين افكار بود كه طبق روايت نبل در ص         
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ه ضعف و عجز خود نظر نكنيد بقدرت و عظمت خداوند مقتدر و تواناي خود ناظر باشيد... مگر قبايل عرب را درمقابل ب» 

 «حضرت رسول خاضع ننمود.

اين همان جمله ايست كه من ساده  تر آنرا نوشتم يعني مگر حضرت رسول قبايل عرب را مطيع خويش نساخت؟ او       

عيت حاضر بهتر و مناسب تر سالهاست كه مردم انتظار ظهور مهدي و رستگاري ونجات را با خود فكر ميكرد چه از موق

مي كشند شيخ احمد و سيد كاظم نيز پيروان كثيري دارند كه مستعد قبول چنين ادعائي ميباشند علي الخصوص كه 

ا در اين موقع ممالك وارث دو نفر مرشد مذكور پيروان را بقرب ظهور بشارت داده اوضاع كشور هم درهم برهم است زير

وضعيتي بود كه از پادشاهي كه جز خوشگذراني كاري نداشت باقي مانده بود يعني فتحعليشاه كه بيش از يكصدو پنجاه 

و پنج زوجه ميداشته و بيش از صداوالد بهم رسانيده بود، مملكت از هر جهت گرفتار هرج ومرج و بي نظمي و تهي 

 موهومات و خرافات. دستي وباالتر از همه گرفتار

براي آنكه صحنه دلخراش ومسخره آميزي از سطح فكر مردم ودربار ايران آن زمان  را بيادشما بياورم در اين قسمت        

نيز همانا از مقبوالت شما استفاده و داستاني را كه آقاي عزيز اهلل سليماني در كتاب مصابيح هدايت خود آورده ودر آن 

 زرگ بهائيت را نوشته براي شما بطور خالصه نقل مي كنم كه نامبرده در شرح موزون مي نويسد:شرح احوال اشخاص ب

دختر ميبوده است و حكومت  60پسر و  62پدر بزرگ او شيخ الملوك نام پسرنهم فتحليشاه بوده كه خود داراي         

پري در اختيار او هستند و دختر شاه پريان مالير و مضافات را داشته و روزي شخص شيادي باو ميگويد كه قبايل جن و 

عاشق او گرديده و اگر مزاوجت او را قبول كند پادشاه اقاليم سبعه عالم خواهد شد شيخ الملوك قبول مي كند و شياد 

دستور ميدهد كه طبق دختر شاه پريان حجلۀ در كنار باغ برپا نمايند در نهايت جالل و شكوه، هر چه ممكن است آنرا 

زيور و جواهرات بسيار بيارايند و بعد شيخ را حمام ميفرستد تا خود را پاكيزه و اليق درك مصاحبت دختر شاه  بزر و

پريان نمايد و اضافه مي كند كه منتظر بماند تا كه دستور او براي آمدن ورود در حجله برسد شيخ الملوك در حمام 

هرات را تصاحب و فرار مي كند ، اينست وضع يك شاهزاده و بانتظار ميماند و مرد شياد به حجله مراجعه و كليه جوا

 مصدر حكومت ، حاال خود شما سطح فكر ساير افراد عادي را بميزان آن بسنجيد. 

از طرفي غالب مورخين را عقيده برآنست كه محمد شاه جانشين فتحعليشاه را عقيده قلبي بحاجي ميرزا آقاسي         

بوده و او را چون مرشدي تبعيت مينموده و حكايت حكايت پادشاه وزير نبوده بلكه حكايت حكايت مريد و مرشد بوده 

و طبق دلخواه او عمل نمود، ديگر وضع مملكت معلوم است كه و وقتي پادشاهي مريد وزيري چون ميرزا آقاسي گرديد 

از چه قرار بوده، بي شك با اين ترتيب زمينه براي دخالت دول خارجه خاصه رقابت روس و انگليس از يك طرف و 

استبداد و نفوذ روحانيون فرق مختلفه ودر نتيجه سني كشي و شيخي كشي و شيعه كشي از طرف ديگر از هر جهت 

بود، اختالف بين شاهزادگان بر سر حكومت مركزي و اياالت  واشخحاص متنفذه برسر صدارت و باالخره نفس بي فراهم 

كفايتي محمد شاه و ندانم كاريهاي حاج ميرزا آقاسي و غيره وغيره جوان خياالتي و جوياي نام را برآن داشت كه با 

ا نمودم آنانرا اميدوار بوزير شدن كرده دعوي بابيت را جمعي از شيخيان تباني نموده و در تحقق حديثي كه ذكر آن ر

اعالم و بعدا آنانرا به قائميت تبديل كرده وبا اميدوار ساختن مردم به فتح و فيروزي نهائي اساس حكومت را برهم زده و 

ن ماني كه درآحكومتي جديد با ياران خود تشكيل دهد و دشمنان را از بين ببرد و احتماال به ممالك مجاور وخصوصا عث

ايام بسياري از شيعيان را در عراق عرب قتل عام نموده بود نيز حمله بنمايد و اگر كار روي نقشه صحيحي انجام مي 
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گرفت با در نظر گرفتن اوضاع وقت ايران البته موضوع بروفق دلخواه باب و يارانش تمام ميشد ولي نقشه دركار نبود و 

و ناپختگي بود، مگر هيتلر كه چنان ولوله در دنيا انداخت از اهل علم و طلبه و آنچه عمل شد در نهايت بي تجربگي 

تحصيل كرده بود؟ مگر هيتلر نقاشي بيش بود؟ او هم درعالم بيش جوئي و جاه طلبي شروع بتأسيس عقيده كرد و حزبي 

نمود كه موفق شد صدر بر پايه آن تشكيل داد و با كمال مهارت واستادي وجلب كمك اين و آن حزب را چنان قوي 

اعظم آلمان گرديده و در اندك مدتي زمام مملكت  را مطلقا بدست گرفته و تمام ممالك جهان را تهديد نمايد. مگر لنين 

فيلسوف شهيري بود كه موفق به تشكيل حزب كمونيست شده وبا مشتي كارگر و زارع موفق به برانداختن حكومت 

ا استفاده از فلسفه كارل ماكس و مشتي افراد به عقيده شما بي سرو پا دولت تزاري تزاري گرديد، مگر نه اين بود كه ب

را با آن همه قدرت و شوكت از بين برده و مملكتي چنان پهناور در قبضۀ قدرت خود و هم كيشان خويش درآورد واين 

اري يا مجتهد بي نظير كه بدستي مگر فيدل كاستر و عالم شهيري بود -حزب يا دين بي خدا را باكثر ممالك جهان رسانيد

چند نفر از همان كمونيست ها حكومت مملكت خود را تصاحب نمود، اين گونه اقدامات الزمه اش نه نظامي بودن است 

ونه عالم شهير و مجتهد اعظم بودن حصول اين مدارج براي طالبينش بكار بردن درايت و تدبير و عمل بموجب نقشه و 

كه هيچيك از آنها مورد عمل باب قرار نگرفته و منجر بباخت و كشته شدن همدستانش گرديد  پيش بينيهاي الزمه است

 ولي در اين بين شخصي استفاده جو پيدا شده واز آب گل آلود ماهي گرفته و قضايا را بنفع خود سوق ميدهد.

 را از تاريخ نبيل ذكر مينمايم.ص مؤيد اينكه باب آرزوهائي براي رسيدن به سلطنت وتصرف ممالك داشته اين سطور       

062: 

حسين خان ) حاكم شيراز( به مقدس گفت آيا اول اين كتاب را خوانده ) اشاره به قيوم االسماء( كه چگونه سيد باب »

بملوك و سالطين و شاهزادگان خطاب مي كند كه دست از سلطنت بردارند و باطاعت او بشتابند آيا خواندۀ كه بصدر 

ايران خطاب كرده ميگويد اي وزير پادشاه از خدا بترس دست از ر ياست بردار زيراوارثين حكومت ارض اعظم پادشاه 

 مائيم...

مال صادق فرمود اگر صدق ادعاي صاحب اين گفتار مسلم شود وبا داليل متقنه ثابت گردد كه از طرف خداست در         

 «زيرا كالم او كالم اهلل است.اينصورت هر چه ميگويد درست است همه بايد اطاعت كنند 

مالحسين گفت باب در قيوم االسماء مي گويد: وارثين حكومت ارض مائيم اگر كالم او كالم اهلل است از شما سؤال        

اشاره به كيست قطعا خذا نيست زيرا براي خدا ارض و سماء تفاوتي ندارد تا بگويد وارثين حكومت « ما» مي كنم اين لفظ 

طرفي بها مكرر گفته است سلطنت ارض را بملوك واگذار و سلطنت قلوب را براي خود مخصوص داشتيم ) در مائيم از 

اين زمينه هم مطالبي دارم كه در صفحات بعدي براي شما خواهم نوشت( كالم بها هم كه بقول شما كالم خدا بود حاال 

؟ پس اين مطالب هيچيك كالم خدا نميتواند باشد كدام يك از اين دو كالم خدايان راست و معتبر است و محل اعتماد

بلكه كالم گويندگان آنهاست، باب سلطنت ارض را ميخواسته و بها چون مي بيند بدان دسترسي ندارد آنرا پس زده و 

بملوك واگذار و ابتدا سلطنت قلوب را براي خود ميخواهد كه در صورت حصول اين بدست آوردن سلطنت ارض نيز 

 ود بحكم آنكه: چونكه صد آمد نودهم پيش ماست.كارآساني ميش

 نبيل در نقل خطابيه باب به مالحسين چنين مينويسد: 11ايضا در ص       
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امروز جميع طوايف و ملل مشرق و مغرب عالم بايد بدرگاه سامي من توجه كنند وفضل الهي را بوسيله من دريافت »

 ان مبين مبتال گردد.نمايند هر كسي در اين عمل شك و شبهه نمايد بخسر

وبراي اينكه بدانيد اين مطالب تنها استنتاج شخص من نيست بلكه حتي بابيان اوليه نيز چنين فكر ميكرده اند ،اين      

 :200قسمت از تاريخ نبيل را نيز نقل مينمايم ص 

يد باب بطهران وارد شوند وبا علت اين اقدام حاجي ميرزا آقاسي آن بود ) اعراب باب به ماكو( كه مي ترسيد اگر س     

محمد شاه مالقات كنند ممكن است شاه مجذوب سيد باب گردد و زمام امور مملكت را بدست او دهد وديگر منصب و 

مقامي براي ميرزا آقاسي باقي نماند... چقدر گمراه بود نميدانست كه بواسطه اين عمل شاه و مملكت را از نتايج مهم 

ي سازد و همه را بزبان و خسران مياندازد، امر الهي ) يعني انقالب باب( بود كه ميتوانست پيروي امر الهي محروم م

مملكت را از پستي و انحطاط نجات دهد وزير كوتاه نظر نه تنها محمدشاه را مانع شد كه بوسيله اقبال بامر الهي مملكت 

رمانفرمائي و تسلط برجميع ملل و امم عالم نيز را ازسقوط و انحطاط محفوظ بدارد بلكه باين وسيله محمد شاه را از ف

 «.محروم كرد.. تمام را فداي منصب و مقام خود كرد براي حفظ شئون خود جهان را ببدبختي انداخت

وارثين حكومت ارض مائيم، واينكه فكر نويسنده تاريخ او اينست كه »حاال شما خودتان بين جمله باب كه ميگويد:       

نهضت باب برجميع ملل و امم عالم تسلط مي يافت ارتباط دهيد و به بينيد آيا نتيجه جز اين ميشود  محمد شاه با قبول

 كه باب هواي تسلط بر دنيا را در سر داشته و آرزو داشته است كه سالطين را آلتي در دست خود نمايد . 

 

 قصۀ مجعول بعثت
 

روز تعميدش روح القدس در قالب كبوتر سفيدي بقلب او ورود  باب به منظور آنكه از مسيح عقب نماند كه ميگويند       

نمود يك داستان خنكي ذكر ميكند كه كيفيت بعثت او را برساند واين قضيه از نهايت خنكي و بي معني  بودنش بر سر 

 د:نبيل را باز كنيد ميخوانيد كه مينويس 662زبانها نيست وشايد شما هم ندانيد كه چنين چيزي هست ولي در ص 

حضرت باب در يكي از آثار مقدمه خود كه در سنه ستين از قلم مبارك نازل شده ميفرمايد: يكسال قبل از اظهار امر »

در رؤيا چنين مشاهده كردم كه سر مطهر امام حسين عليه السالم از درختي آويخته است قطرات خود از آن مي چكيد 

بچنين موهبتي فائز شدم دو دست خودم را پيش بردم وزير نزديك آن درخت رفتم نهايت بهجت و سرور داشتم كه 

حلقوم بريده مقدس امام حسين كه خون از آن مي چكيد نگاه داشتم مقداري خون در دست من جمع شد آنها را 

آشاميدم وقتي كه بيدار شدم خود را در عالم ديگر مشاهده كردم روح الهي از تجلي خويش جسم مرا ميگداخت و 

نوار فيض خداوند قرار گرفته بود مروري الهي در خود ميديدم اسرار وحي خداوندي با نهايت عظمت و جالل سراپاي مرا ا

 در مقابل چشم من مكشوف و پديدار بود.

نيز چنين بيان  05) با نوشت كتاب : ميرزا عليمحمد باب علت بعثت و ظهور خود را در كتاب صحيفه عدليه صفحه [       

 مي كند:
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اين ظهور آيات و مناجات وعلوم لدنيه ؟!! از نوعي است كه مشاهد ه نموده بآنكه ديده رأس مطهر جناب سيد  وبدانكه» 

الشهداء ) ع( را مقطوع از جسد مطهر با رؤس ذوي القربي و هفت جرعه دم از كمال حب از دم آن جناب نوشيده. واز 

محكمه منشرح گشته، الحمداهلل الذي اشربني دم بركت دم آنحضرت است كه صدر بمثل اين آيات منقنه و مناجات 

حجته . وجعله حقيقه فؤادي .ولذلك قد نزل علي البالء بامضائه . فانا هلل و انا اليه راجعون و ان بمثل ذلك فليعمل العاملون 

 ]؟!! (

ر و مراتب خنك تاين عينا نظير داستان هايي است كه در خصوص ساير مدعيان پيغمبري اين عصر نوشتم و بلكه ب      

سست تر و بي مزه تر بوده و آثار ساختگي بودن آن الئح تر است در اينجا باب ميخواهد بگويد چون ديگران شخص 

ساده بوده است، وبا خوردن خون امام شيعيان منابع علم و انوار الهي بدو ورود نموده و او را فردي الهي و ممتاز از 

ي باالتر از خود آن امام و پيغمبر او بدو بخشيده، مگر اينكه بار ديگر نيز خواب نما ديگران و كليه پيغمبران كرد، ومقام

شده واين بار از منبع كارخانه خداسازي قدحي نوشيده و ما را از آن خبري نيست زيرا ادعاها دنباله دارد كما اينكه مي 

 از قول باب حكايت مي كند: 72بينيم نبيل در ص 

من يقين بدانيد كه عظمت امروز نسبت بايام سابق بي نهايت بلكه قابل قياس نيست شما  اي حروف حي اي مؤمنين» 

نفوسي هستيد كه انوار صبح ظهور را مشاهده كرده وباسرار امرش آگاه شديد كمر همت محكم كنيد و اين آيه قرآن را 

 بياد آريدكه درباره امروز ميفرمايد) وجاء ربك و الملك صفا صفا(

ين مطالب جز اينست كه مي خواهد بگويد من خدايم كه آمده ام و شماها هم مالئكه ها؟ ودر دنباله آن در ص باذكر ا     

 مي گويد: 21

 «شما حروف اوليه هستيد كه از نقطه اولي منشعب شده اند.»

ا حاال اينج« در اصل كلمه بود و كلمه نزد خدا بود وكلمه خود خدا بود» اگر بياد داشته باشيد در انجيل است كه        

آقاي سيد علي محمد باب مي شود نقطه اولي كه كلمه مركب از حروف و حروف مركب از نقطه و نقطه اوليه آن باب است 

من نقطه اوليه حرف اوليه آن كلمه هستم و من اس اساس جميع كائناتم  يعني اگر در انجيل هست كه كلمه خود خدا بود

اگر چه اينها كال مطالبي است بي معني و توخالي ولي مي خواهم مالحظه كنيد جمله بازي تا چه اندازه مسخره آميز 

 است و اين بحث ما هم در اين مورد مسخره آميزتر.

جمادي بعنوان شرح بعثت باب و اعالم كلمه در اولين بار بمالحسين بشرويه داستاني كه من و شما هر سال در پنجم        

مي خوانديم والبد شما هنوز هم هر سال باين قصه يكنواخت اختراعي گوش مي دهيد بكلي عاري از حقيقت است خاصه 

ي شما رح نبيل را براآنكه از مراجع بسيار موثقي از بهائيت داستاني غير آن نقل شده است كه من ابتدا نكات اساسي ش

 نقل مي كنم و سپس قسمتهاي مربوطه را از كتاب بالنفليد ميآورم تا با هم ببررسي آنها پردازيم.

 نبيل: 52ص       

مالحسين چند ساعت در خارج شهر گردش كرد درآن بين جواني را مشاهده نمود كه ... وچون بمالحسين رسيد) »      

د الحمداهلل كه بسالمت وارد شديد... مالحسين خيال كرد اين جوان يكي از شاگردان باب( با تبسم سالم كرد و فرمو
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مرحوم سيد است كه عزيمت او را بشيراز شنيده و اينك به پيش باز او آمده است ... بانهايت محبت نسبت بمن رفتار 

م كه از قبول دعوت معذورم دارد كرد و مرا بمنزلش دعوت فرمود تا رنج سفر از من دور شود... من از او درخواست كرد

زيرا همراهان من در شهر بانتظار مراجعت من هستند فرمودند آنها را بخدا بسپار ... بعد مرا امر كرد تا در خدمتشان 

روان شوم منهم بقدري از حسن رفتار و شيريني گفتارش متأثر شده بودم كه نتوانستم دعوتش را اجابت نكنم... پس از 

منزل رسيديم بناي منزل در نهايت ظرافت بود جوان در را كوبيد غالمي حبشي در را بگشود جوان طي طريق بدرب 

اول وارد منزل شده وبمن فرمود ادخلوها بسالم آمنين... خالصه وارد منزل شدم صاحب خانه از جلو و من از دنبال ورد 

ظرفي از شربت براي من آوردند آنگاه فرمودند  اطاق شديم... با دست مبارك آب ريختند و من دست و پايم را شستم بعد

سماور و چاي حاضر نمايند وچاي بمن مرحمت كردند پس از آن اجازه خواستم مرخص شوم و عرض كردم مغرب نزديك 

است همراهان منتظر من هستند بآنها گفته ام هنگام مغرب در مسجد ايلخاني نزد شما خواهم آمد فرمودند ... مشيت 

قرار نگرفته برخاستم وضو گرفتم بنماز مشغول شدم ايشان نيز پهلوي من بنماز ايستادند... اين جريان  خدا برفتن تو

هجري بود نيم ساعت از شب گذشته بود كه آن جوان بزرگوار با من  0621كه ذكر شد شب پنجم جمادي االول سال 

مطاع شما كيست عرض كردم مرحوم سيد بمكالمه پرداخت و از من سؤال فرمودبعد از جناب سيد كاظم رشتي مرجع 

در اواخر حال سفارش ميفرمودند كه بعد از وفاتشان هر يك از شاگردان بايد ترك وطن گويد و در اطراف بجستجوي 

موعود محبوب پردازد... سؤال فرمودند كه آيا استاد بزرگوار شما براي حضرت موعود اوصافي مخصوص تعيين فرموده 

 اند... عرض كردم آري.

سپس با لحن بسيار متيني فرمودند نگاه كن اين عالمات را كه گفتي در من مي بيني؟ بعد يكايك عالمات را ذكر           

فرمودند وبا شخص خود تطبيق نمودند... وقتي كه ميخواستم براه طلب قدم گذارم وبجستجوي موعود پردازم دو مسئله 

ر دادم يكي رساله بود كه شامل مسائل مشكله و اقوال متشابهه و را پيش خود عالمت صدق ادعاي مدعي قائميت قرا

تعاليم باطنيه حضرت شيخ و سيد مرحوم بود تصميم داشتم هر كس آن رموز و اسرار را بگشايد و آن مشكالت را حل 

 فرمايد باطاعتش قيام نمايم.

ات وكتب نتوان يافت تفسير فرمايد... سابقا از دوم آنكه سوره مباركۀ يوسف را بطرزي بديع كه نظير آنرا در مؤلف         

سيد مرحوم درخواست كردم كه تفسيري بر سوره يوسف بنويسند بمن فرمودند اين كار از عهده من خارج است حضرت 

موعود كه بعد از من ظاهر ميشود... بصراحت طبع و ... وبدون آنكه كسي از آنحضرت درخواست كند تفسيري بسوره 

اهد فرمود... از استماع اين بيان مباركه چاره جز تقديم رساله معهوده نديدم آنرا بحضور مبارك گذاشتم يوسف مرقوم خو

وعرض كردم خواهش دارم به صفحاتن اين رساله نظر لطفي افكنده... آن بزرگوار ... صفحات آنرا مالحظه فرمودند آنگاه 

ز آنرا بيان فرموده... بعد فرمودند اينك وقت نزول تفسير كتاب را بسته... ودر ظرف چند دقيقه حل مشكالت و كشف رمو

 سوره يوسف است پس قلم برداشته...

دقيقه از شب گذشته بود..  00باالخره برخاستم و ..... عرض كردم اجازه بفرمائيد مرخص شوم آنوقت دو ساعت و        

ه وقت و هنگام است و از دنيا بي خبر... ناگهان سه ساعت از شب گذشته امر فرمودند تا شام حاضر كنند... نميدانستم چ

 «صداي اذان صبح بگوشم رسيد.
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حاال به بينيد بالنفليد از قول زوجۀ باب قضيه را چگونه نقل مي نمايد و خواهش دارم درست بموارد عجيب اختالفات         

 :06توجه كنيد ص 

امادان با عيالش بود گفت امشب يكي از دوستان خيلي يك شب سيد علي محمد در حاليكه حسب المعمول تازه د»       

صميمي وبسيار  عزيز من كه بسيار شائق ديدارو  منتظر او هستم بديدار من خواهد آمد شما برويد بخوابيد و منتظر من 

ارز نشويد زيرا شايد او خيلي دير بيايد... عيال نامبرده در حالي كه در اجراي دستور شوهر خود برميخواست آثار ب

تصميمي جدي را در صورت او ميخواند و براثر فطرت باطني فورا دريافت كه مهمان شوهرش كه منتظر اوست نبايد 

 شخص عادي و معمولي باشد.

باالخره صداي پائي شنيده شد و شخص مورد انتظار آمد... وزن جوان .. مي شنيد آنچه را كه براي او موجب شگفتي       

كسي بود كه بعد بنام باب الباب ناميده شد... او به شيراز آمده بود تا مأموريتي را كه استاد او سيد بسيار مي بود.. مهمان 

كاظم بدو داده بود )پيدا كردن موعود( بانجام رساند... شخص مورد انتظار بعد از ورود اعالم داشت كه در جستجوي قائم 

ل را او ]سيد كاظم( بآنها)شاگردان( عالماتي داده بود كه موعود ميباشد وضمنا از خورجين خود يك لوح مذكوره در قب

پر نوشته  1بوسيله آنها ميتوانستند اين مبشر الهي را بشناسند اين عالمات با خط فارسي و عربي بشكل يك ستاره 

ود بشده بود بطوريكه خطوط اصلي يك هيكل انساني را نشان ميداد ستاره پنج پر كه بشكل هيكل انساني بود پر شده 

از نوشتجاتي محتوي توضيحات و عالمات شخصي كه در جستجويش مي برود در طي آنكه مهمان مشغول قرائت آن 

لوح بود مهماندار با نهايت توجه بدان گوش ميداد بعد آن عمامه سبز رنگ خود را از سر برداشته در حالي كه صورتش 

مهمان با كمال حيرت  –يا من واجد اين عالمات هستم با يك تبسم پرمعاني براق شده بود گفت خوب بمن نگاه كن آ

 گفت اين ادعائي بس بزرگ است.

سيد علي محمد بعد بخاطر او آورد روزي را در ايام بسيار گذشته كه در محضر سيد كاظم رشتي ضمن بحث در         

افه خاطر نگاه دارند و اضسوره يوسف بطور تأكيد آميزي بآنان گفت كه بحث آنشب را در خصوص تفسير سوره يوسف ب

كرد كه درآينده روزي علت اين توصيه مهم برآنها آشكار خواهد گرديد. بعد سيد علي محمد تفسير مفصلي بر سوره 

يوسف نوشته و معاني پوشيده داستان را آشكار ساخته و آنرا به مهمان خود داد... او مبشر را شناخته بود. كسي را كه 

 قائم را يافته بود.جستجو مي كرد يعني امام 

صفحه اوليه آنست و نميدانم عبدالبهاء حكايت را بچه سان آورده  06متأسفانه نسخه كه از مقاله سياح دارم فاقد       

ولي اختالفات بارز موجوده در اين دو داستان مجعول بودن مجموع آنرا باثبات ميرساند، قدر مسلم اينست كه طبق 

مد و مالحسين يكديگر را مي شناخته اند منتهي بقول نامبرده اين جلسه با اختالف حكايت عيال باب، سيد علي مح

 تشريفات و جريانات مذكوره در نبيل براي ايجاد ايمان در مالحسين بوده است.

ولي بطوريكه قبال اشاره كردم آنچه مسلم است اينست كه باب با مالحسين مال محمد علي بار فروش و مال علي      

جلسه كرده وآنها تبعيت نموده و رياست باب را گردن نهاده و كارها را تقسيم و وظايف هر يك را معين نموده بسطامي 

نفر ديگر بايد بدون شناسائي اسم و شخص باو ايمان آورند نيز از آن گونه مطالب توخالي و مجوف  07اند، حكايت اينكه 

كايت حكايت ايمان نبوده بلكه حكايت تسليم شدن برئيسي ودور از حقيقت است كه قابل بحث و تجزيه نمي باشد، ح

فرمايشي بوده كما اينكه في المثل برطبق حكايت نبيل مالحسين تقريبا تمام اقوام خود را وارد جرگه مينمايد ومال 
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 ومحمد علي بار فروش و مالعلي بسطامي نيز و مالحسين كساني بوده اند كه از بين پيروان سيد يعني شيخيه نفوذ 

 موقعيتي داشته اند ودعوت و توصيه آنها بقبول باب بعنوان رياست مؤثر و در غالب موارد موردقبول واقع مي شد.

كال از شيخي ها بوده اند و اين « مؤمنين اوليه» كما اينكه مي بينيم افراد وارده در حزب جديد يا بقول بهائيان       

رده شده بواسطه شيخ احمد و سيد كاظم نموده و بعنوان اينكه اين دو استفاده است كه باب و همدستانش از سفرۀ گست

نفر بقرب ظهور قائم بشارت مي داده اند عقول جوانان و افراد ساه لوح شيخي ها را ربوده و با اميدوار ساختن به فتح و 

 غلبه و تصرف ممالك و قتل كفار و غيره آنها را تشجيع و تشويق بفداكاري  مي كرده اند.

بطوريكه مالحظه مي كنيد تمام افراد اوليه از شيخي ها و از جوانان بسيار كم سن بوده اند، طاهره هم شيخي بوده        

بطوريكه خواهيم ديد پدر بها نيز از ارادتمندان رؤساي شيخيه بوده و مالحسين هم بقصد پيدا كردن افراد شيخي مأمور 

 اي زير را از تاريخ نبيل در اينجا نقل مي كنم.طهران مي شود و براي اثبات اين مطلب قسمته

نفر معروف بحروف حي يا تبعيت كنندگان اوليه باب عبادت بودند از دسته مركب از مالحسين، برادرش محمد   02        

ه طاهر و قدوس كه كال از شيخيان بود -نفر همراهانش 06حسن و محمد باقر خالوزاده  او دسته ديگر مالعلي بسطامي و 

 اند.

 :57ص      

باري جناب مالحسين بعد از آنكه اصحاب سيد مرحوم را با جراي وصاياي آن بزرگوار تشويق نمودند از كربال به »       

 نجف عزيمت كردند ميرزا محمد حسن برادرشان وميرزا محمد باقر خالوزاده با ايشان همراه بودند...

از چند روز مال علي بسطامي كه از مشاهير شاگردان مرحوم سيد بود با  باري اين سه نفر به مسجد كوفه رسيدند.. پس

نفر ديگر از همراهان خود به مسجد كوفه وارد شدند... اعتكاف چهل روزه مالحسين كه تمام شد بهمراهي برادر و  06

 بجانب شيراز خالو زاده اش به نجف برگشت و پس از زيارت نجف بجانب بوشهر روان گرديد... برحسب سابقه غيبيه

روان گشته پس از ورود از برادر و خالوزاده اش جدا شد بآنها گفت شما به مسجد ايلخاني برويد و درآنجا منتظر من 

 باشيد) وخود بمالقات باب رفت(.

      

 

 12ص        

نفر همراهانش وارد مسجد  06صبح هنگام طلوع آفتاب كه از منزل باب مراجعت كردم ديدم مالعلي بسطامي با        

ايلخاتي شدند شب مالعلي بمن گفت خوب ميداني كه اعتماد ما درباره تو چيست ما تو را باندازه صادق و راستگو مي 

ن درنگ ادعاي ترا قبول ميكرديم! ...من و رفقايم ترا پيروي دانيم كه اگر خودت ادعا ميكردي قائم موعود هستي بدو

كرده ايم وتصميم گرفته ايم تا مقصود خود را نيابيم دست از طلب باز نداريم ... مالحسين در جواب مالعلي فرمودند .. 

قت آن حقي من نظر بامر و فرمان آنحضرت در اين شهر بتدريس مشغول شده ام تا باينوسيله مطابق دستور مباركشان
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مختفي و مستور بماند... مالعلي يقين كرد كه ايشان به گنج مقصود پي برده اند... نزد رفيقان خود شتافت و مكالمه خود 

را با مالحسين بآنها گفت از اين خبر قلوب آنان مشتعل شده فورا هر يك بگوشه شتافت بدعا و مناجات پرداختند... 

د! ديگري در وسط نماز به حقيقت پي برد! سومي بالهام الهي حضرت محبوب را يكي در عالم رؤيا بحضور مبارك رسي

 07نفر از حروف حي مجتمع شدند... يك شب فرمودند كه  07شناخت! وهمه بحضور مبارك مشرف شدند... بدينطريق 

مبارك بمنزل  نفر مؤمن شده اند يك نفر باقي است كه فردا خواهد آمد فردا عصر در موقعي كه باب الباب با هيكل

ميرفتند جواني بمالحسين رسيد كه معلوم بود همان حين از سفر رسيده. مالحسين را درآغوش كشيد واز محبوب 

عالميان پرسيد مالحسين مطابق دستوري كه داشت جوابي نداده... چون بحضرات باب اشارت كرد وبمال حسين گفت 

لم جز اين بزرگوار ديگري مظهر امر الهي نيست ) اشاره بحضرت چرا مرا از حقيقت امر دور مي سازي در شرق و غرب عا

اعلي بود( مالحسين شرح قضيه را بحضور مبارك عرض كرد فرمودند تعجب مكن در عوالم روح با او مكالمه كرديم ما 

بوده اما سال از عمرش گذشته  66منتظر او بوديم... اسم آن جوان مالمحمد علي بار فروش بود كه حين ايمان و عرفان 

 مي نويسد: 22درباره ايمان طاهره در ص 

وهمه اينها) اشاره بحروف حي( بجز حضرت طاهره بحضور حضرت باب مشرف شدند مشاراليها چون دانست كه          

شوهر خواهرش ميرزا محمد علي قزويني عازم سفر است مكتوبي سربه مهر به او داد واز او درخواست كرد كه چون 

را بيابد و بحضورش مشرف شود آن مكتوب را تقديم كند واين بيت را از قبل او بحضور مباركش عرض حضرت موعود 

نمايد) لمعات وجهك اشرقت وشعاع طلعتك اعتلي ز چه روالست بربكم نزني بزن كه بلي بلي. ) اين بيت مطلع غزلي 

 ل را به طاهره منسوب داشته اند( است از صحبت الري كه در ديوان او هم چاپ شده است بهائيان بدروغ اين غز

وقتي كه ميرزا محمد علي بحضور باب مشرف شد و جزو اهل ايمان درآمد مكتوب و پيام حضرت طاهره ا به محضر          

مبارك تقديم كرد ، حضرت باب مشاراليها را از حروف حي محسوب داشت.. طايفه حضرت طاهره جميعا باال سري بودند 

فقط حضرت طاهره نهايت ميل را به تعاليم جناب سيد كاظم داشتند... از شدت عالقه بايشان رساله  ) يعني غير شيخي(

 «در اثبات تعاليم شيخ ورود بر منكرين آن تعاليم نگاشتند و بحضور سيد كاظم فرستادند.

در نوع خود مانند داستان حاال مي خواهم با شما قدري اين مطالب را بررسي كنيم بطوريكه مالحظه مي كنيد مطالب        

نويسيهاي ركامبول و حسين كرد وارسن لوپن ونظاير آنها مي باشد اينها از نوع مطالي است كه فقط براي كودكان و زود 

باوران وساده لوحان ميتوان حكايت كرد مالحظه مي كنيد مي خواهند بگويند آسمان سوراخ شد ونورالهي فقط آمد 

نور الهي برود براي محمد ضشاه و حاجي ميرزا آقاسي و مالمحمد علي ممقاني و حاجي  نفر بجاي آنكه اين 02براي 

محمد كريم خان و غيره آمد  براي اين  مشت جوانان بيكاره ماجراجو كه تمام عمر خود را بدون كار كردن صرف مسافرت 

يگران بگوئيد اينها داراي قلب صافي و با اين طرف و آن طرف نموده و ايام را ببطالت ميگذرانيدند شايدشما هم مانند د

پاك بوده و مستعد قبول نورالهي و تجليات رحماني بوده اند و محمد شاه و حاجي ميرزا آقاسي و غير هم فاقد آن، از 

شما مي پرسم آيا آن خداي قادري كه قلوب اين افراد بيكار، و بي اثر در جامعه را پاك كرد تا مستعد درك نور باب شوند 

ايجاد آشوب و انقالب بي حاصل هزاران مردم بي گناه را بخاك و خون كشانند نمي توانست قلوب آن رؤسا و افراد  و با

مؤثر را روشن كند تا ازاين خونريزيها و بي خانمان شدن افراد و خانواده ها جلوگيري و امرش را بسهولت ترويج دهد 

اله مكالمه مي نمود نمي توانست با محمد شاه و حاجي ميرزا آقاسي س 62وآيا آن آقائي كه در عالم روح با جوان بيكاره 

 در عالم روح مكالمه نمايد؟
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بعالوه ديديم كه مكرر نبيل حكايت كرده است كه سيد كاظم رشتي به كسي اعتماد نمي نمود تا شخص قائم را         

 ا بآنها ابراز دارد.معرفي نمايد و يقين است كه قلوب صافي پيدا نمي كرده تا اسرار قليش ر

نفر قلوب صافي و پاك از بين همان عده ناگهان مستعد درك  02اكنون چطور شد كه يك مرتبه بعد فرصتي كوتاه         

فيوضات بطور مستقيم گرديدند ودر عالم روح باقائم بمكالمه پرداختند وبدون مواجهه ومكالمه حضوري با او سرا و خفيه 

 به شناسائي عظمت ومقام او پي بردند؟

آيا تنها اين مطالب خود دليل ساختگي بودن ومجعول بودن اين داستانها و اين قصه ها براي جلب ساده دالن نمي        

 باشد؟

مالحظه كنيد مي گويند طاهره وقتي ديد شوهر خواهرش مسافرت مي كند كاغذي باو داد كه وقتي موعود را پيدا         

ه كسي نداند موعود كيست و معذلك نامه خطاب به شخص خيالي مي كند باو بدهد آيا چنين مطلبي معقول است؟ ك

 بنويسد و بعد بديگري مأموريت دهد كه هر گاه موعود را يافت نامه را باو بدهد و درآن نامه هم او را رب بخواند؟ 

اهره ده طواگر بگوئيم كه طاهره تسليم تحقيقات و نتيجه تحريات شوهر خواهرش بوده و بهر كس او تسليم ميش        

نيز تسليم مي گرديده اين نيز خالف اصول نهضت جديد بود كه مدعي هستند مطالب را بايد شخصا تحقيق نمايند نه 

 آنكه به تقليد ديگران پردازند.

پس نتيجه اين مي شود كه محمد علي قزويني كه جزو همراهان شيخ علي بسطامي بوده، هنگامي كه از طاهره           

مال ميدانسته بكجا و براي چه مقصدي ميرود و طاهره نيز مي دانسته به چه كسي كاغذ مي نويسد اينها چدا ميشده كا

نفرهمراهانش  06همه روي تباني ها و نقشه هاي قبلي بوده و حركت مالحسين و برادر و خالوزاده اش مالعلي بسطامي و 

اهره به شيراز كه شايد نمي توانسته شخصا برود كال محمد علي بار فروشي و ارسال نامه ط -از جمله محمد علي قزويني

روي تباني و نقشه قبلي بوده و تماما از شيخيها بوده اند كه با باب تبعيت كرده اند و نقشه انقالبي را بدون حصول توفيق 

 نهائي پي ر يزي نموده اند.

 

 

 

 نقشه سري بودن انقالب
دارد تا بتواند جمعيت الزم را با خود همراه نمايد، زيرا مي دانست هر  باب تصميم داشته است كه قضيه را سري نگاه      

گونه دعوي اعم از اينكه باب قائم باشد يا خود قائم، موجب تحريك علماي شيعه گرديده و بساط او را قبل از آنكه نضجي 

 گرفته باشد برهم خواهند زد.

ست آوردن ياراني باطراف ايران مي نمايد توصيه مي كند كه شخص نفر اوليه كه آنها را مأمور بد 02اين بود كه به        

 نقل مي كند: 20او را معرفي ننمايند كما اينكه نبيل در ص 
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پس از اينكه حضرت باب بواسطه اين بيانات ) قسمتي از آن را در صفحات قبل ذكر نمودم( روح تازه در اصحاب خويش » 

وشزد فرمودند هر يك را مأمور اقليمي مخصوص) مقصود نويسنده از اقليم دميدند و مهمترين وظيفه آنان را بآنها گ

شهرهاي ايران است نه مملكت زيرا در موارد مكرر ذكر نموده اقليم نور اقليم خراسان و غيره( و محلي مخصوص نمودند... 

عرفي ننمايند و در حين وبآنها دستور دادند كه در هيچ جا ونزد هيچكس اسم و رسم هيكل مبارك را اظهار نكنند و م

تبليغ فقط بگويند باب موعود ظاهر شده هر كه باو مؤمن شود به جميع انبايء و رسل مؤمن است وهر كه او را انكار 

 نمايد بانكار جميع پرداخته است.

  22ايضا ص       

 مالحسين جواب داد ذكر اسم و رسم از طرف موعود ممنوع است.

 :20ايضا ص      

ف خراسان رهسپار شد ودر حين خدا حافظي بمن گفت آنچه ديدي و شنيدي مبادا بكسي اظهار كني مالحسين بطر

 آنها را در قلب خود مستور نگاه دار اسم او را مبادا به كسي بگوئي براي اينكه دشمنان او باذيتش اقدام خواهند نمود.

ندگان محفوظ دارد، حاال هر بالئي سر مبلغين و با اين ترتيب باب مي خواست خود را از شر دشمنان و تحريك كن      

 كساني كه براي بدست آوردن ياران تالش ميكردند والجرم كامال شناخته شده مي بودند آمد آمد.

مانند سركردگاني كه در محل امني محفوظ و به ادامه مبارزه مي پردازند و اگر يارانشان در جبهه از بين رفتند مهم       

 نيست.

ر موضوع صرفا جنبه روحاني داشت نه انقالبي چه جاي آن بود كه تفاوتي بين جان مظهر و مؤمنين گذارده شود اگ      

؟ آيا نه اينست كه مدعي بودند در راه محبوب فداي جان را چه اهميتي است پس چرا باب بحفظ جان خود مي كوشيد 

 اشناس ماند؟و سعي داشت خود را معرفي ننمايد ودر حفا و مصمون ومحفوظ و ن

نفر ديگر  را از اقرباو و دوستان و شيخيان جلب نموده و بزودي  02نفر در اندك مدتي  02باب فكر مي كردهر يك از        

هر يك از اين نوزده نفر نيز نوزده نفر ديگر راجلب خواهند كرد ودرست برطبق داستان آن مرد كه در عالم خيال كوزه 

ل آن طي چند كسب متعدد منافعي براي هر يك فرض نموده و سرمايه خويش را در تكثير شيره خود راميفروخت و با پو

ديده و خود را از اشراف يافته و خود را در فراش دختر پادشاهان ميديد و با فرض تأديب پسر خيالي عصا را چنان بركوزه 

 باد داد.زد كه با از هم پاشيده شدن آن و ريختن شيره ها بر زمين تمام خياالت را بر

نفر را جلب خواهند نمود وتصور مي كرد بي سرو صدا  02گانه هر يك  02باب نيز در اين خيال كه اين واحدهاي         

خواهد توانست در اندك مدتي هزاران نفر را بطور مخفيانه در حزب خود وارد نمايد تا آنجا كه حتي نقشه مجازات 

 دن مناصب به كساني كه قبول نمايند نيز طرح مي نمود. كساني را كه از قبول امتناع نمايند و دا

 

 لیست سفید و سیاه
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 مينويسد: 002نبيل در ص 

حروف حي وقتي كه مي خواستند از محضر مبارك حضرت باب مرخص شوند وبصوب مأموريت خويش عزيمت نمايند »

و مؤمن ميشوند  در ورقه نگاشته و هيكل مبارك بيكايك آنها دستور فرمودند اسامي اشخاصي را كه تبليغ مي كنند 

سربسته مهر خود را برآن نهند و نزد جناب حاجي ميرزا سيد علي خال ارسال دارند تا بحضور مبارك بفرستند فرمودند 

دسته نوزده نفري دسته بندي خواهم  02من ازآن اسماء واحدها تشكيل خواهم داد باين معني كه اسماء مؤمنين را به 

بمال حسين دستور دادند كه نتيجه اقدامات و شرح مساعي خود را راجع به تبليغ امراهلل در اصفهان كرد... ومخصوصا 

وطهران و خراسان به ضميمه اسامي مؤمنين و همچنين اسامي مخالفين و اعداء امر الهي را بحضور مبارك تقديم دارد 

 «نخواهم شد.و فرمودند تا نامه تو بمن نرسد از شيراز براي حج بيت اهلل روانه 

نبيل در دنبالۀ اين كه صورت اسامي مؤمنين داده شود مي نويسد براي آنكه درلوح الهي ثبت گردد ولي نمينويسد       

منظور ازوصول اسامي مخالفين چه بوده... و حال آنكه بسي واضح است كه مركز ستاد و فرماندهي انقالب مي خواسته 

آنها را پاداش و منصب دهد ونيز صورت مخالفين و اعداء را الزم  است آمار همكاران را داشته باشد تا بعد فتح وظفر

داشته تا بالفاصله بعد از حصول موفقيت و غلبه به تنبيه و تدمير آنان اقدام نمايد، تا آنكه نتوانند خود را در بين همكاران 

مقصود اين بوده است كه نفري  02و موافقين جا زنند واز اين دستور و نيت باب بدسته بندي مؤمنين به واحدهاي 

بطوريكه در صفحات قبل اشاره كردم خود را مخفي و مستور نگاهدارد او مي خواسته است هر واحد نوزده نفري با يكي 

از حروف حي در تماس باشند وبعد واحدهاي جديد نيز با يكي از افراد واحدهاي قديمي و باين ترتيب او دستورات خود 

واحد ميرسانده و نفرات هر يك از اين واحدها بواحدهاي ديگر وشخص باب محفوظ  02را بوسيله حروف حي باولين 

مانده و قضيه بي سرو صدا تا بدست آمدن نفرات كافي پيش ميرفته ولي نقشه عملي نشده وحضرات در تبليغات خود 

گري ع و قضيه صورت ديپيشرفت سريع حاصل ننمودند واز طرفي با برمال شدن توطئه و انقالب حضرات مورد تعقيب واق

 مي يابد.

 حدیث مكه و كوفه
گو اينكه ميرزا عليمحمد در ابتدا خود را باب ناميده و ادعاي قائميت ننموده تا از اينجا تشنج و منع ورود افراد        

مي ن بحزب خود جلوگيري نمايد ولي چون تنها اين ادعا كفايت نمي نموده وبا گفته هاي شيخ و سيد و احاديث تطبيق

 يافته زيرا كسي باسم باب موعود نبوده بلكه اين قائم موعود آل محمد و مهدي منتظر بوده كه بايد ظاهر شود.

لذا براي اينكه نهايت استفاده را از تخم افشانيهاي شيخ و سيد در بين شيخيها بنمايد واز كمال حمايت پيروان آنها       

 برخوردار شود.

يخي را نيز بعنوان ظهور قائم و قرب زمان فتح و فيروزي دلخوش سازد زمينه را براي چنين واز طرفي مردم غير ش     

ادعائي فراهم مي ساخت وچون در احاديث آمده است كه قائم در مكه در حالي كه پشت بر حجر االسود ميزند دعوي 

 ج بمكه مي رود.خواهد نمود پس نقشه چنين مسافرتي را تنظيم و طبق حكايت نبيل با قدوس به سفر ح
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ولي حاال كجا بود آن جرئت و شهامت كه از موقعيت استفاده ودر حالي كه هزاران افراد مسلمان از هر گوشه و كنار         

جهان درآنجا مجتمع بودند طبق مفاد حديث تكيه بر حجر االسود نموده و فرياد برآورد اي مردم منم آن قائم موعودي 

! نه تنها اينكار را نكرده بلكه از مذاكرات خصوصي و اعالم موضوع با فراد معدود نيز كه سالهاست منتظر اوهستيد

خودداري نموده بلكه اگر قول نبيل مورد اعتماد باشد براي خالي نبودن عريضه و بمنظور اجراي فورماليته آنهم در هنگام 

كه بدفتر او ميرسيده غرق و مورد فراموشي  خروج از مكه كاغذي به شريف مكه مينويسد كه در بين هزاران هزار عرايضي

قرار گرفته مانند كاغذهائي كه بها باينطرف و آن طرف ارسال مي داشته و يا چون پيشنهاداتي كه من درخصوص محبت 

مستقيم و غيره بباب و سازمان ملل و رؤساي دول و روزنامه ها فرستادم و امثال ما هزاران افراد ديگر پيشنهاداتي براي 

ود وضع جهاني و ملل مي نگارند كه كال از نظر عمومي بالتوجه ميمانند و فقط اگر مخاطب وقت مطالعه آنرا داشته بهب

 باشد به مثابۀ يك مقاله روزنامه در فكر او اثراتي باقي خواهد گذارد.

 مينويسد: 060نبيل در ص         

يف مكه به ضميمه بعضي از آيات و آثار ديگر بواسطه حضرت باب وقتي كه مناسك حج را تمام كردند توقيعي براي تشر»

جناب قزويني ارسال داشتند توقيع مزبور شامل معرفي مقام عظيم خودشان و دعوت شريف بابيان و قيام بخدمت بود.. 

 «شريف مكه درآن ايام بامور دنيوي سرگرم بود وبمقاصد مادي توجه داشت از اين جهت گوش بنداي الهي نداد.

نبيل براي اينكه بگويد حديث اينكه قائم بايد پشت به حجر االسود نموده و ادعاي خود را اعالم دارد واقع شده و         

 :007مصداق يافته اين حكايت را ذكر مي كند ص 

درآخرين روز ايام حج حضرت باب پهلوي حجر االسود با ميرزا محيط كرماني روبرو شدند ودست او را گرفته فرمودند »

يط تو خود را از رجال معروف شيخيه و عالم به حقايق تعاليم شيخ مرحوم مي پنداري و باطنا مدعي هستي كه اي مح

وارث آن دو كوكب تابان و جانشين نورين نيرين هستي اينك نگاه كن من و تو در محترمترين نقاط حاضر اكنون من بتو 

در باب معرفت اهلل معرفي كند... هر چه ميخواهي از مي گويم هيچكس بجز من در شرق و غرب عالم نيست كه خود را 

من بپرس تا  من االن در همين جا جواب تو را در ضمن آيات مبارك كه مثبت صحت ادعاي من است بدهم... ميرزا محيط 

رد كچون اين بيانات مبارك را شنيد ... با آنكه شخص پيرو و دانشمند و توانا بود خود را در نهايت درجه ضعف مشاهده 

وبا خوف و بيم تمام عرض كرد آقاي من اولين روزي كه در كربال شما را زيارت كردم ) بطوريكه در صفحات قبل ذكر 

نمودم اشاره بموقعي است كه در محضر سيد كاظم حاضر ميشده (احساس نمودم كه مطلوب اصلي و محبوب واقعي من 

عرض كرد .. وبا نهايت ترس و وحشت دور شد...از مكه  شما هستيد ميرزا محيط ناچار  چند سؤالي به محضر مبارك

بمدينه رفت و پس از توقف مختصري بجانب كربال روان شد....جواب سؤاالت ميرزا محيط را نازل فرمودند و آن توقيع 

برساله بين الحرمين معروف است ميرزا محيط چون بكربال وارد شد بزيارت توقيع مبارك مزبور سرافراز گشت ولي 

 صاف رفتار نكرد و از كلمات الهي متاثرنشد.بان

واين همان ميرزا محيط است كه مالحسين نيز سعي نموده بود او را با خود همراه به تبعيت باب درآورد، نبيل ص         

51: 
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جناب مالحسين پس از آن بمالقات ميرزا حسن گوهر و ميرزا محيط كرماني كه از شاگردان مشهور جناب سيد كاظم » 

ودند شتافته و تأكيدات وسفارشهاي استاد بزرگوار را بآنها تذكر داده فرمودند) بخاطر داشته باشيد كه مالحسين ب

هميشه در سفر بوده ودرچهار سال اخير عمر سيد كاظم او را نديده است واين مطلب را من از تاريخ نبيل در صفحات 

آخر عمر استاد از وي دور بوده سفارشهاي او را بشاگرداني قبل ذكر كردم ومالحظه كنيد شخصي كه در مدت چهار سال 

كه هميشه در محفل او بوده اند ياد آور مي شود، اين نبوده جز اينكه مالحسين ميخواسته است ازآنها براي باب بيعت 

د وبگيرد آنچنان كه از مالعلي بسطامي و محمد علي بارفروشي و غيره گرفته است(  برخيزيد تا در جستجوي موع

باطراف بالد برويم ) يعني شيراز همانطور كه خودش بدانجا رفت( اين دو نفر هر كدام عذرهائي تراشيدند وهر يك ببهانه 

اي متشبث شدند يكي گفت چطور ممكن است برويم دشمن زياد داريم همه در نهايت قوت و قدرتند اگر ما برويم آنها 

 «ومقام استاد مرحوم خود را محافظه نمائيم. فرصت خواهند يافت ما بايد در اين شهر بمانيم

بنابراين نيازي نبوده است كه باب در چنين مكان پرهمهمه با او بمكالمه پردازد در عين اين حكايت نبيل نيز نميتواند        

اجي ا هزار حمورد اعتماد قرار گيرد زيرا در كنار حجر االسود فرصتي براي اينهمه مذاكره باقي نمي ماند بعلت آنكه صده

در ستونهاي فشرده و صفهاي بسيار طوالني بايد خانه را طواف نمايند و زود رد شوند ومحلي و وقتي براي ايستادن و 

 مذاكره كردن باقي نمي ماند.

شما خود قياس كنيد و روزهاي زيارتي را در مشهد و شاهزاده عبدالعظيم و قم بخاطر آوريد كه چه جمعيتي بهم        

وهمه مي خواهند دستي و بوسه اي بضريح برسانند فشار جمعيت كجا مجال ميدهد اشخاص درآنجا ايستاده و ميرسد 

 بمذاكره پردازند حاال خود قياس نمائيد كه حجر االسود كه در موقع حج طواف ميشود چه هنگامه است. 

كه همانا ادعاي باب بودن مينمايد واز اين بعالوه طبق همين حكايت باب درآنجا ادعاي قائميت و مهدويت ننموده بل       

جهت نيز ادعاي تحقق حديث مقرون بحقيقت نميشود، از طرفي اين جريان ادعائي كه بنحوي كه ذكر شد تحت نظر بها 

توسط نبيل نقل شده است مالحظه كنيد توسط بالنفليد زيرا نظر عبدالبهاء چگونه ذكر شده است وتوجه كنيد چگونه 

 ع را عوض كرده و بزرگتر و تبليغاتي ترش نمايند .ميخواهند موضو

 چنين مذكور است: 07در ص         

بعد آنكه باب حامالن پيام خود را باطراف اعزام داشت خود عازم مكه گرديد كه درآنجا دعوت عمومي بزرگش تحقق » 

برگشته بودند متوجه خطري كه آنها  يافت و ماليان شيراز كه از طريق گذارشات هيجان انگيز زائرين و حجابي كه ازمكه

را تهديد مي كرد گرديده بودند واز ترس اينكه تعاليم عالي باب نفوذي در عامه نمايد و بعضي از آنان نيز متوجه اهميت 

موضوع گرديده بودند پس به هيئت اجتماع بحاكم شهر حسين خان مراجعه و دستگيري وزنداني نمودن باب را خواستار 

 «گرديدند.

در اينجا عبدالبها توسط بالنفيلد ميخواسته حقيقت را تعوض نمايد و چنان آورد كه نسل بعد تصور نمايد باب در         

تحقق حديث مذكور واقعا در مكه دعوت علني نموده و گرفتاريش در شيراز بعلت همهمه و گذارشات زائرين و حجاج 

در گوشي حرف زدن با محيط با احدي ديگر مكالمه در اينخصوص  كه برگشته اند مي بوده وحال آنكه ديديم كه باب جز

ننموده ونامه او به شريف مكه نيز) اگر راست باشد( اوال معلوم نيست مبتني بر چه قبيل بوده ودر ثاني بحكايت نبيل در 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

كه دستگيري  ذكر مي كند 067بوته اجمال و فراموشي افتاده وكسي را برآن اطالعي حاصل نشده وبعالوه نبيل در ص 

 باب بعلت تظاهرات محمد علي بار فروشي) قدوس( و مال صادق خراساني بوده.

دومين شخصي كه قدوس در شيراز مالقات كرد اسم اهلل االصدق مال صادق خراساني بود قدوس رسائل خصائل سبعه »

اجرا گذاري از جمله اوامر مبارك  را به مقدس داد وگفت امر مبارك اين است كه اوامر مسطوره در اين رساله را به موقع

در آن رساله اين بود كه براهل ايمان واجب است در اذان جمعه اشهد ان عليا قبل نبيل ) محمد( باب بقيه اهلل را اضافه 

كند مال صادق درآن ايام منبر و وعظ و نصيحت داشت چون براين امر مبارك اطالع يافت بي ترديد باجراي آن اقدام 

د نو كه امام جماعت آن بود اذان نماز را بافقره مزبور انجام داد... قيل وقال بلند شد علمايئ كه در صف كرد ودر مسج

اول جماعت بودند و بتقوي و ورع معروف و مشهور بفرياد و فغان آمدند) فراموش نشود كه مال صادق نيز شيخي بوده و 

هم بوده واين موضوع بهانه را تكميل و وسيله بدست دشمنان زمينه او براي اينكه مورد تنفر و دشمني شيعيان باشد فرا

براي جنجال و آشوب ميدهد( بگيريد اين مرد كافر را كه دشمن دين وخدا است... بابيت مقام كمي نيست كه هر كسي 

بتواند ادعا كند... تمام شهر مواج و مضطرب گشت... حسين خان حاكم فارس از آجودان باشي خود ... سبب پرسيد 

گفتند سيد باب اخيرا از حج كعبه و زيارت مدينه مراجعت كرده و به بوشهر وارد شده ويكي از شاگردان خود را به شيراز 

فرستاده تا احكام او را منتشر سازد... حسين خان چون براين قضيه وقوف يافت بدستگير كردن قدوس و مقدس فرمان 

ذيت وآزار پيروان باب اكتفا نكرد... مأمورين چند از شيراز از سواران ( حسين خان با 020داد .... ) ودنباله ماجراي ص 

 « خاص خود فرستاد و امر شديد صادر نمود كه هر كجا سيد باب را بيابند دستگير كنند.

 يحاال مالحظه كنيد اين داستان نبيل كجا و آن اضافه بالنفليد كجا؟ از اين مطالب و اختالف گوئيها خود به چگونگ        

 نفس حوادث و ميزان تبليغات ودروغها و انحراف وقايع بمنظور جلب افراد ساده لوح پي بريد.

) بانوشت كتاب : تاريخ نبيل براي تحقق حديث مكه داستان ديگري را هم نقل ميكند كه نمونه بارز چسب احاديث        [

م از تاريخ نبيل نقل كرده است مقايسه اين دو باسريش ميتواند باشد واز طرفي با توجه به مطالبي كه نويسنده محتر

 داستان و چگونگي برداشت و تأويالت سست آنها كه هيچ مبناي صحيحي ندارد روشن ميگردد.

 از نشر سوم چنين مي نويسد: 221نبيل در صفحه         

يان كنتم مؤمنين، اول ببقيه اهلل خبرلكم ان » جناب قدوس پياده شدند تكيه بضريح مقبرۀ طبرسي كرده فرمودند » 

جناب قدوس بتالوت همين آيه شروع شد وآنچه را كه حضرت رسول ) ص( بشارت داده بودند در اين مقام مصداقش 

كامال ظاهر شد، زيرا حديثي هست كه حضرت رسول فرمودند وقتي قائم ظهور ميكند پشت خودش را بكعبه ميدهد و 

د جناب مقصو« بقيه اهلل خيرلكم ان كنتم مؤمنين » زده اند ميفرمايد  بسيصدو سيزده نفر از اصحابش كه دورش حلقه

 «قدوس از بقيه اهلل حضرت بهاء اهلل بودند.

 واقعا كه چه عجيب مصداقش ظاهر شد؟        

كعبه به مقبره طبرسي تبديل شد، بجاي قائم مالمحمد علي بارفروش چنين حرفي را زد تازه مقصودش هم خودش         

 و حتي باب كه ميگويند اظهار قائميت كرده، نبود بلكه شخص ديگري بود.نبود 
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اين داستانهاي مختلف و توجيهات گوناگون درباره يك موضوع بوسيله افراد يك گروه كه همگي بهائيام مدعي        

ميكنند و نشان قداست،  آنها هستند متحريان حقيقت را به كليه دعاوي و اظهارات  داستانسرائي هاي آنها بدبين 

  ]ميدهد كه همگي عاري از حقيقت بوده است(

نفر بيعت كنندگان بزودي موفق خواهند شد واحدهاي ديگري تشكيل دهند وجمعيت كثيري  02باب بتصور اينكه        

 بهم رسانند نقشه يك اجتماع از ياران را در عتبات مي كند.

 نبيل مي گويد: 050در ص         

حضرت باب قبال در ضمن توقيعي به پيروان خويش فرموده بودند كه پس از سفر مكه هيكل مبارك به عتبات تشريف »

سپري شد  20خواهند برد لذا جمعي از مؤمنين در آن اقليم منتظر ورود هيكل مبارك بودند مدت قليلي كه از نوروز 

بات منتظر بودند رسيد و درآنجا تصريح فرموده بودند كه توقيعي از حضرت اعلي از طريق بصره براي احبائي كه در عت

آمدن من به عتبات ممكن نيست و فرموده بودند بروند در اصفهان بمانند تا تعليمات الزمه بآنها برسد واز جمله فرمودند 

عدۀ بواگر مصلحت شد شما را به شيراز خواهم خواست بعضي در اين امتحان لغزيدند وگفتند چطور شد كه سيد باب 

 خود وفا نكرد آيا اين خلف وعده خود را هم بامر خدامي داند؟ 

 نبيل: 17ايضا ضمن خطاب بمالحسين در ماجراي شب بعثت نقل مي كند ص        

 «از آنجا ) يعني از مكه( به كوفه خواهم رفت ودر مسجد كوفه امر الهي را آشكار خواهم ساخت.» 

عتبات موقعيت مناسبي داشت زيرا بعلت وفور زائرين شيعه مخصوصا ايراني  در حقيقت براي چنين اجتماعي        

اجتماع افرد يابي درآنجا جلب توجه نمينمود و بعالوه باب ميتوانست درآن محل ياران جديدي نيز بدست آورده 

جد انست در مستشجيعات الزمه را نيز نسبت بياران معمول داشته ونقشه هاي بعدي را تنظيم نمايد، وضمنا باب ميتو

كوفه نيز در گوشي با يك فرد صحبت داشته و بگويد حديث كوفه نيز تحقق يافت ولي عدم موفقيت حروف حي در 

جلب افراد الزم و نرسيدن صورت هاي درخواستي حاكي از اسامي مؤمنين از طرفي و وحشتي كه سفر حج در او توليد 

در خود نمي ديد و ازطرف ديگر جلب شدن اوتوسط اولياي حكومت نموده بود ياراي چنان تظاهر علني را در كوفه هم 

 و اجبارش بحركت به شيراز و اقامت درآن موجب تعطيل شدن قطعي كليه اين نقشه ها گرديد.

باب براي اينكه قبل از ورود به شيراز زمينه شروع كار خود را بسنجد قدوس بيچاره ار آلت قرار داده واو را با         

مبني بر انجام پاره تظاهرات پيش از خود به شيراز ميفرستد تا به بيند اگر زمينه وخيم است خود بدانجا نرود  دستوراتي

و احيانا به عتبات رود زيرا در غير اين صورت الزم نمي بود قدوس را جداگانه به شيراز بفرستد در حالي كه خود بالفاصله 

 هم بودند تا آخر سفر و برگشت به شيراز نيز ميتوانستند با يكديگر بمانند.نيز بدان صوب ميرفت و همانطور كه سه ماه با 

 نقل مي كند: 061نبيل در ص        
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حضرت باب از مدينه بجده مراجعت فرمودند واز آنجا تا بوشهر با كشتي مسافرت كردند پس از ورود ببوشهر در همان » 

. آنگاه قدوس را مخاطب داشته و با كمال مهر و محبت باو فرمودند كاروانسرائي كه سابق تشريف داشتند ورود فرمودند ..

 «كه به شيراز مسافرت نمايد.

و لي تظاهر قدوس و مالصادق اثر خود را بخشيده و قبل از اينكه باب بتواند از تدبير خود استفاده برد ودر صورت       

 يري او موفق ميشوند.بروز جنجال و آشوب خود را بكناري كشاند مأمورين حكومتي بدستگ

 (:026ولي نبيل قصه مجعولي دائر براينكه باب خود را تسليم داشته نقل مي كند ) ص       

رئيس اين مأمورين... چنين حكايت كرده است... در سه منزلي شيراز در ميان بيابان كه ميرفتم جواني را ديدم ... بر » 

اه ميپيمودند چون بهم رسيديم جوان تحيت گفت و سالم كرد واز ماه اسبي سوار و غالم سياهي از دنبال او با اثاث ر

پرسيد كجا ميرويد من نميخواستم مأموريت خودم را باو بگويم... جوان خنديده و فرمود حاكم فارس شما را فرستاده 

معرفي كردم  كه مرا دستگير كنيد اينك من حاضرم هر طور مأمور هستيد رفتار كنيد من خودم نزد شما آمدم وخود را

تا براي يافتن من زحمت نكشيد و مشقت نبينيد من خيلي  متعجب و سرگردان شدم كه چگونه اين جوان با اين صراحت 

و استقامت خود را معرفي مي كند و خويش را گرفتار بال مي سازد... سعي كردم كه آن همه را نديده و نشنيده انگارم... 

مود... من ميدانم كه شما براي دستگير كردن من ميرويد نخواستم بزحمت بيفتيد وقتي خواستم بروم نزديكتر آمد و فر

 «و مسئول حاكم شويد.

اين حكايت جعل صرف است و خالي از هر گونه اعتبار، زيرا كسي كه خود را باصرار تسليم مي نمايد بالفاصله منتظر        

ا در شهر باشد واو در در چنين موقعي فاميل و دوستان را فرصت براي فرار نمي ماند، خاصه آنكه چنين فرصتي بروز وب

ناديده گرفته و در نجات شخص خود كوشيده به اصفهان فرار مي كند ودرآنجا نيز از ترس تسليم شدن بحكومت مركزي 

ه د كحمايت منوچهر خان معتمد الدوبه را پذيرفته وچهار ماه در زير زمين خانه او مخفي مي ماند، پس بتصور نمي گنج

 چنين كسي خود را تسليم مأمورين نمايد.

بعالوه تغيير فكر باب در نرفتن به عتبات براي تحقق دادن حديث كوفه و مالقات با ياران بايد تنها براثر خوفي باشد        

كليه  كه در مكه بدو دست داده و اجراي يك اعالن عمومي را مشحون از خطر ديده و وقت هم كافي براي اطالع دادن به

نبيل مي بينيم مالحسين كه شخص دوم انقالب بوده و نهايت جديت را در  056ياران نبوده است، تا آنجا كه بحكايت ص 

جمع آوري افراد مبذول ميداشته وبايد قبل از همه كس از نقشه هاي باب طالع حاصل نمايداز اين تغيير عقيده بكلي 

 اني كه از آنجا بر مي گشته اند بر خورد مي كند:بي خبر وعازم عتبات بوده است ودر راه به كس

خالصه ثابتين برامر مبارك از عتبات باصفهان حسب االمر حضرت باب توجه نمودند چون بكنگاور رسيدند جناب » 

مالحسين و برادرش وهمشيره زاده اش را درآنجا مالقات كردند وخيلي از اين مالقات خوشحال شدند اين سه نفر نيز 

يرفتند كه جزو منتظرين باشند ودر كنگاور چون از امر مبارك مطلع شدند با مهاجرين همراه و عازم اصفهان بكربال م

 «گرديدند.

با توجه به اينكه رابطه و مكاتبه بين باب و مالحسين مستمره بوده و قطعا قبل از هر كس ميبايستي او را از اين       

 سين كامال بي اطالع بوده . پس اين تغيير نقشه ناگهاني بوده است.تغيير نقشه مستحضر سازد مي بينيم كه مالح
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در هر حال اعم از اينكه باب باراده خود وبعلت خوف از تظاهرات در كوفه بعتبات نرفته ويا بعلت دستگير شدنش       

ان ه اجتماع كنندگنتوانسته است برود موضوع تأثيري در داستان نداشته و قدر مسلم اينست كه در اين موقع هنوز عد

كافي براي اجراي نيات باب نبوده و هنوز نقشه يك حمله براي تحصيل فتح و ظفر و غلبه تصوري قائم خيالي زود بوده 

 است.

 كل اگر طبیب بودي        سرخود دوا  نمودي

عاداتي بدو نسبت  بديهي است براي آنكه شخصي را فوق العاده جلوه دهند بايد مطالب عجيب و غريب و خوارق         

دهند تا خلق ساده وزود باور را مجذوب او نمايند عليهذا براي باب نيز كرامات بسياري جعل شده و نبيل آنها را با آب و 

تاب تمام حكايت نموده ومن چون حوصله نقل تمام آنها را در اينجا براي شما ندارم فقط اشاره به بعضي مطالب و صفحات 

 ينمايم چنانچه خواستيد خود مراجعه كنيد.تاريخ بعنوان نمونه م

بر اثر دعاوي باب وسايل سفر دريا آسمان ميشود ولي ادعيه او براي نجات بشر بجائي نميرسد، در  005مثال در ص         

 ميگويد اسب سركش را كه هيچكس نميتوانست سوار شود باب سوار شد ورامش نمود. 215ص 

انست با قدرت الهي حيوان را رام نمايد ولي نميتوانست با قدرت الهي ميرزامحمد آقاسي مالحظه مي كنيد باب ميتو       

 ، محمد شاه، مالمحمد ممقاني، حسين خان حاكم شيراز و باالخره ناصرالدين شاه و ميرزا تقي خان را رام نمايد.

ميگويد باب باعث شد كه ميرزا آقا خان نوري صاحب مقام شود ولي ميدانيم نتوانست ميرزا تقي خان  127طي ص         

 را چند سالي زودتر منفور و مردود شاه ايران نمايد تا دستور اعدام باب را ندهد.

د كه باب در خواب باوظاهر شده و باب مناجاتي بعيالش داد كه هر وقت گرفتاري داشت آنرا بخوان 072طي ص          

مشكلش را خواهد گشود و او عمل مينمود واز مشكالت ميرست. ولي باب نميتوانست مشكالت و گرفتاريهاي خود 

 واصحاب خود را وهزاران افراد ديگر را حل نمايد.

ثيف معدن ميكروبها را به باب دستور داد از آّبي كه درآن دست و روي خود را شسته بود يعني آب ك 022طي ص          

طفل مريض بخوراند تا شفا يابد ولي طفل خود احمد را نتوانست از اين طريق از مرگ نجات دهد ومرد واورا بال وارث 

 گذاشت.

مردم اصفهان نهايت احترام را نسبت باو مجري و آب خزانه را كه او درآن حمام كرده بود براي شفا  021طي ص         

برسرآن با يكديگر منازعه ميكردند ولي هنگامي كه مأمورين او را از اصفهان مي بردند احدي درمقام بغارت بردند و

 اعتراض و دفاع از او برنيامد.

كسي كه بعدها پدر زن عبدالبهاء ششد و بچه اش نمي شد باب از غذاي نيم خورده خود داد تا با زن  022طي ص          

نقل  76وند وهمين بچه بود كه زن عبدالبهاء شد) اين قسمت را بالنفيلد نيز در ص خود تقسيم و بخورند وبچه دار ش

مي كند( ولي نتوانست براي شخص خود عالجي كند تا مجددا بچه دار شود ومثل سادات مسلمين از خود اخالقي بگذارد 

 تا بها مجبور نشود از اوالد برادر زن او ساداتي بنام افنان بسازد.
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باب مرگ معتمدالدوله حافظ و حامي و مخفي كننده خود را سه ماه و نه روز قبل با تعيين روز بطور  027طي ص          

صريح معين و پيش بيني مي كند ولي با وجود چنين پيشگوئي عظيمي نه معتمدالدوله در صدد حفظ باب برميآيد و نه 

و در اختفا گاه معتمد بسر  برد. ويا آنكه در شبي  خود باب نقشه در حفظ خويش مي كشد، مانند سابق كه از شيراز فرار

كه روز بعد آن قرار بود اعدام شود از همقطاران در زندان ميخواست كه او را همانجا بكشند زيرا از تشريفات اعدام 

وحشت داشت، تا اينكه با مرگ ناگهاني و پيش بيني نشده معتمدالدوله باب را بقول شوقي افندي در چنگال گرگين 

 ركين مي اندازد تا بدولت مركزي تسليمش دارد پس اين هم دروغ صريحي بوده نسنجيده، نه پيش گوئي . پ

باب شب قبل از ورودش بكاشان بخواب حاجي ميرزا جاني ميرود تا او را استقبال و سه روز مهمانداري  611طي ص          

 نرا مي بيند. نمايد و حاجي ميرزا جاني آنرا رؤياي صادقه يافته و تحقق آ

مالحظه كنيد كه باب بخواب يك فرد بال اثر و معمولي ميرود ولي نميتوانست بخواب گرگين خان رود واو را بادامه         

 مهمانداري او بعد مرگ معتمدالدوله وادار نمايد تا از بسياري غائله ها جلوگيري كند.

فضاي آزاد مشغول مناجات بوده وعلي خان ماكوئي زندانبان  باب از درهاي بسته زندان گذشته و در 661طي ص         

در عين حال وي را در زندان خود آرام ديده و تعجب مي كند و باب ميگويد تعجب ندارد ما خواستيم قدرت خودمان را 

ر آيد، دكسي كه ميتوانسته چنين آزادانه از محبسهاي بسته و محكم ب -بتو نشان دهيم تا ديگر بآزار ياران ما نكوشي

پس چرا بنصرت اصحاب خود در قلعه طبرسي و غيره حاضر نميشده و با حضور و كمك خارق العاده خود آنان را فاتح 

نميساخته زيرا نظر او فتح نهائي بوده و در صفحات آينده براي شما شواهد اين موضوع را خواهم آورد كه چگونه تمام 

 طبرسي براي جنگ با دولتيان بروند.مريدان و پيروان را امر ميكرده كه به قلعه 

وانگهي كسي كه ميخواسته قدرت خود را به علي خان ماكوئي زندانبان نشان دهد تا از اذيت مريدانش بكاهد چرا          

يكباره اين قدرت خود را به رئيس مافوق او كه محمد شاه باشد نشان نميداده تايكجا برفع غائله پردازد واز اينهمه 

 وكشت و كشتار جلوگيري نمايد.خونريزي 

ميگويد چون محمد شاه باب را محبوس ساخت طولي نكشيد كه نكبت او را احاطه كردو عزتش  621طبق ص          

بذلت تبديل شد وبعد مقداري از شورشها وجنگها كه در سلطنت هر سلطاني واقع است ذكر كرده و تمام را بعلت ظلم 

ام باب هر يك بوضعي فجيع بهالكت رسيدند سربازاني مينويسد مجريان دستور اعد 156محمد شاه بباب ميداند و در ص 

نفر آنها در همان سال با صاحب منصبان خود بر اثر زلزله  611كه بامر آقاجان بيك خمسۀ باب را هدف گلوله ساختند 

سختي هالك شدند پانصد نفر ديگر سه سال بعد بعلت طغيان و سركشي كه مرتكب شده بودند بفرمان ميرزا صادق 

 ي همگي تيرباران شدند.خان نور

وباالخره حكايت كشته شدن ميرزا تقي خان را در حمام فين كاشان بدستور ناصرالدين شاه حكايت مي كند و           

خوشمزه اينجاست كه تنها باين مطالب اكتفا ننموده و ميگويد خدا حتي حيوانات و نباتات را نيز بعلت ظلمي كه بباب 

 از بين برد!!رفته بود مجازات نموده و

 :151واين موضوع آنقدر عجيب و خنده آور است كه قطع دارم باور نخواهيد كرد لذا متن آنراميآورم ص         
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از روزيكه دست اعدا به مخالفت امر باب و اذيت آن بزرگوار بلند شد آفات و بليات از جميع جهات بر ستمكاران مسلط » 

انعدام نمود از طرفي امراض مختلفه مانند طاعون و غيره در نهايت سختي بر  گشت و روح شرير آنها را دچار هالكت و

ستمكاران مسلط گشت وآنها را پايمال نمود... از طرفي مرض تب بسرزمين گيالن مسلط شد غضب الهي نه تنها اوالد 

گر تار بال بودند از طرف ديآدم را فراگرفت بلكه دامنه آن به حيوانات و نباتات نيز شامل شد انسان و حيوان جميعا گرف

قحطي با نهايت شدت بروز كرد مردم تدريجا جام مرگ دردناكي را مي نوشيدند ولي از علت اصلي گرفتاري خودشان 

باين عذابها غافل بودند نميدانستند كدام دست تواناست كه اينگونه آنها را مسخر كرده و كدام شخص بزرگواريست كه 

 « دبختيها دچار شدند.بواسطه هتك حركت او باين ب

اينهاست مطالب سست و بي معني و توخالي كه ساده دالن  ميخوانند و بدون تفكر و تعمق آنها را قبول نموده و         

دليل عظمت و خارق العاده بودن افرادي كه اين مطالب منتسب بدانها است ميدانند، شما را بخدا فكر كنيد چقدر بي 

طر اينكه يك دولت مركزي يك شخص انقالبي را برويه خود وبراي حفظ سلطه خويش معني است اين حرف كه بخا

وباسم نظام اجتماع معدوم مينمايد. آنوقت خدا حيوان و نبات را مجازات مي كندآيا اين افكار در خور قبول هيچ كودكي 

 ميباشد؟

نداشته اند اعم از مخالفت و يا موافقت،  آنچه مسلم است اينست كه مردم گيالن هيچگونه مداخله در انقالب باب       

آنچه گذشته در شيراز زنجان تبريز مازندران خراسان كرمان بوده واگر بدي از طرف حسين خان حاكم شيراز بباب 

 رسيده گيالنيان را چه تقصير و گناه كه دچار مرض و تب شديد شوند.

 حكايت آنست كه گفت:        

 بكشتند   در مرو  يك  زرگري   گنه   كردي  در بلخ  آهنگري

)ببخشيد اگر شعر را درست بخاطر نداشته باشم( يعني بعد از عدالت و قضاوت آن قاضي چشممان بخداي باب        

 روشن.

از طرف ديگر اگر فوج آقا خان خمسه بامر او و او هم  بامر دولت مركزي يك شخص انقالبي را كه بموجب فتواي        

يز كافر وياغي تلقي گرديده بود هدف گلوله ساختند چه گناهي مرتكب شده بودند كه بايد بدين رؤساي شيخيه تبر

 علت نيمي از آنها در زلزله از بين روند ونيمي ديگر محكوم باعدام گردند.

قتل  يمالحظه كنيد محمد شاه حاجي ميرزا آقا مال محمد ممقاني و ديگران كه تكفير كنندگان اصلي و عاملين اصل       

ناصرالدين شاه كه باصحه او  -باب بشمار ميروند وبه فتواي آنها محبوس و شكنجه گرديده از مجازات مصون ماندند

اعدام باب انجام يافت وبامر مستقيم او بسياري ديگر هالك شدند با نهايت عزت از جمله طوالني ترين سلطنت ها 

اشي ايام گذرانيد ولي منوچهر خان معتمدالدوله كه حامي باب رانموده و مدت پنجاه سال در نهايت خوشگذراني و عي

بود واو را در مخفي گاه خود مختفي نموده بود وميخواست در راه او با دولت بجنگد، موفق نشد بيش از چهار ماه باين 

 ت دولتخدمت خود ادامه دهد وفوري بطور ناگهاني فوت ميكند و محفوظ خود را بچنگال گركين خان ودر نتيجه بدس

 مركزي مياندازد.
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حال اين چه دستي بود كه منوچهر خان حامي باب را فوري برد و ناصرالدين شاه قاتل او و يارانش را از جمله          

طوالني ترين عمر باعزت داد وانگهي مگر ناصرالدين شاه اولين پادشاهي بود كه وزير خود را كشته است جاي دور نرويم 

اي قديم صحبت نكنيم كه سخن بدرازا كشد در همين قاجاريه مگر محمد شاه ميرزا ابوالقاسم واز سالطين سلسله ه

هجري نكشت آيا او هم برعليه باب اقدامي كرده بود تا بدين نحو مكافات و  0616قائم مقام صدراعظم خود را در سال 

يا قبل از او فتحعليشاه حاج ابراهيم بوده است آ 0621مجازات بيند؟ بديهي  است كه نه زيرا بدايت نهضت باب سال 

كالنتر وزير آقا محمد خان و وزير خود را نكشت آيا اين وزير هم عليه باب اقدامي كرده بود كه با اينكه درحقيقت 

 قاجاريه قسمت مهمي از پيشرفتهاي خود را مديون اين وزير بودند بدان نحو كشته شود.

ي هر پادشاه مستبد -اجار عزيزتر بوده است يا افراد منتسب به خانواده سلطنتياز طرف ديگر آيا باب نزد شاهان ق       

كه شخصي را متمرد و ياغي تشخيص دهد فوري وبي تأمل دستور قتل ميدهد خواه پسرش باشد خواه برادرش و يا ساير 

اوي مجعول خود نيز موجب افراد خانواده اش تا چه رسد بيك فرد معمولي ناشناس كه عالوه بر طغيان و ياغي گري با دع

 تشويق افكار عمومي هم گرديده.

آيا ناصرالدين شاه ساالر واوالدش را كه درخراسان ياغي شده بودند و جزو خانواده پدرش محمد شاه بودند نكشت؟         

برادر آيا محمد شاه شجاع السلطنه عموي خود را نكشت؟ آيا آغا محمد خان برادر خود جعفر قلي خان را نكشت و 

ديگرش يعني مصطفي قلي خان را نابينا ننمود؟ قدري دور تر رويم آيا نادرشاه فرزند دلبند خود را نابينا  نكرد؟ آيا شاه 

عباس با همه آنكه موجب فخر و مباهات كشور ايران است فرزند ارشد خود صفي ميرزا را نكشت و خدا بنده ميرزا فرزند 

كسري كه نمونه عدالت بوده وبه انوشيروان عادل معروف است برادر خود را بقتل  ديگرش را كور ننمود و باالخره مگر

 نرسانيد؟

آنوقت شما چه انتظاري داريد وقتي از حكومتي استبدادي محض شخصي كه ياغي و انقالبي و شورش چي تلقي        

 شده و عالوه بر اين مردود دين و كافر هم شناخته گرديده جانش محفوظ ماند:

باب علنا در نامه هاي خود مي گفت پادشاهان بروند تسليم او شوند وخود را حامل وحي الهي هم ميشناخت        

 وبطوريكه خواهيم ديد رسما دستور حمله و شورش هم ميداد.

آيا آنوقت ميخواستيد چنين شخصي را با سالم و صلوات روي دست ببرند و در كنار ناصرالدين شاه مستبد و       

ودخواه جاي دهند؟ آنوقت مورخين بابي وبهائي ميآيند اين و آن را لعنت مي كنند وميگويند تمام اين افراد بحالت زار خ

 افتادند چون با باب مخالفت نمودند، اين مخالفتي بود بس طبيعي ولي چگونگي آن خارج از تدبير و سياست عقل.

ويد كه خود قبول اين مصائب را نمودند تا اراده الهي اجرا شود گذشته از همه اينها وقتي خود شخص باب ميگ         

 ديگر چنان خدائي چرا بايد مجريان ارادۀ خويش را مجازات نمايد وبعذاب اليم وذلت و پريشاني گرفتار سازد؟

اب بعلت ضديت با بوآيا سهلتر نمي بود جان يك فرد را نجات دهد تا آنكه هزاران نفر را بعالوه حيوانات و نباتات را        

 باب به منوچهر خان معتمدالدوله چنين مي گويد: 022طبق حكايت نبيل در ص  -عذاب و شكنجه دهد
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خداوند بمن قدرتي عنايت فرموده كه اگر بخواهم جميع اين سنگها را بجواهري تبديل نمايم كه در دنيا مثل آن پيدا » 

ن نسبت بخود شيفته و فريفته مي سازم كه در راه محبت من با نشود و اگر اراده كنم دشمنان خونخوار خود را چنا

 «نهايت اخالص و استقامت قيام كنند من اينك باراده خودم باين بليات و مصائب دچار شده ام تا قضاي الهي مجري شود.

اضع شر را بخود خآيا شما باين مطالب كودكانه بي سروته نمي خنديد؟ كسي كه ميتوانست و قادر بود تمام افراد ب       

و به محبت خويش جلب نمايد از اقدام بدنيكار ابا نمود تا مردم بضديت با او ادامه دهند وموجب خونريزيها و اختالفات 

 وبي خانمان شدن هزاران خانواده ها گردند. 

 

 ظهور باب علت تمام اختراعات اخیر؟!!
 

ختراعات و اكتشافاتي كه در اين عصر بعمل آمده در نتيجه يك موضوع خوش مزه تر آنكه نبيل مي نويسد تمام ا        

 ظهور و ادعاي باب بوده است.

 :005ص         

خود هيكل مبارك در كتاب مبارك بيان فارسي بشدائد و مشقات اشاره كرده ميفرمايند قوله تعالي) خود من از بوشهر » 

ند بمدني ) ليموي شيرين( گذرانيده)مالحظه كنيد باب تا مسقط كه دوازده روز طول كشيد چون ميسر نشد كه آب بردار

چه مصيبتي را تحمل مينموده كه بجاي آب، ليمو شيرين ميخورده!( نظر باين مشكالت بود كه حضرت اعلي دعا فرمودند 

 كه خداوند قدير وسائل سفر را آسان فرمايد تا براي طي اقيانوس وسايلي سهل فراهم شود طولي نكشيد كه دعاي هيكل

مبارك مستجاب شد و وسايل سفر دريا فراهم گشت در خليج فارس كه در سوابق ايام جز يك كشتي بخار در ساحل 

آن ديده نمي شد كشتي هاي بزرگ متعدد لنگر انداختند حجاج شيراز بواسطه اين كشتي ميتوانند خود را بفاصله چند 

از سر چشمه ظهور اين صنايع بديعه و مصدر اين روز با كمال راحتي بسر زمين حجاز برسانند مردم مغرب زمين 

اختراعات عجيبه كه غفله ظاهر و آشكار گرديد غافل و بي اطالعند ونمي دانند آن قوه عظيمه كه علت حصول و بروز 

اينهمه صنايع و اختراعات گرديد از كيست و مصدرش كجا است تاريخ ملل غرب شاهد و ناطق است كه حدوث انقالب 

يع وظهور بدايع اعمال و اختراعات بطور ناگهاني در همان سالي بود كه ظهور اعظم الهي در آن واقع گشت عظيم در صنا

... ولكن امم مذكور بقدري سرگرم و متوجه آثار عجيبه بديعه گشتند كه از عرفان مؤثر اصلي و مصدر حقيقي آن غافل 

 «شدند...

طور را ميخواند جز خنده كار ديگري نتواند كرد . بهاو نبيل كه من فكر مي كنم هر كودك دبستاتي وقتي اين س       

نيويورك را از  C.B.Sمعروف لندن و   B.B.Cتنظيم كننده اين سطهور هستند، دست تبليغات چيان دستگاه انتشارات 

پشت بسته اند من تصور نميكنم بزرگترين تبليغات چيان دنيا بتوانند جرئت سرائيدن چنين دروغهاي بزرگ را نمايند 

و امثال اين مطالب توخالي را حتي در ادطراف بزرگترين مرد سياسي مورد حمايت خود و يا مفيدترين كاالي مورد 

 مصرف عامه مردم بپرورانند.
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را بوجودان پاكتان  قسم مالحظه كنيد كسي كه بزرگترين دستوراتش سوزانيدن جميع كتب ) در كتاب بيان  شما       

 چنين مينويسد: 022فارسي صفحه 

از اين  1سطر  022باب ششم از واحد ششم في حكم محو كل الكتب كلها اال ما انشأت او تنشأ في ذلك االمر... صفحه » 

 «ل الكتب اال آنكه در اثبات امر اهلل ودين او نوشته شود.جهت است كه امر شده بر محو ك

 چنين مينويسد: 2سطر  022ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در كتاب كشف الغطاء صفحه        

بنيان دين بيان... برمحو و اتالف جميع كتبي كه در غير دين بيان نوشته شده و هدم و تخريب كليه مشاهد و معابد و »

 «قتل نفس و اباحه اعراض و ناموس و خالصه افناء كل من لم يدن بدين البيان و محو آثار ايشان است. بقاع و مقابر و

 چنين مي نگارد: 622عباس عبدالبهاء در كتاب مكاتيب جلد دوم صفحه        

ن آمن و در يوم ظهور حضرت اعلي ) باب( منطوق بيان ضرب اعناق و حرق كتب و اوراق وهدم بقاع و قتل عام االم» 

 صدق بود(  بود، ميشود مصدر تمام اختراعات واكتشافات!؟ 

كسي كه از ناداني وجهالت اشخاص سوء استفاده و آب وضوي كثيف خود را بعنوان اكسير شفا باين و آن ميخورانيد       

 ميشود مصدر اختراعات؟

نبيل( ميشود  562فا قلمداد مينمايد) ص كسي كه بمنظور عقب نماندن از شيعيان خاك قبر مالحسين را اكسير ش      

 مصدر جميع اختراعات و اكتشافات!؟

بديهي است وقتي شخص چوپاني بهدايت و رهبري و القا كننده فردي از خود راضي چون بها براي بزرگ كردن امر       

تواند مطالب آن نيز نمي خويش بنوشتن تاريخي براي اشخاص بي خبر از همه جا و بكلي بي اطالع مبادرت مينمايد البته

 بهتر از اينها باشد.

بطوريكه ميدانيم، مادر همه اين تحوالت بخار و الكتريسته بوده است كه بموجب يك آماري كه ديدم طبق حساب        

بعمل آمده است قواي محركه حاصله از ذغال سنگ چوب نفط گاز باد و آب برابر بوده است  0222دقيقي كه در سال 

صله از كار يك بليون انسان يعني در صورتي كه تمام افراد بشر وقت باستثناي اطفال وسالخوردگان بدون استثنا باقوه حا

اعم از زن و مرد كارفعاله توليدي قواي محركه نمايند وهيچكس بكار دفتري وتجاري و لكشري وغيره مشغول نشده 

مليون  011تمام موجوات اعم از انسان وحيوان بالغ بر قواي حاصله از كار  0211باشد، ودرآماري ديگر ديدم در سال 

اسب تخمين زده شده است وحال اينكه قواي محركه حاصله از ماشين آالت بالغ بر سه بليون اسب بوده است يا برابر 

ه دكار نود بليون انسان يعني اگر جمعين كره ارضي سي و سه برابر جمعيت فعلي مي بود واز زن ومرد و كودك و سالخور

 همگي بكار مشغول مي شدند ميتوانستند قواي محركه حاصله از ماشين آالت مذكور رابوجود آورند.

حال بايد ديد اين قواي محركه باين عظمت آيا دفعه واحده وبعلت قيام آقاي باب بوجود آمده؟ آيا چنان آقاي بابي        

كه چون سالخوردگان از كار افتاده ميخواسته است مشكل كارها را فقط بقوه مناجات بگشايد مصدر اين تحوالت عظيم 

 است؟
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 نه دوست عزيز:       

خيلي خيلي مسخره آميز است بطوريكه طي مطالب گذشته اشاره كردم تمام افكار و اختراعات و اين مطلب        

اكتشافات مرهون زحمات و مطالعات و فداكاريهاي افراد بسيار در طي قرون متمادي بوده است و هر كس چيزي بر 

 كاملتري درخواهند آورد. سابقي افزوده است تا بدينجا رسيده است و ديگران هم خواهند افزود و آنرا بصورت

بسيارند كه تصور مي كنند قضيه ماشين بخار از كتري آبجوش جيمز وات شروع شده است درست است كه وات          

ميالدي در انگلستان مي زيسته عالم بشر را در قسمت ماشينهاي بخار بيش از سابقين  0202و  0722كه بين سنوات 

 025فقط در انگلستان  0221و  0725ريكه يك آمار نشان ميد هد تنها بين سنوات بخود مرهون و مديون نموده و بطو

نوع ماشين بخار ناشي از اثرات كار او به ثبت رسيده بوده است ولي در هر حال قبل از وات پاپن فرانسوي كه بين سنوات 

قضيه باينجا تمام نميشود محققين بآب مياندازد و هنوز  0717مي زيسته اولين كشتي بخار خود را در سال  0705و 0257

در بندر بارسلون يك   DE  BLASCO  Garay –يك افسر اسپانيائي بنام  0152معتقدند كه قبل از پاپن يعني در سال 

كشتي بخار ساخت خود را بمعرض نمايش گذارده است و حتي بعضي مورخين آورده اند كه در هزارو هشتصد سال قبل 

كه بعلت استفاده اش از آب بعنوان قوه محركه معروف بوده ست موفق شد با قوه   HEROدر اسكندريه شخصي بنام 

بخار يك جسم مدوري را بحركت آورد اين كشف او تعقيب نشد زيرا مخارج سوخت براي ايجاد بخار بيش از قيمت قوه 

وفشار وقوه بخاري را كه از  حاصله از آن تمام ميشد و هنوز آمده است كه قبل از او نيز مصريان نتيجه عكس  العمل 

 لوله درازي عبور مينموده مي شناخته اند اين بود دور نماي مختصري از تاريخ قوه بخار . 

واما الكتريسته نيز از مان بسيار قديم مورد توجه دانشمندان و اهل تحقيق بوده است كما اينكه در تاريخچه آن          

قبل متوجه قوه جاذبه كه دركهربا موجود است بوده اند وحتي در دو هزار و سيصد مي بينيم كه از دو هزار و پانصد سال 

سال قبل ارسطو اين قوه را مورد استفاده الكتريكي قرار داده است ) ضمنا فراموش نكنيد كه اساسا لغت الكتريك كلمه 

ماست كه مذكور افتاد( وبعد ايست كه از الكترون يوناني مشتق شده واين كلمه الكترن يوناني نيز همان كهرباني 

متأسفانه بعلت محدوديتهاي  واقعه بر اثر حكومت روحاني و استبدادي مطلقه پايها در قرون وسطي موضوعي راكد ماند 

تا آنكه در قرن شانزدهم ميالدي خواص كهربا در بعضي مواد ديگر مانند الستيك و شيشه و غيره نيز كشف و فقدان 

رد توجه واقع تا آنكه در قرن هفدهم ميالدي قديمي ترين ماشين توليد برق كه مولد جرقه هاي آن در فلزات و امثاله مو

 الكتريكي حاصل از اصطكاك متواتر بود اختراع ميشود. 

كه اصطلكاك مولد برق نيست بلكه علت توزيع قوه موجوده  02وباالخره كشف بنيامين فرانكلن و آنسن در قرن          

 قرار گرفت. ميشود مورد توجه

 خالصه محققين تاريخچه برق را به پنج عصر تقسيم كرده اند:         

كه طي آن دانشمندان و محققين به مالحظات و مشاهدات و تتبعات سطحي و غير علمي مشغول بوده  اول عصري         

اند و اين آثارش از دو هزارو پانصد سال قبل مالحظه مي شود كه تا قرن شانزدهم ادامه داشته و در اين عصر قوه جاذبه 

 كهربا را مي شناخته اند.
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ي هنوز راه انتقال آنرا نيافته بودند واين از قرن شانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم كه پي بقوۀ برق برده ول عصر دوم عصریست

 ادامه داشته.

كه نيمه اول قرن نوزدهم باشد عصريست كه با اختراع پيل تحولي در اين تتبعات بعمل آمده و امكان انتقال  عصر سوم

 مهيا ساخت. 61رن برق و استفاده از آنرا براي المپهاي سديم و گار و غيره در شروع ق

عصريست كه برق جنبه تكامل خود را يافته وبا ساختمان دينام وارد صنعت ميشود  02يعني نيمه دوم قرن  عصر چهارم

 و براثر آن تلفون ميكرفون و غيره نيز اختراع ميشود.

و اختراعات  لفهكه درنيمه اول قرن بيستم است، پيشرفتهاي سريع و عجيبي در كشفيات شعب مخت باالخره عصر پنجم

راديو تلويزيون و اشعه بنفش و غيره را به وجود ميآورد  -سينماي ناطق -متعدده بعمل آمده وبراثر آن فن عكاسي سينما

كه مباحثي است علمي و فني واز حوصله من خارج، اين مقدار را اشاره كردم تا از شما سؤال كنم آيا باب در كدام يك 

ق ويا در كدام مرحله از مراحل كشف قوه بخار دخالت داشته است وكدام يك از آنها از اين عصر هاي سير تكامل بر

 مرهون انفاس قدس او بوده است؟

بشر هنوز آنقدر كسريها و مجهوالت دارد كه از حد شماره خارج است اگ باب را انفاس قدس بودي الزم بود قدري         

ردستي را كه بعقل انساني نمي گنجد فراهم ويا وسايل مسافرت از اين مجهوالت را كشف و وسائل مالحظه كرات دو

بدان نقاط را يكباره خلق مينمود نه اينكه دستور سوختن كليه كتب را داده و تنها قرائت بيان فارسيش را كه از شدت 

 سستي و بي معني بودن مختلفي نگاهداشته اند توصيه نمايد.

 

 مبشر صلحی كه دستور جنگ میدهد!
بطوريكه شما هم معقتديد بهائيان از كلمه شهيد چنين ميخواهند وانمود كنند كه افرادي بدون هيچگونه گناه و          

صرفا بعنوان اينكه بابي يا بهائي بوده اند كشته شده اند و اگر تقيه ميكردند ويا بباب و بها سب و لعن مينمودند نجات 

ص و ثبات واستقامت زائد الوصف مظلوم و بي گناه و بالدفاع مقتول مي يافتند ولي آنها بر اثر ايمان قوي بآن اشخا

گرديده اند وشماره اين اشخاص را به بيست هزار رسانيده وبعنوان يكي از بزرگترين داليل حقانيت باب وبها در همه جا 

ت و شنوندگان در حقيق نقل نموده وبا ذكر وقايع قتل آنها با آب و تاب تمام و بسيار حزن انگيز و جلب رقت خوانندگان

موجب ميشوند كه افراد ديگري نتيجه گيرند كه واقعا بيست هزار نفر جان خود را در اثبات اين امر از دست داده اند، 

 پس موضوع دروغ نبوده است.

ن هايي ابايد اعتراف نمايم كه من خود نيز يكي از كساني بوده ام كه تنها تحت تأثير همين حكايات و همين داست         

كه بطرز بسيار جانگدازي نوشته و حكايت ميشود در سنين هفده سالگي ببهائيت وارد شدم ولي اين خود يكي از مطالبي 

 است كه صورت حقيقي خود را نزد بهائيان و در كتب آنان بكلي از دست داده وكامال برنگ ديگري درآمده است.

بهائي در فكر وقايع، حقايق را منحرف نموده وبطوري حكايت كرده اند يعني بها و پسرش و بدستور آنان مورخين         

 كه نتيجه آن شود كه شده است يعني كشتار بيست هزار مظلومين بالدفاع.
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 تعداد بيست هزار بكلي بي اساس و دروغ محض است.وال در صورتي كه ا      

ود و قليلي چند همه بعنوان كشتار عاصيان و شورشيان تمام اين مقتولين و كشته شدگان باستثناي موارد معد ثانیا      

 وانقالبيون بوده و بي چون وچرا انجام گرفته و حكايت ثبات و استقامت در بين نبوده است.

آن معدود قليل نيز بعنوان اينكه ) طبق وعده هاي باب وبها( روح شهدا ميرود در دست راست خدا مي نشيند  ثالثا      

قي است روح آنها نيز باقي و جاودان خواهد بود در حقيقت از روي سادگي و ساده دلي ثبات واستقامتي ومادام كه خدا با

 از خود نشان داده اند.

من اين موضوع را در نامه هاي قبلي اشاره كرده و نميخواستم در اينجا تجديد مطلب نمايم كه براي اصنام و گاوه        

چنين ساده لوحي از نشان داده اند و اگر آن اعمال ميتوانست علت حقانيت اصنام هاي مقدس و غيره نيز نفوس بسياري 

 و صحت تقدس گاوها شود اينجا هم اين اعمل ساده دالن ميتواند دليل حقانيت باب وبهاء و الهي بودن آنها گردد.

مش خيال دولتيان براي منع قتل عالم شورشيان بعد تسخير قلعه هاي طبرسي و نيريز وزنجان نيز كه جز آرا رابعا     

تجديد  انقالب چيز ديگري نميتواند تلقي گردد كما اينكه نظير قضايا در تاريخ قوام اسرائيل سابقه دارد كه موسي بعد 

فتح قالعي دستور ميدهد تمام اسرا و تسليم شدگان را بكشند حتي موسي بجان كودكان ذكور و زنان بار دار نيز رحم 

مل دليل حقانيت بت پرستان در برابر موسي بوده است؟ ) اين موضوع را مجددا با ذكر متن تورات نمي نمايد آيااين ع

 كه شما بموجب كتاب ايقان معتقد باصالت وعدم تحريف آن هستيد در صفحات آتيه در حكايت طبرسي خواهم آورد.(

قسمت اعظم كشته شدگان در اين نهضت در جريان جنگهاي طبرسي نيريز و زنجان بوده كه در همه جا مقدم  خامسا     

و شروع كنندگان خود بابيان بوده اند كه حمله بدولتيان نموده وبهانه بدست آنان داده اند وبعدا هم بعنوان انقالبي 

 قضيه شهيد في سبيل اهلل ندارد.  وعاصي بحكومت مركزي محكوم به قتل عام شده اند وارتباطي به

من نميدانم اساسا اين رقم بيست هزار ار كجا آمده؟ شما اگر همه تاريخهاي نوشته شده توسط بابيان و بهائيان  سادسا     

را جستجو كنيد واگر همه اين حكايات منقوله توسط آنان را درست و واقعي تلقي نمائيد تمام كشته شدگان در 

 جمعي ويا ساير وقايع بطور انفرادي و غيره از سه هزار و صد هزار تجاوز نمي كند. جنگهابطور دسته

 بعالوه همه جا گفته ميشود شهيد راه خدا، وحيد كشته شدگان را مي ستايد كه در راه خدا جان داده اند.       

 باب همچنين مالحسين، قدوس، زنجاني، بها وغيره هر يك كشته شدگان را مي ستايند كه درراه خدا جان داده اند.       

من نميدانم مگر بابيان با بت پرستان مي جنگيده اند كه بگوئيم در راه خدا جان داده اند؟ مگر مسلمين و قواي        

 ان نداشتند در اينصورت چرا ميگوئيد بابيان در راه خدا شهيد شدند؟دولتي بخدائي كه بابيان ايمان داشتند ايم

جان كالم اينجاست كه بابيان در راه مقاصد رؤساي خود جان ميدادند و براي نيل باهداف خويش كشته ميشدند       

 وقواي دولتي نيز كه بهمان خدا معتقد بودند در اجراي وظيفه ملي و قانوني كشته ميشدند.
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ر حق رابخواهيد و عدالت و انصاف را مجري كنيد شهيد واقعي قواي دولتي بوده اند كه دراجراي وظيفه ملي و اگ      

اجراي قانون و امنيت مملكتي براي سركوبي جمعي انقالبي كشته شده اند، بابيان براي حصول تسلط جان ميدادند و 

ر جرح و تعديل بي معني در نماز و روزه و غيره در هدف آنها بكرسي نشاندن مقاصد باب بود. يعني حرق كتب و مختص

 اسالم.

آيا اين چه ارزش اين بازيها را داشت؟ اين نبود مگر اينكه حرف باب بكرسي نشيند كه قائم موعود است يا آنكه        

اسم خداست كه باب امام غائب است و همه بايد اطاعت از وي را گردن نهند ولي تمام اينها بنام خدا انجام ميشد واين 

هم چون آزادي ملعبه بازيگران شده و موجب ظهور و بروز چه فجايعي گرديده و هنوز هم جمعي بنام اونان ميخورند و 

 ظلم و ستم روا ميدارند.

 اكنون الزم است درشرح اين مطالب قدري براي شما از مقبوالت خود شما شواهدي بياورم.      

اب شخصي بوده انقالبي و از طريق شورش روحاني و مسلحانه ميخواسته است مانند در صفحات سابق نوشتم كه ب       

 متمهدي عرب نفوذ و رياستي بهمرساند.

يعني همچنانكه مهدي مذكور در سودان دعوي مهدويت و موعوديت كرد و هوس تصرف سودان و مصر و تركيه و        

نما شده واو را امر كرده تا در مسجد خرطوم و قاهره و بغداد نماز  عراق را داشت و بعنوان اينكه پيغمبر اسالم باو خواب

گذارد بسرداران مصري و انگليسي و فرانسوي كه بمقابله با او مي شتافتند مي گفت اين امر پيغمبر است و من مجبور 

اين بود كه ابتدا  باجراي آنم و سي هزار فرشته خداوند در خدمت من گذارده شده است) اشاره بيارانش( نقشه باب نيز

 ياران كافي بدست آورد يعني از آن فرشتگان بخدمت گيرد بعد دست بكار اساس خود شود.

نوشتم كه حتي در نطق خود به حروف حي اشاره به موفقيتهاي رهبر اسالم نموده و آنان را اميدوار كرده است كه         

د فقط بقدري فداكاري و دليري بايد تا ظفر را در آغوش تجديد آن فتوحات براي حضرات نيز ممكن و آسان خواهد بو

 خود گيرند.

 نبيل:20ص      

مگر قبايل عرب را در مقابل حضرت رسول خاضع ننمود آن قبايل وحشي در ظل تعاليم مقدسه آن حضرت تربيت » 

تح و ه باشيد كه باالخره فشدند و حالشان تغيير كرد و مهذب گشتند بنابراين بنام خداوند قيام كنيد ... و يقين داشت

 «فيروزي با شما خواهد بود.

يعني مردم عصر او نيز چون اعراب جاهليت مردمي وحشي بودند و آقاي باب واجد تعاليم جديد و نجات دهنده         

 آنان !!

ور اجتماع در عتبات نفر ديگر را همراه خواهند كرد دست 02نفر مذكور الاقل  02وبعد بفكر اينكه بزودي هر يك از         

را ميدهد وچون خود در شيراز گرفتارميشود دستور اجتماع را در اصفهان ميدهد وبعد كه بعلت بروز مرض در شيراز و 

از هم پاشيده شدن اوضاع آنجا فرصتي يافته و باصفهان فرار مي كنددرآنجا نيز نميتواند با پيروان خود در تماس قرار 
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اجبارش بحركت بمركز برابر بوده پس ناچار در اصفهان نيز بطوريكه شواهد را از نبيل آوردم گيرد زيرا علني شدن او با 

 تحت حمايت منوچهر خان در محلي مخفي و پنهان ميماند.

وبعد فوت اين شخص كه او را بمحبس چهريق ميفرستند وديگر تمام درها را بر روي خود بسته مي بيند همچون        

 –ده شروع ميكند به پنجه افكندن يعني بي رحمانه وبدون در نظر گرفتن عواقب وخيم آن گربه وحشي بتله افتا

مبادرت مي كند بدستورات حمله و شورش دادن ويا در  –وكوچكترين ترحمي بافراد ساده لوح و خانواده هاي آنان 

 حقيقت جهاد عمومي را توصيه نمودن.

از خراسان) كه آنهم خود بحث جداگانه اي را الزم دارد( دستور اجتماع  يعني ابتدا بعنوان تحقق حديث علمهاي سياه     

تمامي بابيان را درمشهد ميدهدوميخواسته است از اغتشاش و آشوبي كه درخراسان بعلت طغيان ساالر عليه حكومت 

 شود. مركزي جريان داشته استفاده و درآنجا بقواي دولتي حمله نمايد و احتماال با ساالر ياغي نيز متحد

كما اينكه نبيل د ر اين زمينه نيز اشاره دارد كه ساالر كمك مالحسين را خواستار شده است ولي قبل از اجراي اين        

نقشه ها مالحسين توسط قواي دولتي بازداشت و قدوس هم مجبور بترك خراسان و حركت بمازندران ميگردد و ناگزير 

 قضاياي طبرسي پيش ميآيد.

كه در موقع خود ذكر خواهم كرد حكايت نيريز و دارابي و زنجان و حجت زنجاني داستانهائي است عليحده وبطوري       

و بعلل حسابهاي شخصي آنان با دشمنان خصوصي كه از بابيت استفاده كرده اند، هر يك در محل خود آتش شورش و 

را از باب دانسته براي رفع غائله و اعدام محرك  طغيان و انقالب را برافراشته تا آنكه حكومت مركزي كليه اين تحريكات

 اصلي ناچار او را اعدام مينمايد.

وبزرگترين دليل عدم ارتباط قضاياي زنجان و ني ريز با باب آنكه اگر حجت و دارابي نيز بدستور باب آن شورشها        

وائي از دستور باب در مازندران بكار مي را در ني ريز و زنجان بر پا نمودند ميبايستي قبال اين قواي خود را در شن

 انداختند تا با قواي موجوده درآن قلعه بتواند در مقابل دولتيان مقاومت نموده و برآنها تفوق يابند.

ولي در هر حال بطوريكه بعد شواهد مربوطه را از نبيل و غيره ذكر خواهم نمود همه جا بابيان در كشتار مسلمين        

 ند.پيش قدم بوده ا

اولين قتل فردي بي دفاع توسط بابيان در قزوين انجام يافته واولين قتل دسته جمعي مأمورين دولتي بي خبر و بي        

 دفاع نيز توسط بابيان در مشهد بوقوع پيوسته.

 و قضيه طبرسي شروعش باحمله بابيان بقواي محافظ خود براي بدست آوردن اسلحه و ساير لوازم جنگي بوده        

 قضيه نيريز و زنجان را نيز بابيان پيش قدم شده و بهانه براي حمله به مسلمين و قواي دولتي داده اند.

بابيان در كشتارهاي خود نهايت قساوت قلب را بخرج ميداده و خيال داشته اند از اين راه رعبي در دلها اندازند         

خود را از لولو بترسانند بجاي لولو ذكر بابي مينمودند وميگفتند  كما اينكه موفق شده ومادرها چون ميخواستند اوالد

 بابي آمد بابي آمد.
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عبدالبهاء براي اينكه بگويد مالحسين و دارابي و حجت زنجاني و كليه كساني كه در اين شورشها با آنها همداستان          

مور اقدام نموده اند مي نويسد: چون باب گرديده اندوبر عليه حكومت مركزي شورش نموده اند خود سرانه بدين ا

 محبوس و طرق مالقات او كال مسدود بوده فلذا براي حضرات كسب دستور مقدور نبوده است.

ولي از طرفي نبيل بكرات و در موارد عديده امكان مالقات جميع بابيان را با باب در محبس وي تصريح نموده و حتي        

مي كند كه باب دستور صريح اجتماعات مذكور و اقدامات مزبوره را عليه دولت داده و در موارد متعدده بصراحت ذكر 

 پيروان را در حقيقت به جهاد امر نموده است.

 اينك شواهد الزمه را از مقاله سياح و نبيل و بالنفليد ذيال براي شما نقل مي كنم:       

 مقاله: 52ص       

باب هنوز چنانچه بايد و شايد اطالع نيافته وتكاليف خود را ندانسته تصور و افكارشان واينطايفه از اساس واسرار تعاليم » 

بقرار سابق) يعني جهادو جنگ( و رفتارشان برحسب قديم مطابق و طريق وصول بباب نيز مسدود... در شهرهائي كه 

يسر سؤال از تكليف غير م معدود قليل بودند دست بسته طعمه شمشير گشتند و در شهرهائي كه جمعيتي داشتند چون

 و جميع ابواب مسدود بحسب عقايد سابق بدفاع برخاستند از جمله در مازندران مال حسين بشرويه.

اينست دفاع عبدالبهاء كه بعدا در فكر مرمت موضوع برآمده ولي اكنون مالحظه كنيد كه خود بها توسط نبيل        

 چگونه ذكر ميكند.

 نبيل: 667ص       

ت حضرت باب سبب اطمينان و سكون اضطراب علي خان )زندانبان باب در ماكو( گرديد... پيوسته مي كوشيد كه بيانا»

رضايت هيكل مبارك را جلب نمايد شبها در قلعه را مي بست ولي روزها در قلعه باز بود و هر كس ميخواست بدون مانع 

 «مبارك سؤال كند و تعليمات الزمه را دريافت دارد...ميتوانست بحضور مبارك مشرف شودو آنچه را ميخواهد از محضر 

 :662ص       

حسن رفتار علي خان سبب شد كه از نقاط مختلفه ايران دسته دسته براي تشرف بساحت اقدس به قلعه ماه كوه » 

توجه مينمودند وبه محضر مبارك مشرف ميشدند علي خان چيزي نمي گفت سه روز بعد از تشرف از محضر مبارك 

 «بود. 0625مرخص ميشدند... ابتداي زمستان مطابق با اول محرم سال 

 اين بود وضع مالقات پيروان باب با او درماكو .       

 نبيل: 621ص        

يحيي خان ) زندانبان باب در چهريق( هيچكس را از تشرفق حضور مبارك ممانعت نميكرد جميعت زائرين بقدري زياد »

بودند كه چهريق گنجايش و وسعت براي آنها نداشت از اين جهت احبا به چهريق قديم كه اسكي شهر ناميده مي شد و 

در همان سال حضرت اعلي به چهل نفر از ياران و پيروان (  627تا قلعه يكساعت راه فاصله داشت توقف مينمودند) ص
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خويش امر فرمودند كه هر يك رساله در اثبات حقانيت امر مبارك كه بآيات قرآنيه و احاديث مستند باشد بنگارد همه 

 « اطاعت كردند وهر كدام رساله نوشتند.

 واين هم مربوط به ايام حبس چهريق:       

 كتاب خود مي نويسد: 67وبالنفليد در ص        

بعد آنكه معلوم گرديد كه ياران باب در كشف قلعه محل زنداني او موفق گرديده و جمعيت كثيري از آنها به سوي آنجا »

رهسپار شده اند دشمنان او را به محل دورتري انتقال دادند.... ولي ياران دالور بي باك با جمعيت بيشتري بدور او جمع 

 «شدند.

ون بگوئيد به بينم كدام يك از اين بيانات واجد اعتبار است ؟خودبها بتوسط نبيل ميگويد دسته دسته افراد اكن        

مشرف و مفتخر باستماع اوامر مبارك باب ميگردند واز طرف ديگر عبدالبهاء ميگويد چون راه مسدود وارتباط ممنوع 

ه بدفاع كوشيده اند وخود، اعتبار ساير مطالب را نيز بود حضرات برسوم سابق يعني رسوم اسالمي كه جنگ و جهاد بود

 از اين مطالب ساختگي دريابيد.

اما بايد بگويم كه موضوع حكايت دفاع نبود ه بلكه تصميم راسخ به انقالب و شورش و تسلط برحكومت بوده است        

ل آشكار شخص باب بوده است ولي قب زيرا بحكايت منقوالت بها توسط نبيل همه بدستور صريح و اكيد و پيغام واضح و

از اينكه بگزارش جزئيات اين موضوع بپردازم براي اينكه اصوال به چگونگي فكر و روحيه رؤساي بابيان وهواهائي كه در 

سر داشته اند توجه يابيد واز جمله به تشكيالت جنگي كه دارابي عليه دولتيان داده بود اشاره و يادآور ميشوم كه در 

 ب و تصديهائي كه تعيين مي كند مير غضب هم بوده است.بين مناص

يعني در اجراي آرزوي چيدن بساط حكومتي و داشتن متصديها و مأمورين متفرقه حتي از انتخاب ميرغضب نيز         

خودداري ننموده وبراي اينكه اين مير غضب هم بدون كار نمانده وهر چه زودتر موفق به انجام واجراي حرفه و شغل 

خود شود حتي اسير بي گناهي را هم كه درهمه جاي دنيا معاف از كشته شدن است امر به كشتن ميدهد و مير غضب 

 باشي دارابي او را مي كشد. 

 نبيل:  116ص        

در همان روز براي هر يك از مؤمنين وظيفه و تكليفي معين فرمودند كربالئي ميرزا محمد را در بان قلعه قرار دادند »

يوسف را بحفظ و حراست اموال) بديهي است اموال يغمائي( گماشتند. شيخ گيوه كش را منصب مير غضبي دادند  شيخ

 .... ميرزا محمد جعفر را منشي و وقايع نگار قرار دادند.... مشهدي تقي بقال را زندانبان قرار دادند....

 :115ص         

رفت و بجانب نيريز عزيمت نمود و اسيرش از دنبال اسبش راه مي ...شيخ االسالم )بابي( سرريسمان اسير خود را گ 

پيمود تا بقريه رستاق رسيدند... چون مال باقر بحضور حضرت وحيد رسيد) يعني آن اسير كه مامور انتقال وجهي از 
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د درفتاري بومحلي به محلي بود( جناب وحيد مايل بودندكه او را رها كنند) بعد تصاحب وجه ( ولي چون مال باقر آدم ب

 اصحاب جناب وحيد او را بقتل رسانيدند.

بديهي است نويسنده نميتوانسته بطور آشكارا بنويسد كه وحيد امر بكشتن داده وبه منظور حفظ حيثيت او         

 ابطوريكه در نظاير قضيه نيز همين نحوه نگارش را بكار برده، ميگويد وحيد ميخواسته آزادش نمايد ولي اصحاب اسير ر

 كشتند، باور كردني نيست اصحاب چنين تمردي از امر رئيس خودنمايند.

ولي مطلب صريحي كه در اثبات دستورات باب به جهاد ميتوانيم از آنچه كه در دسترس دارم براي شما در اينجا         

مؤسسه مطبوعات  گنجينه حدود و احكام تألف آقاي اشراق خاوري است كه نسخه من از نشريات 670نقل كنم متن ص 

 شما) بديع ( چاپ كرده. 002امري است كه نوشته است براي دومين بار ر سال 

حضرت عبدالبهاء جل ثنائه در لوحي ميفرمايد قوله العزيز: در مجموعه معارف بوديها در اين ايام فصل مطولي از اين »

كه اين طايفه محب عالمند و مسالم يا جميع امم با  امر مرقوم نموده اند از اطوار و احوال و اخالق احباء ستايش كرده اند

هر طايفه و ملتي در نهايت صداقت و ديانت و محبت و مهرباني و لو دشمن باشد رفتار مي كنند واين از فرائض دينيه 

اين طايفه بهائي است نه بياني آنان مقصدشان بر عكس اين است زيرا بهائيان را كتاب مقدس كتاب اقدس است واين 

تاب چنين امر مينمايد وبياني ها را كتاب شرع بيان است وبيان دراين مسائل مباين كتاب اقدس لكن بهائيان كتاب ك

اقدس را ناسخ كتاب بيان ميدانند وميگويند كه در قرآن و بيان حكم تعرض بساير اديانست ولي كتاب اقدس ناسخ اين 

ه حتي مجادله با ساير ملل جايز نيست تا جه رسد بجبر احكام زيرا سيف بكلي نسخ شده و تعرض بكلي ممنوع گشت

 «.واكراه وايذاء بلكه نص كتابست عاشرواالديان بالروح و الريحان انتهي

) با نوشت كتاب : ميرزا حسينعلي برخالف اين مطلب به پيروان خود دستور مي دهد كه با مخالفان بهائيت به بدترين [

 ها قوانين بيان را دراين باره نسخ نكرده است بلكه تشديد هم نموده است. وضع مواجه گردند و بنا براين نه تن

 )لوح احمد( چنين دستور ميدهد: 022در كتاب ادعيه محبوب صفحه 

 «وكن كشعله النار العدائي و كوثر البقاء الحبائي» 

 )يعني همچون شعله آتش سوزان براي دشمنان من و آب بقاء براي دوستان من باش(

 چنين مي نگارد: 602مجموعه الواح مباركه صفحه  ودر كتاب

 انتم لمن كفر باهلل وامره و كان من المشركين.»

 يعني ابر رحمت براي ايمان آورندگان به من باشيد وعذاب حتمي براي كسانيكه كفر ورزيدند وازمشركين بودند.

 ل ميكند:از عباس افندي چنين نق 121در كتاب رحيق مختوم تأليف اشراق خاوري صفحه 

 لعمراهلل حزب شيعه از مشركين از قلم اعلي در صحيفه حمراء مسطور انتهي.
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 وبنا براين براي شيعيان بايدعذاب حتمي باشند.

الحق و االنصاف هم بهائيان در انجام اين دستورات كوتاهي نكردند وجرياناتي نظير جنايت ابرقو نشان دهنده اين         

ستورات بامطلبي كه نويسنده نقل كرده روشن ميشود كه جناب ميرزا حسينعلي براي احكام ميباشد، ضمنا اين د

 ]تبليغات و عوام فريبي دستوراول راصادر كرده است و ليكن در پنهاني براي رفتار بهائيان احكام ديگري هم دارد.( 

براي شما خواهم نوشت و ثابت خواهم من درباره علت اتخاذ اين رويه نيز مطالبي دارم كه چنانچه فرصت شد بعد           

 كرد كه اين رويه نه براي نفع مردم بوده، بلكه صرفا براي تأمين منافع شخصي آقايان بوده.

 باري اشراق خاوري سپس چنين ادامه ميدهد:        

 :676ص       

د در م جهاد با كفار و تأكيبيانات مباركه دراينخصوص بسيار است و آنچه نگاشته شد اقتضاي مقام را كفايت كند حك»

شدت رفتار با آنان در كتاب قيوم االسماء) تفسير سوره يوسف( كرارا و مرارا از قلم اعلي نازل و كمتر سوره است كه در 

اين كتاب مبارك شامل اين حكم نباشد و در كتاب بيان مبارك نيز حكم ضرب رقاب و نجاست احزاب و اخراج كفار از 

 «.... و..... نازل گرديده.قطع خمس  و..... و.

دوست عزيز! اين شفا نيست كه ميگويد صريحا حكم جهاد داده، اين اشراق خاوري مبلغ عظيم امر اهلل است كه           

باستناد متن آثار باب سخن ميگويد ، حال اگر عبدالبها ميگويد چون طريق مسدود و كسب تكاليف ممنوع پس برويه 

 مغلطه و شارالطان بازي نيست.اسالمي جهاد كردند آيا 

 

 حمله است یا دفاع
مالحسين ضمن مالقاتي كه در ماه كو از باب مينمايد چنين تصميم ميگيرند كه براي تحقق دادن حديث) علمهاي         

 سياهش از خراسان ظاهر ميشود( بابيان را بخراسان بخوانند واز آنجا تدارك حمله به دولت را فراهم آرند.

 نبيل: 622ص        

مالحسين در طهران بحضور مبارك حضرت بهاء اهلل مشرف شده واز آنجا عزيمت آذربايجان نمودند در شب عيد نوروز »

هجري كه روز سيزدهم ماه ربيع الثاني... بود بماه كو رسيدند... حضرت باب او را درآغوش كشيدند وبا كمال  0625سال 

ستش را در دست خود گرفته و بطرف اطاق خود روان شدند... واجازه فرمودند احبا به محضر اشتياق با او معانقه نمودند د

مبارك مشرف شوند... فرمودند اين ميوه هاي لذيذ را محمد تقي براي جشن نوروز مخصوص فرستاده... مالحسين هنوز 

ضرت باب وقتي كه ميخواستند مالحسين در تبريز بود كه خبر انتقال حضرت باب را از ماه كو به چهريق استماع كرد... ح

را مرخص كنند باو فرمودند تو از خراسان تااينجا تمام راه را پياده پيمودي اينك نيز بايد پياده بنقطه مقصود رهسپار 

شوي. بايد چنان شجاع و دلير باشي كه خط نسخ بر اسامي دليران گذشته بكشي از اينجا كه بروي به شهر خوي توجه 
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جا باروميه و مراغه و ميالن و تبريز و زنجان و قزوين و طهران سفر كن احبا را مالقات نما پيغام مرا بجمع آنها نما و ازآن

 برسان سعي كن آتش محبت جمال ابهي را در قلوب آنان مشتمل سازي ... از طهران بايد بمازندران رهسپار شوي.

نقاط مذكوره را سركشي و لزوم اجتماع بابيان را در خراسان به بها  مالحسين مأموريت را بطور كامل انجام و تمام           

و قدوس و غيره كال ابالغ مينمايد ولي باب بدين پيام شفاهي اكتفا ننموده و كتبا نيز جميع بابيان را دستور بحركت 

 بخراسان مي دهد.

 نبيل: 610ص        

منيعي صدور يافت مضمون آنكه جميع احبا در ايران با نهايت از قلم حضرت باب برحسب امرالهي در آن ايام توقيع »

سرعت بارض خدا) خراسان( توجه كنند و به محضر قدوس بشتابند حسب االمر حضرت باب اصحاب از هر طرف قصد 

 خراسان نمودند.

 :611ايضا ص          

طاهره رسيد براي اطاعت امر آماده چنانچه گفتيم امر حضرت اعلي باحبا براي توجه بخراسان چون در عراق بحضرت »

 شد.

علت اين دستور چنانكه در صفحات قبل نيز اشاره كردم بعلت آشوبي بوده كه درآن موقع در خراسان بعلت طغيان         

ساالر عليه محمد شاه در جريان بوده و قواي دولتي در آنجا مشغول مدافعه بوده است و چنانكه نبيل هم مي گويدساالر 

 د اتحادي بمال حسين نموده است.پيشنها

 نبيل: 620ص        

اغتشاش خراسان هر روز شدت مي يافت مردم قوچان و بجنورد و شيروان با ساالر كه پسر آسف الدوله خالوي بزرگ »

شاه بود همدست و همداستان بودند محمد شاه پشت سرهم از طهران براي دفع ساالر تجهيزات و لشگر ميفرستاد 

مه را شكست ميدادند... در اين اوقات مالحسين بشرويه درمشهد متوقف.... در اين بين ها خبر يافت كه شورشيان ه

ساالر قصد دارد او را مالقات كند وبوسيله او بابيها را بمساعدت و كمك خود بخواند چون اين خبر را شنيد قبل از اينكه 

 ساالر او را احضار نمايد از مشهد خارج شد...

 «صود مالحسين اين بود كه بآذربايجان سفر كند ودر ماه كو بحضور حضرت باب مشرف شود.مق       

شما ميخواهيد باور كنيد ميخواهيد نكنيد من از اين قضيه رياكارانه چنين نتيجه مي گيرم كه مالحسين دعوت         

بيان را با سرعت هر چه زودتر بخراسان ساالر را قبول نموده و في الفور بمالقات باب ميرود تا بدستياري او جميع با

بخواند و ساالر را كمك نموده بر تخت بنشاند و سپس بهره هاي الزم را ببرند، باب را آزاد نمايند، آزادي تبليغات بگيرند 

و باالخره بدنبال ساير نقشه ها و آرزوهاي خويش روند و اال چه موضوعي ايجاب مينمود كه مالحسين فوري خود را بماه 

 كو بمالقات باب برساند وبالفاصله از در شهر خارج شود صرفا بعنوان اينكه مبادا ساالر او را احضار كند.
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 اين بهانه بسيار سست و غير قابل قبول است.       

 دنوشتم متأسفانه از منابع تاريخي دورم و اال شايد ميتوانستم صحت اين ادعاي خود را با ساير شواكد مؤكد نماي         

ولي نفس حركت فوري مالحسين از مشهد و نفس دستور باب باجتماع همه افراد بابيان ازهمه جا در خراسان جز قبول 

 پيشنهاد ساالر علت ديگري نميتواند داشته باشد.

 موضوع هم دور نبوده ساالر پسر آصف الدوله خالوي محمد شاه بود كه وزارت او را آرزو ميداشته و بعدها محمد        

شاه او و پسرش را بايالت خراسان ميفرستد ولي هواي جاه طلبي آنها همواره سركش بوده وساالر آرزوي حكومت ايران 

را در سر داشته  وبراي نيل مقصود ميخواسته است از هر دري استفاده نمايد از قضا هم اين موضوع وهم موضوع علمهاي 

 سياه مرا بياد قضيه ابومسلم خراساني مياندازد.

 بين هزاران احاديث يكي هم آنست كه:         

 «از نشانه هاي ظهور مهدي حركت پرچمهاي سياهي است كه از جانب خراسان بيايد»

وحال آنكه اين حديث در زمان ابومسلم خراساني جعل شده بود تا سفاح را مهدي و امام قلمداد نمايند و رنگ           

خلفاي عباسي بوده است كه در البسه و بيرقها رعايت آنرا نموده اند وابومسلم سياه نيز خود از مخصوصات آل عباس و

خراساني با اين علمهاي سياه از خراسان قيام كرده و از بني عباس پشتيباني و قواي بني اميه را دفع و سفاح را بخالفت 

 ميرساند.

تحقق دادن حديث جعلي وديگري همانا مانند  حاال حضرات هم مي خواستند با يك كرشمه سه كار نمايند: يكي          

ابومسلم خراساني مال حسين ميخواست حسن خان ساالر پسر دايي محمد شاه را حمايت نموده واو را به تخت نشاند و 

 سپس بهره زحمات خود را دريابد.

او را بازداشت و دستور تفرقه ولي شاهزاده حمزه ميرزا كه مامور دفع حسن خان ساالر بود به نقشه او پي برده و          

 بابيان را ميدهد.

وسوم اينكه ببهانه اينكه پيغمبر فرموده هر وقت ديديد علمهاي سياه از خراسان بلند شده بزير لواي آن بشتابيد،        

 ممكن بود زودباوران ساده لوح بيشتري را بگرد خود جمع نموده و برجمعيت خويش بيفزايد.

ن موضوع استدالل مدافعين قلعه بوده است از جمله اظهارات سيد احمد نامي است از اصحاب قلعه كما اينكه همي      

 كه بشاهزاده ميگويد:

 نبيل: 506ص      

ما معتقديم كه مالحسين ناشر رايتي بودند كه حضرت رسول ) ص( مژده آنرا داده وفرمودند) اذا رايتم الرايات السود »

يها و لو حبو علي الثلج( از اين جهت چشم از دنيا پوشيديم و ترك لذا گفتيم و در ظل اقبلت من خراسان فاصرعوا ال

 رايت مقدسه درآمديم... ميخواهم زود از اين دنيا بروم و بحضور پروردگار خود مشرف شوم.
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 دا.گاه خبيچاره فكر مي كرد جنگيدن براي مالحسين وكشته شدن در راه مقاصد او و باب، يعني مشرف شدن ببار      

مقصودم اينست اين چنين عقول ساده لوحان را ميدزديدند وضمنا اين را هم بشما بگويم اين فكر كه افراد سياسي          

ميخواسته اند از نهضت بابيان بنفع مقاصد جاه طلبانه خود استفاده نمايند تنها فكري نيست كه اكنون براي من ايجاد 

 است.شده، بها نيز چنين فكر مي كرده 

 نشر سوم نبيل زرندي(  221مينويسد:  ) صفحه  202كما اينكه نبيل در ص         

ميزا احمد بمن گفت در ايامي كه در قم بودم ايلدرم ميرزا برادر خانلر ميرزا را تبليغ كردم وقصد دارم يك نسخه از »

دارم كه اين خدمت را انجام دهي ايلدرم كتاب دالئل سبعه حضرت اعلي را برسم يادگار براي او بفرستم از تو خواهش 

ميرزا درآن ايام حكومت خرم آباد لرستان را داشت و مركز سپاهش در كوههاي الشتر بود... پس از شش شبانه روز 

باردوگاه ايلدرم ميرزا رسيدم و امانت ميرزا احمد را باو دادم حاكم جوابي به ميرزا احمد نوشت... من ان جواب را گرفته 

شاه برگشتم... نامه را كه ايلدرم ميرزا به ميرزا احمد نوشته بود بحضور مبارك )بها( تقديم كردم فرمودند ايمان بكرمان

اوالد قاجار قابل اعتماد نيست اين شخص در اظهار ايمان كاذب است زيرا بواسطه آن اظهار ايمان مي كند كه شايد روزي 

 «ت بنشانند از اين جهت اظهار ايمان مي كند و بس..بابيها شاه را بقتل رسانند واو را برتخت سلطن

 :652باري حكايت علمهاي سياه را از نبيل دنبال كنيم ص          

در مشهد بمنزل ميرزا محمد باقر قايني ورود فرمود ) يعني مال حسين بعد از برگشت از ماه كو ونقاط مورد مأموريت » .... 

بخراسان( در جوار اين منزل كه در باال خيابان واقع است قطعه زميني خريداري براي تشجيع بابيان وحركت دادن آنان 

كرد) طلبه اي كه دائم در سفر است و بي كار وجه الزم براي خريد زمين از كجا ) آورد( وبساختن بنا مشغول شد) با چه 

بابيه سكونت نمودند عده از اهل  پولي( .. واسمش را بابيه گذاشت... پس از اتمام بنا قدوس به مشهد ورود فرمود ودر

ايمان كه بواسطه مالحسين بامر مبارك مؤمن شده بودند بديدن قدوس آمده وهمه براي جانفشاني و نصرت امر الهي 

)درست توجه كنيد جمالت جانفشاني و نصرت امر الهي را( باختيار نه باجبار حاضر شدند ) توجه داشته باشيد كساني 

و رهبر انقالبي كوبا وساير رؤساي انقالبي را مي گرفتند باختيار بودند نه بااجبار( بابيه مركز اهل  هم كه دور فيدل كاستر

ايمان گرديد پيروان امر مبارك كه براي فداكاري حاضر شده بودند درآن منزل تمركز داشتند) يعني خالصه قلعه بنا 

 «شده بود...

بي بهيچوجه در فكر آمدن بخراسان نبوده اند و بها و طاهره و جمعي وتوجه داشته باشيد كه حجت زنجاني و دارا       

ديگر نيز با قيد احتياط و آهسته و آهسته در حركت بودند بطوريكه مي بينيم نه تنها بخراسان نميروند بلكه در قلعه 

 طبرسي هم شركت نمي جويند و خود را كنار مي كشند.

 چنين ادامه ميدهد: 672بعد نبيل قضيه را دنبال ودر ص        

مردم از هر گوشه و كنار دسته دسته براي تحري حقيقت و تحقيق حال بمنزل مال حسين ميرفتند ) يعني وابسته شدن »

بحزب انقالبي جديد و ظفر يافتن و بآرزوها رسيدن( رفت وآمد جمعيت بمنزل مالحسين بقدري زياد شد كه زمامداران 
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شهر كه از اين رفت و آمد هراس شديدي برايش حاصل شده بود عده را مامور امور كشوري را پريشان ساخت حكومت 

 «كرد كه خادم مخصوص جناب باب الباب را كه حسن نام داشت دستگير نمايند.

اين يك عمل طبيعي بوده كه از طرف حاكم وقت بعمل آمده و براي تحقيق از علت اين همه آمد و رفت صالح          

جلب و بازجوئي نمايد تا به حقيقت موضوع اطالع يابد ولي نبيل يك استدالل كودكانه براي اين  دانسته شخص ساده را

 موضوع نموده مي نويسد:

 :621ص         

مقصود حاكم اين بود كه بواسطه اين عمل از طرفي مردم را از قوه وقدرت خود بترساند واز طرفي ديگر باب الباب را » 

 « در نتيجه پيشرفت اقداماتش در جذب قلوب و جلب نفوس كمتر شود.دچار خوف و هراسي سازد تا 

اين استدالل بسيار ضعيف و كودكانه است زيرا حاكم شهري با جلب نوكري قوه و قدرتش زياد نمي شود، اين نبوده        

گونه مطلبي خودداري مگر تصميم حاكم بباز جوئي از اين استخدام و چون مستخدم بارباب خود وفادار بوده از ابراز هر 

و باصطالح وقت روي جوانمردي و لوطي گري ثباتي نشان ميدهد و حاكم براي اينكه او را مجبور به سخن گفتن نمايد 

چنانكه معمول وقت بوده ممكن است او را مورد شكنجه وآزار قرار داده تا بگفتار آيد  تا آنكه مالحسين از ماجري باخبر 

 ميشود.

نويسد كه بابيان از مالحسين درخواست مي كنند كه بروند خادم او را با إعمال زور آزاد نمايند ولي نبيل مي          

 مالحسين آنان رات بصير و سكون دعوت مي كند.

اين مطلب راست باشد يا كذب آنچه مسلم است اينست كه براي دمين بار در نهضت بابيه قبل از اينكه هيچ فردي         

كشته شده باشد بابيان حمله نموده و براي دويمن بار جمعي را بي گناه مي كشند تا يك نفر بابي را آزاد  از افراد بابيان

 نمايند.

 :620نبيل مي نويسد ص         

جمعي از آنها) بابيان( در كوچه و بازار شهر مشهد براه افتاده و فرياد يا صاحب الزمان ازآنها بلند بود و فريادِ اصحاب »

ند بود كه بتمام اطراف شهر ميرسيد... اصحاب فرياد كنان خود را بمأمورين حكومتي كه حسن را مهار كرده بقدري بل

در كوچه و بازار ميگرداندند رسانيده تمام آنها را كشتند و حسن را از دست آنها نجات داده بنزد جناب مالحسين آوردند 

 «و وقايع جاريه را بعرض رسانيدند.

رتيب بابيان حدت و شدت عمل و نوع رفتار بيرحمانه خود را بچشم اهالي كشانيده و رعب زائدي در دلها با اين ت         

 انداختند.

نوشتم اين دومين بار بود كه قبل از اينكه هيچ فردي از افراد بابيان در سراسر خاك ايران كشته شده باشد بابيان          

وبعديهاي تاريخ نبيل مال عبداهلل نام  612مي بود كه بحكايت صفحات شروع به قتل مسلمين نمودند اولين آن هنگا

شيرازي در قزوين پدر شوهر طاهره را كه با طاهره دشمني عجيبي مي ورزيده در سر نماز و سجده بيرحمانه بقتل 
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خ صالح شي ميرساند و دستگير شده اقرار مي كند وبعد موفق بفرار ميشود و ورثه مقتول چون بدو دسترسي نمي يابند

 نامي را كه پيوسته با طاهره بوده است مجرم تشخيص واو را و جمعي ديگر را مي كشند.

نبيل دو توضيح سست درباره اين دو نفر ميدهد يكي آنكه مي خواهد بگويد مالعبداهلل شيرازي يعني قاتلي كه خود 

فقط شيخي بوده است كه مي خواسته است اقرار بعمل قتل نموده گفته است حين ارتكاب جرم هنوز بابي نبوده بلكه 

 برود ماه كو باب را زيارت كند.

آيا باور كردني است كه هنوز به كسي ايماني ندارد بقصد زيارت با تحمل رنج و مشقت سفر نمايد پس نامبرده صد          

 در صد بابي بوده است.

باشد براي كمك بابيان به قلعه شيخ طبرسي ميرود واگر نيز بدون اينكه بزيارت باب رفته  626كما اينكه طبق ص          

نبيل در نقل قول خود صادق باشد كه او گفته است حين ارتكاب جرم بابي نبوده پس او اين مطلب را بدان جهت عنوان 

نموده كه بابيان را از خطر مجازات شدن برهاند و مطلب سست ديگر نبيل در مورد شيخ صالح اينست كه ورثه مقتول 

شيخ صالح را بعنوان قاتل مجتهدي بزرگ كشتند و نبيل آنرا بحساب بابيت و شهيد راه دين گذاشته است وذكر مي 

 كند اولين فردي است كه خون مقدسش درايران در راه نصرت امر مبارك ريخته شد.

وهر مال محمد تقي پدر شحاال نكته خوشمره اينجاست كه نبيل ضمن تفصيل اين حادثه مي نويسد كه پس از قتل          

طاهره كه هر كسي فكر ميكرد بدستور و تحريك او انجام شده هر كس با هر كس دشمني داشت بعنوان قاتل معرفي و 

 جمعي را بازداشت نمودند وبطهران فرستادند.

انان خالص مي كند و وطبق حكايت نبيل اگر راست باشد: تنها اقدام نموده وافراد بابي را با دادن رشوه  بزندانب         

بقيه گرفتار ميمانند تا بقزوين برده شده وبا هجوم افراد كشته ميشوند ونبيل در اين مورد براي آنان هم كه بابي نبوده 

 اند ولي همينقدر كه بعنوان اتهام قاتلين يك دشمن بابيت كشته شده اند دلسوزي نموده ومن جمله مي نويسد:

 :671ص       

ه عالم يك نفر پيدا نشد كه جلو آن مردم شرير را بگيرد واز آن اشرار خونخوار ممانعت كند يك نفر واز ميان اينهم»

 پيدا نشد بپرسد آخر از كجا و بچه جهت اجراي اينگونه اعمال ظالمانه را براي خود جايز مي دانند...... 

گفت نميدانم در كدام آيه قرآن ودر حاجي ميرزا آقاسي متحير ماند واز اين واقعه خشمگين گشت و با لحني شديد 

 «كدام حديث رسول وامام نازل ومذكور است كه براي خونخواهي يك نفر جمعي را بقتل رسانند.

حاال شما به بينيد اين نبيل كه با اين دلسوزي اين واقعه را ذكر مي كند و چنين سؤاالتي مينمايد ، در موقعي كه         

يك بابي به چندين نفر مأمور دولتي كه هيچ گناهي نداشته و فقط مجري دستورات مافوق جمعي بابيان فقط براي رهائي 

خود بودند با قساوت و شرارت حمله و آنها را مي كشند هيچگونه ايرادي وارد نياورده و از آنان بعنوان كثرت شهامت و 

مات تربيت روحاني نداشته بلكه صرفا تعليشجاعت ياد مي كند واين واقعه و نظاير آن كه متعدد است ميرساند كه بابيان 

 انقالبي و شورشي و تجاوز وايجاد رعب و ترس و دهشت داشته اند.
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باري برگرديم به قضيه و مقدمات واقعات قلعه شيخ طبرسي كه بعد آنكه بابيان چندين مأمور دولتي را براي رهائي          

لشكر و مأمور دفاع طغيان ساالر رسيد، چون مي ترسيد كه خادم مالحسين كشتند و مطلب بگوش حمزه ميرزا رئيس 

اگر با شدت عمل كند فتنه ديگري در خراسان بپا شود پس از راه تدبيرو بعنوان اينكه جان مال حسين در خانه خود در 

ر ده و تحت نظخطر بوده و بهتر است در اردوگاه بسر برد) اگر حكايت نبيل در اين مورد محل اعتماد باشد( او را فرا خوان

مي گيرد و قدوس هم كه وضع را خطرناك مي بيند با جمعي از بابيان از مشهد خارج و بسمت سرزمين خود مازندران 

 رهسپار ميشود.

 

  

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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